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العربية  البنوك  اأكبر  اأحد  الم�ضرفية  العربية  الموؤ�ض�ضة  لمجموعة  تابعة  �ضركة  اأردنية وهو  �ضنة 1990 ك�ضركة م�ضاهمة عامة  الأردن في  الم�ضرفية في  العربية  الموؤ�ض�ضة  بنك  تاأ�ض�س 
الدولية التي يقع مقرها الرئي�ضي في مملكة البحرين ولها بنوك تابعة وفروع ومكاتب تمثيل منت�ضرة في جميع اأنحاء العالم.

 يقدم بنك الموؤ�ض�ضة العربية الم�ضرفية )الأردن( كافة الأعمال الم�ضرفية من خالل مركزه الرئي�ضي في عمان وفروعه المنت�ضرة داخل المملكة والبالغ عددها 19 فرعا وبعدد 39 
جهاز �ضراف  اآلي ATM. يعمل البنك على تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات الم�ضرفية والتجارية والخزينة والتمويل والإقرا�س وخدمات البنوك المرا�ضلة والعمليات الم�ضرفية 
الدولية. كما يقدم خدمات ا�ضتثمارية واأعمال الو�ضاطة في الأوراق المالية )محليَا واإقليميا ودوليا( نيابة عن عمالءه بالإ�ضافة اإلى تقديم ا�ضت�ضارات مالية من خالل ال�ضركة التابعة له 

�ضركة التعاون العربي لال�ضتثمارات المالية ABC Investments  (ABCI) . ويحر�س البنك على مواكبة التطور التكنولوجي وتوفير اأحدث الخدمات الإلكترونية لعمالئه.

نوؤ�ض�س ل�ضراكات مثمرة   
نقوم في مجموعة الموؤ�ض�ضة العربية الم�ضرفية، ببناء عالقات اأوثق مع عمالئنا من خالل ال�ضتماع وتقديم خدمات �ضممت خ�ضي�ضا لتتنا�ضب مع كافة احتياجاتهم. اإننا نوؤمن باأن مثل 

هذا النهج �ضي�ضاهم في دعم بناء �ضراكات دائمة ومفيدة لنا جميعًا.
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بنك الموؤ�ص�صة العربية الم�صرفية )الأردن(
التقرير ال�سنوي 2009

ر�ؤيتنا
اأن نعرف بالبنك المبدع والمبادر في المملكة الأردنية الها�ضمية بامكانيات وخبرات مجموعة مالية رائدة 

في المنطقة. 

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

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

 ايجاد بيئة �ضحية وجاذبة لكافة موظفينا. 
 العمل على تنمية قيمة ا�ضتثمارات م�ضاهمينا وحماية اأ�ضول وممتلكات البنك. 

قيمنا
التقدير التام للعميل. 

تي�ضير الإجراءات. 
العمل بروح الفريق الواحد والإنتاجية العالية. 

الم�ضداقية و النزاهة. 
ال�ضفافية والتبادل التام للمعلومات. 

اللتزام بالمعايير الم�ضرفية المحلية و الدولية.

الروؤية الوا�ضحة والمهمة المحددة والإ�ضتراتيجية الحية 
التي تحاكي الم�ضتجـدات  هي الأ�ض�س المتينة التي تقوم 

عليها ريادتنا في ال�ضوق الم�ضرفي الأردني.
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اأع�صاء  مجــلـــ�س  الإدارة

رئي�س مجل�س الإد ارة                                
 

نائب رئي�س مجل�س الإدارة                           

الأع�ساء

 

اللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجل�س الإدارة
 

الرئي�س                                                
 

الأع�ساء                              
                

لجنة التدقيق المنبثقة عن مجل�س الإدارة
 

الرئي�س                                                
 

الأع�ساء                                              

 
لجنة المخاطر الإئتمانية المنبثقة عن مجل�س الإدارة

 
الرئي�س                                               

 
الأع�ساء                                              

لجنة التر�سيحات والمكافاآت  
 

الرئي�س                                               
 

الأع�ساء                                              

لجنة الحاكمية الموؤ�س�سية
 

الرئي�س                                               
 

الأع�ساء                                             

المدير العام                                          
 

مدققو الح�سابات                                     

ال�ضيد ح�ضن علي جمعه   
 

الدكتور �ضالح حلوان الحميدان

ال�ضيد يو�ضف عبد الرازق عبد المولى
معالي المهند�س �ضفيق فرحان الزوايدة

الدكتور مروان ممدوح ال�ضايح
معالي ال�ضيد " محمد عقل" عيد البلتاجي

 
الموؤ�ض�ضة العربية الم�ضرفية)�س. م. ب( البحرين

ويمثلها: ال�ضيد �ضائل فايز الوعري 
 

 SHEREEN INVESTMENTS LIMITED
ويمثلها:ال�ضيد  حارب م�ضعود الدرمكي

 

الموؤ�ض�ضة العربية الم�ضرفية لالوراق المالية المحدودة / البحرين
ويمثلها:الدكتور خالد �ضعيد كعوان

 

 

ال�ضيد ح�ضن علي جمعه
 

ال�ضيد حارب  م�ضعود الدرمكي
معالي ال�ضيد "محمد عقل " عيد البلتاجي

 
 

الدكتور خالد �ضعيد كعوان
 

ال�ضيد �ضائل فايز الوعري
معالي المهند�س �ضفيق فرحان الزوايدة

ال�ضيد يو�ضف عبد الرازق عبد المولى
 
 

ال�ضيد حارب م�ضعود الدرمكي
 

ال�ضيد �ضائل فايز الوعري
معالي المهند�س �ضفيق فرحان الزوايدة

ال�ضيد يو�ضف عبد الرازق عبد المولى
 

الدكتور �ضالح حلوان الحميدان
 

الدكتور خالد �ضعيد كعوان
معالي المهند�س �ضفيق فرحان الزوايدة

 

ال�ضيد ح�ضن علي جمعه
 

الدكتور مروان ممدوح ال�ضايح
معالي ال�ضيد "محمد عقل " عيد البلتاجي

 
ال�ضيدة �ضيمونا اأوغ�ضت �ضابيال 

 
ال�ضادة ارن�ضت ويونغ
 محا�ضبون قانونيون
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والإقرا�س  والتمويل  وال�ضتثمارية  والتجارية  الم�ضرفية  الخدمات  من  متكاملة  مجموعة  لعمالئه  )الأردن(  الم�ضرفية  العربية  الموؤ�ض�ضة  بنك  يقدم 
الى  بال�ضافة  نيابة عن عمالئه  المالية  الوراق  في  الو�ضاطة  واأعمال  ا�ضتثمارية  يقدم خدمات  كما  الدولية.  الم�ضرفية  والعمليات  المرا�ضلين  وخدمات 

تقديم ا�ضت�ضارات مالية لال�ضتثمار في الوراق المالية من خالل ال�ضركة التابعة له �ضركة التعاون العربي لال�ضتثمارات المالية.

  اأماكن البنك الجغرافية �عدد الموظفين في كل منها

- ل يوجد للبنك اأية فروع خارج المملكة.

الإدارة العامة
والفرع الرئي�ضي

فرع وادي �ضقره

فرع بيادر وادي ال�ضير

فرع الوحدات

فرع اإربد

فرع ال�ضويفية

فرع تالع العلي / الجاردنز

فرع الزرقاء

فرع جبل عمان

فرع ال�ضمي�ضاني

فرع العقبة

فرع خلدا

فرع �ضيتي مول

فرع الرونق

فرع �ضقف ال�ضيل

فرع �ضارع الملكة رانيا العبداهلل

فرع اأبون�ضير

فرع الكرك

فرع الها�ضمي ال�ضمالي

�ضركة التعاون العربي لال�ضتثمارات 
المالية )ال�ضركة التابعة(

281

 6

 9

 8

 7

 7

 8

 6

 7

 9

 8

 6

 7

 6

 4

 6

5 

4 

 5

43 

عمان: ال�ضمي�ضاني، �ضارع الملكة نور، بناية بنك الموؤ�ض�ضة العربية الم�ضرفية )الأردن(
�س.ب 926691 عمان 11190 الأردن، تلفون 5621801 )6()962( فاك�س 5686291)6()962(

e-mail: abc.branch1@arabbanking.com.jo  /e-mail: info@arabbanking.com.jo
عمان:  �ضارع عرار، �س.ب 183072 عمان 11118 الأردن

 تلفون 4613281/3 )6()962(  فاك�س 4613282 )6()962(
e-mail: abc.branch2@arabbanking.com.jo

عمان: ال�ضارع الرئي�ضي، �س.ب 140590عمان 11814 الأردن
تلفون  5823851 )6()962( فاك�س 5826795 )6()962(

e-mail: abc.branch4@arabbanking.com.jo
عمان: �ضارع المثنى بن الحارثة، �س.ب 621342 عمان 11162 الأردن 

تلفون 4756240 – 4788687 – 4789397  )6()962(  فاك�س 4756241 )6()962(
e-mail: abc.branch7@arabbanking.com.jo

اربد: �ضارع و�ضفي التل، �س.ب 3269 اربد 21110 الأردن
 تلفون  7247815 )2()962( فاك�س 724894002 )2()962(

e-mail: abc.branch8@arabbanking.com.jo
عمان: �ضارع �ضبحي العمري، خلف مكتبة ال�ضتقالل، �س.ب 851737 عمان 11185 الأردن 

تلفون 5858102  )6()962( فاك�س 5858107 )6()962(
e-mail: abc.branch9@arabbanking.com.jo

عمان: �ضارع و�ضفي التل، مجمع بهجت جارنز، �س.ب 766 عمان 11953 الأردن
تلفون 5688742 – 5688328 )6()962( فاك�س 5696342 )6()962(

e-mail: abc.branch11@arabbanking.com.jo
الزرقاء: �ضارع الملك ح�ضين، �س.ب 3805 الزرقاء 13111 الأردن 

تلفون  3987812 –  3987832 –  3987790 )5()962( فاك�س 3987785 )5()962(  
e-mail:abc. branch12@arabbanking.com.jo

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

e-mail:abc.branch14@arabbanking.com.jo
عمان: ال�ضمي�ضاني، بناية مطالقة �ضنتر، �س.ب 926691 عمان 11190  الأردن

تلفون 5696084 – 5689511 )6()962( فاك�س 5688571 )6()962(
e-mail: abc.branch15@arabbanking.com.jo

العقبة: �ضارع الحمامات التون�ضية، �س.ب 514 العقبة - الأردن 
تلفون 2022792/4 )3()962( فاك�س 2022796 )3()962(

e-mail: abc.branch17@arabbanking.com.jo
عمان: �ضارع عامر بن مالك، بالقرب من المدار�س الإنجليزية، �س.ب 3811 عمان  11953 الأردن

تلفون 5542154)6()962( فاك�س 5542153 )6()962(
e-mail: abc.branch03@arabbanking.com.jo

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

e-mail: abc.branch05@arabbanking.com.jo
عمان: �ضارع عي�ضى الناعوري،  �س.ب 143840 عمان 11814  الأردن 

تلفون 5820462 - 5820976 )6()962( فاك�س 5815947 )6()962(
e-mail: abc.branch6@arabbanking.com.jo

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

e-mail: abc.branch20@arabbanking.com.jo
عمان: �ضارع الملكة رانيا العبداهلل، مجمع خليفه، �س.ب 13076 عمان 11942 الأردن

تلفون 5341639 – 5347819 – 5347823 )6()962( فاك�س 5347564 )6()962(
e-mail: abc.branch21@arabbanking.com.jo

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

e-mail: abc.branch22@arabbanking.com.jo
الكرك: مثلث الثنية، بجانب الموؤ�ض�ضة ال�ضتهالكية الع�ضكرية،  �س.ب 17 الكرك 61151  الأردن

تلفون 2387414 )3()962( فاك�س 2387417 )3()962(
e-mail: abc.branch24@arabbanking.com.jo

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

e-mail:abc.branch23@arabbanking.com.jo
عمان: مبنى الإدارة العامة، ال�ضمي�ضاني، �س.ب 930059 عمان 11193 الأردن 

تلفون 5629300 )6()962( فاك�س 5682941 )6()962(

               الفرع                                                     العنوان                                    عدد الموظفين

اأن�صطة البنك الرئي�صية
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بلغ حجم ال�ضتثمار الراأ�ضمالي 11,706,621 دينار.

  ال�صركة التابعة )�صركة التعا�ن العربي لال�صتثمارات المالية(
 ،(ABC) البحــرين  الم�ضرفية  العربية  الموؤ�ض�ضة  بنك  مجموعة  من  العريقة  المالية  الموؤ�ض�ضات  اإحدى  هي  المالية  لالإ�ضتثمارات  العربي  التعاون  �ضركة 
تاأ�ض�ضــت ك�ضــركة ذات م�ضوؤوليـة محدودة في الردن بتاريخ  1990/1/25 وهي مالكــة العالمــة التجـارية (ABC Investments) وهي ع�ضو في موؤ�ض�ضات 
�ضوق راأ�س المال وتمار�س اأعمالها من خالل معتمدين فنيين واإداريين موؤهلين وعلى م�ضتوى عال من الكفاءة. وهي من اأوائل موؤ�ض�ضات الخدمات المالية 

المرخ�ضة من قبل هيئة الوراق المالية لممار�ضة الخدمات المالية التالية:
•الو�ضاطة المالية. 	

•و�ضيط لح�ضابه. 	
•ا�ضت�ضارات مالية. 	

•التحويل على الهام�س. 	
•اإدارة ال�ضتثمار. 	

. • اإدارة الإ�ضدار " بذل العناية" 	

راأ�صمال ال�صركة:
مليون  ع�ضر  "خم�ضة  15,600,000ح�ضة  اإلى  اأردني" مق�ضم  دينار  األف  و�ضتمائة  مليون  ع�ضر  "خم�ضة  دينار   15,600,000 من  ال�ضركة  راأ�ضمال  يتاألف 

و�ضتمائة األف ح�ضة" قيمة الح�ضة الواحدة دينار اأردني واحد. 

�ضركة التعاون العربي لالإ�ضتثمارات المالية هي �ضركة مملوكة بالكامل لبنك الموؤ�ض�ضة العربية الم�ضرفية )الأردن(، حيث بلغ عدد موظفي ال�ضركة 43 موظف 
كما في نهاية عام  2009.

عنوان ال�صركة التابعة:
�ضركة التعاون العربي لال�ضتثمارات المالية ذ.م.م.

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

ل يوجد فروع ل�ضركة التعاون العربي لال�ضتثمارات المالية داخل او خارج المملكة.
ل يوجد م�ضاريع مملوكة من قبل �ضركة التعاون العربي لال�ضتثمارات المالية.

هيئة مديري ال�صركة :
يتولى اإدارة ال�ضركة هيئة مديرين مكونة من بنك الموؤ�ض�ضة العربية الم�ضرفية )الأردن( ممثاًل باأربعة مقاعد ي�ضغلها ال�ضادة المعينين التالية اأ�ضماوؤهم:

•ال�ضيدة �ضيمونا اأوغ�ضت يعقوب �ضابيال / رئي�س هيئة المديرين. 	
•ال�ضيد طارق مفلح محمد عقل / نائب رئي�س هيئة المديرين. 	

محمد ابراهيم جاداهلل. • ال�ضيد "اأحمد عمرو"  	
توفيق زكريا. • ال�ضيد خالد "محمد وليد" 	

  حجم ال�صتثمار الراأ�صمالي للبنك

�ضهد العام 2009 زيادة �ضبكة فروع البنك وتقديم خدمات م�ضرفية متطورة ومميزة.
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د. �ضـــالــح حــــلـــوان الحـــــميـــدانحـــ�ضن عـــلي جمـــعه محــمـد جمـــعه

ال�سيد ح�سن علي جمعه محمد جمعه
رئي�س مجل�س الإدارة

تاريخ الع�ضوية : 2008/4/6 - ع�ضو غير تنفيذي
تاريخ الميالد :  1948

المنجزات العلمية:
زميل في المعهد القانوني لمحا�ضبي الإدارة بالمملكة المتحدة.

الخبرات العملية:
ني�ضان  2008 الرئي�س التنفيذي / الموؤ�ض�ضة العربية الم�ضرفية )�س.م.ب( 

البحرين.
كانون ثاني 1997 ع�ضوا في مجل�س اإدارة بنك البحرين الوطني / وعين 

في من�ضب الع�ضو المنتدب والرئي�س التنفيذي. 
1984 المدير العام والرئي�س التنفيذي/  بنك البحرين الوطني. 

1978 نائب رئي�س ثاني /عمليات الوحدة الم�ضرفية الخارجية/ ت�ضي�س 
منهاتن بنك في البحرين.

1975 رئي�س دائرة العمليات/ بنك ت�ضي�س منهاتن.

الع�سويات:
ع�ضو مجل�س اإدارة - الموؤ�ض�ضة العربية الم�ضرفية )�س.م.ب( البحرين.

نائب رئي�س مجل�س اإدارة - بنك الموؤ�ض�ضة العربية الم�ضرفية الدولي بي ال 
�ضي )المملكة المتحدة(.

رئي�س مجل�س اإدارة - بنك الموئ�ض�ضة العربية الم�ضرفية )م�ضر(.
رئي�س مجل�س اإدارة - �ضركة الخدمات المالية العربية.

�ضـــابقًا رئيـ�س مجلـــ�س اإدارة - �ضـــركة البحـــرين لالت�ضـــالت ال�ضلـــكية 
والال�ضلكية )بتلكو(.

�ضـــابقًا رئي�س مجل�س  اإدارة - اأمنية لالت�ضالت - الأردن.

الجوائز التقديرية :
ح�ضل على جائزة  التميز من الموؤتمر العالمي لتنمية الموارد الب�ضرية  

�ضباط 2006.
اتحاد  قبل  من   "  2001 لعام  العربية  الم�ضرفية  "ال�ضخ�ضية 

الم�ضارف العربية.
البحرين  مملكة   - المحرق  بمدينة  والمبدعين  الرواد  كاأحد  اختير 
خليفة  اآل  �ضلمان  بن  خليفة  الأمير  الملكي  ال�ضمو  �ضاحب  من  بتكريم 

رئي�س الوزراء الموقر.

الدكتور �سالح حلوان الحميدان
نائب رئي�س مجل�س الإدارة

تاريخ الع�ضوية : 2001/7/21 - ع�ضو غير تنفيذي
تاريخ الميالد :  1941

المنجزات العلمية:
دكتوراه في القت�ضاد الزراعي/1981/جامعة ولية اوكالهوما الأمريكية.

ماج�ضتير في القت�ضاد الزراعي/ 1967/ جامعة اأريزونا.
بكالوريو�س في القت�ضاد الزراعي/ 1965/ جامعة اأريزونا.

الخبرات العملية:
المدير العام / ال�ضركة العربية لال�ضتثمار- المملكة العربية ال�ضعودية.

رئي�س مجل�س اإدارة/  بنك ال�ضتثمار المالي - ال�ضودان. 
وال�ضتثمارية  القت�ضادية  المجالت  في  ومتنوعة  وا�ضعة  بخبرات  يتمتع 
للتنمية  ال�ضعودي  وال�ضندوق  التخطيط  وزارة  في  عمله  خالل  اكت�ضبها 
والم�ضاركة  ال�ضعودية  العربية  المملكة  في  لال�ضتثمار  العربية  وال�ضركة 
راأ�س  وتطوير  بال�ضتثمار  المتعلقة  والندوات  الموؤتمرات  من  العديد  في 

المال في الدول العربية.

الع�سويات:
ع�ضو مجل�س اإدارة - الموؤ�ض�ضة العربية الم�ضرفية )�س.م.ب( البحرين.

ع�ضو مجل�س اإدارة-ال�ضركة ال�ضعودية العالمية للبتروكيماويات - ال�ضعودية.
ع�ضو مجل�س اإدارة - �ضندوق ال�ضتثمار في الأ�ضهم - ال�ضعودية.

الدكتور خالد �سعيد رم�سان كعوان
ع�سو مجل�س الإدارة

تاريخ الع�ضوية : 1999/4/21  - ع�ضو غير تنفيذي
تاريخ الميالد :  1956

المنجزات العلمية:
دكـــــتوراه الــدولــة في القــانون الم�ضــرفي/1990/ من جــامعــة  باري�س 

)ال�ضـــوربون(  فرن�ضا.
مــاج�ضتير في الإدارة والقانون الم�ضرفي /1983/من جــامعــة  باري�س 

)ال�ضـــوربون(  فرن�ضا. 
بكالوريو�س في القانون/1979/ جامعة بنغازي - ليبيا.

الخبرات العملية:
نائب الرئي�س التنفيذي/ مجموعة الموؤ�ض�ضة العربية الم�ضرفية - البحرين.

الع�سويات:
ع�ضو مجل�س اإدارة -  بنك الموؤ�ض�ضة العربية الم�ضرفية )م�ضر(.

 نبذة تعريفية عن رئي�س �اأع�صاء مجل�س الإدارة

د. خــــالد �ضعيـــد رمـ�ضـــان كــعــوان
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الدكتور مروان ممدوح محمد ال�سايح
ع�سو مجل�س الدارة

تاريخ الع�ضوية : 2006/4/2 - ع�ضو م�ضتقل
تاريخ الميالد : 1935/8/1    

المنجزات العلمية:
براغ  ت�ضارلز/  جامعة   /1971/ الكهربائية  الهند�ضة  في  دكتوراة 

وجامعة الهند�ضة الكهربائية / ليون.
ماج�ضتير الهند�ضة الكهربائية /1962. 

الخبرات العملية:
1993 الى  تاريخه المدير التنفيذي/ ال�ضايح  ل�ضت�ضارات   تطوير الم�ضاريع.
1964- 1993  مدير اقليمي / مجموعة ALCATEL- ALSTOM - منطقة 

الخليج العربي  وبيروت والكويت.
نائب رئي�س مجل�س الدارة/ مجموعة الع�ضر لال�ضتثمار.

المت�ضارعة  للتكنولوجيا  القاب�ضة  ال�ضركة  الدارة/  مجل�س  رئي�س 
Accelerator Technology Holdings

 Welfare Association رئي�س الهيئة الدارية/  موؤ�ض�ضة التعاون
لمنطقة  الخارجية   الفرن�ضية  التجارة  وزارة  الم�ضت�ضارين/  رئي�س 

الخليج العربي.
نائب رئي�س نادي رجال العمال الفرن�ضي البحريني.

الع�سويات:
الهلية  المنظمات  �ضبكة   - الدارة  لجنة  وع�ضو  المناء  مجل�س  ع�ضو 

الفل�ضطينية/ موؤ�ض�ضة التعاون.
الفرن�ضية  الحكومة  بين  التجارية  العمال  تطوير  في  لجهوده  تقديرا 
ومنطقة الخليج العربي، فقد منحه الرئي�س الفرن�ضي الو�ضمة الـــتالية:

1999 و�ضام "�ضابط في جوقة ال�ضرف"
1986 و�ضام "فار�س في جوقة ال�ضرف"

معــالي المـهنــد�س �ضفيــق فــرحــان 
خليل الزوايدة

معالي المهند�س �سفيق فرحان خليل الزوايدة
ع�سو مجل�س الإدارة

تاريخ الع�ضوية : 1999/9/26 - ع�ضو م�ضتقل
تاريخ الميالد :  1935

المنجزات العلمية:
ماج�ضتير هند�ضة / 1965 / الوليات المتحدة الأمريكية.

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

الخبرات العملية:
1988-1989  وزير الأ�ضغال العامة والإ�ضكان.

1984- 1988 مدير عام الموؤ�ض�ضة العامة لالإ�ضكان.
1978-1979  ع�ضو المجل�س الوطني ال�ضت�ضاري.

1968-1984  مقاولت عامة.
1960-1968  مهند�س/  اأمانة عمان الكبرى.

رئي�س جمعية التراث - محافظة ماأدبا.
العامة  الم�ضاهمة  وال�ضركات  البنوك  من  العديد  تاأ�ضي�س  في  �ضاهم 

والخ�ضو�ضية والمحدودة الم�ضوؤولية.

الع�سويات:
رئي�س مجل�س اإدارة -  �ضركة الأنابيب الأردنية.

رئي�س مجل�س اإدارة -  �ضركة الم�ضتثمرون المتحدون.
ع�ضو مجل�س اإدارة - �ضركة تعمير.

رئي�س وع�ضو هيئة مديرين للعديد من ال�ضركات الخا�ضة.

د. مـــروان ممـــدوح محمـــد ال�ضـــايـح

ال�سيد حارب م�سعود حمد الدرمكي
ع�سو مجل�س الدارة 

تاريخ الع�ضوية : 2008/4/6 - ع�ضو غير تنفيذي
تاريخ الميالد : 1948/12/12

المنجزات العلمية:
هوبـكنز  جون  الدوليـة/1976/جامعة  الدرا�ضـــات  في  ماج�ضتير 

وا�ضنطن الوليات المتحدة المريكية. 
ال�ضيا�ضية /1974/ جامعة بري�ضتول  بكالوريو�س في القت�ضاد والعلوم 

المملكة المتحدة.

الخبرات العملية:
المدير التنفيذي /  لوحدة الأ�ضهم الأوروبية في جهاز اأبوظبي لال�ضتثمار.

(Gulf Capital) رئي�س مجل�س اإدارة / غلف كابيتال
  Italian Private Equity Fund/م�ضرف مجل�س ادارة

الع�سويات:
ع�ضو مجل�س ادارة -  كيوتل.

)�س.م.ب(  الم�ضرفية  العربية  الموؤ�ض�ضة   - اإدارة   مجل�س  رئي�س  نائب 
البـحرين.

حـــــارب مــ�ضــعــود حـــمد الــدرمــــكي
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ال�سيد �سائل فايز عزت الوعري
ع�سو مجل�س الدارة 

تاريخ الع�ضوية :  2008/10/1 - ع�ضو غير تنفيذي
تاريخ الميالد : 1958/2/18

المنجزات العلمية:
ال�ضرف(/1981/ )مرتبة  الحا�ضوبية  المعلومات  اأنظمة  بكالوريو�س 

جامعة ريدننغ / المملكة المتحدة.

الخبرات العملية:
2006 رئي�س مجموعة العمليات والإدارة التنفيذية / الموؤ�ض�ضة العربية 

الم�ضرفية  )�س.م.ب( البحرين.
العربية  الموؤ�ض�ضة   / المجموعة  عمليات  ا�ضناد  ورئي�س  اأول  رئي�س 

الم�ضرفية  )�س.م.ب( البحرين.
العربية  الموؤ�ض�ضة   / المجموعة  معلومات  تقنية  اإدارة  رئي�س   1997

الم�ضرفية  )�س.م.ب( البحرين.
1986 المدير العام / الموؤ�ض�ضة العربية الم�ضرفية )تقنية المعلومات( 

المحدودة لندن. 

الع�سويات:
)�س.م.ب(  العربية  المالية  الخدمات  �ضركة   - اإدارة  مجل�س  ع�ضو 

البحرين منذ عام 2000.
رئي�س مجل�س اإدارة - الموؤ�ض�ضة العربية الم�ضرفية )تقنية المعلومات( 

المحدودة - لندن.
)م�ضر(.  - الم�ضرفية  العربية  الموؤ�ض�ضة  بنك   - اإدارة  مجل�س  ع�ضو 
البرازيل.  - الم�ضرفية  العربية  الموؤ�ض�ضة  بنك   - اإدارة  مجل�س  ع�ضو 

معالي "محمــد عـــقــل" عيــد محمد 
البلتاجي

�ضـــائــل فـــايــز عــــزت الـــوعـــري

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

تاريخ الع�ضوية : 2006/4/2 - ع�ضو م�ضتقل  
تاريخ الميالد : 1941

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

�ضهادة لندن للدرا�ضة العامة  1959.

الخبرات العملية:
م�ضت�ضار لجاللة الملك عبد اهلل الثاني بن الح�ضين.

ع�ضو مجل�س الأعيان الأردني/ رئي�س هيئة ال�ضياحة والتراث.
رئي�س مجل�س المفو�ضين/  �ضلطة منطقة العقبة القت�ضادية الخا�ضة.

وزير ال�ضياحة والآثار.
رئي�س هيئة تن�ضيط ال�ضياحة.

النائب الأعلى لرئي�س الملكية الأردنية.
رئي�س الأجنحة العربية.

التلفزيون الأردني.
التدريب ال�ضناعي/ ارامكو.

يحمل العديد من الأو�ضمة الأردنية والأجنبية الرفيعة.

الع�سويات:
الوطنية  والجمعيات  والهيئات  الموؤ�ض�ضات  من  العديد  مجال�س  ع�ضو 

والدولية.

ال�سيد يو�سف عبد الرازق عبد المولى
ع�سو مجل�س الإدارة

تاريخ الع�ضوية : 2004/10/29 - ع�ضو غير تنفيذي
تاريخ الميالد : 1945/3/12 

المنجزات العلمية:
ماج�ضتير اإدارة اأعمال / 1977 / جامعة هارتفورد/ اأمريكا.

بكالوريو�س اإدارة اأعمال / 1970 / جامعة بنغازي/ ليبيا.

الخبرات العملية:
نائب رئي�س مجل�س اإدارة - مجموعة �ضركات كورنثيا.

المدير التنفيذي ال�ضابق للمجل�س الليبي لال�ضتثمار الخارجي.
ع�ضو مجل�س اإدارة -الم�ضرف الليبي الخارجي - ليبيا.

ع�ضو مجل�س اإدارة -الموؤ�ض�ضة العربية الم�ضرفية  )�س.م.ب( البـحرين.

1992- 2003 ع�ضو مجل�س اإدارة - بنك التحاد لالدخار وال�ضتثمار - الأردن.
1990-1996ع�ضو مجل�س اإدارة -  بنك �ضحارى  - ليبيا.

1990-2002 ع�ضو مجل�س اإدارة - ومدير المحفظة ال�ضتثمارية - ال�ضركة 
العربية الليبية الخارجية لال�ضتثمار.

يــو�ضـف عبــدالــرازق  عبـد الــمولى
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ال�سيد طارق مفلح محمد عقل
نائب المدير العام  ورئي�س مجموعة ت�سهيالت ال�سركات

تاريخ التعيين: 2006/9/15  
تاريخ الميالد: 1971/5/30     

المنجزات العلمية:
Baylor/تك�ضا�س-الوليات  مالية/1996/جامعة  ادارة  ماج�ضتير 

المتحدة المريكية.
ماج�ضتير اقت�ضاد/ 1995 /جامعة Texas Tech University/ تك�ضا�س 

الوليات المتحدة المريكية.
   Texas Tech University جامعة   /  1993/ دولي  اقت�ضاد  بكالوريو�س 

تك�ضا�س - الوليات المتحدة المريكية.

الخبرات العملية:
2006- لتاريخه نائب المدير العام ورئي�س مجموعة ت�ضهيالت ال�ضركات  

بنك الموؤ�ض�ضة العربية الم�ضرفية )الردن(.
الم�ضرفية  العربية  الموؤ�ض�ضة   / اأول  رئي�س  نائب   2006-2000

)�س.م.ب( البحرين.
1999-2000 م�ضت�ضار مالي/  بنك ميرل لن�س الدولي - البحرين.

1998-1999 مدير ح�ضاب/  البنك العربي - البحرين.
وا�ضنــطن   / الدولـــية  التمـــويل  موؤ�ضـــ�ضة  مـــالي/  محـــلل   1998-1996

الوليات المتحدة المريكية.

ال�سيد طوني �ساهر حنا مقبل
رئي�س مجموعة الدعم والم�ساندة

تاريخ التعيين: 2001/8/15
تاريخ الميالد: 1953/9/12

المنجزات العلمية:
ماج�ضتير محا�ضبة / 1982 / جامعة جورج وا�ضنطن الأمريكية.

.CPA / 1983 /ضهادة المحا�ضبة القانونية المريكية�
بكالوريو�س محا�ضبة / 1977 / الجامعة الأردنية.

زميل مجمع المحا�ضبين القانونيين الأمريكي منذ عام 1983.

الخبرات العملية:
2009/2/15-لتاريخه رئي�س مجموعة الدعم والم�ضاندة/بنك الموؤ�ض�ضة 

العربية الم�ضرفية )الردن(.
الداخلي  التدقيق  العام / رئي�س  المدير  2001 - 2009/2/14 م�ضاعد 

بنك الموؤ�ض�ضة العربية الم�ضرفية )الأردن(.
2003 - لتاريخه رئي�س مجل�س اإدارة �ضركة مجموعة الع�ضر لال�ضتثــمار.
2002 - لتاريخه ع�ضو هيئة مديري �ضركة الأردن لالإ�ضتثمار ال�ضــياحي.
2007 - لتاريخه ع�ضو مجل�س ادارة ال�ضركة الوطنية ل�ضناعة الكلورين.

1977-2001  خبرات تدقيق لدى مكاتب تدقيق عالمية، ارثراندر�ضون، 
المريكية،  المتحدة  الوليات  في  هاو�س  وتر  براي�س  ويونغ،  ارن�ضت 

الكويت، المارات العربية المتحدة، قطر والردن.

ال�سيدة �سيمونا اوغ�ست يعقوب �سابيال
المدير العام 

تاريخ التعيين: 2008/9/15
تاريخ الميالد: 1955/7/17

المنجزات العلمية:
بكالوريو�س لغة انجليزية / 1977/ الجامعة الردنية.

الخبرات العملية:
الم�ضرفية   العربية  الموؤ�ض�ضة  العام/ بنك  المدير  لتاريخه   - 2008/9

)الأردن(.
2008/1 - 2008/8 نائب المدير العام / بنك القاهرة عمان.

2002- 2007 م�ضاعد المدير العام / اإدارة المخاطر ورقابة المتثال  
بنك القاهرة عمان.

2001- 2002 م�ضاعد المدير العام / التدقيق الداخلي / بنك القاهرة عمان.
الفراد/بنك  خدمات  العام/اإدارة  المدير  م�ضاعد   2001-1995

القاهرة عمان.
1986- 1995 مدير دائرة ت�ضهيالت ال�ضركات / بنك الردن.

1982/7- 1986 مدير دائرة عالقات عمالء / بنك ت�ضيز منهاتن الردن.
الت�ضهيالت الم�ضرفية / بنك  1981/1- 1981/12 دورة تدريبية في 

ت�ضيز منهاتن لندن.
1981/1- 1982/6 محلل ائتماني / دائرة ت�ضهيالت ال�ضركات / بنك 

ت�ضيز منهاتن لندن.
ت�ضيز  بنك   / الم�ضرفية  الخدمات   / ق�ضم  رئي�س   1980  -  1977

منتهاتن الردن.

الع�سويات:
رئي�ضة هيئة المديرين في �ضركة التعاون العربي لال�ضتثمارات المالية.

ع�ضو مجل�س اإدارة -  �ضركة اأمالك للتمويل - الردن.
ع�ضو مجل�س اإدارة -  �ضركة الفيزا لخدمات البطاقات - الردن.

ع�ضو في منتدى الن�ضاء العالمي.
ع�ضو في جمعية مربي الخيول.

ع�ضو في المنظمة الوروبية للخيول العربية ال�ضيلة - �ضوي�ضرا.

نبذة تعريفية عن الإدارة العليا
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ال�سيد جورج فرح جري�س �سوفيا
رئي�س مجموعة ادارة العمال الم�سرفية بالتجزئة

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

المنجزات العلمية:
 Western International بكـــــالـــــوريو�س اإدارة الأعمـــــال / جــــــامعـــــة

لندن - بريطانيا.

الخبرات العملية:
لتاريخه رئي�س مجموعة ادارة العمال الم�ضرفية بالتجزئة   -2009/8

بنك الموؤ�ض�ضة العربية الم�ضرفية )الأردن(.
الم�ضرفية  العام/الخدمات  المدير  م�ضاعد   2009/8  -  2005/10

ال�ضخ�ضية / كابيتال بنك - الأردن.
SGBJ 2001/3 – 2005/10 مدير العمال الم�ضرفية بالتجزئة / بنك

1990- 2001/3 مدير فرع عمان / بنك HSBC - الردن.

ال�سيد ه�سام محمد عمر الكيالي  
م�ساعد المدير العام / ادارة خدمات الفراد

تاريخ التعيين: 1991/10/21  لغاية  2009/9/30   

ال�سيدة نها هنري جبران مطر
م�ساعد المدير العام  / اإدارة الئتمان 

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

    
المنجزات العلمية:

بكالوريو�س اآثار/ 1983 / الجامعة الردنية.

الخبرات العملية:
2001 - لتاريخه م�ضاعد المدير العام / اإدارة الئتمان / بنك الموؤ�ض�ضة 

العربية الم�ضرفية )الأردن(.
2008 - 2009/4  ع�ضو لجنة تدقيق �ضركة الترافرتين.
2005 - 2009/4 ع�ضو مجل�س اإدارة �ضركة الترافرتين.

1983-2001 م�ضوؤول محفظة اإئتمانية /  بنك  HSBC - الردن.

ال�سيدة رنا زكي ابراهيم ندة
م�ساعد المدير العام / اإدارة العمليات المركزية

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

المنجزات العلمية:
بكالوريو�س اإدارة اأعمال واقت�ضاد/ 1990 / الجامعة الأردنية.

الخبرات العملية:
الــمركزية العمــليات  اإدارة  العــام /  المــدير  لتاريخه م�ضاعد   - 2001

بنك الموؤ�ض�ضة العربية الم�ضرفية )الأردن(.
1990-2001 مدير العمليات التجارية/بنك التحاد لالدخار وال�ضتثمار.

ال�سيد عثمان "محمد �سبحي" عايد  ال�سويمات
م�ساعد المدير العام / ادارة الخزينة 

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

المنجزات العلمية:
المالية  للعلوم  العربية  مالية/1993/الكاديمية  ادارة  ماج�ضتير 

والم�ضرفية.
بكالوريو�س علوم مالية وم�ضرفية /1987/ محا�ضبة/جامعة اليرموك.

الخبرات العملية:
2008 - لتاريخه م�ضاعد المدير العام/ادارة الخزينة / بنك الموؤ�ض�ضة 

العربية الم�ضرفية )الأردن(.
2004- 2008 مدير اأول/دائرة الخزينة وال�ضتثمار/بنك الردني  الكويتي .
النقدي وال�ضوق  والمطلوبات  الموجودات  اإدارة  رئي�س   2004-1999

بنك �ضتاندرد �ضارترد - الردن.
القاهرة بنك  وال�ضتثمار/  الخزينة  مدير  م�ضاعد   1999-1989

عمان - الردن.

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

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

المنجزات العلمية :
بكالوري�س هند�ضة نظم / 1988 / الإتحاد ال�ضوفيتي.

الخبرات العملية :
2008  لتاريخه م�ضاعد المدير العام / دائرة اأنظمة المعلومات / بنك 

الموؤ�ض�ضة العربية الم�ضرفية )الردن(.
بنك   / المعلومات  اأنظمة  دائرة   / تنفيذي  مدير   2008  –  1997

الموؤ�ض�ضة العربية الم�ضرفية )الردن(.
1991 – 1997 رئي�س ق�ضم اأنظمة المعلومات / بنك الإ�ضتثمار العربي 

الأردني.
1990 – 1991 مهند�س كمبيوتر / �ضركة �ضنام لالأنظمة المتكاملة.
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ال�سيد �سليمان حماد يو�سف المبي�سين
م�ساعد المدير العام/ ال�سوؤون الدارية والموارد الب�سرية  

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

المنجزات العلمية:
ماج�ضتير اإدارة اعمال / 2001 / الجامعة الردنية.

بكالوريو�س علوم اإدارية / 1993 / جامعة موؤته.

الخبرات العملية:
والموارد  الدارية  العام/ال�ضوؤون  المدير  م�ضاعد  لتاريخه   -  2008

الب�ضرية / بنك الموؤ�ض�ضة العربية الم�ضرفية )الأردن(.
2005- 2008 المدير التنفيذي/  دائرة الموارد الب�ضرية/بنك الموؤ�ض�ضة 

العربية الم�ضرفية )الأردن(.
2000-2005 م�ضاعد مدير/ رئي�س ق�ضم الخدمات الدارية والموظفين 

موؤ�ض�ضة �ضمان الودائع.
1994-2000 موظف رئي�ضي/ البنك المركزي الردني.

ال�سيد با�سل نجيب �سالح النبر
م�ساعد المدير العام / الرقابة المالية

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

المنجزات العلمية:
ماج�ضتير علوم اإدارية ومحا�ضبة/ 1992 / الجامعة الأردنية.

بكالوريو�س محا�ضبة/ 1989 / الجامعة الردنية.

الخبرات العملية:
المالية/بنك  الرقابة  العام/  المدير  م�ضاعد  لتاريخه   -  2009/1/1

الموؤ�ض�ضة العربية الم�ضرفية )الأردن(.
المالية/بنك  الرقابة  دائرة  تنفيذي/  مدير   2008/12/31  -  2004

الموؤ�ض�ضة العربية الم�ضرفية )الأردن(.
1995-2003 مدير دائرة تطوير اإجراءات العمل/  بنك القاهرة عمان.

1992-1995 م�ضاعد مدير الرقابة المالية/ �ضيتي بنك عمان.
ال�سيد عدنان �سالح محمد ال�سوبكي

م�ساعد المدير العام/ رئي�س التدقيق الداخلي
تاريخ التعيين: 2009/2/1    
تاريخ الميالد:1973/8/3    

المنجزات العلمية:
 2003/11  -  CIA المعتمدة  الأمريكية  الداخلي  التدقيق  �ضهادة 

.The Institute of Internal Auditors 
بكالوريو�س ادارة عامة - فرعي علوم كمبيوتر/1994/جامعة اليرموك.

الخبرات العملية:
2009/2-  لتاريخه م�ضــاعد المدير العــــام/ رئيــــ�س التدقيــــق الداخلي 

بنك الموؤ�ض�ضة العربية الم�ضرفية )الردن(.
�ضركة  العمليات/  ل�ضوؤون  التنفيذي  الرئي�س  نائب   2009/1  -2006/7

التعاون العربي لال�ضتثمارات المالية.
العربية  الموؤ�ض�ضة  بنك  الداخلي/  التدقيق  مدير   2006  -1996

الم�ضرفية )الردن(.
1994- 1996 مدقق / بنك عمان لال�ضتثمار.

ال�سيد "محمد نا�سر" زهير خليل ابوزهرة
م�ساعد المدير العام  / دائرة  ت�سهيالت ال�سركات الكبرى بالوكالة

تاريخ التعيين: 2002/6/2    
تاريخ الميالد: 1972/7/18    

المنجزات العلمية:
ماج�ضتير اإدارة مالية/2006/الكاديمية العربية للعلوم المالية والم�ضرفية.

 .2002/ Moody's ضركة�/ Moody's Risk Management Services  ضهادة�
بكالوريو�س محا�ضبة/ 1994 / الجامعة الردنية.

الخبرات العملية:
ال�ضركات  ت�ضهيالت  دائرة   / العام  المدير  م�ضاعد  لتاريخه   -  2007

الكبرى بالوكالة  /بنك الموؤ�ض�ضة العربية الم�ضرفية )الردن(.
2002 - 2007 مدير تنفيذي / دائرة ت�ضهيالت ال�ضركات الكبرى/بنك 

الموؤ�ض�ضة العربية الم�ضرفية )الردن(.
1999 - 2002 بنك ال�ضكان للتجارة والتمويل.

1998 - 1999 البنك العربي ال�ضالمي الدولي.
1994-1997 البنك ال�ضالمي الردني.

خالد جميل اإبراهيم الن�سراوين
مدير تنفيذي/ دائرة المطابقة )مراقبة المتثال(

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

المنجزات العلمية:
بكالوريو�س محا�ضبة/ 1985 /الجامعة الردنية.

حا�ضل على )اإجازة م�ضوؤول المتثال( زميل الكاديمية المريكية لالإدارة 
المالية.

الخبرات العملية:
المتثال( )مراقبة  المطابقة  دائرة   / مديرتنفيذي  لتاريخه   -  2004

بنك الموؤ�ض�ضة العربية الم�ضرفية )الردن(.
الداخلي التدقيق  التقارير/دائرة  متابعة  وحدة  مدير   2004-1998

بنك الردن.
1992-1998 دائرة التدقيق الداخلي / بنك القاهرة عمان.

لدى مكاتب  الخارجي  التدقيق  متنوعة في مجال  1985-1991 خبرات 
التدقيق الرئي�ضية.

خالد  اأكرم �سالح زكي
مدير تنفيذي/  الدائرة القانونية 

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

المنجزات العلمية :
لي�ضان�س قانون/ 1987 /جامعة عين �ضم�س/ القاهرة.

الخبرات العملية:
الموؤ�ض�ضة  القانونية/بنك  /الدائرة  تنفيذي  مدير  لتاريخه   -  2006

العربية الم�ضرفية  )الردن(.
2005 - 2006 محامي مزاول وم�ضت�ضار قانوني لدى عدد من ال�ضركات. 
1995 - 2005 مـــــدير الـــدائرة القـــانــونية / بنـــك المــوؤ�ض�ضة العــربية 

الم�ضرفية )الردن(.
1994 - 1995 محامي / البنك الردني الكويتي.

1991 - 1994 محامي غير مزاول / الدائرة القانونية / بنك الموؤ�ض�ضة 
العربية الم�ضرفية )الردن(. 
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ال�سيد خـــالد "محمد وليد" توفيق زكــريا
الرئي�س التنفيــذي

تاريخ التعيين: 2006/7/1     
تاريخ الميالد: 1966/5/9 

   
المنجزات العلمية

جامعة   /1987/ محا�ضبة  فرعي  م�ضرفية  و  مالية  علوم  بكالوريو�س 
اليرموك. 

الخبرات العملية
2006- لتاريخه الرئي�س التنفيذي / �ضركة التعاون العربي لال�ضتثمارات 

المالية.
2006 م�ضاعد المدير العام /دائرة الخزينة و ال�ضتثمار/ بنك الموؤ�ض�ضة 

العربية الم�ضرفية)الأردن(.
2004-2006 مدير تنفيذي / دائرة الخزينة وال�ضتثمار / البنك العقاري 

الم�ضري العربي.  
2003-2004 مدير تنفيذي / دائرة الخزينة وال�ضتثمار / البنك الأردني 

الكويتي.
1992-2003 مدير الخزينة / بنك ال�ضتثمار العربي الأردني.

1990-1992 م�ضاعد مدير الخزينة / �ضيتي بنك.
1988-1989 متداول/ بنك القاهرة عمان.

1987-1988 مدقق ح�ضابات / �ضركة ابراهيم العبا�ضي.                                              
 

ال�سيد معتز جواد محمد مرقة
نائب الرئي�س التنفيذي ل�سوؤون ال�ستثمــار

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

المنجزات العلمية                           
للعلوم  العربية  وم�ضرفية/1993/الأكاديمية  مالية  علوم  ماج�ضتير 

المالية والم�ضرفية .
بكالوريو�س اإدارة الأعمال /1991 / الجامعة الردنية.

الخبرات العملية 
2007-لتاريخه نائب الرئي�س التنفيذي ل�ضوؤون ال�ضتثمار/�ضركة التعاون 

العربي لال�ضتثمارات المالية.
2006-2007 مدير عام / التداول للخدمات المالية.

ال�ضتثمار  بنك   / الأجنبية  ال�ضتثمارات  دائرة  مدير   2006-1994
العربي الأردني.                                    

نبذة تعريفية عن اإدارة �صركة التعا�ن العربي لال�صتثمارات المالية

ال�سيد ابراهيم ف�سل محمود الطعاني
نائب الرئي�س التنفيذي ل�سوؤون العمليات

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

المنجزات العلمية                           
للعلوم  العربية  الأكاديمية   /1994/ وم�ضرفية  مالية  ماج�ضتيرعلوم 

المالية والم�ضرفية. 
بكالوريو�س محا�ضبة فرعي كمبيوتر /1986/ جامعة اليرموك.

الخبرات العملية
�ضركة   / العمليات  ل�ضوؤون  التنفيذي  الرئي�س  نائب  لتاريخه   -2009

التعاون العربي لال�ضتثمارات المالية.
المالية  للو�ضاطة  جوجيت  الأولى  �ضركة   / مالي  مدير    2009-2007

المملكة العربية ال�ضعودية.
المركزي  الرقابية/البنك  المجموعات  مفت�ضي  1989-2007رئي�س 

الأردني.
1988-1989 محلل مالي / �ضوق عمان المالي.

محا�ضر دورات تدريبية ) غير متفرغ ( داخل وخارج الأردن.
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وا�ضل البنك النهو�س بم�ضوؤولياتـــه الإجتماعية في دعم 
جهـــود البنـــاء والتطويـــر المجتمعـــي من خـــالل تقديم 
مختلـــف اأ�ضاليـــب الدعـــم المالـــي والمعنـــوي للمجتمـــع 

المحلي.

فرع البنك في منطقة الوحدات في العا�ضمة عمان.
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كلمة رئي�س مجل�س الإدارة

العربية  الموؤ�ض�ضة  لبنك  الع�ضرين  ال�ضنوي  التقرير  اأيديكم  بين  اأ�ضع  اأن  البنك  اإدارة  مجل�س  اأع�ضاء  زمالئي  عن  وبالنيابة  نف�ضي  عن  بالأ�ضالة  ي�ضرني 
الم�ضرفية )الأردن( وبياناته المالية لل�ضنة المنتهية في 31 كانون الأول 2009.

