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كلمة رئي�س جمل�س الإدارة

ح�سرات ال�سيدات وال�سادة م�ساهمي البنك العربي املحرتمني،،،

معدلت  زيادة  يف  ذلك  متثل  حيث  العاملية،  القت�سادات  لكربى   2017 العام  خالل  تعافيًا  العاملي  القت�ساد  �سهد 
اأداء  ال�ستثمار وحت�سن موؤ�سرات التجارة العاملية وازدياد ثقة امل�ستهلكني واملنتجني على حد �سواء، مما انعك�س يف 
قوي لأ�سواق املال العاملية خالل العام. ووا�سل امل�سرف الحتياطي الأمريكي يف ظل هذه الظروف رفع �سعر الفائدة 

على الدولر وكذلك بداأت امل�سارف املركزية الأخرى بتخفيف حدة التو�سع يف �سيا�ساتها النقدية. 

اما يف املنطقة العربية، فقد ا�ستمرت حالة التباطوؤ الإقت�سادي وتدين معدل منو الناجت املحلي الإقليمي خالل العام 
2017، ويرجع ذلك اىل اإ�ستمرار حالة عدم الإ�ستقرار يف بع�س بلدان املنطقة و خف�س اإنتاج النفط يف الدول النفطية 
وتراجع م�ستويات الإنفاق العام، خا�سة الراأ�سمايل منه. ومع ذلك فقد �سهدت بع�س الدول العربية موؤ�سرات ايجابية 
متثلت يف حت�سن التدفق ال�سياحي وتراجع معدلت العجز املايل ب�سبب تبني �سيا�سات �سبط املالية العامة وارتفاع 

عوائد ال�سادرات النفطية يف �سوء تعايف ا�سعار النفط. 

ويف ظل تباين التطورات الإقت�سادية عامليًا و اإقليميًا، فقد تاأثر القطاع امل�سريف العربي بجملٍة من العوامل، كان لها 
انعكا�ساتها �سواء من حيث اإزدياد حدة تقلبات اأ�سعار �سرف بع�س العمالت العربية اأو زيادة ال�سغوط على املحافظ 
الئتمانية وال�ستثمارية ب�سبب ارتفاع اأ�سعار الفوائد اأو تدين م�ستوى النمو الإقت�سادي وما واكبه من تراجع يف الطلب 

املحلي. وقد اأدت هذه التطورات يف جمملها اإىل تباطوؤ منو موجودات القطاع امل�سريف وانعك�ست على اأدائه. 

وعلى الرغم من الظروف ال�سعبة التي ت�سهدها املنطقة ال اأن جمموعة البنك العربي متكنت من حتقيق اداء قوي يف 
العام 2017 حيث  بلغت الأرباح الت�سغيلية 1.197 مليار دولر يف حني بلغت اأرباح املجموعة قبل ال�سريبة 797 مليون 
دولر. وتاأتي هذه النتائج لتوؤكد على قوة ومتانة املركزاملايل الذي يتمتع به البنك وعلى اإ�سرتاتيجيته الناجحة التي 

ج�سدت قدرته على التعامل مع امل�ستجدات الإقليمية والدولية نتيجة لتباعه ا�س�سًا م�سرفية قوية ومتينة.

وعلى مدار العام املن�سرم وا�سل البنك العربي العمل وفق نهجه املوؤ�س�سي الر�سني لتعزيز دوره الريادي على �سعيد 
امل�ساهمة يف حتقيق التنمية امل�ستدامة عرب منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا. حيث توا�سلت م�ساهمات البنك 
املتعددة يف دعم ومتويل م�ساريع البنى التحتية وامل�ساريع التنموية وم�ساريع الطاقة املتجددة وغريها من امل�ساريع 
احليوية التي ت�سهم يف دفع عجلة النمو الإقت�سادي وخلق فر�س العمل. هذا اىل جانب دعم البنك املتوا�سل للتجارة 
البينية وامل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة وريادة الأعمال. كما ا�ستمر البنك يف دعم املبادرات املجتمعية الهادفة انطالقًا 
من م�سوؤوليته جتاه بناء ومتكني املجتمعات وامل�ساهمة يف خلق قيمة م�سافة للجهات ذات العالقة ملواجهة التحديات 

الجتماعّية والقت�سادّية والبيئّية املتنامية.      
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وعلى الرغم من املوؤ�سرات العامة الداّلة على ا�ستمرار مناخ يتميز بالتقلبات وعدم ال�ستقرار يف الأ�سواق القليمية 
والعاملية، ال اننا على ثقة بقدرة املجموعة على موا�سلة م�سار الداء اليجابي والنمو امل�ستدام وتعزيز املكانة الريادية 

التي تتميز بها.

ختامًا اأتوجه بال�سكر اجلزيل اىل البنك املركزي الأردين على دوره الفعال واملحوري ل�سمان �سالمة وا�ستقرار اجلهاز 
امل�سريف وجهوده الدوؤوبة لتوفري بيئة ا�ستثمارية جاذبة وحمفزة للن�ساط الإقت�سادي.

كما واتوجه بجزيل ال�سكر وخال�س الإمتنان اىل م�ساهمينا وعمالئنا الكرام على ثقتهم الدائمة بنا كذلك اأود اأن 
اأ�سكر موظفينا يف خمتلف املناطق على جهودهم وتفانيهم موؤكدًا حر�سنا الدائم على الإ�ستمرار يف حتقيق اأف�سل 

النتائج والإجنازات.

�صبيح طاهر دروي�ش امل�صري
رئي�ش جمل�ش االدارة 
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كلمة املدير العام التنفيذي

ح�سرات ال�سيدات وال�سادة م�ساهمي البنك العربي املحرتمني،،،

دولر  مليون   533 بلغت  واملخ�س�سات  ال�سرائب  بعد  ارباحًا   2017 العام  نهاية  يف  العربي  البنك  جمموعة  حققت 
اأمريكي مقارنة مع 532.7 مليون دولر اأمريكي يف نهاية العام 2016. وبا�ستثناء اأثر النخفا�س يف ا�سعار ال�سرف 
لعدد من العمالت العربية والجنبية فاإن النمو يف �سايف الأرباح بعد ال�سرائب واملخ�س�سات بلغ 8%. كما حققت 
املجموعة منوا يف �سايف الأرباح الت�سغيلية بن�سبة 8% بف�سل النمو يف �سايف الفوائد والعمولت املتاأتية من الأعمال 
البنكية الرئي�سية. وبا�ستثناء اأثر النخفا�س يف ا�سعار ال�سرف لعدد من العمالت العربية والجنبية فقد اأظهر �سايف 

الرباح الت�سغيلية منوا بن�سبة %12. 

كذلك فقد حققت املجموعة منوًا يف اإجمايل حمفظة الت�سهيالت الئتمانية بن�سبة 6% لت�سل اإىل 25.1 مليار دولر 
العمالء  بلغت ودائع  اأمريكي كما يف 31 كانون الول من عام 2016، يف حني  بـ 23.7 مليار دولر  اأمريكي مقارنة 
33.8 مليار دولر اأمريكي. كما ا�ستطاعت املجموعة تعزيز قاعدة راأ�س املال لديها والتي بلغت 8.4 مليار دولر كما 

يف كانون الول 2017 .

اإن النمو يف الدخل الت�سغيلي للبنك يعك�س قوة البنك وقدرته على ال�ستفادة من انت�ساره يف العديد من ال�سواق المر 
الذي مكنه من تنويع م�سادر الدخل هذا اىل جانب قدرة البنك على مواكبة متطلبات اجلهات الرقابية يف اماكن 
تواجده بال�سافة اىل حمافظته على �سالمة حمفظته الئتمانية وجودة ا�سوله، حيث بلغت ن�سبة تغطية املخ�س�سات 
وفقًا   %15.3 بلغت  فقد  املال  راأ�س  كفاية  ن�سبة  اأما  ال�سمانات،  قيمة  احت�ساب  دون  وذلك   %100 املتعرثة  للديون 

.III لتعليمات بازل

وقد �سهد العام 2017 ح�سول البنك العربي على العديد من اجلوائز و�سهادات التقدير املختلفة من جهات عاملية 
مرموقة، كان من اأبرزها جائزة بنك العام يف ال�سرق الأو�سط 2017 من جملة ذا بانكر)The Banker(، التابعة 
ملجموعة الفاينن�سال تاميز العاملية ومقرها لندن، وكذلك جائزة اأف�سل بنك يف ال�سرق الأو�سط للعام 2017 من كل 

من جملة غلوبال فاينان�س )Global Finance(-  نيويورك واحتاد امل�سارف العربية.
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املنطقة  عرب  اأعمالنا  منو  لتعزيز  الوا�سع  الإقليمي  انت�سارنا  توظيف  على  العمل  �سنوا�سل  القادمة  الفرتة  وخالل 
ولتحقيق م�ستويات منو م�ستدامة لالأرباح مع املحافظة على م�سالح م�ساهمينا ومودعينا وتقدمي م�ستويات خدمة 
مميزة لعمالئنا.  حيث ترتكز ا�سرتاتيجيتنا على تبني �سيا�سات ت�سغيلية ح�سيفة مع املحافظة على م�ستويات �سيولة 
تعزيز كفاءة عملياتنا  الرتكيز على  �سنوا�سل  لأ�سولنا. كما  املال وجودة عالية  راأ�س  لكفاية  قوية  مرتفعة ومعدلت 
مبا يكفل موا�سلة دعم منونا امل�ستدام يف اأ�سواقنا احلالية وتعزيز جاهزيتنا لإ�ست�سراف اأية اأ�سواق جديدة اأو فر�س 
واعدة، حال ظهورها.  كما �سن�ستمر يف تبني احللول الرقمية والتكنولوجية املتقدمة والتي تواكب اأحدث التطورات يف 

ال�سناعة امل�سرفية بال�سكل الذي يلبي تطلعات واحتياجات عمالئنا من خمتلف القطاعات.   

ختامًا اأود اأن اعرب عن عميق �سكري وتقديري  لعمالئنا الكرام على ثقتهم الدائمة بنا وكذلك اأ�سكر كافة موظفينا 
عرب خمتلف املناطق على جهودهم.   
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نعمة اليا�ش �صباغ
املدير العام التنفيذي 
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جمم�عة االأعمال امل�صرفية لل�صركات وامل�ؤ�ص�صات املالية:

تدير جمموعة الأعمال امل�سرفية لل�سركات واملوؤ�س�سات املالية العالقات امل�سرفية مع العمالء من قطاع ال�سركات 
واملوؤ�س�سات املالية واجلهات احلكومية، حيث تقدم لهم جمموعة وا�سعة من احللول امل�سرفية املميزة التي تتنا�سب 
واحتياجاتهم من خالل �سبكة فروع البنك املنت�سرة حول العامل والقنوات الإلكرتونية املختلفة، الأمر الذي يجعل من 

البنك العربي اخليار الأول للعديد من ال�سركات واملوؤ�س�سات املحلية والدولية والإقليمية.

وحتتل جمموعة الأعمال امل�سرفية لل�سركات واملوؤ�س�سات املالية موقعا فريدا يتيح لها تقدمي حلول متميزة ومبتكرة 
تلك  يف  الوا�سعة  واخلربة  املحلية  الأ�سواق  يف  العميقة  واملعرفة  عامليا  العربي  البنك  فروع  �سبكة  تواجد  من  تنبثق 
الأ�سواق، والتي تاأتي جنبا اإىل جنب مع ا�سرتاتيجية جمموعة الأعمال امل�سرفية لل�سركات واملوؤ�س�سات املالية لزيادة 

قاعدة عمالئها اجلدد وحتقيق اأولوياتها يف بناء وتر�سيخ عالقاتها املتميزة مع عمالئها احلاليني حول العامل.

كما وتهدف املجموعة اإىل حتقيق التكامل يف تقدمي خدماتها املتنوعة وبال�سكل الذي يلبي احتياجات العمالء عرب 
املراحل املتعددة لأعمالهم، ومبختلف الأ�سواق، وبال�سكل الذي ي�سمن ح�سولهم على نف�س م�ستوى اخلدمة يف كافة 
املناطق التي يتواجد فيها البنك العربي. اإ�سافة اإىل اأن عمل املجموعة ل يقت�سر على تقدمي املنتجات واخلدمات 
اإىل تعريف العمالء مبنتجات وخدمات البنك الأخرى من خمتلف  ال�سركات فقط بل يتعدى ذلك  اخلا�سة بقطاع 

قطاعات الأعمال بهدف توفري جتربة م�سرفية متكاملة. 

ويعترب العامل الب�سري ركنا اأ�سا�سيا يف جناح جمموعة الأعمال امل�سرفية لل�سركات واملوؤ�س�سات املالية، حيث توا�سل 
فرق  وامكانيات  قدرات  تطوير  على  با�ستمرار  وتعمل  امل�سريف  العمل  بيئة  املتزايدة يف  التغريات  مراقبة  املجموعة 

عملها يف املناطق املختلفة ب�سكل يرقى اإىل م�ستوى تطلعات العمالء ويلبي متطلباتهم بال�سكل الأمثل. 

جمم�عة اخلدمات امل�صرفية للأفراد :

يهدف البنك اىل الرتكيز على تنفيذ ا�سرتاتيجية اخلدمات امل�سرفية لالأفراد من خالل تطوير اخلدمات واحللول 
قطاع  يوفر  واقليميا.حيث  حمليا  املبا�سرة  امل�سرفية  والقنوات  فروعه  �سبكة  عرب  لالأفراد  يقدمها  التي  امل�سرفية 
لتلبية احتياجات قطاعات خمتلفة من العمالء  اخلدمات امل�سرفية لالأفراد باقة من الربامج امل�سممة خ�سي�سا 
ومتتد هذه الربامج لت�سمل  برنامج »جيل العربي« اخلا�س بالأطفال و�سول اىل الربنامج احل�سري »اإيليت« الذي 
يخدم عمالءنا املميزين واملتوفر يف ا�سواقنا الرئي�سية. وي�سعى البنك اىل موا�سلة تطوير براجمه مبا يتنا�سب مع 
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قطاعات العمالء املختلفة مع تقدمي منوذج ادارة العالقة املنا�سب، حيث متثل هذه الربامج جوهر خدماتنا متا�سيا 
مع الحتياجات والتوقعات املتزايدة للعمالء.

الرئي�سة  الركائز  اأحد  يعترب  الداخلية  عملياتنا  يف  اأو  عمالئنا  خدمة  يف  �سواء  املتطورة  الرقمية  احللول  تبني  ان 
ل�سرتاتيجية البنك. حيث يتم الرتكيز ب�سكل م�ستمر على اطالق مبادرات متعددة من اأجل تطوير خدمات البنك 

املبا�سرة وقنواتها مع موا�سلة  تقدمي الأحدث على هذا ال�سعيد. 

وياأتي يف �سلم الأولويات  القيا�س امل�ستمر واملراقبة احلثيثة مل�ستوى اخلدمات املقدمة للعمالء  وذلك من اأجل احلفاظ 
على املكانة الرائدة للبنك وتعزيز ميزته التناف�سية ودعم جهود حت�سني م�ستوى ر�سا العمالء.

وباعتبارها جزءًا ل يتجزاأ من ا�سرتاتيجية البنك على املدى الطويل، يبقى الرتكيز من�سبا على تقدمي حلول وخدمات 
م�سرفية على امل�ستوى الإقليمي الأمر الذي يتج�سد من خالل  تقدمي حلول  »خدمات عرب احلدود« لعمالئنا  يف برامج 

»اإيليت« و »عربي برمييوم« من خالل فروع البنك وخمتلف القنوات امل�سرفية الإلكرتونية.
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اإدارة  اخلزينة:

اإدارة اخلزينة يف البنك العربي خماطر ال�سوق وال�سيولة، كما تقدم امل�سورة وخدمات التداول لعمالء البنك  تدير 
العربي عامليا. لقد قام البنك العربي بتوظيف اأحدث الأنظمة العاملية ملتابعة تطورات ال�سوق وتلبية املتطلبات الرقابية 

مع احلفاظ على جاهزيته خلدمة متطلبات عمالئه يف اأي وقت.
تتوىل اإدارة اخلزينة يف البنك العربي م�سوؤوليات متعددة، ياأتي يف مقدمتها:

• اإدارة ال�سيولة بح�سب اأعلى معايري الكفاءة و�سمن احلدود املقررة، مع �سمان توفر ال�سيولة لقطاعات الأعمال 	
ب�سكل كاف يف جميع الأوقات.

• اإدارة خماطر ال�سوق �سمن احلدود املقررة.	
• حتقيق اإيرادات عن طريق اإدارة كل من ال�سيولة وخماطر ال�سوق.	
• تنفيذ العمليات املتعلقة ب�سراء وبيع ال�سندات وتبديل العمالت الأجنبية مع خرباء ال�سوق. كما وتنفذ اخلزينة 	

بالإ�سافة  الأخرى  املالية  واملوؤ�س�سات  البنوك  مع  النقدي  بال�سوق  اخلا�سة  والقرتا�س  الإقرا�س  عمليات 
للم�ستقات املالية للعمالء.

• تبديل العمالت الأجنبية وبيع املنتجات املالية الأخرى للعمالء.	
• تقدمي امل�سورة املتعلقة با�ستهالك واإدارة ال�سيولة وخماطر ال�سوق لأق�سام البنك ذات العالقة.	

تاأمني  ال�سوق، حيث ل يقت�سر دور اخلزينة على  ال�سيولة وادارة خماطر  اإدارة اخلزينة جل اهتمامها لإدارة  تويل 
اأي�سا يف ا�ستثمار هذا الفائ�س بطرق ح�سيفة وحمافظة من خالل توزيع فائ�س  فائ�س �سيولة وح�سب، بل ويتمثل 

ال�سيولة كما يلي:
املركزية. البنوك  مع  الأجل  ق�سرية  ودائع  •	

عال. ت�سنيف  ذات  بنوك  لدى  الأجل  ق�سرية  ودائع  •	
متعددة. بعمالت  ال�سائلة  املالية  والأوراق  اخلزينة  واأذونات  ال�سندات  من  حمفظة  •	

اإن احلفاظ على خماطر �سوق وخماطر ائتمان منخف�سة و�سيولة عالية هي من اأهم اأولويات اإدارة اخلزينة، ويتفق 
ذلك واأهداف البنك العربي باملحافظة على م�ستوى عال من ال�سيولة يف جميع الأوقات يف كل منطقة من املناطق التي 

يعمل فيها وبغ�س النظر عن ظروف ال�سوق.
تتوفر خدمات اخلزينة من خالل �سبكة فروع البنك العربي عرب جمموعة متكاملة من املنتجات واخلدمات لعمالئنا، 
�سواء اأكانوا م�سدرين اأو م�ستوردين اأو مدخرين. كما ويوؤمن البنك العربي باأهمية امل�ستقات املالية يف املحافظة على 
الدخل وم�سالح البنك والعميل على حد �سواء. وقد حافظت اإدارة اخلزينة يف البنك العربي على مكانتها الرائدة 
ا�ستنادا اىل خربتها امل�سرفية يف م�ستقات التحوط من خماطر القطع الأجنبي وخماطر �سعر الفائدة. وقد �ساعد 
فريقنا املتخ�س�س يف حماية العمالء من تقلبات ال�سوق وذلك عن طريق تقدمي الن�سح وتنفيذ عدد من ال�سفقات 

على م�ستوى املنطقة.
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ميار�س البنك العربي �س م ع ن�ساطاته من خالل فروعه و�سركاته التابعة وال�سقيقة املنت�سرة يف اأهم املراكز املالية 
الرئي�سية يف العامل.  وت�سم القائمة التالية بع�س املعلومات الأ�سا�سية عن فروع البنك وتوزيعها اجلغرايف يف خمتلف 

دول العامل كما يف نهاية عام 2017.

تاريخ  بدء الن�صاطعدد  الفروع     البــلد
عدد  امل�ظفني

2017/12/31

7519343075 )مع الدارة العامة(اململكة الأردنية الها�سمية

82001247اجلزائر

61960185 مملكة البحرين

119854ال�سني ال�سعبية )مكتب متثيلي(

4319441196جمهورية م�سر العربية

101944311اجلمهورية اللبنانية

51962132اململكة املغربية

311930897فل�سطني

31957128دولة قطر

119893جمهورية كوريا اجلنوبية )مكتب متثيلي(

1198445�سنغافورة

81963274دولة الإمارات العربية املتحدة

119825الوليات املتحدة الأمريكية  )وكالة نيويورك(

71972213اجلمهورية اليمنية

-2004-كازاخ�ستان )مكتب متثيلي(

200--6715
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كما كان توزيع فروع البنك العربي وعدد موظفيه يف الردن ح�سب املحافظات املختلفة بنهاية عام 2017 على النحو 
التايل:

عدد امل�ظفنيعدد الفروع           املحافظة

512879  )مع الدارة العامة(العا�سمة عمان1.

337اربد2.

758الزرقاء3.

119العقبة4.

527البلقاء5.

110الكرك6.

19املفرق7.

19مادبا8.

15جر�س9.

210معان10.

17الطفيلة11.

15عجلون12.