ا�ضتثماراتها في  تفعيل  الم�ضرفية في  العربية  الموؤ�ض�ضة  تعتمدها مجموعة  التي  الركائز  اأحد  يعتبر من  الم�ضرفية )الأردن(  العربية  الموؤ�ض�ضة  اإن بنك 
الأردن باعتباره متميزا ببيئة ا�ضتثمارية اآمنه ومحفزة ت�ضتقطب ال�ضتثمارات العالمية �ضمن قطاع م�ضرفي يعمل تحت مظلة رقابية ح�ضيفة من لدن البنك 

المركزي الأردني واأ�ض�س حوكمة رفيعة الم�ضتوى والأداء.

لقد امتدت الأزمة العالمية لت�ضمل في تاأثيرها فعاليات القت�ضاد في العام الما�ضي، وعلى الرغم من ظهور موؤ�ضرات ت�ضير اإلى بوادر تغير في مظاهر الأزمة 
اإل اأن اآثارها قد انعك�ضت على اأداء القت�ضاد في الأردن حيث انخف�س معدل نمو القت�ضاد من 8% في عام 2008 اإلى حوالي 3% في عام 2009. 

وبرغم تحديات الأزمة المالية العالمية اإل اأن النظام الم�ضرفي في الأردن قد تمكن من تجاوز اآثار الأزمة العالمية وحافظ على متانة و�ضعه محققا ازديادا 
في ودائع العمالء والحتياطيات من النقد الأجنبي وياأتي ذلك نتيجة لقرار الحكومة الأردنية الح�ضيف ب�ضمان الودائع في البنوك الأردنية حتى نهاية عام 
2009 وتمديد �ضمان الودائع حتى نهاية عام 2010، وكذلك ال�ضيا�ضة النقدية الكفوؤة التي اتبعها البنك المركزي الأردني، ودوره الريادي ومتابعته الحثيثة 

ل�ضمان �ضالمة الجهاز الم�ضرفي في الأردن.

كما اأن القت�ضاد الأردني قد تم تحفيزه وب�ضكل موؤثر من خالل جملة من الخطوات التي اتخذتها  الحكومة الر�ضيدة، من حيث اإقرار قانون �ضريبة الدخل 
الجديد في نهاية عام 2009 وكذلك الخطوات التي اتخذها البنك المركزي الأردني من حيث التخفي�س المتكرر ل�ضعر فائدة الخ�ضم ون�ضبة الحتياطي 

القانوني.

في  دينار  مليون   30 الدخل حوالي  اإجمالي  بلغ  نتائج جيدة، حيث  يحقق  اأن  البنك  ا�ضتطاع  فقد  القت�ضادية خالل عام 2009،  التحديات  وبالرغم من 
العام 2009 مقابل 31.8 مليون دينار لعام 2008 بانخفا�س بلغت ن�ضبته حوالي 5.9%، كما اأن �ضافي اأرباح البنك بعد ال�ضريبة قد بلغ 9.2 مليون دينار 
بانخفا�س بلغت ن�ضبته حوالي 6.9% وفي المقابل فقد و�ضلت موجودات البنك في 2009/12/31 اإلى ما يعادل 611 مليون دينار مقارنة مع 587 مليون 
دينار في العام ال�ضابق بزيادة بلغت ن�ضبتها 4% عن العام ال�ضابق. كذلك بلغت الت�ضهيالت الئتمانية المبا�ضرة في نهاية عام 2009 حوالي 284 مليون دينار 
مقابل 267 مليون دينار في العام ال�ضابق بزيادة بلغت ن�ضبتها 6.4% وهو ما يعك�س التوجه لدى البنك في التو�ضع في اأعمال البنك �ضمن خطة مدرو�ضة 

قائمة على �ضيا�ضة ائتمانية ح�ضيفة.

 ال�صيد ح�صن علي جمعه - رئي�س مجل�س الإدارة
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وانطالقًا من اإ�ضتراتيجية البنك القائمة على التو�ضع والنت�ضار و�ضعيًا اإلى تقديم الخدمات الم�ضرفية المتميزة والح�ضول على ح�ضة اأكبر من ال�ضوق، فقد 
قام البنك بافتتاح اأربعة فروع جديدة في منطقة اأبو ن�ضير، �ضارع الملكة رانيا/منطقة الجامعة الأردنية، الها�ضمي ال�ضمالي، ومدينة الكرك، اإ�ضافة اإلى 
نقل فرع الزرقاء اإلى موقع جديد متميز في اأحد ال�ضوارع الرئي�ضية في المدينة ووفقًا للت�ضميم الحديث المعتمد لي�ضل العدد الكلي للفروع اإلى 19 فرعا

(ATM) كما ا�ضتمر البنك في تقديم خدماته المالية وال�ضتثمارية من خالل �ضركة التعاون العربي لال�ضتثمارات المالية  اآلي  جهاز �ضراف   39 وبعدد 
والمملوكة بالكامل للبنك والتي ت�ضكل الذراع ال�ضتثماري له في اأ�ضواق المال وتوؤدي دورا متكامال مع البنك و�ضول اإلى تقديم خدمات بنكية ومالية تلبي 

الحتياجات الم�ضرفية وال�ضتثمارية المختلفة لعمالء البنك مما يعظم من الموقف التناف�ضي الكلي للبنك.

وتح�ضبًا للتحديات التي قد تحدث في عام 2010  وبالنظر اإلى كون الأردن جزء من المنظومة القت�ضادية الكلية في العالم ويتاأثر تبعًا للظروف والمتغيرات 
القت�ضادية العالمية فقد اتبع البنك �ضيا�ضة ح�ضيفة في توظيف اأموال المودعين ات�ضمت بالمحافظة والتعامل مع المخاطر باإدارة متوازنة وكفوؤه، كما با�ضر 
البنك في تفعيل �ضيا�ضته الرامية اإلى تر�ضيد الإنفاق وتعظيم كفاءة ا�ضتغالل الموارد ب�ضقيها الب�ضري والمادي حيث نحى البنك اإلى مراجعة الم�ضاريف 
الإدارية و�ضبطها �ضمن اأ�ض�س عدم الم�ضا�س بجودة الخدمة المطلوبة وتنا�ضب الكلفة الم�ضروفة مع الخدمة المقدمة كما ركز البنك على جهوده في تدريب 
موظفيه وتعميق المعارف والمهارات لديهم وبما يعك�س ال�ضورة المطلوبة عن موظف البنك المتميز مع �ضعيه الدائم اإلى تطوير الأنظمة للبنك حيث اأقّر 

مجل�س الإدارة تغيير النظام البنكي الآلي والمتوقع بدء تطبيقه خالل العام 2010.

وبناء على النتائج المالية للعام 2009 ولموا�ضلة تدعيم راأ�س المال فان مجل�س الإدارة يو�ضي لهيئتكم الموقرة بالموافقة على توزيع اأ�ضهم منحة للم�ضاهمين 
بحدود 12.8% من راأ�س المال المكتتب به اأو ما يعادل 9.080.937 دينار بحيث ي�ضل راأ�س مال البنك اإلى 80 مليون دينار.

في الختام ا�ضمحوا لي با�ضمي وبا�ضم زمالئي اأع�ضاء مجل�س الإدارة اأن اأ�ضكر كافة العاملين في البنك وال�ضركة التابعة وعلى راأ�ضهم الإدارة التنفيذية على 
الجهد الكبير الذي بذلوه في العام ال�ضابق والذي مكن البنك من الحفاظ على م�ضتوى جيد لالأرباح ومحفظة ائتمانية �ضليمة.

كما ول ي�ضعني اإّل اأن اأ�ضكر م�ضاهمي البنك لدعمهم المو�ضول لمجل�س الإدارة والإدارة التنفيذية، وكذلك ال�ضكر مو�ضول للجهات الرقابية وعلى راأ�ضها 
البنك المركزي الأردني، الذين كان لمتابعتهم الحثيثة انعكا�ضات وا�ضحة على �ضالمة ومتانة الجهاز الم�ضرفي الأردني ودعم م�ضيرة القت�ضاد الوطني في 

ظل ح�ضرة �ضاحب الجاللة الها�ضمية الملك عبد اهلل الثاني بن الح�ضين المعظم حفظه اهلل ورعاه. 
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

تمكن البنك من تحقيق هوام�س ربحية اأعلى من خالل 
واإعادة  الأجل  ومتو�ضطة  ق�ضيرة  ودائع  ا�ضتقطاب 

توظيفها في محفظته ال�ضتثمارية والإئتمانية.

ح�سن علي جمعه 
رئي�س مجل�س الإدارة
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الموؤ�ض�ضة العربية الم�ضرفية )�س . م . ب( البحرين الم�ضاهم الوحيد المالك لكثر من 5% من ا�ضهم البنك حيث تبلغ ن�ضبة م�ضاهمتها86.679 %. 

اأ�صماء كبار مالكي الأ�صهم �عدد الأ�صهم المملوكة لكل منهم مقارنة مع ال�صنة ال�صابقة

الو�صع التناف�صي للبنك �صمن قطاع الن�صاط الم�صرفي تبلغ ح�صة ت�صهيالت البنك من 
الودائع لدى  الأردني  2.06٪ فيما تبلغ ح�صة  المحلي  ال�صوق  الت�صهيالت في  اإجمالي 
البنك اإلى اإجمالي �دائع القطاع الم�صرفي 1.75٪ علمًا باأن ح�صة حقوق الم�صاهمين 
في البنك من�صوبة اإلى مجموع حقوق الم�صاهمين لدى القطاع الم�صرفي الأردني تبلغ 

نحو ٪2.22.

ي�صكــلون  �خــارجيا  محليا  رئي�صيين  عمالء  اأ�  محددين  موردين  على  اعتماد  يوجد  ل 
10 ٪ فاأكثر من اإجمالي خدمات البنك �منتجاته.

ل يوجد اأي حماية حكومية اأ� اإمتيازات يتمتع بها البنك بموجب القوانين �الأنظمة 
اأ� غيرها. �ل يوجد اأي براءات اإختراعات �/ اأ� حقوق اإمتياز ح�صل البنك عليها.

ل يوجد اأي قرارات �صادرة عن الحكومة اأ� المنظمات الد�لية اأ� غيرها �التي لها اأثر 
اأ� قدرته التناف�صية. �ل تنطبق معايير الجودة الد�لية على  مادي على عمل البنك 

البنك.

عدد الأ�سهم كما هيال�سم
في 2009/12/31

عدد الأ�سهم كما هي
في 2008/12/31

الن�سبةالن�سبة

�س.م.ب(  الم�ضرفية)  العربية  الموؤ�ض�ضة 
61.471.912                       86.679                        55.881.946                        86.6765البحرين

حر�س البنك على تقديم الخدمات الم�ضرفية المتطورة من خالل الموارد الب�ضرية الموؤهلة والمدربة و با�ضتخدام اأنظمة بنكية متقدمة.
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تلبي  ومالية  بنكية  خدمات  تقديم  البنك  وا�ضل 
الإحتياجات الم�ضرفية وال�ضتثمارية المختلفة لعمالئه 

مما يعظم من الموقف التناف�ضي الكلي للبنك.

ركز البنك على تو�ضيع نطاق م�ضاريعه في قطاع �ضيرفة التجزئة.
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 الهيكل التنظيمي لبنك الموؤ�ص�صة العربية الم�صرفية )الأردن(

مجل�س الإدارة

المدير العام

لجان مجل�س الدارة

اللجنة التنفيذية
لجنة التدقيق

لجنة المخاطر 
الئتمانية

لجنة الحاكمية
الموؤ�س�سية

لجنة التر�سيحات 
والمكافاآت

التدقيق الداخلي

ال�سكرتارية

المطابقة )مراقبة المتثال(
والحاكمية الموؤ�س�سية

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

العمال الم�سرفية
بالتجزئة

ت�سهيالت 
ال�سركات
الكبرى

التطوير ال�ستراتيجي
ط  المجموعة 

وارتبا
والعالقات الخارجية

الخزينة
ال�ستثمار

دائرة 
المخاطر

الرقابة
 الماليـة

ال�سوؤون 
القانونية

الموارد 
الب�سرية

تكنولوجيا 
المعلومات

العمليات 
المركزية

الئتمان
مخاطر  
التجزئة

�سركة التعاون العربي
لال�ستثمارات المالية

لجان الدارة

رئي�س مجموعة
ت�سهيــالت ال�ســركـــــات

رئي�س مجموعة العمال
الم�سرفية بالتجزئة

رئي�س مجموعة الئتمان
رئي�س مجموعة الخزينة

رئي�س مجموعة  الدعم والم�ساندة

عالقات 
الموؤ�س�سة
ل�سوؤون 
العالم

ال�سوؤون 
الإدارية
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الهيكل التنظيمي ل�صركة التعا�ن العربي لال�صتثمارات المالية
هيئة المديرين

دائرة الرقابة
الداخلية

نائب الرئي�س التنفيذي 
ل�سووؤن العمليات

اإدارة  الخدمات 
الم�ساندة

اإدارة الو�ساطة
المالية

الدائرة القانونية
دائرة الإئتمان

دائرة الت�سويق
وتطوير  المنتجات

دائرة الموارد
الب�سرية

دائرة تكنولوجيا
المعلومات

دائرة ال�سووؤن
الإدارية

دائرة العمليات
دائرة خدمة 

العمالء
دائرة الو�ساطة 

المحلية

دائرة الو�ساطة 
القليمية

دائرة الو�ساطة 
الدولية

دائرة الأبحاث 
والدرا�سات

دائرة تمويل
ال�سركات

دائرة اإدارة
الأ�سول  وال�ستثمار

دائرة الرقابة 
المالية

نائب الرئي�س التنفيذي 
ل�سووؤن ال�ستثمار

�سابط امتثال

الرئي�س التنفيذي
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عدد موظفي البنك ��صركة التعا�ن العربي لال�صتثمارات المالية �فئات موؤهالتهم

   برامج التاأهيل �التدريب لموظفي البنك ��صركة التعا�ن العربي لال�صتثمارات المالية

تم عقد  162 دورة داخلية وخارجية وفي مركز تدريب البنك بم�ضاركة  950  موظف كما هو مبين تفا�ضيله اأدناه:

اأ�صمــــــاء الـــــد�رات:

عدد موظفي �سركة التعاون العربي لال�ستثمارات الماليةعدد موظفي البنكالموؤهل العلمي

دكتوراه
ماج�ضتير

دبلوم عالي
بكالوريو�س

دبلوم
ثانوية عامة

دون التوجيهي
اجمالي عدد الموظفين

0
28

3
257

69
18
24

399

0
9
1

33
0
0
0

43

البنك و�سركة التعاون العربي لال�ستثمارات الماليةالبيــــــــــــان

نوع الدورة التدريبية
دورات مركز تدريب البنك

دورات المعاهد المحلية داخل الأردن
دورات المعاهد خارج الأردن

المجموع الكلي

عدد الـــــدورات

22
140

0
162

عدد الم�ساركين

630
320

0
950

عــدد  الم�سـاركــيناإ�ســــــــم  الـــدورة  الرقم

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

167
149

9
12

226
24
94

123
131

15
950

دورات متخ�ض�ضة في تنمية الموارد الب�ضرية وتطوير المهارات
دورات متخ�ض�ضة في الت�ضويق الم�ضرفي والبطاقات الإئتمانية وخدمة العمالء

الم�ضاركة في الموؤتمرات المحلية والخارجية
دورات متخ�ض�ضة في عمليات ال�ضتثمار والخزينة

دورات متخ�ض�ضة في اإدارة المخاطر والأزمات الم�ضرفية والتدقيق والرقابة والمطابقة
دورات متخ�ض�ضة في مجال تكنولوجيا المعلومات واأنظمتها

دورات متخ�ض�ضة في الت�ضهيالت الم�ضرفية وتمويل الم�ضاريع
دورات متخ�ض�ضة في العمليات الم�ضرفية الداخلية والخارجية

دورات متخ�ض�ضة في الجوانب القانونية والأنظمة والتعليمات
دورات متخ�ض�ضة في الجوانب المحا�ضبية

المجموع
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والتي  العالمية  المالية  الزمة  بتداعيات  المحلي  ال�ضوق  تاأثر  نتيجة  نموه  وتباطوؤ في  القت�ضادي  الركود  ا�ضتمرار في  القادم  العام  ي�ضهد  اأن  المتوقع  من 
و�ضوق  العقارات  �ضوق  منها  القت�ضادية  القطاعات  من  اآداء عدد  في  كبير  انعكا�س  لها  وكان  عام 2009  منت�ضف  ابتداءا من  الردن  في  اآثارها  ظهرت 

ال�ضتثمارات وبالخ�س اأداء �ضوق عمان المالي.  

بناء على ما ورد اأعاله، بلغ النمو في الناتج القومي خالل عام 2009 فقط 3.1% مقارنة مع 5.6% خالل عام 2008 وبلغ العجز حـــوالي 1.1 مليار دينار. 

التجاري العجز  ان  اإل   %25 بلغت  والتي  الم�ضتوردات  زيادة  من  اأعلى  وبن�ضبة    2009 عام  خالل   %36 بن�ضبة  المملكة  �ضادرات  ازدياد  من  بالرغم 
بلغ 5.4 مليار دينار. 

يجدر الخذ بعين العتبار تركيبة المجتمع الردني والذي يت�ضمن ن�ضبة كبيرة من �ضغار ال�ضن ) غير العاملين( بال�ضاقة الى ان 14.2% من ال�ضكان 
يعي�ضون تحت خط الفقر. كذلك يعاني الردن من ارتفاع بن�ضبة البطالة والتي بلغت 13.5% خالل عام 2009 والمتوقع ان تزداد خالل عام 2010 ب�ضبب 
الركود القت�ضادي وا�ضطرار كثير من الموؤ�ض�ضات لتخفي�س اعداد الموظفين بهدف تقليل التكاليف، المر الذي قد يكون له تاأثير كبير على ن�ضب التعثر 

في المحفظة الئتمانية �ضواء على م�ضتوى ت�ضهيالت ال�ضركات اأو ت�ضهيالت الفراد.

ويتعر�س البنك من خالل اأعماله العتيادية الى مخاطر مختلفة ب�ضبب الو�ضع القت�ضادي وتتمثل في مخاطر الئتمان ومخاطر ال�ضوق ومخاطر الت�ضغيل 
حيث يبين اي�ضاح رقم )39(  اأهم المخاطر الم�ضرفية التي يتعر�س لها البنك واأ�ضلوب اإدارتها.

  المخاطر التي يتعر�س البنك لها

يحر�س البنك على تقديم خدمات بنكية و مالية تلبي الإحتياجــات الم�ضرفية و ال�ضتثمارية للعمالء.
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  الإنجازات التي حققها البنك خالل ال�صنة المالية

تقرير مجل�س الإدارة عن نتائج اأعمال البنك لعام 2009 

النتائج المالية

بالرغم من الظروف القت�ضادية ال�ضعبة التي مر بها القت�ضاد العالمي خالل العام 2009 والتي اأثرت على اأداء القت�ضاد الأردني، والتباطوؤ الذي �ضهدته 
بع�س القطاعات القت�ضادية، اإل اأن البنك ا�ضتطاع الحد من الآثار ال�ضلبية لالأزمة بف�ضل �ضيا�ضته الح�ضيفة المتحفظة تجاه كافة اأنواع المخاطر، حيث 
قام باإعادة توجيه اأن�ضطته التمويلية بعيدًا عن القطاعات القت�ضادية التي تاأثرت بالأزمة المالية، ومراجعة �ضيا�ضته ال�ضتثمارية، والمحافظة على ن�ضب 
�ضيولة مرتفعة، كما ا�ضتطاع البنك موا�ضلة خطته الإ�ضتراتيجية والمتمثلة في تعزيز م�ضادر اأمواله وزيادة ح�ضته ال�ضوقية من خالل فتح الفروع الجديدة 

وتنويع خدماته الم�ضرفية وطرح خدمات ومنتجات مبتكرة خا�ضة في قطاع التجزئة محققا بذلك معدلت نمو مرتفعة في هذا القطاع. 

ال�ضابق،  العام  خالل  دينار  مليون   9.9 مع  مقارنة  دينار  مليون   9.2 بلغت  ال�ضريبة  بعد  �ضافية  اأرباحًا  البنك  حقق  فقد  المالية  النتائج  �ضعيد  وعلى 
حيث جاء هذا النخفا�س كنتيجة طبيعية لالنخفا�س في حجم العمل في القطاع الم�ضرفي ككل. وقد و�ضل اإجمالي الدخل اإلى 30 مليون دينار مقابل 
31.9 مليون دينار خالل العام ال�ضابق حيث �ضكلت الإيرادات من الفوائد والعمولت ما ن�ضبته 78% من هذا الدخل، بينما انخف�ضت الإيرادات من غير 
العربي  التعاون  ل�ضركة  المتحققة  التداول  انخفا�س عمولت  نتيجة  ال�ضابق  للعام  دينار  مليون   7.4 مع  مقارنة  دينار  مليون   6.6 اإلى  والعمولت  الفوائد 
بن�ضبة 32% حيث يعود ال�ضبب في ذلك اإلى انخفا�س حجم التداول في �ضوق عمان المالي خالل عام 2009 بما يزيد عن50%. اأما من جانب الم�ضروفات 
فقد ا�ضتطاع البنك تحقيق وفر وا�ضح في النفقات حيث و�ضل اإجمالي الم�ضروفات اإلى 16.8 مليون دينار مقارنة مع 16.9 مليون دينار للعام ال�ضابق 

بالرغم من تو�ضع البنك وفتح 4 فروع جديدة خالل العام.

اإلى 611 مليون  اإلى جانب ذلك حافظت البنود الرئي�ضية في الميزانية على نموها المتوازن، فقد ارتفعت موجودات البنك من 587 مليون دينار لت�ضل 
اأي بن�ضبة نمو بلغت 4%، كما ارتفعت محفظة الت�ضهيالت الئتمانية المبا�ضرة ب�ضكل ملحوظ خالل العام حيث زاد ر�ضيد المحفظة بن�ضبة %6.4  دينار 
المحفظة  جودة  على  المحافظة  في  البنك  نجاح  يوؤكد  مما  الزيادة  هذه  رافق  الذي  النوعي  والتح�ضن  التطور  عن  ف�ضال  دينار  مليون   284 اإلى  لي�ضل 
الئتمانية نتيجة ال�ضيا�ضة الواعية في اإدارة اأ�ضول البنك وال�ضتغالل الأمثل للفر�س المتاحة في توظيف الأموال مع المحافظة على التوازن بين ال�ضيولة 

والربحية ودرجة المخاطرة.

كما ارتفعت الموجودات المالية المتوفرة للبيع لت�ضل اإلى 151 مليون دينار اأي بزيادة مقدارها 18.5% منذ بداية العام علمًا باأن غالبية هذه الموجودات 
عبارة عن �ضندات اأو اأذونات حكومية ذات مخاطر متدنية جدًا وعائد جيد.

اأما على �ضعيد ودائع العمالء فقد �ضهدت ارتفاعًا بن�ضبة 5% خالل العام في حين انخف�ضت تكلفة هذه الودائع بما يزيد على 1% مما �ضاهم في رفع هام�س 
الفائدة لدى البنك بنف�س هذه الن�ضبة تقريبا. كما �ضاهمت زيادة الودائع في تح�ضين م�ضتوى ال�ضيولة لدى البنك بحيث و�ضلت ن�ضبة ال�ضيولة القانونية اإلى 

154% بح�ضب تعليمات البنك المركزي. 



25

وفيما يخ�س اأهم الموؤ�ضرات المالية فقد بلغ العائد على حقوق الم�ضاهمين 10.2% بينما و�ضل العائد على موجودات البنك اإلى 1.5%، اأما العائد على 
ال�ضهم الواحد فقد و�ضل اإلى 130 فل�س اأي بن�ضبة 13% من القيمة ال�ضمية لل�ضهم.

وقد وا�ضل البنك �ضيا�ضته في تدعيم راأ�س المال وزيادة حقوق الم�ضاهمين حيث قام البنك بزيادة راأ�ضماله خالل العام من 64 مليون دينار اإلى 71 مليون 
دينار عن طريق ر�ضملة الأرباح المدورة، كما ارتفع مجموع حقوق الم�ضاهمين اإلى 96 مليون دينار بزيادة 11مليون دينار عن عام 2008 مما يعك�س متانة 

هيكل راأ�س المال، حيث ارتفعت ن�ضبة كفاية راأ�س المال اإلى 34% متخطية ب�ضكل كبير الن�ضبة المطلوبة من قبل البنك المركزي.  

الودائع

 انطالقا من �ضعي البنك وراء تحقيق هدف تنمية موارده المالية المتاحة، وتوفير متطلبات تحقق خططه التو�ضعية وتوظيفاته المالية المختلفة، فقد وا�ضل 
البنك تعزيز وتنويع اأوعيته الدخارية المالئمة، الم�ضممة اأ�ضا�ضًا لجذب ودائع قطاع الأفراد وال�ضركات حيث �ضاهم هذا التنوع في  تخفي�س متو�ضط كلفة 

الأموال وبالتالي تحقيق هوام�س اأعلى على اإيرادات الفوائد والعمولت.

حيث بلغت اأر�ضدة العمالء والتاأمينات النقدية في نهاية عام 2009 ما يعادل 411 مليون دينار اأي ما ن�ضبته 80% من مجموع المطلوبات. و�ضكلت الح�ضابات 
الجارية والتوفير ما ن�ضبته 29 % من مجموع الودائع، اأما ح�ضابات الأجل والإ�ضعار ف�ضكلت ما ن�ضبته 71% من اإجمالي ودائع العمالء.

تحقيق  اأجل  من  وذلك  والئتمانية،  ال�ضتثمارية  في محفظته  توظيفها  لإعادة  الأجل،  ومتو�ضطة  ودائع ق�ضيرة  ا�ضتقطاب  على  بالعمل  البنك  ا�ضتمر  وقد 
هوام�س ربحية اأعلى.

محفظة الت�صهيالت الإئتمانية

ارتفعت المحفظة الئتمانية خالل عام 2009 بن�ضبة 6.4% عن عام 2008 والتي بلغت 284 مليون دينار، وهذا يوؤكد نجاح البنك في اإ�ضتراتجيته المتبعة 
ب�ضكل كبير ول  البنوك  اأثر على قطاع  والذي  ال�ضوق  وتراجع  القائمة  القت�ضادية  الأو�ضاع  الأفراد وفي مواجهة  ت�ضهيالت  والتو�ضع في  التفرع  من خالل 

�ضيما محافظ ت�ضهيالت ال�ضركات.

ونظرا لالأهمية الكبيرة لمحفظة الت�ضهيالت الئتمانية المنبثقة عن توظيف البنك لأمواله فال بد من الإ�ضارة اإلى الأداء الموؤ�ض�ضي الر�ضين القائم على 
تطبيق وتنفيذ ال�ضيا�ضات والإجراءات التي كان لها ال�ضاأن الأكبر في تطوير وتح�ضين نوعية المحفظة الئتمانية وياأتي ذلك كاأحد مدخالت جهود التكامل 

في العمل الموؤ�ض�ضي الهادف اإلى تحقيق الأهداف النهائية للبنك ودوره الداعم في اقت�ضادنا الأردني . 
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الخدمات الم�صرفية الخا�صة بالأفراد )قطاع التجزئة(

ي�ضتمر بنك الموؤ�ض�ضة العربية الم�ضرفية )الأردن( بتطوير خططه الإ�ضتراتيجية التي تفتح الأبواب اأمامه لالرتقاء بخدماته الم�ضرفية وتنويع منتجاته 
وبالتالي تو�ضيع قاعدة المتعاملين معه لي�ضبح اأحد البنوك المف�ضلة للخدمات الم�ضرفية لدى �ضريحة هامه من المجتمع المحلي .

وياأتي هذا كله لينعك�س في تعزيز ح�ضته ال�ضوقية والتي بدورها ت�ضهم في زيادة م�ضادر اأرباحه الت�ضغيلية وتقوية دوره في القطاع الم�ضرفي.

اأبــو ن�ضير والجامعة الأردنية والكرك  البنك في عام 2009 بافتتاح فروع جديدة له في مناطق  للتفرع، فقد قام  الإ�ضتراتيجية   اإطار تنفيذ خطته  وفي 
والها�ضمي ال�ضمالي لتن�ضم اإلى �ضبكة فروعه المنت�ضرة في مختلف المناطق الإ�ضتراتيجية في المملكة. هذا بالإ�ضافة اإلى اإعادة افتتاح فرع الزرقاء الذي 
اأكثر فاعلية لخدمة المجتمع المحلي في تلك المحافظة وبت�ضميم حديث وفقا للت�ضميم المعتمد من قبل  اإلى موقع حيوي اآخر  تم تغيير موقعه ال�ضابق 

الموؤ�ض�ضة الأم.

اإلى  لين�ضم  العام  بالقطاع  الخا�س  ال�ضخ�ضية  القرو�س  منتج  طرح  على  ال�ضنة  هذه  التنفيذية  الإدارة  عملت  فقد  وت�ضويقها،  المنتجات  �ضعيد  على  اأما 
التي  العامة  العالقات  ون�ضاطات  بالمنتجات  الخا�ضة  الت�ضويقية  الحمالت  �ضاهمت  وقد  الأفراد.  لقطاع  والمقدمة  المتنوعة  الئتمانية  المنتجات  �ضلة 
زيادة حجم  اإلى  الئتمانية هدفت  البطاقات  لترويج  ت�ضويقية  البنك حملة  اأطلق  ومنتجاته، حيث  للبنك  الفعال  الترويج  في  ال�ضنة  هذه  الإدارة  اأطلقتها 
ال�ضتخدامات. وقام بحملة اأخرى للقرو�س ال�ضكنية، بالإ�ضافة اإلى حملة القرو�س ال�ضخ�ضية بالتعاون مع اإحدى اأكبر ال�ضركات المحلية. كما قام البنك 

باإطالق حملة لتمويل قرو�س ال�ضيارات.

وقد انعك�ضت ن�ضاطات قطاع التجزئة على نتائج هذا القطاع. فقد بلغت قيمة المحفظة الئتمانية لقطاع التجزئة في نهاية عام 2009 نحو 133 مليون 
دينار، لت�ضكل ما ن�ضبته 44% من اإجمالي محفظة الت�ضهيالت، حيث نمت بمبلغ 19 مليون دينار اأي ما ي�ضكل ن�ضبة زيادة 17% مقارنه بالعام 2008.   

وفيما يتعلق بودائع عمالء التجزئة فقد �ضكلت ما ن�ضبته 53% من اإجمالي ودائع العمالء في البنك. حيث كان لهذه النتائج اأثرًا ايجابيًا في زيادة م�ضاهمة 
اإيرادات قطاع التجزئة حيث �ضكلت ما ن�ضبته 31% من مجمل اإيرادات البنك.

وقد تلخ�ضت اأهداف الخطة الإ�ضتراتيجية لقطاع التجزئة في العام 2009 على تحقيق الأهداف التالية:
1. تنمية قدرة البنك التناف�ضية وزيادة ح�ضته في �ضوق القطاع الم�ضرفي.

2. بناء قاعدة عمالء وا�ضعة والتركيز على ا�ضتقطاب الودائع قليلة الكلفة والم�ضتقرة.
3. العمل على تحديث الفروع لتوفير اإمكانية اأف�ضل لخدمة العمالء.

4. التو�ضع في �ضبكة الفروع وال�ضراف الآلي في مناطق تن�ضجم مع الأهداف الإ�ضتراتيجية للبنك. 

خا�ضة  ت�ضويقية  حمالت  اإطالق  على  البنك  عمل 
ال�ضخ�ضية  القرو�س  ومنها  الجديدة  بالمنتجات 
ال�ضيارات  قرو�س  وتمويل  العام  بالقطاع  الخا�ضة 
قطاع  ت�ضهيالت  محفظة  نمو  زيادة  اإلى  اأدى  مما 

التجزئة بن�ضبة 17% مقارنة بالعام 2008.



27

اإدارة محفظة الت�صهيالت الإئتمانية لل�صركات
 

القطاعات  دينار موزعة على مجموعة من  مليون  مبلغ 42  قيمتها  تجاوزت  ت�ضهيالت  ال�ضركات خالل عام 2009  ت�ضهيالت  دائرة  الرغم من منح   على 
الإنتاجية وال�ضناعية والتجارية، اإل اأن اآثار الأزمة المالية العالمية التي  واجهت القت�ضاد العالمي والمحلي والتي  اأدت اإلى انخفا�س في  اأ�ضعار المواد 
الأكبر على  الأثر  له  الذي كان  الطلب  انخفا�س حجم  اإلى  اأدى  ال�ضركات مما  لدى معظم  ال�ضلعي  المخزون  تراكم في  اإلى  بالإ�ضافة  كبير  ب�ضكل  الأولية 
تتعدى 1% عن ر�ضيد  بن�ضبة ل  ب�ضكل طفيف  ال�ضركات  ت�ضهيالت  انخفا�س  اإلى  اأدى  بالتالي  ال�ضركات  الممنوحة من معظم  ال�ضقوف  ا�ضتغالل  انخفا�س 

المحفظة في نهاية عام 2008.

وبالرغم من هذه ال�ضعوبات فقد حققت دائرة ت�ضهيالت ال�ضركات اإيرادات بلغت 8.3 مليون دينار بانخفا�س بلغت ن�ضبته 4 % عن اإيرادات عام 2008 
والتي �ضكلت ما ن�ضبته27% من اإجمالي اإيرادات البنك مقارنة مع 26.5% في عام 2008. ولقد كان للجهد الذي بذلته دائرة ت�ضهيالت ال�ضركات الكبرى 
في الموازنة بين اإدارة الئتمان والت�ضويق للقطاعات الأقل تعر�ضًا لالأزمة المالية الأثر الأكبر في قدرة البنك في تحقيق الإيرادات والحفاظ على م�ضتوى 
والوحدات  الأخرى  الدوائر  مع  المتبادل  البيع  وتعزيز  القائمة  الح�ضابات  ربحية  تح�ضين  على   2009 عام  خالل  التركيز  تم  وكما  ال�ضابق.  للعام  مقارب 
هذه  اأر�ضدة  تخفي�س  اإلى  اأدى  الذي  الأمر  تعثر  بوادر  عليها  تظهر  التي  الح�ضابات  ومعالجة  الم�ضرفية  العربية  الموؤ�ض�ضة  لمجموعة  التابعة  ال�ضقيقة 

الح�ضابات وعدم ت�ضنيفها �ضمن الح�ضابات المتعثرة. 

الخزينة 

على الرغم من الظروف ال�ضعبة والأزمة المالية التي األقت بظاللها خالل الن�ضف الثاني من العام 2008، وما نتج عن انخفا�س اأ�ضعار الفائدة المحلية 
والعالمية لم�ضتويات متدنية، وارتفاع حجم ال�ضيولة المحلية والعالمية وانخفا�س موؤ�ضرات معظم الأ�ضواق المالية العالمية والمحلية خالل عام 2009. فقد 
اأن�ضطتها ال�ضتثمارية في الأ�ضواق  ا�ضتطاعت دائرة الخزينة خالل عام 2009 المحافظة على م�ضتويات النمو المتحققة خالل ال�ضنوات الما�ضية بكافة 

المالية وخدمة العمالء وال�ضركات.

كما تمكنت الدائرة من تحقيق الأهداف المر�ضومة لها خالل العام 2009 من خالل اإدارة موجودات ومطلوبات البنك ب�ضكل كفوؤ والمحافظة على التوازن 
ما بين المخاطر والربحية لترفع م�ضاهمتها في الأرباح المتحققة للبنك.

على  بالعام 2008  مقارنة  للعام 2009  الأرباح  نمو  ن�ضب  على  والمحافظة  المر�ضومة  الأهداف  تحقيق  تم  فقد  النقدي،  ال�ضوق  في  ن�ضاطها  �ضعيد  وعلى 
الرغم من ارتفاع حجم ال�ضيولة في النظام الم�ضرفي وتدني م�ضتويات اأ�ضعار الفائدة اإلى اأدنى م�ضتوياتها تاريخيًا.

تقديم الخدمات الم�ضرفية المبتكرة تعتبر من الأهداف الرئي�ضية الدائمة للبنك.
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وفي مجال �ضوق راأ�س المال فقد �ضاركت الدائرة في جميع الإ�ضدارات لأدوات الدين العام ال�ضادرة عن البنك المركزي الأردني حيث تمكنت من تحقيق 
اأهدافها المحددة في هذا الن�ضاط وزيادة ن�ضبة نمو الأرباح في �ضوق ال�ضندات الحكومية المحلية و�ضوق عمان المالي مقارنة بالعام ال�ضابق 2008 حيث 

بلغت ن�ضبة  النمو %256.

ويتكرر نجاح اأعمال الدائرة في مجال �ضوق القطع الأجنبي، حيث تمكنت الدائرة من المحافظة على م�ضتويات نموها في الأرباح مقارنة مع العام ال�ضابق 
2008 على الرغم من الظروف القت�ضادية والمالية التي اأحاطت بتاأثيراتها ال�ضلبية على هذا ال�ضوق بوجه خا�س.

 �صركة التعا�ن العربي لال�صتثمارات المالية 

اإن �ضركة التعاون العربي لال�ضتثمارات المالية وهي �ضركة تابعة للبنك ومملوكة بالكامل له - وتمثل الذراع ال�ضتثماري له في بور�ضة عمان والأ�ضواق 
على  والتمويل  المالية  الو�ضاطة  في  غاياتها  وتكمن  الأردن،  في  العاملة  الو�ضاطة  �ضركات  بين  متقدما  مركزًا  تحتل  كما  والدولية.  الإقليمية  المالية 

الهام�س وال�ضت�ضارات المالية واإدارة ال�ضتثمار واإدارة ا�ضدارات الأوراق المالية.
  

اأف�ضل  لتقديم  وذلك  الأ�ضواق  بهذه  ا�ضتثماراتهم  توجيه  لعمالئها  يتيح  ب�ضكل  وعالميا  اقليميا  المالية  بالأ�ضواق  التو�ضع  على  ال�ضركة  داأبت  وقد 
المالية عبر النترنت فور ترخي�س  بالأوراق  التداول  الو�ضاطة جاهزة لطالق خدمة  التعاون في طليعة �ضركات  الخدمات ال�ضتثمارية. وكانت �ضركة 
وتقليل  عالية  بكفاءة  ومطلوباتها  اإدارة موجوداتها  اأهدافها من خالل  تحقيق  ال�ضركة  اإدارة  وا�ضتطاعت  الرقابية.  الجهات  قبل  الخدمة من  مثل هذه 

المخاطر المرتبطة بها من حيث الئتمان وال�ضيولة والربحية، لترفع ربحيتها متما�ضية مع الأو�ضاع الحالية ال�ضائدة في الأ�ضواق المماثلة.

 وقد حافظت ال�ضركة على نمط تحقيق الأرباح رغم الأزمة العالمية الراهنة وال�ضعوبات التي يواجهها القطاع ب�ضكل عام وال�ضوق المالي الأردني ب�ضكل 
خا�س، حيث حققت ال�ضركة اأرباحًا �ضافية بلغت 3 مليون دينار خالل عام 2009 بانخفا�س بلغت ن�ضبته 28.7% متاأثرًا بانعكا�ضات الأزمة المالية. 

هذا وقد ا�ضتطاعت ال�ضركة تخفي�س نفقاتها بن�ضبة 15% عن عام 2008 وذلك كجزء من تح�ضين الأداء وتعظيم الأرباح والحفاظ على م�ضتوى الخدمات 
المقدمة لعمالئها.

الو�ضاطة  �ضركات  ترتيب  �ضلم  على  الخام�س  المركز  اإلى  ال�ضركة  تقدمت  فقد  لل�ضوق  الحالية  والأو�ضاع  ال�ضديدة  المناف�ضة  من  الرغم  وعلى  هذا 
خالل  ال�ضركة  تداول  حجم  بلغ  كما   ،%3.9 ن�ضبته  ما  اإلى  ال�ضوقية  ح�ضتها  ارتفعت  حيث  �ضركة   68 عددها  والبالغ  المالي  عمان  �ضوق  في  العاملة 
اإعادة هيكلة موجودات  تم  وقد  والدولية. هذا  الإقليمية  الأ�ضواق  في  الو�ضاطة  بتقديم خدمات  ال�ضركة  ا�ضتمرت  وقد  دينار، هذا  مليون   758 العام 
الحالية  المالية  الأزمة  م�ضاعفات  لتجنب  وذلك  التحوطية  ال�ضركة  �ضيا�ضة  مع  تتما�ضى  محددة  معايير  وفق  ال�ضابقين  العامين  خالل  ال�ضركة 
ال�ضركة  اأمور  ت�ضيير  في  �ضاهم  مما  المن�ضرم  العام  خالل  والودائع  للنقد  اأكبر  ا�ضتغالل  على  ال�ضركة  حر�ضت  فقد  ولذلك  وعمالءها،  لل�ضركة 

تو�ضع البنك في ا�ضتكمال بناء �ضبكة الفروع وال�ضراف الآلي في المناطق التي تن�ضجم مع اأهدافه الإ�ضتراتيجية.
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اإلى ما ن�ضبته 23% من اإجمالي  لل�ضركة فو�ضلت ال�ضيولة النقدية لل�ضركة في نهاية العام  النقدية  التدفقات  لإدارة  المو�ضوعة  الخطة  الت�ضغيلية ح�ضب 
موجوداتها وعملت ال�ضركة على بناء مخ�ض�س عام بلغ نهاية العام 2 مليون دينار وذلك لمواجهة اأية تطورات قد تطراأ خالل الفترات الالحقة.

اإدارة المخاطر �اأنظمة الرقابة الداخلية

الدرا�ضات  العديد من  باإجراء  المن�ضرم 2009  العام  الئتمان خالل  اإدارة  التجزئة حيث قامت  المخاطر ومخاطر  الئتمان،  الإدارة على دوائر  وت�ضمل 
والختبارات وذلك لقيا�س مدى جودة ومتانة محفظة الت�ضهيالت في �ضوء المتغيرات التي واكبت القت�ضاد العالمي وتداعياتها المحتملة على القت�ضاد 

الوطني حيث اأظهرت هذه الدرا�ضات جودة المحفظة الئتمانية وقدرتها على مواجهة التحديات القائمة والم�ضتقبلية.

كما قامت اإدارة الئتمان خالل العام باإجراء تحديث �ضامل لل�ضيا�ضات والإجراءات التي ت�ضاهم في زيادة الكفاءة والإنتاجية من خالل التطبيق الكامل 
لأحدث التعليمات وال�ضيا�ضات ال�ضادرة من قبل البنك المركزي الأردني ومجموعة الموؤ�ض�ضة العربية الم�ضرفية.

المخاطر  وتدارك  العمل  وكفاءة  فاعلية  زيادة  ولغايات  الم�ضرفي  الئتمان  باإجراءات وعمليات  يتعلق  فيما  البنك  دوائر  لدى  المهام  للتداخل في  ونظرًا 
اإدارة الئتمان لت�ضبح دائرة  المرافقة ولغايات تقديم الخدمة في الوقت والجودة والكفاءة المنا�ضبة فقد تم تغيير م�ضمى دائرة عمليات الئتمان لدى 
مهامها  من  اأ�ضبحت  بحيث  الئتمان(  عمليات  دائرة  م�ضمى  تحت  المركزية  العمليات  اإدارة  لدى  دائرة  ا�ضتحداث  تم  )حيث  الئتمان  وتوثيق  مراجعة 
واإلغاء  تثبيت  والعقود،  الم�ضتندات  لجميع  الأمين  الحفظ  لل�ضركات،  الئتمانية  ال�ضالحيات  ومراجعة  الم�ضرفية  الت�ضهيالت  ومراجعة  توثيق  الرئي�ضية 

وتعديل ال�ضقوف الئتمانية للت�ضهيالت الم�ضرفية. 

وعلى �ضعيد ق�ضم مخاطر الت�ضغيل فقد تم ال�ضتمرار بعقد ور�ضات العمل الخا�ضة بالتقييم الذاتي للمخاطر وال�ضوابط مع دوائر البنك المختلفة حيث تم 
تغطية ثالثة دوائر جديدة اإ�ضافة لإجراء المراجعة المطلوبة ب�ضكل ن�ضف �ضنوي مع باقي الدوائر الأخرى، كما تم ال�ضتمرار بتجميع وتحديث واإدخال مكونات 
المخاطر الت�ضغيلية الأخرى )بيانات الخ�ضائر الت�ضغيلية وموؤ�ضرات مخاطر الت�ضغيل( على نظام اإدارة مخاطر الت�ضغيل، اإ�ضافة اإلى عقد ور�ضة تدريبية في 

البنك فيما يخ�س المخاطر الت�ضغيلية ب�ضكل عام والخ�ضائر الت�ضغيلية ب�ضكل خا�س لإي�ضاح المفهوم واإطار العمل لإدارة مخاطر الت�ضغيل في البنك.

اأما على �ضعيد خطة ا�ضتمرارية العمل ومن خالل قيام ق�ضم مخاطر الت�ضغيل بالم�ضاهمة بمتابعة ا�ضتكمال تجهيز المواقع البديلة ومتابعة تحديث الخطط 
المو�ضوعة اإ�ضافة اإلى تحديد الإجراءات والخطوات الرئي�ضية المطلوب اإتباعها خالل وبعد عملية الفح�س فقد قام البنك بتاريخ 2009/2/7 باإجراء اأول 
عملية فح�س لمدى كفاءة الخطط المو�ضوعة ومدى جاهزية العمل من خالل المواقع البديلة وبم�ضاركة الم�ضوؤولين الأول في الإدارات والدوائر والفروع 
اإدارة الأزمات في البنك، حيث تكللت عملية الفح�س بالنجاح  اإ�ضراف الإدارة التنفيذية للبنك واأع�ضاء فريق  وم�ضوؤولي خطط ا�ضتمرارية العمل وتحت 
من حيث القدرة على ال�ضتمرار بتقديم واإنجاز العمليات الح�ضا�ضة في البنك اإ�ضافة اإلى تحديد الم�ضاكل والعقبات التي اأفرزتها عملية الفح�س للعمل 
على اإيجاد الحلول المنا�ضبة لمعالجتها وذلك تمهيدًا لإجراء عملية فح�س ثانية خالل العام القادم ت�ضمل معظم الأعمال والخدمات العتيادية التي يقوم 

البنك باإجرائها. 

كما تم اإجراء فح�س ثاني بتاريخ 2009/3/16 وهو يوم عمل من خالل مبا�ضرة اإدارة الخزينة لأعمالها العتيادية و�ضركة التعاون لال�ضتثمارات المالية 
وفيما يخ�س التعامل مع الأ�ضواق الخارجية من خالل الموقع البديل حيث تكللت عملية الفح�س بالنجاح اأي�ضًا.

التطورات التكنولوجية

القليلة  الأعوام  خالل  لعمالئه  خدمة  التنفيذ  مو�ضع  و�ضعها  التي  البرامج  مع  وان�ضجامًا  الآلية،  اأنظمته  على  البنك  اأدخلها  التي  للتحديثات  ا�ضتمرارًا 
الما�ضية، فقد تم الإنتهاء بنجاح من تطبيق قيمة التحقق للبطاقة )CARd VERIFICATIOn VALUE  CVV2( على جميع اأنواع البطاقات الئتمانية 

الم�ضتخدمة في البنك وهي عبارة عن ال�ضمة الأمنية لبطاقات الئتمان لإعطاء مزيد من الحماية.

تم زيادة اأجهزة ال�ضراف الآلي لي�ضبح عددها 40 جهازًا موزعة في مناطق مختلفة من المملكة لت�ضهيل الو�ضول اإليها من قبل عمالء البنك والعمالء الآخرين.
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فقد   2009 العام  في  الإقت�ضادية  التحديات  رغم 
مميزة  نمو  وتيرة  على  الحفاظ  من  البنك  تمكن 
مدرو�ضة  خطط  �ضمن  التو�ضع  في  للتوجه  نتيجة 

قائمة على �ضيا�ضة اإئتمانية ح�ضيفة. 

كما تم تزويد مركز الطوارئ في البنك بنظام المقا�ضة اللكترونية اإ�ضافة اإلى تزويد فروع البنك الجديدة باأحدث التجهيزات الآلية وكذلك تم تحديث 
�ضبكة البنك الداخلية لزيادة الفعالية والأمن عن طريق ا�ضتخدام اأحدث الأجهزة والبرامج المتوفرة.

وقد تم تطوير العديد من الأنظمة مثل نظام تقارير البنك المركزي الأردني ونظام تركزات �ضيكات العمالء وكذلك العديد من الأنظمة الرقابية.

التطورات الإدارية �التنظيمية

القريب  الم�ضتوى  الب�ضرية هدفًا يحققه على  ا�ضتثماره لموارده  فاإنه يرى في  راأ�س ماله الحقيقي، وبناء على ذلك  الب�ضرية هي  باأن موارده  البنك  يعتبر 
واآخر اإ�ضتراتيجي يتحقق على الم�ضتوى البعيد، حيث ي�ضعى البنك ب�ضكل دوؤوب على تطوير خططه في هذا المجال وا�ضتقطاب وتطبيق اأفكار ريادية من 

�ضاأنها اأن تعمق من ثبات موارده الب�ضرية الموؤهلة. 

ومن هذا المنطلق تم التعاقد مع �ضركة ا�ضت�ضارات متخ�ض�ضة للعمل على اإجراء درا�ضة معمقة والتي من �ضاأنها اأن تمكن البنك من الحتفاظ بكادر ب�ضري 
موؤهل من ذوي الكفاءات المهنية العالية والتخ�ض�ضات الم�ضرفية المتقدمة، حيث تهدف هذه الدرا�ضة اإلى ما يلي: 

عمل درا�ضة لم�ضح الرواتب والمتيازات المقدمة من قبل البنوك العاملة في الأردن بهدف مقارنتها مع الرواتب والمتيازات المقدمة في البنك وتقديم 
التو�ضيات للبنك بخ�ضو�س ما يتوجب تعديله من اأنظمة واإجراءات للحفاظ على الموقع التناف�ضي للبنك في مجال ا�ضتقطاب والمحافظة على الكفاءات 
البنك من  تناف�ضية  الأ�ضعار بما ي�ضمن زيادة  الت�ضخم وارتفاع  التي طراأت مثل زيادة معدل  التغيرات القت�ضادية  الب�ضرية وليتما�ضى مع  الموارد  من 

ناحية ا�ضتقطاب الموارد الب�ضرية والحتفاظ بكوادره الكفوؤه.

ت�ضميم نظام تخطيط الم�ضار الوظيفي للبنك والذي �ضيتم تطبيقه على جميع المراكز الوظيفية تحت الدرا�ضة، ل�ضمان توفير المهارات الفنية والإدارية 
والمهنية ب�ضكل م�ضتمر وخف�س معدل الدوران الوظيفي واإر�ضاء حاجات وتوقعات الموظفين. 

ت�ضميم نظام التخطيط التعاقبي ويهدف اإلى ر�ضم ت�ضور وا�ضح عن الفر�س الحقيقية للموظفين في البنك وت�ضهيل عملية تحديد الموظفين المنا�ضبين 
لملء المواقع الوظيفية الح�ضا�ضة في حال اأ�ضبحت �ضاغرة. 
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�يمكن تلخي�س اأهم الإنجازات التنظيمية �الإدارية المتح�صلة في العام 2009 على ال�صعيد الإداري �التنظيمي بما يلي: 

الئتمان  وتوثيق  مراجعة  وحدة  ا�ضتحداث  اإلى  بالإ�ضافة  العملي،  التطبيق  واقع  لمالئمة  التنظيمي  الهيكل  على  التعديالت  بع�س  اإجراء  1 .
لإدارة  تنظيميًا  تتبع  والتي  الئتمان  عمليات  وحدة  عن  انف�ضالية  كوحدة  الئتمان  لإدارة  تنظيميًا  تتبع   )CREdIT AdMIn UnIT(

اإليها. اأوكلت  التي  الجديدة  المهام  من  عدد  اإلى  بالإ�ضافة  المركزية  العمليات 

الإنتاجية  م�ضتوى  وتح�ضين  ومهاراتهم  كفاءتهم  لزيادة  التدريبية  الأن�ضطة  على  التركيز  خالل  من  للموظفين  فعال  اأداء  م�ضتوى  تحقيق  2 .
وبم�ضاركة950 موظفًا.   2009 العام  تدريبية خالل  162 دورة  تم عقد  العمالء حيث  وزيادة فاعلية خدمة 

تمكن البنك من بناء قاعدة عمالء وا�ضعة وا�ضتقطاب للودائع قليلة الكلفة والم�ضتقرة.
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اإلى  وللو�ضول  الإ�ضتراتيجية  البنك  خطة  على  بناء 
باإفتتاح  البنك  قام  الم�ضتهدفة  العمالء  �ضرائح 
اأربعة فروع في مناطق مختلفة بالإ�ضافة اإلى زيادة 

عدد ال�ضرافات الآلية لي�ضل اإلى 39 �ضراف.

اإفتتاح الموقع الجديد لفرع الزرقاء.
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ال�صل�صلة الزمنية لالأرباح اأ� الخ�صائر المتحققة �الأرباح الموزعة ��صافي حقوق 
الم�صاهمين �اأ�صعار الأ�راق المالية خالل الفترة من عام 2005 - 2009

* 2009 ارباح مقترح توزيعها
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تحليل المركز المالي للبنك �نتائج اأعماله خالل ال�صنة المالية

التطورات الم�صتقبلية الهامة �الخطة الم�صتقبلية للبنك ل�صنة 2010

ان�ضجاما مع روؤية البنك الم�ضتقبلية والإ�ضتراتيجية المو�ضوعة لل�ضنوات القادمة فان البنك يتطلع نحو تحقيق الأهداف التالية:

تعظيم حقوق الم�ضاهمين وزيادة العائد عليها.
تعزيز القاعدة الراأ�ضمالية للبنك وتدعيم مركزه المالي. 

تقديم خدمات م�ضرفية عالية الجودة ملبية لحتياجات عمالئنا المختلفة.
ا�ضتثمار ال�ضبكة الدولية الوا�ضعة لمجموعة الموؤ�ض�ضة العربية الم�ضرفية لتوفير حزمة اكبر من الخدمات الم�ضرفية.

تو�ضيع ن�ضاط البنك في الردن وزيادة انت�ضاره في كافة مناطق المملكة. 
فتح المزيد من الفروع وزيادة عدد اجهزة ال�ضراف الآلي.

العمل على تحديث الفروع القائمة بما يخدم العمالء ب�ضكل اأف�ضل.
تنمية محفظة قرو�س التجزئة وزيادة ن�ضبتها الى اجمالي الت�ضهيالت والتو�ضع في الخدمات الم�ضرفية للموؤ�ض�ضات ال�ضغيرة والمتو�ضطة وزيادة حجم 

التمويل لأ�ضحاب المهن الحرة.   
موا�ضلة النمو في محفظة ت�ضهيالت ال�ضركات وال�ضتمرار في تح�ضين نوعية المحفظة والمحافظة على م�ضتوى متدني من المخاطر.

التو�ضع في تطوير وتقديم الخدمات ال�ضتثمارية وطرح برامج ومنتجات ا�ضتثمارية تتيح للعمالء ال�ضتثمار في ال�ضواق المحلية والعالمية.
بناء قاعدة عمالء وا�ضعة والتركيز على ا�ضتقطاب الودائع قليلة الكلفة والم�ضتقرة.

متابعة التطور التكنولوجي وا�ضتخدام التقنيات الحديثة في �ضبيل الرتقاء بالخدمات المقدمة ل �ضيما في مجال الخدمات اللكترونية. 
ال�ضتمرار في تطوير ادارة المخاطر ان�ضجاما مع متطلبات بازل II والعمل على ن�ضر ثقافة التعامل مع المخاطر الم�ضرفية بكافة انواعها.

تحفيز وتعزيز فاعلية وكفاءة مواردنا الب�ضرية وتوفير �ضبل التطوير المهني المتوا�ضل لهم. 
زيادة ن�ضاطات التدريب والتاهيل في �ضبيل تحقيق م�ضتوى عالي من الداء.

ال�ضتمرار في ا�ضتقطاب الكفاءات والخبرات المنا�ضبة. 
موا�ضلة العمل على �ضبط النفقات مع المحافظة على م�ضتوى عالي من جودة الخدمات.

الطفيف  النخفا�س  ال�ضابق، حيث جاء هذا  العام  دينار خالل  مليون  مع 9.9  مقارنة  دينار  مليون  بلغت 9.2  ال�ضريبة  بعد  �ضافية  اأرباحا  البنك  حقق 
كنتيجة طبيعية لالنخفا�س في حجم العمل في القطاع الم�ضرفي ككل. وقد و�ضل اجمالي الدخل الى 30 مليون دينار مقابل 31.8 مليون دينار خالل 
العام ال�ضابق بينما ا�ضتطاع البنك تحقيق بع�س الوفر في النفقات حيث و�ضل اجمالي الم�ضروفات الى 16.8 مليون دينار مقارنة مع 16.9 مليون دينار 

للعام ال�ضابق بالرغم من تو�ضع البنك وفتح 4 فروع جديدة خالل العام.

وقد ارتفعت موجودات البنك لت�ضل الى 611 مليون دينار في نهاية العام 2009 بالمقارنة ب 587 مليون دينار في نهاية العام 2008 اأي بن�ضبة نمو 4%، كما 
ارتفعت محفظة الت�ضهيالت الئتمانية المبا�ضرة ب�ضكل ملحوظ خالل العام حيث ارتفع ر�ضيد المحفظة بن�ضبة 6.4% لي�ضل الى 284 مليون دينار ف�ضال عن 

التطور والتح�ضن النوعي الذي رافق هذه الزيادة. اما على �ضعيد ودائع العمالء فقد �ضهدت ارتفاعا بن�ضبة 5% خالل العام مما يعزز ثقة المودعين في البنك. 
كما  البنك.  اأ�ضول  ن�ضبته 16% من مجموع  ما  وت�ضكل  دينار عن عام 2008  مليون  بزيادة 11  دينار  مليون  الى 96  الم�ضاهمين  ارتفع مجموع حقوق  كما 

ارتفعت ن�ضبة كفاية را�س المال اإلى 34% متخطية ب�ضكل كبير الن�ضبة المطلوبة من قبل البنك المركزي.

2009الن�ســــب    المــــــــــالــــيةالرقم
٪

2008
٪

1
2
3
4
5
6

7

10.2
1.5

55.7
69.1

34.46
5.7

20.9

12.2
1.7

50.5
68.5
31.8

4

21

متو�ضط العائد على حقوق الملكية
متو�ضط العائد على الموجودات

ن�ضبة الم�ضروفات الت�ضغلية / اجمالي الدخل
ن�ضبة الت�ضهيالت / ودائع العمالء والتاأمينات

ن�ضبة كفاية راأ�س المال
ن�ضبة الت�ضهيالت غير العاملة / اجمالي الت�ضهيالت

ربحية الموظف )باآلف الدنانير(
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  مقدار اأتعاب التدقيق للبنك �ال�صركة التابعة 

  عدد الأ�راق المالية المملوكة من قبل اأع�صاء مجل�س الإدارة

بلغت اأتعاب التدقيق للبنك لعام 2009  مبلغ  40.113 دينار �ضامل �ضريبة المبيعات في حين بلغت اأتعاب التدقيق ل�ضركة التعاون العربي لال�ضتثمارات 
المالية مبلغ  7.540 دينار �ضاملة �ضريبة المبيعات.

عدد الأ�سهم كما فيالجن�سيةالمن�سبالإ�ســــــــمالرقم

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ال�ضيد ح�ضن علي جمعه محمد جمعه 

الدكتور �ضالح حلوان الحميدان

الموؤ�ض�ضة العربية الم�ضرفية ) �س.م.ب( البحرين
يمثلها ال�ضيد �ضائل فايز عزت  الوعري

SHEREEn InVESTMEnTS LIMITEd
يمثلها ال�ضيد حارب م�ضعود حمد الدرمكي 

الموؤ�ض�ضة العربية الم�ضرفية لالأوراق المالية 
المحدودة  / البحرين

يمثلها الدكتور خالد �ضعيد رم�ضان كعوان
ال�ضيد يو�ضف عبد الرازق عبد المولى

معالي ال�ضيد  "محمد عقل  " عيد محمد البلتاجي

الدكتور مروان ممدوح محمد ال�ضايح

معالي المهند�س �ضفيق فرحان خليل الزوايدة

رئي�س مجل�س الإدارة

نائب رئي�س مجل�س الإدارة

ع�ضو مجل�س اإدارة 

ع�ضو مجل�س اإدارة 

ع�ضو مجل�س اإدارة

ع�ضو مجل�س اإدارة

ع�ضو مجل�س اإدارة

ع�ضو مجل�س اإدارة

ع�ضو مجل�س اإدارة

البحرينة

ال�ضعودية

البحرينة

جزرالقناة جير�ضي

البحرينة

الليبية

الردنية

الردنية

الردنية

632

1.771

61.471.912

632

1.771

1.283

3.595

24.027

438.622

575

1.610

55.881.946

575

1.610

1.167

3.269

16.959

398.748

2009/12/312008/12/31

  عدد الأ�راق المالية المملوكة من قبل اأ�صخا�س الإدارة العليا
  ل يوجد اأوراق مالية مملوكة من قبل اأ�ضخا�س الإدارة العليا.

 ل يوجد �ضركات م�ضيطر عليها من قبل اأ�ضخا�س الإدارة العليا.

  ل يوجد �ضركات م�ضيطر عليها من قبل رئي�س واأع�ضاء مجل�س الإدارة واأقاربهم. كما ل يمتلك الممثلين عن اأع�ضاء مجل�س الإدارة اأية اأ�ضهم باأ�ضمائهم.

  عدد الأ�راق المالية المملوكة لأقارب اأع�صاء مجل�س الإدارة �اأقارب اأ�صخا�س الإدارة العليا

- وكما ل يوجد اأوراق مالية مملوكة من قبل اأقارب باقي اأع�ضاء مجل�س الإدارة.
-  ل يوجد اأوراق مالية مملوكة من قبل اأقارب اأي من اأ�ضخا�س الإدارة العليا.

عدد الأ�سهم كما فيالجن�سيةالمن�سبالإ�ســــــــمالرقم

زوجة ع�ضو مجل�س الإدارة ال�ضيدة منى وديع نا�ضر عوي�س1
 معالي المهند�س �ضفيق فرحان خليل الزوايدة

18.11116.465الأردنية

2009/12/312008/12/31
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  المزايا �المكاآفات التي يتمتع بها كل من رئي�س �اأع�صاء مجل�س الإدارة
 

  المزايا �المكاآفات التي يتمتع بها اأ�صخا�س الإدارة العليا

المن�سبالإ�ســــــــمالرقم
الرواتب 
ال�سنوية 
الجمالية

اتعاب 
ح�سور 

اجتماعات

المكافاآت
ال�سنوية

نفقات 
ال�سفر

ال�سنوية

اجمالي 
المزايا

ال�سنوية

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

177.255
66.255
95.354
36.774
60.481
62.645
45.444
61.226
62.601
57.819
57.451
55.375
51.630
38.596
34.866

963.772

0
12.000
10.950
4.904
3.600
3.600
2.700
3.600
3.600
3.590
3.600
3.300
3.600
3.600
2.640

65.284

0
0

200
0

2.400
0
0
0
0
0

15.600
1.600

0
2.400

0

22.200

0
0

22.654
0

17.160
17.616
18.952
16.929
17.387
16.930
14.577

0
12.920
8.324
8.038

171.487

5.947
5.090

248
2.065

425
0

2.345
0

323
0

354
386
450
437

0

18.070

183.202
83.345

129.406
43.743
84.066
83.861
69.441
81.755
83.911
78.339
91.582
60.661
68.600
53.357
45.544

1.240.813

بـــــــــــــــــــدل
التنقالت
ال�ســــــنوية

المجموع

ال�ضيدة �ضيمونا اوغ�ضت يعقوب �ضابيال
ال�ضيد طارق مفلح محمد عقل
ال�ضيد طوني �ضاهر حنا مقبل

ال�ضيد جورج فرح جري�س �ضوفيا
ال�ضيدة نها هنري جبران مطر

ال�ضيدة رنا زكي ابراهيم ندة
ال�ضيد ه�ضام محمد عمر رباح الكيالي

ال�ضيد عثمان "محمد �ضبحي" عايد ال�ضويمات
ال�ضيد عثمان محمد عبدالرحمن الزهري

ال�ضيد �ضليمان حماد يو�ضف المبي�ضين
ال�ضيد با�ضل نجيب �ضالح النبر

ال�ضيد عدنان �ضالح محمد ال�ضوبكي
ال�ضيد "محمد نا�ضر"  زهير خليل اأبو زهرة
ال�ضيد خالد جميل اإبراهيم الن�ضراوين

ال�ضيد خالد اأكرم �ضالح زكي

المدير العام
نائب المدير العام ورئي�س مجموعة ت�ضهيالت ال�ضركات

رئي�س مجموعة الدعم والم�ضانده
رئي�س مجموعة  اإدارة العمال الم�ضرفية بالتجزئة

م�ضاعد المدير العام /ادارة الئتمان 
م�ضاعد المدير العام /ادارة العمليات المركزية

م�ضاعد المدير العام /ادارة خدمات الفراد
م�ضاعد المدير العام / اإدارة الخزينة

م�ضاعد المدير العام / دائرة اأنظمة المعلومات
م�ضاعد المدير العام/ ال�ضوؤون الدارية و الموارد الب�ضرية 

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

م�ضاعد المدير العام / دائرة  ت�ضهيالت ال�ضركات الكبرى بالوكالة
مدير تنفيذي / دائرة المطابقة )مراقبة المتثال(

مدير تنفيذي / الدائرة القانونية

المن�سبالإ�ســــــــمالرقم
بدل

التنقالت
ال�سنوية

المكافاآت
ال�سنوية

نفقات
ال�سفر

ال�سنوية
اإجمالي
المزايا

ال�سنوية
1
2
3

4

5

6

7

8

9

ال�ضيد ح�ضن على جمعه محمد جمعه
الدكتور �ضالح حلوان الحميدان

الموؤ�ض�ضة العربية الم�ضرفية) �س.م.ب(البحرين
يمثلها ال�ضيد  �ضائل فايز عزت  الوعري

SHEREEn InVESTMEnTS LIMITEd
يمثلها ال�ضيد حارب م�ضعود حمد الدرمكي

الموؤ�ض�ضة العربية الم�ضرفية لالأوراق المالية
المحدودة/البحرين

 يمثلها الدكتور خالد �ضعيد رم�ضان كعوان
ال�ضيد يو�ضف عبد الرازق عبد المولى

البلتاجي محمد  معالي ال�ضيد  "محمد عقل "  عيد 

الدكتور مروان ممدوح محمد ال�ضايح

معالي المهند�س �ضفيق فرحان خليل الزوايدة

ال�ضيد غازي محمود محمد عبد الجواد
الموؤ�ض�ضة العربية الم�ضرفية ) �س.م.ب(البحرين

يمثلها ال�ضيد نور الدين �ضالح �ضعيد النحوي
SHEREEn InVESTMEnTS LIMITEd
يمثلها ال�ضيد مبارك را�ضد خمي�س المن�ضوري

المجموع

رئي�س مجل�س الدارة
نائب رئي�س مجل�س الإدارة

ع�ضو مجل�س اإدارة 

ع�ضو مجل�س اإدارة 

ع�ضو مجل�س اإدارة

ع�ضو مجل�س اإدارة

ع�ضو مجل�س اإدارة

ع�ضو مجل�س اإدارة

ع�ضو مجل�س اإدارة

رئي�س مجل�س الإدارة لغاية 2008/4/6
ع�ضو مجل�س اإدارة لغاية 2008/9/15

ع�ضو مجل�س اإدارة لغاية 2008/4/6

28.847

34.830

21.964

33.219

34.257

43.266

23.249

22.630

29.020

1.250

3.542

1.250

277.324

6.381

15.966

7.090

15.502

14.180

24.402

5.317

6.018

7.090

-
-

-

101.946

3.750

5.000
-

3.750

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

1.250

3.542

1.250

43.542

18.716

13.864

14.874

13.967

15.077

13.864

12.932

11.612

16.930

-
-

-

131.836
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  التبرعات �المنح التي دفعها البنك ��صركة التعا�ن العربي لال�صتثمارات المالية
   خالل �صنة 2009

اأ�     التابعة  ال�صركات  مع  البنك  عقدها  اإرتباطات  اأ�  م�صاريع  اأ�  عقود  اأية  يوجد  ل   
ال�صقيقة اأ� الحليفة اأ� رئي�س مجل�س الإدارة اأ� اأع�صاء المجل�س اأ� الرئي�س التنفيذي 

اأ� اأي موظف اأ� اأقاربهم.

تم التبرع بمبلغ  48.354 دينار حيث قام البنك بالتبرع بمبلغ 46.246 دينار و�ضركة التعاون العربي لال�ضتثمارات المالية بمبلغ  2.108 دينار وتفا�ضيله 
على النحو التالي:

الجهـــــــة    الطـــــالـــــبةالرقم

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 

11

12

13

14

15

16

17

18

جمعية قرى الطفال

وزارة العمل )�ضركة ال�ضرق الدنى لتنظيم المعار�س(

دعم طالب التوجيهي لمنطقة اأبون�ضير

مركز جمعية ال�ضابات الم�ضلمات للتربية الخا�ضة 

جامعة اليرموك

المبادرات المتميزة

مدر�ضتي )مدر�ضة الفردي�س ال�ضا�ضية المختلطة(

الجمعية الردنية للعون الطبي للفل�ضطينيين

ال�ضندوق الأردني الها�ضمي للتنمية الب�ضرية

وزارة الثقافة

مدر�ضة المير الح�ضن الثانوية ال�ضاملة للبنين ونور الح�ضين الثانوية ال�ضاملة للبنات/الكرك

المعهد الوطني للمو�ضيقى

اللجنة العالمية التح�ضيرية )مطرانية الالتين(  

الجمعية الملكية لحماية الطبيعة

تبرعات لمراكز المعاقين والأيتام والعناية بال�ضلل الدماغي وال�ضرطان

ر�ضوم درا�ضة و�ضكن وتاأمين �ضحي للطالبة ب�ضرى كراجة

م�ضاعدات لأهالي غزة

اخرى
المجموع

1.768

1.531

1.000

1.750

1.000

2.000

10.000

1.200

13.497

2.000

1.000

1.500

1.000

600

3.950

1.058

1.200

2.300

48.354

المبلغ
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 م�صاهمة البنك �ال�صركة التابعة في خدمة المجتمع المحلي
 

اإنطالقًا من الم�ضوؤولية الإجتماعية، واإيمانًا بدوره الرائد في خدمة المجتمع المحلي، فقد وا�ضل البنك النهو�س بواجباته المتنوعة في دعم جهود البناء والتطوير الإجتماعي، 
اأهداف عدد من الجمعيات الخيرية والموؤ�ض�ضات العامة حيث بلغ اجمالي الدعم المقدم من البنك وال�ضركة التابعة له 47.754 دينار. وانطالقا  اأ�ضا�ضًا لدعم  الموجه 
العبد  الملكة رانيا  اأطلقتها جاللة  "مدر�ضتي"التي  العقول وتما�ضيا مع  مبادرة  التي ت�ضكل  الروافد  التعليم هو احد  باأن  البنك   واإيمانا من  الم�ضوؤولية الجتماعية  من 
العام والخا�س والمنظمات غير الربحية للعمل على تعزيز  تاأهيل المدار�س الحكومية الأردنية بالتعاون بين القطاعين  واإعادة  اإلى تجديد  اهلل المعظمة والتي تهدف 
بيئة واأدوات التعليم النوعي في هذه المدار�س، فقد وا�ضل البنك دعمه لقطاع التعليم حيث تبنى مدر�ضة الفردي�س الأ�ضا�ضية المختلطة في مدينة جر�س وتم اإ�ضالح 
واإجراء ال�ضيانة الالزمة لها بمبلغ 10.000 دينار بال�ضافة الى مدر�ضتين في مدينة الكرك بمبلغ 1.000 دينار. وجاء هذا الدعم تج�ضيدا لروؤية البنك باأهمية دعم 
واإيمانا منه  المحلي  للمجتمع  والمعنوي  المالي  الدعم  اأ�ضاليب  البنك على تقديم مختلف  وياأتي ذلك من خالل حر�س  والتعليم  الأطفال  بفئتي  تعنى  التي  الموؤ�ض�ضات 

بتوفير �ضبل العي�س الكريم لالأطفال ودعمهم ليكون فاعلين في مجتمعهم. 

كما قام البنك بدعم الفئات المحتاجة والفقراء من اأبناء الوطن بمختلف مناطقهم وفئاتهم مما ي�ضاهم في رفع العوز عنهم ويفتح اأمامهم طريق الم�ضتقبل وذلك من 
خالل ال�ضندوق الردني الها�ضمي للتنمية الب�ضرية بمبلغ 13.497 دينار وم�ضاعدات لأهالي غزة بمبلغ 1.200 دينار وجمعية ال�ضابات الم�ضلمات للتربية الخا�ضة 
بال�ضلل  العناية  موؤ�ض�ضة  مثل  الخرى  والخيرية  والثقافية  والجتماعية  ال�ضحية  بالن�ضطة  تتعلق  ن�ضاطات  بدعم  البنك  م�ضاهمة  الى  بال�ضافة  دينار   1.750 بمبلغ 

الدماغي وتبرعات لمراكز المعاقين وغيرها بمبلغ 3.950 دينار وجمعية العون الطبي للفل�ضطينيين بمبلغ 1.200دينار. 

  الإقرارات
اإقرار من مجل�س الإدارة

1- يقر مجل�س اإدارة بنك الموؤ�ض�ضة العربية الم�ضرفية )الأردن( بعدم وجود اأي اأمور جوهرية قد توؤثر على ا�ضتمرارية البنك خالل ال�ضنة المالية 2010.
2- يقر مجل�س الإدارة بم�ضوؤوليته عن اإعداد البيانات المالية وتوفير نظام رقابة فعال في البنك.

   ح�صن علي جمعه                                    �صالح الحميدان                                               �صفيق الز�ايدة                                    خالد كعوان
  رئي�س مجل�س الدارة                              نائب رئي�س مجل�س الدارة                                         ع�ضو مجل�س ادارة                                ع�ضو مجل�س ادارة

يو�صف عبدالمولى                    مر�ان ال�صايح                       محمد عقل البلتاجي                       حارب الدرمكي                     �صائل الوعري
ع�ضو مجل�س ادارة                      ع�ضو مجل�س ادارة                          ع�ضو مجل�س ادارة                            ع�ضو مجل�س ادارة                     ع�ضو مجل�س ادارة

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

ح�صن علي جمعه                                             �صيمونا �صابيال                                                با�صل النبر
رئي�س مجل�س الدارة                                              المدير العام                                                  المدير المالي

 

وا�ضل البنك في نهجه القائم على ال�ضتمرار في تاأدية مهامة للحفاظ على الطبيعة من خالل المبادرة في دعم الجمعية الملكية لحماية الطبيعة 
بمبلغ 600 دينار.  

  م�صاهمة للبنك �ال�صركة التابعة في حماية البيئة لهذا لعام 2009
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ي�ضعى البنك اإلى  متابعة التطور التكنولوجي وا�ضتخدام 
التقنيات الحديثة في �ضبيل الرتقاء بالخدمات المقدمة.

يحر�س البنك على توفير كافة و�ضائل الراحة للعمالء لإتمام معامالتهم الم�ضرفية ب�ضهولة وي�ضر.
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بنك الموؤ�ص�صة العربية الم�صرفية )الأردن(
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قائمة الدخل الموحدة
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41
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تقرير مدققي الح�ضابات الم�ضتقلين 
اإلى م�ضاهمي بنك الموؤ�ض�ضة العربية الم�ضرفية )الأردن(

عمان – المملكة الأردنية الها�ضمية

تقرير حول القوائم المالية الموحدة

لقد دققنا القوائم المالية المرفقة لبنك الموؤ�ض�ضة العربية الم�ضرفية )الأردن( )�ضركة م�ضاهمة عامة محدودة( والتي تتكون من قائمة المركز 
الملكية  في حقوق  التغيرات  وقائمة  الموحدة  ال�ضامل  الدخل  وقائمة  الموحدة  الدخل  وقائمة  الأول 2009  كانون  في 31  كما  الموحدة  المالي 

الموحدة وقائمة التدفقات النقدية الموحدة لل�ضنة المنتهية في ذلك التاريخ وملخ�س لأهم ال�ضيا�ضات المحا�ضبية والإي�ضاحات الأخرى0

م�سوؤولية الإدارة عن القوائم المالية الموحدة

اإن مجل�س الإدارة م�ضوؤول عن اإعداد هذه القوائم المالية وعر�ضها ب�ضورة عادلة وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية0  ت�ضمل هذه الم�ضوؤولية 
الجوهرية  الأخطاء  ب�ضورة عادلة خالية من  المالية  القوائم  باإعداد وعر�س  �ضلة  داخلي ذي  رقابة  نظام  والمحافظة على  وتطبيق  ت�ضميم 
ح�ضب  معقولة  محا�ضبية  بتقديرات  والقيام  المالئمة  المحا�ضبية  ال�ضيا�ضات  وتطبيق  اختيار  وكذلك  خطاأ،  عن  اأو  احتيال  عن  الناتجة  �ضواء 

الظروف0

م�سوؤولية مدققي الح�سابات

وتتطلب  للتدقيق،  الدولية  للمعايير  وفقا  بتدقيقنا  لقد قمنا  تدقيقنا0   اإلى  ا�ضتنادا  المالية  القوائم  الراأي حول هذه  اإبداء  اإن م�ضوؤوليتنا هي 
منا هذه المعايير اللتزام بقواعد ال�ضلوك المهني وتخطيط وتنفيذ اأعمال التدقيق للح�ضول على تاأكيد معقول باأن القوائم المالية خالية من 

الأخطاء الجوهرية0

الإجراءات  تلك  اإختيار  اإن  المالية0   القوائم  في  الواردة  والإي�ضاحات  للمبالغ  موؤيدة  ادلة  على  للح�ضول  باجراءات  القيام  التدقيق  يت�ضمن 
ي�ضتند الى اجتهاد مدقق الح�ضابات بما في ذلك تقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية في القوائم المالية �ضواء الناتجة عن الإحتيال او الخطاأ0  
المالية ب�ضورة  القوائم  باعداد وعر�س  ال�ضلة  لل�ضركة ذي  الداخلي  الرقابة  الإعتبار نظام  ياأخذ في  للمخاطر  الح�ضابات  تقييم مدقق  عند 
التدقيق  يت�ضمن  الداخلي  الرقابة  نظام  فعالية  مدى  حول  راأي  ابداء  بهدف  ولي�س  للظروف  مالئمة  تدقيق  اإجراءات  لت�ضميم  وذلك  عادلة 
كذلك تقييم مالءمة ال�ضيا�ضات المحا�ضبية المطبقة ومعقولية التقديرات المحا�ضبية التي قامت بها الإدارة، ا�ضافة الى تقييم العر�س العام 

للقوائم المالية0  

في اعتقادنا اأن ادلة التدقيق التي ح�ضلنا عليها كافية ومالئمة وتوفر ا�ضا�ضا لإبداء الراأي0

الــــــــــــــــــراأي

في راأينا، اإن القوائم المالية الموحدة ُتظهر بعدالة، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي لبنك الموؤ�ض�ضة العربية الم�ضرفية )الأردن( 
كما في 31 كانون الأول 2009 واأداءه المالي وتدفقاته النقدية لل�ضنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية0

تقرير حول المتطلبات القانونية

يحتفظ البنك بقيود و�ضجالت محا�ضبية منظمة ب�ضورة ا�ضولية، وان القوائم المالية الموحدة الواردة في تقرير مجل�س الإدارة متفقة معها 
ونو�ضي الم�ضادقة عليها0

عمان – المملكة الأردنية الها�ضمية
14 �ضباط 2010
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بنك الموؤ�ص�صة العربية الم�صرفية )الأردن(
قائمة المركز المالي الموحدة كما في

 31 كانون الأول 2009

نقد واأر�ضدة لدى بنوك مركزية
اأر�ضدة لدى بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية

اإيداعات لدى بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية
موجودات مالية للمتاجرة

ت�ضهيالت ائتمانية مبا�ضرة 
موجودات مالية متوفرة للبيع

ممتلكات ومعدات 
موجودات غير ملمو�ضة

موجودات �ضريبية موؤجلة
موجودات اأخرى

ودائع بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية 
ودائع عمالء 

تاأمينات نقدية
اأموال مقتر�ضة 

مخ�ض�ضات متنوعة
مخ�ض�س �ضريبة الدخل 
مطلوبات �ضريبية موؤجلة 

مطلوبات اأخرى  

راأ�س المال المكتتب به
الحتياطي القانوني

الحتياطي الختياري
احتياطي مخاطر م�ضرفية عامة

التغير المتراكم في القيمة العادلة
اأرباح مدورة

مجموع حقوق الملكية

4
5
6
7
8
9

10
11
18
12

13
14
15
16
17
18
18
19

20
21
21
21
22
23

160ر122ر72
667ر437ر67
338ر941ر17

088ر3
399ر333ر284
303ر323ر151

271ر855ر10
350ر851

317ر30
824ر083ر6

857ر203ر71
785ر838ر351

678ر601ر59
489ر488ر12
487ر155ر 1
267ر877ر 4

223ر426
189ر165ر13

063ر919ر70
994ر379ر11

327ر898
200ر797ر2 

521ر994 
637ر235ر9

   742ر224ر96 

186ر091ر67
957ر500ر99

870ر226ر5
862ر2

973ر259ر267
229ر710ر127

799ر547ر10
273ر876
762ر458

317ر331ر8

992ر624ر75
826ر061ر334

749ر022ر56
484ر741ر13

271ر194ر1
877ر952ر5

-         
425ر304ر15

875ر471ر64
876ر060ر10

138ر598
240ر774ر2
)738ر889(
213ر088ر8

604ر103ر85

2009
دينــــــــار

2008
دينــــــــار

اي�ضاحات 
الموجودات 

المطلوبات �حقوق الملكية

حقوق الملكيــة

المطلوبات 

حقوق م�صاهمي البنك

مجموع الموجودات

مجموع المطلوبــات

مجموع المطلوبات �حقوق الملكية

228ر006ر587

624ر902ر501

228ر006ر587

717ر981ر610

975ر756ر514

717ر981ر610

تعتبر الإي�ضاحات المرفقة من رقم 1 اإلى رقم 46 جزًء من هذه القوائم المالية وتقراأ معها
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 بنك الموؤ�ص�صة العربية الم�صرفية )الأردن(
قائمة الدخل الموحدة لل�صنة المنتهية في 

31 كانون الأول 2009

643ر373ر36  739ر406ر41  24 الفوائد الدائنة                                   
الفوائد المدينة                                                                                             25                    )065ر624ر15(                   )400ر318ر19(            

339ر088ر22                         �صافي اإيرادات الفوائد                                                                        578ر749ر20 
�ضافي اإيرادات العمولت                                                                                           26                       319ر596ر2                          339ر356ر2    

678ر444ر24                         �صافي اإيرادات الفوائد �العمولت                                                                       897ر345ر23 

221ر045ر1 629ر910   27 اأرباح عمالت اجنبية 
)555 (                              )011ر398  (       28 )خ�ضائر( موجودات مالية للمتاجرة 

292ر248                           )028ر043ر1 (  29 اأرباح )خ�ضائر( موجودات مالية متوفرة للبيع 
187ر822ر7  اإيرادات اأخرى                                                                           30                      411ر489ر5  

نفقات الموظفين                                                                                                        31                    )924ر313ر8  (                    )906ر037ر8  (
اإ�ضتهالكات واإطفاءات                                                                                        10 و 11                    )542ر314ر1  (                   )128ر268ر1  (
م�ضاريف اخرى                                                                                                          32                   )661ر249ر5 (                     )638ر530ر5  (
مخ�ض�س تدني الت�ضهيالت الئتمانية المبا�ضرة                                                         8                     )048ر827ر1  (                    )824ر243ر1 (

  مخ�ض�ضات متنوعة                                                                                                    17                    )316ر97       (                     )619ر802     (                  
اإجمالي الم�صر�فات                                                                                                  )491ر802ر16(                   )115ر883ر16(              

الربح قبل ال�صرائب                                                                           183ر191ر13  932ر987ر14  

�ضريبة الدخل                                                                                                             18                    )304ر954ر3 (                    )049ر068ر5  (

883ر919ر9 ربح ال�صنة                                                                       879ر236ر9    

فلـ�س/ دينـار     فلـ�س/ دينـار 
ح�صة ال�صهم الأ�صا�صية �المخف�صة من ربح ال�صنة                                       33                      130ر0                                     140ر0                               

  
تعتبر الإي�ضاحات المرفقة من رقم 1 اإلى رقم 46 جزًء من هذه القوائم المالية وتقراأ معها

2009
دينــــــــار

2008
دينــــــــار

اي�ضاحات 

047ر871ر31اإجمالي الدخل 674ر993ر29
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بنك الموؤ�ص�صة العربية الم�صرفية )الأردن(
قائمة الدخل ال�صامل الموحدة لل�صنة المنتهية في

31 كانون الأول 2009

الربح لل�صنه                                     879ر236ر9                     883ر919ر9

ي�صاف: بنود الدخل ) الم�صر�فات( ال�صاملة الخرى بعد ال�صريبة

التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيع بال�ضافي                 259ر884ر1                     )046ر161ر2(

2009
دينــــــــار

2008
دينــــــــار

مجموع الدخل ال�صامل لل�صنه                                                                                                 138ر121ر11                  837ر758ر7

تعتبر الإي�ضاحات المرفقة من رقم 1 اإلى رقم 46 جزًء من هذه القوائم المالية وتقراأ معها



45

 بنك الموؤ�ص�صة العربية الم�صرفية )الأردن(
قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحد لل�صنة المنتهية في

 31 كانون الأول 2009

                                 الحتياطيات                       
راأ�س المـــــال
المكتـتب بـــه

دينـــــــار
قــــــانـــوني
دينـــــــار

اخــــتيــاري
   دينـــــــار

اأربــــاح
مــــدورة
دينـــــــار

اإجمــالي حقوق 
الملكـــيـــــة
دينـــــــار

التغير المتراكم 
في القيمــة 

العادلة
دينـــــــار

احتياطي  مخاطر 
م�ضرفية عامـة

دينـــــــار
 2009

875ر471ر64       876 ر060ر10    138ر598            240ر774ر2       )738ر889(                213ر088ر8     604ر103ر85 الر�ضيد في بداية ال�ضنة  
مجموع الدخل ال�ضامل لل�ضنه        -         -    -      -         259ر884ر1              879ر236ر9     138ر121ر11

188ر447ر6         -    -      -                -                      )188ر447ر6(          - الزيادة في را�س المال 
المحول الى الحتياطيات                              -                      118ر319ر1     189ر300             960ر22                            -                      )267ر642ر1(          -                  

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

2008
500ر062ر56         083ر562ر8     994ر420             960ر529ر2               308ر271ر1              922ر497ر8     767ر344ر77 الر�ضيد في بداية ال�ضنة 

مجموع الدخل ال�ضامل لل�ضنة                        -                             -                       -                          -                       )046ر161ر2(            883ر919ر9     837ر758ر7
375ر409ر8         -    -      -                -                      )375ر409ر8(          -  الزيادة في راأ�س المال 

المحول اإلى الحتياطيات        -                      793ر498ر1     144ر177             280ر244                          -                      )217ر920ر1(          -            

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

- ل يمكن الت�ضرف بمبلغ 317ر30 دينار كما في 31 كانون الأول 2009 والذي يمثل موجودات �ضريبية موؤجلة مقابل 356ر39 دينار كما في 31 كانون الأول 2008.
 

- ان احتياطي مخاطر م�ضرفية عامة مقيد ال�ضحب ول يمكن الت�ضرف به ال بموافقة البنك المركزي الردني وال�ضلطات الرقابية.

تعتبر الإي�ضاحات المرفقة من رقم 1 اإلى رقم 46 جزًء من هذه القوائم المالية وتقراأ معها
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بنك الموؤ�ص�صة العربية الم�صرفية )الأردن(
قائمة التدفقات النقدية الموحدة لل�صنة المنتهية في

31 كانون الأول 2009

2009
دينــــــــار

2008
دينــــــــار

اي�ضاحات 
التدفق النقدي من عمليات الت�صغيل

932ر987ر14 الربح قبل ال�ضرائب                                                                                  183ر191ر13 
تعديالت بنود غير نقدية -

128ر268ر1 ا�ضتهالكات واطفاءات                                                                                 542ر314ر1   
824ر243ر1 مخ�ض�س تدني الت�ضهيالت الئتمانية المبا�ضرة                                                                                 048ر827ر1   

619ر802 مخ�ض�ضات متنوعة                                                                          316ر97   
659ر348ر1 خ�ضائر تدني موجودات مالية متوفرة للبيع                                                                            926ر641   

اإ�ضترداد تدني موجودات م�ضتملكه                                                                              )930ر139  (       -   
159ر272 خ�ضائر ا�ضتبعاد ممتلكات ومعدات                                                                               )767ر7       (    

)423ر872    ( تاأثير تغير ا�ضعار ال�ضرف على النقد وما في حكمه                                                                              )788ر872     (   

898ر050ر19   الربح قبل التغير في الموجودات �المطلوبات                                                                            530ر051ر16   

التغير في الموجودات �المطلوبات -
النق�س في اليداعات لدى بنوك مركزية   

650ر000ر1   التي تزيد ا�ضتحقاقاتها عن ثالثة اأ�ضهر                                                                                125ر999ر3 
)الزيادة( في الإيداعات لدى بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية  

)020ر057ر4 (   التي تزيد ا�ضتحقاقاتها عن ثالثة اأ�ضهر                                                                                   )468ر714ر12( 
304ر356 )الزيادة( النق�س في الموجودات المالية للمتاجرة                                                                        )226    (   

)775ر395ر1  (  )الزيادة( في الت�ضهيالت الئتمانية المبا�ضرة                                                                                  )474ر900ر18(   
960ر456 النق�س في الموجودات الأخرى                                                                                424ر387ر2   

)223ر572ر33 ( الزيادة )النق�س( في ودائع العمالء                                                                                  959ر776ر17   
118ر031ر17 الزيادة في تاأمينات نقدية                                                                                929ر578ر3   

)النق�س( في مطلوبات اأخرى                                                                                  )250ر095ر2  (  )329ر521ر5  (  
)076ر61     ( مخ�ض�ضات متنوعة مدفوعة                                                                                 )088ر180    (   

�صافي التدفق النقدي من )الم�صتخدم في( عمليات الت�صغيل قبل ال�صريبة              461ر903ر9                       )493ر711ر6  (   

ال�ضرائب المدفوعة                                                                                                                                      )875ر020ر5  (                  )753ر505ر4  ( 

�صافي التدفق النقدي من )الم�صتخدم في( عمليات الت�صغيل                                         586ر882ر4                       )246ر217ر11 (   

التدفق النقدي من عمليات ال�صتثمار
�ضراء موجودات مالية متوفرة للبيع                                                                                                              )000ر046ر168(                )860ر137ر78 ( 

096ر152ر52 بيع موجودات مالية متوفرة للبيع                                                                                                                    889ر520ر146 
�ضراء ممتلكات ومعدات                                                                                                                                )532ر381ر1   (                 )426ر929     ( 

145ر21      بيع ممتلكات ومعدات                                                                                                                                      717ر62 
�ضراء موجودات غير ملمو�ضة                                                                                                                       )509ر270       (                  )839ر230     ( 

�صافي التدفق النقدي الم�صتخدم في عمليات ال�صتثمار                                               )435ر114ر23 (                  )884ر124ر27 (    

التدفق النقدي من عمليات التمويل
ت�ضديد اأموال مقتر�ضة                                                                                                                                 )995ر252ر1 (                    )361ر252ر1  ( 

اأرباح موزعة على الم�ضاهمين                                                                                                                                  -                               )995ر6        ( 

�صافي التدفق النقدي الم�صتخدم في عمليات التمويل                                                  )995ر252ر1 (                    )356ر259ر1  (    

�ضافي )النق�س( في النقد وما في حكمه                                                                                    )844ر484ر19(                   )486ر601ر39(   

423ر872 تاأثير تغير اأ�ضعار ال�ضرف على النقد وما في حكمه                                                                                       788ر872 
089ر697ر125 النقد وما في حكمه في بداية ال�ضنة                                                                                                               026ر968ر86 

النقد �ما في حكمه في نهاية ال�صنة                                                                      34                        970ر355ر68                  026ر968ر86  

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

ل�ضنة   1 ال�ضركات رقم  قانون  ثاني 1990 بموجب  كانون  بتاريخ 21  تاأ�ض�س  اأردنية  �ضركة م�ضاهمة عامة  الم�ضرفية )الأردن(  العربية  الموؤ�ض�ضة  بنك  ان 
1989. ومركزه الرئي�ضي مدينة عمــان.

يقوم البنك بتقديم جميع الأعمال الم�ضرفية والمالية المتعلقة بن�ضاطه من خالل مركزه وفروعه داخل المملكة وعددها 19 وال�ضركة التابعة له.

اإن اأ�ضهم البنك مدرجة في بور�ضة عمان.

تم اإقرار القوائم المالية الموحدة من قبل مجل�س اإدارة البنك في جل�ضته رقم )1( بتاريخ 14 �ضباط 2010 وهي خا�ضعة لموافقة الهيئة العامة للم�ضاهمين  
و البنك المركزي الردني.

)2( ال�صيا�صات المحا�صبية

اأ�ص�س اإعداد القوائم المالية

تم اعداد القوائم المالية الموحدة للبنك و�ضركته التابعة وفقًا للمعايير ال�ضادرة عن مجل�س معايير المحا�ضبة الدولية والتف�ضيرات ال�ضادرة عن لجنة 
تف�ضيرات التقارير المالية الدولية المنبثقة عن مجل�س معايير المحا�ضبة الدولية ووفقًا للقوانين المحلية النافذة وتعليمات البنك المركزي الردني0

للبيع والم�ضتقات  المتوفرة  المالية  للمتاجرة والموجودات  المالية  التاريخية با�ضتثناء الموجودات  التكلفة  المالية الموحدة وفقًا لمبداأ  القوائم  اإعداد  تم 
المالية التي تظهر بالقيمة العادلة بتاريخ القوائم المالية، وكذلك تم اإظهار الموجودات والمطلوبات المالية المتحوط لها بالقيمة العادلة. 

ان الدينار الأردني هو عملة اظهار القوائم المالية الموحدة والذي يمثل العملة الرئي�ضية للبنك.

ان ال�ضيا�ضات المحا�ضبية المتبعة في اعداد القوائم المالية لل�ضنة تتفق مع تلك التي اتبعت في اعداد القوائم المالية لل�ضنة المنتهية في 31 كانون الأول 
2008 با�ضتثناء ان البنك قام بتطبيق المعايير الجديدة والمعدلة التالية: 

معيار المحا�صبة الد�لي رقم 1 عر�س القوائم المالية – معدل
الملكية  التغيرات في حقوق  قائمة  ت�ضمل  الملكية.  التغيرات الخرى في حقوق  المالكين عن  التغيرات في حقوق ملكية  بين  المعدل  المعيار  يف�ضل هذا 
تفا�ضيل المعامالت مع المالكين، فيما يتم عر�س جميع التغيرات الخرى في حقوق الملكية في بند واحد منف�ضل )الدخل ال�ضامل(. يتطلب هذا المعيار 

المعدل عر�س جميع التغيرات الخرى )اليرادات والم�ضروفات( في حقوق الملكية في قائمة الدخل ال�ضامل.

معيار التقارير المالية الد�لي رقم 8 – القطاعات الت�صغيلية
التقارير  عر�س  في  الدارة  "ا�ضلوب  ا�ضتخدام  القطاعات"،  حول  التقارير  "تقديم   14 رقم  الدولي  المحا�ضبة  معيار  ا�ضتبدل  الذي  المعيار  هذا  يتطلب 
الداخلية" في عر�س القطاعات الت�ضغيلية. ان القطاعات الت�ضغيلية المف�ضح عنها هي نف�س القطاعات التي كان قد اف�ضح عنها وفقا للمعيار المحا�ضبي 

الدولي رقم 14.

بنك الموؤ�ص�صة العربية الم�صرفية )الأردن(
اإي�صاحات حول القوائم المالية الموحدة

31 كانون الأول 2009
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وفيما يلي اأهم ال�ضيا�ضات المحا�ضبية المتبعة:

اهم ال�صيا�صات المحا�صبية المتبعة:

اأ�ص�س توحيد القوائم المالية

تت�ضمن القوائم المالية الموحدة القوائم المالية للبنك وال�ضركة التابعة له والخا�ضعة ل�ضيطرته وتتحقق ال�ضيطرة عندما يكون للبنك القدرة على التحكم 
في ال�ضيا�ضات المالية والت�ضغيلية لل�ضركة التابعة وذلك للح�ضول على منافع من ان�ضطتها، ويتم ا�ضتبعاد المعامالت والأر�ضدة واليرادات والم�ضروفات 

فيما بين البنك وال�ضركة التابعة.  

والمملوكة  دينار  000ر600ر15  وراأ�ضمالها  المحدودة  الم�ضوؤولية  ذات  المالية  لال�ضتثمارات  العربي  التعاون  �ضركة  هي  للبنك  تابعة  واحدة  �ضركة  هناك 
بالكامل من قبل البنك ومقرها في عمان وتمار�س ادارة ال�ضتثمار واأعمال الو�ضاطة في الوراق المالية نيابة عن عمالئها بال�ضافة الى تقديم ا�ضت�ضارات 

مالية لال�ضتثمار في الوراق المالية وقد تاأ�ض�ضت ال�ضركة بتاريخ 25 كانون الثاني 1990.

يتم اعداد القوائم المالية لل�ضركة التابعة لنف�س ال�ضنة المالية للبنك وباإ�ضتخدام نف�س ال�ضيا�ضات المحا�ضبية المتبعة في البنك، اذا كانت ال�ضركة التابعة 
ال�ضيا�ضات  لتتطابق مع  التابعة  لل�ضركة  المالية  القوائم  الالزمة على  التعديالت  البنك فيتم اجراء  المتبعة في  تلك  �ضيا�ضات محا�ضبية تختلف عن  تتبع 

المحا�ضبية المتبعة في البنك0

يتم توحيد نتائج عمليات ال�ضركة التابعة في قائمة الدخل الموحدة من تاريخ تملكها وهو التاريخ الذي يجري فيه فعليًا انتقال �ضيطرة البنك على ال�ضركة 
التابعة، ويتم توحيد نتائج عمليات ال�ضركات التابعة التي تم التخل�س منها في قائمة الدخل الموحدة حتى تاريخ التخل�س وهو التاريخ الذي يفقد البنك 

فيه ال�ضيطرة على ال�ضركة التابعة.

في حال اإعداد قوائم مالية منف�ضلة للبنك كمن�ضاأة م�ضتقلة يتم اظهار ال�ضتثمارات في ال�ضركة التابعة بالتكلفة.