753075املجم�ع
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عدد امل�ظفنيالعناوين عدد الفروع بدء العمل منذالبلد 

20018247اجلزائــــر

الإدارة الإقليمية 

15 �سارع ال�سعادة
اإقامة �سعباين

وادي حيدرة – اجلزائر العا�سمة
هاتف: 608725 )21( 00213
فاك�س: 480001 )21( 00213

19606185البحرين

اإدارة منطقة البحرين
�س.ب 813، مبنى رقم 540، �سارع 1706 - بلوك 317 املنطقة الدبلوما�سية، مملكة البحرين          

هاتف: 17549000 00973
فاك�س: 17541116 00973

198514ال�صني )املكتب التمثيلي(

مكتب �سانغهاي
Shanghai Representative Office

  Unit 1803, Shanghai Trade Square 188 Si Ping Road,  Shanghai 200086 China
 Tel. 0086 )21( 65077737/38
Fax. 0086 )21(  65072776

1944431196م�صر

الإدارة الإقليمية ملنطقة م�سر
46 �سارع جامعة الدول العربية، املهند�سني - اجليزة   

هاتف: 33328500 )2( 0020
فاك�س: 33328618 )2( 0020 

194410311لبنـــان

الإدارة الإقليمية - بريوت
�س.ب 11-1015، �ساحة ريا�س ال�سلح، �سارع امل�سارف، مبنى �سركة الأبنية التجارية، بريوت - لبنان  

هاتــف:     9/ 980246 )1( 00961
فاك�س: 299/ 980803 )1( 00961  

19625132املغرب

ادارة منطقة املغرب - الدار البي�ساء 
�س.ب 174،13810 �سارع حممد اخلام�س  - الدار البي�ساء   

هاتف: 3152 2222 )5( 00212
فاك�س: 22200233 )5( 00212 

193031897فل�صطني 

الإدارة الإقليمية ملنطقة فل�سطني
�س.ب 1476، �سارع فـندق جراند بارك - املا�سيون - رام اهلل - فل�سطني  

هاتف: 2978100 )2( 00970
فاك�س: 2982444 )2( 00970 
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عدد امل�ظفنيالعناوين عدد الفروع بدء العمل منذالبلد 

20018247اجلزائــــر

الإدارة الإقليمية 

15 �سارع ال�سعادة
اإقامة �سعباين

وادي حيدرة – اجلزائر العا�سمة
هاتف: 608725 )21( 00213
فاك�س: 480001 )21( 00213

19606185البحرين

اإدارة منطقة البحرين
�س.ب 813، مبنى رقم 540، �سارع 1706 - بلوك 317 املنطقة الدبلوما�سية، مملكة البحرين          

هاتف: 17549000 00973
فاك�س: 17541116 00973

198514ال�صني )املكتب التمثيلي(

مكتب �سانغهاي
Shanghai Representative Office

  Unit 1803, Shanghai Trade Square 188 Si Ping Road,  Shanghai 200086 China
 Tel. 0086 )21( 65077737/38
Fax. 0086 )21(  65072776

1944431196م�صر

الإدارة الإقليمية ملنطقة م�سر
46 �سارع جامعة الدول العربية، املهند�سني - اجليزة   

هاتف: 33328500 )2( 0020
فاك�س: 33328618 )2( 0020 

194410311لبنـــان

الإدارة الإقليمية - بريوت
�س.ب 11-1015، �ساحة ريا�س ال�سلح، �سارع امل�سارف، مبنى �سركة الأبنية التجارية، بريوت - لبنان  

هاتــف:     9/ 980246 )1( 00961
فاك�س: 299/ 980803 )1( 00961  

19625132املغرب

ادارة منطقة املغرب - الدار البي�ساء 
�س.ب 174،13810 �سارع حممد اخلام�س  - الدار البي�ساء   

هاتف: 3152 2222 )5( 00212
فاك�س: 22200233 )5( 00212 

193031897فل�صطني 

الإدارة الإقليمية ملنطقة فل�سطني
�س.ب 1476، �سارع فـندق جراند بارك - املا�سيون - رام اهلل - فل�سطني  

هاتف: 2978100 )2( 00970
فاك�س: 2982444 )2( 00970 
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عدد امل�ظفنيالعناوين عدد الفروع بدء العمل منذالبلد 

19573128قطــــر

الدوحة
�س.ب 172، منطقة حمد الكبري، جادة رقم 119 الدوحة - قطر  

هاتف: 44387777 00974
فاك�س: 44387677 00974

198913جمه�رية ك�ريا اجلن�بية

املكتب التمثيلي 

Seoul Square Bldg.,
5Fl. Hangangdaero 416 Jung-gu,
Seoul 04637
South Korea
Tel. 0082 )2( 775 4290
Fax.0082 )2( 775 4294 

1984145�صنغاف�رة 

اإدارة املنطقة
80 Raffles Place  UOB plaza 2 # 32 - 20 Singapore 048624   
Tel.  0065 65330055
Fax. 0065 65322150 

19638274االإمارات العربية املتحدة 

فرع اأبو ظبي

اأبو ظبي 
 �س.ب 875،  �سارع الن�سر بناية ال�سيخ طحنون بن حممد 

هاتف: 6392225 )2( 00971 
فاك�س: 6212370 )2( 00971 

فرع دبي

دبي  
�س.ب 11364، اعمار �سكوير، بناية رقم 2 

هاتف:   3737400 )4( 00971
فاك�س:  3385022 )4(  00971

198215ال�اليات املتحدة االأمريكية  

)وكالة نيويورك(

Federal Agency - New York
150 East 52nd Street  
New York, NY 10022-4213 
Tel. 001 )212( 715 9700 
Fax. 001 )212( 593 4632 

19727213اليمــــن 

اإدارة املنطقة - �سنعاء 
 �س.ب 475 و1301 �سارع الزبريي �سنعاء 

هاتف: 93/ 276585 )1( 00967
فاك�س:         276583 )1( 00967 

1253640املجمــــــــ�ع 
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عدد امل�ظفنيالعناوين عدد الفروع بدء العمل منذالبلد 

19573128قطــــر

الدوحة
�س.ب 172، منطقة حمد الكبري، جادة رقم 119 الدوحة - قطر  

هاتف: 44387777 00974
فاك�س: 44387677 00974

198913جمه�رية ك�ريا اجلن�بية

املكتب التمثيلي 

Seoul Square Bldg.,
5Fl. Hangangdaero 416 Jung-gu,
Seoul 04637
South Korea
Tel. 0082 )2( 775 4290
Fax.0082 )2( 775 4294 

1984145�صنغاف�رة 

اإدارة املنطقة
80 Raffles Place  UOB plaza 2 # 32 - 20 Singapore 048624   
Tel.  0065 65330055
Fax. 0065 65322150 

19638274االإمارات العربية املتحدة 

فرع اأبو ظبي

اأبو ظبي 
 �س.ب 875،  �سارع الن�سر بناية ال�سيخ طحنون بن حممد 

هاتف: 6392225 )2( 00971 
فاك�س: 6212370 )2( 00971 

فرع دبي

دبي  
�س.ب 11364، اعمار �سكوير، بناية رقم 2 

هاتف:   3737400 )4( 00971
فاك�س:  3385022 )4(  00971

198215ال�اليات املتحدة االأمريكية  

)وكالة نيويورك(

Federal Agency - New York
150 East 52nd Street  
New York, NY 10022-4213 
Tel. 001 )212( 715 9700 
Fax. 001 )212( 593 4632 

19727213اليمــــن 

اإدارة املنطقة - �سنعاء 
 �س.ب 475 و1301 �سارع الزبريي �سنعاء 

هاتف: 93/ 276585 )1( 00967
فاك�س:         276583 )1( 00967 

1253640املجمــــــــ�ع 
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عدد امل�ظفنيا�صم ال�صركة

6715البنك العربي �س م ع

131بنك اأوروبا العربي �س م ع

121البنك العربي )�سوي�سرا( املحدود

109البنك العربي ا�سرتاليا املحدود
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بلغ حجم ال�ستثمار الراأ�سمايل للبنك ما جمموعه 217 مليون دينار متثل �سايف املوجودات الثابتة للبنك 
العربي �س م ع بنهاية العام 2017 وذلك باملقارنة مع مبلغ 222  مليون دينار بنهاية العام 2016.
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للبنك العربي جمموعة من ال�سركات التابعة و�سركة �سقيقة تعمل يف جمال ال�سناعة امل�سرفية، وفيما يلي موجز عن هذه ال�سركات وطبيعة ن�ساطاتها:

البنك العربي )�ص�ي�صرا( املحدود:

�سركة �سوي�سرية م�ستقلة تاأ�س�ست يف العام 1962 مبوجب القانون ال�سوي�سري، حيث ميلكها م�ساهمو البنك العربي �س م ع بالكامل، ويركز الن�ساط الرئي�سي 
للبنك يف �سوي�سرا على اخلدمات امل�سرفية اخلا�سة واإدارة ال�ستثمارات للعمالء من الأفراد واملوؤ�س�سات بالإ�سافة اإىل متويل التجارة اخلارجية. كما 

يقدم البنك لعمالئه قاعدة عري�سة اأخرى من اخلدمات امل�سرفية التجارية وال�ستثمارية من خالل فرعني اثنني.
وفيما يلي اأهم البيانات املالية املقارنة:

20172016املبالغ باآالف الفرنكات ال�ص�ي�صرية
700 70026 26راأ�س املال

329 835525 535جمموع حقوق امل�ساهمني 
714 642 6133 453 3جمموع املوجودات

218 315 0752 214 2املوجودات النقدية و�سبه النقدية 
788 218 3111 145 1ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة 

044 017 2373 810 2جمموع م�سادر الأموال اخلارجية )ودائع العمالء وودائع البنوك( 
941 204102 67جمموع الإيرادات 

015 80224 22�سايف الأرباح/)اخل�سائر( قبل ال�سريبة
206 13917 14�سايف الأرباح/)اخل�سائر( بعد ال�سريبة

20172016املبالغ باآالف الدوالرات االأ�صرتالية 
314 31469 94راأ�س املال

294 398126 151جمموع حقوق امل�ساهمني 
100%100%ن�سبة امللكية 

157 611ح�سة البنك العربي من الأرباح/)اخل�سائر(
365 043 1951 973جمموع املوجودات

505 360350 351املوجودات النقدية و�سبه النقدية 
529 816675 604ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة 

175 192909 815جمموع م�سادر الأموال اخلارجية )ودائع العمالء وودائع البنوك(
607 83426 23جمموع الإيرادات 

399 871�سايف الأرباح/)اخل�سائر( قبل ال�سريبة
157 611 �سايف الأرباح/)اخل�سائر( بعد ال�سريبة
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البنك العربي اأ�صرتاليا املحـدود:

تاأ�س�س يف ا�سرتاليا يف العام 1994 ليعمل ك�سركة تابعة مملوكة بالكامل من قبل البنك العربي �س م ع.  يبلغ راأ�س مال البنك حاليًا ما مقداره 94.3 مليون 
دولر ا�سرتايل، ويقدم البنك من خالل ثمانية فروع كافة اخلدمات امل�سرفية التجارية لالأفراد وال�سركات.  

وفيما يلي اأهم البيانات املالية املقارنة: 
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بنك اأوروبا العربي �ش م ع:

تاأ�س�س بنك اأوروبا العربي ك�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة يف العام 2006. ويبلغ راأ�س مال البنك حاليًا ما مقداره 570 مليون يورو، وهو �سركة تابعة 
ومملوكة بالكامل من قبل البنك العربي �س م ع، مقرها الرئي�سي يف لندن، وله احلق يف فتح فروع م�سرفية يف اأية دولة �سمن دول الحتاد الأوروبي.  
ال�سركات  اأعمال  ت�سمل  متنوعة  خدمات  لعمالئه  البنك  ويقدم  وفرن�سا.  واإيطاليا  واأملانيا  املتحدة  اململكة  من  كل  يف  العربي  اأوروبا  بنك  ويعمل 

واخلدمات امل�سرفية لالأفراد وعمليات اخلزينة. 
وفيما يلي اأهم البيانات املالية املقارنة:

20172016املبالغ باآالف الي�رو 
984 982609 569راأ�س املال

830 785309 278جمموع حقوق امل�ساهمني 
100%100%ن�سبة امللكية 

292 7848 7ح�سة البنك العربي من الأرباح/)اخل�سائر(
905 739 1083 302 3جمموع املوجودات

478 517 7922 142 2املوجودات النقدية و�سبه النقدية 
451 162 0551 101 1ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة 

936 382 4883 981 2جمموع م�سادر الأموال اخلارجية )ودائع العمالء وودائع البنوك( 
216 51149 44جمموع الإيرادات 

615 1498 6�سايف الأرباح/)اخل�سائر( قبل ال�سريبة
292 7848 7�سايف الأرباح/)اخل�سائر( بعد ال�سريبة

البنك العربي االإ�صلمي الدويل �ش م ع:

�سركة تابعة مملوكة بالكامل من قبل البنك العربي �س م ع ، تاأ�س�ست يف العام 1997 يف الأردن، حيث با�سر البنك ن�ساطه يف العام 1998. يبلغ راأ�س 
مال البنك حاليًا ما مقداره 100 مليون دينار اأردين. هذا، ويقدم البنك العربي الإ�سالمي الدويل لعمالئه اخلدمات واملنتجات امل�سرفية املتميزة 

وفقــًا ملبادئ ال�سريعة الإ�سالمية وذلك من خالل 42 فرعًا منت�سرة يف خمتلف اأنحاء اململكة الأردنية الها�سمية.
وفيما يلي اأهم البيانات املالية املقارنة: 

20172016املبالغ باآالف الدنانري االأردنية
000 000100 100راأ�س املال

034 810156 174جمموع حقوق امل�ساهمني 
100%100%ن�سبة امللكية 

013 79823 28ح�سة البنك العربي من الأرباح/)اخل�سائر(
221 946 0951 025 2جمموع املوجودات

595 267704 654املوجودات النقدية و�سبه النقدية 
433 177 8161 322 1ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة*

974 737 5631 803 1جمموع م�سادر الأموال اخلارجية )ودائع العمالء وودائع البنوك(
174 12364 75جمموع الإيرادات 

643 52534 43�سايف الأرباح/)اخل�سائر( قبل ال�سريبة
013 79823 28�سايف الأرباح/)اخل�سائر( بعد ال�سريبة

ت�سمل ذمم البيوع املوؤجلة والذمم الأخرى والتمويالت وموجودات اإجارة منتهية بالتمليك وقرو�س ح�سنة، علمًا باأنه مت احت�ساب ال�سايف لكافة   *
البنود املذكورة.
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البنك العربي ال�ص�داين املحدود:

ح�سل البنك العربي �س م ع بتاريخ 2008/8/13 على رخ�سة لتاأ�سي�س وت�سغيل بنك اإ�سالمي تابع ومملوك بالكامل له يف ال�سودان، حيث يهدف هذا 
البنك اإىل تقدمي حزمة متكاملة من املنتجات واخلدمات امل�سرفية وفق مبادئ ال�سريعة الإ�سالمية وله ثالثة فروع.

با�سر البنك اأعماله بتاريخ 2009/6/11 براأ�س مال مدفوع بلغ 50 مليون دولر اأمريكي. 
وفيما يلي اأهم البيانات املالية املقارنة:

20172016املبالغ باآالف اجلنيهات ال�ص�دانية 
515 515117 117راأ�س املال

091 901222 276جمموع حقوق امل�ساهمني 
100 %100 %ن�سبة امللكية 

969 44745 86ح�سة البنك العربي من الأرباح/)اخل�سائر(
939 366 8301 945 1جمموع املوجودات

640 939906 357 1املوجودات النقدية و�سبه النقدية 
803 222411 529التمويالت وذمم البيوع الآجلة

829 114 7321 454 1جمموع م�سادر الأموال اخلارجية )ودائع العمالء وودائع البنوك(
503 19390 158جمموع الإيرادات 

413 97154 111�سايف الأرباح/)اخل�سائر( قبل ال�سريبة والزكاة
969 44745 86�سايف الأرباح/)اخل�سائر( بعد ال�سريبة والزكاة

البنك العربي لت�ن�ش:

تاأ�س�س البنك العربي لتون�س يف العام 1982 ك�سركة تون�سية م�ستقلة، ويبلغ راأ�س مال البنك حاليًا ما مقداره 100 مليون دينار تون�سي حيث ميتلك 
فعال يف دعم  ب�سكل  ي�سهم  اأنه  كما  امل�سرفية،  الأعمال  لتون�س جميع  العربي  البنك  ن�ساط  وي�سمل  منه.  ن�سبته %64.24  ما  م ع  �س  العربي  البنك 

القت�ساد الوطني التون�سي وموؤ�س�ساته وذلك من خالل 133 فرعًا منت�سرة يف خمتلف اأنحاء تون�س. 
وفيما يلي اأهم البيانات املالية املقارنة:

20172016املبالغ باآالف الدنانري الت�ن�صية
000 000100 100راأ�س املال

165 593576 598جمموع حقوق امل�ساهمني 
64.24 %64.24 %ن�سبة امللكية 

370 99743 42ح�سة البنك العربي من )الأرباح/اخل�سائر(
516 455 3465 462 6جمموع املوجودات

801 637 6921 113 2املوجودات النقدية و�سبه النقدية 
008 655 9363 136 4ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة 

621 774 1844 712 5جمموع م�سادر الأموال اخلارجية )ودائع العمالء وودائع البنوك( 
396 221217 237�سايف الإيرادات 

208 14675 74�سايف الأرباح/)اخل�سائر( قبل ال�سريبة
513 93267 66�سايف الأرباح/)اخل�سائر( بعد ال�سريبة
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البنك العربي – �ص�رية:

– �سورية يف دم�سق خالل العام 2005، ويبلغ راأ�س مال البنك حاليًا ما مقداره 5.05 مليار لرية �سورية، وهو مرخ�س  تاأ�س�س البنك العربي 
للقيام بكافة الأعمال امل�سرفية التجارية. ميتلك البنك العربي �س م ع ح�سة بن�سبة 51.29% من راأ�سمال البنك، وللبنك حاليًا 19 فرعًا منت�سرة 

يف خمتلف اأنحاء اجلمهورية العربية ال�سورية.
وفيما يلي اأهم البيانات املالية املقارنة:

20172016املبالغ مبليني اللريات ال�ص�رية
050 0505 5راأ�س املال

225 63320 15جمموع حقوق امل�ساهمني 
51.29 %51.29 %ن�سبة امللكية 

)917()84(ح�سة البنك العربي من الأرباح/)اخل�سائر(
066 27872 67جمموع املوجودات

912 04956 54املوجودات النقدية و�سبه النقدية 
680 54711 8ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة 

205 78650 49جمموع م�سادر الأموال اخلارجية )ودائع العمالء وودائع البنوك(
434 4861 1جمموع الإيرادات 

)787 1()164(�سايف الأرباح/)اخل�سائر( قبل ال�سريبة
)787 1()164(�سايف الأرباح/)اخل�سائر( بعد ال�سريبة

�صركة جمم�عة العربي لل�صتثمار ذ م م:

�سركة مالية تعمل يف جمال ال�ستثمار امل�سريف، وُتعد من �سركات الأعمال امل�سرفية ال�ستثمارية القيادية يف العامل العربي. وقد تاأ�س�ست يف 
الأردن يف العام 1996 لتقدمي خدمات الو�ساطة املالية واإدارة الأ�سول ومتويل ال�سركات والأبحاث. علمًا باأن لل�سركة حاليًا فرعًا واحدًا يف الأردن.

يبلغ راأ�س مال �سركة جمموعة العربي لال�ستثمار 14 مليون دينار، وهي مملوكة بالكامل من قبل البنك العربي �س م ع .
 وفيما يلي اأهم البيانات املالية املقارنة:

20172016املبالغ باآالف الدنانري االأردنية
000 00014 14راأ�س املال

125 31417 18جمموع حقوق امل�ساهمني 
100 %100 %ن�سبة امللكية 

)552(372 1ح�سة البنك العربي من الأرباح /)اخل�سائر(
165 17621 21جمموع املوجودات

179 30620 20املوجودات النقدية و�سبه النقدية 
--ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة 

--جمموع م�سادر الأموال اخلارجية )ودائع العمالء وودائع البنوك( 
029 3891 4جمموع الإيرادات 

)726(982 1�سايف الأرباح/)اخل�سائر( قبل ال�سريبة
)552(372 1�سايف الأرباح/)اخل�سائر( بعد ال�سريبة
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20172016املبالغ باآالف الدنانري االأردنيةالن

000 00025 35راأ�س املال
076 57674 73جمموع حقوق امل�ساهمني 

100 %100 %ن�سبة امللكية 
164 5005 4ح�سة البنك العربي من الأرباح/)اخل�سائر(

481 59387 95جمموع املوجودات
289 2-املوجودات النقدية و�سبه النقدية 

534 68781 91ا�ستثمار يف عقود تاأجري
--جمموع م�سادر الأموال اخلارجية )ودائع العمالء وودائع البنوك(

460 1227 7جمموع الإيرادات 
739 9096 5�سايف الأرباح/)اخل�سائر( قبل ال�سريبة
164 5005 4�سايف الأرباح/)اخل�سائر( بعد ال�سريبة 

ال�صركة العربية ال�طنية للتاأجري ذ م م:

تاأ�س�ست ال�سركة العربية الوطنية للتاأجري يف عام 1996 ك�سركة حمدودة امل�سوؤولية ومملوكة بالكامل للبنك العربي �س م ع. يبلغ راأ�س مال ال�سركة حاليًا ما 
مقداره 35 مليون دينار، وتتوىل ال�سركة تقدمي خدمات التاأجري التمويلي لكافة اأنواع الأ�سول واملنتجات علمًا باأن لل�سركة حاليًا فرعًا واحدًا يف الأردن.