معلومات القطاعات 
 

تلك  عن  تختلف  وعوائد  لمخاطر  خا�ضعة  خدمات  اأو  منتجات  تقديم  في  معًا  ت�ضترك  التي  والعمليات  الموجودات  من  مجموعة  يمثل  الأعمال  قطاع   -
المتعلقة بقطاعات اأعمال اأخرى والتي يتم قيا�ضها وفقًا للتقارير التي يتم اإ�ضتعمالها من قبل المدير التنفيذي و�ضانع القرار الرئي�ضي لدى البنك.

- القطاع الجغرافي يرتبط في تقديم منتجات اأو خدمات في بيئة اقت�ضادية محددة خا�ضعة لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات تعمل 
في بيئات اقت�ضادية اأخرى.

موجودات مالية للمتاجرة

الموجودات المالية للمتاجرة هي الموجودات التي يتم امتالكها لغر�س توليد ربح من التقلبات ق�ضيرة الجل في ال�ضعر او هام�س التعامل.

يتم ت�ضجيل الموجودات المالية للمتاجرة بالقيمة العادلة عند ال�ضراء )تقيد م�ضاريف القتناء على قائمة الدخل عند ال�ضراء(، ويعاد تقييمها في تاريخ 
القوائم المالية بالقيمة العادلة ويتم ت�ضجيل التغيرات الالحقة في القيمة العادلة في قائمة الدخل في نف�س فترة حدوث التغير بما فيها التغير في القيمة 

العادلة الناتجة عن فروقات تحويل بنود الموجودات غير النقدية بالعمالت الأجنبية.

يتم ت�ضجيل الرباح الموزعة اأو الفوائد المتحققة في قائمة الدخل.  

 اإي�صاحات حول القوائم المالية الموحدة
 31 كانون الأول 2009
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ت�صهيالت ائتمانية مبا�صرة

الت�ضهيالت الئتمانية المبا�ضرة هي موجودات مالية لها دفعات ثابتة او محددة قدمها البنك في ال�ضا�س او جرى اقتناوؤها ولي�س لها ا�ضعار �ضوقية في 
ا�ضواق ن�ضطة.

يتم تكوين مخ�ض�س تدني للت�ضهيالت الإئتمانية المبا�ضرة اذا تبين عدم اإمكانية تح�ضيل المبالغ الم�ضتحقة للبنك وعندما يتوفر دليل مو�ضوعي على ان 
حدثا ما قد اأثر �ضلبًا على التدفقات النقدية الم�ضتقبلية للت�ضهيالت الإئتمانية المبا�ضرة وعندما يمكن تقدير هذا التدني، وت�ضجل قيمة المخ�ض�س في 

قائمة الدخل.

يتم تعليق الفوائد والعمولت على الت�ضهيالت الإئتمانية غير العاملة الممنوحة للعمالء وفقا لتعليمات البنك المركزي الأردني. 

اأي  تحويل  ويتم  المخ�ض�س  من  بتنزيلها  لتح�ضيلها  المتخذة  الإجراءات  في حال عدم جدوى  لها مخ�ض�ضات  المعد  الإئتمانية  الت�ضهيالت  �ضطب  يتم 
فائ�س في المخ�ض�س الإجمالي -  اإن وجد -  الى قائمة الدخل، وي�ضاف المح�ضل من الديون ال�ضابق �ضطبها اإلى الإيرادات.

موجودات مالية متوفرة للبيع

اأو  اأو ا�ضتثمارات محتفظ بها للمتاجرة  التي يتم امتالكها وهي غير م�ضنفة كقرو�س او ذمم مدينة  للبيع هي الموجودات  المالية المتوفرة  الموجودات 
حتى تاريخ ال�ضتحقاق.

يتم ت�ضجيل الموجودات المالية المتوفرة للبيع بالقيمة العادلة م�ضافًا اليها م�ضاريف القتناء عند ال�ضراء ويعاد تقييمها لحقًا بالقيمة العادلة، ويظهر 
التغير في القيمة العادلة في بند م�ضتقل �ضمن حقوق الملكية. وفي حال بيع هذه الموجودات اأو جزء منها اأو ح�ضول تدني في قيمتها يتم ت�ضجيل الأرباح 
ا�ضترجاع  يمكن  الموجودات.  هذه  تخ�س  والتي  الملكية  حقوق  في  �ضابقًا  المقيدة  المبالغ  ذلك  في  بما  الدخل  قائمة  في  ذلك  عن  الناتجة  الخ�ضائر  اأو 
خ�ضارة التدني التي تم ت�ضجيلها �ضابقا في قائمة الدخل اذا ما تبين بمو�ضوعية ان الزيادة في القيمة العادلة قد حدثت في فترة لحقة لت�ضجيل خ�ضائر 
التدني، حيث يتم ا�ضترجاع خ�ضائر التدني لأدوات الدين من خالل قائمة الدخل، في حين يتم ا�ضترجاع خ�ضائر التدني في ا�ضهم ال�ضركات من خالل 

التغير المتراكم في القيمة العادلة.

يتم ت�ضجيل الرباح والخ�ضائر الناجمة عن فروقات تحويل العملة الجنبية لدوات الدين )التي تحمل فوائد( �ضمن الموجودات المالية المتوفرة للبيع في 
قائمة الدخل.  في حين يتم ت�ضجيل فروقات تحويل العملة الجنبية لدوات الملكية في بند التغير المتراكم في القيمة العادلة �ضمن حقوق الملكية.

قيمة  في  التدني  ي�ضجل  كما  الفعلية  الفائدة  طريقة  باإ�ضتخدام  الدخل  قائمة  في  للبيع  المتوفرة  المالية  الموجودات  من  المكت�ضبة  الفوائد  ت�ضجيل  يتم 
الموجودات في قائمة الدخل عند حدوثه.  

تظهر الموجودات المالية التي ل يمكن تحديد قيمتها العادلة ب�ضكل يعتمد عليه بالتكلفة ويتم ت�ضجيل اي تدني في قيمتها في قائمة الدخل.

موجودات مالية محتفظ بها حتى تاريخ ال�صتحقاق

الموجودات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ ال�ضتحقاق هي موجودات ذات دفعات ثابتة اأو محددة وتتوفر لدى البنك النية والقدرة على الحتفاظ بها 
حتى تاريخ ال�ضتحقاق.

يتم ت�ضجيل الموجودات المالية عند ال�ضراء بالكلفة )القيمة العادلة( م�ضافًا اإليها م�ضاريف القتناء، وتطفاأ العالوة/ الخ�ضم با�ضتخدام طريقة الفائدة 
اأو جزء منه.  ويتم  اإمكانية ا�ضترداد الأ�ضل  اإلى عدم  توؤدي  التدني في قيمتها  اأية مخ�ض�ضات ناتجة عن  الفائدة، وينزل  اأو لح�ضاب  الفعلية، قيدًا على 

ت�ضجيل اأي تدني في قيمتها في قائمة الدخل.

 اإي�صاحات حول القوائم المالية الموحدة
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القيمة العادلة

ان اأ�ضعار الإغالق )�ضراء موجودات / بيع مطلوبات( بتاريخ القوائم المالية في ا�ضواق ن�ضطة تمثل القيمة العادلة لالدوات والم�ضتقات المالية التي لها ا�ضعار �ضوقية.

في حال عدم توفر اأ�ضعار معلنة او عدم وجود تداول ن�ضط لبع�س الدوات والم�ضتقات المالية او عدم ن�ضاط ال�ضوق يتم تقدير قيمتها العادلة بعدة طرق منها:

- مقارنتها بالقيمة ال�ضوقية الحالية لأداة مالية م�ضابهة لها اإلى حد كبير.
- تحليل التدفقات النقدية الم�ضتقبلية وخ�ضم التدفقات النقدية المتوقعة بن�ضبة م�ضتخدمة في اأداة مالية م�ضابهة لها.

- نماذج ت�ضعير الخيارات.

تهدف طرق التقييم الى الح�ضول على قيمة عادلة تعك�س توقعات ال�ضوق وتاأخذ بالإعتبار العوامل ال�ضوقية واأية مخاطر اأو منافع متوقعه عند تقدير قيمة 
الدوات المالية، وفي حال وجود ادوات مالية يتعذر قيا�س قيمتها العادلة ب�ضكل يعتمد عليه يتم اإظهارها بالتكلفة بعد تنزيل اأي تدني في قيمتها.

التدني في قيمة الموجودات المالية

يقوم البنك بمراجعة القيم المثبتة في ال�ضجالت للموجودات المالية في تاريخ قائمة المركز المالي لتحديد فيما اذا كانت هنالك موؤ�ضرات تدل على تدني 
في قيمتها افراديًا او على �ضكل مجموعة، وفي حالة وجود مثل هذه الموؤ�ضرات فانه يتم تقدير القيمة القابلة لال�ضترداد من اجل تحديد خ�ضارة التدني.

يتم تحديد مبلغ التدني كما يلي:

- تدني قيمة الموجودات المالية التي تظهر بالتكلفة المطفاأة: يمثل الفرق بين القيمة المثبتة في ال�ضجالت والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة 
مخ�ضومة ب�ضعر الفائدة الفعلي ال�ضلي.

- تدني الموجودات المالية المتوفرة للبيع التي تظهر بالقيمة العادلة: يمثل الفرق بين القيمة المثبتة في ال�ضجالت والقيمة العادلة0
- تدني قيمة الموجودات المالية التي تظهر بالتكلفة: يمثل الفرق بين القيمة المثبتة في ال�ضجالت والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة مخ�ضومة 

ب�ضعر ال�ضوق ال�ضائد للعائد على موجودات مالية م�ضابهة.

يتم ت�ضجيل التدني في القيمة في قائمة الدخل كما يتم ت�ضجيل اي وفر في الفترة الالحقة نتيجة التدني ال�ضابق في الموجودات المالية في قائمة الدخل 
با�ضتثناء التدني في اأ�ضهم ال�ضركات المتوفرة للبيع حيث يتم ا�ضترجاعه من خالل التغير المتراكم في القيمة العادلة.

الممتلكات �المعدات

الأرا�ضي(  )با�ضتثناء  والمعدات  الممتلكات  ا�ضتهالك  ويتم  قيمتها،  في  تدني  واأي  المتراكم  ال�ضتهالك  تنزيل  بعد  بالتكلفة  والمعدات  الممتلكات  تظهر 
عندما تكون جاهزة لالإ�ضتخدام بطريقة الق�ضط الثابت على مدى العمر الإنتاجي المتوقع لها با�ضتخدام الن�ضب ال�ضنوية التالية:

              %                                                                                                        
مباني                                                                                            2 - 15
معدات واأجهزة واأثاث                                                                  9 - 20

و�ضائط نقل                                                                                  15 
اأجهزة الحا�ضب الآلي                                                                   9 - 25

تح�ضينات عقارية                                                                         10 

عندما يقل المبلغ الممكن ا�ضترداده من اأي من الممتلكات والمعدات عن �ضافي قيمتها الدفترية فاإنه يتم تخفي�س قيمتها اإلى القيمة الممكن ا�ضتردادها 
وت�ضجل قيمة التدني في قائمة الدخل.
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يتم مراجعة العمر النتاجي للممتلكات والمعدات في نهاية كل عام، فاذا كانت توقعات العمر النتاجي تختلف عن التقديرات المعدة �ضابقًا يتم ت�ضجيل 
التغير في التقدير لل�ضنوات الالحقة باعتباره تغير في التقديرات.

يتم ا�ضتبعاد الممتلكات والمعدات عند التخل�س منها او عندما ل يعود اأي منافع م�ضتقبلية متوقعة من ا�ضتخدامها او من التخل�س منها.

المخ�ص�صات

يتم العتراف بالمخ�ض�ضات عندما يكون على البنك التزامات في تاريخ قائمة المركز المالي نا�ضئة عن احداث �ضابقة وان ت�ضديد اللتزامات محتمل 
ويمكن قيا�س قيمتها ب�ضكل يعتمد عليه.

مخ�ص�س تعوي�س نهاية الخدمة للموظفين

يتم تكوين مخ�ض�س لمواجهة اللتزامات القانونية والتعاقدية الخا�ضة بنهاية الخدمة بتاريخ قائمة المركز المالي بموجب اللوائح الداخلية للبنك.

�صريبة الدخـل 

تمثل م�ضاريف ال�ضرائب مبالغ ال�ضرائب الم�ضتحقة وال�ضرائب الموؤجلة.

تح�ضب م�ضاريف ال�ضرائب الم�ضتحقة على اأ�ضا�س الرباح الخا�ضعة لل�ضريبة، وتختلف الرباح الخا�ضعة لل�ضريبة عن الرباح المعلنة في القوائم المالية 
لن الرباح المعلنة ت�ضمل ايرادات غير خا�ضعة لل�ضريبة او م�ضاريف غير قابلة للتنزيل في ال�ضنة المالية وانما في �ضنوات لحقة او الخ�ضائر المتراكمة 

المقبولة �ضريبيا اأو بنود لي�ضت خا�ضعة او مقبولة التنزيل لغرا�س �ضريبية.

تح�ضب ال�ضرائب بموجب الن�ضب ال�ضرائبية المقررة بموجب القوانين والنظمة والتعليمات في المملكة الأردنية الها�ضمية.

اإن ال�ضرائب الموؤجلة هي ال�ضرائب المتوقع دفعها او ا�ضتردادها نتيجة الفروقات الزمنية الموؤقتة بين قيمة الموجودات او المطلوبات في القوائم المالية 
وتحت�ضب  المالي  المركز  بقائمة  اللتزام  با�ضتخدام طريقة  الموؤجلة  ال�ضرائب  احت�ضاب  يتم  ا�ضا�ضها.   ال�ضريبي على  الربح  احت�ضاب  يتم  التي  والقيمة 

ال�ضرائب الموؤجلة وفقًا للن�ضب ال�ضريبية التي يتوقع تطبيقها عند ت�ضوية اللتزام ال�ضريبي او تحقيق الموجودات ال�ضريبية الموؤجلة.

يتم مراجعة ر�ضيد الموجودات ال�ضريبية الموؤجلة في تاريخ القوائم المالية ويتم تخفي�ضها في حالة توقع عدم امكانية ال�ضتفادة من تلك الموجودات 
ال�ضريبية جزئيا او كليا.

ح�صابات مداره ل�صالح العمالء

تمثل الح�ضابات التي يديرها البنك نيابة عن العمالء ول تعتبر من موجودات البنك. يتم اظهار ر�ضوم وعمولت ادارة تلك الح�ضابات في قائمة الدخل. 
يتم اعداد مخ�ض�س مقابل انخفا�س قيمة المحافظ م�ضمونة را�س المال المدارة ل�ضالح العمالء عن را�س مالها.

التقــا�س

القانونية  الحقوق  تتوفر  عندما  فقط  المالي  المركز  قائمة  في  ال�ضافي  المبلغ  واظهار  المالية  والمطلوبات  المالية  الموجودات  بين  تقا�س  اجراء  يتم 
الملزمة وكذلك عندما يتم ت�ضويتها على اأ�ضا�س التقا�س او يكون تحقق الموجودات وت�ضوية المطلوبات في نف�س الوقت. 
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تحقق اليرادات �العتراف بالم�صاريف

بها  العتراف  ليتم  التي  العاملة  غير  الئتمانية  الت�ضهيالت  وعمولت  فوائد  با�ضتثناء  الفعلية  الفائدة  طريقة  با�ضتخدام  الفوائد  ايرادات  تحقق  يتم 
كايرادات ويتم ت�ضجيلها في ح�ضاب الفوائد والعمولت المعلقة.

يتم العتراف بالم�ضاريف على ا�ضا�س مبداأ ال�ضتحقاق.

العامة  الهيئة  من  )اقرارها  تحققها  عند  ال�ضركات  ا�ضهم  بارباح  العتراف  ويتم  بها،  المتعلقة  الخدمات  تقديم  عند  كاإيرادات  العمولت  ت�ضجيل  يتم 
للم�ضاهمين(.

تاريخ الإعتراف بالموجودات المالية

يتم العتراف ب�ضراء وبيع الموجودات المالية في تاريخ المتاجرة )تاريخ التزام البنك ببيع اأو �ضراء الموجودات المالية(.

الم�صتقات المالية �محا�صبة التحوط

م�ضتقات مالية للتحوط -
لغرا�س محا�ضبة التحوط تظهر الم�ضتقات المالية بالقيمة العادلة، ويتم ت�ضنيف التحوط كما يلي:

- التحوط للقيمة العادلة: هو التحوط لمخاطر التغير في القيمة العادلة لموجودات ومطلوبات البنك.
في حال انطباق �ضروط تحوط القيمة العادلة الفعال، يتم ت�ضجيل الرباح والخ�ضائر الناتجة عن تقييم اداة التحوط بالقيمة العادلة وعن التغير في القيمة 

العادلة للموجودات اأو المطلوبات المتحوط لها في قائمة الدخل.

في حال انطباق �ضروط تحوط المحفظة الفعال يتم ت�ضجيل اية ارباح او خ�ضائر ناتجة عن اعادة تقييم اداة التحوط بالقيمة العادلة وكذلك التغير في 
القيمة العادلة لمحفظة الموجودات او المطلوبات في قائمة الدخل في نف�س الفترة.

- التحوط للتدفقات النقدية: هو التحوط لمخاطر تغيرات التدفقات النقدية لموجودات ومطلوبات البنك الحالية والمتوقعة.
في حال انطباق �ضروط تحوط التدفقات النقدية الفعال، يتم ت�ضجيل الأرباح اأو الخ�ضائر لداة التحوط �ضمن حقوق الملكية ويتم تحويله لقائمة الدخل في 

الفترة التي يوؤثر بها اجراء التحوط على قائمة الدخل.

- التحوط ل�ضافي ال�ضتثمار في وحدات اأجنبية:
في حال انطباق �ضروط التحوط ل�ضافي ال�ضتثمار في وحدات اأجنبية، يتم قيا�س القيمة العادلة لداة التحوط ل�ضافي الموجودات المتحوط لها، وفي 
حال كون العالقة فعالة يعترف بالجزء الفعال من الرباح او الخ�ضائر لداة التحوط �ضمن حقوق الملكية ويعترف بالجزء غير الفعال �ضمن قائمة الدخل، 

ويتم ت�ضجيل الجزء الفعال في قائمة الدخل عند بيع ال�ضتثمار في الوحدة الجنبية الم�ضتثمر بها.

- التحوطات التي ل ينطبق عليها �ضروط التحوط الفعال، يتم ت�ضجيل الأرباح اأو الخ�ضائر الناتجة عن التغير في القيمة العادلة لداة التحوط في قائمة 
الدخل في نف�س الفترة.

م�صتقات مالية للمتاجرة -

الم�ضتقبلية،  الفائدة  الآجلة، عقود  الأجنبية  العمالت  المتاجرة )مثل عقود  لأغرا�س  بها  المحتفظ  المالية  الأدوات  لم�ضتقات  العادلة  القيمة  اإثبات  يتم 
ت�ضجيل  ويتم  ال�ضائدة،  ال�ضوق  العادلة وفقًا لأ�ضعار  القيمة  المالي، وتحدد  المركز  الأجنبية( في قائمة  العمالت  اأ�ضعار  المقاي�ضة، حقوق خيارات  عقود 

مبلغ التغيرات في القيمة العادلة في قائمة الدخل.
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عقود اإعادة ال�صراء اأ� البيع

ي�ضتمر العتراف في القوائم المالية بالموجودات المباعة والتي تم التعهد المتزامن باإعادة �ضرائها في تاريخ م�ضتقبلي، وذلك ل�ضتمرار �ضيطرة البنك 
المقابلة  المبالغ  تدرج  المتبعة،  المحا�ضبية  لل�ضيا�ضات  وفقًا  تقييمها  وي�ضتمر  للبنك حال حدوثها،  توؤول  اأو منافع  اأية مخاطر  ولأن  الموجودات  تلك  على 
للمبالغ الم�ضتلمة لهذه العقود �ضمن المطلوبات في بند الأموال المقتر�ضة، ويتم العتراف بالفرق بين �ضعر البيع و�ضعر اإعادة ال�ضراء كم�ضروف فوائد 

ي�ضتحق على مدى فترة العقد با�ضتخدام طريقة الفائدة الفعلية.

اأما الموجودات الم�ضتراه مع التعهد المتزامن باإعادة بيعها في تاريخ م�ضتقبلي محدد فال يتم العتراف بها في القوائم المالية، وذلك لعدم توفر ال�ضيطرة 
البنوك  لدى  الودائع  العقود �ضمن  بهذه  المتعلقة  المدفوعة  المبالغ  وتدرج  للبنك حال حدوثها.  توؤول  اأو منافع ل  اأية مخاطر  ولأن  الموجودات  تلك  على 
كاإيرادات فوائد  البيع  اإعادة  ال�ضراء و�ضعر  بين �ضعر  الفرق  ويتم معالجة  الحال،  الإئتمانية ح�ضب  الت�ضهيالت  اأو �ضمن  الأخرى  الم�ضرفية  والموؤ�ض�ضات 

ت�ضتحق على مدى فترة العقد با�ضتخدام طريقة الفائدة الفعلية.

الموجودات التي اآلت ملكيتها للبنك �فاًء لديون م�صتحقة

العادلة  اأو القيمة  للبنك  اآلت بها  التي  اأخرى" وذلك بالقيمة  "موجودات  للبنك في قائمة المركز المالي �ضمن بند  اآلت ملكيتها  التي  تظهر الموجودات 
يتم  الدخل ول  اأي تدني في قيمتها كخ�ضارة في قائمة  ت�ضجيل  ويتم  اإفرادي،  ب�ضكل  العادلة  بالقيمة  المالية  القوائم  تاريخ  تقييمها في  ويعاد  اأقل،  اأيهما 

ت�ضجيل الزيادة كاإيراد. يتم ت�ضجيل الزيادة الالحقة في قائمة الدخل اإلى الحد الذي ل يتجاوز قيمة التدني الذي تم ت�ضجيله �ضابقًا.

الموجودات غير الملمو�صة

الموجودات غير الملمو�ضة التي يتم الح�ضول عليها من خالل الندماج وتقيد بالقيمة العادلة في تاريخ الح�ضول عليها .  اأما الموجودات غير الملمو�ضة 
التي يتم الح�ضول عليها من خالل طريقة اأخرى غير الندماج فيتم ت�ضجيلها بالتكلفة.

يتم ت�ضنيف الموجودات غير الملمو�ضة على ا�ضا�س تقدير عمرها الزمني لفترة محددة او لفترة غير محددة  ويتم اطفاء الموجودات غير الملمو�ضة التي 
لها عمر زمني محدد خالل هذا العمر ويتم قيد الطفاء في قائمة الدخل اما الموجودات غير الملمو�ضة التي عمرها الزمني غير محدد فيتم مراجعة 

التدني في قيمتها في تاريخ القوائم المالية ويتم ت�ضجيل اأي تدني في قيمتها في قائمة الدخل.

ل يتم ر�ضملة الموجودات غير الملمو�ضة الناتجة عن اعمال البنك ويتم ت�ضجيلها في قائمة الدخل في نف�س الفترة.

يتم مراجعة اأية موؤ�ضرات على تدني قيمة الموجودات غير الملمو�ضة  في تاريخ القوائم المالية.  كذلك يتم مراجعة تقدير العمر الزمني لتلك الموجودات 
ويتم اجراء اأية تعديالت على الفترات الالحقة.

تت�ضمن الموجودات غير الملمو�ضة لدى البنك كافة الأنظمة وبرامج الحا�ضب الآلي حيث يتم اطفاوؤها بح�ضب عمرها النتاجي بن�ضب تتراوح بين %10 - 
20% �ضنويًا.

العمالت الجنبية

يتم ت�ضجيل المعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية خالل ال�ضنة باأ�ضعار ال�ضرف ال�ضائدة في تاريخ اإجراء المعامالت. 

يتم تحويل اأر�ضدة الموجودات المالية والمطلوبات المالية با�ضعار العمالت الجنبية الو�ضطية ال�ضائدة في تاريخ قائمة المركز المالي والمعلنة من البنك 
المركزي الأردني.  

يتم تحويل الموجودات غير المالية والمطلوبات غير المالية بالعمالت الجنبية والظاهرة بالقيمة العادلة في تاريخ تحديد قيمتها العادلة. 
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يتم ت�ضجيل الرباح والخ�ضائر الناتجة عن تحويل العمالت الأجنبية في قائمة الدخل.  

التغير في القيمة  للبيع( كجزء من  يتم ت�ضجيل فروقات التحويل لبنود الموجودات والمطلوبات بالعمالت الأجنبية غير النقدية )مثل الأ�ضهم المتوفرة 
العادلة.

النقد �ما في حكمه

والموؤ�ض�ضات  البنوك  لدى  والأر�ضدة  مركزية  بنوك  لدى  والأر�ضدة  النقد  وتت�ضمن:  اأ�ضهر،  ثالثة  مدة  خالل  ت�ضتحق  التي  النقدية  والأر�ضدة  النقد  هو 
الم�ضرفية، وتنزل ودائع البنوك والموؤ�ض�ضات الم�ضرفية التي ت�ضتحق خالل مدة  ثالثة اأ�ضهر والأر�ضدة المقيدة ال�ضحب.

)3( ا�صتخدام التقديرات

والمطلوبات  الموجودات  مبالغ  في  توؤثر  واجتهادات  بتقديرات  القيام  البنك  ادارة  من  يتطلب  المحا�ضبية  ال�ضيا�ضات  وتطبيق  المالية  القوائم  اعداد  ان 
المالية والف�ضاح عن اللتزامات المحتملة0  كما ان هذه التقديرات والجتهادات توؤثر في اليرادات والم�ضاريف والمخ�ض�ضات وكذلك في التغيرات 
في القيمة العادلة التي تظهر �ضمن حقوق الملكية0  وب�ضكل خا�س يتطلب من ادارة البنك ا�ضدار احكام واجتهادات هامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية 
الم�ضتقبلية واأوقاتها0  ان التقديرات المذكورة مبنية بال�ضرورة على فر�ضيات وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن وان النتائج 

الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغيرات الناجمة عن اأو�ضاع وظروف تلك التقديرات في الم�ضتقبل.

اإننا نعتقد باأن تقديراتنا �ضمن القوائم المالية الموحدة معقولة ومف�ضلة على النحو التالي:

- مخ�ض�س تدني ت�ضهيالت ائتمانية مبا�ضرة: يتم مراجعة مخ�ض�س الديون �ضمن الأ�ض�س المو�ضوعة من قبل البنك المركزي الأردني ومعايير التقارير 
المالية الدولية.

- يتم احت�ضاب التدني في قيمة العقارات الم�ضتملكة اعتمادًا على تقييمات عقارية حديثة من قبل مقدرين معتمدين لغايات احت�ضاب التدني، ويعاد النظر 
في ذلك التدني ب�ضكل دوري.

- مخ�ض�س �ضريبة الدخل: يتم تحميل ال�ضنة المالية بما يخ�ضها من نفقة �ضريبة الدخل وفقًا لالأنظمة والقوانين والمعايير المحا�ضبية ويتم احت�ضاب 
واإثبات الموجودات والمطلوبات ال�ضريبية الموؤجلة ومخ�ض�س ال�ضريبة الالزم.

اأية تدني في قيمتها ويتم اأخذ هـذا التدني )اإن وجد( الى قائمة الدخل  - تقوم الإدارة بمراجعة دورية للموجودات المالية والتي تظهر بالكلفة لتقدير 
الموحدة لل�ضنة.

- مخ�ض�ضات ق�ضائية: لمواجهة اأية التزامات ق�ضائية يتم اأخذ مخ�ض�ضات لهذه الإلتزامات ا�ضتنادًا لراأي الم�ضـت�ضار القانوني في البنك.

ال�ضنوية  والطفاءات  ال�ضتهالكات  احت�ضاب  لغايات  ب�ضكل دوري  الملمو�ضة  الملمو�ضة وغير  للموجودات  النتاجية  العمار  تقدير  باعادة  الدارة  تقوم    -
اعتمادا على الحالة العامة لتلك الموجودات وتقديرات العمار النتاجية المتوقعة في الم�ضتقبل، ويتم اخذ خ�ضارة التدني )ان وجدت( اإلى قائمة الدخل 

الموحدة.

 اإي�صاحات حول القوائم المالية الموحدة
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)4( نقد �اأر�صدة لدى بنوك مركزية

ان تفا�ضيل هذا البند هي كما يلي:                                                                                                         2009                             2008      
                                                                                                                                                 دينـــــار                         دينـــــار

نقد في الخزينة                                                                                                             353ر164ر4          723ر394ر6
اأر�صدة لدى بنوك مركزية:

ح�ضابات جارية وتحت الطلب                                      -                            484ر080ر5  
ودائع لجل وخا�ضعة ل�ضعار                                 000ر000ر44          000ر500ر2  

متطلبات الحتياطي النقدي                              807ر957ر23                  796ر516ر30  
�ضهادات ايداع                                                            -                             183ر599ر22  

 

ل يوجد �ضهادات ايداع ت�ضتحق خالل الفترة من ثالثة اإلى �ضتة �ضهور مقابل 125ر999ر3 كما في 31 كانون الأول 2008.
ل يوجد ار�ضدة مقيدة ال�ضحب با�ضتثناء الحتياطي النقدي كما في 31 كانون الول 2009 و2008.

)5( اأر�صدة لدى بنوك �موؤ�ص�صات م�صرفية:
 

ان تفا�ضيل هذا البند هي كما يلي:
 بنـوك وموؤ�ض�ضـــات                       بنــوك وموؤ�ض�ضــات

م�ضــــرفيـــة محليـــة                             م�ضــــرفيـــة خــارجيــة                         المــــــجمـــــــــــــــــوع     
البيـــان                                                                   2009                   2008                 2009                   2008                   2009                     2008                                                                                       

                     دينـــــار                دينـــــار                دينـــــار                 دينـــــار                دينـــــار                    دينـــــار
ح�ضابات جارية وتحت الطلب

ودائع ت�ضتحق خالل فترة
 3 اأ�ضهر اأو اأقل
     المجموع 

- بلغت الأر�ضدة لدى البنوك والموؤ�ض�ضات الم�ضرفية التي ل تتقا�ضى فوائد 365ر784ر5 دينار اردني كما في 31 كانون الأول 2009 مقابل 804ر542ر3 
دينار اردني كما في 31 كانون الأول 2008.

- ل يوجد ار�ضدة مقيدة ال�ضحب كما في 31 كانون الأول 2009 و 31 كانون الأول 2008.

)6( اإيداعات لدى بنوك �موؤ�ص�صات م�صرفية

ان تفا�ضيل هذا البند هي كما يلي :
                                   بـنـــــــــوك وموؤ�ض�ضـــــــــــات

                                 م�ضـــــرفــيـــة  خــارجــــيــــة   
البيـــان                                  2009                        2008     

                                 دينــــــار                      دينــــــار

اإيداعات ت�ضتحق خالل فترة من 3 ا�ضهر الى 6 ا�ضهر                               338ر941ر17           000ر545ر3
اإيداعات ت�ضتحق خالل فترة من 6 ا�ضهر الى 9 ا�ضهر                                     -                       370ر618

اإيداعات ت�ضتحق خالل فترة اأكثر من �ضنة                                       -                       500ر063ر1 

160ر122ر72   186ر091ر67 المجموع  

870ر226ر5المجموع 338ر941ر17

 اإي�صاحات حول القوائم المالية الموحدة
 31 كانون الأول 2009

   212ر275            061ر321ر2        594ر449ر2      395ر574ر4         806ر724ر2            456ر895ر6

   525ر930ر7        455ر995ر2         336ر782ر56   046ر610ر89      861ر712ر64          501ر605ر92
   737ر205ر8      516ر316ر5       930ر231ر59  441ر184ر94    667ر437ر67         957ر500ر99
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)7( موجودات مالية للمتاجرة

ان تفا�ضيل هذا البند هي كما يلي:                                  2009                                2008      
                                                                                            دينـــــار                              دينـــــار

اأ�ضهم �ضركات مدرجة في الأ�ضواق المالية                          088ر3                              862ر2
 

)8( ت�صهيالت ائتمانية مبا�صرة 

ان تفا�ضيل هذا البند هي كما يلي:                                  2009                                2008      
                                                                                                   دينـــــار                              دينـــــار

الفراد ) التجزئة(
ح�ضابات جارية مدينة *                                                                                                                 788ر354ر19                   811ر199ر17
قرو�س و كمبيالت **                                                                                                                    109ر496ر73             652ر475ر53
بطاقـات الئتمان                                                                                                                            710ر839ر 6                     788ر403ر6

القر��س العقارية                                                                                                                     716ر727ر52                   670ر676ر53  
ال�صركات

ح�ضابات جارية مدينة *                                                                                                                 267ر700ر41                   736ر800ر42
قرو�س و كمبيالت **                                                                                                                    179ر611ر86                   292ر869ر83
الحكومة � القطاع العام **                                                                                                     686ر152ر19                   273ر082ر23

المجموع                                                              455ر882ر299                 222ر508ر280
 ينزل : فوائد معلقة                                                                                                       )420ر413ر6 (               )659ر917ر5  (
ينزل : مخ�ض�س تدني ت�ضهيالت ائتمانية مبا�ضرة                                                                      )636ر135ر9 (           )590ر330ر7  (

  �صافي الت�صهيالت الئتمانية المبا�صرة                       399ر333ر284           973ر259ر267

* �ضافي بعد تنزيل الفوائد والعمولت المقبو�ضة مقدمًا البالغة 553ر14 دينار كما في 31 كانون الأول 2009 مقابل 026ر42 دينار كما في 31 كانون الأول 2008.

** �ضافي بعد تنزيل الفوائد والعمولت المقبو�ضة مقدمًا البالغة 651ر818 دينار كما في 31 كانون الأول 2009 مقابل 205ر253ر1 دينار كما في 31 
كانون الأول 2008.

 
-  بلغت الت�ضهيالت الئتمانية غير العاملة 229ر198ر17 اردني اأي ما ن�ضبته 735ر5% من ر�ضيد الت�ضهيالت الئتمانية المبا�ضرة كما في 31 كانون الأول 

2009 مقابل 996ر194ر11 دينار اردني اأي ما ن�ضبته 99ر3% من الر�ضيد الممنوح كما في 31 كانون الأول 2008.

- بلغت الت�ضهيالت الئتمانية غير العاملة بعد تنزيل الفوائد المعلقة 213ر692ر11 دينار اردني اأي ما ن�ضبته  972ر3% من ر�ضيد الت�ضهيالت الئتمانية 
المبا�ضرة بعد تنزيل الفوائد المعلقة كما في 31 كانون الأول 2009 مقابل 077ر587ر6 دينار اردني اأي ما ن�ضتبه 4ر2% من الر�ضيد الممنوح كما في 31 

كانون الأول 2008.

الئتمانية  الت�ضهيالت  اجمالي  ن�ضبته87ر4% من  ما  اأي  اردني  وبكفالتها 745ر600ر14دينار  الأردنية  للحكومة  الممنوحة  الئتمانية  الت�ضهيالت  بلغت    -
المبا�ضرة كما في 31 كانون الأول 2009 مقابل 969ر785ر17 دينار اردني اأي ما ن�ضبته 34ر6% كما في 31 كانون الأول 2008.

862ر2المجموع 088ر3
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مخ�ص�س تدني ت�صهيالت ائتمانية مبا�صرة:

فيما يلي الحركة على مخ�ض�س تدني ت�ضهيالت ائتمانية مبا�ضرة: 

الجمــالي ال�ضــركات   القرو�س العقارية  2009                                                                    الفـــراد 
                                                                      دينــــار                دينــــار    دينــــار                         دينــــار

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

الم�ضتخدم من المخ�ض�س
 خالل ال�ضنة )الديون الم�ضطوبة(                      )002ر22 (            -                                    -                           )002ر22  (

636ر941ر3                  636ر135ر9   الر�صيد في نهاية ال�صنة                          060ر034ر5      940ر159   

مخ�ض�س على اأ�ضا�س العميل الواحد        002ر455ر3                     940ر159                     912ر319ر3                   854ر934ر6
مخ�ض�س على اأ�ضا�س المحفظة للديون 

  تحت المراقبة                                            058ر579ر1                            -              724ر621                        782ر200ر2

2008
653ر487ر6 الر�ضيد في بداية ال�ضنة                          031ر694ر2     400ر97                        222ر696ر3 
المقتطع خالل ال�ضنة اإلى اليرادات                        460ر237ر1                   )14 (                             378ر6                            824ر243ر1

الم�ضتخدم من المخ�ض�س
 خالل ال�ضنة )الديون الم�ضطوبة(                           )757ر3  (                                -                         )130ر397  (                 )887ر400  (

  الر�صيد في نهاية ال�صنة                             734ر927ر3                     386ر97                          470ر305ر3                  590ر330ر7

مخ�ض�س على اأ�ضا�س العميل الواحد                         630ر850ر1                     386ر97                        635ر804ر2                   651ر752ر4
مخ�ض�س على اأ�ضا�س المحفظة للديون  

  تحت المراقبة                                            104ر077ر2                            -                            835ر500                       939ر577ر2

 

بلغت قيمة المخ�ض�ضات التي انتفت الحاجة اإليها نتيجة ت�ضويات اأو ت�ضديد ديون وحولت اإزاء ديون غير عاملة مبلغ081ر001ر1 دينار اردني كما في 31 
كانون الأول 2009 مقابل 151ر700 دينار كما في 31 كانون الأول 2008.

الإجمالي

الإجمالي

636ر135ر6369ر941ر9403ر159 060ر034ر5

 اإي�صاحات حول القوائم المالية الموحدة
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590ر330ر4707ر305ر3863ر97 734ر927ر3



بنك املوؤ�ض�ضة العربية امل�ضرفية )الأردن( التقرير ال�ضنوي 2009 58

الفوائد المعلقة
فيما يلي الحركة على الفوائد المعلقة:

الجمــالي القرو�س العقارية  ال�ضــركات   2009                                                                    الفـــراد 
                                                                    دينــار                                دينــار                          دينــار                         دينــار

659ر917ر5 الر�ضيد في بداية ال�ضنة                                              362ر015ر 1            120ر88    177ر814ر4 
الفوائد المعلقة خالل ال�ضنة                         186ر368                             970ر42  968ر103ر1                   124ر515ر1
الفوائد المحولة لالإيرادات                       )424ر61    (       )910ر2   (              )390ر900  (                 )724ر964(
الفوائد التي تم �ضطبها                                           )639ر54    (                -                               -                            )639ر54  (

  الر�صيد في نهاية ال�صنة                              485ر267ر1                           180ر128                   755ر017ر5                      420ر413ر6

2008
الر�ضيد في بداية ال�ضنة                             871  ر860                            486ر83                    249ر593ر 6                  606ر537ر7
الفوائد المعلقة خالل ال�ضنة                         409ر439                             799ر23  964ر555                     172ر019ر1

الفوائد المحولة لالإيرادات                                       )792ر55    (                      )165ر19   (           )857ر944   (               )814ر019ر1(
الفوائد التي تم �ضطبها                                            )126ر229   (                              -                     )179ر390ر1(              )305ر619ر1(

  الر�صيد في نهاية ال�صنة                                          362ر015ر1                        120ر88                     177ر814ر4                  659ر917ر5

)9( موجودات مالية متوفرة للبيع

ان تفا�ضيل هذا البند هي كما يلي:                                                 2009                           2008      
                                                                                                                                              دينـــــار                          دينـــــار

موجودات مالية متوفر لها ا�صعار �صوقية:
اأ�ضهم �ضركات                                                                                                            461ر790ر3        820ر302ر7                                                        
مجموع موجودات مالية متوفر لها ا�صعار �صوقية                                                      461ر790ر3      820ر302ر7                                                                    

موجودات مالية غير متوفر لها ا�صعار �صوقية:

اأذونات خزينة حكومية                                                                                                           932ر511ر60    070ر201ر34  
�ضندات مالية حكومية وبكفالتها                                                                                                820ر715ر67    950ر901ر65   

�ضندات وا�ضناد قرو�س �ضركات                                                                                                   000ر300ر8    000ر300ر9  
�ضندات مالية اأخرى                                                                                                                  000ر000ر8    000ر000ر8  

اأ�ضهم �ضركات                                                                                                                            090ر005ر3                 389ر004ر3        
مجموع موجودات مالية غير متوفر لها ا�صعار �صوقية                                                                    842ر532ر147    409ر407ر120  

مجموع الموجودات المالية المتوفرة للبيع                                                                 303ر323ر151       229ر710ر127   

تحليل ال�صندات �الأذ�نات:
ذات عائد ثابت                                                                                                           752ر527ر144    020ر403ر117   

ذات عائد متغير                                                                                                                  -                               -    

هنالك ا�ضتثمارات قيمتهـا 057ر178  دينار اردني كما في 31 كانون الأول 2009 مقابل 357ر177 دينار اردني كما في 31 كانون الأول 2008 يتعذر عمليًا 
قيا�س القيمة العادلة لها بموثوقية كافية وتظهر بالكلفة او القيمة الدفترية ايهما اقل.

020ر403ر752117ر527ر144

 اإي�صاحات حول القوائم المالية الموحدة
 31 كانون الأول 2009
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)10(  ممتلكات �معدات 

ان تفا�ضيل هذا البند هي كما يلي:

 2009
الكلفة:

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

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

ال�صتهالك المتراكم:
ال�ضتهالك المتراكم في بداية ال�ضنة      -                055ر047ر2         529ر023ر2         461ر303           826ر876ر1       038ر118ر1      909ر368ر7
110ر019ر1 ا�ضتهالك ال�ضنة                                       -     278ر106            109ر308             065ر51              293ر343            365ر210 
ا�ضتبعادات                                              -                  -                          -                 )079ر2    (               -        -              )079ر2   (   

ال�ضتهالك المتراكم في نهاية ال�ضنة       -                333ر153ر2         638ر331ر2         447ر352           119ر220ر2       403ر328ر1      940ر385ر8  
�ضافي القيمة الدفترية

للممتلكات والمعدات                   377ر011ر3       661ر928ر3         274ر248ر1          460ر142            435ر507             118ر508ر1       325ر346ر10
دفعات على ح�ضاب �ضراء

ممتلكات ومعدات                           -                492ر2                  801ر118                    -                 600ر4                053ر383           946ر508     

�صافي الممتلكات �المعدات
في نهاية ال�صنة                             377ر011ر3       153ر931ر3          075ر367ر1          460ر142            035ر512             171ر891ر1       271ر855ر10

  2008
الكلفة:

027ر179ر17  الر�ضيد في بداية ال�ضنة                    869ر013ر3      865ر305ر6        809ر941ر2         657ر499           027ر174ر2       800ر243ر2 
881ر049ر1 ا�ضافات                                                    -                534ر53               598ر284             000ر37            640ر359            109ر315 
ا�ضتبعادات                                       )492ر2     (       )265ر279  (          )818ر126   (                -                              -                               -                   )575ر408   (

333ر820ر17  الر�ضيد في نهاية ال�ضنة                    377ر011ر3      134ر080ر6        589ر099ر3         657ر536           667ر533ر2       909ر558ر2 

ال�صتهالك المتراكم:
068ر495ر6 535ر251        761ر556ر1       747ر926    ال�ضتهالك المتراكم في بداية ال�ضنة          -                508ر937ر1        517ر822ر1 

ا�ضتهالك ال�ضنة                                        -                547ر109             286ر316             926ر51             065ر320            291ر191          115ر989 
ا�ضتبعادات                                               -                        -                 )274ر115    (             -                        -                         -             )274ر115    (
ال�ضتهالك المتراكم في نهاية ال�ضنة           -                 055ر047ر2        529ر023ر2         461ر303           826ر876ر1       038ر118ر1      909ر368ر7

�ضافي القيمة الدفترية 
للممتلكات والمعدات                           377ر011ر3      079ر033ر4        060ر076ر1         196ر233           841ر656           871ر440ر1      424ر451ر10

دفعات على ح�ضاب �ضراء
375ر96  ممتلكات ومعدات                                       -                492ر2                 862ر17                      -                 943ر59              078ر16       

�صافي الممتلكات �المعدات 
في نهاية ال�صنة    

اأردني كما في 31  الأول 2009 مقابل 950ر413ر5 دينار  اأردني كما في 31 كانون  بالكامل 247ر105ر6 دينار  الم�ضتهلكة  الممتلكات والمعدات  -  بلغت 
كانون الأول 2008 ومازالت م�ضتخدمة من قبل البنك.

اأرا�ضــي
دينـــــــار

مبانـــي
دينـــــــار

معــدات
واأجهزة
واأثـــــاث
دينـــــــار

و�ضائـط
نــــــقـــــل
دينـــــــار

اأجهزة
الحا�ضب

الآلـــي
دينـــــــار

ديكورات
وتح�ضينات

عقاريــــة
دينـــــــار

المجموع
دينــــــــــار

 اإي�صاحات حول القوائم المالية الموحدة
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)11( موجودات غير ملمو�صة

ان تفا�ضيل هذا البند هي كما يلي:           اأنظمة حا�ضوب وبرامج وخلوات
2008                            2009                                    

                                                                                                             دينـــــار                         دينـــــار

ر�ضيد بداية ال�ضنة                                             273ر876                     447ر924
اإ�ضافات                     509ر270                     839ر230

الطفاء لل�ضنة                                    )432ر295 (               )013ر279 (

   
)12( موجودات اأخرى 

ان تفا�ضيل هذا البند هي كما يلي:                   2009                            2008
                                                                                                             دينـــــار                         دينـــــار

فوائد واإيرادات بر�ضم القب�س                                                                                    783ر990ر1                 974ر950ر2
�ضيكات م�ضتراه بر�ضم القب�س                                                     -                            627

م�ضروفات مدفوعة مقدمًا                                                           189ر450                     873ر361
عقارات اآلت ملكيتها للبنك وفاًء لديون م�ضتحقة                                     307ر151ر1                 682ر931

موجودات/اأرباح م�ضتقات مالية غير متحققة                                                                                                  885ر37                              - 
ذمم عمالء �ضركة الو�ضاطة                                       760ر865                     526ر343ر2
اخرى                                            900ر587ر1                 635ر742ر1

ان تفا�ضيل الحركة على العقارات التي اآلت ملكيتها للبنك وفاء لديون م�ضتحقة هي كما يلي: 
2008                            2009                                 

                                                                                                             دينـــــار                         دينـــــار

ر�ضيد بداية ال�ضنة                                          682ر931                     903ر889ر1
ا�ضافات                         687ر90                              -

ا�ضتبعادات                    )992ر10    (              )221ر958    (
ا�ضترداد خ�ضائر تدني                                                                                                                                  930ر139                            -

                           

)13( �دائع بنوك �موؤ�ص�صات م�صرفية

ان تفا�ضيل هذا البند هي كما يلي:
                         2008                                                                                 2009                                            

داخل المملكـة        خارج المملكة        المجمـــوع                         داخل المملكـة       خارج المملكة        المجمـــوع      
                           دينـــــار                 دينـــــار               دينـــــار                                 دينـــــار                  دينـــــار               دينـــــار

ح�ضابات جارية وتحت الطلب                  761ر767ر1           403ر952ر12     164ر720ر14                      356ر890            191ر907ر9      547ر797ر10
ودائع لأجل                               876ر126ر15         817ر356ر41     693ر483ر56                      245ر126ر13     200ر701ر51    445ر827ر64

                       

350ر851

307ر151ر1

273ر876

682ر931

ر�صيد نهاية ال�صنة

ر�صيد نهاية ال�صنة                                    

317ر331ر8248ر083ر6 المجمـــوع

 اإي�صاحات حول القوائم المالية الموحدة
 31 كانون الأول 2009
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المجمــوع

المجمــوع

المجمــوع

)14( �دائع عمالء 

ان تفا�ضيل هذا البند هي كما يلي:

2009                                             الحكومة والقطاع  
العـــــام           المجمــوع ال�ضركـــات                       الفــــراد 
                        دينــــار                         دينــــار                      دينــــار              دينــــار 

ح�ضابات جارية وتحت الطلب                     468ر284ر41               975ر007ر47           877ر753ر1             320ر046ر90
030ر296ر1             206ر528                  572ر054ر12 ودائع توفير                      336ر230ر10 

628ر028ر80           862ر862ر33           893ر737ر249 ودائع لأجل وخا�ضعة لإ�ضعار          403ر846ر135 

                                              207ر361ر187       633ر332ر128        945ر144ر36         785ر838ر351

2008
ح�ضابات جارية وتحت الطلب                     213ر975ر35               164ر033ر28           199ر589ر2             576ر597ر66
728ر038ر 1             344ر175                 561ر916ر10 ودائع توفير                      489ر702ر9 

628ر358ر101         884ر215ر33           689ر547ر256 ودائع لأجل وخا�ضعة لإ�ضعار          177ر973ر121 

                                     879ر650ر167       520ر430ر130    427ر980ر35       826ر061ر334

-  بلغت ودائع الحكومة الأردنية والقطاع العام داخل المملكة 945ر144ر36 دينار اأردني اأي ما ن�ضبته 27ر10% من اإجمالي الودائع كما في 31 كانون الأول 
2009 مقابل 427ر980ر35 دينار اردني اأي ما ن�ضبته 77ر10% كما في 31 كانون الأول 2008.

مقابل   2009 الأول  كانون   31 في  كما  الودائع  اإجمالي  من  24ر%22  ن�ضبته  ما  اأي  اردني  دينار  490ر264ر78  فوائد  تحمل  ل  التي  الودائع  بلغت    -
202ر582ر58 دينار اردني اأي ما ن�ضبته 54ر17% كما في 31 كانون الأول 2008.

-  بلغت الودائع المحجوزة )مقيدة ال�ضحب( 038ر173ر3 دينار اردني اأي ما ن�ضبته 902ر0% من اإجمالي الودائع كما في 31 كانون الأول 2009 مقابل 
660ر770ر2 دينار اردني اأي ما ن�ضبته 83ر0% كما في 31 كانون الأول 2008.

- بلغت الودائع الجامدة 006ر802ر2 دينار اردني كما في 31 كانون الأول 2009 مقابل 316ر735ر2 دينار اردني كما في 31 كانون الأول 2008.

)15( تاأمينــات نقديـــة

ان تفا�ضيل هذا البند هي كما يلي:                    2009                     2008
                                                                                                              دينــــار                    دينــــار

تاأمينات مقابل ت�ضهيالت مبا�ضرة             286ر137ر39            111ر125ر28
تاأمينات مقابل ت�ضهيالت غير مبا�ضرة              019ر609ر18            262ر176ر25

تاأمينات التعامل بالهام�س              246ر241                   877ر739
تاأمينات اأخـرى                127ر614ر1               499ر981ر1     

                678ر601ر59        749ر022ر56

 اإي�صاحات حول القوائم المالية الموحدة
 31 كانون الأول 2009
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المجمــوع

المجمــوع

)16( اأموال مقتر�صة

ان تفا�ضيل هذا البند هي كما يلي:
                 �ضـــــــعـــــــر
        عـــــــــــــــــــــــدد الأق�ضـــــــــــــــــــــاط        ا�ضتحقـاق                           فائــــــــــــدة

المبلـــغ                الكليـــة                المتبقيــة                الق�ضـاط                ال�ضمـانات       القتـرا�س               
دينــــــار                          2009                  

ال�ضركة الأردنية لإعادة تمويل 
الرهن العقاري                                                    489ر488ر12           429                      216                       متغيرة             �ضندات رهــــــــن           446ر%6

                    محفظة القرو�س

              2008                  

ال�ضركة الأردنية لإعادة تمويل 
الرهن العقاري                                                         484ر741ر13            445                      253                         متغيرة              �ضندات رهــــــــن             332ر%8

                        محفظة القرو�س

الأول 2009 مقابل 484ر741ر13  اأردني وبمعدل �ضعر فائدة 097ر10% كما في 31 كانون  التي تم اعادة اقرا�ضها 489ر488ر12 دينار  الأموال  - بلغت 
دينار اأردني وبمعدل �ضعر فائدة 1ر10% كما في 31 كانون الأول 2008.

)17( مخ�ص�صات متنوعة

ان تفا�ضيل هذا البند هي كما يلي:
                              ر�ضيـــــد               المكــون         الم�ضتخـدم           المحــــــول من               ما تم رده           ر�ضـــــيـــــــد
                  2009                   بداية ال�ضنة       خالل ال�ضنة       خالل ال�ضنة          المخ�ض�ضات              لاليـرادات         نهاية ال�ضنة

                                         دينــــار               دينــــار               دينـــار                    دينار                          دينــــار                دينــــار

مخ�ض�س تعوي�س نهاية الخدمة                   924ر18   176ر117       )088ر180(            988ر43                     -                        -  
مخ�ض�س الق�ضايا المقامة �ضد البنك

 والمطالبات الخرى                                     119ر968     140ر80                -                            -                     -                 259ر048ر1
مخ�ض�ضات اأخرى                  228ر207            -                       -                            -                      )000ر100(        228ر107

                                                    271ر194ر1   316ر197     )088ر180(        988ر43                  )000ر100(         487ر155ر1

2008                  
مخ�ض�س تعوي�س نهاية الخدمة                   000ر80          -       )076ر61 (       -                     -                 924ر18

مخ�ض�س الق�ضايا المقامة �ضد البنك
 والمطالبات الخرى                                     500ر165     119ر893                 -                           -                      )500ر90 (          119ر968

مخ�ض�ضات اأخرى                  228ر207           -                        -             -                               -                 228ر207   

                                                     728ر452       119ر893    )076ر61  (                  -                )500ر90 (       271ر194ر1

المجمــوع

المجمــوع

489ر488ر12

484ر741ر13

 اإي�صاحات حول القوائم المالية الموحدة
 31 كانون الأول 2009
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)18( �صريبة الدخل

اأ- مخ�ص�س �صريبة الدخل
2008                              2009                                 

                                                                                                           دينـــــار                            دينـــــار
اإن الحركة على مخ�ض�س �ضريبة الدخل هي كما يلي:

ر�ضيد بداية ال�ضنة                    877ر952ر5               145ر408ر5
�ضريبة الدخل المدفوعة                  )875ر020ر5(          )753ر505ر4 (

�ضريبة الدخل الم�ضتحقة                                   265ر945ر3               485ر050ر5

   ر�صيد نهاية ال�صنة             267ر877ر4           877ر952ر5 

تمثل �ضريبة الدخل الظاهرة في قائمة الدخل ما يلي:
2008                              2009                                 

                                                                                                           دينـــــار                            دينـــــار

�ضريبة الدخل الم�ضتحقة عن اأرباح ال�ضنة                          265ر945ر3               485ر050ر5 
اطفاء موجودات �ضريبية موؤجلة               039ر9                        564ر17      

                                  304ر954ر3           049ر068ر5
 

ب- موجودات / مطلوبات �صريبة موؤجلة

اإن تفا�ضيل هذا البند هي كما يلي:
                                                               2009                                                                    

                        ر�ضيـد بدايـة         المبالـــغ          المبالـــغ          الر�ضيـد فـــي                2008 
                           ال�ضنــــــة             المحــررة        الم�ضــافة         نهايــة ال�ضنـة        ال�ضريبة الموؤجلة       ال�ضريبة الموؤجلة

الح�سابات الم�سمولة                               دينــــــــــــار          دينــــــــــــار        دينــــــــــــار           دينــــــــــــار                دينــــــــــــار                   دينــــــــــــار

اأ- موجودات �ضريبية موؤجلة 
مخ�ض�س الديون غير العاملة

 من �ضنوات �ضابقة                                   445ر112        )390ر11(              -                   055ر101                317ر30                    356ر39
خ�ضائر تقييم الموجودات 

 المالية المتوفرة للبيع*                         144ر309ر1    )144ر309ر1(        -                         -                           -                            406ر419  

    الجمالــي                                         589ر421ر1   )534ر320ر1(        -            055ر101                   317ر30                        762ر458

ب- مطلوبات �سريبية موؤجلة
ارباح تقييم موجودات مالية 

 متوفرة للبيع                              -                               -              744ر420ر1       744ر420ر1           223ر426                              -

    الجمالــي                                         -                                      -                  744ر420ر1       744ر420ر1           223ر426                                   -

*ان الموجودات/ المطلوبات ال�ضريبية الموؤجلة ناتجة عن خ�ضائر/ارباح تقييم الموجودات المالية المتوفرة للبيع التي تظهر �ضمن التغير المتراكم في القيمة 
العادلة في حقوق الملكية.

 اإي�صاحات حول القوائم المالية الموحدة
 31 كانون الأول 2009
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- ان الحركة على ح�صاب الموجودات / المطلوبات ال�صريبية الموؤجلة هي كما يلي:

                 2008                    2009                                                                             
الموجودات                            المطلوبات                                                    الموجودات                     المطلوبات    

                 دينـــار                        دينــــار                                              دينـــار                                دينـــار

ر�ضيد بداية ال�ضنة                       762ر458                                    -                                 920ر56              017ر365
الم�ضاف                                            -                        223ر426                                           406ر419                                     -

الم�ضتبعد            )445ر428(                                -                         )564ر17  (        )017ر365(   
   

762ر458                  -      ر�صيد نهاية ال�صنة           317ر30                     223ر426                                

ج. ملخ�س ت�صوية الربح المحا�صبي مع الربح ال�صريبي

2008                                     2009                                  
                                                                                                           دينـــــار                                 دينـــــار

الربح المحا�ضبي                                                   183ر191ر13                     932ر987ر14
ارباح غير خا�ضعة لل�ضريبة                              )853ر100ر5 (         )550ر714ر4 (

م�ضروفات غير مقبولة �ضريبيا                                 749ر013ر1                        554ر129ر3

     الربح ال�صريبي                                  079ر104ر9          936ر402ر13

     ن�صبة �صريبة الدخل الفعلية               98ر29٪                 81ر٪33

ن�ضبة �ضريبة الدخل القانونية على البنوك في الردن تبلغ 35% وعلى ال�ضركة التابعة %25.

تم اجراء ت�ضوية نهائية مع دائرة �ضريبة الدخل للبنك ولل�ضركة التابعة حتى نهاية عام 2008.

 اإي�صاحات حول القوائم المالية الموحدة
 31 كانون الأول 2009
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)19( مطلوبات اأخرى

ان تفا�ضيل هذا البند هي كما يلي:           
2008                            2009                                  

                                                                                                           دينـــــار                         دينـــــار

فوائد بر�ضم الدفع                   895ر142ر1     335ر907ر1
ذمم دائنة                   161ر311ر7     698ر661ر8
م�ضروفات م�ضتحقة وغير مدفوعة               026ر739ر1      742ر633ر1

مطلوبات / خ�ضائر م�ضتقات مالية غير متحققة )اي�ضاح 35(             280ر652    700ر921
�ضيكات م�ضدقة م�ضحوبة على البنك              098ر190ر1     506ر130ر1

مخ�ض�س ر�ضوم جامعات                  921ر99                       058ر92
ر�ضوم البحث العلمي                    921ر99                       058ر92
مخ�ض�س �ضندوق دعم التعليم والتدريب المهني والتقني              504ر79                       141ر85
مكافاأة اأع�ضاء مجل�س الإدارة                731ر72     167ر74
حوالت بر�ضم الدفع                         251ر6                        694ر41

اأخرى                    401ر771         326ر664     

)20( راأ�س المــال

يبلغ راأ�س المال المكتتب به ) المدفوع ( 063ر919ر70 دينار اأردني موزعة على 063ر919ر70 �ضهم قيمة ال�ضهم ال�ضمية دينار واحد كما في 31 كانون 
اأول  2009 مقابل 875ر471ر64 دينار اأردني موزعة على 875ر471ر64 �ضهم قيمة ال�ضهم ال�ضمية دينار واحد كما في 31 كانون اأول 2008 .

اأ�صهم موزعة
قرر مجل�س الدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 15 �ضباط 2009 زيادة را�س المال بمبلغ 188ر447ر6 دينار اردني بن�ضبة 10% من را�س المال المكتتب به 

وذلك عن طريق توزيع ا�ضهم منحة للم�ضاهمين وتم ا�ضتكمال اجراءات زيادة را�س المال لدى وزارة ال�ضناعة والتجارة بتاريخ 26 اأيار 2009.

اأ�صهم مقترح توزيعها
قرر مجل�س الدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 14 �ضباط 2010 التو�ضية للهيئة العامة للم�ضاهمين بزيادة را�س المال بمبلغ 937ر080ر9  دينار بن�ضبة 

بحدود 8ر12% من را�س المال المكتتب به لي�ضبح راأ�س المال مبلغ 000ر000ر80 دينار وذلك عن طريق توزيع ا�ضهم منحة على الم�ضاهمين.

)21( الإحتياطيـات 

احتياطي قانوني
تمثل المبالغ المتجمعة في هذا الح�ضاب ما تم تحويله من الرباح ال�ضنوية قبل ال�ضرائب بن�ضبة 10% خالل ال�ضنة وال�ضنوات ال�ضابقة وفقًا لقانون البنوك 

وهو غير قابل للتوزيع على الم�ضاهمين.

احتياطي اختياري 
ال�ضابقة.  وال�ضنوات  ال�ضنة  خالل   %20 عن   تزيد  ل  بن�ضبة  ال�ضرائب  قبل  ال�ضنوية  الأرباح  من  تحويله  تم  ما  الح�ضاب  هذا  في  المتجمعة  المبالغ  تمثل 

ي�ضتخدم الحتياطي الختياري في الغرا�س التي يقررها مجل�س الدارة ويحق للهيئة العامة توزيعه بالكامل اأو اأي جزء منه كاأرباح على الم�ضاهمين.

425ر304ر15المجمـــوع 189ر165ر13

 اإي�صاحات حول القوائم المالية الموحدة
 31 كانون الأول 2009
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- احتياطي مخاطر م�صرفية عامة
يمثل هذا البند اإحتياطي مخاطر م�ضرفية عامة وفقا لتعليمات البنك المركزي الأردني.

ان الحتياطيات المقيد الت�ضرف بها هي كما يلي:

طبيعة التقييد ا�ضم الحتياطــي                  المبلــــغ  
             دينــــــار

بموجب قانون ال�ضركات والبنوك احتياطي قانوني                   994ر379ر11  
احتياطي مخاطر م�ضرفية عامة           200ر797ر2                     بموجب تعليمات البنك المركزي الأردني

)22( التغير المتراكم في القيمة العادلة 

ان تفا�ضيل هذا البند هي كما يلي:
                                            2009                                                                            

                                                                موجودات مالية متوفرة للبيع                             
           م�ضتقات

المجمـوع للتحــوط     �ضنــدات                             اأ�ضهـــم      
دينــــــار                      دينــــــار                            دينــــــار                         دينــــــار     

الر�ضيد في بداية ال�ضنة                    201ر940                         )834ر230ر1(                )105ر599 (                  )738ر889   (
اأرباح غير متحققة                                                196ر929                            191ر168ر1                     420ر269                         807ر366ر2

895ر189                     684ر195                    )223ر426   ( مطلوبات �ضريبية موؤجلة                                    )802ر811  (             
موجودات �ضريبية محررة                                    282ر341                         )093ر438   (                 )595ر322 (                   )406ر419   (

خ�ضائر )اأرباح( متحققة
  منقولة لقائمة الدخل                                          329ر495                       )248ر132  (       -                                081ر363      

 
521ر994      الر�صيد في نهاية ال�صنة                            206ر894ر1                  )089ر443  (               )596ر456 ( 

                                            2008                                                                            
                                                                موجودات مالية متوفرة للبيع                             

           م�ضتقات
المجمـوع للتحــوط     �ضنــدات                             اأ�ضهـــم      
                        دينــــــار      دينــــــار                      دينــــــار                             دينــــــار

الر�ضيد في بداية ال�ضنة                    467ر646ر1                    )470ر218(                    )689ر156(                  308ر271ر1
خ�ضائر غير متحققة                                           )832ر525ر2(                  )401ر215ر1(                )640ر680(                )873ر421ر4 (

مطلوبات �ضريبية محررة                                     031ر586                         )643ر136(                    )371ر84(                 017ر365
موجودات �ضريبية موؤجلة                                   )282ر341(                        093ر438                         595ر322                    406ر419

خ�ضائر )اأرباح( متحققة
    منقولة لقائمة الدخل                                       817ر574ر1                     )413ر98 (                              -                       404ر476ر1

  الر�صيد في نهاية ال�صنة                              201ر940                     )834ر230ر1(           )105ر599(            )738ر889(
 

يظهر التغير المتراكم في القيمة العادلة بال�ضافي بعد تنزيل مطلوبات �ضريبية موؤجلة بمبلغ223ر426 دينار اأردني كما في 31 كانون الول 2009 مقابل 
اأثبات موجودات �ضريبية موؤجلة بمبلغ 406ر419 كما في 31 كانون الول 2008.

 اإي�صاحات حول القوائم المالية الموحدة
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المجمـوع

المجمــوع

739ر406ر41

400ر318ر19 065ر624ر15

)23( اأربــــاح مــــــد�رة

تت�ضمن الرباح المدورة مبلغ 317ر30 دينار اأردني مقابل 356ر39 دينار كما في 31 كانون الأول 2008، تمثل موجودات �ضريبية موؤجلة غير قابلة للتوزيع 
على الم�ضاهمين بناءًا على تعليمات البنك المركزي الأردني.

)24( الفوائــد الدائنـــة

ان تفا�ضيل هذا البند هي كما يلي:                 2009                             2008
                                                                                                           دينـــــار                          دينـــــار

ت�صهيالت ائتمانية مبا�صرة:
لالفراد ) التجزئة (

194ر347 ح�ضابات جارية مدينة                 429ر174 
887ر690ر4 قرو�س وكمبيالت             334ر990ر5 
900ر205ر1 بطاقات الئتمان                               683ر436ر1 
621ر334ر4 القر��س العقارية             619ر528ر4 

ال�صركات
297ر990ر2 ح�ضابات جارية مدينة                 370ر734ر2 
820ر010ر8 قرو�س وكمبيالت              908ر473ر6 
463ر023ر2 الحكومة �القطاع العام             849ر506ر1 
976ر662ر1 ار�ضدة لدى بنوك مركزية              902ر583 
314ر856ر3 اأر�ضدة وايداعات لدى بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية             662ر476ر1 
742ر765ر7 موجودات مالية متوفرة للبيع              294ر069ر8 

750ر406 فوائد مقبو�ضة على عقود مقاي�ضة فوائد            374ر221 
775ر111ر4   فوائد مقبو�ضة من التمويل بالهام�س / عمالء �ضركة تابعة           219ر177ر3  

)25( الفـــوائـد المــدينــة
ان تفا�ضيل هذا البند هي كما يلي:                 2009                             2008

                                                                                                           دينـــــار                          دينـــــار
137ر809ر2 ودائع بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية                                      221ر692ر1 

�دائع عمالء:
136ر215 ح�ضابات جارية وتحت الطلب           640ر190   
350ر213 ودائع توفير              699ر134   

342ر516ر12 ودائع لأجل وخا�ضعة لإ�ضعار            784ر389ر10   
034ر329ر1 تاأمينات نقدية                                  430ر180ر1 
992ر199ر1 اأموال مقتر�ضة               872ر919 

802ر549 ر�ضوم �ضمان الودائع               932ر633 
509ر485        فوائد مدفوعة على عقود مقاي�ضة فوائد            189ر480 

        98 اأخرى               298ر2           

 اإي�صاحات حول القوائم المالية الموحدة
 31 كانون الأول 2009
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بنك املوؤ�ض�ضة العربية امل�ضرفية )الأردن( التقرير ال�ضنوي 2009 68

المجمــوع

المجمــوع

)26( �صافي اإيرادات العمولت

ان تفا�ضيل هذا البند هي كما يلي:                 2009                             2008
                                                                                                           دينـــــار                          دينـــــار

عمولت دائنة:
151ر990 عمولت ت�ضهيالت مبا�ضرة                 286ر125ر1 

631ر381ر1 عمولت ت�ضهيالت غير مبا�ضرة            092ر490ر1 
ينزل: عمولت مدينة            )059ر19     (            )443ر15     (

339ر356ر2 �صافي ايرادات العمولت                       319ر596ر2    

)27( ارباح العمالت الجنبية

ان تفا�ضيل هذا البند هي كما يلي:                 2009                             2008
                                                                                                           دينـــــار                          دينـــــار

ناتجة عن التداول/ التعامل             841ر37                        798ر172 
ناتجة عن التقييم               788ر872                      423ر872  

)28( )خ�صائر( موجودات مالية للمتاجرة

ان تفا�ضيل هذا البند هي كما يلي:
                       اأرباح )خ�ضائر(                     اأرباح )خ�ضائر(                 عوائد توزيعات

                           متحققــة                 غير متحققـة               ا�ضهـــــــــم               المجمــوع  
                            دينـــــار                 دينـــــار                                 دينـــــار                             دينـــــار

2009
ا�ضهم �ضركات                     )601(                                    -                                    46                                   )555(

�ضناديق مدارة واخرى            -                                   -                                -                          -

)555(                       46                       -                                    )601(                                      

 2008
ا�ضهم �ضركات                    )130ر68(                -                                    239ر2              )891ر65(

�ضناديق مدارة واخرى      )120ر332(               -                                -                    )120ر332(

                                     )250ر400(                -                      239ر2                     )011ر398(

629ر910المجمــوع

 اإي�صاحات حول القوائم المالية الموحدة
 31 كانون الأول 2009

221ر045ر1
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)028ر043ر1   (المجمــوع

187ر822ر7 411ر489ر5 المجمــوع

المجمــوع

 اإي�صاحات حول القوائم المالية الموحدة
 31 كانون الأول 2009

)29( )خ�صائر( اأرباح موجودات مالية متوفرة للبيع

ان تفا�ضيل هذا البند هي كما يلي:                 2009                             2008
                                                                                                           دينـــــار                          دينـــــار

عوائد توزيعات اأ�ضهم �ضركات             373ر611      376ر433
اأرباح  )خ�ضائر( بيع موجودات مالية متوفرة للبيع                   845ر278                    )745ر127    (
خ�ضائر تدني موجودات مالية متوفرة للبيع                               )926ر641  (               )659ر348ر1(

)30( اإيرادات اأخرى

ان تفا�ضيل هذا البند هي كما يلي:                 2009                             2008
                                                                                                           دينـــــار                          دينـــــار

عمولة و�ضاطة في ال�ضوق المالي                 515ر426ر3     795ر057ر5
اإيرادات الفيزا                925ر867     825ر837

اأتعاب ادارة وا�ضت�ضارات               182ر4                        110ر59
عمولة الحوالت                879ر376     904ر298

ا�ضترداد ديون معدومة                895ر67     049ر50
ارباح )خ�ضائر( راأ�ضمالية                        697ر147   )159ر272   (

ايجارات مقبو�ضة                572ر26     598ر26
عمولة �ضيكات مرتجعة                 010ر97     940ر73

اخرى                       736ر474           125ر690ر1   

)31( نفقات الموظفين

ان تفا�ضيل هذا البند هي كما يلي:                 2009                             2008
                                                                                                           دينـــــار                          دينـــــار

 
رواتب ومنافع وعالوات الموظفين               856ر196ر6     445ر738ر5
مكافاآت الموظفين                863ر926     683ر013ر1

م�ضاهمة البنك في ال�ضمان الجتماعي              415ر654     330ر554
نفقات طبية                   008ر235     432ر198
نفقات تدريب الموظفين               629ر65     209ر120

مياومات �ضفر                  717ر19     045ر24
اأخـــرى                 436ر215         762ر388   

292ر248

906ر037ر9248ر313ر8
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140ر0 130ر0

)32( م�صاريف اأخرى

ان تفا�ضيل هذا البند هي كما يلي:                 2009                             2008
                                                                                                          دينـــــار                           دينـــــار

ر�ضوم و�ضرائب                688ر765      709ر904 
م�ضاريف الحا�ضب الآلي             883ر399      622ر487 
م�ضاريف ترويج واعالن                                  847ر455      137ر801 

م�ضاريف �ضفر                 014ر52                          028ر49 
م�ضاريف ات�ضالت                   733ر653      143ر538 
م�ضاريف الدارة العامة/ البحرين                      -                         350ر106 
ايجارت الفروع                  169ر758     104ر673 
اأتعاب مجل�س الدارة                 733ر338     471ر261 
قرطا�ضية ولوازم مكتبية               616ر241      016ر228 
نفقات معامالت المقتر�ضين                014ر142      765ر119 

نفقات درا�ضات ا�ضت�ضارية                    706ر50       894ر65 
�ضحف ومجالت وا�ضتراكات                    026ر7                         339ر8 

م�ضاريف مهنية               695ر277      743ر195 
مكافاآت اع�ضاء مجل�س الإدارة            004ر65                         444ر64 
ر�ضوم الجامعات الأردنية             921ر99        875ر63 
ر�ضوم �ضندوق دعم البحث العلمي            921ر99        915ر85 
ر�ضوم �ضندوق دعم التعليم والتدريب المهني والتقني         474ر83        215ر81 

اخرى              217ر758        868 ر795

  المجموع

)33( ح�صة ال�صهم من ربح ال�صنة

ان تفا�ضيل هذا البند هي كما يلي:                 2009                             2008

ربح ال�ضنة )دينار(                    879ر236ر9      883ر919ر9
المتو�ضط المرجح لعدد الأ�ضهم )�ضهم(                063ر919ر70      063ر919ر70

                   فلـ�س/دينــار                  فلـ�س/دينــار

   الح�صة ال�صا�صية لل�صهم من ربح ال�صنة                                      

ان الح�ضة المخف�ضة لل�ضهم من ربح ال�ضنة م�ضاوية للح�ضة الأ�ضا�ضية لل�ضهم من ربح ال�ضنة.

638ر530ر5 661ر249ر5

 اإي�صاحات حول القوائم المالية الموحدة
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)34( النقد �ما في حكمه

ان تفا�ضيل هذا البند هي كما يلي:                 2009                             2008
                                                                                                           دينـــــار                          دينـــــار

نقد واأر�ضدة لدى بنوك مركزية ت�ضتحق خالل ثالثة اأ�ضهر                   160ر122ر72               061ر092ر63
ي�ضاف: اأر�ضدة لدى بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية ت�ضتحق خالل ثالثة اأ�ضهر             667ر437ر67               957ر500ر99

ينزل: ودائع البنوك والموؤ�ض�ضات الم�ضرفية التي ت�ضتحق خالل ثالثة اأ�ضهر        )857ر203ر71(          )992ر624ر75( 

 المجموع

)35( الم�صتقــــــات

يظهر الجدول التالي القيمة العادلة الموجبة و ال�ضالبة للم�ضتقات المالية الى جانب توزيع القيمة الأ�ضمية لها ح�ضب اآجالها.

                                                                 اآجال القيمة ال�ضمية ح�ضب ال�ضتحقـاق                   
                                                           قيمة عادلة           قيمة عادلة         مجموع القيمة          خـالل 3          من 3-12          من �ضنة الى          اأكثر من 3
                                 موجبــة               �ضــــــــــالبــة           ال�ضميـــــــــــة          �ضهــــــــــور          �ضـــهـــــــــر          3 �ضنـــــــــوات     �ضنــــــــوات

                     اآلف الدنانير          اآلف الدنانير         اآلف الدنانير       اآلف الدنانير    اآلف الدنانير      اآلف الدنانير       اآلف الدنانير
2009

م�ضتقات محتفظ بها للمتاجرة                   38                          -                      155ر3                155ر3                    -                          -                       -
م�ضتقات تحوط للتدفقات النقدية

799ر7            -                 -                          -     799ر7 - عقود مقاي�ضة فوائد *                          -               652 

 2008

م�ضتقات محتفظ بها للمتاجرة                   2                             -                       355                     355                     -                           -                        -
م�ضتقات تحوط للتدفقات النقدية

- عقود مقاي�ضة فوائد *                          -                           922                 799ر7            -                 -                          -       799ر7

تدل القيمة العتبارية )الإ�ضمية( على قيمة المعامالت القائمة في نهاية ال�ضنة وهي ل تدل على مخاطر ال�ضوق او مخاطر الئتمان.

* قام البنك بالدخول في عقود مقاي�ضة فوائد كاأداة تحوط مقابل �ضندات �ضندوق الم�ضاريع التنموية وال�ضتثمارية التابع للقوات الم�ضلحة الأردنية وذلك 
لمواجهة مخاطر ارتفاع اأ�ضعار الفوائد.

026ر968ر86

 اإي�صاحات حول القوائم المالية الموحدة
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970ر355ر68
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)36( المعامالت مع جهات ذات عالقة

ت�ضمل القوائم المالية الموحدة القوائم المالية للبنك وال�ضركة التابعة التالية:
                                                            راأ�س مال ال�ضركة            

                   ا�ضم ال�ضركة                              ن�ضبة الملكية       2009             2008    
           دينـــــار                        دينـــــار

�ضركة التعاون العربي لال�ضتثمارات المالية        100%                                             000ر600ر15                  000ر600ر15 

الفوائد  ا�ضعار  وبا�ضتخدام  للبنك  العتيادية  الن�ضاطات  �ضمن  العليا  والدارة  ال�ضقيقة  وال�ضركات  الم  ال�ضركة  مع  معامالت  في  بالدخول  البنك  قام 
والعمولت التجارية. ان جميع الت�ضهيالت الئتمانية الممنوحة للجهات ذات العالقة تعتبر عاملة ولم يوؤخذ لها اأي مخ�ض�س.

ان تفا�ضيل هذا البند هي كما يلي:
الجهات ذات العالقة                                         
      ال�ضركة الأم                          اأع�ضاء مجل�س

                      وال�ضركات ال�ضقيقة              موظفي البنك              الإدارة              2009              2008    
            دينــــــــــــــار                    دينــــــــــــــار                  دينــــــــــــــار             دينــــــــــــــار                       دينــــــــــــــار

بنود داخل الميزانية
ت�ضهيالت ائتمانية               -              001ر714ر7       861ر124        862ر838ر7                125ر084ر3

اأر�ضدة لدى البنوك
272ر410ر50 956ر957ر35                   -                         -                         956ر957ر35  والموؤ�ض�ضات الم�ضرفية    

496ر922ر3 ودائع العمالء             -              675ر014ر2                 405ر390ر3                  080ر405ر5 

بنود خارج قائمة المركز المالي
679ر374ر24 كفالت                        217ر818ر46                   -                 -                217ر818ر46 

اعتمادات                         532ر865                          -                  -         532ر865                    012ر190
000ر799ر7 عقود مقاي�ضة فوائد                         000ر799ر7                         -                 -                            000ر799ر7 

عنا�صر قائمة الدخل
254ر619ر2 فوائد وعمولت دائنة                           564ر875                                 643ر112              -                          207ر988 
فوائد وعمولت مدينة                       )540ر501(                             )108ر77(                           -                       )648ر578(               )148ر699   (

ايجارات مدفوعة                            -                                     -                  800ر46     800ر46                            -

فيما يلي ملخ�س لمنافع الدارة التنفيذية العليا للبنك:

2008                           2009                   
                                                                                                           دينـــــار                         دينـــــار

رواتب ومكافاآت                935ر588ر1                 511ر409ر1

 اإي�صاحات حول القوائم المالية الموحدة
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)37( القيمة العادلة لالأد�ات المالية

ي�ضتخدم البنك الترتيب التالي لأ�ضاليب وبدائل التقييم وذلك في تحديد وعر�س القيمة العادلة لالأدوات المالية:

الم�ستوى الأول: الأ�ضعار ال�ضوقية المعلنة في الأ�ضواق الفعالة لنف�س الموجودات والمطلوبات.
اأو غير مبا�ضر من  ب�ضكل  مبا�ضر  العادلة يمكن مالحظتها  القيمة  تاأثير مهم على  لها  التي  المدخالت  تكون كل  اأخرى حيث  تقنيات  الثاني:  الم�ستوى 

معلومات ال�ضوق.
يمكن  ال�ضوق  من  معلومات  على  مبنية  لي�ضت  ولكنها  العادلة   القيمة  على  مهم  تاأثير  لها  مدخالت  ت�ضتخدم  حيث  اأخرى  تقنيات  الثالث:  الم�ستوى 

مالحظتها. 

الجدول التالي يبين تحليل الأدوات المالية الم�ضجلة بالقيمة العادلة وح�ضب الترتيب الهرمي المذكور اأعاله:

                         الم�ضتوى الأول                           الم�ضتوى الثاني                           الم�ضتوى الثالث                           المجموع     
                                                                    دينــــــــــــــار                         دينــــــــــــــار                                   دينــــــــــــــار                              دينــــــــــــــار    

2009

موجودات مالية 
موجودات مالية للمتاجرة         088ر3                                            -                                     -                                      088ر3

موجودات مالية متوفرة للبيع         461ر790ر3                            785ر354ر147                                    -                                      246ر145ر151
    

التزامات مالية    
خ�ضائر م�ضتقات مالية غير متحققة                   -                                     280ر652                                     -                                     280ر652

                         الم�ضتوى الأول                           الم�ضتوى الثاني                           الم�ضتوى الثالث                           المجموع     
                                                                    دينــــــــــــــار                         دينــــــــــــــار                                   دينــــــــــــــار                              دينــــــــــــــار  

2008

موجودات مالية     
موجودات مالية للمتاجرة          862ر2                                        -                                                      -                                     862ر2

موجودات مالية متوفرة للبيع         820ر302ر7                  052ر230ر120                  -                                      872ر532ر127
    

التزامات مالية    
خ�ضائر م�ضتقات مالية غير متحققة               -                                      700ر921                                      -                                     700ر921

)38( القيمة العادلة للموجودات �المطلوبات المالية التي ل تظهر بالقيمة العادلة بالقوائم المالية

ت�ضمل هذه الأدوات المالية الأر�ضدة النقدية والودائع لدى البنوك والبنوك المركزية، الت�ضهيالت الإئتمانية المبا�ضرة، الموجودات المالية الأخرى وودائع 
العمالء، ودائع البنوك والمطلوبات المالية الأخرى.

كما هو مبين في اي�ضاح رقم )9( ت�ضمل الموجودات المالية المتوفرة للبيع اأ�ضهم غير متوفر لها اأ�ضعار �ضوقية بمبلغ 057ر178 دينار كما في 31 كانون 
الأول 2009 مقابل 357ر177 دينار كما في 31 كانون الأول 2008، تظهر بالكلفة او القيمة الدفترية ايهما اقل لعدم تمكن البنك من تقدير قيمتها.

ل تختلف القيمة العادلة لالأدوات المالية ب�ضكل جوهري عن قيمتها الدفترية.
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)39( ادارة المخاطر 

يعمل بنك الموؤ�ض�ضة في اطار �ضيا�ضة متحفظة تجاه كافة اأنواع المخاطر حيث يقوم بتوظيف مجموعة من النظمة المتطورة لل�ضيطرة والمحافظة عليها 
بم�ضتويات متدنية دون الخالل بمعادلة الربحية ودرجة المخاطرة. وتت�ضف ممار�ضات اإدارة المخاطر في البنك بمدى تحفظها، اآخذين بعين العتبار 
التطور الم�ضتمر الذي ينتج عن التقيد في القوانين والأنظمة البنكية المختلفة.  وت�ضم اأجهزة اإدارة المخاطر الم�ضرفية في البنك مجل�س اإدارة البنك، 
اإدارة البنك، وع�ضو من دائرة  اأع�ضاء من مجل�س  والمدير العام، وعدة لجان مختلفة منها لجنة الموجودات والمطلوبات، ولجنة المخاطر والتي ت�ضم 

الئتمان من الموؤ�ض�ضة الأم في البحرين، والمدير العام للبنك، و مدير دائرة الئتمان، هذا بال�ضافة الى دائرة ادارة مخاطر متخ�ض�ضة وم�ضتقلة.

وفي ما يلي اأهم المخاطر الم�ضرفية التي يتعر�س لها البنك واأ�ضلوب اإدارتها.

مخاطر الئتمان  )39/اأ( 

الى حدوث  يوؤدي  البنك مما  بالتزاماته تجاه  الوفاء  المالية عن  اأو عجز الطرف الآخر لالأداة  التي قد تنجم عن تخلف  المخاطر  الإئتمان هي  مخاطر 
خ�ضائر. يعتمد بنك الموؤ�ض�ضة على تق�ضيم محفظة الت�ضهيالت الئتمانية اإلى اأربعة اأق�ضام ت�ضم الت�ضهيالت المقدمة للحكومات و الموؤ�ض�ضات المالية بما 
فيها البنوك وال�ضركات  التي ت�ضم كاًل من ت�ضهيالت ال�ضركات الكبرى وال�ضركات ال�ضغيرة والمتو�ضطة الحجم بالإ�ضافة اإلى ت�ضهيالت التجزئة والتي 
اأن البنك يعمل �ضمن �ضبكة   ال�ضيارات ال�ضخ�ضية.  وحيث  اأخرى مثل بطاقات الئتمان  وقرو�س  ت�ضم القرو�س ال�ضخ�ضية وقرو�س الإ�ضكان ومنتجات 
الموؤ�ض�ضة العربية الم�ضرفية )البحرين( فقد قامت الموؤ�ض�ضة الأم على تعزيز الرقابة الئتمانية عن طريق اإ�ضدار �ضيا�ضات ائتمانية تخ�س كل نوع من 
اأق�ضام الت�ضهيالت اأعاله، وقد ت�ضمنت هذه ال�ضيا�ضات القواعد والإجراءات التي يجب اأن يتم اللتزام بها لدى منح اأو تجديد الت�ضهيالت، وت�ضمنت اأي�ضَا 
تقييم خا�س للعمالء كّل ح�ضب ت�ضنيفه، حيث يتم العتماد حاليًا على نموذج تقييم Moody’s Risk Advisor لت�ضنيف ت�ضهيالت ال�ضركات الكبرى والذي 

يتم اآليًا، واعتماد نموذج Credit Scoring لتقييم العمالء المدرجين �ضمن ال�ضركات ال�ضغيرة و/اأو ت�ضهيالت الأفراد )التجزئة(.

لحت�ضــــــاب خــــا�س  نظــــام  بتطــــوير  البحــــرين  في  الأم  المــــوؤ�ض�ضة  في  الئتمــــان  دائرة  قــــامت  فــــقد  الئتمـــان،  مخــــاطر  لأهمــــية  ونظــــرًا 
(RAROC( (Risk Adjusted Return on Capital) والذي ياأخذ بعين العتبار نوع الت�ضهيل، ودرجة الت�ضنيف الئتماني وطول فترة ال�ضتحقاق في ت�ضعير 

الت�ضهيالت الئتمانية كما ياخذ بالعتبار الخ�ضائر المتوقعة )Expected Losses(، وقد تم تحديد الم�ضتوى الأدنى المقبول على اأ�ضا�س 15%، اإذ خالفًا 
لذلك يجب اأن يتم و�ضع �ضيا�ضة ان�ضحاب من الت�ضهيالت الئتمانية.

اأع�ضاء  ائتمانية، ت�ضم ثالثة لجان عليا من  العربية الم�ضرفية )الأردن( عن طريق عدة لجان  الموؤ�ض�ضة  الت�ضهيالت لبنك  يتم مراقبة وادارة محفظة 
اإدارة البنك في الأردن، ولجنة ت�ضهيالت  اإلى لجنة رابعة تتاألف من اأع�ضاء مجل�س  اإدارة مجموعة بنك الموؤ�ض�ضة العربية الم�ضرفية، بالإ�ضافة  مجل�س 
رئي�ضية ت�ضم اأع�ضاء من مدراء الدوائر في البنك في الأردن والمدير العام، وكذلك لجنة فرعية تنظر في الت�ضهيالت ال�ضغيرة الحجم والتي تقل عن 

100 األف دينار اأردني.  وقد تم تحديد �ضالحيات كل لجنة بناءًا على درجة التقييم الئتماني للعميل وعلى مدة الت�ضهيالت الممنوحة.

كما يقوم البنك باتباع �ضيا�ضة التنويع على م�ضتوى العمالء ، القطاعات القت�ضادية والمناطق الجغرافية مما ي�ضاهم في تقليل درجة  المخاطر الئتمانية.  
وبهدف رقابة مخاطر الإقرا�س، تعقد لجنة اإدارة المخاطر المنبثقة عن مجل�س الدارة اجتماعات دورية لمناق�ضة كافة الأمور المتعلقة بمخاطر الئتمان، 
ويتم تزويدها بتقارير ربع �ضنوية عن توزيع محفظة الت�ضهيالت من حيث التوزيع القت�ضادي، والت�ضنيف الئتماني، والتوزيع الجغرافي، الآجال الزمنية 
للت�ضهيالت، ون�ضبة RAROC لكل محفظة ورا�س المال القت�ضادي مما يحدد توجه البنك في الفترة الزمنية القادمة. كما يتم ب�ضكل دوري مراجعة كفاية 

مخ�ض�س التدني في قيمة الت�ضهيالت الئتمانية.

ان تفا�ضيل محفظة الت�ضهيالت الئتمانية المبا�ضرة مبينة في اي�ضاح )8( بال�ضافة الى ذلك فان التزامات البنك خارج قائمة المركز المالي المعر�ضة 
لمخاطر الئتمان مبينة في اي�ضاح )43(.

يحد البنك من مخاطر تركز الموجودات والمطلوبات من خالل توزيع ن�ضاطاته على عدة قطاعات وعلى عدة مناطق جغرافية داخل وخارج المملكة.
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2009
دينــــار 

807ر957ر67
667ر437ر67
338ر941ر17

062ر389ر93
596ر439ر52

055ر352ر119
686ر152ر19

752ر527ر144
203ر966ر2

166ر164ر585

041ر428ر90
108ر066ر14

389ر950ر4
616ر303ر70

154ر748ر179

320ر912ر764

2008
دينــــار 

463ر696ر60
957ر500ر99

870ر226ر5

155ر136ر72
164ر491ر53

381ر550ر118
273ر082ر23

020ر403ر117
042ر771ر5

325ر858ر555

249ر793ر79
905ر059ر5
741ر316ر2

531ر135ر58
426ر305ر145

751ر163ر701

1( التعر�ضات لمخاطر الئتمان )بعد مخ�ض�س التدني والفوائد المعلقة وقبل ال�ضمانات ومخففات المخاطر الأخرى(

اإن اأنواع ال�ضمانات مقابل القرو�س والت�ضهيالت هي كما يلي:
- الرهونات العقارية.

- رهن الأدوات المالية مثل الأ�ضهم.
- الكفالت البنكية. 
- ال�ضمان النقدي.

- كفالة الحكومة.
وتقوم الإدارة بمراقبة القيمة ال�ضوقية لتلك ال�ضمانات ب�ضكل دوري وفي حال انخفا�س قيمة ال�ضمان يقوم البنك بطلب �ضمانات اإ�ضافية لتغطية قيمة 

العجز اإ�ضافة اإلى اأن البنك يقوم بتقييم ال�ضمانات مقابل الت�ضهيالت الئتمانية غير العاملة ب�ضكل دوري.

بنود داخل قائمة المركز المالي 
اأر�ضدة لدى بنوك مركزية:

اأر�ضدة لدى بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية
ايداعات لدى بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية

الت�ضهيالت الئتمانية:
   لالأفراد

   القرو�س العقارية
   لل�ضركات

   للحكومة والقطاع العام
�ضندات و ا�ضناد و اأذونات

�ضمن الموجودات المالية المتوفرة للبيع 
الموجودات الأخرى

اجمالي بنود داخل قائمة المركز المالي
بنود خارج قائمة المركز المالي

كفالت
اعتمادات

قبولت
�ضقوف ت�ضهيالت غير م�ضتغلة

اجمالي بنود خارج قائمة المركز المالي

    اجمالي بنود داخل �خارج قائمة المركز المالي
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2( توزيع التعر�ضات الأئتمانية ح�ضب درجة المخاطر وفق الجدول التالي:

2009
 

متدنية المخاطر
مقبولة المخاطر

منها م�ضتحقة:
لغاية 30 يوم

من 31 الى 60 يوم
تحت المراقبة

غير عاملة
دون الم�ضتوى
م�ضكوك فيها

هالكة
المجموع

ينزل::فوائد معلقة
ينزل: مخ�ض�س التدني

      ال�صافي

الأفراد
دينــــار

837ر205ر1
445ر584ر89

098ر843ر19
966ر349ر4
757ر673ر1

147ر685
966ر597ر3
217ر322ر3

369ر069ر100
485ر267ر1
060ر034ر5

824ر767ر93

القرو�س 
العقارية
دينــــار

917ر213
312ر595ر50

691ر807ر13
843ر946ر2
422ر436ر1

882ر56
874ر138
819ر317

226ر759ر52
180ر128
940ر159

106ر471ر52

ال�ضركــات 
دينــــار

254ر939ر8
596ر704ر111

368ر156ر56
160ر984ر7

741ر581ر15

994
772ر185ر2
621ر892ر6

978ر304ر145
755ر017ر5
636ر941ر3

587ر345ر136

الحكومة
 والقطاع العام

دينــــار

687ر243ر212
942ر551ر4

-             
-             
-             

-              
-              
-              

629ر795ر216
-             
-             

629ر795ر216

البنوك 
والموؤ�ض�ضات 

الم�ضرفية الخرى
دينــــار

-             
020ر784ر85

-             
-             
-             

-              
-              
-              

020ر784ر85
-             
-             

020ر784ر85

المجموع
دينــــار

695ر602ر222
315ر220ر342

157ر807ر89
969ر280ر15
920ر691ر18

023ر743
612ر922ر5

657ر532ر10
222ر713ر600

420ر413ر6
636ر135ر9

166ر164ر585
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2008
 

متدنية المخاطر
مقبولة المخاطر
 منها م�ضتحقة:

لغاية 30 يوم
من 31 الى 60 يوم

تحت المراقبة
غير عاملة:

دون الم�ضتوى
م�ضكوك فيها

هالكة
المجموع

ينزل:فوائد معلقة
ينزل: مخ�ض�س التدني

  ال�صافي

الأفراد
دينــــار

265ر496ر3
484ر222ر69

584ر739ر22
697ر934ر5
340ر817ر1

035ر244
138ر494

171ر408ر2
433ر682ر77

362ر015ر1
734ر927ر3

337ر739ر72

القرو�س 
العقارية
دينــــار

066ر235
179ر525ر51

578ر206ر12
782ر539ر2
417ر680ر1

800ر101
341ر128
239ر166

042ر837ر53
120ر88
386ر97

536ر651ر53

ال�ضركــات 
دينــــار

449ر049ر4
874ر526ر118

745ر351ر46
973ر499ر11
342ر297ر15

583ر92
005ر324ر1
684ر235ر6

937ر525ر145
177ر814ر4
470ر305ر3

290ر406ر137

الحكومة
 والقطاع العام

دينــــار

432ر836ر181
304ر296ر5

-
-
-

-
-
-

736ر132ر187
-
-

736ر132ر187

البنوك 
والموؤ�ض�ضات 

الم�ضرفية الخرى
دينــــار

-
426ر928ر104

-
-
-

-
-
-

426ر928ر104
-
-

426ر928ر104 

المجموع
دينــــار

212ر617ر189
267ر499ر349

907ر297ر81
452ر974ر19
099ر795ر18

418ر438
484ر946ر1
094ر810ر8

574ر106ر569
659ر917ر5
590ر330ر7

325ر858ر555
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فيما يلي توزيع القيمة العادلة لل�ضمانات المقدمة مقابل الت�ضهيالت:

2009

   ال�صمانات مقابل:
متدنية المخاطر

مقبولة المخاطر 
تحت المراقبة

غير عاملة:
دون الم�ضتوى
م�ضكوك فيها

هالكة

    المجموع
منها:

تاأمينات نقدية
عقارية

اأ�ضهم متداولة
�ضيارات واآليات

    المجموع

الأفراد
دينــــار

663ر069ر1
632ر964ر26

515ر269

700ر77
209ر233ر3

694ر481

413ر096ر32

072ر423ر3
129ر607ر2

793ر898ر17
783ر080ر2

777ر009ر26

القرو�س   العقارية 
دينــــار

921ر152
673ر875ر46

022ر086ر1

-        
874ر138
477ر270

967ر523ر48

170ر61
906ر868ر40

-        
-        

076ر930ر40

ال�ضركــات 
دينــــار

016ر731ر8
719ر340ر42

173ر044ر3

-        
626ر099ر2
431ر813ر1

965ر028ر58

197ر815ر28
941ر694ر14
110ر994ر15

295ر258ر2

543ر762ر61

الحكومة
 والقطاع العام

دينــــار

886ر465ر18
942ر551ر4

-

-
-
-

828ر017ر23

-
-
-
-

-       

المجموع
دينــــار

486ر419ر28
966ر732ر120

710ر399ر4

700ر77
709ر471ر5
602ر565ر2

173ر667ر161

439ر299ر32
976ر170ر58
903ر892ر33

078ر339ر4

396ر702ر128

2008

   ال�صمانات مقابل:
متدنية المخاطر

مقبولة المخاطر 
تحت المراقبة

غير عاملة:
دون الم�ضتوى
م�ضكوك فيها

هالكة
    المجموع

منها:
تاأمينات نقدية

عقارية
اأ�ضهم متداولة

�ضيارات واآليات

    المجموع

الأفراد
دينــــار

264ر496ر3
416ر567ر30

757ر250

-
-

618ر225
055ر540ر34

447ر564ر5
572ر876ر4

220ر243ر16
912ر142ر3

151ر827ر29

القرو�س   العقارية 
دينــــار

066ر235
977ر265ر48

356ر629ر1

400ر92
243ر84

662ر122
704ر429ر50

272ر63
250ر508ر48

-
-

522ر571ر48

ال�ضركــات 
دينــــار

449ر049ر4
877ر319ر53

147ر000ر8

739ر21
734ر042ر1
583ر294ر1

529ر728ر67

440ر007ر16
775ر301ر28
807ر359ر19

857ر674

879ر343ر64

الحكومة
 والقطاع العام

دينــــار

969ر785ر17
304ر296ر5

-

-
-
-

273ر082ر23

-
-
-
-

-

المجموع
دينــــار

748ر566ر25
574ر449ر137

260ر880ر9

139ر114
977ر126ر1
863ر642ر1

561ر780ر175

159ر635ر21
597ر686ر81
027ر603ر35

769ر817ر3

552ر742ر142
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الديون المجد�لة:
نفت كت�ضهيالت ائتمانية غير عاملة واأُخرجت من اإطار الت�ضهيالت الئتمانية غير العاملة بموجب جدولة اأُ�ضولية وتم  هي تلك الديون التي �ضبق واأن �ضُ

ت�ضنيفها كديون تحت المراقبة، وقد بلغ اأجماليها 055ر19 دينار كما في 31 كانون الأول 2009 مقابل ل �ضي في 31 كانون الأول 2008.

الديون المعاد هيكلتها:
يق�ضد باأعادة الهيكلة اإعادة ترتيب و�ضع الت�ضهيالت الئتمانية من حيث تعديل الأق�ضاط اأو اإطالة عمر الت�ضهيالت الئتمانية اأو تاأجيل بع�س الأق�ضاط اأو 

تمديد فترة ال�ضماح ... الخ، وتم ت�ضنيفها كديون تحت المراقبة، وقد بلغت قيمتها 754ر761ر6 دينار كما في 31 كانون الأول 2009  مقابل 756ر614ر3 دينار 
كما في 31 كانون الأول 2008.