وفيما يلي اأهم البيانات املالية املقارنة:  

20172016املبالغ باآالف الدنانري االأردنية

000 00010 10راأ�س املال
757 93320 20جمموع حقوق امل�ساهمني 

50%+ 2 �سهم50%+ 2 �سهمن�سبة امللكية 
264 0011 1ح�سة البنك العربي من الأرباح/)اخل�سائر(

914 50272 83جمموع املوجودات
131 43322 22املوجودات النقدية و�سبه النقدية 

654 15945 56جمموع ال�ستثمارات
--جمموع م�سادر الأموال اخلارجية )ودائع العمالء وودائع البنوك(

491 54422 24جمموع الإيرادات 
024 5833 2�سايف الأرباح/)اخل�سائر( قبل ال�سريبة
529 0012 2�سايف الأرباح/)اخل�سائر( بعد ال�سريبة 

�صركة الن�صر العربي للتاأمني �ش م ع:

تعترب �سركة الن�سر العربي للتاأمني ع�سوا يف جمموعة البنك العربي، وهي �سركة تابعة للبنك تتوىل تقدمي جمموعة متكاملة من منتجات التاأمني.  
تاأ�س�ست ال�سركة يف العام 1976، ويبلغ راأ�س مال ال�سركة حاليًا 10 مليون دينار اأردين. علمًا باأن لل�سركة حاليًا فرعًا واحدًا يف الأردن. 

يف اأيار 2006، قام البنك العربي �س م ع بال�ستحواذ على ما ن�سبته 50% بالإ�سافة اإىل �سهمني اثنني من الأ�سهم املمثلة لراأ�سمال ال�سركة.
وفيما يلي اأهم البيانات املالية املقارنة:
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الن 20172016املبالغ باآالف الدنانري االأردنية

700 7001 1راأ�س املال
544 6391 1جمموع حقوق امل�ساهمني 

100%100%ن�سبة امللكية 
80126ح�سة البنك العربي من الأرباح/)اخل�سائر(

211 4642 3جمموع املوجودات
636 0451 3املوجودات النقدية و�سبه النقدية 

--ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة 
--جمموع م�سادر الأموال اخلارجية )ودائع العمالء وودائع البنوك( 

432494جمموع الإيرادات 
85141�سايف الأرباح/ )اخل�سائر( قبل ال�سريبة
80126�سايف الأرباح/)اخل�سائر( بعد ال�سريبة

�صركة العربي جـروب لل�صتثمار م خ م:

�سركة مالية تعمل يف جمال الو�ساطة حل�ساب الغري، تاأ�س�ست يف فل�سطني بتاريخ 2009/8/19 وبا�سرت العمل اعتبارًا من بداية عام 2010. يبلغ 
راأ�س مال ال�سركة 1.7 مليون دينار اأردين وهي مملوكة للبنك العربي �س م ع بن�سبة %100. 

وفيما يلي اأهم البيانات املالية املقارنة:
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اأواًل : ال�صركات االأردنية :

العن�ان التف�صيلين�ع ال�صركةا�صم ال�صركة 
طبيعة عمل 

ال�صركة 

راأ�ش مال 

ال�صركة 
عدد امل�ظفني 

عدد فروع 
ال�صركة 

كبار مالكي االأ�صهم )5% اأو اأكرث من راأ�صمال ال�صركة(

اال�صم
عدد اال�صهم كما يف 

2016/12/31
الن�صبة %

عدد االأ�صهم كما يف 
2017/12/31

الن�صبة %

ال�صركة العربية 
 ال�طنية للتاأجري 

 �سركة 
ذات م�سوؤولية 

حمدودة

عمان - �سارع املدينة املنورة - بناية البنك 
 العربي رقم 255 

 �س.ب 940638 عمان 11194 الأردن 
هاتف: 5531640 / 5531650 / 5531649 

 فاك�س: 5529891           
www.anl-jo.com

 000 000 35 تاأجري متويلي 
البنك العربي 291 دينــــــار اأردين 

25 000 000

دينــار / ح�سة  
%100 35 000 000 

100%دينــار/ ح�سة

�صركة جمم�عة العربي 
 لل�صتثمار 

 �سركة 
ذات م�سوؤولية 

حمدودة

 ال�سمي�ساين - �سارع ع�سام العجلوين 
 بناية رقم 3 �س.ب 143156

 عمان 11814 الأردن 
 هاتف: 5522239  فاك�س: 5519064

 www.ab-invest.net

خدمات وا�ستثمارات 
مالية  

14 000 000 
000 000 14      البنك العربي 411 دينــــــار اأردين 

000 000 14       100%دينــــــار /  ح�سة  
100%دينــــــار/  ح�سة  

�صركة الن�صر العربي 
�سركة م�ساهمة  للتاأمني 

عامة حمدودة

ال�سمي�ساين، �سارع ع�سام العجلوين - بناية 
 رقم 21  �س.ب 9194 عمان 11191 الأردن 

 هاتف: 5685171 فاك�س: 5685890 
www.al-nisr.com 

 000 000 10  اأعمال تاأمني 
2611دينـــــار اأردين 

50%002  000 505%002  000 5البنك العربي 

18.01%264 801 1 18.01%264 801 1 �سركة األيانز مينا القاب�سة 

9.87%878 9.84986%177 984يعقوب مناويل يعقوب �سابيال 

8.95%794 8.95894%794 894زيد مناويل يعقوب �سابيال 

البنك العربي اال�صلمي 
�سركة م�ساهمة  الدويل 

عامة حمدودة

 �سارع و�سفي التل - بناية رقم 20
 �س.ب 925802 عمان 11190 الأردن

 هاتف: 5694901
 فاك�س:  5694914

www.iiabank.com.jo

عمليات م�سرفية 
اإ�سالمية

 100 000 000 
100%000 000 100 100%000 000 100 البنك العربي 90742دينار اأردين 

ثانيًا  : ال�صركات العربية واالأجنبية :

�صركة العربي جروب 
 لل�صتثمار 

 �سركة
م�ساهمة 

خ�سو�سية 
حمدودة

رام اهلل - البلدة القدمية - عمارة احلرجة - 
 فوق البنك العربي - فرع البلد 

 �س.ب 1476 - فل�سطني  
 هاتف : 2980240 2 970+

 فاك�س:   2980249 2 970+ 
www.abinvest.ps

خدمات وا�ستثمارات 
مالية  

 1 700 000 
100%000 700 1001%000 700 1البنك العربي 81دينــــــار اأردين 

البنك العربي لت�ن�ش 
�سركة م�ساهمة 

عامة حمدودة

 9 �سارع الهادي نويرة – تون�س 1001 
 هاتف : 155 351 71 216+

 فاك�س : 852 342 71 216+  
E-Mail: atbbank@atb.com.tn 

 www.atb.com.tn 

عمليات م�سرفية 
جتارية 

       100 000 000
1398133دينــار تون�سي 

64.24%531 237 64 64.24%531 237 64 البنك العربي

5.40%735 395 5.445%294 439 5جممع زرزري
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اأواًل : ال�صركات االأردنية :

العن�ان التف�صيلين�ع ال�صركةا�صم ال�صركة 
طبيعة عمل 

ال�صركة 

راأ�ش مال 

ال�صركة 
عدد امل�ظفني 

عدد فروع 
ال�صركة 

كبار مالكي االأ�صهم )5% اأو اأكرث من راأ�صمال ال�صركة(

اال�صم
عدد اال�صهم كما يف 

2016/12/31
الن�صبة %

عدد االأ�صهم كما يف 
2017/12/31

الن�صبة %

ال�صركة العربية 
 ال�طنية للتاأجري 

 �سركة 
ذات م�سوؤولية 

حمدودة

عمان - �سارع املدينة املنورة - بناية البنك 
 العربي رقم 255 

 �س.ب 940638 عمان 11194 الأردن 
هاتف: 5531640 / 5531650 / 5531649 

 فاك�س: 5529891           
www.anl-jo.com

 000 000 35 تاأجري متويلي 
البنك العربي 291 دينــــــار اأردين 

25 000 000

دينــار / ح�سة  
%100 35 000 000 

100%دينــار/ ح�سة

�صركة جمم�عة العربي 
 لل�صتثمار 

 �سركة 
ذات م�سوؤولية 

حمدودة

 ال�سمي�ساين - �سارع ع�سام العجلوين 
 بناية رقم 3 �س.ب 143156

 عمان 11814 الأردن 
 هاتف: 5522239  فاك�س: 5519064

 www.ab-invest.net

خدمات وا�ستثمارات 
مالية  

14 000 000 
000 000 14      البنك العربي 411 دينــــــار اأردين 

000 000 14       100%دينــــــار /  ح�سة  
100%دينــــــار/  ح�سة  

�صركة الن�صر العربي 
�سركة م�ساهمة  للتاأمني 

عامة حمدودة

ال�سمي�ساين، �سارع ع�سام العجلوين - بناية 
 رقم 21  �س.ب 9194 عمان 11191 الأردن 

 هاتف: 5685171 فاك�س: 5685890 
www.al-nisr.com 

 000 000 10  اأعمال تاأمني 
2611دينـــــار اأردين 

50%002  000 505%002  000 5البنك العربي 

18.01%264 801 1 18.01%264 801 1 �سركة األيانز مينا القاب�سة 

9.87%878 9.84986%177 984يعقوب مناويل يعقوب �سابيال 

8.95%794 8.95894%794 894زيد مناويل يعقوب �سابيال 

البنك العربي اال�صلمي 
�سركة م�ساهمة  الدويل 

عامة حمدودة

 �سارع و�سفي التل - بناية رقم 20
 �س.ب 925802 عمان 11190 الأردن

 هاتف: 5694901
 فاك�س:  5694914

www.iiabank.com.jo

عمليات م�سرفية 
اإ�سالمية

 100 000 000 
100%000 000 100 100%000 000 100 البنك العربي 90742دينار اأردين 

ثانيًا  : ال�صركات العربية واالأجنبية :

�صركة العربي جروب 
 لل�صتثمار 

 �سركة
م�ساهمة 

خ�سو�سية 
حمدودة

رام اهلل - البلدة القدمية - عمارة احلرجة - 
 فوق البنك العربي - فرع البلد 

 �س.ب 1476 - فل�سطني  
 هاتف : 2980240 2 970+

 فاك�س:   2980249 2 970+ 
www.abinvest.ps

خدمات وا�ستثمارات 
مالية  

 1 700 000 
100%000 700 1001%000 700 1البنك العربي 81دينــــــار اأردين 

البنك العربي لت�ن�ش 
�سركة م�ساهمة 

عامة حمدودة

 9 �سارع الهادي نويرة – تون�س 1001 
 هاتف : 155 351 71 216+

 فاك�س : 852 342 71 216+  
E-Mail: atbbank@atb.com.tn 

 www.atb.com.tn 

عمليات م�سرفية 
جتارية 

       100 000 000
1398133دينــار تون�سي 

64.24%531 237 64 64.24%531 237 64 البنك العربي

5.40%735 395 5.445%294 439 5جممع زرزري
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العن�ان التف�صيلين�ع ال�صركةا�صم ال�صركة 
طبيعة عمل 

ال�صركة 
راأ�ش مال 
ال�صركة 

عدد امل�ظفني 
عدد فروع 

ال�صركة 

كبار مالكي االأ�صهم )5% اأو اأكرث من راأ�صمال ال�صركة(

اال�صم
عدد اال�صهم كما يف 

2016/12/31
الن�صبة %

عدد االأ�صهم كما يف 
2017/12/31

الن�صبة %

البنك العربي - �ص�رية 
�سركة م�ساهمة 

عامة

دم�سق - اأبو رمانة - �سارع  املهدي بن بركة 
- مقابل ثانوية دم�سق العربية - �س.ب 38 

 دم�سق - �سورية
 هاتف : 9421 11 963+

 فاك�س : 3349844 11 963 +
www.arabbank-syria.com

عمليات م�سرفية 
جتارية 

 5 050 000 000 
28319 ليـــرة �سورية 

51.29%385 899 51.2925%385 899 25البنك العربي

5%000 525 52%000 525 2عالية طالل زين 

5%000 525 52%000 525 2حممد كامل �سباغ �سرباتي

�صركة البنك العربي 
ال�ص�داين املحدودة 

�سركة خا�سة

 ابراج واحة اخلرطوم، �س.ب 955 
 اخلرطوم - ال�سودان

 هاتف: 56550001 2491+
فاك�س:  56550004 2491+ 

عمليات م�سرفية 
اإ�سالمية

      50 000 000 
100%000 000 1005%000 000 5البنك العربي 803 دولر اأمريكي 

�صركة اآراب - جلف تك 
ف�ر اأي تي �صريفي�صز 

 منطقة حرة 
�سركة حمدودة 

امل�سوؤولية

Dubai Outsource Zone 
ACSS Building, Second Floor   
P.O.Box 500524 Dubai, UAE 
Phone: +971 4 4450000  
Fax :+971 4 4495460

خدمات اأنظمة 
معلومات لفروع البنك 

العربي  

       1 500 000 
100%512 5  ح�سة100%512 5  ح�سةالبنك العربي 391  دولر اأمريكي

�صركة العربي للخدمات 
امل�صرتكة منطقة حرة 

�سركة حمدودة 
امل�سوؤولية

Dubai Out Source Zone 
ACSS Building First Floor   
P.O.Box 11364 Dubai, UAE 
Phone: +971 4 4450555 
Fax: +971 4 4495463

خدمات مالية لفروع 
البنك العربي 

      40 370 000 
100% 370 40  ح�سة100% 370 40  ح�سةالبنك العربي 1311  درهم  اإماراتي 

البنك العربي ا�صرتاليا 
املحدود

�سركة م�ساهمة 
عامة  

Level 7, 20 Bridge Street,  
Sydney NSW 2000 Australia 
Phone: +61 2 9377 8900 
Fax: +61 2 9221 5428 
www.arabbank.com.au

عمليات م�سرفية 
جتارية 

  94 314 274 
100%274 314 10094%274 314 69البنك العربي 1098دولر ا�سرتايل 

بنك اأوروبا العربي 
�سركة م�ساهمة 

عامة

13-15 Moorgate 
London EC2R 6AD  
United Kingdom 
Phone: +44 20 7315 8500      
Fax: +44 20 7600 7620 
www.eabplc.com

عمليات م�سرفية 
جتارية 

569 925 540 
البنك العربي1316 يـــــــــــــــــــــــــــــــــــورو

50 000 deferred  
shares  of  1  

and  
609 925 540  

ordinary shares 
of 1 

%100

50 000 deferred  
shares  of  1  

and  
569 925 540  

ordinary shares 
of 1 

%100

ثالثًا : ال�صركات ال�صقيقة :

البنك العربي )�ص�ي�صرا( 
املحدود

�سركة م�ساهمة 
عامة

Place de Longemalle 10-12, 
P.O.Box 3575,1211 Geneva, 
Switzerland  عمليات م�سرفية

جتارية 
       26 700 000 
م�ساهمو البنك العربي )�سوي�سرا( املحدود هم نف�س م�ساهمي البنك العربي �س.م.ع وبنف�س ن�سب امللكية 1212 فرنك �سوي�سري 

Phone: +41 22 715 1211 
Fax: +41 22 715 1311 
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راأ�ش مال 
ال�صركة 

عدد امل�ظفني 
عدد فروع 

ال�صركة 

كبار مالكي االأ�صهم )5% اأو اأكرث من راأ�صمال ال�صركة(

اال�صم
عدد اال�صهم كما يف 

2016/12/31
الن�صبة %

عدد االأ�صهم كما يف 
2017/12/31

الن�صبة %

البنك العربي - �ص�رية 
�سركة م�ساهمة 

عامة

دم�سق - اأبو رمانة - �سارع  املهدي بن بركة 
- مقابل ثانوية دم�سق العربية - �س.ب 38 

 دم�سق - �سورية
 هاتف : 9421 11 963+

 فاك�س : 3349844 11 963 +
www.arabbank-syria.com

عمليات م�سرفية 
جتارية 

 5 050 000 000 
28319 ليـــرة �سورية 

51.29%385 899 51.2925%385 899 25البنك العربي

5%000 525 52%000 525 2عالية طالل زين 

5%000 525 52%000 525 2حممد كامل �سباغ �سرباتي

�صركة البنك العربي 
ال�ص�داين املحدودة 

�سركة خا�سة

 ابراج واحة اخلرطوم، �س.ب 955 
 اخلرطوم - ال�سودان

 هاتف: 56550001 2491+
فاك�س:  56550004 2491+ 

عمليات م�سرفية 
اإ�سالمية

      50 000 000 
100%000 000 1005%000 000 5البنك العربي 803 دولر اأمريكي 

�صركة اآراب - جلف تك 
ف�ر اأي تي �صريفي�صز 

 منطقة حرة 
�سركة حمدودة 

امل�سوؤولية

Dubai Outsource Zone 
ACSS Building, Second Floor   
P.O.Box 500524 Dubai, UAE 
Phone: +971 4 4450000  
Fax :+971 4 4495460

خدمات اأنظمة 
معلومات لفروع البنك 

العربي  

       1 500 000 
100%512 5  ح�سة100%512 5  ح�سةالبنك العربي 391  دولر اأمريكي

�صركة العربي للخدمات 
امل�صرتكة منطقة حرة 

�سركة حمدودة 
امل�سوؤولية

Dubai Out Source Zone 
ACSS Building First Floor   
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خدمات مالية لفروع 
البنك العربي 

      40 370 000 
100% 370 40  ح�سة100% 370 40  ح�سةالبنك العربي 1311  درهم  اإماراتي 

البنك العربي ا�صرتاليا 
املحدود

�سركة م�ساهمة 
عامة  

Level 7, 20 Bridge Street,  
Sydney NSW 2000 Australia 
Phone: +61 2 9377 8900 
Fax: +61 2 9221 5428 
www.arabbank.com.au

عمليات م�سرفية 
جتارية 

  94 314 274 
100%274 314 10094%274 314 69البنك العربي 1098دولر ا�سرتايل 

بنك اأوروبا العربي 
�سركة م�ساهمة 

عامة

13-15 Moorgate 
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United Kingdom 
Phone: +44 20 7315 8500      
Fax: +44 20 7600 7620 
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عمليات م�سرفية 
جتارية 

569 925 540 
البنك العربي1316 يـــــــــــــــــــــــــــــــــــورو

50 000 deferred  
shares  of  1  

and  
609 925 540  

ordinary shares 
of 1 

%100
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shares  of  1  

and  
569 925 540  

ordinary shares 
of 1 

%100

ثالثًا : ال�صركات ال�صقيقة :

البنك العربي )�ص�ي�صرا( 
املحدود

�سركة م�ساهمة 
عامة

Place de Longemalle 10-12, 
P.O.Box 3575,1211 Geneva, 
Switzerland  عمليات م�سرفية

جتارية 
       26 700 000 
م�ساهمو البنك العربي )�سوي�سرا( املحدود هم نف�س م�ساهمي البنك العربي �س.م.ع وبنف�س ن�سب امللكية 1212 فرنك �سوي�سري 

Phone: +41 22 715 1211 
Fax: +41 22 715 1311 
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امل�صاهمات يف ال�صركات التابعة كما هي يف 2017/12/31:

الدولةامللكيةن�صبة امللكية %طبيعة العملا�صم ال�صركة

بريطانياتابعة100%عمليات م�سرفية جتاريةبنك اأوروبا العربي �س م ع 

ا�سرتالياتابعة100%عمليات م�سرفية جتاريةالبنك العربي ا�سرتاليا املحدود

الأردنتابعة100%عمليات م�سرفية اإ�سالميةالبنك العربي الإ�سالمي الدويل �س م ع

الأردنتابعة100%تاأجري متويليال�سركة العربية الوطنية للتاأجري ذ م م 

الأردنتابعة100%خدمات وا�ستثمارات مالية�سركة جمموعة العربي لال�ستثمار ذ م م 

ال�سودانتابعة100%عمليات م�سرفية اإ�سالمية�سركة البنك العربي ال�سوداين املحدودة 
فل�سطنيتابعة100%خدمات وا�ستثمارات مالية�سركة العربي جروب لال�ستثمار م خ م 

تون�ستابعة64.24%عمليات م�سرفية جتاريةالبنك العربي لتون�س 
الأردنتابعة50% +2�سهماأعمال تاأمني �سركة الن�سر العربي للتاأمني �س م ع

�سوريةتابعة51.29%عمليات م�سرفية جتاريةالبنك العربي – �سورية 

امل�صاهمات يف ال�صركات احلليفة كما هي يف 2017/12/31:

الدولةامللكيةن�صبة امللكية %طبيعة العملا�صم ال�صركة

 Turkland Bankتركيا حليفة 33.3%*عمليات م�سرفية جتارية

ُعمانحليفة 49%عمليات م�سرفية جتاريةبنك ُعمان العربي 

ال�سعودية حليفة40%عمليات م�سرفية جتاريةالبنك العربي الوطني

لبنانحليفة40.34%اأعمال تاأمني�سركة التاأمني العربية 

لبنانحليفة35.24%تاأجري ت�سغيلي عقاري�سركة الأبنية التجارية 

*  احتفظت جمموعة البنك العربي مبا ن�سبته 50% من راأ�س مال Turkland Bank وذلك كما يف 2017/12/31.
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�صبيح طاهر دروي�ش امل�صرياال�صــم

رئي�ش جمل�ش االإدارة / غري تنفيذي / غري م�صتقلاملن�صب

1998/3/27تاريخ الع�ص�ية 

1937/12/2تاريخ امليلد

بكالوريو�س هند�سة كيميائية من جامعة تك�سا�س / اأو�سنت عام 1963ال�صهادات العلمية 

يعمل يف جمال اإدارة الأعمال احلرة واملال وال�ستثمار وال�سناعة والتجارة منذ اخلربات العملية  -
ما يزيد عن )55( عامًا

موؤ�س�س ورئي�س جمل�س ادارة جمموعة �سركات اأ�سرتا )منذ عام 1966(  -
ال�سعودية العربية  اململكة   – ال�سناعية  اأ�سرتا  جمموعة  اإدارة  جمل�س  رئي�س    - 

)منذ عام 2007( 
-  رئي�س جمل�س اإدارة �سركة زاره القاب�سة – الأردن )منذ 1999/5(

فل�سطني  – الفل�سطينية  الت�سالت  �سركة  جمموعة  اإدارة  جمل�س  رئي�س    - 
)منذ عام 1998( 

فل�سطني  - )باديكو(  وال�ستثمار  للتنمية  فل�سطني  �سركة  اإدارة  جمل�س  ع�سو    - 
)منذ عام 1994( 

اململكة  اأ�سرتا -  والتجارة جمموعة  للتموين  العربية  ال�سركة  اإدارة  -  رئي�س جمل�س 
العربية ال�سعودية )منذ عام 1979(

املتحدة العربية  الإمارات   - البناء  ملواد  �سيكون  �سركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س    - 
)منذ عام 1968( 

-  ع�سو جمل�س اإدارة البنك العربي  )�سوي�سرا( املحدود )2005 – 2013(
-  رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�س�سة عبد احلميد �سومان

- رئي�س جمل�س اأمناء جامعة النجاح الوطنية
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الدكت�ر با�صم ابراهيم ي��صف ع��ش اهلل  اال�صــم

نائب رئي�ش جمل�ش االإدارة / غري تنفيذي / م�صتقلاملن�صب

2016/3/31تاريخ الع�ص�ية 

1964/12/21تاريخ امليلد

دكتوراه يف القت�ساد، جامعة لندن 1988ال�صهادات العلمية   -

ماج�ستري يف القت�ساد، جامعة لندن 1985  -

بكالوريو�س يف العالقات الدولية والقت�ساد الدويل،  - 
جامعة جورج تاون 1984

املدير العام التنفيذي/ Tomoh Advisoryاخلربات العملية  - 
)منذ عام 2009 - لغاية تاريخه(

ع�سو جمل�س اإدارة البنك العربي الوطني - اململكة العربية ال�سعودية  - 
)ممثاًل عن البنك العربي �س م ع  منذ 2016/9/1 - لغاية تاريخه(

ع�سو جمل�س اإدارة جمموعة الربكة امل�سرفية الإ�سالمية – البحرين   -
)منذ عام 2010 - لغاية تاريخه(

نائب رئي�س جمل�س اأمناء جامعة القد�س )منذ عام 2014 - لغاية   -
تاريخه(

رئي�س الديوان امللكي الها�سمي )2008/10-2007/11(  -

مدير مكتب جاللة امللك عبد اهلل الثاين املعظم / الديوان امللكي   -
الها�سمي )2007/11-2006/4(

وزير املالية )2005/4- 2005/6(   -

وزير التخطيط والتعاون الدويل )2005/2-2001/10(  -
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وزارة مالية اململكة العربية ال�صع�ديةاال�صــم

 ميثلها االأ�صتاذ �صالح بن �صعد بن عبد اهلل املهنا

ع�ص� جمل�ش االإدارة / غري تنفيذي / غري م�صتقلاملن�صب

1966/4/29تاريخ الع�ص�ية  ع�سوية ال�سخ�س العتباري     : 
2006/3/31 ع�سوية ممثل ال�سخ�س العتباري : 

 1959/1/11 تاريخ امليلد
ماج�ستري الآداب يف القت�ساد / جامعة اأوهايو - اأمريكا، عام 1993 ال�صهادات العلمية   -

بكالوريو�س علوم الإدارة ال�سناعية / جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن، عام 1982  -

ال�سعودية اخلربات العملية العربية  اململكة  املالية/  وزارة  واحل�سابات/  املالية  لل�سوؤون  الوزارة  وكيل   -
)2017-2014(

ع�سو اللجنة اخلا�سة بالت�سنيف ال�سيادي للمملكة العربية ال�سعودية )2017-2001(   -
ع�سو جمل�س اإدارة ال�سركة ال�سعودية للكهرباء )منذ عام 2009(  -

ع�سو اللجنة التنفيذية لل�سركة ال�سعودية للكهرباء )منذ عام 2009(  -
ع�سو جمل�س اإدارة ال�سركة ال�سعودية العاملية للموانئ )منذ عام 2011(  -

رئي�س جلنة املراجعة لل�سركة ال�سعودية للكهرباء )منذ عام 2012(  -
ع�سو جمل�س الهيئة العامة للطريان املدين )2017-2012(  -

ع�سو جمل�س اإدارة م�ست�سفى امللك في�سل التخ�س�سي )2017-2014(  -
ع�سو اللجنة التح�سريية ملجل�س اخلدمة الع�سكرية )2017-2014(  -

ع�سو جمل�س اإدارة املوؤ�س�سة العامة للتقاعد )2017-2015(  -
ع�سو جمل�س اإدارة املجل�س ال�سحي ال�سعودي )2017-2015(  -

ع�سو جمل�س اإدارة هيئة توليد الوظائف )2017-2016(  -
الطبيعي  الغاز  مبادرة  �سمن  العاملية  البرتول  �سركات  مع  التفاو�س  فريق  ع�سو   - 

)2004-2000(
ع�سو جلنة البتعاث والتدريب بوزارة املالية )2000 – 2012(  -

ع�سو جلنة البدلت بوزارة اخلدمة املدنية )2004 – 2012(  -
ع�سو جمل�س اإدارة ال�سركة ال�سعودية املغربية لال�ستثمار الإمنائي )2006-2000(  -

ع�سو جمل�س املوؤ�س�سة العامة لتحلية املياه املاحلة )2011-2005(  -
ع�سو جمل�س اإدارة املوؤ�س�سة العامة للتدريب التقني واملهني )2013-2008(  -
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نازك بنت اأ�صعد بن عبد الرزاق ع�دة / احلريرياال�صــم

ع�ص� جمل�ش االإدارة / غري تنفيذي / غري م�صتقلاملن�صب

1996/8/29تاريخ الع�ص�ية 

1957/9/12تاريخ امليلد

جامعيةال�صهادات العلمية 

- رئي�سة موؤ�س�سة رفيق احلريري اخلربات العملية 
- رئي�سة جمل�س اأمناء جامعة رفيق احلريري

- رئي�سة مركز نازك احلريري اخلريي للرتبية اخلا�سة - الأردن
- رئي�سة جمعية مهرجانات بريوت 

- ع�سو جمل�س اإدارة بنك البحر املتو�سط �س.م.ل - لبنان
- نائب رئي�س جمل�س اإدارة جمموعة بنك البحر املتو�سط القاب�سة �س.م.ل - لبنان

- ع�سو جمل�س اإدارة م�ست�سفى كليفالند كلينيك – الوليات املتحدة الأمريكية
 - ال�سفرية الأوىل ملوؤ�س�سة ترقق العظم الدولية

)International Osteoporosis Foundation(
206-A Bone Fund رئي�سة الـ - 

- نائب رئي�س مركز الرعاية الدائمة - لبنان
- ع�سو جمل�س اأمناء مركز طب الأطفال ملكافحة ال�سرطان – لبنان

- ع�سو جمعية النه�سة الن�سائية اخلريية – اململكة العربية ال�سعودية
- ع�سو هيئة اأمناء جمعية الأردن للتعليم - الأردن

- رئي�سة جائزة رفيق احلريري – التذكارية ملوئل الأمم املتحدة
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امل�ؤ�ص�صة العامة لل�صمان االجتماعياال�صــم
ع�ص� جمل�ش االإدارة / غري تنفيذي / غري م�صتقلاملن�صب

ع�سوية ال�سخ�س العتباري: 2001/9/20تاريخ الع�ص�ية 
الدكت�ر عز الدين محي الدين كناكريةالدكت�ر حمزة اأحمد خليفه جراداتع�ص�ية ممثل 

2016/6/28  لغاية 2017/11/14اعتبارًا من 2017/11/15ال�صخ�ش االعتباري
1963/10/11960/9/13تاريخ امليـلد

دكتوراه يف القت�ساد الكلي وال�سيا�سة النقدية ال�صهادات العلمية   -
والقت�ساد القيا�سي واملالية / جامعة تني�سي، الوليات 

املتحدة الأمريكية، عام 2000
ماج�ستري يف القت�ساد / اجلامعة الأردنية، عام 1994  -

بكالوريو�س يف القت�ساد وعلم احلا�سوب / جامعة   -
الريموك، 1987

-  دكتوراه يف التمويل / جامعة عّمان العربية 2010
الأكادميية   / واملحا�سبية  املالية  العلوم  -   ماج�ستري يف 

العربية للعلوم املالية وامل�سرفية – عّمان 1997
-   بكالوريو�س يف القت�ساد / جامعة الريموك 1984

مدير دائرة الأبحاث والدرا�سات/ �سندوق ا�ستثمار اخلربات العملية  -
اأموال ال�سمان الجتماعي )اأيلول 2015– لغاية 

تاريخه(
مدير عام الربيد الأردين )اأيار 2014– اأيار 2015(  -

مدير وحدة م�ساريع ال�سراكة بني القطاع العام   -
والقطاع اخلا�س )PPP( يف وزارة املالية 

)2014–2013(
مدير الدين العام يف وزارة املالية )2012–2013(  -

اقت�سادي اأول يف �سندوق النقد الدويل/ املركز   -
الإقليمي لالقت�ساد والتمويل، الكويت )2012-2011(

م�ست�سار وزير املالية )متوز 2004–2011(  -
باحث اقت�سادي/ دائرة الدرا�سات والأبحاث، البنك   -

املركزي الأردين )2000-1989(
اأ�ستاذ م�ساعد لالقت�ساد، جامعة تني�سي وكلية هانوفر   -
اجلامعية، الوليات املتحدة الأمريكية )2004-2000(

ع�سو جمل�س اإدارة �سابق لعدة �سركات ورئي�سا لعدد   -
من اللجان، منها �سركة الت�سالت الأردنية، �سركة 
املطارات الأردنية، �سركة الكهرباء الوطنية، البنك 

التجاري الأردين، بنك ال�سكان للتجارة والتمويل 
)موؤقتا(، واملوؤ�س�سة ال�سحفية الأردنية )الراأي(

املن�سق الوطني ملبادرات منظمة التعاون القت�سادي   -
والتنمية )OECD( يف الأردن وع�سو فريق احلوكمة 

وخرباء املالية العامة لدول ال�سرق الأو�سط و�سمال 
افريقيا )2014-2009(

اأمني عام / وزارة املالية )منذ 2014/6/5 ولغاية    -
تاريخه(

مدير عام / دائرة �سريبة الدخل واملبيعات )اآذار    -
)2012

 -  2012 )اأيلول  املالية  الأوراق  هيئة  يف  مفو�س    -
حزيران 2014(

اأمني عام / وزارة املالية )2007 – اآذار 2012(   -
املالية  وزارة  يف  املالية  لل�سوؤون  عام  اأمني  م�ساعد    -

)2007-2005(
مدير الإدارة النقدية يف وزارة املالية     - 

)2005-2001(
رئي�س ق�سم العتمادات والطاقة يف مديرية الإدارة    -

النقدية يف وزارة املالية )1993- 2000(
والنفقات  العامة  اخلزينة  حل�سابات  مايل  حملل    -
قطاع  حل�سابات  وحملل  حما�سب  ثم  ومن  العامة 
الطاقة  وح�سابات النفط اخلام يف مديرية الإدارة 

النقدية يف وزارة املالية )1986 - 1993(
حما�سب مايل / القوات امل�سلحة )1986-1984(   -
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وهبه عبد اهلل وهبه متارياال�صــم

ع�ص� جمل�ش االإدارة / غري تنفيذي / غري م�صتقلاملن�صب

2006/3/31تاريخ الع�ص�ية 

1963/5/14تاريخ امليلد

برنامج اإداري لروؤ�ساء واأ�سحاب الأعمال من جامعة هارفرد - بو�سطن، الوليات املتحدة ال�صهادات العلمية   -
)�سباط 2013(

بكالوريو�س يف الإدارة من جامعة ويب�سرت جينيف، �سوي�سرا )عام 5 198(  -

رئي�س جمل�س اإدارة البنك العربي )�سوي�سرا( املحدود- جنيف، �سوي�سرا اخلربات العملية  - 
)اعتبارًا من 2013/4/19(، �سابقًا ع�سو جمل�س اإدارة )2007- 2013(
 -  نائب رئي�س جمل�س اإدارة بنك ُعمان العربي �س.م.ع.م – م�سقط، ُعمان 

)اعتبارًا من اأيلول 2016(
نائب رئي�س جمل�س اإدارة اأوبار كابيتال �س.م.ع.م – م�سقط، ُعمان )اعتبارًا من �سباط 2017(  -
رئي�س جمل�س اإدارة �سركة التاأمني العربية �س.م.ل- بريوت، لبنان )اعتبارًا من 2006/6/26(  -

رئي�س جمل�س اإدارة �سركة الأبنية التجارية �س.م.ل – بريوت، لبنان   - 
)اعتبارًا من 2009/5/25(

رئي�س جمل�س اإدارة �سركة اإميوفينا هولدنغ �س.م.ل – بريوت، لبنان )اعتبارًا من متوز 2009(  -
رئي�س جمل�س اإدارة ال�سركة الوطنية للم�ساريع العقارية �س.م.ل. – بريوت، لبنان   - 

)اعتبارًا من 2013/5/30(
ع�سو جمل�س اإدارة �سركة �سوليدير انرتنا�سيونال ليمتد – دبي، الإمارات العربية املتحدة   -

)اعتبارًا من اأيار 2016(
ع�سو جمل�س اإدارة �سركة احتاد املقاولني )اعتبارًا من اأيلول 2010(  -

موؤ�س�س ونائب رئي�س جمل�س اإدارة �سركة W&P S.A )وامتار و�سركاه �س.م. �سابقًا( –   -
جنيف، �سوي�سرا )اعتبارًا من حزيران 2017(، رئي�س جمل�س الإدارة )2017-2003( 

ع�سو جمل�س اإدارة �سركة �سوكافينا �س.م. – جنيف، �سوي�سرا )اعتبارًا من 1998/8/25(  -
ع�سو يف موؤ�س�سة YPO/WPO - �سوي�سرا )منذ عام 1999(  -

ع�سو جمل�س اإدارة LIFE )اعتبارًا من ني�سان 2016(  -
ع�سو جمل�س اإدارة The Tamari Foundation  - �سوي�سرا )منذ عام 2012(  -

ع�سو املجل�س الإ�ست�ساري لـ The Hassib J. Sabbagh Foundation – �سوي�سرا   - 
)منذ عام 2012(
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م�ؤ�ص�صة عبد احلميد �ص�مان اال�صــم

ميثلها ال�صيد خالد اأني�ش محمد »زند االإيراين«

ع�ص� جمل�ش االإدارة / غري تنفيذي / غري م�صتقلاملن�صب

2006/3/31تاريخ الع�ص�ية   : ع�سوية ال�سخ�س العتباري 
2010/12/27 ع�سوية ممثل ال�سخ�س العتباري: 

 
1964/8/21تاريخ امليلد

ماج�ستري يف اإدارة املتنزهات القومية، جامعة نيومك�سيكو 1993ال�صهادات العلمية   -
ماج�ستري يف ا�ستعمالت الأرا�سي اجلافة، اجلامعة الأردنية عام 1989  -

بكالوريو�س يف ا�ستعمالت الأرا�سي، اجلامعة الأردنية، عام 1986  -

ع�سو جمل�س الأعيان الأردين )2013 - 2016(اخلربات العملية  -
رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة )منذ عام 2011(  -

موؤ�س�س ومدير عام �سركة E2e )منذ 2011/1(  -
مدير عام الكازار للطاقة املتجددة / الأردن )منذ عام 2016(  -

رئي�س جمل�س اإدارة Birdlife International )منذ عام 2012(  -
وزير الطاقة والرثوة املعدنية )2009/12 - 2010/11(  -

وزير البيئة )2005/4 - 2009/12(  -
مدير عام اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة )1996/10 – 2005/6(  -

مدير دائرة حمميات الطبيعة )1986/1 – 1989/1(  -
م�ساعد بحث وتدري�س، اجلامعة الأردنية )1986/10 – 1989/1(  -

ع�سو يف موؤ�س�سات دولية للبيئة  -
ع�سو اللجنة امللكية للطاقة  -
ع�سو اللجنة امللكية للمياه  -
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ب�صـام وائل ر�صدي كنعاناال�صــم

ع�ص� جمل�ش االإدارة / غري تنفيذي / م�صتقلاملن�صب

2013/1/22تاريخ الع�ص�ية 

1965/5/10تاريخ امليلد

ماج�ستري يف اإدارة الأعمال – جامعة نورث و�سرتن – اأمريكا 1998ال�صهادات العلمية   -
بكالوريو�س اقت�ساد / حما�سبة – جامعة كلريمونت – اأمريكا 1986  -

�سهادة مزاولة مهنة التدقيق)CPA(  يف ولية كاليفورنيا – الوليات املتحدة   -
الأمريكية 1989

حا�سل على �سهادة التحليل املايل )CFA( يف الوليات املتحدة الأمريكية 2001  -

لديه خربة تزيد عن 30 عامًا يف كربى ال�سركات العاملية والقليمية حيث اخلربات العملية  -
�سغل عدة منا�سب  ووظائف رئي�سية يف جمال الإدارة العامة واملالية والتدقيق 

وال�ستثمار
الرئي�س والرئي�س التنفيذي لال�سرتاتيجية وعمليات التطوير وال�ستحواذ ملجموعة   -

�سركات اأدوية احلكمة )منذ 2014 - لغاية تاريخه(
الرئي�س والرئي�س التنفيذي للعمليات ملنطقة ال�سرق الأو�سط، اأفريقيا واأوروبا /   -

جمموعة �سركات اأدوية احلكمة )منذ 2010 - لغاية تاريخه(
الرئي�س التنفيذي لالإدارة املالية )CFO( يف جمموعة �سركات اأدوية احلكمة   -

)2010 - 2001(
الرئي�س التنفيذي لالإدارة املالية يف �سركة فل�سطني لال�ستثمار /  - 

باديكو )2001-1994(
مدير تدقيق يف ديلويت اند تو�س )لو�س اجنلو�س – اأمريكا( )1986 - 1993(  -

ع�سو جمل�س اإدارة �سركة الت�سالت الفل�سطينية )بالتل( )2000 - 2001(  -
)CEGCO( ع�سو جمل�س اإدارة �سركة توليد الكهرباء املركزية  - 

)2005 -2004(
ع�سو جمل�س الإدارة وجلنة التدقيق يف �سركة زارة لال�ستثمار )2006 – 2010(  -

ع�سو جمل�س اإدارة ورئي�س جلنة التدقيق يف بنك املال الأردين  - 
)بنك التمويل وال�سادرات �سابقًا( )2007 – 2009(

ع�سو جمل�س اإدارة ورئي�س جلنة التدقيق يف �سركة تطوير العقبة  - 
)2012 – 2008( 



39

ارة
إلد

س ا
جل

 م
رير

تق

م
نه

 م
ّل

 ك
ن

 ع
ية

يف
عر

ة ت
بذ

ون
ة  

دار
 اإل

س
جل

 م
اء

ض
 أع

اء
سم

أ

ب�صـام وائل ر�صدي كنعاناال�صــم

ع�ص� جمل�ش االإدارة / غري تنفيذي / م�صتقلاملن�صب

2013/1/22تاريخ الع�ص�ية 

1965/5/10تاريخ امليلد

ماج�ستري يف اإدارة الأعمال – جامعة نورث و�سرتن – اأمريكا 1998ال�صهادات العلمية   -
بكالوريو�س اقت�ساد / حما�سبة – جامعة كلريمونت – اأمريكا 1986  -