3( �ضندات واأ�ضناد واأذونات:

يو�ضح الجدول التالي ت�ضنيفات ال�ضندات وال�ضناد والذونات ح�ضب موؤ�ض�ضات الت�ضنيف الخارجية:
                                                     �ضمن الموجودات المالية المتوفرة للبيع  

4( التركز في التعر�ضات الئتمانية ح�ضب التوزيع الجغرافي وكما يلي:

    

* با�ضتثناء دول ال�ضرق الأو�ضط

البند / المنطقة الجغرافية

اأر�ضدة لدى بنوك مركزية
اأر�ضدة لدى بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية

ايداعات لدى بنوك وموؤ�ض�ضات 
م�ضرفية

الت�صهيالت الئتمانية:
لالأفراد

القرو�س العقارية
ال�ضركات 

للحكومة والقطاع العام 
�صندات �اأ�صناد �اأذ�نات:

�ضمن الموجودات المالية المتوفرة للبيع
الموجودات الأخرى

  الجمالي  2009

  الجمالي  2008

داخل المملكة
دينــــار

807ر957ر67
737ر205ر8

-        

062ر389ر93
596ر439ر52

055ر352ر119
686ر152ر19

752ر527ر144
287ر561ر2

982ر585ر507

583ر840ر455

دول ال�ضرق
الو�ضط الخرى

دينــــار

-            
914ر293ر20

-            

-            
-            
-            
-            

-            
     956ر289

870ر583ر20

630ر290ر34

اوروبــــــــا
دينــــار

-            
631ر766ر29     

338ر396ر14

-            
-            
-            
-            

-            
      638ر91

607ر254ر44

895ر387ر37

ا�ضيــــــا*
دينــــار

-            
     828ر35

-            

-            
-            
-            
-            

-            
       000ر2

828ر37

894ر35

افريقـــيا
دينــــار

 -            
      178ر9 

 -            
 

                         -            
 -            
 -            
 -            

 
 -            
-   

 
178ر9 

583ر10 

امريكـــا
دينــــار

 -            
534ر118ر9 
000ر545ر3 

 

-            
 -            
 -            
 -            

 
 -            

      322ر21
 

856ر684ر12 

332ر283ر28 

دول اخرى
دينــــار

-
845ر7

-

-
-
-
-

-
-

     845ر7

     408ر9

المجمــــوع
دينــــار

807ر957ر67
667ر437ر67
338ر941ر17

062ر389ر93
596ر439ر52

055ر352ر119
686ر152ر19

752ر527ر144
203ر966ر2

166ر164ر585

325ر858ر555

درجـــــــــــــــــــــــة 
الت�ضــــــــــــنيف

غير م�ضنف
حكومية 

الجمالي

موؤ�ضــــــــــــــــــ�ضة 
الت�ضــــــــــــنيف

-
-
-

2009
دينـــار

000ر300ر16
752ر227ر128

752ر527ر144

2008
دينـــار

000ر300ر17
020ر103ر100

020ر403ر117
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5( التركز في التعر�ضات الئتمانية ح�ضب القطاع القت�ضادي وكما يلي:

 )39/ب( مخاطر ال�صوق

اأ�ضعار  و  الفوائد  اأ�ضعار  التقلبات في  النا�ضئة عن  و  الميزانية  اأو خارج  المت�ضمنة داخل  المالية  المراكز  الناجمة من  الخ�ضائر  ال�ضوق من  تن�ضاأ مخاطر 
اإدارة مخاطر ال�ضوق من قبل كل من ق�ضم مخاطر ال�ضوق التابع لدارة المخاطر بال�ضافة الى لجان  اأ�ضعار الأ�ضهم و  تتم مراقبة و  �ضرف العمالت و 
وجهات رقابية اخرى و منها لجنة الموجودات و المطلوبات ولجنة اإدارة المخاطر الموؤلفة من بع�س اأع�ضاء مجل�س الإدارة وم�ضوؤولي اإدارة المخاطر في 

كل من الموؤ�ض�ضة الم في البحرين وبنك الموؤ�ض�ضة في الردن.

الإيداع  �ضهادات  و  المقاي�ضة  الأجنبية عقود  العمالت  تداول  الأ�ضهم،  و  ال�ضندات  البنك في  ا�ضتثمارات  النا�ضئة عن  ال�ضوق  باإدارة مخاطر  البنك  يقوم 
المعر�ضة  القيم  طريقة  منها  و  المخاطر  من  النوع  هذا  اإدارة  في  �ضمولية  اإلى  الو�ضول  بهدف  متقدمة  تقنيات  و  و�ضائل  عدة  اإتباع  طريق  عن 
اأدوات  والتي يقوم البنك باحت�ضابها يوميَا و ب�ضكل ي�ضمل كافة محافظ البنك المعر�ضة للمخاطر)اأدوات �ضعر الفائدة،   VaR (Value at Risk)للمخاطر
الملكية لمحافظ المتاجرة و المراكز بالعمالت الأجنبية( بالعتماد اإلى  اأ�ضلوب التمثيل التاريخي (Historical Simulation) وكما ت�ضتند هذه الطريقة 
يوميَا   VaR نتائج  و يجري مقارنة   (Confidence Level) ثقة %99  و درجة   One-day Time Horizon واحد  ليوم  قيا�س  فترة  على عدة فر�ضيات منها  

بالأرباح و الخ�ضائر المتحققة للمحافظ.

للعمالت  كذلك  و  الفوائد  اأ�ضعار  تقلبات  ح�ضب  للتغير  قيمتها  الخا�ضعة  المالية  لالأدوات  الفوائد  اأ�ضعار  تغير  ح�ضا�ضية  اثر  باحت�ضاب  البنك  يقوم  كما 
الرئي�ضية التي يتعامل بها البنك من خالل اعتماد طريقةBasis Point Value (BPV )  المستندة اإلى احت�ضاب الخ�ضائر المحتملة لتغير �ضعر الفائدة بنقطة 

.)dV01(اأ�ضا�س واحدة

اأعمال  بمتابعة  ال�ضوق  ق�ضم مخاطر  يقوم  المنتجات حيث  و مجموعة متنوعة من  العمالء  اإدارة محافظ  ن�ضاطاتها  فت�ضم  التابعة،  لل�ضركة  بالن�ضبة  اأما 
ال�ضركة التابعة للبنك ب�ضكل يومي، بالإ�ضافة اإلى اإعداد تقارير اأ�ضبوعية و اإجراء الدرا�ضات و الختبارات بما يغطي ن�ضاطات ال�ضركة.

البنــد/القطاع القت�ضادي

ار�ضدة لدى بنوك مركزية
ار�ضدة لدى بنوك

وموؤ�ض�ضات م�ضرفية
ايداعات لدى بنوك

وموؤ�ض�ضات م�ضرفية
الت�ضهيالت الئتمانية

�صندات � ا�صناد �اذ�نات
�ضمن الموجودات

المالية المتوفرة للبيع
الموجودات الخرى

  الجمالي 2009

  الجمالي 2008

مالــــــــي
دينــــار

-        

667ر437ر67

338ر941ر17
758ر470ر17

000ر000ر8
048ر809

811ر658ر111

254ر837ر128

ال�ضناعــة 
دينــــار

-        

-        

-        
564ر986ر11

-        
311ر16

875ر002ر12

455ر648ر11

التجـــارة 
دينــــار

-        

-        

-        
119ر669ر50

000ر300
882ر80

001ر050ر51

083ر935ر48

العقــارات
دينــــار

-        

-        

-        
474ر687ر56

-        
971ر82

445ر770ر56

546ر746ر58

الزراعـــة
دينــــار

-        

-        

-        
040ر714ر5

-        
775ر7

815ر721ر5

008ر862

ال�ضــــهـــم
دينــــار

-        

-        

-        
257ر770ر24

-        
-        

257ر770ر24

714ر538ر23

الفـــــــراد
دينــــار

-        

-        

-        
214ر171ر77

-        
760ر378

974ر549ر77

230ر949ر57

خدمـات
دينــــار

 
-        

-        

-        
287ر711ر20

000ر000ر8
072ر133

359ر844ر28

299ر208ر38

الحـــــــكومــــــة 
والقطاع العـام

دينــــار

807ر957ر67
 

-       

-        
686ر152ر19

752ر227ر128
384ر457ر1

629ر795ر216

736ر132ر187

المجمـــوع
دينــــار

807ر957ر67

667ر437ر67

338ر941ر17
399ر333ر284

752ر527ر144
203ر966ر2

166ر164ر585

325ر858ر555
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2009

المتو�سط
العلى
الدنى

2009
(BPV = dV01) ح�ضب الأدوات المالية

2008
(BPV = dV01) ح�ضب الأدوات المالية

الداة المالية

ال�سندات
فجوات ا�ستحقاق ال�سندات

�سهادات اليداع و ال�سوق النقدي
مقاي�سات اأ�سعار الفوائد / العمالت

الداة المالية

ال�سندات
فجوات ا�ستحقاق ال�سندات

�سهادات اليداع و ال�سوق النقدي
مقاي�سات اأ�سعار الفوائد / العمالت

اأثر مخاطر العمالت
األف دينار

)58ر64(
)78ر163(
)34ر11(

الأثر على اأدوات الملكية *
األف دينار

-
-
-

اأثر الرتباطات والتداخالت
األف دينار

-
-
-

الجمالي
األف دينار

)58ر64(
)78ر163(
)34ر11(

 
الجدول اأدناه يو�ضح الثر على قائمة الدخل لتعر�ضات مخاطر ال�ضوق وفقًا لطريقة VaR لعام 2009:

الجدول اأدناه يو�ضح الثر على قائمة الدخل لتعر�ضات مخاطر الأدوات المالية ح�ضب اأ�ضلوب تحليل الح�ضا�ضية في حال انخفا�س ا�ضعار الفائدة 
بواقع نقطة ا�ضا�س مئوية واحدة.

* محفظة المتاجرة
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DV01 قيــــــــــــــمة
األـــــــــف دينـــــــــــار

)02ر18(
)15ر1(
)07ر0(

17ر5

DV01 قيــــــــــــــمة
األـــــــــف دينـــــــــــار

)93ر22(
)86ر0(
)50ر0(

  60ر5

2008

المتو�سط
العلى
الدنى

اأثر مخاطر العمالت
األف دينار

)35ر59(
)55ر98(
)82ر24(

الأثر على اأدوات الملكية *
األف دينار

)81ر5(
  )02ر17(
 )71ر0(

اأثر الرتباطات والتداخالت
األف دينار

50ر5
 02ر17
42ر1

الجمالي
األف دينار

)66ر59(
)55ر98(
)11ر24(
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2009
ح�ضب  العمالت

2008
ح�ضب  العمالت

العملة

دولر اأمريكي
يورو

العملة

دولر اأمريكي
يورو

DV01 قيــــــــــــــمة
األـــــــــف دينـــــــــــار

)20ر0(
)34ر0(

 DV01 قيــــــــــــــمة
األـــــــــف دينـــــــــــار

)81ر0(
)11ر0(

مخاطر اأ�صعار الفائدة
فجوة اإعادة ت�صعير الفائدة

تنجم مخاطر اأ�ضعار الفائدة عن احتمال تاأثير التغيرات في اأ�ضعار الفائدة على قيمة الأدوات المالية، يتعر�س البنك لمخاطر اأ�ضعار الفائدة نتيجة لعدم 
توافق اأو لوجود فجوة في مبالغ الموجودات والمطلوبات ح�ضب الآجال الزمنية المتعددة اأو اعادة مراجعة اأ�ضعار الفوائد في فترة زمنية معينة وتقوم لجنة  
اإدارة الموجودات والمطلوبات  في البنك بالتعامل مع اآثار التغير الإجمالي لأ�ضعار الفوائد على الو�ضع المالي للبنك، وب�ضكل عام فاإن البنك يقوم بموازاة 
النهائية  المح�ضلة  المالية بهدف تغطية مراكز مالية مقابلة، بحيث تكون  والم�ضتقات  الآجلة  بالعقود  تعامله  الى  بالإ�ضافة  المالية هذا  التزاماته  اآجال 

لمخاطر هذه التعامالت محدودة.
 

يتم الت�ضنيف على ا�ضا�س فترات اعادة ت�ضعير الفائدة او ال�ضتحقاق ايهما اقرب.

الجدول اأدناه يو�ضح الثر على قائمة الدخل لتعر�ضات مخاطر اأ�ضعار العمالت ح�ضب اأ�ضلوب تحليل الح�ضا�ضية في حال انخفا�س ا�ضعار العمالت بواقع 
نقطة ا�ضا�س مئوية واحدة:
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31 كانون ال�ل 2009-
                                                                                                                         فجــوة اعــادة ت�ضعير الفـــائدة                                                                             

                                  اأقـــــل من            من �ضـــــــــهر       من 3 �ضهور          من 6 اأ�ضهر      مـن �ضنـــــــــة        3 �ضنــوات            عنا�ضــــــــــــر
                                  �ضهر واحـد         حتى 3 �ضهور      الى 6 �ضهور         الى �ضـــــنــة        الى 3 �ضنوات      واكثـــــــــــر            بدون  فائـدة          المجمــوع  

الموجودات             دينـــــــــــــــار          دينـــــــــــــــار         دينـــــــــــــــار          دينـــــــــــــــار       دينـــــــــــــــار          دينـــــــــــــــار         دينـــــــــــــــار             دينـــــــــــــــار 

160ر122ر72 نقد واأر�ضدة لدى بنوك مركزية             000ر000ر44                     -       -           -              -                     -                         160ر122ر28 
ار�ضدة لدى بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية       442ر791ر38           860ر861ر22       -           -              -                     -                    365ر784ر5                  667ر437ر67

اإيداعات لدى بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية             -                              -                      338ر941ر17           -              -                     -                            -   338ر941ر17

موجودات مالية للمتاجرة                      -                              -       -           -               -                     -                     088ر3  088ر3 
ت�ضهيالت ائتمانية مبا�ضرة              574ر590ر6               020ر316ر248      573ر616ر3             711ر453ر3         656ر714ر10           865ر641ر11                   -  399ر333ر284
موجودات مالية متوفرة للبيع                      -                      510ر945ر7            314ر968ر35         108ر378ر34      750ر982ر48           070ر253ر17            551ر795ر6                 303ر323ر151

271ر855ر10 موجودات ثابتة                                                  -                              -       -     -       -                    -                    271ر855ر10 
موجودات غير ملمو�ضة                     -                              -       -     -       -                     -                          350ر851  350ر851

موجودات �ضريبية موؤجلة                      -                             -       -     -       -                     -                          317ر30  317ر30
موجودات اأخرى                                          065ر1                         130ر2                     195ر3                      306ر15                 746ر25                     927ر27                    455ر008ر6                 824ر083ر6    

 اجمالي الموجودات                         081ر383ر89            520ر125ر279       420ر529ر57         125ر847ر37       152ر723ر59           862ر922ر28            557ر450ر58    717ر981ر610

المطلوبات -
ودائع بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية               857ر203ر66            000ر000ر5       -     -        -                     -                            -  857ر203ر71

785ر838ر351 ودائع عمالء                                                 756ر189ر238         189ر573ر19          678ر025ر5           775ر721ر10        161ر56             736ر7                        490ر264ر78 
678ر601ر59 تاأمينات نقدية                                             023ر105ر38                    -       -    -       -                     -                          655ر496ر21 
اأموال مقتر�ضة                                             852ر 62                    926ر79                   556ر188ر8            298ر398               351ر195ر1             506ر563ر2                     -                             489ر488ر12
مخ�ض�ضات متنوعة                               -                              -       -    -       -                     -                          487ر155ر1  487ر155ر1
267ر877ر4 مخ�ض�س �ضريبة الدخل                     -                             -       -     -       -                     -                    267ر877ر4 

223ر426 مطلوبات �ضريبية الموؤجلة                     -                             -      -     -        -                     -                     223ر426 
189ر165ر13  مطلوبات اأخرى                     -           -               -            -               -                             -                          189ر165ر13 

 اجمالي المطلوبات              488ر561ر342         115ر653ر24          234ر214ر13         073ر120ر11       512ر251ر1              242ر571ر2              311ر385ر119           975ر756ر514

 فجوة اإعادة ت�صعير الفائدة       )407ر178ر253(      405ر472ر254        186ر315ر44         052ر727ر26       640ر471ر58           620ر351ر26          )754ر934ر60(   742ر224ر96   

31 كانون ال�ل 2008 -
اجمالي الموجودات              516ر998ر78            437ر860ر303       732ر698ر44         929ر964ر22        435ر117ر33          456ر395ر27            723ر970ر75              228ر006ر587 

 اجمالي المطلوبات              787ر006ر324         121ر665ر56         791ر048ر15          968ر962ر10       062ر707ر1              033ر021ر3              862ر490ر90              624ر902ر501
 فجوة اإعادة ت�صعير الفائدة      )271ر008ر245(      316ر195ر247       941ر649ر29          961ر001ر12       373ر410ر31           423ر374ر24         )139ر520ر14(            604ر103ر85  
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التركز في مخاطر العمالت الجنبية

2009
البنــــــــد/ العملــــــــــة

موجودات : 
نقد واأر�ضدة لدى بنوك مركزية

اأر�ضدة لدى بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية
ايداعات لدى بنوك و موؤ�ض�ضات م�ضرفية 

موجودات مالية للمتاجرة 
ت�ضهيالت ائتمانية مبا�ضرة

موجودات مالية متوفرة للبيع
موجودات اخرى

     اجمالي الموجودات
مطلوبات :

ودائع بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية
ودائع عمالء

تاأمينات نقدية
مطلوبات اأخرى

     اجمالي المطلوبات
�صافي التركز داخل قائمة

 المركز المالي لل�صنة الحالية

التزامات محتملة خارج قائمة
 المركز المالي لل�صنة الحالية

   دولر امريكي
   دينــــــــار

782ر728ر5
124ر031ر33

000ر090ر7
088ر3

803ر512ر14
256ر747ر7

833ر852
886ر965ر68

363ر036ر11
829ر855ر57

290ر797ر4
404ر150ر4

886ر839ر77

)000ر874ر8(

828ر222ر82

يــــــــــورو
دينــــــــار

531ر336
807ر799ر25
338ر851ر10

-        
246ر184

-        
605ر434

527ر606ر37

073ر853ر16
212ر241ر10
052ر455ر10

266ر2
603ر551ر37

924ر54

387ر077ر67

   جنيه ا�ضترليني
   دينــــــــار

487ر20
956ر217ر5

-        
-        
-        
-        

)040ر283(
403ر955ر4

690ر228
829ر975ر3

589ر75
406ر640

514ر920ر4

889ر34

624ر637

ين يـابــاني
دينــــــــار

-        
968ر21

-        
-        
-        
-        

773ر337
741ر359

200ر345
111ر7
-        
513ر1

824ر353

917ر5

-

   اخـــــــــرى
   دينــــــــار

423ر9
490ر119ر3

-        
-        

15
-        

877ر67
805ر196ر3

319
226ر471
032ر129

081ر014ر1
658ر614ر1

147ر582ر1

685ر164ر1

المجمـــوع
دينــــــــار

223ر095ر6
345ر190ر67
338ر941ر17

088ر3
064ر697ر14

256ر747ر7
048ر410ر1

362ر084ر115

645ر463ر28
207ر551ر72
963ر456ر15

670ر808ر5
485ر280ر122

)123ر196ر7(

524ر102ر151
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2008
   البنــــــــد/ العملــــــــــة

موجودات :
نقد واأر�ضدة لدى بنوك مركزية

اأر�ضدة لدى بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية
ايداعات لدى بنوك و موؤ�ض�ضات م�ضرفية 

موجودات مالية للمتاجرة 
ت�ضهيالت ائتمانية مبا�ضرة

موجودات مالية متوفرة للبيع
موجودات اخرى

     اجمالي الموجودات
مطلوبات :

ودائع بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية 
ودائع عمالء

تاأمينات نقدية
مطلوبات اأخرى

     اجمالي المطلوبات

�صافي التركز داخل المركز المالي

التزامات محتملة خارج  قائمة
 المركز المالي

   دولر امريكي
   دينــــــــار

   165ر807ر11
   431ر209ر41

   850ر714ر4
   862ر2

   075ر616ر8
   669ر647ر6 

 )683ر254(
   369ر743ر72

   352ر241ر4
   826ر885ر61

   043ر623ر6
   839ر454ر3

   060ر205ر76

)691ر461ر3(

  630ر485ر67

يــــــــــورو
دينــــــــار

069ر248
823ر785ر51

-        
-        

770ر13
-        

869ر556ر2
531ر604ر54

679ر967ر24
634ر334ر10
478ر564ر18

101ر161
892ر027ر54

639ر576

149ر125ر32

   جنيه ا�ضترليني
   دينــــــــار

   659ر4
   954ر009ر3

   020ر512
-         
-         
-         

 )022ر828(
   611ر698ر2

  
 188 

   496ر654ر2
   191ر57
   168ر41

   043ر753ر2

)432ر54(

 211ر953  

ين يـابــاني
دينــــــــار

-        
716ر15

-        
-        
-        
-        

829ر343
545ر359

-        
553ر3
-        
-        
553ر3

992ر355

-         

   اخـــــــــرى
   دينــــــــار

   169ر8 
   280ر206ر1

-         
-         
-         
-         

 )195ر49(
   254ر165ر1

 245   
   037ر238
   545ر108
   541ر746

   368ر093ر1

 886ر71

 792ر084ر1

المجمـــوع
دينــــــــار

062ر068ر12
204ر227ر97

870ر226ر5
862ر2

845ر629ر8
669ر647ر6
798ر768ر1

310ر571ر131

464ر209ر29
546ر116ر75
257ر353ر25

649ر403ر4
916ر082ر134

)606ر511ر2(

782ر648ر101
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)39/ج( مخاطر ال�صيولة

لتاأدية التزاماته في تواريخ ا�ضتحقاقها ب�ضبب عدم قدرة البنك على  ال�ضيولة في اإحتمالية عدم مقدرة البنك على توفير التمويل الالزم  تتمثل مخاطر 
ت�ضييل موجوداته، وللتقليل من هذه المخاطر تقوم اإدارة البنك بتنويع م�ضادر التمويل واإدارة الموجودات والمطلوبات وموائمة اآجالها والإحتفاظ بر�ضيد 

كاف من النقد وما في حكمه والأوراق المالية القابلة للتداول.

يقوم البنك �ضمن اإطار ال�ضتراتيجية العامة اإلى تحقيق عائد على ا�ضتثماراته بمراجعة ال�ضيولة النقدية وادارتها في البنك على عدة م�ضتويات منها اإدارة 
اإلى لجنة المطلوبات والموجودات والمخت�ضة بهذا المو�ضوع. ت�ضمل عملية مراجعة  المالية ودائرة ادارة المخاطر، بالإ�ضافة  الخزينة، ودائرة الرقابة 
ال�ضيولة النقدية تحليل اآجل ا�ضتحقاق الموجودات والمطلوبات ب�ضكل متكامل، حيث تقوم بتحليل م�ضادر الأموال والتي ت�ضمل العمالء والبنوك المرا�ضلة 

والموؤ�ض�ضات التابعة والحليفة وفروع البنك في الأردن.

يتم تحديد تواريخ ال�ضتحقاقات التعاقدية للموجودات على ا�ضا�س الفترة المتبقية من تاريخ قائمة المركز المالي وحتى تاريخ ال�ضتحقاق التعاقدي دون 
الخذ بعين العتبار ال�ضتحقاقات الفعلية التي تعك�ضها الوقائع التاريخية لالحتفاظ بالودائع وتوفر ال�ضيولة.

يقوم البنك بتطبيق تعليمات ال�ضيولة القانونية بح�ضب تعليمات البنك المركزي الردني والتي تن�س على عدم انخفا�س ال�ضيولة القانونية لدى البنك عن %100 
لجمالي العمالت وعن 70% للدينار الردني ويلتزم البنك بالحتفاظ بن�ضب �ضيولة مرتفعة تفوق الحد الأدنى المفرو�س من البنك المركزي الردني.

اأ�ًلً: يلخ�س الجد�ل اأدناه توزيع المطلوبات )غير المخ�صومة( على اأ�صا�س الفترة المتبقية لال�صتحقاق التعاقدي بتاريخ القوائم المالية:

اأقل من �ضهر
األف دينـــــــار

311ر66
633ر317

043ر36
63

-      
877ر4

-      
091ر11

018ر436

496ر164

800ر55
430ر281

386ر38
63

-      
953ر5
924ر8

556ر390

878ر172

من �ضـــــــــهر
 اإلى 3 �ضهور
األف دينـــــــار

016ر5
719ر19

196ر1
81

-      
-      
-      
409

421ر26

832ر57

073ر20
611ر36

203ر6
381

-      
-      

579ر1

847ر64

075ر86

من 3 �ضهور 
اإلى 6 �ضهور

األف دينـــــــار

-      
110ر5
849ر1
404ر8

-      
-      
-      
115

478ر15

377ر91

-      
984ر6
137ر2
444ر8

-      
-      
  58

623ر17

582ر67

مــن 6 �ضـــــــــهور 
 حتى �ضنة واحدة

األف دينـــــــار

-      
081ر11

798ر4
419

-      
-      
-      

24
322ر16

948ر76

-      
687ر10

826ر6
689

-      
-      
-      

202ر18

138ر65

من �ضنة حتى
 3 �ضنــــــــــوات
األف دينـــــــار

-      
61

463ر13
363ر1

-      
-      
-      
-      

887ر14

842ر109

-      
241
821

735ر1
-      
-      
-      

797ر2

198ر73

اأكــــــثر من
 3 �ضــنوات

األف دينـــــــار

-      
9

125ر3
103ر3
155ر1

-      
426

526ر1
344ر9

780ر98

-      
48

102ر2
723ر3
194ر1

-      
743ر4

810ر11

761ر110

بـــــــــــــدون
 اإ�ضتحقاق

األف دينـــــــار

-      
-      
-      
-      
-      
-      
-      

-      

707ر11

-      
-      
-      
-      
-      
-      
-      

-      

374ر11

المجمــــــوع
األف دينـــــــار

327ر71
613ر353

474ر60
433ر13

155ر1
877ر4

426
165ر13

470ر518

982ر610

873ر75
001ر336

475ر56
035ر15

194ر1
953ر5

304ر15

835ر505

006ر587

2009
المطلوبات:

ودائع بنوك و موؤ�ض�ضات م�ضرفية
ودائع عمالء

تامينات نقدية
اموال مقتر�ضة

مخ�ض�ضات متنوعة 
مخ�ض�س �ضريبة الدخل
مطلوبات �ضريبة موؤجلة

مطلوبات اأخرى 
    المجموع 

    مجموع الموجودات
   )ح�ضب اإ�ضتحقاقاتها المتوقعة( 

2008
المطلوبات:

ودائع بنوك و موؤ�ض�ضات م�ضرفية
ودائع عمالء

تامينات نقدية
اموال مقتر�ضة

مخ�ض�ضات متنوعة 
مخ�ض�س �ضريبة الدخل

مطلوبات اأخرى 

    المجموع 

    مجموع الموجودات
   )ح�ضب اإ�ضتحقاقاتها المتوقعة( 
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ثانيًا: يلخ�س الجدول اأدناه ا�ضتحقاقات الم�ضتقات المالية على اأ�ضا�س الفترة المتبقية لال�ضتحقاق التعاقدي من تاريخ القوائم المالية:

المطلوبات التي يتم ت�ضويتها بال�ضافي )على ا�ضا�س التقا�س( وت�ضمل: )اأ( الم�ضتقات المالية:
1 – م�ضتقات العملة الجنبية: عقود العمالت الآجلة، عقود مقاي�ضة العمالت، عقود مقاي�ضة العمالت الجنبية المتداولة بال�ضوق النظامي.

2 – م�ضتقات اأ�ضعار الفائدة: عقود مقاي�ضة اأ�ضعار الفوائد، اتفاقيات ا�ضعار الفوائد الجلة، عقود خيار ا�ضعار الفائدة في ال�ضوق غير النظامي، عقود 
ا�ضعار الفائدة الخرى، م�ضتقبليات ا�ضعار الفائدة المتداولة بال�ضوق النظامي، عقود خيار ا�ضعار الفائدة المتداولة بال�ضوق النظامي

المطلوبات التي يتم ت�ضويتها بالجمالي وت�ضمل:/)ب( الم�ضتقات المالية:
1. م�ضتقات العملة الجنبية: عقود العمالت الجلة، عقود مقاي�ضة العمالت.

2. م�ضتقات ا�ضعار الفائدة: عقود مقاي�ضة ا�ضعار الفوائد.

2009

البيـــان
الم�صتقات للتحوط:

عقود مقاي�ضة فوائد
   المجموع

2008
الم�صتقات للتحوط:

عقود مقاي�ضة فوائد
   المجموع

2009

البيـــان
الم�صتقات للمتاجرة:

عقود مقاي�ضة عمالت
التدفق الخارج 
التدفق الداخل 

 مجموع التدفقات الخارجة
مجموع التدفقات الداخلة

2008
الم�صتقات للمتاجرة:

عقود مقاي�ضة عمالت
التدفق الخارج 
التدفق الداخل 

 مجموع التدفقات الخارجة
 مجموع التدفقات الداخلة

لغاية  �ضـــهر
دينــــار

-         

-         

-         

-         

لغاية  �ضـــهر
دينــــار

889ر116ر3
774ر154ر3

889ر116ر3
774ر154ر3

477ر353
487ر355

477ر353
487ر355

مـن �ضـــهر
 ولغاية  3 �ضهور

دينــــار

-         

-         

-         

-         

مـن �ضـــهر
 ولغاية  3 �ضهور

دينــــار

-         
-         
-         
-         

-         
-         
-         
-         

من 3 �ضـــهور 
ولغاية  6 �ضـهور

دينــــار

-         

-         

-         

-         

من 3 �ضـــهور 
ولغاية  6 �ضـهور

دينــــار

-         
-         
-         
-         

-         
-         
-         
-         

مـــن 6 �ضــهور 
 ولغاية  �ضنة واحدة

دينــــار

-         

-         

-         

-         

مـــن 6 �ضــهور 
 ولغاية  �ضنة واحدة

دينــــار

-         
-         
-         
-         

-         
-         
-         
-         

من �ضنة ولغاية
 3 �ضنــــوات

دينــــار

-         

-         

-         

-         

من �ضنة ولغاية
 3 �ضنــــوات

دينــــار

-         
-         
-         
-         

-         
-         
-         
-         

اأكــــــثر من
 3 �ضــنـــوات

دينــــار

 )280ر652( 
)280ر652(

 )700ر921(
)700ر921(

اأكــــــثر من
 3 �ضــنـــوات

دينــــار

-         
-         
-         
-         

-         
-         
-         
-         

المجمـــوع
دينــــار

)280ر652(
)280ر652(

 )700ر921(
)700ر921(

المجمـــوع
دينــــار

889ر116ر3
774ر154ر3

889ر116ر3
774ر154ر3

477ر353
487ر355

477ر353
487ر355
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ثالثًا: بنود خارج قائمة المركز المالي:

مخاطر الت�صغيل

وهي مخاطر احتمال حدوث خ�ضائر توؤثر على اإيرادات البنك اأو راأ�ضماله نتيجة عدم كفاية اأو اإخفاق بالإجراءات الداخلية،الأنظمة المعلوماتية ، العن�ضر 
الب�ضري، اأو نتيجة اأحداث خارجية ذات  تاأثير ملمو�س على عمليات البنك.

التعريف اأعاله يت�ضمن المخاطر القانونية ولكن ي�ضتثني مخاطر ال�ضمعة والمخاطر الإ�ضتراتيجية.

ومن الأهمية الإ�ضارة اأن مخاطر ال�ضمعة م�ضتثناة لغايات احت�ضاب راأ�س المال القانوني ومع ذلك فاأنه يعتبر نوع من اأنواع المخاطر الت�ضغيلية المهمة والتي 
توؤثر ماليًا على البنك وعليه ل بد من مراعاته.

لعقد  اإ�ضافة  جديدة  دوائر  تغطية  تم  حيث  المختلفة  البنك  دوائر  مع  وال�ضوابط  للمخاطر  الذاتي  بالتقييم  الخا�ضة  العمل  ور�ضات  بعقد  ال�ضتمرار  تم 
المراجعة المطلوبة ب�ضكل ن�ضف �ضنوي مع باقي الدوائر الأخرى، كما تم ال�ضتمرار بتجميع وتحديث واإدخال مكونات المخاطر الت�ضغيلية الأخرى )بيانات 
الخ�ضائر الت�ضغيلية وموؤ�ضرات مخاطر الت�ضغيل ( على نظام اإدارة مخاطر الت�ضغيل وبالتن�ضيق مع الموؤ�ض�ضة الأم، اإ�ضافة اإلى عقد ور�ضة تدريبية في البنك 

فيما يخ�س المخاطر الت�ضغيلية ب�ضكل عام والخ�ضائر الت�ضغيلية ب�ضكل خا�س لإي�ضاح المفهوم واإطار العمل لإدارة مخاطر الت�ضغيل في البنك .

اأما على �ضعيد خطة ا�ضتمرارية العمل ومن خالل قيام ق�ضم مخاطر الت�ضغيل بالم�ضاهمة بمتابعة ا�ضتكمال تجهيز المواقع البديلة و متابعة تحديث الخطط 
المو�ضوعة اإ�ضافة اإلى تحديد الإجراءات والخطوات الرئي�ضية المطلوب اإتباعها خالل وبعد عملية الفح�س قام البنك بتاريخ 2009/2/7 )يوم ال�ضبت( 
الم�ضوؤولين في الإدارات والدوائر  البديلة وبم�ضاركة  المواقع  العمل من خالل  اأول عملية فح�س لمدى كفاءة الخطط المو�ضوعة ومدى جاهزية  باإجراء 
الفح�س  عملية  تكللت  حيث  البنك،  في  الأزمات  اإدارة  فريق  واأع�ضاء  العام  المدير  �ضعادة  اإ�ضراف  وتحت  العمل  ا�ضتمرارية  خطط  وم�ضوؤولي  والفروع 
بالنجاح من حيث القدرة على ال�ضتمرار بتقديم واإنجاز العمليات الح�ضا�ضة في البنك اإ�ضافة اإلى تحديد الم�ضاكل والعقبات التي اأفرزتها عملية الفح�س 
للعمل على اإيجاد الحلول المنا�ضبة لمعالجتها وذلك تمهيدًا لإجراء عملية فح�س ثانية خالل العام القادم ت�ضمل معظم الأعمال والخدمات العتيادية التي 

يقوم البنك باإجرائها.

التعاون  و�ضركة  الإعتيادية  لأعمالها  الخزينة  اإدارة  مبا�ضرة  خالل  من   ) الأثنين  ي�ضادف  عمل  )يوم   2009/3/16 بتاريخ  ثاني  فح�س  اإجراء  تم  كما 
لالإ�ضتثمارات المالية وفيما يخ�س التعامل مع الأ�ضواق الخارجية من خالل الموقع البديل حيث تكللت عملية الفح�س بالنجاح اأي�ضًا.

2009

الإعتمادات والقبولت
ال�ضقوف غير الم�ضتغلة

الكفالت
المجموع

2008

الإعتمادات والقبولت
ال�ضقوف غير الم�ضتغلة

الكفالت
المجموع

لغاية  �ضنـــة
دينـــــــــــــــــــار

497ر016ر19
616ر303ر70
772ر387ر49

885ر707ر138

328ر927ر6
531ر135ر58
854ر880ر71

713ر943ر136

مـــــــــن �ضــــــــــــــنة
 ولغاية  5 �ضنوات

دينـــــــــــــــــــار

-
-

269ر040ر41

269ر040ر41

318ر449
-         

395ر912ر7

713ر361ر8

المـــجــــــــموع
دينـــــــــــــــــــار

497ر016ر19
616ر303ر70
041ر428ر90

154ر748ر179

646ر376ر7
531ر135ر58
249ر793ر79

426ر305ر145
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)40( التحليل القطاعي

اأ. معلومات عن قطاعات اأعمال البنك:
للتقارير التي يتم ا�ضتعمالها من قبل المدير العام و�ضانع القرار الرئي�ضي لدى البنك وذلك من  اإدارية بحيث يتم قيا�س القطاعات وفقا  يتم تنظيم البنك لأغرا�س 

خالل قطاعات الأعمال الرئي�ضية التالية:
- ح�ضابات الأفراد.

- ح�ضابات ال�ضركات.
- الخزينة.

فيما يلي معلومات عن قطاعات اأعمال البنك:

ب. معلومات التوزيع الجغرافي
يمثل هذا الإي�ضاح التوزيع الجغرافي لأعمال البنك، يمار�س البنك ن�ضاطاته ب�ضكل رئي�ضي في المملكة التي تمثل الأعمال المحلية.

فيما يلي توزيع اإيرادات وموجودات البنك وم�ضاريفه الراأ�ضمالية ح�ضب القطاع الجغرافي: 

داخل المملكة                          خارج المملكة                                               المجمـــوع                                
    2008             2009                    2008           2009                    2008                             2009                   
          دينـــــار                         دينـــــار               دينـــــار                         دينـــــار                  دينـــــار          دينـــــار

اإجمالي الإيرادات         046ر264ر44               319ر175ر46            693ر353ر1               128ر014ر5           739ر617ر45               447ر189ر51
مجموع الموجودات         113ر833ر532             584ر580ر486          604ر148ر78          644ر425ر100      717ر981ر610             228ر006ر587
الم�ضروفات الراأ�ضمالية         040ر652ر1                 265ر160ر1                        -                             -                      040ر652ر1                 265ر160ر1 

  الأفراد
  دينــــار

  341ر195ر14 

)377ر674(
  392ر525ر8

-         
-         
-         
-         

  810ر610ر129
-         

810ر610ر129

  839ر463ر318
-        

839ر463ر318

  ال�ضركات
  دينــــار

  100ر848ر13

)671ر627(
  001ر647ر7

-         
-         
-         
-         

  330ر952ر129
-         

330ر952ر129

 418ر114ر105
-        

418ر114ر105

  الخزينة
  دينــــار

  029ر400ر17

)000ر525(
  964ر819ر11

-         
-         
-         
-         

  488ر858ر336
-         

488ر858ر336

  606ر751ر80
 -        

606ر751ر80

اخــــــرى
دينــــار

269ر174

-         
  269ر174

-         
-         
-         
-         

     
-          

  089ر560ر14
089ر560ر14

-           
  112ر427ر10

112ر427ر10

           المجمـــــــــــــــــــــــــوع   
2008                           2009

   دينــــار                    دينــــار
البيـــــان

 
اجمالي اليرادات 

مخ�ض�س تدني الت�ضهيالت الئتمانية 
المبا�ضرة 

نتائج اأعمال القطاع 
م�ضاريف غير موزعة على القطاعات 

الربح قبل ال�ضرائب 
�ضريبة الدخل 

   �صافي ربح ال�صنة 
معلومات اخرى 

موجودات القطاع 
موجودات غير موزعة على القطاعات 

   مجموع الموجودات 
مطلوبات القطاع 

مطلوبات غير موزعة على القطاعات 
   مجموع المطلوبات 

م�ضاريف راأ�ضمالية 
ال�ضتهالكات والطفاءات
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739ر617ر45

)048ر827ر1(
626ر166ر28

)443ر975ر14(
183ر191ر13

)304ر954ر3(
879ر236ر9

628ر421ر596
089ر560ر14

717ر981ر610

863ر329ر504
112ر427ر10

975ر756ر514
040ر652ر1
542ر314ر1

447ر189ر51

)824ر243ر1(
223ر627ر30

)291ر639ر15(
932ر987ر14

)049ر068ر5(
883ر919ر9

549ر564ر572
679ر441ر14

228ر006ر587

241ر665ر490
383ر237ر11

624ر902ر501
265ر160ر1
128ر268ر1
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)41( ادارة راأ�س المال

اأ- ��صف لما يتم اعتباره كرا�س مال
يتكون را�س المال ال�ضا�ضي للبنك مما يلي:

- را�س المال المكتتب به )المدفوع(.
- الحتياطيات المعلنة: )الحتياطي القانوني، الحتياطي الختياري(.

- الرباح المدورة بعد طرح اأية منافع �ضريبية موؤجلة اأو اأية مبالغ يحظر الت�ضرف بها.
- يطرح ا�ضتثمارات في روؤو�س اأموال البنوك وال�ضركات المالية الأخرى.

يتكون را�س المال ال�ضافي للبنك مما يلي:
- التغير المتراكم في القيمة العادلة للموجودات المتوفرة للبيع والذي يخ�ضع لخ�ضم 55%  اإذا كان موجبًا ويوؤخذ بالكامل اإذا كان �ضالبًا.

- احتياطي مخاطر م�ضرفية عامة
يتكون را�س المال التنظيمي للبنك من را�س المال ال�ضا�ضي ورا�س المال ال�ضافي.

ب- متطلبات الجهات الرقابية بخ�صو�س را�س المال
المركز  قائمة  والبنود خارج  الموجودات  يعادل 12%  من  ما  التنظيمي  المال  لراأ�س  الأدنى  الحد  يكون  بان  الأردني  المركزي  البنك  تعليمات  تتطلب 
المالي المرجحة بالمخاطر وكذلك مخاطر ال�ضوق ، وتعتبر هذه الن�ضبة الحد الأدنى لكفاية راأ�س المال حيث يلتزم البنك في كافة الوقات المحافظة 

 .II على ن�ضبة كفاية تتجاوز الحد الدنى بهام�س منا�ضب وبما يتالءم اأي�ضا مع متطلبات لجنة بازل

ج- كيفية تحقيق اهداف ادارة را�س المال
تتمثل ادارة را�س المال في التوظيف المثل لم�ضادر الموال بهدف تحقيق اعلى عائد ممكن على را�س المال مع المحافظة على الحد الدنى المطلوب 
بح�ضب القوانين والنظمة حيث يقوم البنك باتباع �ضيا�ضة مبنية على ال�ضعي لتخفي�س تكلفة الموال Cost of Fund الى ادنى حد ممكن من خالل 
ايجاد م�ضادر اموال قليلة الكلفة والعمل على زيادة قاعدة العمالء والتوظيف المثل لهذه الم�ضادر في توظيفات مقبولة المخاطر لتحقيق اعلى عائد 

ممكن على را�س المال.   

د- ن�صبة كفاية را�س المال
المال  راأ�س  كفاية  ن�ضبة  يلي  وفيما   ،II بازل  لجنة  لمقررات  الم�ضتندة  الأردني  المركزي  البنك  لتعليمات  وفقًا  المال  راأ�س  كفاية  ن�ضبة  احت�ضاب  يتم 

مقارنة مع الفترة ال�ضابقة:

ان تفا�ضيل هذا البند هي كما يلي:                           2009                                            2008           
                      األـف دينــار                           األـف دينــار

بنود راأ�س المال ال�صا�صي
راأ�س المال المكتتب به                                                             919ر70                    472ر64
الحتياطي القانوني                  380ر11                                           061ر10

الحتياطي الختياري                   898                     598
الرباح المدورة                       205ر9                    629ر7
ينزل: موجودات غير ملمو�ضة                                                                                   )851  (                                                                    )876(

ينزل: ا�ضتثمارات في روؤو�س اموال بنوك                                                                  )567  (                                     )768(                   
مجموع راأ�س المال الأ�ضا�ضي                                                                                      984ر90                     116ر81                                          

               
بنود راأ�س المال الإ�صافي 

�ضافي تقا�س اأثر تطبيق المعيار )39( والتغير المتراكم في
القيمة العادلة للموجودات المتوفرة للبيع                  448                    )890(

احتياطي مخاطر م�ضرفية عامة                   797ر2                     774ر2                 

مجموع راأ�س المال الإ�ضافي                 245ر3                  884ر1                 

يطرح: ا�ضتثمارات في روؤو�س اأموال البنوك و ال�ضركات                 )567  (                )768(
  مجموع راأ�س المال التنظيمي                662ر93                  232ر82   

مجموع الموجودات المرجحة بالمخاطر                834ر271                  588ر258
ن�ضبة كفاية راأ�س المال )%(                         46ر34%                            8ر%31
ن�ضبة را�س المال الأ�ضا�ضي                    47ر33%                         37ر%31
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2009

الموجودات:
نقد واأر�ضدة لدى بنوك مركزية

اأر�ضدة لدى بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية
ايداعات لدى بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية

موجودات مالية للمتاجرة
ت�ضهيالت ائتمانية مبا�ضرة

موجودات مالية متوفرة للبيع
ممتلكات ومعدات

موجودات غير ملمو�ضة
موجودات �ضريبية موؤجلة

موجودات اأخرى 
مجموع الموجودات

المطلوبات:
ودائع بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية  

ودائع عمالء
تاأمينات نقدية
اأموال مقتر�ضة

مخ�ض�ضات  متنوعة
مخ�ض�س �ضريبة الدخل

مطلوبات �ضريبية موؤجلة 
مطلوبات اأخرى

مجموع  المطلوبات
  ال�صافي

لـغــــاية �ضـــــنـــة
دينــــــــــــــــــــــــــار

160ر122ر72
667ر437ر67
338ر941ر17

088ر3
454ر097ر144

915ر086ر85
000ر000ر1

000ر300
-         

771ر964ر3
393ر953ر391

857ر203ر71
890ر774ر351

930ر731ر43
632ر729ر8

-         
267ر877ر4

-         
475ر639ر11

051ر957ر491
)658ر003ر100(

اأكثر من  �ضــــــنة
دينــــــــــــــــــــــــــار

-         
-         
-         
-         

945ر235ر140
388ر236ر66

271ر855ر9
350ر551

317ر30
053ر119ر2

324ر028ر219

-         
895ر63

748ر869ر15
857ر758ر3
487ر155ر1

-         
223ر426

714ر525ر1
924ر799ر22

400ر228ر196

المــــــــجـــــــــموع
دينــــــــــــــــــــــــــار

160ر122ر72
667ر437ر67
338ر941ر17

088ر3
399ر333ر284
303ر323ر151

271ر855ر10
350ر851

317ر30
824ر083ر6

717ر981ر610

857ر203ر71
785ر838ر351

678ر601ر59
489ر488ر12

487ر155ر1
267ر877ر4

223ر426
189ر165ر13

975ر756ر514
742ر224ر96

)42( تحليل ا�صتحقاقات الموجودات �المطلوبات
يبين الجدول التالي تحليل الموجودات والمطلوبات وفقا للفترة المتوقعة ل�ضتردادها او ت�ضويتها:
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2008

الموجودات:
نقد واأر�ضدة لدى بنوك مركزية

اأر�ضدة لدى بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية
ايداعات لدى بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية

موجودات مالية للمتاجرة
ت�ضهيالت ائتمانية مبا�ضرة

موجودات مالية متوفرة للبيع
ممتلكات ومعدات

موجودات غير ملمو�ضة
موجودات �ضريبية موؤجلة

موجودات اأخرى 
مجموع الموجودات

المطلوبات:
ودائع بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية  

ودائع عمالء
تاأمينات نقدية
اأموال مقتر�ضة

مخ�ض�ضات  متنوعة
مخ�ض�س �ضريبة الدخل

مطلوبات �ضريبية موؤجلة 
مطلوبات اأخرى

مجموع  المطلوبات
  ال�صافي

لـغــــاية �ضـــــنـــة
دينــــــــــــــــــــــــــار

186ر091ر67
957ر500ر99

370ر163ر4
862ر2

048ر797ر144
713ر127ر73

000ر000ر1
000ر300

-         
602ر990ر2

738ر973ر392

992ر624ر75
804ر799ر333

749ر022ر56
410ر275ر9

-         
877ر952ر5

-         
712ر638ر10

544ر314ر491
)806ر340ر98(

اأكثر من  �ضــــــنة
دينــــــــــــــــــــــــــار

-         
-         

500ر063ر1
-         

925ر462ر122
516ر582ر54

799ر547ر9
273ر576
762ر458

715ر340ر5
490ر032ر194

-         
022ر262

-         
074ر466ر4
271ر194ر1

-         
-         

713ر665ر4
080ر588ر10

410ر444ر183

المــــــــجـــــــــموع
دينــــــــــــــــــــــــــار

186ر091ر67
957ر500ر99

870ر226ر5
862ر2

973ر259ر267
229ر710ر127

799ر547ر10
273ر876
762ر458

317ر331ر8
228ر006ر587

992ر624ر75
826ر061ر334

749ر022ر56
484ر741ر13

271ر194ر1
877ر952ر5

-         
425ر304ر15

624ر902ر501
604ر103ر85
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)43( ارتباطات �التزامات محتملة
2008                                        2009                            

                                                                                                     دينـــــار                                      دينـــــار
اعتمادات:

واردة                               588ر458ر62                            225ر070ر31 
�ضادرة                                108ر066ر14                              905ر059ر5 

قبولت                                 389ر950ر4                              741ر316ر2 
كفالت :

        -  دفع                              443ر131ر13                            918ر942ر28 
        -  ح�ضن تنفيذ                                                     481ر348ر61                            328ر698ر29 
        -  اأخرى                             117ر948ر15                            003ر152ر21 

ت�ضهيالت ائتمانية ممنوحة غير م�ضتغلة                               616ر303ر70                            531ر135ر58   
المجمــــــوع                                        742ر206ر242                     651ر375ر176     

)44( الق�صايا المقامة على البنك

بلغ مجموع الق�ضايا المقامة على البنك 781ر195ر1 دينار كما في 31 كانون الأول 2009 مقابل 200ر598ر1 دينار كما في 31 كانون الأول 2008 وفي 
تقدير ادارة البنك والم�ضت�ضار القانوني فاأنه لن يترتب على البنك التزامات تزيد عن المخ�ض�س الماأخوذ البالغ 259ر048ر1 دينار كما في 31 كانون 

الأول 2009 مقابل 119ر968 دينار كما في 31 كانون الأول 2008.
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)45( معايير التقارير المالية الد�لية � التف�صيرات الجديدة

تم ا�ضدار المعايير والتف�ضيرات التالية حتى 31 كانون الأول 2009، ال انها غير ملزمة حتى الآن ولم تطبق من قبل البنك كما يلي:

الموحدة  المالية  القوائم   27 رقم  الد�لي  المحا�صبة  �معيار  معدل  العمال-  اندماج   –  3 رقم  الد�لي  المالية  التقارير  معيار 
�المنف�صلة – معدل 

تم ا�ضدار المعايير المعدلة في �ضهر كانون الثاني 2008 وينبغي تطبيقها على ال�ضنوات المالية التي تبداأ في 1 تموز 2009 اأو بعد ذلك.