�سهادة مزاولة مهنة التدقيق)CPA(  يف ولية كاليفورنيا – الوليات املتحدة   -
الأمريكية 1989

حا�سل على �سهادة التحليل املايل )CFA( يف الوليات املتحدة الأمريكية 2001  -

لديه خربة تزيد عن 30 عامًا يف كربى ال�سركات العاملية والقليمية حيث اخلربات العملية  -
�سغل عدة منا�سب  ووظائف رئي�سية يف جمال الإدارة العامة واملالية والتدقيق 

وال�ستثمار
الرئي�س والرئي�س التنفيذي لال�سرتاتيجية وعمليات التطوير وال�ستحواذ ملجموعة   -

�سركات اأدوية احلكمة )منذ 2014 - لغاية تاريخه(
الرئي�س والرئي�س التنفيذي للعمليات ملنطقة ال�سرق الأو�سط، اأفريقيا واأوروبا /   -

جمموعة �سركات اأدوية احلكمة )منذ 2010 - لغاية تاريخه(
الرئي�س التنفيذي لالإدارة املالية )CFO( يف جمموعة �سركات اأدوية احلكمة   -

)2010 - 2001(
الرئي�س التنفيذي لالإدارة املالية يف �سركة فل�سطني لال�ستثمار /  - 

باديكو )2001-1994(
مدير تدقيق يف ديلويت اند تو�س )لو�س اجنلو�س – اأمريكا( )1986 - 1993(  -

ع�سو جمل�س اإدارة �سركة الت�سالت الفل�سطينية )بالتل( )2000 - 2001(  -
)CEGCO( ع�سو جمل�س اإدارة �سركة توليد الكهرباء املركزية  - 

)2005 -2004(
ع�سو جمل�س الإدارة وجلنة التدقيق يف �سركة زارة لال�ستثمار )2006 – 2010(  -

ع�سو جمل�س اإدارة ورئي�س جلنة التدقيق يف بنك املال الأردين  - 
)بنك التمويل وال�سادرات �سابقًا( )2007 – 2009(

ع�سو جمل�س اإدارة ورئي�س جلنة التدقيق يف �سركة تطوير العقبة  - 
)2012 – 2008( 

عبا�ش فاروق احمد زعيرتاال�صــم

ع�ص� جمل�ش االإدارة / غري تنفيذي / م�صتقلاملن�صب

2014/3/27تاريخ الع�ص�ية 

1967/7/16تاريخ امليلد

بكالوريو�س مالية وحما�سبة من جامعة جورج تاون 1989ال�صهادات العلمية   -

�سريك موؤ�س�س والع�سو املنتدب ل�سركة زعيرت القاب�سةاخلربات العملية  - 
)ني�سان 2013 - لغاية تاريخه(

رئي�س جمل�س اإدارة �سركة  .Adecoagro SA )2003 – لغاية تاريخه(    -
 The Capital Holding Funds plc ع�سو جمل�س اإدارة �سركة  -

)2014- لغاية تاريخه(
ع�سو جمل�س ا�ست�ساري لـ iMENA Group )2013- لغاية تاريخه(  -

ع�سو جمل�س احلكام، جامعة جورج تاون )2014 – لغاية تاريخه(  -
ع�سو اللجان : التنفيذية، ال�ستثمار، الإدارة، جلنة تخ�سي�س راأ�س املال   -

Soros Fund Management  وجلنة املخاطر 
)اأيلول 2002 – ني�سان 2013(

Soros Fund Management الرئي�س التنفيذي للعمليات  - 
)اأيلول 2002- ني�سان 2013(

Soros Fund Management املدير املايل  - 
)اأيلول 2002 – كانون اأول 2004(

PricewaterhouseCoopers LLP USA Firm سريك�  - 
)ني�سان 1994 – اأيلول 2002(
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علء عارف �صعد البطاينة اال�صــم

ع�ص� جمل�ش االإدارة / غري تنفيذي / م�صتقلاملن�صب

2015/4/22تاريخ الع�ص�ية 

1969/6/6تاريخ امليلد

- ماج�ستري يف نظم املعلومات الإدارية، جامعة جورج وا�سنطن 1993ال�صهادات العلمية 

- بكالوريو�س يف الهند�سة الكهربائية، جامعة جورج وا�سنطن 1991

- املدير العام / العارف لال�ست�سارات )لغاية تاريخه(اخلربات العملية
- الرئي�س التنفيذي ل�سركة اأيجل هيلز / الأردن )2015 - 2017(

- ع�سو جمل�س الأعيان )2013 – 2016(
- وزير الطاقة والرثوة املعدنية ووزير النقل )2012 – 2013(

- وزير الطاقة والرثوة املعدنية )2012/5 – 2012/10(
- وزير النقل )2011 – 2012(
- وزير النقل )2009 – 2011(

- وزير الأ�سغال العامة وال�سكان )2009/2 – 2009/12(
- وزير النقل )2009-2007(

- املدير العام / اجلمارك الأردنية )2005 – 2007(
- الأمني العام / وزارة النقل )2000 – 2005(

- املدير العام / �سركة الأجدل ال�ست�سارية )1998 – 2000(
- مدير دائرة امل�ساريع / �سركة العمل اجلديد )1994 – 1998(

- مهند�س ات�سالت / �سركة راكال للطريان – لندن )1992 – 1994(
- مهند�س / دائرة الأبحاث – �سركة انتل�سات العاملية / وا�سنطن – اأمريكا )1991(

- ع�سو جمل�س اأمناء موؤ�س�سة احل�سني لل�سرطان )2014 - لغاية تاريخه(
- ع�سو جمل�س اأمناء مركز امللك عبد اهلل الثاين للتميز )2012 - لغاية تاريخه(

- ع�سو جمل�س اإدارة �سركة م�سفاة البرتول الأردنية )2014 - لغاية تاريخه(
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�صليمان حافظ �صليمان امل�صرياال�صــم

ع�ص� جمل�ش االإدارة / غري تنفيذي / م�صتقلاملن�صب

2016/10/27تاريخ الع�ص�ية 

1941/1/1تاريخ امليلد

بكالوريو�س / كلية التجارة - جامعة ال�سكندرية –  فرع بريوت عام 1968 ال�صهادات العلمية   -

دورات وم�ساقات درا�سية مالية واإدارية يف الوليات املتحدة الأمريكية وبريطانيا والنم�سا  -

ع�سو جمل�س اأمناء املجل�س الأعلى للعلوم والتكنولوجيا )2013 - لغاية تاريخه(اخلربات العملية  -
وزير املالية )199-1997(  -

وزير املالية )2013-2012(  -
وزير الربيد والت�سالت )1999-1998(  -

وزير الطاقة والرثوة املعدنية )2010(  -
اأمني عام وزارة املالية )1996-1991(  -

رئي�س جمل�س اإدارة امللكية الأردنية )2016-2014(  -
رئي�س �سندوق ا�ستثمار اأموال ال�سمان/ املوؤ�س�سة العامة لل�سمان الجتماعي )2016-2013(  -

رئي�س جمل�س املفو�سني / هيئة تنظيم قطاع الكهرباء )2010-2009(  -
رئي�س جمل�س الإدارة / هيئة تنظيم قطاع الت�سالت )1999-1998(  -

رئي�س جمل�س الإدارة / �سركة الت�سالت الأردنية )2001-1999(  -
رئي�س جمل�س الإدارة / �سركة البوتا�س العربية )2003-2001(  -

رئي�س جمل�س الإدارة / كيمابكو لنتاج الأ�سمدة )2003-2001(  -
رئي�س جمل�س الإدارة / برومني الأردن )2003-2001(  -

رئي�س جمل�س الإدارة / موؤ�س�سة املناطق احلرة واملوؤ�س�سة الأردنية لال�ستثمار )1999-1997(  -
ع�سو اللجنة امللكية للتحديث والتطوير )1996-1993(  -

حمافظ �سندوق النقد الدويل "عن الأردن" يف فرتات متعددة  -
نائب حمافظ البنك ال�سالمي للتنمية / جدة "عن الأردن" )1997-1991(  -

نائب حمافظ �سندوق النقد العربي "عن الأردن" )1997-1991(  -
رئي�س جلنة التنمية الوزارية يف فرتات متعددة  -

ع�سو جمل�س الإدارة / امللكية الأردنية )1997-1991(  -
ع�سو جمل�س الإدارة / �سلطة الكهرباء الأردنية )1997-1991(  -

ع�سو جمل�س الإدارة / املوؤ�س�سة العامة لل�سمان الجتماعي )1997-1991(  -
ع�سو جمل�س الإدارة / موؤ�س�سة تنمية اأموال الأيتام )1997-1991(  -
ع�سو جمل�س الإدارة / موؤ�س�سة الإقرا�س الزراعي )1997-1991(  -

ع�سو جمل�س الإدارة / ال�سركة العربية لل�سناعات الهند�سية )1997-1992(  -
ع�سو جمل�س الإدارة / �سلطة الطريان املدين )1997-1991(  -

ع�سو جمل�س الإدارة / �سركة ال�سمنت الأردنية )1997-1990(  -
ع�سو جمل�س الإدارة / �سركة الفو�سفات الأردنية )1997-1992(  -
ع�سو جمل�س الإدارة / امل�سرف العربي الفريقي )1997-1991(  -

ع�سو جمل�س الإدارة / الهيئة العربية للتنمية الزراعية )1997-1992(  -
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الدكت�ر م�صلم بن علي بن ح�صني م�صلماال�صــم

ع�ص� جمل�ش االإدارة / غري تنفيذي / م�صتقلاملن�صب

2017/5/8تاريخ الع�ص�ية 

1956/10/9تاريخ امليلد

دكتوراه/ عالقات دولية – جامعة جورج تاون 1993ال�صهادات العلمية   -

ماج�ستري / علوم �سيا�سية – جامعة جورج تاون 1988   -

بكالوريو�س / علوم �سيا�سية-جامعة و�ست ليربتي 1982  -

موؤ�س�س ورئي�س جمل�س اإدارة �سركة اأيان القاب�سة – اململكة العربية ال�سعوديةاخلربات العملية  -
ع�سو جمل�س اإدارة موؤ�س�سة عكاظ لل�سحافة والن�سر  – اململكة العربية ال�سعودية   -

)2015 - لغاية تاريخه(
Overseas –  ع�سو جمل�س اإدارة �سركة نريلند لإدارة الأ�سول  -

ع�سو جمل�س اأمناء موؤ�س�سة الفكر العربي - لبنان )2005 - لغاية تاريخه(   -
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ال�صيد نعمة اليا�ش �صباغ
املدير العام التنفيذي

 2010/1/31  : تاريخ التعيني    
 1951/3/15  : تاريخ امليالد    

ال�صهادات العلمية:

بكالوريو�س يف القت�ساد واللغة الفرن�سية  من جامعة اأو�سنت – تك�سا�س، عام 1972 مع درا�سات يف معهد   -
العلوم ال�سيا�سية يف باري�س

ماج�ستري) MA ( يف القت�ساد الدويل ودرا�سات ال�سرق اأو�سطية من جامعة جونز هوبكنز، عام 1974   -
ماج�ستري ) MBA ( يف العلوم املالية وامل�سرفية من جامعة �سيكاغو، عام 1976  -

برنامج الإدارة العليا يف كلية اإدارة الأعمال جامعة �ستانفورد، عام 1990  -

اخلربات العملية:

ي�سغل من�سب املدير العام التنفيذي للبنك العربي – الأردن منذ �سهر فرباير 2010  -
�سغل من�سب املدير العام التنفيذي للبنك البحر املتو�سط يف لبنان بني عامي 2006 - 2009   -

�سغل من�سب الع�سو املنتدب والرئي�س التنفيذي للبنك العربي الوطني يف الريا�س  - 
يف اململكة العربية ال�سعودية بني عامي 1998 - 2005 

�سغل من�سب مدير عام املجموعة امل�سرفية الدولية يف بنك الكويت الوطني )1998-1979(  -
عمل لدى كلِّ من بنك الكويت ال�سناعي )1976 – 1979(، وبنك )First Chicago(  يف �سيكاغو   -

)1974 – 1975(، والبنك الدويل يف وا�سنطن )1973(

رئي�س جمل�س اإدارة )T-Bank(  - تركيا  -
رئي�س جمل�س اإدارة بنك اأوروبا العربي �س م ع – لندن  -

ع�سو جمل�س اإدارة جمعية البنوك يف الأردن اعتبارًا من 2010/12/15  -
-  ع�سو جمل�س اإدارة البنك العربي الوطني -  الريا�س

ع�سو هيئة مديرين  - �سندوق احل�سني لالإبداع والتفوق  -
ع�سو جمل�س اأمناء - جامعة العلوم والتكنولوجيا- الأردن  -

ع�سو جمل�س اأمناء - اجلامعة الأمريكية - بريوت  -
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االآن�صة رندة محمد ت�فيق ال�صادق
نائب املدير العام التنفيذي 

2010/ 7 / 1  : تاريخ التعيني     
1962/11/14  : تاريخ امليالد    

ال�صهادات العلمية:

بكالوريو�س اإدارة اأعمال - اجلامعة الأمريكية يف بريوت، عام 1984   -
-  ماج�ستري )MBA( علوم مالية وم�سرفية – اجلامعة الأمريكية يف بريوت، عام 1986

اخلربات العملية:

ت�سغل من�سب نائب املدير العام التنفيذي للبنك العربي – الأردن منذ )2010/7/1(  -
�سغلت من�سب مدير عام املجموعة امل�سرفية الدولية –  بنك الكويت الوطني، الكويت )2006 – 2010(    -

�سغلت من�سب الع�سو املنتدب –  بنك الكويت الوطني، لندن   )2005 – 2006(  -
�سغلت من�سب م�ساعد املدير العام -  بنك الكويت الوطني، لندن )1998 - 2005(   -

�سغلت من�سب مدير تنفيذي ومدير دائرة اخلزينة -  بنك الكويت الوطني، لندن  )1993 - 1998(  -
�سغلت من�سب مدير الأ�سول املتداولة -  بنك الكويت الوطني، لندن )1991- 1993(  -

�سغلت من�سب حملل مايل-   بنك الكويت الوطني )1986 – 1990(  -
�سغلت من�سب معيد يف اجلامعة الأمريكية ببريوت )1985- 1986(  -

رئي�س جمل�س اإدارة البنك العربي لتون�س – تون�س    -
ع�سو جمل�س اإدارة بنك ُعمان العربي – ُعمان  -

نائب رئي�س جمل�س اإدارة البنك العربي ا�سرتاليا املحدود – ا�سرتاليا    -
رئي�س هيئة مديري �سركة جمموعة العربي لال�ستثمار ذ م م – عمان    -

Endeavor Jordan - ع�سو جمل�س اإدارة  -
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ال�صيد محمد عبد الفتاح حمد الغنمة
نائب رئي�ش تنفيذي / مدير اإدارة االئتمان

 2007/2/1  : تاريخ التعيني    
 1953/1/6  : تاريخ امليالد    

ال�صهادات العلمية:

بكالوريو�س علوم / تخ�س�س ريا�سيات، جامعة الريا�س )امللك �سعود( – اململكة العربية ال�سعودية،   - 
عام 1975  

دبلوم برجمة كمبيوتر،  لندن / عام 1976   -

اخلربات العملية:

نائب رئي�س تنفيذي / مدير ادارة الئتمان / ادارة الئتمان، البنك العربي  - الدارة العامة / الأردن   -
)منذ 2010/4(

نائب رئي�س تنفيذي / ادارة الأعمال امل�سرفية وال�ستثمارية لل�سركات، البنك العربي - الإدارة العامة /   -
الأردن )2007 - 2010(

رئي�س جمموعة متويل ال�سركات، البنك ال�سعودي الفرن�سي - الريا�س / اململكة العربية ال�سعودية  - 
)2007-1999( 

رئي�س جمموعة متويل ال�سركات، البنك ال�سعودي التجاري املتحد )البنك ال�سعودي املتحد( - الريا�س /   -
اململكة العربية ال�سعودية )1995- 1999(

م�ساعد مدير عام الت�سهيالت، بنك القاهرة عمان / الأردن )1990- 1995(  -
مدير ت�سهيالت ال�سركات، بنك اخلليج الدويل - البحرين )1989 - 1990(  -

مدير ت�سهيالت الفروع الأجنبية، البنك العربي – الدارة العامة / الأردن )1987- 1989(  -
مدير ت�سهيالت ال�سركات للمنطقة الو�سطى، �سيتي بنك الريا�س / البنك ال�سعودي الأمريكي - الريا�س /   -

اململكة العربية ال�سعودية )1976 - 1987(

رئي�س هيئة املديرين / ال�سركة العربية الوطنية للتاأجري، عمان – الأردن  -
نائب رئي�س جمل�س اإدارة البنك العربي ال�سالمي الدويل  -

نائب رئي�س هيئة املديرين /  �سركة جمموعة العربي لال�ستثمار، عمان - الأردن  -
ع�سو جمل�س اإدارة البنك العربي الوطني – الريا�س / اململكة العربية ال�سعودية  -

ع�سو جمل�س اإدارة البنك العربي - �سوريا  -
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ال�صيد اأنط�ني� مانك�زو مار�صيل� 
نائب رئي�ش تنفيذي / مدير اإدارة اخلزينة

2008 / 6 / 1  : تاريخ التعيني     
1966 / 5 / 2  : تاريخ امليالد    

ال�صهادات العلمية:

 –  Nottingham University– بكالوريو�س ) مع مرتبة ال�سرف ( – ادارة العمال واللغة الملانية  -
اجنلرتا – 1989

�سهادة يف علوم العمال -  Paderborn GHS Universitaet - – املانيا - 1987  -

اخلربات العملية:

نائب رئي�س تنفيذي – دائرة اخلزينة – البنك العربي ) 6 / 2008 – حاليا (  -
مدير دائرة اخلزينة ملجموعة  UniCredit – ايطاليا ) 2007 – 2008 (  -

مدير دائرة اخلزينة ملجموعة GE حللول التاأمني – اجنلرتا والوليات املتحدة المريكية  - 
)2006 – 2002 (

م�ساعد مدير خزينة / رئي�س ق�سم التمويل الأوروبي – GE Capital – فرن�سا ) 1999 – 2002 (  -
مدير م�ساعد / الدخل الثابت  / UBS  - اجنلرتا ) 1997 – 1999(  -

مدير م�ساعد / الدخل الثابت  / Markets NatWest - اجنلرتا ) 1992 – 1997 (  -
مدير م�ساعد / اأ�سواق املال  /Yamaichi International   - اجنلرتا ) 1990 – 1992 (  -

زميل / كلية الأعمال / Nottingham Trent University   )منذ 2014(  -
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ال�صيد نعيم را�صم كامل احل�صيني 
نائب رئي�ش تنفيذي / مدير اإدارة اخلدمات امل�صرفية للأفراد

 
2011/11/20  : تاريخ التعيني   
1962/11/28  : تاريخ امليالد  

ال�صهادات العلمية:

بكالوريو�س علوم يف الإدارة ال�سناعية، جامعة البرتول واملعادن – اململكة العربية ال�سعودية، عام 1985  -

اخلربات العملية:

مدير جمموعة اخلدمات امل�سرفية  لالأفراد، البنك ال�سعودي الفرن�سي - ال�سعودية )2008 - 2011(  -
القائم باأعمال مدير جمموعة اخلدمات امل�سرفية لالفراد، البنك ال�سعودي الفرن�سي – ال�سعودية  - 

)2007 – 2006( 
مدير قطاع – مبيعات اأ�سول الفراد – جمموعة اخلدمات امل�سرفية لالفراد، البنك ال�سعودي الفرن�سي   -

)2005( – ال�سعودية 
مدير اقليمي – جمموعة اخلدمات امل�سرفية لالفراد – املنطقة ال�سرقية، البنك ال�سعودي الفرن�سي   -

)2005 – 2000(
مدير – دائرة �سبكة الفروع والتخطيط املايل – جمموعة اخلدمات امل�سرفية لالفراد / الدارة العامة،   -

البنك ال�سعودي الفرن�سي )1995 – 2000(
مدير �سوؤون املوظفني، ادارة املوارد الب�سرية / الدارة العامة، البنك ال�سعودي الفرن�سي   - 

)1995 – 1993(
مدير، التوظيف والعالقات احلكومية، ادارة املوارد الب�سرية / الدارة العامة، البنك ال�سعودي الفرن�سي   -

)1993 – 1990(
مدير، املوازنة والتخطيط املايل، ات�سالت ال�سعودية )1988 – 1990(  -

رئي�س، العطاءات والعقود، ات�سالت ال�سعودية )1986 – 1988(  -
ع�سو جمل�س اإدارة البنك العربي لتون�س - تون�س  -

ع�سو جمل�س اإدارة البنك العربي ال�سالمي الدويل  -
ع�سو جمل�س اإدارة �سركة الفنادق وال�سياحة الأردنية )فندق الأردن(  -
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ال�صيد وليد محي الدين محمد ال�صمه�ري
نائب رئي�ش  تنفيذي / مدير منطقة االردن

1988/8/15   : تاريخ التعيني     
1962/10/27  : تاريخ امليالد    

ال�صهادات العلمية:
ماج�ستري اقت�ساد - اجلامعة الأردنية- عام 1994

بكالوريو�س اقت�ساد واإدارة عامة - اجلامعة الأردنية - عام 1985

اخلربات العملية:

نائب رئي�س تنفيذي/ مدير منطقة الردن )2015/10(  -
نائب رئي�س اأول / اإدارة الئتمان – اخلليج ، م�سر واملوؤ�س�سات التابعة وال�سقيقة )2015/10-2012(  -

مدير ائتمان ال�سركات اخلليج والفروع الدولية واملوؤ�س�سات التابعة وال�سقيقة )2011-2010(  -
مدير ائتمان ال�سركات �سمال اإفريقيا ولبنان )2010-2008(  -

)2008-2007( )Global( مدير دائرة تنفيذ ورقابة الئتمان / البنك العربي  -
مدير دائرة الدعم والأبحاث/ قطاع ال�سركات واملوؤ�س�سات املالية )2007-2003(  -

م�سوؤول ائتمان اإقرا�س الدول واحلكومات وال�سركات واملوؤ�س�سات احلكومية و�سبه احلكومية  - 
.)2003-1998(

م�سوؤول يف دوائر الئتمان والعمليات امل�سرفية واخلدمات التجارية فروع الأردن والوحدة امل�سرفية   -
اخلارجية – البحرين )1998-1988 (

رئي�س جمل�س اإدارة البنك العربي ال�سوداين  -
ع�سو جمل�س اإدارة البنك العربي لتون�س  -

ع�سو جمل�س اإدارة بنك ُعمان  العربي  -
ع�سو جمل�س اإدارة ال�سركة الأردنية ل�سمان القرو�س   -
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ال�صيد اإيريك م�داف
 نائب رئي�ش تنفيذي 

رئي�ش قطاعات الدعم والعمليات و الت�صغيل واالأنظمة

2014/7/1  : تاريخ التعيني 
1966/5/28  : تاريخ امليالد 

ال�صهادات العلمية:

-  ماج�ستري يف الهند�سة واإدارة الأعمال من جامعة Hec-Liege – بلجيكا، عام 1989
�سهادة التحليل املايل CFA من جامعة لوك�سمبورغ، عام 2006  -

�سهادة AMP من جامعة اإن�سيد – فرن�سا، عام 2013  -

اخلربات العملية:

 -  رئي�س قطاعات الدعم والعمليات والت�سغيل والأنظمة،  البنك العربي– الإدارة العامة / الأردن 
منذ )2014/7/1(

رئي�س قطاعات الت�سغيل،  باركليز اإفريقيا )كينيا( )2009 – 2014(  -
مدير عمليات املدفوعات الدولية، باركليز لندن  )2006 – 2009(  -

مدير العمليات )اأوروبا، ال�سرق الأو�سط، اإفريقيا ورو�سيا(، �سيتي جروب  لندن  )2005 – 2006(  -
مدير عمليات التجزئة واإعادة هند�سة العمليات )اأوروبا، ال�سرق الأو�سط، اإفريقيا ورو�سيا(، �سيتي جروب    -

لندن  )2003 – 2005(
مدير العمليات والتكنولوجيا )اخلدمات امل�سرفية الدولية لالأفراد – اأوروبا(، �سيتي جروب  لندن    -

)2002 – 2001(
املدير املايل )اخلدمات امل�سرفية الدولية لالأفراد – اأوروبا(، �سيتي جروب  لندن  )1999 – 2000(  -

مدير تخطيط وحتليل الأعمال )اأوروبا(، �سيتي جروب  بروك�سل )1996 – 1999(  -
مدير تدقيق، اآرثر اأندر�سون  لوك�سمبورغ )1991 – 1996(  -

ع�سو جمل�س اإدارة بنك اأوروبا العربي املحدود  -
)AGT( رئي�س جمل�س اإدارة �سركة اآراب جلف تك فور اأي تي �سريف�سز منطقة حرة  -

)ACSS( رئي�س جمل�س اإدارة �سركة العربي للخدمات امل�سرتكة  -
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ال�صيد غ�صان حنا �صليمان ترزي
نائب رئي�ش تنفيذي  / املدير املايل

2003/8/1 تاريخ التعيني   :    
1964/1/8  : تاريخ امليالد     

 ال�صهادات العلمية:
بكالوريو�س اقت�ساد، جامعة اأكاديا، كندا، عام 1984  -

ماج�ستري يف اإدارة الأعمال، جامعة لوفن )Leuven(، بلجيكا، عام 1986  -
حا�سل على ال�سهادات املهنية CPA & CBA من الوليات املتحدة الأمريكية  - 

و�سهادة )FAIBF( من ا�سرتاليا.

 اخلربات العملية :
املدير املايل - البنك العربي اعتبارا من 2017/1/8  -

امني �سر جمل�س الدارة – البنك العربي )�سوي�سرا(  املحدود )2016/1/1 -2016/12/31(  -
امني �سر جمل�س الدارة – البنك العربي )2013/1/1 -2015/12/31(  -

املدير املايل -  البنك العربي )2008/7/1 -2012/12/31(   - 
مدير ادارة التدقيق الداخلي – البنك العربي )2003/8/1 -2008/6/30(  -

رئي�س ادارة الرقابة املالية وادارة املخاطر، موؤ�س�سة اخلليج لال�ستثمار، الكويت )2003/2 -2003/7(  -
�سريك، )KPMG( حما�سبون قانونيون ومدققون معتمدون، عمان/ الردن ) 1994 – 2003(    -

م�ساعد املدير املايل، البنك الهلي الردين )1992- 1993(  -
مدقق رئي�سي، ارثر اندر�سون و�سركاه )1989 -1992(  -

ع�سو جمل�س ادارة البنك العربي لتون�س – تون�س      -
ع�سو جمل�س ادارة بنك اوروبا العربي �س م ع - لندن         -
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املحامي با�صم علي االمام
اأمني �صر جمل�ش االإدارة/مدير اإدارة ال�ص�ؤون القان�نية

2003/4/15   : تاريخ التعيني    
1968/4/19  : تاريخ امليالد    

ال�صهادات العلمية:

بكالوريو�س يف القانون، اجلامعة الأردنية، عّمـان – الأردن عام 1988  -
ماج�ستري يف القانون، اجلامعة الأردنية، عّمـان – الأردن عام 1994  -

اخلربات العملية:

مدير اإدارة ال�سوؤون القانونية اعتبارًا من 2012/9/5   -
مدير الدائرة القانونية/ املناطق العربية )2007/7 – 2012/9(   -

حمامي/م�ست�سار قانوين – الدائرة القانونية )2003/4 – 2007/7(   -
حمامي/م�ست�سار قانوين – بنك ال�سكان للتجارة والتمويل )1993/6 – 2003/4(   -

حمامي/مكتب خا�س )1991/7 – 1993/6(   -
حمامي متدرب )1989/4 – 1991/6(    -
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 ال�صيد ي��صف علي ي��صف �صابت�ش
نائب رئي�ش اأول/مدير التخطيط للم�ارد الب�صرية

قائم باأعمال مدير اإدارة امل�ارد الب�صرية

2007/11/22  : تاريخ التعيني     
1966/10/17  : تاريخ امليالد     

 

ال�صهادات العلمية:

بكالوريو�س يف ادارة الأعمال، University of La Verne  ، الوليات املتحدة الأمريكية – عام 1990  -

 اخلربات العملية:

نائب رئي�س اأول / مدير التخطيط الإ�سرتاتيجي للموارد الب�سرية - الإدارة العامة / الأردن منذ  )2007/11(   -
مدير موارد ب�سرية لو�سط اوروبا وال�سرق الأو�سط وافريقيا-  �سركة نوكيا ل�سبكات الإت�سالت – فنلندا، )2007-2004(    -

مدير ا�ست�ساري للموارد الب�سرية - موؤ�س�سة قطر للتعليم والبحوث والعلوم وتنمية املجتمع - قطر، )2004(   -
مدير تطوير املوارد الب�سرية  - PECHINEY GROUP – اثينا ، )2002 – 2004(   -

مدير موارد ب�سرية للمجموعة - ARCHIRODON GROUP NV   - ال�سعودية و هولندا ، )2002-1999(    -
مدير موارد ب�سرية للم�ساريع - �سركة اإحتاد املقاولني - CCC - اثينا ، )1999-1991(    -
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ال�صيد ج�رج ف�ؤاد احلاج
نائب رئي�ش تنفيذي / مدير اإدارة املخاطر

2002/2/1  : تاريخ التعيني     
1958/7/21  : تاريخ امليالد     

ال�صهادات العلمية:
البكالوريو�س )مع مرتبة ال�سرف( يف الهند�سة امليكانيكية، كينغز كوليج بجامعة لندن، اململكة املتحدة،   -

عام 1980 
ماج�ستري يف الهند�سة – بناء التجهيزات ال�سناعية، جامعة �ستانفورد، كاليفورنيا - الوليات املتحدة   -

الأمريكية، عام 1981 
ماج�ستري يف اإدارة الأعمال، العلوم املالية يف جامعة تورنتو، اأونتاريو - كندا، 1987  -

حملل مايل معتمد، 1993   -
اخلربات العملية:

نائب رئي�س تنفيذي / مدير اإدارة املخاطر، البنك العربي - عمان، )منذ 2002(   -
مدير اإدارة يف جمموعة اإدارة املخاطر، جمموعة تي دي بنك املالية، تورنتو - كندا، )2002-1996(   -
-  باحث وحملل رئي�سي يف الإدارة املالية، جمموعة تي دي بنك املالية، تورنتو - كندا، )1996-1993( 

مدير عالقات عمالء رئي�سي، اخلدمات امل�سرفية التجارية، جمموعة تي دي بنك املالية،  تورنتو – كندا   -
 )1993-1987(

مهند�س م�ساريع، �سركة الإن�ساءات البرتولية الوطنية، اأبو ظبي - الإمارات، )1985-1982(  -
�سركة الن�سر العربي للتاأمني – رئي�س جمل�س الإدارة    -
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ال�صيد مايكل مات��صيان
نائب رئي�ش تنفيذي - مدير اإدارة مراقبة االلتزام 

باملتطلبات الرقابية للمجم�عة
2005/11/28  : تاريخ التعيني     

1956/2/23  : تاريخ امليالد     

ال�صهادات العلمية:

بكالوريو�س حما�سبة، )Montclair State University( - الوليات املتحدة الأمريكية، 1978  -
ال�سهادات املهنية: حما�سب قانوين معتمد، حما�سب اإداري معتمد، متخ�س�س معتمد يف  مكافحة عمليات   -

الحتيال، متخ�س�س معتمد يف اإدارة املخاطر، متخ�س�س معتمد يف مكافحة عمليات غ�سل الأموال - 
الوليات املتحدة الأمريكية

اخلربات العملية:

نائب رئي�س تنفيذي/مدير اإدارة مراقبة اللتزام باملتطلبات الرقابية للمجموعة، البنك العربي �س م ع -   -
)منذ 2005/11(

مدير اإدارة مراقبة اللتزام باملتطلبات الرقابية، )Fifth Third Bank(- الوليات املتحدة الأمريكية   -
)2005 - 2003(

نائب الرئي�س الأول واملدير التنفيذي لإدارة خماطر اللتزام باملتطلبات الرقابية، املدير التنفيذي لإدارة   -
مكافحة عمليات غ�سل الأموال، املدير التنفيذي لإدارة املخاطر الت�سغيلية

             )Wachovia Corporation( )�سابقا First  Union( - الوليات املتحدة الأمريكية، )1995 – 2003(
نائب الرئي�س ومدير اإدارة الرقابة الداخلية –   - 

First Fidelity Bancorporation )acquired by First Union( 
الوليات املتحدة الأمريكية، )1993 - 1995(

نائب الرئي�س الأول ومدير اإدارة التدقيق الداخلي،  - 
 )National Community Bank. Inc(  

الوليات املتحدة الأمريكية، )1989 - 1993(
- )Arthur Andersen. LLP( - مدير تدقيق رئي�سي  - 

 الوليات املتحدة الأمريكية، )1979 - 1989(
مفت�س رقابي -   - 

 )Treasury Department Office of the Comptroller of the U.S. Currency(
-الوليات املتحدة الأمريكية )1976 - 1979(

نائب رئي�س جمموعة الإمتثال ملكافحة اجلرائم املالية يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا  -
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ال�صيد فادي ج�زيف زوين  
نائب رئي�ش تنفيذي / مدير اإدارة التدقيق الداخلي

 2009/11/1  : تاريخ التعيني     
   1965/4/14  : تاريخ امليالد    

ال�صهادات العلمية:

بكالوريو�س يف اإدارة الأعمال، جامعة القدي�س يو�سف / بريوت، لبنان، عام 1987   -
دبلوم درا�سات جتارية عليا، جامعة القدي�س يو�سف/ بريوت، لبنان، عام 1992   -

)CIA.CISA.CFE( سهادات مهنية متخ�س�سة�   -

اخلربات العملية:

�سغل من�سب نائب رئي�س تنفيذي / مدير اإدارة التدقيق الداخلي  يف البنك العربي  )منذ 2009 (   -
�سغل من�سب املدير العام / التدقيق الداخلي يف بنك اخلليج، الكويت  )2009-2008(   -

-  مدير التدقيق الداخلي يف بنك بريوت، لبنان، )1993 - 2008(
عمل كمدقق داخلي رئي�سي يف ) Wedge Bank Middle East (، لبنان، )1992 - 1993(   -

عمل كمحلل ائتمان يف بنك طعمة، لبنان، )1989 - 1992(   -

ع�سو جمعية املدققني الداخليني   -
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ال�صيدة خل�د وليد العي�ص�ي 
مدير دائرة اأمانة ال�صر – ق�صم امل�صاهمني

 1989/9/23  : تاريخ التعيني    
1967/10/3  : تاريخ امليالد    

ال�صهادات العلمية

- ماج�ستري لغة اجنليزية - اجلامعة الأردنية 1995
- بكالوريو�س اآداب / لغة اجنليزية - اجلامعة الأردنية 1989

اخلربات العملية

- مدير دائرة اأمانة ال�سر )2015/5 لغاية تاريخه(
- م�ساعد مدير دائرة اأمانة ال�سر )2012/9 – 2015/5(

- مكتب ال�سيد رئي�س جمل�س الإدارة )1996/1– 2012/8(
- موظف دائرة ت�سهيالت فروع خارجية )1989/9 – 1995/12(



58

رة 
إلدا

س ا
جل

 م
رير

تق
 

20
17

م 
عا

 ال
الل

 خ
ون

يل
تق

س
لم

ة ا
ذي

في
تن

 ال
يا 

عل
 ال

ارة
الد

ص ا
خا

ش
أ

تاريخ اال�صتقالةامل�صمى ال�ظيفياال�صـــم

2017/8/17نائب رئي�س تنفيذي / مدير اإدارة املوارد الب�سرية مروان ن�صاأت راغب ريال
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ا�ستند البنك العربي يف �سياغة �سيا�ساته املتعلقة بنظام تقييم اأداء املوظفني ومنح احلوافز ومكافاآت الداء املعتمدة 
من قبل جمل�س الدارة اىل تعليمات احلاكمية املوؤ�س�سية ال�سادرة عن البنوك املركزية بهذا اخل�سو�س ، حيث حددت 
هذه ال�سيا�سات اآليات الربط بني قيمة املكافاآت وبني م�ستوى الأداء العام للبنك اإ�سافًة اإىل اأداء املنطقة التي يتواجد 

فيها البنك ونتائج القطاع املعني وم�ستوى اداء املوظف املعني.  

تراعي هذه ال�سيا�سات ب�سكل جوهري عدم انتهاج او القبول بالإجنازات التي قد تعر�س البنك ملخاطر غري مقبولة، 
�سواء يف املدى القريب اأو البعيد، ويف الوقت ذاته اأن ل  تتم مكافاأة الأداء ال�سعيف. وبالتايل يقوم البنك بتطبيق 
اأدوات تتما�سى مع تعليمات احلاكمية والتي تتمثل يف امكانية تقلي�س اإجمايل قيمة املكافاآت املحددة، مع الأخذ بعني 

العتبار احتمالية تاأجيل اأو تخفي�س اأو ا�سرتجاع ملكافاآت �سبق حتديدها اأو منحها.

وتراعي هذه ال�سيا�سات عند حتديد املكافاآت �سرورة الأخذ بعني العتبار املخاطر باأنواعها واملرتبطة بالن�ساطات 
الأ�سا�سية للبنك )مثل خماطر ال�سيولة، وتكلفة راأ�س املال، والظروف العامة يف املناطق التي يعمل بها...وغريها( 
قد  التي  املخاطرة  وم�ستوى  املايل  الأداء  بني  التوازن  حتقيق  يتم  بحيث  وللقيا�س،  للتطبيق  قاباًل  ذلك  كان  حيثما 

يتعر�س لها �سمن ن�ساطاته واأعماله امل�سرفية.

وتهدف هذه ال�سيا�سات اىل تعزيز اأداء البنك على املدى الطويل ب�سكل م�سطرد واىل التاأكد من اأن الإيرادات قد 
حتققت ب�سكل فعلي خا�سة فيما يتعلق باليرادات امل�ستقبلية  والتي تت�سمن عنا�سر قد تكون غري موؤكدة بحيث ل يتم 
منح املكافاآت ا�ستنادًا على اأداء ال�سنة احلالية فقط، بل ياأخذ بعني العتبار الفرتة الزمنية التي قد ت�ستغرقها مثل 
هذه الهداف ذات النتائج بعيدة املدى والتي ل ميكن التحقق منها يف ال�سنة ذاتها. ولهذا توؤكد ال�سيا�سة على �سرورة 

وجود ارتباط بني قيمة وفرتة �سرف املكافاأة وحتقق مثل هذه النتائج امل�ستقبلية فعليًا. 

تهدف �سيا�سة منح املكافاآت اىل حتقيق مو�سوعية وا�ستقاللية اأداء املوظفني الذين يعملون يف الوظائف الرقابية مثل 
اإدارة املخاطر، والمتثال، والرقابة الداخلية، بحيث يتم قيا�س الأداء وحتديد منح املكافاآت للموظفني الذين يعملون 

يف هذه الوظائف با�ستقاللية عن قطاعات العمال واملجالت التي يراقبونها.