ان معيار التقارير المالية الدولي رقم 3- معدل يت�ضمن عددًا من التغييرات التي توؤثر على ال�ضيا�ضة المحا�ضبية لعمليات اإندماج الأعمال )بعد التاريخ 
الم�ضار اإليه اأعاله( و بالتالي على المبلغ المعترف به ك�ضهرة ونتائج الأعمال خالل الفترة التي تمت فيها عملية الإندماج ونتائج الأعمال الالحقة.

اأو خ�ضارة نتيجة تغير ن�ضبة الملكية في �ضركة تابعة مما ل ينجم  اأو الإعتراف بربح  ال�ضهرة  يتطلب معيار المحا�ضبة الدولي رقم 27-معدل عدم زيادة 
عنه فقدان لل�ضيطرة حيث يتم ت�ضجيل الثر في حقوق الملكية. بالإ�ضافة اإلى ذلك فاإن هذا المعيار المعدل قام بتغيير ال�ضيا�ضة المحا�ضبية المتعلقة في 

الخ�ضائر المتحققة من قبل ال�ضركة التابعة وال�ضيا�ضة المحا�ضبية المتعلقة بفقدان ال�ضيطرة على ال�ضركة التابعة. 

الدولي المحا�ضبة  ومعيار  النقدية  التدفقات  قائمة   -  7 رقم  الدولي  المحا�ضبة  معيار  مثل  اخرى  معايير  في  تعديالت  التغيرات  هذه  على  ترتب 
الدولي  المحا�ضبة  ومعيار  الجنبية  العمالت  �ضرف  ا�ضعار  في  التغيرات  اأثر   -  21 رقم  الدولي  المحا�ضبة  ومعيار  الدخل  �ضرائب   -12 رقم 
التغيرات في  اإن  الم�ضتركة.  الم�ضاريع  الدولي رقم 31 - الح�ض�س في  المحا�ضبة  الحليفة ومعيار  ال�ضركات  المحا�ضبة عن ال�ضتثمارات  في  رقم 28 - 
الأعمال، حالت فقدان  اندماج  لعمليات  المحا�ضبية  ال�ضيا�ضة  توؤثر على  �ضوف  رقم 27  الدولي  المحا�ضبة  معيار  و   3 رقم  الدولي  المالية  التقارير  معيار 

ال�ضيطرة على �ضركات تابعة والمعامالت مع مالكي حقوق الأقلية. 

معيار المحا�صبة الد�لي رقم 39 الد�ات المالية العتراف �القيا�س- بنود التحوط الموؤهلة
تم اإ�ضدار التعديالت على معيار المحا�ضبة  الدولي رقم 39 خالل �ضهر اآب 2008 وينبغي تطبيقها لل�ضنوات المالية التي تبداأ في اأول تموز 2009 اأو بعد 

ذلك.

يتطرق هذا التعديل اإلى معامالت التحوط لجانب واحد من مخاطر البند المتحوط له وتحديد بند الت�ضخم اأو جزء منها في حالت معينة كمخاطر 
كبند  المالية  لالأداة  النقدي  التدفق  في  التنوع  اأو  العادلة  القيمة  في  التغير  من  جزء  بتحديد  للمن�ضاأة  ي�ضمح  باأنه  التعديل  هذا  يو�ضح  لها.  متحوط 

متحوط له.

ان تطبيق هذا التعديل لن ينتج عنه اأي اثر على المركز المالي اأوالداء المالي للبنك، حيث انه لم يتم الدخول في مثل اأدوات التحوط هذه.

معيار التقارير المالية الد�لي رقم 9 – الد�ات المالية
معيار  محل  اكتماله  عند  المعيار  هذا  �ضيحل   .2009 الثاني  ت�ضرين  �ضهر  خالل   9 رقم  الدولي  المالية  التقارير  معيار  من  الولى  المرحلة  ا�ضدار  تم 
المحا�ضبة الدولي رقم 39. تت�ضمن هذه المرحلة ار�ضادات حول ت�ضنيف وقيا�س الدوات المالية، ومن المتوقع ان ينتج عن تطبيقها تغييرات على ت�ضنيف 

وقيا�س الدوات المالية. ينبغي تطبيق هذا المعيار على ال�ضنوات المالية التي تبدا في اول كانون الثاني 2013 وما بعد، وي�ضمح بتطبيقه مبكرًا. 

هذا ولم تقرر ادارة البنك بعد تاريخ تطبيق هذا المعيار.

)46( اأرقام المقارنة

اأثر على  اأي  اأرقام القوائم المالية لعام 2009، ولم ينتج عن اإعادة التبويب  اأرقام القوائم المالية لعام 2008 لتتنا�ضب مع تبويب  تم اإعادة تبويب بع�س 
اأرباح وحقوق الملكية لعام 2008.

 اإي�صاحات حول القوائم المالية الموحدة
 31 كانون الأول 2009
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�صركة التعا�ن العربي لال�صتثمارات المالية محد�دة الم�صوؤ�لية
القوائم المالية

31 كانون ال�ل 2009

قائمة المركز المالي
قائمة الدخل ال�ضامل  

قائمة التغيرات في حقوق الملكية 
قائمة التدفقات النقدية 

93
94
95
96
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الموجودات
نقد واأر�ضدة لدى البنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية اأخرى

موجودات مالية للمتاجرة
ذمم مدينة 

ايداعات لدى البنوك
موجودات مالية متوفرة للبيع

اأر�ضدة مدينة اأخرى
ممتلكات ومعدات

موجودات غير ملمو�ضة
        مجموع الموجودات

حقوق الملكية �المطلوبات
حقوق الملكية  - 

راأ�س المال 
احتياطي اإجباري

احتياطي اختياري
احتياطي اخطار م�ضرفية عامة

اأرباح مدورة 
        مجموع حقوق الملكية

المطلوبات -
بنوك دائنة 

ذمم عمالء دائنة 
اأر�ضدة دائنة اأخرى

تاأمينات نقدية
مخ�ض�س �ضريبة الدخل 

        مجموع المطلوبات 
        مجموع  حقوق الملكية �المطلوبات

2009
دينـــــــــــــــــــــــــــار

7.964.056
3.088

25.309.093
-

567
824.457
449.950

46.227
34.597.438

15.600.000
3.715.854

477.333
267.240

3.056.447
23.116.874

2.359.355
6.834.338

575.275
396.952

1.314.644
11.480.564
34.597.438

2008
دينـــــــــــــــــــــــــــار

6.602.808
2.862

25.788.917
1.169.850

567
584.540
413.495

56.471
34.619.510

15.600.000
3.303.734

177.145
244.280

4.289.824
23.614.983

78.991
8.374.868

625.236
74.190

1.851.242
11.004.527
34.619.510

�صركة التعا�ن العربي لال�صتثمارات المالية محد�دة الم�صوؤ�لية
قائمة المركز المالي كما في

31 كانون الول 2009
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�صركة التعا�ن العربي لال�صتثمارات المالية محد�دة الم�صوؤ�لية
قائمة الدخـل ال�صامل لل�صنة المنتهية في

31 كانون الأول 2009

الإيـرادات
عمولت التداول

فوائد دائنة
فروقات عملة

اإيرادات اأخرى
)خ�ضائر( موجودات مالية للمتاجرة

اتعاب ادارة المحافظ

مجموع الإيرادات  

الم�صاريــف
م�ضاريف اإدارية 
م�ضاريف ت�ضويق

ر�ضوم �ضندوق حماية الم�ضتثمر
مخ�ض�س مقابل ذمم عمالء و�ضاطة

اأعباء التمويل
ا�ضتهالكات و اطفاءات

ر�ضوم �ضندوق دعم التعليم والتدريب المهني والتقني
مجموع الم�صاريف  

ربح ال�صنة قبل ال�صريبة   

�ضريبة الدخل 
ربح ال�صنة  

  الدخل ال�ضامل الخر لل�ضنة
  مجموع الدخل ال�صامل لل�صنة

2009
   دينـــــــــــــــــــــار

3.426.586
3.415.473

40.089
7.960
)555(

3
 6.889.551   

1.957.744
29.723
75.760

525.000
12.813

141.097
26.224

2.768.361
4.121.195

1.119.304
3.001.891

-          
3.001.891

2008
دينـــــــــــــــــــــار

5.056.406
4.146.733

47.794
17.567

)509(
88.131

9.356.122

2.101.809
57.171

133.816
475.000
368.719
102.444

36.610
3.275.569
6.080.553

1.866.329
4.214.224

-          
4.214.224
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�صركة التعا�ن العربي لال�صتثمارات المالية محد�دة الم�صوؤ�لية
قائمة التغيرات في حقوق الملكية لل�صنة المنتهية في

 31 كانون الأول 2009

2009

الر�ضيد كما في اأول كانون الثاني 2009
توزيعات اأرباح نقدية

ربح ال�ضنة
الدخل ال�ضامل الخر لل�ضنة

مجموع الدخل ال�ضامل الخر لل�ضنة
المحول الى الحتياطي الجباري

المحول الى الحتياطي الختياري
المحول الى احتياطي الخطار الم�ضرفية العامة

  الر�صيد  كما 
  في 31 كانون الأ�ل  2009  

2008

الر�ضيد كما في اأول كانون الثاني 2008
توزيعات اأرباح نقدية

ربح ال�ضنة
الدخل ال�ضامل الخر لل�ضنة

مجموع الدخل ال�ضامل الخر لل�ضنة
المحول الى الحتياطي الجباري

المحول الى الحتياطي الختياري
المحول الى احتياطي الخطار الم�ضرفية العامة

  الر�صيد  كما 
   في 31 كانون الأ�ل  2008

را�س الــــــــــمـــــال
دينـــــــــــــــــــــــــــــار

15.600.000
-          
-          
-          
-          
-          
-          
-          

15.600.000

15.600.000
-          
-          
-          
-          
-          
-          
-          

15.600.000

   اإجباري
دينـــــــــــــــــــــــــــــار

3.303.734
-          
-          
-          
-          

412.120
-          
-          

3.715.854

2.713.847
-          
-          
-          
-          

589.887
-          
-          

3.303.734

اخطار
 م�ضرفية عــامة
دينــــــــــــــــــــــــــار

244.280
-          
-          
-          
-          
-          
-          

22.960

267.240

-          
-          
-          
-          
-          
-          
-          

244.280

280.244

   اختياري
دينـــــــــــــــــــــــــــار

177.145
-          
-          
-          
-          
-          

300.188
-          

477.333

-          
-          
-          
-          
-          
-          

177.145
-          

177.145

ارباح  مدورة
دينـــــــــــــــــــــــــــار

4.289.824
)3.500.000(

3.001.891
-          

3.001.891
)412.120(
)300.188(

)22.960(

3.056.447

4.586.912
)3.500.000(

4.214.224
-          

4.214.224
)589.887(
)177.145(
)244.280(

4.289.824

المــــــــــــجــــــموع
دينـــــــــــــــــــــــــــار

23.614.983
)3.500.000(

3.001.891
-          

3.001.891
-          
-          
-          

23.116.874

22.900.759
)3.500.000(

4.214.224
-          

4.214.224
-          
-          
-          

23.614.983

الحتيــاطيــات
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�صركة التعا�ن العربي لال�صتثمارات المالية محد�دة الم�صوؤ�لية
قائمة التدفقـات النقديـة لل�صنة المنتهية في

 31 كانون الأول 2009

الأن�صطة الت�صغيلية
ربح ال�ضنة قبل ال�ضريبة

تعديالت للبنود التالية: 
ا�ضتهالكات واطفاءات

مخ�ض�س مقابل ذمم عمالء و�ضاطة
خ�ضائر موجودات مالية للمتاجرة غير متحققة

التغيرات في الموجودات �المطلوبات:
موجودات مالية للمتاجرة 

ذمم مدينة 
ار�ضدة مدينة اخرى

ذمم دائنة 
تامينات نقدية

اأر�ضدة دائنة اأخرى
ال�ضرائب المدفوعة

�صافي التدفق النقدي من عمليات الت�صغيل

التدفق النقدي من عمليات ال�صتثمار
�ضراء ممتلكات ومعدات

�ضراء موجودات غير ملمو�ضة
ودائع بنوك

�صافي التدفق النقدي من )الم�صتخدم في( عمليات ال�صتثمار

التدفق النقدي من عمليات التمويل

توزيعات ارباح نقدية
�صافي التدفق النقدي الم�صتخدم في عمليات التمويل

)النق�س( الزيادة في النقد �ما في حكمه   
النقد وما في حكمه في بداية ال�ضنة

النقد �ما في حكمه في نهاية ال�صنة 

2009
دينـــــــــــــــــــــــــــــــار

4.121.195

141.097
525.000

98

)324(
)45.176(

)239.917(
)1.540.530(

322.762
)49.961(

)1.655.902(

1.578.342

)167.308(
-          

1.169.850

1.002.542

)3.500.000(
)3.500.000(

)919.116(
6.523.817

5.604.701

2008
دينــــــــــــــــــــــــــــــــار

 

6.080.553

102.444
475.000

4.073

)1.736(
7.825.340
)290.208(

)7.025.426(
74.190

3.885
)1.523.624(

5.724.491

)198.916(
)50.847(

-          

)249.763(

)3.500.000(
)3.500.000(

1.974.728
4.549.089

6.523.817
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الحاكمية الموؤ�ص�صية

المقدمة
مدى التزام البنك في تطبيق بنود دليل قواعد حوكمة ال�ضركات الم�ضاهمة المدرجة في بور�ضة عمان

التقرير المقدم من لجنة التدقيق لم�ضاهمي بنك الموؤ�ض�ضة العربية الم�ضرفية )الأردن( 
حول ن�ضاط اللجنة خالل عام 2009

الموؤ�ض�ضية الحاكمية  دليل 

98
98

101

102
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المقدمة

باإعداد دليل الحاكميه الموؤ�ض�ضية واعتماده من قبل ال�ضادة مجل�س الإدارة ،حيث تم اإعداد الدليل بما ين�ضجم مع احتياجات البنك و�ضيا�ضته واأهدافه التي 
ت�ضب في م�ضلحة العمل وتطويره وت�ضهيل اإيجاد عملية رقابة فعالة. وبما يتوافق مع تعليمات البنك المركزي الأردني واأف�ضل الممار�ضات الدولية وقانون 

البنوك وقانون ال�ضركات الأردني.

يبين الدليل الدور الهام لمجل�س الإدارة وم�ضوؤولياته ، واللجان المنبثقة عنه واأ�ض�س ت�ضكيلها ومهامها كما يبين العالقات بين المجل�س والإدارة التنفيذية 
ال�ضفافية والإف�ضاح   الم�ضاهمين وعلى  يوؤكد على حماية حقوق  الدليل المرفق- كما  والم�ضاهمين وكافة الجهات الأخرى ذات العالقة -والمبينة ح�ضب 

ب�ضان الم�ضائل المت�ضلة بالموقف المالي والأداء وكافة الأمور الجوهرية واأ�ضاليب الحاكميه وغيرها.

مدى اإلتزام البنك في تطبيق بنود دليل قواعد حوكمة ال�صركات الم�صاهمة المدرجة في بور�صة عمان

الحاكمية الموؤ�ص�صية

اأ�ًل: الإلتزام بتطبيق بنود الدليل ح�صب تعليمات دليل الحاكمية ال�صادر عن البنك المركزي الأردني:
 

ان مجل�س ادارة البنك والدارة التنفيذية يعملون جاهدين على اللتزام بدليل الحاكمية بما يتوافق مع الطر الت�ضريعية والقانونية وبيئة العمل الم�ضرفي 
الى  ا�ضتنادا  والف�ضاح  ال�ضفافية  بمتطلبات  منا  التزامًا  وعلية  لذلك،  الحاجة  دعت  كلما  وتعديلة  وتطويرة  الدليل  هذا  مراجعة  يتم  حيث   ، الردن  في 

تعليمات البنك المركزي وهيئة الوراق المالية ب�ضرورة الف�ضاح �ضمن التقرير ال�ضنوي عن االموا�ضيع  التالية :

الدليل. بنود  كافة  بتطبيق  التزمت  قد  الم�ضرفية  العربية  الموؤ�ض�ضة  بنك  ادارة  ان  الى  ال�ضارة  	•تجدر 
هذة  تنظم  حيث  العمل  اخالقيات  وميثاق  و�ضيا�ضات  عمل  اجراءات  توفر  خالل  من  وذلك  اعمالة  ممار�ضة  في  عالية  بنزاهة  البنك  يتمتع  •	
القواعد والجراءات العمليات مع الطراف ذوي العالقة �ضواء بين البنك وموظفية اواع�ضاء مجل�س الدارة او الطراف ذوي ال�ضلة بهم ، حيث تم 

تعميمها على كافة الموظفين لاللتزام بها. 
. وفعالة  كفوؤة  داخلية  ورقابة  �ضبط   انظمة  البنك  لدى  	•يتوفر 

�ضيا�ضة  ان  كما  الخرى(.  والمنافع  )الرواتب  ذلك  في  بما  التنفيذية  الدارة  الى  دفعها  يتم  التي  للمكافات  �ضيا�ضة  البنك  لدى  يتوفر  •	
المكافاآت/الرواتب لدى البنك كافية ل�ضتقطاب ا�ضخا�س موؤهلين للعمل في البنك والحتفاظ بهم .

، وكذلك تحديد  البنك  المكافاآت حيث ان من مهامها  تعيين وترقيه كبار تنفيذي  للمجل�س باعتماد  بالتو�ضية  التر�ضيحات والمكافاآت   تقوم لجنة 
مزاياهم وذلك طبقا لالأ�ض�س وال�ضيا�ضات والبرامج التي تو�ضي اللجنة بها من وقت لأخر، وبالقدر الذي يوافق عليه المجل�س وبما يخدم م�ضلحة 

الم�ضاهمين.

مجل�س الإدارة  �اللجان المنبثقة عنة

1- مجل�س الإدارة:

 يتالف مجل�س اإدارة البنك من ت�ضعة اع�ضاء غير تنفيذيين منهم ثالثة اع�ضاء م�ضتقلين يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة  لمدة اربع �ضنوات، يتمتع 
وواجبات  وبحقوق  العالقة  ذات  بالت�ضريعات  واللمام  الدارية  المور  لمعرفة  توؤهلهم  التي  العلمية  والموؤهالت  العملية  بالخبرات  الدارة  اع�ضاء مجل�س 

مجل�س الدارة:

م�ضتقل.  تنفيذي/غير  غير  المجل�س  رئي�س  اإن  ال�ضارة  تجدر  	•كما 
.2009 عام  خالل  اجتماعات  �ضتة  القانونية  المتطلبات  وح�ضب  عملة   نظام  يقت�ضي  كما  المجل�س  	•اجتمع 
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2- لجان المجل�س:

 لجنة الحاكمية
- ت�سكيل اللجنة ومهامها: تتالف اللجنة من رئي�س المجل�س واثنين من الأع�ضاء غير التنفيذيين وذلك  بهدف ال�ضراف وتوجيه عملية اإعداد وتحديث 
الحاكميه  وممار�ضات  �ضيا�ضات  ومتابعة  و�ضع  في  الداره  مجل�س  وم�ضاعدة  الرقابية،  الجهات  متطلبات  ح�ضب  للبنك  الموؤ�ض�ضية  الحاكميه  دليل  وتطبيق 
الموؤ�ض�ضية للبنك وتقييم مدى اللتزام بها .وكذلك التو�ضية للمجل�س ب�ضاأن عدد واأ�ضماء وم�ضوؤوليات روؤ�ضاء واأع�ضاء اللجان المنبثقة عن المجل�س وي�ضمل 

هذا تقديم الن�ضح للمجل�س ب�ضاأن الع�ضوية اأو نزعها، والتعاقب عليها في اللجان المنبثقة عن المجل�س وي�ضمل ذلك الأع�ضاء وروؤ�ضاء اللجان.

- اجتماعات اللجنة: اجتمعت اللجنة كما يق�ضي نظام عملها خالل العام 2009 اأربعة اجتماعات وقد قامت اللجنة ح�ضب ما تقت�ضية مهامها  بمناق�ضة 
واعتماد اهم الموا�ضيع التالية:

الداخلي. التدقيق  ولجنة  التنفيذية  اللجنة  و�ضالحيات  مهام  	•اعتماد 
الدارة.  مجل�س  عن  المنبثقة  اللجان  ت�ضكيل  	•اعادة 

للبنك. التنظيمي  الهيكل  	•اعتماد 
الموؤ�ض�ضية.  الحاكمية  دليل  	•مراجعة 

ال�ضركات. ادارة  مجال�س  في  البنك  تمثيل  نظام  	•تعديل 

لجنة المخاطر
-  ت�سكيل اللجنة ومهامها: تتاألف اللجنة من اربعة اأع�ضاء  من اع�ضاء المجل�س والهدف الرئي�ضي من ت�ضكيل هذه اللجنة هو التاأكد من اأن كافة المخاطر 
التي قد يتعر�س لها البنك  تم مراجعتها. وتم اإعداد ال�ضيا�ضات  وال�ضتراتجيات  والخطط الالزمة لمواجهتها وكذلك مراجعة الهيكل التنظيمي لدارة 

المخاطر واعتمادة من مجل�س الدارة.

وكذلك و�ضع األ�ضتراتجيه ال�ضنوية لحدود المخاطر المقبولة لالإدارة التنفيذية في البنك والأهداف والخطط التي ترغب الإدارة التنفيذية في تحقيقها ، 
ومراجعة ال�ضقوف المقبولة للمخاطر والمقدمة من اإدارة المخاطر في البنك والموافقة عليها.

تقت�ضية  ما  اللجنة ح�ضب  وناق�ضت  اطلعت  وقد  اجتماعات(  )اأربعة  العام 2009    نظام عملها خالل  يق�ضي  كما  اللجنة  اجتمعت  اللجنة:  اجتماعات   -
مهامها اهم الموا�ضيع التالية: 

المقابلة.  والمخ�ض�ضات  التعثر  ن�ضب  حيث  من  المحافظ  اداء  على  والتركيز  وال�ضتثمارية  الت�ضهيالت  الكلية  البنك  محفظة  دورية  	•مراجعة 
ال�ضيولة. ومخاطر  المال  راأ�س  كفاية  ون�ضبة  الرباح  على  وتاثيرها  محفظة  لكل  ال�ضاغطة  الو�ضاع  اختبارات  نتائج  على  	•الطالع 

لها. المقابل  والمخ�ض�ضات  التعثر  ون�ضب  وتركزها  المنتجات  حيث  من  التجزئة  ت�ضهيالت  محفظة  اداء  تقييم  	•مراجعة 
معالجتها.  ومتابعة  البنك  اعمال  على  التدقيق  تقارير  في  الواردة  بالمخاطر  المتعلقة  المالحظات  كافة  على  	•الطالع 

منها. للتقليل  ال�ضرورية  والخطط  ال�ضوابط  وجود  من  والتاكد  الت�ضغيل  مخاطر  	•مراجعة 
.2010 لعام  المخاطر   ا�ضتراتجية  	•اعتماد 

لجنة التر�صيحات �المكافاآت 
- ت�سكيل اللجنة ومهامها: تتالف اللجنة  من ثالثة اع�ضاء من اع�ضاء المجل�س غير التنفيذيين.

الهدف الرئي�ضي من ت�ضكيل اللجنة م�ضاعدة المجل�س بالقيام بوظيفته الرقابية فيما يخ�س مو�ضوع المكافاآت   والتعيينات والترقيات المتعلقة في تعيين 
وترقيه كبار تنفيذي البنك ، وكذلك تحديد مزاياهم وذلك طبقا لالأ�ض�س وال�ضيا�ضات والبرامج التي تو�ضي اللجنة بها من وقت لأخر، وبالقدر الذي يوافق 

عليه المجل�س وبما يخدم م�ضلحة الم�ضاهمين.
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اجتماعات اللجنة: اجتمعت اللجنة كما يق�ضي نظام عملها خالل العام 2009 )�ضتة اجتماعات ( وقد ناق�ضت اللجنة ح�ضب ما تقت�ضية مهامها اهم   -
الموا�ضيع التالية:

.  2009 للعام  البنك  لموظفي  ال�ضنوية  والزيادة   2008 العام  عن  البنك  لموظفي  الحوافز  	•مخ�ض�س 
التنفيذيين. لكبار  الوظيفية  والترقيات  الموظفين  وترقيات  التنظيمي  الهيكل  �ضواغر  	•تعبئة 

الدارة. مجل�س  باع�ضاء  الخا�س  ال�ضفر  وبدل  البنك  لموظفي  النتقال  عالوة  	•تعديل 
البنك. لموظفي  ال�ضحي  التامين  نظام  	•مراجعة 

.2010  /2009 الخدمة  نهاية  لتعوي�س  مخ�ض�س  	•طلب 
للعام2010. العربي  التعاون  ول�ضركة  للبنك  الخدمة  نهاية  مكافاأة  مخ�ض�س   2010 للعام  ال�ضكنية  القرو�س  	•موازنة 

 ثانيًا: الإلتزام بتطبيق بنود الدليل ح�صب تعليمات دليل الحاكمية ال�صادر عن هيئة الأ�راق المالية. 

يقوم البنك  بتطبيق كافة بنود القواعد الآمرة ح�ضب تعليمات هيئة الوراق المالية ، كما يقوم باللتزام بالبنود الر�ضادية لدليل الحاكمية ح�ضب تعليمات 
الهيئة با�ضتثناء البنود الر�ضادية التالية حيث يتم اللتزام بها ح�ضب تعليمات البنك المركزي او ح�ضب قانون ال�ضركات .

ا�سباب عدم الإلتزامالقاعدةالباب/رقم البند

مجل�س الدارة/2

14

اجتماعات الهيئة/5

حقوق الم�ضاهمين /11

مدقق الح�ضابات /2

يتم انتخاب اع�ضاء مجل�س الدارة وفق ا�ضلوب الت�ضويت 
التراكمي من قبل الهيئة العامه للبنك بالقتراع ال�ضري. 

معينة  بموا�ضيع  الخا�ضة  الم�ضاهمين  اقتراحات  ادراج 
درا�ضتها  ي�ضمن  ب�ضكل  العامة  الهيئة  اعمال  جدول  على 

واتخاذ القرار المنا�ضب ب�ضانها خالل فترة زمنية محددة.

للم�ضاهم  التعريفية  النبذة  بارفاق   الدارة  مجل�س  يقوم 
بالدعوة  الدارة  مجل�س  لع�ضوية  بالتر�ضيح  الراغب 

الموجهة للم�ضاهمين لح�ضور اجتماع الهيئة العامة.

طلب عقد اجتماع هيئة عامة غير عادي وذلك للمطالبه 
للم�ضاهمين  فيه،  اأي ع�ضو  او  البنك  ادارة  باقالة مجل�س 

الذين يملكون 20% من ا�ضهم البنك. 

يلتزم البنك بان ل يقوم مدقق الح�ضابات الخارجي باأية 
اعمال اإ�ضافية اخرى ل�ضالح البنك كتقديم ال�ضت�ضارات 

الدارية والفنية. 

اأن يتم  ال�ضركات والتي تن�س على  المادة 132 من قانون  البنك باللتزام بتطبيق ن�س  يقوم 
قانون  لأحكام  وفقا  ال�ضري  بالقتراع  العامة  الهيئة  قبل  من  الإدارة  مجل�س  اأع�ضاء  انتخاب 

ال�ضركات

ما  على  تن�س  والتي  ال�ضركات  قانون  من   9/171 المادة  ن�س  بتطبيق  باللتزام  البنك  يقوم 
يلي:

اإدراج  يقترن  اأن  يجب  الأعمال  جدول  في  اإدراجها  العامة  الهيئة  تقترح  اأخرى  اأمور  "اأي 
 %10 عن  يقل  ل  ما  يمثلون  الم�ضاهمين  من  عدد  بموافقة  الأعمال  جدول  في  القتراح  هذا 

من الأ�ضهم الممثلة في الجتماع".

قانون  يتفق مع  وبما  العمومية  الجمعية  اجتماع  اثناء  المجل�س  لع�ضوية  التر�ضيح  يتم  ما  عادة 
ال�ضركات.

يتم اللتزام بقانون ال�ضركات  حيث يتم طلب عقد الجتماع من الم�ضاهمين الذين يملكون ما 
ل يقل عن 30% من ا�ضهم البنك ح�ضب المادة 165 من قانون ال�ضركات . 

يقوم المدقق الخارجي بتقديم ال�ضت�ضارات ال�ضريبية للبنك وتم الموافقة على ذلك من قبل 
لجنة التدقيق وبما يتفق مع تعليمات البنك المركزي بهذا الخ�ضو�س.
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اأ�ًل : ت�صكيل اللجنة :
ـ كل من مدير  ـ وب�ضكل دائم  التنفيذيين ، ويح�ضر اجتماعاتها  اأع�ضاء مجل�س الإدارة غير  اأع�ضاء من  تتكون لجنة التدقيق في البنك من رئي�س وثالثة 

التدقيق الداخلي ومدير مراقبة المتثال.

ثانيًا : اإجتماعات اللجنة :
الجتماعات  هذه  من  اثنين  الخارجيين  الح�ضابات  مدققي  ال�ضادة  ح�ضر  حيث   ،  2009 عام  خالل  مرات  اأربع  ـ  ميثاقها  يقت�ضي  كما  ـ  اللجنة  اجتمعت 

لمناق�ضة البيانات المالية للبنك .

ثالثًا : ن�صاط اللجنة :
بين  تن�ضيق  كاأداة  عملها  البنك من خالل  على  الرقابية  بوظيفته  القيام  في  الإدارة  اللجنة مجل�س  �ضاعدت   ، ميثاقها  في  وردت  كما  باأغرا�ضها  التزاما 
المجل�س واإدارة التدقيق الداخلي وال�ضادة مدققي الح�ضابات بما يعزز ا�ضتقالليتهم ويوؤمن للمجل�س م�ضدرا مو�ضوعيا للمعلومات مبنى على اأ�ض�س مهنية 
محايدة ، كما وا�ضلت متابعتها لفعالية اأنظمة واإجراءات و�ضوابط الرقابة الداخلية بالبنك، والتاأكد من اللتزام بالقوانين وال�ضيا�ضات النافذة واقتراح 
التو�ضيات المنا�ضبة لتطويرها اأو عالج ما قد يكتنفها من ق�ضور اأو �ضعف ، �ضعيا لخلق بيئة عمل مت�ضمة بالن�ضباط ومناوئة لالنحراف والت�ضيب وذلك 

حماية لأ�ضول البنك وا�ضتثمارات الم�ضاهمين فيه واأموال المودعين به . حيث قامت اللجنة اإيفاء بهذه المتطلبات بما يلي :

ا�ضتعرا�ضها  البنك وذلك من خالل  التي تواجه  الرئي�ضية  المخاطر  اللجنة بمتابعة مجموعة من  قامت  البنك:  التي قد تواجه  1. تقييم المخاطر 
لتقارير التدقيق الداخلي والخارجي ، بالإ�ضافة اإلى اجتماعاتها مع الإدارة التنفيذية في البنك وال�ضادة مدققي الح�ضابات ، حيث تم مناق�ضة المخاطر 

التالية :
والمحا�ضبية.  المالية  	•المخاطر 

الئتمان. 	•مخاطر 
ال�ضيولة. 	•مخاطر 

القانونية.  	•المخاطر 
. المعلومات  اأنظمة  	•مخاطر 

ال�ضوق. ومخاطر  الت�ضغيلية  	•المخاطر 

اإلى  بالإ�ضافة   ، الداخلي والخارجي  التدقيق  الواردة في تقارير  الت�ضويبية للمالحظات  اللجنة بمتابعة الإجراءات  الت�سويبية : قامت  2. الإجراءات 
تقديم التو�ضيات ومتابعتها بما ي�ضمن تعزيز بيئة ال�ضبط والرقابة الداخلية في البنك . وقد اأدى ذلك اإلى انخفا�س المالحظات في البنك ب�ضكل ملحوظ 

بالإ�ضافة اإلى ارتفاع بيئة اللتزام في البنك ب�ضفة عامة .

3. اإ�سراف اللجنة على اأعمال التدقيق الداخلي ومراقبة المتثال : تابعت اللجنة ن�ضاط كل من التدقيق الداخلي ومراقبة المتثال ، حيث قامت 
اللجنة بالتاأكد من قيامها بالمهام والم�ضوؤوليات المطلوبة منهما وفقا لتعليمات ال�ضلطات الرقابية واأف�ضل الممار�ضات المهنية العالمية في هذا المجال .

للمجل�س  التو�ضيات  تقديم   ، اللجنة  م�ضوؤوليات  �ضمن  من  كان  لما  ويونغ(:  )ال�سادة/ارن�ست  للبنك  الح�سابات  مدققي  ال�سادة  اأداء  متابعة   .4
بخ�ضو�س تعيين ال�ضادة مدققي الح�ضابات والتجديد لهم وكذلك النظر في اأتعابهم، اأو�ضت اللجنة بالتجديد لل�ضادة مدققي الح�ضابات وكذلك تحديد 

اأتعابهم بح�ضب المطلوب .
    كما ناق�ضت اللجنة ال�ضادة مدققي الح�ضابات من جهة اأخرى فيما يلي:

البنك. يمار�ضها  التي  الداخلية  الرقابة  وتقييم  فح�س  لعمليات  الح�ضابات  مدققي  ال�ضادة  	••ارتياح 
مالحظات  اأية  عليها  توجد  ول  المحا�ضبية  المعايير  مع  ومن�ضجمة  مطمئنة  اأنها  من  اللجنة  تاأكدت  حيث  التابعة  وال�ضركة  للبنك  المالية  	•البيانات 

جوهرية، مما �ضمح للجنة بالتو�ضية اإلى مجل�س الإدارة باعتماد هذه البيانات المالية للبنك وال�ضركة التابعة. 
حيث   ، الأردني  المركزي  البنك  تعليمات  به  تق�ضي  لما  وفقا  المخ�ض�ضات  كفاية  ومدى  بالبنك  والت�ضهيالت  القرو�س  جودة محفظة  من  	•التحقق 

عزز ال�ضادة مدققو الح�ضابات انتفاء اأية تحفظات لديهم على المخ�ض�ضات المكونة بالبنك خالل عام 2009 واعتبارها كافية من وجهة نظرهم.

5. الطمئنان على �سالمة الو�سع المالي للبنك وال�سركة التابعة له :بالنظر لأزمة الأ�ضواق العالمية الراهنة وطبيعتها ال�ضتثنائية غير الم�ضبوقة 
، تم مناق�ضة الإدارة التنفيذية بتداعيات هذه الأزمة ومدى تاأثيرها على البنك من نواحي ال�ضيولة والربحية وال�ضتثمار، حيث تم التاأكد من �ضالمة الو�ضع 

المالي للبنك وال�ضركة التابعة والإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة اأي تداعيات اإ�ضافية لالأزمة . 

التقرير المقدم من لجنة التدقيق لم�صاهمي بنك الموؤ�ص�صة العربية الم�صرفية ) الأردن ( 
حول ن�صاط اللجنة خالل عام 2009 
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1- المقدمة:

Corporate Governance تعني الطريقه التي يتم فيها توجيه واإدارة العمل من قبل مجل�س الداره ، والداره التنفيذية والتي   اإن الحاكميه الموؤ�ض�ضية 
التي  الأموال  كون معظم  البنوك  في  اأهميه خا�ضة  الحاكميه  وتكت�ضب  البنك،  اأداء  ومراقبة  الأهداف  تحقق  التي  وال�ضتراتيجيات  الأهداف  ر�ضم  ت�ضمل 
ت�ضتخدم في اأن�ضطة البنك هي اأموال مودعين وم�ضتثمرين، مما ي�ضتدعي محافظة البنك وال�ضركات التابعة له على �ضمعه جيده وعلى درجه عاليه من ثقة 

المودعين والم�ضتثمرين في اأداءه.

2- نطاق التغطية:

ينطبق هذا الدليل على مجل�س الإدارة والإدارة التنفيذية والموظفين وذوي الم�ضالح من م�ضاهمين والعمالء الدائنين والمقتر�ضين والموردين.  

3- الهدف من دليل الحاكمية الموؤ�ص�صية : 

اإدارة  والأن�ضطة ومجل�س  الدوائر  بين  اآليات الت�ضال  وتو�ضيح  بكفاءة ومهنية عالية  البنك  اأن�ضطة  الثقة في  اإلى دعم  الموؤ�ض�ضية  الحاكمية   يهدف دليل 
البنك  وبما يتالءم مع اأف�ضل الممار�ضات الدولية في هذا المجال ويرتكز الدليل على مبادئ اإر�ضادية اأربعة وهي  :-

والمدينين،  الدائنين  العمالء  البنك،  موظفي  الم�ضاهمين،   ( الم�ضالح  وذوي  العالقة  ذات  الجهات  كافة  معاملة  في  العدالة  تحقيق  • •	
والموردين(.

المالي. واأداءه  البنك  اأو�ضاع  تقييم  من  الم�ضالح  وذوي  العالقة  وذات  المعنية  الجهات  كافة  يمكن  ب�ضكل  الإف�ضاح  في  	••ال�ضفافية 
الم�ضالح  وذوي  والموظفين  البنك  ودوائر  واأن�ضطة  التنفيذية  والإدارة  الإدارة  مجل�س  بين  العالقات  	••تحديد 

الموؤ�ض�ضية. الحاكمية  بدليل  يتعلق  فيما  البنك  وموظفي  التنفيذية  والإدارة  الإدارة  مجل�س  �ضالحيات  وف�ضل  وتحديد  	••تفوي�س 

4- الم�صوؤ�ليات:

 اإن اإدارة بنك الموؤ�ض�ضة العربية الم�ضرفية تتحمل كامل الم�ضوؤولية وتتخذ الإجراءات لتحديد المبادئ الواجب اإتباعها من قبل كافة موظفي البنك وتكون 
الم�ضوؤوليات ح�ضب التالي :-

4-1 م�سوؤولية الموظف المعني بمتابعة دليل الحاكمية الموؤ�س�سية

والأن�ضطة  الدوائر  كافة  على  وتوزيعه  ال�ضارية  والتعليمات  القوانين  مع  يتفق  بما  الدليل  لهذا  الدوري  والتحديث  المراجعة   م�ضوؤولية  كامل  يتحمل 
المعنية في البنك. 

4-2 م�سوؤولية مجل�س الإدارة 

 يقوم مجل�س الإدارة بالطالع والموافقة على دليل الحاكمية الموؤ�ض�ضية دوريا وكلما دعت الحاجة بعد اأن يتم عر�ضه على لجنة الحاكمية الموؤ�ض�ضية 
والموافقة عليه من قبلها.

4-3 م�سوؤولية الإدارة التنفيذية

تقوم الإدارة التنفيذية ممثلة بالمدير العام بالموافقة على دليل الحاكمية الموؤ�ض�ضية وعلى التحديثات الدورية التي تتم عليه.

4-4 م�سوؤولية موظفي البنك

تكون م�ضوؤولية موظفي البنك بالتاأكد من اأن كافة المهام المنفذة تتم بما يتوافق مع دليل الحاكمية الموؤ�ض�ضية.

دليل الحاكمية الموؤ�ص�صية



103

5-  مجل�س الإدارة:

5-1  مهام المجل�س.

 يمثل مجل�س الإدارة اهتمام المالكين في ا�ضتمرارية العمل الناجح، بما في ذلك تعظيم العوائد المالية على الأمد الطويل. كما اأن المجل�س م�ضوؤول 
عن التاأكد، من اإن البنك يدار بالطريقة التي ت�ضمن هذه النتيجة. وهذه م�ضوؤولية تتطلب موقفا مبادرا من اأع�ضاء المجل�س. فعلى المجل�س م�ضوؤولية 
�ضيا�ضات  بانتظام بمراقبة كفاءة  القيام  المجل�س  الأوقات. وتت�ضمن م�ضوؤولية  تنفيذ م�ضوؤولياتها في كل  التنفيذية قادرة على  الإدارة  اأن  التاأكد من 
وقرارات الإدارة بما في ذلك تنفيذ ا�ضتراتيجياتها. وعلى المجل�س و�ضع اأهداف البنك الإ�ضتراتيجية وقيمه ومعاييره، كما اإن على اأع�ضاء المجل�س 

اتخاذ القرارات ب�ضورة مو�ضوعية لم�ضلحة البنك. وت�ضمل م�ضوؤوليات المجل�س الرئي�ضية ما يلي :

5-2 الخطط الإ�ستراتيجية.

 يتحمل المجل�س م�ضوؤولية ر�ضم الأهداف الإ�ضتراتجية للبنك، ويقوم بتوجيه الإدارة التنفيذية لإعداد ال�ضتراتيجيات الالزمة لتنفيذ هذه الأهداف، 
كما يقوم بالإ�ضراف وفهم ومراجعة ومراقبة خطط البنك الإ�ضتراتيجية منذ بدايتها مرورا بتطويرها وحتى تنفيذها من قبل الإدارة التنفيذية للبنك.

5-3 الخطط الت�سغيلية والموازنة.

الإدارة  من  المقدمة  ال�ضنوية   التقديرية   الموازنات  ومراجعة  للبنك  ال�ضنوية  الت�ضغيلية  الخطط  وفهم  على  الإ�ضراف  م�ضوؤولية  المجل�س  يتحمل   
التنفيذية .

5-4 البيانات المالية واإعداد التقارير.

 في حين اإن اإعداد التقارير المالية هو  في الأ�ضا�س من م�ضوؤولية الإدارة التنفيذية ، فاإن على المجل�س ولجنة التدقيق المنبثقة عنة اتخاذ الخطوات 
المعقولة ليكون مطمئنا على اأن البيانات المالية للبنك  وعمليات الإف�ضاح الأخرى تمثل بدقة الو�ضع المالي والنتائج المالية للبنك.

5-5 الإجراءات الموؤ�س�سية المهمة.

5-5-1 يكون مجل�س الإدارة م�ضوؤول عن المراجعة والموافقة على اعتماد الإجراءات التالية: اعتماد  الهياكل  التنظيمية للبنك والتي تبين الت�ضل�ضل 
اأرباح  والإعالن عن  المهنة  اأخالقيات  ودليل  الداخلية  والرقابة  ال�ضبط  واأنظمة   ، التنفيذية  والإدارة  المجل�س  اأع�ضاء  لجان  الإداري )بما في ذلك 

الأ�ضهم وال�ضفقات المالئمة وكذلك اعتماد ال�ضيا�ضات والإجراءات.

اإليهم وتتطلب  اأن ترفع  التي يجب  القرارات  التنفيذية فهم وا�ضح ومحدد ب�ضكل كتابي عن م�ضتوى  الإدارة والإدارة  اأن يكون لمجل�س  5-5-2 يجب 
موافقة المجل�س عليها.

5-6 دليل اأخالقيات العمل .

5-6-1 ينبغي اأن ي�ضمن مجل�س الإدارة اأن البنك يحافظ على م�ضتوى عالي من النزاهة في عملياته وذلك من خالل تطبيق اأف�ضل �ضيا�ضات ومعايير 
اأخالقيات العمل التي تتفق مع المعايير المهنية  والقيم المثلى .

اأي مخاوف من وجود مخالفات محتملة، كما يمكن التحقيق  اأن ي�ضع البنك الإجراءات التي يمكن بموجبها للموظفين الإبالغ ب�ضرية عن    2-6-5
بهذه ال�ضكاوي  ومتابعتها ب�ضورة م�ضتقلة ح�ضب �ضيا�ضة التبليغ المعتمدة في البنك  وبحيث يتم الإ�ضراف عليها ومراقبتها من قبل لجنة التدقيق. 
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6- ت�صكيل مجل�س الإدارة �تعيين اأع�صاء المجل�س: 

6-1 معايير  تعيين ع�سوية المجل�س.

المالئمة  والخ�ضائ�س  للمهارات  �ضنوية،  اإجراء مراجعة  الأع�ضاء م�ضئولين عن  ويكون  المجل�س  �ضنوات ح�ضب عمر  اأربع  لمدة  الأع�ضاء  تعيين  يتم 
المطلوبة من مجل�س الإدارة في �ضياق الت�ضكيلة الحالية للمجل�س. وينبغي ان ي�ضمل هذا التقييم موا�ضيع متعلقة بالحكم على العمر والمهارات مثل 
فهم الأعمال المالية والم�ضرفية ... الخ. كل ذلك في �ضياق تقييم لحاجات المجل�س المتوخاة في تلك المرحلة من الزمن. ويتم تبليغ هذا التقييم 

لكافة كبار م�ضاهمي البنك.

6-2 تعيين الأع�ساء الجدد. 

يوفر مجل�س الإدارة والبنك معلومات كاملة لالأع�ضاء  الجدد ت�ضمل تقديم مواد لهم عن خلفية البنك، وح�ضور الجتماعات مع الإدارة العليا وزيارات 
لمقر البنك ليكونوا على اطالع دائم بالتطورات التي تح�ضل داخل البنك والقطاعات الم�ضرفية المحلية والدولية. كما يعطى لكل ع�ضو في المجل�س 

كتاب تعيين ر�ضمي عند تعيينه، يتم اإعالمه فيه عن حقوقه وم�ضوؤولياته وواجباته.

6-3 ملكية الأع�ساء لالأ�سهم.

يتطلب القانون اأن يكون الأع�ضاء من مالكي األأ�ضهم. اإذ اأنه مطلوب بموجب عقد تاأ�ضي�س البنك اأن يكون الع�ضو من مالكي األأ�ضهم في البنك.

7- رئا�صة مجل�س الإدارة:
 

7-1  تعيين رئي�س مجل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي.

7-1-1  تن�س �ضيا�ضة مجل�س الإدارة على ف�ضل دور رئي�س مجل�س الإدارة عن دور الرئي�س  التنفيذي للبنك ، واأن يتم تعيين رئي�س مجل�س الإدارة من 
بين اأع�ضاء المجل�س وعلى اأن ل تربط بين رئي�س المجل�س والرئي�س التنفيذي اأي قرابة دون الدرجة الثالثة ويكون الف�ضل في الم�ضوؤوليات بموجب 

تعليمات كتابية مقرة من المجل�س ويتم مراجعتها كلما اقت�ضت الحاجة.
القوة  في  توازن  وجود  ي�ضمن  اأن  اأنه  �ِضِ من  وهذا  الم�ضتقلين  الأع�ضاء  من  الرئي�س  نائب  تعيين  يتم  تنفيذيًا  المجل�س  رئي�س  كان  حال  في   2-1-7

وال�ضالحية.
7-1-3 تت�ضمن �ضيا�ضة المجل�س في تعيين الرئي�س التنفيذي للبنك بان يتمتع بالنزاهة والكفاءة الفنية والخبرة الم�ضرفية. 

7-1-4    يتم الإف�ضاح عن و�ضع رئي�س المجل�س �ضواء كان تنفيذي اأو غير تنفيذي.

7-2  دور رئي�س المجل�س.

النظر  تباين في وجهات  التي يوجد عليها  الق�ضايا  البناء حول  النقد  المجل�س وان يعمل على خلق ثقافة ت�ضجع على  يتراأ�س اجتماعات  اأن   1-2-7
وكذلك ي�ضجع على النقا�ضات والت�ضويت على الموا�ضيع المطروحة على المجل�س.

7-2-2 العمل على اإقامة عالقة قوية بين المجل�س والإدارة التنفيذية للبنك وبين اأع�ضاء المجل�س التنفيذيين وغير التنفيذيين.
7-2-3 التاأكد من وجود معايير عالية من الحاكميه الموؤ�ض�ضية لدى البنك.

7-2-4 الت�ضال الدائم مع الرئي�س التنفيذي للبنك وتقديم الدعم الم�ضتمر له.
7-2-5 التاأكد من و�ضول المعلومات الكافية اإلى اأع�ضاء المجل�س والى الم�ضاهمين وفي الوقت المنا�ضب.

7-3 خطط الإحالل الوظيفي :

اإن التخطيط لالإحالل الوظيفي اأمر هام للغاية. اإذ يجب اأن يقوم مجل�س الإدارة او لجنة األحاكميه الموؤ�ض�ضية المنبثقة عن مجل�س الإدارة بتحديد 
وتحدِيث وب�ضورة دورية ال�ضفات والخ�ضائ�س ال�ضرورية التي ينبغي اأن يتمتع بها الرئي�س التنفيذي والمدراء التنفيذيين الأكفاء . وبحيث ت�ضمن 

الموؤهالت والمتطلبات الواجب توفرها ل�ضاغلي هذه الوظائف.
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8- ت�صكيلة مجل�س الإدارة �اأدا�ؤه:

8-1 حجم مجل�س الإدارة.

اإذا كان عدد الأع�ضاء فيه  تاأ�ضي�س البنك. ومجل�س الإدارة هو الذي يحدد ما  اأع�ضاء، المن�ضو�س عليهم في عقد  ي�ضم مجل�س الإدارة عدد ت�ضعة 
منا�ضبا.