تكون  بحيث  والفاعلية  التناف�سية  من  درجة  على  تكون  اأن  يجب  املكافاآت  منح  �سيا�سة  اأن  العربي  البنك  يوؤمن  كما 
املوكلة  باملهام  للقيام  املعرفة واملهارات واخلربات الالزمة  اأ�سخا�س من ذوي  والرواتب كافية ل�ستقطاب  املكافاآت 
اإدارة  الإدارية مثلما ت�سمن فاعلية  امل�ستويات والفئات  اأي�سا كافة  اأن ت�سمل  البنك  اإليهم والحتفاظ بهم. ويراعي 

املخاطر وحتقيق ال�سالمة املالية وال�ستقرار املايل للبنك.
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يوا�سل البنك العربي م�سريته احلافلة بالإجنازات التي بداأت قبل 87 عامًا م�سطرًا ق�سة جناح تتواىل ف�سولها عامًا 
بعد عام، حيث يحتل البنك العربي مكانة رائدة كاأحد اأهم البنوك يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا واأكرثها 
نابعة من م�سداقية را�سخة جعلته دائمًا حمط ثقة عمالئه  ب�سمعة رفيعة  العربي  البنك  تناف�سية وتنوعًا. ويحظى 
وم�ساهميه حتت كل الظروف، ومما يعزز هذه املكانة املتميزة �سبكة فروعه املنت�سرة عامليا والتي ت�سم ما يزيد عن 

600 فرع.  
ال�سرق الأو�سط وحتديات القت�ساد  الناجمة عن الو�سع احلايل والذي ت�سهده منطقة  وعلى الرغم من التحديات 
العاملي، وا�سل البنك العربي تعزيزه درجة التناف�سية انطالقًا من مت�سكه مببادئه وقيمه املحافظة وذلك فيما يتعلق 
اإ�سرتاتيجية متوازنة تقوم على ال�سيولة  بحماية عمالئه وم�ساهميه وموظفيه وراأ�سماله. كما ا�ستمر البنك بتطبيق 
ومعدلت مرتفعة لكفاية راأ�س املال مما اأتاح له العمل بفاعلية وكفاءة يف ظل الظروف ال�سعبة واملتقلبة وال�ستمرار 

يف حتقيق الأرباح وتعزيز الأداء املايل القوي. 
عاملية  جهات  من  املختلفة  التقدير  و�سهادات  اجلوائز  من  العديد  على  العربي   البنك  ح�سول   2017 العام  �سهد 
مرموقة، كان من اأبرزها جائزة بنك العام يف ال�سرق الأو�سط 2017 من جملة ذا بانكر )The Banker(، التابعة 
ملجموعة الفاينن�سال تاميز العاملية ومقرها لندن، وكذلك جائزة اأف�سل بنك يف ال�سرق الأو�سط للعام 2017 من كل 

من جملة غلوبال فاينان�س )Global Finance( – نيويورك واحتاد امل�سارف العربية.
وت�سمنت قائمة اجلوائز التي حاز عليها البنك عن العام 2017 جائزة اأف�سل بنك يف الأردن من جمالت: غلوبال 
التابعة   )The Banker( بانكر وذا   )Euromoney( ويوروموين   )Global Finance( العاملّية فاينان�س 
 )Banker Middle East( الأو�سط   ال�سرق  بانكر  و   )Financial Times(تاميز الفاينن�سال  ملجموعة 
فاينان�س  غلوبال  جملة  من  اجلوائز  من  جمموعة  على  البنك  حاز  كما   .)EMEA Finance( فاينان�س  واإمييا 
العاملّية )Global Finance( ت�سمنت: جائزة اأف�سل بنك متويل جتاري يف الأردن، وجائزة اأف�سل بنك للخدمات 
امل�سرفية الرقمية لل�سركات يف الأردن، وجائزة اأف�سل بنك يف خدمات العمالت الأجنبية يف الأردن وجائزة اأف�سل 

بنك على �سبكات التوا�سل الجتماعي يف ال�سرق الأو�سط. 
اأف�سل بنك متويل جتاري يف منطقة ال�سرق الأو�سط من جملة غلوبال  بالإ�سافة اإىل ذلك، حاز البنك على جائزة 
فاينان�س العاملّية )Global Finance(، وجائزة اأف�سل بنك يف خدمات العمالت الأجنبية يف ال�سرق الأو�سط من 
جملة اإمييا فاينان�س )EMEA Finance(، وجائزة اأف�سل بنك يف جمال اإدارة النقد يف ال�سرق الأو�سط من جملة 

 .)Global Investor( غلوبال اإنف�سرت
اأف�سل  العاملّية )Global Finance(: جائزة  التالية من جملة غلوبال فاينان�س  كما ح�سل البنك على اجلوائز 
بنك للخدمات امل�سرفية الرقمية يف فل�سطني وم�سر، وجائزة اأف�سل بنك يف خدمات اخلزينة واإدارة النقد يف الأردن 

واملغرب، وجائزة اأف�سل بنك يف اليمن. 
امل�سرفية  �سبكته  حيث  من  الأكرب  امل�سرف  جائزة  العربي  البنك  العرب  للم�سرفيني  الدويل  الحتاد  منح  كذلك 

العربية الدولية لعام 2017.
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احل�صة ال�ص�قية للبنك يف بع�ش مناطق ت�اجده:
يعمل البنك العربي يف 28 بلدا منت�سرة يف القارات اخلم�س، وتختلف احل�سة ال�سوقية للبنك العربي يف ال�سوق تبعًا 
للبلد الذي يعمل فيه وطبيعة الن�ساط الذي يزاوله يف ذلك البلد. ويبني اجلدول التايل ح�سة البنك يف بع�س الأ�سواق 

العربية التي يعمل بها:

البلــــد
ح�صة البنك

من جمم�ع امل�ج�دات
ح�صة البنك

من حجم ال�دائع
ح�صة البنك من الت�صهيلت 

االئتمانية املبا�صرة

15.6%19.2%19.04%اململكة الأردنية الها�سمية 
23.25%25.54%22.58%فل�سطني

4.47%2.48%4.22%مملكة البحرين 
2.16%1.77%1.44%جمهورية م�سر العربية 

1.19%0.64%0.63%اجلمهورية اللبنانية 
0.59%0.80%0.57%دولة قطر 

0.80%0.75%0.64%دولة الإمارات العربية املتحدة 

مالحظة: مت احت�ساب احل�س�س ال�سوقية للبنك بناء على اأحدث البيانات املن�سورة للبنوك املركزية يف تلك الدول.

هذا، وجتدر الإ�سارة اإىل اأن البنك العربي ياأتي يف املرتبة الأوىل بني البنوك العاملة يف الأردن فيما يتعلق بحجم 
املوجودات والودائع والت�سهيالت الئتمانية.
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غريها.

كما ل يوجد اأي براءات اخرتاع اأو حقوق امتياز ح�سل البنك عليها.
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ل يوجد اعتماد على موردين حمددين اأو عمالء رئي�سني حمليا وخارجيا ي�سكلون 10% فاكرث من اإجمايل 

امل�سرتيات و / اأو املبيعات. 
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ل توجد اأية قرارات �سادرة عن احلكومة اأو املنظمات الدولية اأو غريها لها اأثر مادي على عمل ال�سركة اأو منتجاتها 
اأو قدرتها التناف�سية، كما اأن معايري اجلودة الدولية ل تنطبق على البنك.

مت ت�سنيف البنك العربي للعام 2017 من قبل وكالت الت�سنيف الئتماين العاملية، ومتا�سيًا مع الت�سنيف الئتماين 
 )Negative( م�ستقبلية  اآفاق  مع   )BB+( ائتماين  ت�سنيف  على   2017 حزيران  يف  ح�سل  الأردنية،  للحكومة 
م�ستقرة  م�ستقبلية  اآفاق  مع   )Ba2( ت�سنيف  على  ح�سل   2017 الول  كانون  ويف   ،)Fitch( فيت�س  وكالة   من 
فقد   )Standard & Poor’s( بورز  اند  �ستاندرد  وكالة  اأما   ،)Moody's( موديز  وكالة  من   )Stable(
 )Stable( مع اآفاق م�ستقبلية )B+( منحت البنك العربي �س م ع ت�سنيفا ائتمانيا يف ت�سرين الأول 2017 بدرجة 

و )+BB( مع اآفاق م�ستقبلية م�ستقرة )Stable( للبنك العربي اوروبا والبنك العربي ا�سرتاليا.
با�سم  يتبع �سيا�سة حمافظة جتاه املخاطر ويتمتع  العربي  البنك  اأن  الت�سنيف الئتماين اىل  وت�سري تقارير وكالت 

جتاري قوي بالإ�سافة اىل التنوع اجلغرايف لأماكن تواجده واإدارته املتمكنة.
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مقدمة:

لإدارة  كلي  اإطار  �سمن  �سامل  ب�سكل  امل�سرفية  باملخاطر  املتعلقة  التحديات  مع  بالتعامل  العربي  البنك   يقوم 
بهيكل حاكمية على م�ستوى  امل�سرفية، مدعّمة  واملمار�سات  والأعراف  املعايري  لأف�سل  ا�ستنادًا  وذلك  املخاطر 

جمل�س الإدارة وم�ستوى الإدارة التنفيذية واملوؤلف من اللجان التالية بالإ�سافة اإىل ثالث م�ستويات رقابية.
اللجــان:

الإدارة(. )جمل�س  التدقيق  جلنة  •	
الإدارة(. املخاطر)جمل�س  اإدارة  جلنة  •	

الإدارة(. )جمل�س  الئتمان  جلنة  •	
اللجنة العليا لإدارة املوجودات واملطلوبات. •	

التنفيذية. الئتمان  جلان  •	
املخاطر الت�سغيلية ومنها جلنة التحقيق وجلنة اأمن املعلومات وا�ستمرارية العمل. اإدارة  جلان  •	

تتمثل عملية ال�سبط والرقابة يف ثالثة م�ستويات هي: 
وحدات الرقابة الداخلية يف املناطق اجلغرافية ويف وحدات اأعمال البنك املختلفة.  الأول:  امل�ستوى  •	

للمجموعة.  الرقابية  باملتطلبات  اللتزام  ومراقبة  للمجموعة  املخاطر  اإدارة  الثاين:  امل�ستوى  •	
الداخلي. التدقيق  اإدارة  الثالث:  امل�ستوى  •	

مبراجعة واعتماد ا�سرتاتيجية البنك يف اإدارة عوامل املخاطرة التي يواجهها ويراقب  الإدارة  جمل�س  يقوم  •	
�سيا�سات  والتاأكد من وجود  بالإ�سراف  املتعددة  املجل�س من خالل جلانه  يقوم  اإىل ذلك  اإ�سافة  تنفيذها. 

واإجراءات �ساملة لإدارة املخاطر يف جميع مناطق البنك املختلفة. 
باإدارة عوامل املخاطرة كل يف نطاق عمله �سواء كانت خماطر  ال�سرتاتيجية  العمل  وحدات  مدراء  يقوم  •	
ائتمانية اأو ت�سغيلية. واإ�سافة اإىل ذلك، فان مدير دائرة اخلزينة يعترب امل�سوؤول عن اإدارة خماطر ال�سيولة 
وخماطر ال�سوق. ويقوم هوؤلء املدراء باإدارة عوامل املخاطرة ذات العالقة �سمن احلدود املقررة و�سمن 

نطاق م�سوؤولياتهم من خالل حتديد وتقييم واحتواء وتوثيق هذه املخاطر يف جمالت عملهم املختلفة.
عن التاأكد من وجود منهجية �ساملة لتحديد واإدارة عوامل املخاطرة  امل�سوؤول  املخاطر  اإدارة  مدير  يعترب  •	
البنك ودرجة  اأعمال  اإ�سرتاتيجية  لتتما�سى مع  العوامل  اإىل و�سع اطر عملية لإدارة هذه  اإ�سافة  املختلفة، 

حتمله للمخاطر. 
اإدارة مراقبة المتثال باملتطلبات الرقابية للمجموعة هو امل�سوؤول عن التاأكد من اأن البنك يلتزم  يعترب مدير  •	

بالتعليمات والت�سريعات والقوانني ذات العالقة باأعماله، خا�سة تلك التي ت�سدر عن اجلهات الرقابية. 
ال�سوابط  اأية فروقات يف  املالية ومراجعة  امل�سوؤول عن حتديد املخاطر  للمجموعة هو  املايل  املدير  يعترب  •	
الرقابية املعمول بها، واملحافظة على نوعية املعلومات املالية والتاأكد من �سالمة ودقة البيانات املالية التي 

يتم الإف�ساح عنها. 
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جلنة  اإىل  مبا�سرة  تتبع  حيث  التنفيذية  الإدارة  عن  با�ستقاللية  البنك  يف  الداخلي  التدقيق  اإدارة  تتمتع  •	
التدقيق املنبثقة عن جمل�س اإدارة البنك. ت�ساهم ادارة التدقيق الداخلي يف حتقيق اأهداف البنك من خالل 
اإتباع اأ�سلوب منهجي ومنظم لتقييم وحت�سني فاعلية عمليات اإدارة املخاطر والرقابة واحلوكمة، بالإ�سافة 
اإىل التاأكد من اأن كافة وحدات العمل بالبنك تعمل على تطبيق �سيا�سات واإجراءات العمل املعتمدة ب�سكل 
�سحيح والتاأكيد على التزام جميع الأطراف بتحقيق بيئة رقابية داخلية ذات فاعلية وكفاءة، وذلك �سمن 
الأطر واملنهجيات املعتمدة. كما تقوم اإدارة التدقيق الداخلي بتزويد جلنة التدقيق املنبثقة عن جمل�س اإدارة 
بنتائج وخمرجات عمليات  العالقة  ذات  العمل  اإدارات وحدات  اإىل  اإ�سافة  التنفيذي  العام  واملدير  البنك 

التدقيق، حيث يتم متابعة تطبيق اإجراءات املعاجلة املتفق عليها.

اإدارة املخاطر:

 متثل اإدارة املخاطر اأحد امل�ستويات الأ�سا�سية للرقابة وذلك �سمن اإطار الهيكل املوؤ�س�سي لإدارة املخاطر للبنك، 
وهي الإدارة امل�سوؤولة عن تطوير نظام حمكم وفعال للتعرف على املخاطر التي يتعر�س لها البنك واإدارتها وعلى 

النحو التايل:
تقوم اإدارة املخاطر مبراقبة التزام دوائر البنك التنفيذية بامل�ستويات املحددة للمخاطر املقبولة. اأ. 

يقوم جمل�س الدارة بالتحقق من معاجلة التجاوزات على م�ستويات املخاطر املقبولة. ب. 
يقوم جمل�س الدارة بالتاأكد من اأن اإدارة املخاطر تقوم باإجراء اختبارات الأو�ساع ال�ساغطة ب�سكل دوري  ج. 
لقيا�س قدرة البنك على حتمل ال�سدمات ومواجهة املخاطر املرتفعة، ويكون للمجل�س دور رئي�سي يف اعتماد 
الفر�سيات وال�سيناريوهات امل�ستخدمة ومناق�سة نتائج الختبارات واعتماد الإجراءات الواجب اتخاذها بناًء 

على هذه النتائج. 
يعتمد جمل�س الدارة منهجية التقييم الداخلي لكفاية راأ�سمال البنك، وتكون هذه املنهجية �ساملة وفعالة  د. 
البنك  خطة  بالعتبار  وتاأخذ  البنك،  يواجهها  اأن  املمكن  من  التي  املخاطر  جميع  حتديد  على  وقادرة 
الإ�سرتاتيجية وخطة راأ�س املال، ويتم مراجعة هذه املنهجية ب�سورة دورية والتحقق من تطبيقها والتاأكد من 

احتفاظ البنك براأ�سمال كاٍف ملقابلة جميع املخاطر التي يواجهها.
قبل املوافقة على اأي تو�سع يف اأن�سطة البنك يقوم جمل�س الدارة بالأخذ بالعتبار املخاطر املرتتبة على ذلك. هـ. 

الالزمة  ال�سالحيات  ولديها  كما  املخاطر  اإدارة  جلنة  اإىل  تقاريرها  برفع  البنك  يف  املخاطر  اإدارة  تقوم  و. 
لتمكينها من احل�سول على املعلومات من ادارات ودوائر البنك الأخرى والتعاون مع اللجان الأخرى للقيام 

مبهامها.
يعتمد جمل�س الدارة وثيقة للمخاطر املقبولة للبنك. ز. 

تكون مهام اإدارة املخاطر كما يلي وبحد اأدنى: ح. 
1.مراجعة اإطار اإدارة املخاطر يف البنك قبل اعتماده من جمل�س الإدارة. 

2.تنفيذ اإ�سرتاتيجية اإدارة املخاطر بالإ�سافة اإىل تطوير �سيا�سات واإجراءات عمل لإدارة كافة اأنواع املخاطر.
3.تطوير منهجيات لتحديد وقيا�س ومراقبة و�سبط كل نوع من اأنواع املخاطر.
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تت�سمن  العليا  التنفيذية  لالإدارة  ون�سخة  املخاطر  اإدارة  جلنة  خالل  من  الدارة  ملجل�س  تقارير  رفع   .4
وثيقة  مع  باملقارنة   )Risk Profile( البنك  اأن�سطة  لكافة  الفعلية  املخاطر  منظومة  عن  معلومات 

املخاطر املقبولة )Risk Appetite(، ومتابعة معاجلة النحرافات ال�سلبية.
التحقق من تكامل اآليات قيا�س املخاطر مع اأنظمة املعلومات الإدارية امل�ستخدمة.  .5

درا�سة وحتليل كافة اأنواع املخاطر التي يواجهها البنك.  .6
تقدمي التو�سيات للجنة اإدارة املخاطر عن تعر�سات البنك للمخاطر، وت�سجيل حالت ال�ستثناءات من   .7

�سيا�سة اإدارة املخاطر.
توفري املعلومات الالزمة حول خماطر البنك، ل�ستخدامها لأغرا�س الإف�ساح.  .8

واملخت�سة  الرائدة  واملعايري  املمار�سات  اأف�سل  اإىل  بال�ستناد  باملخاطر  الوعي  م�ستوى  ورفع  تعزيز   .9
بالقطاع امل�سرفـي.

�سمن هيكل اإدارة املخاطر للمجموعة، فاإن لكل وحدة عمل يف البنك دور وم�سوؤوليات حمددة تهدف اإىل تطوير 
عن  ال�سادرة  المتثال  ومتطلبات  والتعليمات  واملبادئ  املمار�سات  اأف�سل  اإىل  بال�ستناد  البنك  خماطر  اإدارة 
التالية: دائرة خماطر  الدوائر  العربي  البنك  ادارة املخاطر يف  الرقابية وال�سلطات املخت�سة. وت�سم  اجلهات 
الئتمان، دائرة مراجعة خماطر الن�ساط، دائرة خماطر ال�سوق وال�سيولة، دائرة املخاطر الت�سغيلية، دائرة اأمن 

املعلومات، دائرة ا�ستمرارية العمل، دائرة التاأمني والدائرة املركزية لل�سيا�سات.

بتطوير النظام املركزي لتقارير خماطر الئتمان، ومراجعة ال�سيا�سات ذات  الئتمان  خماطر  دائرة  تقوم  •	
العالقة اإ�سافة اإىل م�سوؤوليتها عن تفعيل النظام الداخلي لقيا�س خماطر الئتمان. وت�ساعد هذه الأنظمة 
على ا�ستخدام مناذج مطورة لقيا�س »احتمال الإخفاق«، حيث ميكن لأنظمة قيا�س املخاطر بالنقاط تعزيز 
وت�سهيل تطبيق اأو�سع لنموذج البنك اخلا�س بـ »العائد على راأ�س املال املعدل باملخاطر«، كما وي�سار هنا اإىل 
اأن هذه الدائرة تتوىل م�سوؤولية تطبيق متطلبات البنوك املركزية و مقررات جلنة بازل )Basel( بخ�سو�س 

خماطر الئتمان وحتديدا املتطلبات الالزمة لذلك.
تقوم دائرة مراجعة خماطر الن�ساط مبراجعة �ساملة لكل حمافظ البنك والتاأكد من اأنها تتنا�سب مع البيئة  •	
الغر�س  ولهذا  تقوم  حيث  امل�ستهدف،  وال�سوق  للبنك  الإ�سرتاتيجية  الأهداف  ومع  بلد  كل  يف  القت�سادية 
حمفظة  نوعية  �سالمة  من  بالتاأكد  الدائرة  تقوم  كما  لزمة.  تراها  ت�سحيحية  اإجراءات  باأية  بالتو�سية 
الت�سهيالت ومن �سالمة �سيا�سات واإجراءات الئتمان املطبقة ومن كفاءة وقدرات موظفي الئتمان. اإ�سافة 
اإىل عمل هذه الدائرة يتم اإجراء مراجعات اإ�سافية اعتمادا على ظروف ال�سوق وحجم وطبيعة القطاعات 
التي ت�سمها املحفظة. ويف بع�س الأحيان يتم تدعيم هذه املراجعات ب�سيناريوهات اختبار لأ�سوء الحتمالت.
هذه  حتتوي  حيث  العالقة  ذات  املخاطر  اإدارة  منهجية  باإعداد  وال�سيولة  ال�سوق  خماطر  دائرة  تقوم  •	
عـــن  م�سوؤولة  الدائرة  اأن  كما  البنك،  يف  وال�سيولة  ال�سوق  خماطر  ومراقبة  قيا�س  اأدوات  على  املنهجية 
و�سع ومراقبة حمددات املخاطر، قيــا�س القيمــة املعر�سة للمخـــاطـــر)Value At Risk(، واختبارات 
اإدارة املخاطر امل�ستخدمة  واأدوات  اأ�ســـاليب  الأو�ساع ال�ساغطة )Stress Testing(. هذا ويتم تطبيق 
يف هذا املجال وذلك بالتعاون مع اإدارة اخلزينة والإدارة املالية، ومن هذه الأ�ساليب متطلبات بازل 2 و3 

.)Basel II and III(
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الت�سغيلية والتي تغطي اأي�سّا خماطر ال�سمعة واملخاطر الإ�سرتاتيجية بالإ�سراف على  املخاطر  دائرة  تقوم  •	
اأنظمة   الت�سغيلية �سمن عملية تعزيز وتقوية  البنك لإدارة املخاطر  اإطار �سامل وعلى م�ستوى  اآلية تطبيق 
الرقابة الداخلية للبنك، حيث يت�سمن هذا الإطار �سيا�سات تهدف اإىل حتديد وتقييم  وتخفي�س ومراقبة 
املخاطر الت�سغيلية لكافة اأعمال ون�ساطات البنك. من اهم الدوات التي يتم ا�ستخدامها يف اإدارة املخاطر 
الرئي�سية  املخاطر  وموؤ�سرات   )RCSA( الت�سغيلية  وال�سوابط  للمخاطر  الذاتي  التقييم  هي  الت�سغيلية 

)KRIs(، بال�سافة  اإىل جمع وحتليل اخل�سائر الناجتة عن املخاطر الت�سغيلية.
تقوم دائرة اأمن املعلومات يف البنك على متكني ودعم منو خدمات البنك عن طريق تقليل خماطر املعلومات  •	
والتكنولوجيا وزيادة المتثال ومتكني ال�ستخدام الآمن للتكنولوجيا يف جميع القطاعات مبا يف ذلك اخلدمات 
وال�سخا�س  )املعلومات  الأ�سول  والهدف من ذلك هو �سمان حماية  بها عمالوؤنا.  يتمتع  التي  الإلكرتونية 
اأو عر�سية. تقدر  اأو خارجية، متعمدة  والعمليات والتقنيات( من التهديدات املحتملة، �سواء كانت داخلية 
ا�سرتاتيجية البنك اأهمية اأمن املعلومات يف احلفاظ على الثقة بني عمالء و�سركاء وموظفي البنك. مت بناء 
ذلك على اأ�سا�س املبادئ الرئي�سية والتي تهدف اإىل غر�س املمار�سات الأمنية ، ورفع م�ستوى الوعي مبخاطر 
اأمن املعلومات، والتقوية امل�ستمرة لل�سوابط، والتح�سني امل�ستمر لفعاليتها وتعزيز فعالية املراقبة وال�ستجابة 