8-2 ت�سكيلة مجل�س الإدارة  والأع�ساء الم�ستقلين.

اأع�ضاء المجل�س  وذلك من اجل الح�ضول  المتخ�ض�ضة  بين  العملية والمهنية والمهارات  التنوع في الخبرات  الإدارة �ضرورة  8-2-1 يرى مجل�س 
على اأف�ضل مزيج من المهارات والخبرات، كما ينبغي اأن يكون هناك تنوع في ع�ضوية المجل�س من الأع�ضاء التنفيذيين )اأي الأع�ضاء الذين ي�ضغلون 
من�ضبا اإداريا في البنك( والأع�ضاء غير التنفيذيين ) اأي الأع�ضاء الذين لي�س لديهم من�ضب اإداري في البنك(. كما يف�ضل اأن يكون اأغلبية اأع�ضاء 

المجل�س من الأع�ضاء غير التنفيذيين.
8-2-2 يجب اأن يكون من بين اأع�ضاء المجل�س غير التنفيذيين على الأقل ثالثة اأع�ضاء م�ضتقلين وب�ضكل دائم.

8-3 تعريف الع�سو الم�ستقل. 

يتم تعريف الع�ضو الم�ضتقل كما هو محدد من وقت لآخر في قواعد البنك المركزي الأردني وعلى اأن تت�ضمن المتطلبات التالية:
8-3-1 اأن ل يكون قد عمل كموظف في البنك خالل ال�ضنوات الثالث ال�ضابقة لتاريخ تر�ضحه لع�ضوية المجل�س.

8-3-2 اأن ل تربطه باأي اإداري في البنك قرابة دون الدرجة الثانية.
8-3-3 . اأن ل يتقا�ضى من البنك اأي راتب اأو مبلغ مالي با�ضتثناء ما يتقا�ضاه لقاء ع�ضويته في المجل�س.

8-3-4  اأن ل يكون ع�ضو مجل�س اإدارة اأو مالكا ل�ضركة يتعامل معها البنك با�ضتثناء التعامالت التي تن�ضاأ ب�ضبب الخدمات و/اأو الإعمال المعتادة التي 
يقدمها البنك لعمالئه وعلى اأن تحكمها ذات ال�ضروط التي تخ�ضع لها التعامالت المماثلة مع اأي طرف اأخر ودون اأي �ضروط تف�ضيلية.

8-3-5 اأن ل يكون �ضريكا للمدقق الخارجي اأو موظفا لديه خالل ال�ضنوات الثالث ال�ضابقة لتاريخ تر�ضحه لع�ضوية المجل�س.
8-3-6 اأن ل ت�ضكل م�ضاهمته م�ضلحة موؤثرة في راأ�ضمال البنك اأو يكون حليفا لم�ضاهم اآخر.

8-4 الحدود الزمنية لفترة الخدمة.

انه هناك  اأن الحدود الزمنية  قد ت�ضاعد على �ضمان  اأن ي�ضع حدودا زمنية لفترات الخدمة. وفي حين  انه ينبغي  اأع�ضاء مجل�س الإدارة  ل يعتقد 
اأفكارا جديدة ووجهات نظر متوفرة للمجل�س، اإل اأن من �ضيئاتها فقدان م�ضاهمة الأع�ضاء الذين تمكنوا من تطوير على مدى فترة من الزمن معرفة 

متعمقة متزايدة باأعمال البنك وعملياته، ويقدمون بالتالي م�ضاهمة متزايدة اإلى المجل�س ككل.

8-5 �سن التقاعد.

يعتقد اأع�ضاء مجل�س الإدارة باأن �ضن التقاعد الحالي هو 65 �ضنة ، �ضن مالئم، على الرغم من ان الأع�ضاء الذين ي�ضلون اإلى عمر 65 �ضنة اأثناء 
فترة خدمتهم في ع�ضوية المجل�س ، ينبغي اأن ي�ضمح لهم بال�ضتمرار لحين انتهاء فترة خدمتهم .

8-6 مكافاأة اأع�ساء المجل�س.

ينبغي اأن تتم التغييرات في مكافاأة اأع�ضاء مجل�س الإدارة في حالة وجودها، بناء على اقتراح الأع�ضاء. 
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9- عالقة المجل�س بالإدارة التنفيذية :

9-1  الح�سور المنتظم  لغير الأع�ساء في المجل�س.

 يرحب المجل�س بالح�ضور المنتظم ،في كل اجتماع مجل�س، لأ�ضخا�س من غير اأع�ضاء المجل�س  الذين هم ي�ضغلون معظم المنا�ضب الإدارية العليا 
اأن يقدم هذا  اأ�ضا�س منتظم، يجب  اإ�ضافيين لح�ضور اجتماعات المجل�س على  اأ�ضخا�س  للبنك دعوة  التنفيذي  في البنك. وفي حالة رغبة الرئي�س 

القتراح للمجل�س للح�ضول على موافقته.

9-2  عالقة المجل�س مع الإدارة التنفيذية العليا.

9-2-1 يمكن لأع�ضاء المجل�س ولجانه المختلفة الت�ضال المبا�ضر مع اإدارة البنك التنفيذية في اأي وقتا رغبوا.
هذا  وان  البنك  عمليات  على  �ضلبا  ينعك�س  ل  الت�ضال  هذا  اأن  من  للتاأكد  حكمهم  ي�ضتخدمون  �ضوف  الإدارة  مجل�س  اأع�ضاء  باأن  يفتر�س   2-2-9

الت�ضال، لو كان خطيا، تر�ضل منه ن�ضخة لرئي�س المجل�س اأو للرئي�س التنفيذي، ح�ضب ما هو مالئم.
يرى  والذين  المجل�س،  اجتماعات  لح�ضور  التنفيذيين  المدراء  بع�س  دعوة  على  لآخر،  وقت  من  للبنك  التنفيذي  الرئي�س  المجل�س  ي�ضجع   3-2-9
الرئي�س التنفيذي اأنهم  )1( قادرين على تقديم معرفة متعمقة اإ�ضافية حول بنود جدول الإعمال التي تتم مناق�ضتها نتيجة الم�ضاركة ال�ضخ�ضية لهم 

في هذه المجالت و/اأو)2( المدراء الذين ترى الإدارة اأن لديهم اإمكانيات م�ضتقبلية تعتقد الإدارة العليا بان على المجل�س الإطالع عليها.

10- اإجراءات اإجتماعات المجل�س:

10-1 عدد الجتماعات .

 على مجل�س الإدارة اأن يعقد على الأقل �ضتة اجتماعات دورية منتظمة على فترات يعتبرها المجل�س مالئمة لأداء م�ضوؤوليات المجل�س وذلك ح�ضب 
موا�ضيع  اأي  لمناق�ضة  المجل�س  حاجة  على  بناءًا  مجدولة  غير  اجتماعات  لعقد  الدعوة  يمكن  بانتظام   المجدولة  لالجتماعات  بالإ�ضافة   . القانون 

طارئة ذات عالقة باأعمال البنك ،وعلى اأن توجه الدعوة لالجتماع قبل فترة زمنية منا�ضبة. 

10-2 تحديد بنود جدول اأعمال اجتماعات مجل�س الإدارة .

اأع�ضاء  من  ع�ضو  لكل  ويحق  للمجل�س.  اجتماع  كل  اأعمال  بو�ضع جدول  للبنك،  التنفيذي  الرئي�س  مع  الوثيق  بالت�ضاور  الإدارة،  مجل�س  رئي�س  يقوم   
اأي ع�ضو من  اأو طلب تقديم تقرير من قبل  اأي ع�ضو من الإدارة التنفيذية للبنك  اإ�ضافة بنود على جدول الأعمال ، وطلب ح�ضور  المجل�س اقتراح 

الإدارة التنفيذية ، اأو مناق�ضة اأية موا�ضيع لي�ضت على جدول اأعمال ذلك الإجماع.

10-3 تزويد اأع�ساء المجل�س بجدول الإعمال م�سبقا . 

 ينبغي اأن يتوفر للمجل�س معلومات دقيقة وكاملة لأداء مهامه، حيث اأن نوعية المعلومات التي يح�ضل عليها المجل�س توؤثر ب�ضورة مبا�ضرة على قدرته 
على اأداء مهمة الإ�ضراف الخا�ضة به بفعالية. وينبغي اأن ٌيزًود اأع�ضاء المجل�س بالمعلومات الالزمة من م�ضادر متنوعة بما في ذلك الإدارة التنفيذية  

للبنك ، ولجان المجل�س، والخبراء والم�ضت�ضارين الخارجيين، والتقارير المقدمة من المدققين وتقارير المحللين والإعالم، ح�ضب ما هو مالئم. 

 جميع المعلومات والبيانات ال�ضرورية التي ت�ضاعد اأع�ضاء المجل�س على فهم �ضير العمل يحب اأن تقدم خطيا للمجل�س، قبل كل اجتماع بوقت كاف. 
وعلى اأن تكون هذه البيانات مخت�ضرة  قدر الإمكان، في حين اأنها توفر المعلومات المطلوبة. وي�ضجع اأع�ضاء المجل�س على البقاء على اطالع  م�ضتمر 
اأع�ضاء الإدارة العليا للبنك.  على �ضوؤون البنك  في الفترات التي قد تطراأ ما بين اجتماعات المجل�س من خالل الت�ضالت الفردية المبا�ضرة مع 

وكما يقوم اأمين �ضر المجل�س، بالم�ضاعدة في ترتيب وتي�ضير مثل هذه الت�ضالت عندما يطلب منة ذلك.
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10-4 دور اأمين �سر المجل�س. 

يعتقد المجل�س اأن دور اأمين �ضر المجل�س هو دور مهم، ويتمثل في المهام التالية. 
- التن�ضيق مع رئي�س واأع�ضاء مجل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي لتحديد مواعيد اجتماعات المجل�س واللجان المنبثقة عنه. 

- اإعداد جداول اإعمال الجتماعات بتوجيه من رئي�س المجل�س اأو اللجنة المعنية.     
- الإعداد لجتماعات مجل�س الإدارة واللجان المنبثقة عنه من حيث تجهيز كافة الأوراق والم�ضتندات الخا�ضة بالجتماع واإر�ضالها لالأع�ضاء قبل 

موعد الجتماع بفترة منا�ضبة.
- التاأكد من توفر الن�ضاب القانوني لكافة اجتماعات المجل�س واللجان المنبثقة عنه وتدوين اأ�ضماء الأع�ضاء الحا�ضرين والغائبين. 

- التاأكد من �ضحة الت�ضويت على القرارات �ضواء تمت بالإجماع او بالأغلبية وتدوين كافة الأ�ضوات المعار�ضة اأو المتحفظة. 
- تدوين محا�ضر الجتماعات والقرارات في �ضجل خا�س وفي �ضفحات متتالية مرقمة بالت�ضل�ضل وموقعة من رئي�س واأع�ضاء المجل�س/ اللجنة الذين 

ح�ضروا الجتماع.
اللجنة  للمجل�س/  الالزمة  التقارير  وتقديم  والتو�ضيات،  القرارات  تلك  تنفيذ  المعنية ومتابعة  للجهات  اللجنة  المجل�س/  وتو�ضيات  تبليغ قرارات   -

بهذا الخ�ضو�س.    
- المحافظة على ال�ضرية فيما يتعلق بقرارات المجل�س ونتائج اجتماعاته، وعدم الإف�ضاح عنها اإل في الحدود التي تتطلبها عملية تبليغ تلك القرارات 

�ضمن القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة.
- حفظ كافة الأوراق والمرا�ضالت والوثائق التي لها عالقة بعمل المجل�س في قا�ضات اأو خزائن خا�ضة تتوفر بها و�ضائل الأمن والحماية.

العالقة بح�ضب  وللجهات ذات  للم�ضاهمين  اإر�ضالها  والتاأكد من  الدعوات،  واإعداد  للم�ضاهمين،  العامة  للهيئة  العادي  ال�ضنوي  التن�ضيق لالجتماع   -
القوانين والأنظمة ذات العالقة.

- متابعة قرارات الهيئة العامة والح�ضول على الموافقات الالزمة فيما يتعلق بقرارات توزيعات الإرباح.
- التن�ضيق لجتماعات الهيئة العامة للم�ضاهمين غير العادية في حال انعقادها. 

- التاأكد من التزام المجل�س بالنظام الداخلي للبنك ومعايير األحاكميه الموؤ�ض�ضية وكافة الأنظمة والقوانين ذات العالقة وتقديم الم�ضورة للمجل�س 
بهذا الخ�ضو�س. 

- متابعة التغييرات في القوانين والأنظمة ذات العالقة بعمل المجل�س. 
- متابعة كافة النفقات والم�ضاريف التي لها عالقة باجتماعات المجل�س والإ�ضراف على �ضرف الأتعاب والمكافاآت.

على  تطراأ  تعديالت  باأية  الر�ضمية  الجهات  وتبليغ  عنه  المنبثقة  واللجان  المجل�س  اأع�ضاء  بع�ضوية  الخا�ضة  والم�ضتندات  بال�ضجالت  الحتفاظ   -
ع�ضوية الأع�ضاء.  واأي قرار ب�ضاأن اإقالة وكذلك تعيين اأمين �ضر المجل�س يجب اأن يتخذ من قبل كامل المجل�س.

10-5 الموا�سيع المقدمة للمجل�س. 

كقاعدة عامة ، ينبغي اإر�ضال جميع الأوراق المتعلقة بموا�ضيع محددة لأع�ضاء المجل�س م�ضبقًا  لالطالع عليها ،وذلك  للمحافظة على وقت اجتماع 
المجل�س وتركيز وقت المناق�ضة على الأ�ضئلة التي قد يطرحها اأع�ضاء المجل�س ب�ضاأن هذه الموا�ضيع.

10-6 ال�سرية 

يلتزم اأع�ضاء المجل�س بالمحافظة على ال�ضرية التامة ب�ضاأن ما يدور في اجتماعاتهم وب�ضاأن المعلومات ال�ضرية والقرارات واأ�ضرار البنك.

10-7 �سيا�سة حفظ المعلومات.

والمذكرات  الن�ضخ  كافة  اإتالف  يتم  الإدارة،  النهائي لجتماع مجل�س  المح�ضر  اعتماد  الموافقة على  تتم  اأن  ما  اأنه  للمجل�س  الثابتة  ال�ضيا�ضات  من 
الأولية ال�ضابقة لهذا المح�ضر كاإجراء روتيني.

10-8 تعار�س الم�سالح.

 ينبغي األ يقوم اأع�ضاء المجل�س، عند ممار�ضتهم لمهامهم الإدارية بال�ضعي وراء م�ضالح �ضخ�ضية لهم اأو لأطراف ذات العالقة �ضد م�ضلحة البنك. 
ومن م�ضوؤولية كل ع�ضو اأن يقوم في اأقرب فر�ضة، بتبليغ رئي�س المجل�س ب�ضاأن اأي و�ضع ينطوي على تعار�س م�ضالح محتمل . 
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11- لجان المجل�س :

11-1 هيكلية اللجان. 

- يقوم مجل�س الإدارة بهدف زيادة فعاليته  في الإ�ضراف على البنك بت�ضكيل لجان منبثقة عنة لم�ضاعدته في القيام بواجباته ومهامه المختلفة ، 
علما باأن وجود هذه اللجان ل يعفي المجل�س من تحمل الم�ضوؤولية المبا�ضرة لجميع الأمور المتعلقة بالبنك. مما ي�ضمح لأع�ضاء المجل�س بالتعمق اأكثر 
في الموا�ضيع الرئي�ضية مما لو كانت �ضتبحث في اجتماع ي�ضم كافة اأع�ضاء المجل�س  ، وينبغي اأن تتخذ القرارات ب�ضاأن ع�ضوية اللجان من قبل كامل 

المجل�س، بناء على تو�ضيات لجنة األحاكميه الموؤ�ض�ضية للبنك.  
قبل  واعتماده من  يتم مراجعته ب�ضورة دورية   ، وم�ضوؤوليات و�ضالحيات كل لجنة  واجبات  (Charter) يحدد مهام  لكل لجنة ميثاق خطي  يكون   -

المجل�س .
- تقوم كل لجنة بتقديم تقرير اإلى المجل�س فيما يتعلق باأن�ضطتها ونتائجها وتو�ضياتها بعد كل اجتماع.

- تقوم كل لجنة بممار�ضة مهامها ح�ضب الميثاق المعتمد من قبل المجل�س.
مهامها  عن  وملخ�س  اللجان  هذه  في  الأع�ضاء  اأ�ضماء  عن  الإف�ضاح  ويتم  المجل�س  لجان  اأع�ضاء  تعيين  عند  ال�ضفافية  مبداأ  يعتمد  اأن  يجب   -

وم�ضوؤولياتها �ضمن التقرير ال�ضنوي للبنك. 

11-2   عدد وهيكلية وا�ستقاللية اللجان:

 يحق للمجل�س ومن وقت لآخر اإذا رغب بت�ضكيل لجنة جديدة اأو حل لجنة حالية )با�ضتثناء اللجان المن�ضو�س عليها ح�ضب القوانين( ح�ضب ظروف 
اإدارة  ولجنة  الموؤ�ض�ضية  األحاكميه  لجنة  والمكافاآت،  التر�ضيحات  لجنة  التدقيق،  لجنة  التنفيذية،  اللجنة  هي:  الحالية  واللجان  العمل،  ومتطلبات 

المخاطر.

11-2-1 اللجنة التنفيذية: 
- الهدف الرئي�ضي من ت�ضكيل هذه اللجنة هو م�ضاعدة المجل�س في اإدارة اأعمال البنك خا�ضة فيما يتعلق بالموا�ضيع التي تحتاج اإلى اطالع وموافقة 
المجل�س في حال وجود ظروف طارئة قد تعيق المجل�س من النعقاد اأو عند الحاجة اإلى اتخاذ قرارات هامة في الفترة ما بين الجتماعات المجدولة 

للمجل�س. 
- تتكون اللجنة من ثالثة اأع�ضاء من اأع�ضاء المجل�س على الأقل،  يتم اختيارهم من قبل المجل�س و يكون رئي�س المجل�س رئي�س اللجنة.

- تجتمع اللجنة بناءًا على دعوة خطيه من رئي�ضها كلما دعت الحاجة في الفترة التي تقع بين اجتماعات المجل�س المجدولة والتي ت�ضم كامل اأع�ضاء 
المجل�س.

11-2-2 لجنة األحاكميه الموؤ�ض�ضية: 
- ت�ضكل هذه اللجنة من ثالثة اأع�ضاء على الأقل، وتتاألف من رئي�س المجل�س واثنان من الأع�ضاء غير التنفيذيين.

- تكون م�ضوؤولية هذه اللجنة توجيه عملية اإعداد وتحديث وتطبيق دليل األحاكميه الموؤ�ض�ضية في البنك والتاأكد من  توفر معايير عالية الجودة من 
األحاكميه الموؤ�ض�ضية لدى البنك.

11-2-3 لجنة التدقيق: 
والتقارير  ال�ضبط  واأنظمة  التدقيق  اإلى مراقبة مدى فاعلية  بالإ�ضافة  الخارجي  المدقق  تعيين  للمجل�س بخ�ضو�س  بالتو�ضية  التدقيق  تقوم لجنة   -

المالية للبنك. 
-  ت�ضكل لجنة التدقيق وفقًا للمتطلبات القانونية ا�ضتنادًا اإلى قانون البنوك ، وت�ضكل هذه اللجنة على الأقل من ثالثة اأع�ضاء  غير تنفيذيين  اثنان 

منهم من الأع�ضاء الم�ضتقلين.  
- يجب اأن يكون على الأقل اثنان من اأع�ضاء اللجنة حا�ضلين على موؤهالت علمية و/اأو خبرات عملية في مجال الإدارة المالية.

ال�ضنة دون ح�ضور  الأقل في  البنك مرة واحدة على  الداخلي وم�ضوؤول المتثال في  والتدقيق  الخارجي  المدقق  التدقيق بالجتماع مع  - تقوم لجنة 
الإدارة التنفيذية.

والرقابة  ال�ضبط  اأنظمة  كفاية  على  بالرقابة  يتعلق  فيما  للبنك  التنفيذية  الإدارة  اأو  المجل�س  م�ضوؤوليات  عن  تغني  ل  التدقيق  لجنة  م�ضوؤولية  اإن   -
الداخلية.
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11-2-4 لجنه التر�ضيحات والمكافاآت:  
- ت�ضكل هذه اللجنة من بين اأع�ضاء المجل�س على الأقل من ثالثة اأع�ضاء غير تنفيذيين وعلى اأن يكون اغلبهم من الأع�ضاء الم�ضتقلين بما في ذلك 

رئي�س اللجنة.
للعمل  موؤهلين  اأ�ضخا�س  ل�ضتقطاب  كافية  /المكافاآت   الرواتب  تكون  اأن  ت�ضمن  البنك  لدى  مكافاآت  �ضيا�ضة  وجود  من  بالتاأكد  اللجنة  تقوم   -
والتو�ضية  المعتمد  المكافاآت  نظام  بمراجعة  تقوم  وكما  الأخرى  البنوك  قبل  من  الممنوحة  والمكافاآت  الرواتب  مع  يتما�ضى  ب�ضكل  بهم  والحتفاظ 

بالمكافاآت الممنوحة اإلى الإدارة التنفيذية في البنك .
- تقوم لجنة التر�ضيحات بت�ضمية اأع�ضاء المجل�س وتحديد الموؤهالت والقدرات التي يجب اأن تتوفر لديهم ، وفي حال اإعادة التر�ضيح يوؤخذ بالعتبار 

عدد مرات ح�ضور الع�ضو ومدى فاعليته في المجل�س ال�ضابق. 
- تقوم اللجنة بتحديد �ضفة الع�ضو اإذا كان م�ضتقل اأو غير م�ضتقل ح�ضب تعليمات البنك المركزي.

المجل�س  وتركيبة  حجم  حيث  من  ال�ضنة  في  واحدة  مرة  الأقل  على  المجل�س  واأداء  فعالية  تقييم  في  ومعتمده  محدده  اأ�ض�س  باإتباع  اللجنة  تقوم   -
الأخرى،  المالية  والموؤ�ض�ضات  البنوك  مع  ومقارن  مو�ضوعي  الأداء  تقييم  معيار  يكون  وبحيث  الأع�ضاء  لدى  توفرها  الواجب  والخبرات  والمهارات 
بالإ�ضافة اإلى معايير �ضالمة و�ضحة البيانات المالية ومدى اللتزام بالمتطلبات الرقابية وتقديم التو�ضيات للمجل�س بخ�ضو�س اأية تغيرات مقترحه .

- توفير معلومات وملخ�ضات عن خلفية بع�س الموا�ضيع الهامة عن البنك لأع�ضاء مجل�س الإدارة عند الطلب، والتاأكد من اطالعهم الم�ضتمر حول 
الموا�ضيع الحديثة ذات العالقة بالعمل الم�ضرفي، وت�ضجيع الأع�ضاء على ح�ضور الندوات والم�ضاركة في الموؤتمرات التي توفر لهم فر�س اللقاء مع 

الموؤ�ض�ضات والبنوك المحلية والعالمية.
11-2-5 لجنة اإدارة المخاطر:

بما في ذلك  المخاطر  كافة  التقليل من  فعال في  الداخلية  الرقابة  اأن نظام  البنك ومراقبة  لها  يتعر�س  التي  المخاطر  للمجل�س م�ضوؤولية مراقبة   
مخاطر الئتمان، ومخاطر ال�ضوق، ومخاطر ال�ضيولة، والمخاطر الت�ضغيلية لم�ضتوى مقبول.

- ت�ضكل اللجنة من ثالثة اأع�ضاء من اأع�ضاء المجل�س على الأقل ويمكن اأن ت�ضم في ع�ضويتها اأع�ضاء من الإدارة التنفيذية.
- تتولى اللجنة مراجعة �ضيا�ضات وا�ضتراتجيات اإدارة المخاطر لدى البنك قبل اعتمادها من مجل�س الإدارة ، وتكون م�ضوؤولية الإدارة التنفيذية تنفيذ 

هذه ال�ضتراتجيات وتطوير �ضيا�ضات واإجراءات اإدارة كافة اأنواع المخاطر.
- تقوم اللجنة بمراجعة الهيكل التنظيمي لإدارة المخاطر المعد من قبل الإدارة التنفيذية في البنك واعتماده من قبل مجل�س الإدارة.

- تقوم اللجنة بمواكبة التطورات ال�ضريعة والتعقيدات المتزايدة التي تطراأ على اإدارة المخاطر داخل البنك وتقوم برفع تقارير دورية اإلى مجل�س 
الإدارة حول تلك التطورات.

11-3  تعيين اأع�ساء اللجان: 

 يكون اأع�ضاء المجل�س م�ضوؤولين، اثر تو�ضية من لجنة األحاكميه الموؤ�ض�ضية للبنك ،وبعد الأخذ بالعتبار رغبات اأع�ضاء المجل�س عن تعين اأع�ضاء 
اللجان المختلفة .

11-4 دورية اجتماعات اللجان

- يحدد رئي�س اللجنة، بالت�ضاور مع اأع�ضاء اللجنة دورية ومدة اجتماعات اللجنة وبما ل يتعار�س مع القوانين  ال�ضارية ومهام اللجان .
- يجوز لأي ع�ضو مجل�س اإدارة لي�س ع�ضوا في لجنة معينة اأن يح�ضر اأي اجتماع للجنة بموافقة رئي�س اللجنة اأو بموافقة اأغلبية اأع�ضاء اللجنة. 

11-5 جدول اأعمال اللجان.

يقوم رئي�س اللجنة، بالتن�ضيق والت�ضاور مع بقية الأع�ضاء والداره التنفيذية  باإعداد جدول اأعمال اللجنة .

12- العالقة مع الم�صاهمين: 

12-1  تفاعل المجل�س مع الم�ستثمرين الموؤ�س�سيين وال�سحافة والعمالء...الخ.

 يعتبر اأع�ضاء مجل�س الإدارة اأن الرئي�س التنفيذي للبنك يحق له التحدث بالنيابة عن البنك، وكما يجوز لأي فرد من اأع�ضاء المجل�س من وقت اإلى 
اآخر وبناء على طلب الرئي�س التنفيذي، اللتقاء مع اأو التوا�ضل بطريقة اأخرى مع عمالء متنوعين تربطهم عالقة عمل مع البنك. واإذا كان هناك 

�ضرورة للح�ضول على اآراء اأع�ضاء مجل�س الإدارة، فينبغي في معظم الأحيان اأن ترد هذه من رئي�س مجل�س الإدارة.
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12-2 الجتماع ال�سنوي للم�ساهمين.

-  يجب اأن يح�ضر كافة اأع�ضاء المجل�س  وروؤ�ضاء اللجان اجتماع الهيئة العامة ال�ضنوي لم�ضاهمي البنك.
-  يقوم البنك باتخاذ خطوات ن�ضطة لت�ضجيع الم�ضاهمين، على الأخ�س �ضغار الم�ضاهمين، للم�ضاركة في اجتماع الهيئة العامة ال�ضنوي، وكذلك في 

الت�ضويت، اإما   �ضخ�ضيا اأو غيابيا بالوكالة، على كل مو�ضوع منف�ضل يتم طرحه في اجتماع الهيئة العامة ال�ضنوي.
والتقرير  بالتدقيق  المتعلقة  الأ�ضئلة  على  الرد  بهدف  العامة  للهيئة  ال�ضنوي  الجتماع  بح�ضور  الخارجيين  المدققين  عن  ممثلون  يقوم  اأن  يجب    -

الخا�س بهم. 
-  يراعي الت�ضويت على حده على كل ق�ضية تثار خالل الجتماع ال�ضنوي للهيئة العامة.

-  يتم انتخاب اأو اإعادة انتخاب اأع�ضاء مجل�س الإدارة وكذلك انتخاب المدقق الخارجي خالل اجتماع الهيئة العامة ال�ضنوي وفقًا لقانون ال�ضركات. 

12-3 و�سائل التوا�سل مع الم�ساهمين.

ال�ضحف  وبيانات  الإخبارية  الن�ضرات  مثل  اأخرى  طرق  اإلى  بالإ�ضافة  ال�ضنوي،  العامة  الهيئة  اجتماع  خالل  من  الم�ضاهمين  مع  البنك  يتوا�ضل   
والتقارير ال�ضنوية. وينبغي اأن تكون التعليمات التي يتم توفيرها �ضادقة ووا�ضحة وذات توقيت مالئم. وينبغي اأن تعطي للم�ضتثمرين �ضورة واقعية للو�ضع 

المالي للبنك ونتائج عملياته. 

12-4 التوا�سل الفعال وال�سادق.

 تقع على البنك م�ضوؤولية التوا�ضل بفعالية و�ضدق مع الم�ضاهمين. وينبغي اأن يكون الهدف من التوا�ضل مع الم�ضاهمين هو م�ضاعدة الم�ضاهمين على 
فهم العمل ودرجة المخاطر والو�ضع المالي والأداء الت�ضغيلي واتجاهات البنك. 

التي قام  التي تمت خالل الجتماع والأ�ضئلة  الم�ضاهمين على كافة المالحظات  اإعداد تقرير لطالع  يتم  ال�ضنوي  األعامه  الهيئة  انتهاء اجتماع  بعد 
الم�ضاهمين بطرحها ورد الإدارة التنفيذية عليها ونتائج الجتماع والقرارات ال�ضادرة بما في ذلك نتائج الت�ضويت .

13- الم�صائلة ،التدقيق �الإمتثال:

13-1 دقة البيانات المالية.

الو�ضع  تمثل بدقة   ، وللعموم  للم�ضاهمين  الأخرى  والإف�ضاحات  للبنك  المالية  البيانات  بان   اإجراءات مقبولة لالطمئنان  المجل�س  يتخذ  اأن  ينبغي   
المالي للبنك ونتائج عملياته. وينبغي اأن تقدم البيانات المالية تقييما مفهوما ومتوازنا لو�ضع واآفاق البنك الم�ضتقبلية.

13-2 دائرة اإدارة المخاطر. 

13-2-1  المجل�س م�ضوؤول في نهاية المطاف عن اإطار عمل المخاطر والرقابة ، في حين انه يخول عادة �ضالحية  و�ضع وت�ضغيل ومراقبة ذلك اإلى 
الإدارة التنفيذية ، اإل اأنه ل يمكنه تخويل م�ضوؤولياته.

13-2-2 ترفع دائرة اإدارة المخاطر في البنك تقاريرها اإلى لجنة اإدارة المخاطر، اأما بالن�ضبة للعمليات اليومية فيكون ارتباطها مع المدير العام.
13-2-3 تت�ضمن م�ضوؤوليات دائرة اإدارة المخاطر في البنك ما يلي : 

- تحليل جميع المخاطر بما فيها مخاطر الئتمان، مخاطر ال�ضوق، مخاطر ال�ضيولة ومخاطر العمليات.
- تطوير منهجيات القيا�س وال�ضبط لكل نوع من اأنواع المخاطر.

- التو�ضية للجنة اإدارة المخاطر ب�ضقوف للمخاطر، والموافقات، ورفع التقارير، وت�ضجيل حالت ا�ضتثنائية عن �ضيا�ضة اإدارة المخاطر.
- تزويد المجل�س والإدارة التنفيذية العليا بمعلومات عن قيا�س المخاطر ومنظومة المخاطر (Risk Profile) في البنك. ) يقوم المجل�س بمراجعة 

اإح�ضائيات المخاطر في البنك النوعية والكمية وب�ضكل منتظم في كل اجتماع للمجل�س(.
- توفير معلومات حول المخاطر لدى البنك ل�ضتخدامها لإغرا�س الإف�ضاح والن�ضر للجمهور.

13-2-4   تقوم لجان البنك الأخرى مثل لجان الئتمان واإدارة الموجودات والمطلوبات/الخزينة ومخاطر الت�ضغيل بم�ضاعدة دائرة اإدارة المخاطر 
في القيام بمهامها وفق ال�ضالحيات المحددة لها.

13-2-5  يجب اأن يتم ت�ضمين التقرير ال�ضنوي للبنك بمعلومات عن دائرة اإدارة المخاطر حول هيكلها وطبعيه عملها والتطورات التي طراأت عليها.
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13-3  العالقة مع المدققين الخارجيين.

الداخلية،  ال�ضوابط  المالية ومبادئ  التقارير  اأن يتم تقديم وعر�س  للنظر في كيف ينبغي  الر�ضمية وال�ضفافة  الترتيبات  اأن يتخذ المجل�س  - يجب 
وكذلك المحافظة على عالقة مالئمة مع مدققين البنك.

- يطلب البنك الدوران المنتظم من مكتب التدقيق الخارجي وفي حال �ضعوبة تطبيق ذلك يطلب الدوران المنتظم لل�ضريك الرئي�ضي الم�ضوؤول عن 
اأعمال التدقيق على البنك.

- يقوم المدقق الخارجي بتزويد لجنة التدقيق بن�ضخة من تقريره ويجب اأن يجتمع مع اللجنة مرة واحدة على الأقل في ال�ضنة دون ح�ضور الإدارة 
التنفيذية.

13-4 التدقيق الداخلي. 

- تن�س �ضيا�ضة البنك على انه ينبغي اإيجاد وتدريب ومكافاأة كوادر التدقيق الداخلي للبنك، كما ينبغي اأن يتم توفير لهم اإمكانية الإطالع بحرية على 
بال�ضورة  بمهامهم  القيام  ليتمكنوا من  البنك  الكاملة داخل  وال�ضالحيات  الت�ضهيالت  اإعطائهم  ينبغي  والتوا�ضل مع موظفيه، كما  البنك  �ضجالت 
المالئمة واأن ل يكلفوا باأي م�ضوؤوليات تنفيذية داخل البنك وتكون اإدارة التدقيق م�ضئولة عن اقتراح هيكل ونطاق التدقيق الداخلي كما تكون م�ضئولة 
الداخلي  التدقيق  وتعميم مهام و�ضالحيات وم�ضوؤوليات  توثيق  يتم  الم�ضالح. وكذلك  تعار�س في  لوجود  اأي احتمالية  التدقيق عن  اإعالم لجنة  عن 

داخل البنك. 
- يقدم فريق التدقيق الداخلي تقاريره اإلى رئي�س لجنة التدقيق.

- من مهام دائرة التدقيق الداخلي مراجعة عمليات الإبالغ المالي في البنك للتاأكد من اأن المعلومات المالية والإدارية والعمليات تتوفر فيها الدقة 
والتوقيت المنا�ضب وكذلك المتثال ل�ضيا�ضات البنك الداخلية والمعايير والإجراءات الدولية والقوانين والتعليمات ذات العالقة.

- تمار�س اإدارة التدقيق الداخلي مهامها وتعد تقريرها دون اأي تدخل خارجي ويحق لها مناق�ضة تقاريرها مع الدوائر التي تم تدقيقها. 

13-5  مراقبة المتثال. 

تدريبها  يتم  وبحيث  باأعمالها،  للقيام  الموؤهلة  الب�ضرية  الكوادر  من  الكافي  بالعدد  تزويدها  ويتم  م�ضتقلة،  المتثال  مراقبة  اإدارة  تكون  اأن  يجب   -
ومكافاآتها ب�ضكل منا�ضب.

والقوانين  بالأنظمة  الأوقات  كل  في  البنك  التزام  من  التاأكد  ل�ضمان  الفعالة  البرامج  واإعداد  للبنك  المتثال  �ضيا�ضة  بو�ضع  المتثال  اإدارة  تقوم   -
والتعليمات والت�ضريعات النافذة،. وتعتمد من قبل مجل�س الإدارة .

- ترفع اإدارة المتثال تقاريرها حول نتائج اأعمالها ومراقبتها اإلى المجل�س اأو اللجنة المنبثقة عنه مع اإر�ضال ن�ضخة اإلى الإدارة التنفيذية وبما يتوافق 
مع تعليمات البنك المركزي بهذا الخ�ضو�س. 

13-6 اأنظمة ال�سبط والرقابة الداخلية.

- يجب على مجل�س الإدارة التاأكد من مدى توفر وكفاية اأنظمة ال�ضبط الرقابة الداخلية ومدى تقيد البنك بها، واأن هذه الأنظمة فعالة ومتماثلة مع 
اإ�ضتراتيجية البنك.

- يتم مراجعة هيكل اأنظمة ال�ضبط الرقابة الداخلية من قبل المدقق الخارجي والتدقيق الداخلي مر واحدة على الأقل في ال�ضنة.
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14- ال�صفافية �الإف�صاح:

على  والتركيز  عام   ب�ضكل  والجمهور  الأخرى  والبنوك  ،المودعين  الم�ضاهمين  اإلى  ن�ضاطه  عن  ومعنى  دللة  ذات  معلومات  بتوفير  البنك  يلتزم    1-14
التقرير  للجميع وذلك من خالل  وان تكون متاحة  ب�ضكل دوري  المعلومات  الإف�ضاح عن هذه  يتم  اأن  ،وعلى  ب�ضكل خا�س  الم�ضاهمين  التي تهم  الق�ضايا 

ال�ضنوي للبنك ومن خالل التقارير األربعيه تحتوي على بيانات مالية اأو من خالل الجتماع ال�ضنوي للهيئة العامة للم�ضاهمين.

14-2  على البنك اأن يقوم بالإف�ضاح وفقًا لمعايير المحا�ضبة الدولية)IFRS( وقانون البنوك وتعليمات البنك المركزي الأردني واأية اأنظمة اأخرى ذات 
عالقة .

14-3   الإف�ضاح يجب اأن يكون حول جميع الموا�ضيع الجوهرية التي تخ�س البنك بما في ذلك  نتائج العمليات المالية، لأهداف وتقييم  الأداء و تركيبة 
الم�ضاهمين)الم�ضاهمين الرئي�ضيين الذين تزيد ن�ضبة م�ضاهمتهم عن 10% من راأ�ضمال البنك(  ودليل األحاكميه الموؤ�ض�ضية ومدى التزام البنك ببنوده.

14-4  يقوم مجل�س الإدارة بت�ضمين التقرير ال�ضنوي للبنك ببيان حول مدى كفاية اأنظمة ال�ضبط والرقابة ومدى مالئمة ال�ضوابط الداخلية للبنك على 
التقارير المالية. وينبغي اأن يت�ضمن البيان ما يلي :

- بيان بم�ضوؤولية الإدارة عند اإعداد التقارير المالية للبنك عن و�ضع والمحافظة على اأنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية وعن دقة وكفاية البيانات المالية 
والمعلومات الواردة في التقارير.

- بيان يحدد اإطار العمل الذي ت�ضتخدمه الإدارة التنفيذية لتقييم فعالية ال�ضوابط الداخلية.
- تقييم الإدارة التنفيذية لفعالية اأنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية كما هو وارد في تاريخ البيانات المالية الم�ضمولة في التقرير ال�ضنوي.

- الإف�ضاح عن اأية مواطن ال�ضعف ذات الأثر المادي والجوهري في اأنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية.
- يتم الإف�ضاح عن ملخ�س ل�ضيا�ضة المكافاآت الممنوحة لأع�ضاء مجل�س الإدارة ورواتب ومكافاآت الممنوحة لالإدارة التنفيذية في التقرير ال�ضنوي للبنك.

العامة وق�ضم الم�ضاهمين وكما يتم ن�ضرها على الموقع اللكتروني  للبنك من خالل ق�ضم العالقات  ال�ضنوي  التقرير  الواردة في  - يتم توفير المعلومات 
للبنك وب�ضكل محدث.

- معلومات عن كل ع�ضو مجل�س اإدارة تت�ضمن الموؤهالت العلمية والخبرات العملية وح�ضته في راأ�س المال والمكافاآت /الرواتب المدفوعة له.
اجتماع  مرات  وعدد  المخاطر  اإدارة  دائرة  واأن�ضطة  لهيكل  وو�ضف  المجل�س  لجان  وم�ضوؤوليات  لمهام  وملخ�س  للبنك  التنظيمي  الهيكل  عن  ملخ�س   -

المجل�س ولجانه.

15- تنفيذ التوجيهات:

15-1 على المجل�س التاأكد من توفير وتطبيق معايير عالية من األحاكميه الموؤ�ض�ضية والمن�ضو�س عليها في الدليل واإذا تاأكد المجل�س في اأي وقت اأن اأي 
من التوجيهات المن�ضو�س عليها في هذا الدليل لي�ضت مطبقة بالكامل، يتخذ المجل�س الإجراءات التي يعتبرها �ضرورية ل�ضمان المتثال الكامل بال�ضرعة 

الممكنة.

15-2 يقوم البنك �ضمن تقريره ال�ضنوي باإعداد تقرير للجمهور عن مدى التزام اإدارة البنك بتطبيق بنود الدليل مع ذكر اأ�ضباب عدم اللتزام باأي بند لم 
يتم تطبيقه.

16- المراجعة:

  هذا الدليل قابل للمراجعة والتطوير والتعديل �ضنويا وكلما اقت�ضت الحاجة وح�ضب ما يراه المجل�س منا�ضبًا.
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دليل مجموعة الموؤ�ص�صة العربية الم�صرفية

الم�ضرفية العربية  الموؤ�ض�ضة  114دليل مجموعة 
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رئي�س مجل�س الإدارة

الموؤ�ص�صة العربية الم�صرفية - تون�س
مبنى الموؤ�ض�ضة العربية الم�ضرفية

نهج بحيرة اأنا�ضي ، 1053 �ضفاف البحيرة
تون�س، الجمهورية التون�ضية

هاتف: 861 861 )71( )216(
فاك�س: 406 960 / 427 960 )71( )216(

  abc.tunis@arabbanking.com :البريد الإلكتروني

محمد بن عثمان
المدير العام بالوكالة

بنك الموؤ�ص�صة العربية الم�صرفية الإ�صالمي )�س. م. ب. م(
برج الموؤ�ض�ضة العربية الم�ضرفية، المنطقة الدبلوما�ضية

�س. ب 2808، المنامة
مملكة البحرين

هاتف: 342 543 17 )973(
فاك�س: 972 533 17/ 379 536 17 )973(

نافيد خان
الع�صو المنتدب

�صركة الخدمات المالية العربية �س.م.ب )م(
�س. ب 2152، المنامة

مملكة البحرين
هاتف: 333 290 17 )973(
فاك�س: 122 291 17 )973(

�صنكار �صارما
الرئي�س التنفيذي

  ال�صركات التابعة د�ليًا

بنك الموؤ�ص�صة العربية الم�صرفية الد�لي بي اإل �صي
المكتب الرئي�صي �فرع لندن
دار الموؤ�ض�ضة العربية الم�ضرفية

EC2R 6AB 1-5 مورغيت، لندن
المملكة المتحدة

هاتف:  4000 7726 )20( )44( 
فاك�س:  9987 7606 )20( )44( 

نوفل بربر
الع�صو المنتدب �الرئي�س التنفيذي 

دليل مجموعة الموؤ�ص�صة العربية الم�صرفية
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بنك الموؤ�ص�صة العربية الم�صرفية الد�لي بي ال �صي
)فرع باري�س(

4 �ضارع اأوبر
75008 باري�س، فرن�ضا

هاتف: 5400 4952 )1( )33( 
فاك�س: 7469 4720 )1( )33( 

الك�صندر ا�صتون
المدير العام

بنك الموؤ�ص�صة العربية الم�صرفية الد�لي بي ال �صي
)فرع فرانكفورت(

نو مينزر �ضترا�س 75، 60311  فرانكفورت ايه ام مين 
فرانكفورت - األمانيا

هاتف: 71403-0 )69( )49( 
فاك�س: 71403-240 )69( )49( 

 abcib.fra@arabbanking.com :البريد الإلكتروني

جيرالد بومهارتر
مدير عام

بنك الموؤ�ص�صة العربية الم�صرفية الد�لي بي ال �صي
)فرع ميالنو(

Via Amedei 8, 20123
ميالنو - اإيطاليا

هاتف: 331 863 )02( )39( 
فاك�س: 117 86450 )2( )39( 

با�لو بر�فيرا
المدير العام

  بنك الموؤ�ص�صة العربية الم�صرفية العربية الد�لي بي ال �صي
  مكاتب الت�صويق

المملكة المتحدة �اإيرلندا
Station House, Station Court, Rawtenstall

Rossendale BB4 6AJ, UK
هاتف: 00 2379 )1706( )44(
فاك�س: 09 2379 )1706( )44(

ديفيد بيلي

اأيبريا – المكتب التمثيلي
Paseo de la Castellana 163

2 dcha, Madrid 28046, Spain  
مدريد - اأ�ضبانيا

هاتف: 5672822 )91( )34(
فاك�س: 5672829 )91( )34(

اأ�صامة زناتي

الد�ل الإ�صكندنافية    
 Stortorget 18-20, SE-111 29

ا�ضتكهولم - ال�ضويد
هاتف: 0450 823 )46( 
فاك�س: 0523 823 )46( 

كال�س هنرك�صون

تركيا – مكتب تمثيلي
Eski Buyukdere Cad. Ayazaga Yolu Sok

lz Plaza no:9 Kat:19 d:69
34398  Maslak – Istanbul, Turkey

ا�ضطنبول - تركيا
هاتف: 8000 329 )212( )90(
فاك�س: 6891 290 )212( )90(

مظفر اك�صوي

مو�صكو- مكتب تمثيلي 
 C الطابق 4، 10 مجمع

 Presnenskaya naberezhnaya
123317 مو�ضكو - رو�ضيا

هاتف: 6649 651 495 )7(
فاك�س: 6696 651 495 )7(

 moscow@arabbanking.com :البريد الإلكتروني

دميتري كوري�صيف

الموؤ�ص�صة العربية الم�صرفية )تقنية المعلومات( للخدمات المحد�دة
دار الموؤ�ض�ضة العربية الم�ضرفية

EC2R 6AB 1-5 مورغيت، لندن
لندن  - المملكة المتحدة 

هاتف: 4050 7776 )20( )44(
فاك�س: 2708 7606 )20( )44(

 abcits@arabbanking.com : البريد الإلكتروني

جون بات�س
المدير العام

بنكو ايه بي �صي برازيل ا�س. ايه
افينيدا جو�صيلينو كوبيت�صت�صيك

1400 – الطابق الرابع
000-0453 اإتايم بيبي

�ضاوباولو- ا�س بي، البرازيل 
هاتف: 02000 317 )11( )55(
فاك�س: 02001 317 )11( )55(

تيتو انريكه دا �صلفا نيتو
الرئي�س

دليل مجموعة الموؤ�ص�صة العربية الم�صرفية
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  الفر�ع

تون�س )�حدة م�صرفية خارجية(
مبنى الموؤ�ض�ضة العربية الم�ضرفية

نهج بحيرة اأنا�ضي ، 1053 �ضفاف البحيرة
تون�س - الجمهورية التون�ضية

هاتف: 861 861 )71( )216(
فاك�س: 427 960 / 406 960 / 921 860 )71( )216(

 abc.tunis@arabbanking.com  :البريد الإلكتروني

نور نحوي
المدير الإقليمي المقيم �المدير العام

بغداد
�ضارع ال�ضعدون، �ضاحة الفردو�س
مبنى الم�ضرف الأهلي العراقي 

بغداد - العراق
هاتف: 3779 717 / 3776 717 / 3774 717 )1( )964(

فاك�س: 3364 717 )1( )964(
هاتف النقال: 8048 161 790 )964(

موفق محمود
المدير العام

نيويورك
3rd اأفنيو

 nY  10016-1901 ،نيويورك
الوليات المتحدة الأمريكية 

هاتف: 4720 583 )212( )1(
فاك�س: 0921 583 )212( )1(

ر�برت ايڤوزفت�س
المدير العام

غراند كايمان
الرجاء الإت�ضال عبر فرع الموؤ�ض�ضة العربية الم�ضرفية - في نيويورك

دليل مجموعة الموؤ�ص�صة العربية الم�صرفية

  مكاتب التمثيل

اأبوظبي
الطابق العا�ضر، البرج ال�ضرقي، المركز التجاري

�ضارع رقم 2، مركز اأبوظبي
�س. ب  6689، اأبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة

هاتف: 7666 644 )2( )971(
فاك�س: 4429 644 )2( )971(

 abcrep@eim.ae :البريد الإلكتروني

محمد القلما�ي
المند�ب الرئي�صي

بير�ت
باريتو�س بارك�س

مجمع "ب" الطابق الثاني
ميناء الح�ضن – �ضوليدير 

�س. ب 5225-11 
بيروت، لبنان

هاتف: 970432 / 970770 )1( )961( 
فاك�س: 985809 )1( )961(

نقال: 724644)3()961(

غنى حداد
المند�بة الرئي�صية

طهران
الطابق الرابع )الغرب(

رقم 17 �ضارع حقاني
طهران 15188 اإيران

هاتف:  1106 8879 / 1105 8879 )21( )98(
فاك�س:  2198 8888 )21( )98(

 arabbanking.teh@parsonline.net :البريد اإللكتروني

عزيز فرا�صي
المند�ب الرئي�صي

طرابل�س الغرب
مركز ذات العماد الإداري، البرج رقم 5

الطابق 16، �س.ب 3578، طرابل�س، ليبيا
هاتف: 0228 335 / 0227 335 / 0226 335 )21( )218(

فاك�س: 0229 335 )21( )218(
 abc_rep_ly@lttnet.net :البريد الإلكتروني

ال�صديق عمر الكبير
المند�ب الرئي�صي

�صنغافورة
9 رافل بلي�س

03-60 #  ريبابليك بالزا
�ضنغافورة 

هاتف: 59339 653 )65(
فاك�س: 26288 653 )65(

كا اإنج لو
المند�بة الرئي�صية