للحوادث الأمنية.
تهدف دائرة ا�ستمرارية العمل اإىل  احتواء اخللل الذي قد يحدث نتيجة توقف اأعمال البنك و اإىل  حماية  •	 
مراحل عمل البنك الرئي�سية من تاأثريات الإ�سكاليات التي قد تتعر�س لها اأنظمة البنك اأو حدوث كوارث 
طبيعية اأو غريها، هذا مع قيام الدائرة بالتاأكد من ا�ستئناف الأعمال �سمن الوقت الالزم. وي�ستند اإطار 
ومنهجيات عمل الدائرة على حتديد املخاطر الرئي�سية وحتليل تاأثريها على ا�ستمرارية اأعمال البنك. هذا 
وتقوم الفرق املخت�سة باإجراء تقييمات املخاطر وا�ستخدام قاعدة بيانات مركزية لبناء وو�سع خطط �ساملة 
اأعمال البنك. ويتم حتديث هذه اخلطط من قبل كل بلد وذلك با�ستخدام نظام اآيل مربوط  ل�ستمرارية 
�سمان  بهدف  دوري  ب�سكل  لهذه اخلطط  الالزمة  الختبارات  اإجراء  اإىل  اإ�سافة  النرتنت  �سبكة  بوا�سطة 

ا�ستمرارية العمليات وتقدمي خدمات البنك الرئي�سية �سمن الوقت الالزم. 
بالإ�سراف على كافة عمليات التاأمني للبنك وذلك با�ستخدام قاعدة معلومات مركزية  التاأمني  دائرة  تقوم  •	
على م�ستوى املجموعة وعلى امل�ستوى املحلي. كما وتقوم هذه الدائرة بالعمل على توفري التغطية التامينية 
البنك  اإدارات  ملختلف  الالزم  الدعم  بتقدمي  الدائرة  تقوم  .كما  للتاأمني  القابلة  املخاطر  لكافة  املنا�سبة 
وامل�سرفية  املالية  والعمليات  واملحافظ  باملنتجات  اخلا�سة  التاأمني  لربامج  التو�سيات  وتقدمي  مراجعة  يف 

املتعلقة بعمالء البنك.
مهمة الإ�سراف على اإدارة كافة ال�سيا�سات الرئي�سية  للبنك ابتداء من  لل�سيا�سات  املركزية  الدائرة  تتوىل  •	
بهذا اخل�سو�س.  للبنك  ا�ستنادا لإطار مت تطويره  ال�سيا�سات وذلك  باعتماد هذه  وانتهاء  الإعداد  مرحلة 
وال�سيا�سات  للبنك  الت�سغيلية  العمليات  ب�سكل تف�سيلي  يف خمتلف  الرئي�سية  ال�سيا�سات  يتم ت�سمني  حيث 

والإجراءات ذات العالقة.
وجتدر الإ�سارة اإىل اأن دوائر املخاطر يف اإدارة املخاطر تقوم بالتن�سيق امل�سبق مع الإدارة املالية يف البنك فيما  •	 
يتعلق مبو�سوعات اإدارة راأ�س املال وحتديدا الآثار التي ميكن اأن ترتتب على الت�سريعات الرقابية باخل�سو�س 
ومنها على �سبيل املثال مقررات بازلBasel III( 3(. اإ�سافة اإىل بناء منهجية �ساملة لقيا�س مدى كفاية 
راأ�س املال بناء على مقدرات البنك الداخلية والبنية التحتية مدعوما بنجاح الأو�ساع ال�ساغطة امل�ستندة 
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الت�سغيلية  واملخاطر  وال�سيولة  وال�سوق  الئتمان  خماطر  العتبار  بعني  تاأخذ  متعددة  �سيناريوهات  على 
املتوقعة. ويتم يف هذا املجال تزويد الإدارة العليا للبنك اإ�سافة اإىل اجلهات الرقابية بتقارير دورية توؤكد 

على كفاءة اإدارة راأ�س املال للبنك ومدى كفاءته ملواجهة عوامل املخاطرة املختلفة التي يتعر�س لها البنك.

 مخاطر االئتمان:

يعتمد البنك العربي ا�سلوب املبادرة والديناميكية وتطبيق اإ�سرتاتيجية متحفظة يف اإدارة هذا النوع من املخاطر 
وتركيبة  الأ�سول  نوعية  على  واملحافظة  املتوا�سل  التح�سني  يف  ال�سرتاتيجي  هدفه  لتحقيق  اأ�سا�سي  كعن�سر 
املحفظة الئتمانية. ويعتمد البنك كذلك على معايري ائتمانية را�سخة  وحمافظة وح�سيفة ، و�سيا�سات واإجراءات 
والت�سريعية،  امل�سرفية  البيئة  امل�ستجدات يف  كافة  العتبار  بعني  تاأخذ  املخاطر  لإدارة  عامة  واأطر  ومنهجيات 
بالإ�سافة اإىل هياكل تنظيمية وا�سحة واأنظمة اآلية، عالوة على املتابعة احلثيثة والرقابة الفعالة التي متّكن البنك 

من التعامل مع املخاطر املحتملة وحتديات البيئة املتغرية مب�ستوى عال من الثقة والت�سميم.
 وت�ستند قرارات الدارة الئتمانية اىل ا�سرتاتيجية اأعمال البنك العربي وم�ستويات املخاطر املقبولة، ويتم اجراء 
مراجعة وحتليل لنوعية وجودة املحفظة الئتمانية ب�سكل دوري وفقا ملوؤ�سرات حمددة لالأداء كما انها تركز على 
امل�ستوى  للعمالء وكذلك على  الفردي  امل�ستوى  املخاطر على  وتنويع  لتخفيف  الأ�سا�س  يعترب حجر  الذي  التنوع 
فر�سيات  تت�سمن  والتي  دوري  ب�سكل  ال�سغط  اختبارات  اآليات  وتطبيق  ا�ستخدام  يتم  واجلغرافـي.  القطاعي 

مت�سددة وحمافظة كاأداة لإدارة املحفظة الئتمانية جنبا اىل جنب مع التخطيط لراأ�س املال.
وال�س�س  املرتكزات  على  وتقوم  باإحكام  ومبنية  موؤ�س�سية  عملية  هي  العربي  البنك  يف  الئتمانية  العملية  اإن 

الرئي�سية التالية:
امل�ستويات الدارية ومن ثم  اأعلى  حتديدها على  يتم  الئتمانية  املخاطر  مل�ستوى  وحمددة  وا�سحة  حدود  •	
ار�سالها اإىل وحدات العمال املختلفة. ويتم مراجعة هذه احلدود ومراقبتها واجراء اأية تعديالت �سرورية 

عليها ب�سكل دوري.
اأن القرارات الئتمانية لي�ست فردية وامنا يتم اتخاذها من قبل  من  للتاأكد  الئتمانية  اللجان  مبداأ  اعتماد  •	

جلان.
لتحقيق مبداأ ال�ستقاللية. الئتمان  مراجعة  وادارة  العمال  قطاعات  ادارة  بني  املهام  ف�سل  •	

�سالحيات ائتمانية متدرجة وفقًا مل�ستويات املخاطر لكل جلنة اإئتمانية على م�ستوى املناطق والدارة العامة  •	
والتي تخ�سع ملراجعة دورية.

الئتمانية. لال�سول  املقبول  وامل�ستوى  امل�ستهدف  للعمالء/ال�سوق  وا�سحة  معايري  •	
حتليل مايل وائتماين متكامل ومعمق يغطي اجلوانب املختلفة للمخاطر لكل عميل و/اأو عملية ائتمانية. •	

تزويد الدارة العليا و جلان الئتمان وجلنة ادارة املخاطر املنبثقة عن جمل�س الدارة بتقارير دوريه حول  •	
خماطر الئتمان.

التعامل معها.  وا�سرتاتيجيات  ائتمانية  تركزات  لأية  امل�ستمرة  واملتابعة  التقييم  •	
م�ستمر لتحديد وك�سف املخاطر املحتملة. ب�سكل  املبكر  النذار  نظام  وقدرة  فاعلية  من  التاأكد  •	
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منهجيات مو�سوعية حديثة ومنظمة لتقييم اجلدارة الئتمانية/الت�سنيف الئتماين مبنية على ا�س�س كمية  •	
من  للتحقق  دورية  ملراجعة  املنهجيات  هذه  تخ�سع  كما  املخت�سة.  اخلربات  جوانب  اىل  بالإ�سافة  ونوعية 

�سحتها واجراء التعديالت الالزمة عليها.
انظمة لإدارة حدود الئتمان متكن البنك من الرقابة الفعالة للتعر�سات الئتمانية ب�سكل يومي على م�ستوى  •	

الدولة واملقرت�س والقطاع القت�سادي والت�سنيف الئتماين واأنواع الت�سهيالت امل�سرفية املختلفة.
ومتابعتها للتاأكد من تغطيتها لاللتزامات  وحفظها  ال�سمانات  وادارة  القانوين  التوثيق  لعملية  فعالة  اإدارة  •	

املقابلة وو�سع الآليات املنا�سبة للمتابعة امل�ستمرة.
على اأية موؤ�سرات �سلبية  الوقوف  بهدف  وذلك  املمنوحة  الئتمانية  للت�سهيالت  وال�سنوية  الدورية  املراجعة  •	

تخ�س هذه الت�سهيالت. 
الت�سهيالت  حل�سابات  امل�ستمرة  املتابعة  اإىل  ت�ستند  مت�سددة  و�سوابط  مراقبة  اأ�ساليب  وتطبيق  اعتماد  •	

الئتمانية.
يقوم البنك بطرح عدة برامج لقطاع التجزئة ويتم ادارتها على م�ستوى حمفظة كل منتج من خالل برامج  •	
منتجات يتم اعدادها لتغطي فئات متجان�سة من العمالء على نطاق مناطق البنك العربي املختلفة. وتخ�سع 
العامة  الدارة  يف  املعنية  اللجان  قبل  من  احلاجه  حني  اأو  �سنوي  ب�سكل  واملوافقة  للمراجعة  الربامج  هذه 

للبنك.
املحا�سبية  املعايري  اأعلى  �سمن  العاملة  غري  الديون  وحت�سيل  املخ�س�سات  احت�ساب  يف  متحفظة  اآلية  •	
والرقابية املعمول بها، من خالل حتليل اجتاهات وموؤ�سرات ال�ستحقاقات املتاأخرة. كما وتخ�سع هذه الآلية 
الديون غري  اإدارة ح�سابات  ا�سرتاتيجيات  نتائجها  يبنى على  التي  الدورية  والقانونية  للمراجعة الئتمانية 

العاملة لتخفيف ن�سب وم�ستويات الديون غري العاملة ورفع م�ستويات ال�سرتداد والتغطية. 
التي متثل تركزات  الكربى  ب�سكل دوري على م�ستوى املحفظة وعلى احل�سابات  تطبيق اختبارات �ساغطة  •	

ائتمانية وتقييم اثر هذه الختبارات على راأ�س املال والرباح.
يقوم البنك العربي ب�سكل م�ستمر بتح�سني وتطوير كافة اجلوانب اأعاله مبا يتالءم مع املتغريات وامل�ستجدات  •	
يف بيئة الأعمال وال�سناعة امل�سرفية وال�ستفادة مما توفره التقنيات احلديثة من اأنظمة اآلية يف هذا املجال.
اإجراءاتنا الئتمانية يتم دعمها مبراجعات قطاعية للمحافظ والتي تقوم بالرتكيز على خماطر البلدان  اإن  •	
اأية  واملناطق اجلغرافية  وقطاعات اقت�سادية معينة يف البلدان واملناطق والقطاعات بهدف التعرف على 

خماطر متاأ�سلة يف املحافظ الئتمانية التي قد تنتج عن التغيريات يف ظروف ال�سوق.
عمليات  باإجراء  الداخلي  التدقيق  اإدارة  وكذلك  املخاطر  لدارة  التابعه  املخاطر  مراجعة  دائرة  تقوم  •	
وتقييم  العربي  البنك  مناطق  الئتمانية يف خمتلف  املحفظة  تقييم جودة  بهدف  وم�ستقلة  دورية  مراجعة 

كفاءة الجراءات املتبعة يف ادارة العملية الئتمانية.  
من  واخلربات  الكفاءات  م�ستوى  ورفع  املهارات  لتطوير  كبرية  اأهمية  م�ستمر  وب�سكل  العربي  البنك  ويويل  •	
ومنتقاه  نوعية  تدريبية  وبرامج  بدورات  الئتمان  جمال  يف  العاملة  كوادره  انخراط  على  الرتكيز  خالل 

لتاأهيلهم لداء واجباتهم وم�سوؤولياتهم بكفاءة واقتدار. 
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مخاطر ال�صي�لة:

ُتعّرف ال�سيولة على اأنها قدرة البنك على متويل زيادة اأ�سوله ومواجهة اللتزامات املرتتبة عليه عند ا�ستحقاقها 
بدون تكبد خ�سائر غري مقبولة، وذلك ح�سب تعريف بنك الت�سويات الدويل. اإّن لدى البنك العربي بنية حتتية 
التزامات  اأن  من  والتاأكد  البنك  اإ�سرتاتيجية  لدعم  الب�سرية  واملوارد  والإجراءات  ال�سيا�سات  من  و�سلبة  قوية 

البنك يتم الوفاء بها عند ال�ستحقاق وحتت كافة الظروف وبدون تكاليف اإ�سافية.
وم�ستقرة من م�سادر  متنوعة  بقاعدة  البنك  يتمتع  ال�سيولة، حيث  تركيزه على مو�سوع  العربي  البنك  يوا�سل 
التمويل. وي�ستمر البنك بالحتفاظ مبحفظة وا�سعة من الأ�سول ال�سائلة التي تعمل كم�سدر حمتمل للتمويل وذلك 
لأغرا�س تعزيز وزيادة ال�سيولة. ولقد كان لهذا الرتكيز امل�ستمر على ال�سيولة اأثرًا يف حماية املجموعة من اآثار 

ا�سطراب وتقلبات الأ�سواق املالية .
واملطلوبات  املوجودات  لإدارة  العليا  اللجنة  قبل  العربي من  البنك  لدى  ال�سيولة  اإدارة  اإ�سرتاتيجية  يتم حتديد 
يف  مركزية  ب�سورة  البلدان  م�ستوى  على  اخلزينة  اأعمال  وتن�سيق  ومراقبة  اإدارة  وتتم   .)High ALCO(
البنك. وبالتن�سيق مع جلان اإدارة املوجودات واملطلوبات يف املناطق املختلفة للبنك، كما اأن فرق موظفي اخلزينة 
لكافة املناطق يعملون معا �سمن ال�سالحيات املخولة لهم لتلبية حاجات واأهداف وحدات البنك املختلفة. هذا، 
الالزمة  الإجراءات  باتخاذ  وتقوم  وال�سيولة  ال�سوق  خماطر  بتحليل  واملطلوبات  املوجودات  اإدارة  جلان  وتقوم 
لتعديل كل من الأ�سعار ومزيج املنتجات حيثما يلزم وذلك للمحافظة على الهيكل الأمثل مليزانية البنك وخماطر 

ال�سوق املرتبطة بها.
و�سع  عن  يومية  تقارير  املخاطر  اإدارة  ومدير  اخلزينة  اإدارة  مدير  يت�سلم  ال�سيولة،  و�سع  مراقبة  اإطار  �سمن 
ال�سيولة الفعلي واملتوقع والأمثل للبنك. هذه التقارير، التي تكون على م�ستوى الدولة وعلى م�ستوى الكيان القانوين 
للوحدة وعلى م�ستوى املجموعة، ت�ساعد مدير اإدارة اخلزينة من تزويد اللجنة العليا لإدارة املوجودات واملطلوبات 
باختبارات  التقارير  تدعيم هذه  يتم  كما  املجموعة.  لدى  ال�سيولة  و�سع  الالزمة عن  الإدارية  املعلومات  بكامل 
احل�سا�سية الالزمة والتي تطبق �سيناريوهات متعددة. اإن مدير اإدارة املخاطر م�سوؤول عن و�سع واإدارة اختبارات 
احل�سا�سية، كما هو م�سوؤول اأي�سا، بالإ�سافة اإىل اللجنة العليا لإدارة املوجودات واملطلوبات عن و�سع ال�سقوف 

امل�سموح بها لل�سيولة كما يف الأنواع الأخرى من املخاطر.  
واإدارة  تخطيط  على  البنك  ت�ساعد  والتي  للميزانية،  ال�سيولة  وحتليل  لقيا�س  متعددة  اأ�ساليب  البنك  ي�ستخدم 
موارده املالية بالإ�سافة اإىل حتديد عدم التطابق يف املوجودات واملطلوبات والذي من املمكن ان يعر�س البنك 
ملخاطر ال�سيولة. تت�سمن هذه املقايي�س ن�سب ال�سيولة ليوم و�سهر ومنوذج ال�سيولة الرتاكمي وحتليل الإقرا�س 
الأو�ساع  واختبارات   ،)3 )بازل  ال�سيولة  ون�سب  املودعني،  كبار  تركزات  حتليل  املجموعة،  داخل  والقرتا�س 

.)Stress Testing ( ال�ساغطة
اإن اأ�سلوب البنك العربي ال�سامل يف قيا�س واإدارة خماطر ال�سيولة يعطي املجموعة الثقة الكاملة يف قدرتها على 
مواجهة كافة التطورات غري املتوقعة يف اأو�ساع ال�سوق، مع ال�ستمرار بالوفاء بالتزاماتها جتاه العمالء واجلهات 

الرقابية.  
تقوم  ان  املتوقع  البع�س، ومن  بع�سها  وتفاعلها مع  البنوك  الأكرب يف كيفية عمل  التاأثري  ال�سيولة  ولإدارة  هذا، 
البنك  لدى  ال�سيولة  اإدارة خماطر  نظام  اأن  كما  بال�سيولة.  للتحكم  اإ�سافية  بو�سع حمددات  الرقابية  اجلهات 
الكاملة للمجموعة بقدرتها على جمابهة  الثقة  التمويل احلالية واملحتملة لديه يعطيان  العربي وهيكل م�سادر 
على  بالغة  وقدرة  عالية  كفاءة  البنك  لدى  التمويل  م�سادر  نظام  اثبت  فقد  وبالتايل،  امل�ستقبلية.  التحديات 

التعامل مع الأزمات العاملية وامل�ستمرة حتى الآن، وعليه فاإن قواعد واأ�سا�سيات هذا النظام تبقى ثابتة.
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مخاطر ال�ص�ق: 

اأ�سعار  لتقلبات  نتيجة  البنك  قيمة حمافظ  التغري يف  املحتملة جراء  اأنها اخل�سارة  ال�سوق على  تعرف خماطر 
الفائدة و�سرف العمالت الأجنبية واأ�سعار الأ�سهم وال�سلع. تتم اإدارة خماطر ال�سوق يف كل من حمفظة املتاجرة 
واملحفظة البنكية باأ�سلوب موحد ومتحفظ لإدارة هذه املخاطر. بالإ�سافة اإىل ذلك فانه من خالل �سيا�سة اأ�سعار 
حتويل الأموال)Transfer Pricing(، ميار�س البنك اإدارة �سليمة ومركزية ملخاطر ال�سوق وذلك عن طريق 
اإدارة �سليمة ومركزية  اإدارة اخلزينة وذلك ل�سمان  حتويل خماطر ال�سوق من خمتلف الأعمال امل�سرفية اإىل 

ملخاطر ال�سوق.
بالإ�سافة اىل ن�ساط البنك الرئي�سي يف القرا�س والقرتا�س، هناك ثالث ن�ساطات رئي�سية قد تعر�سنا ملخاطر 

ال�سوق ت�سمل املتاجرة باأدوات ال�سوق النقدية والعمالت الأجنبية واأدوات ال�سوق الراأ�سمالية.
ان ا�سرتاتيجية البنك لإدارة خماطر ال�سوق هي تعزيز العوائد القت�سادية على املدى الطويل مع الخذ بعني 
العتبار م�ستوى املخاطر املقبولة للبنك وحمددات البنك املركزي. حيث يتم التحكم يف خماطر ال�سوق واإدارتها 
بوا�سطة كل من مدير اإدارة اخلزينة ومدير اإدارة املخاطر واملدير املايل للمجموعة. تقوم اللجنة العليا لإدارة 
املوجودات واملطلوبات بالإ�سراف على خماطر ال�سوق وتقدمي الإر�ساد فيما يـتعلق باملخاطر املقبولة وال�سيا�سة 
املتبعة بهذا اخل�سو�س، كما تقوم اللجنة بتحديد ال�سقوف املقّرة ملجموعة البنك، ومن ثم توزيعها على باقي 
وحدات املجموعة من خالل مدير اإدارة اخلزينة.  هذا، وحتدد ال�سيا�سات والإجراءات اخلا�سة باإدارة اخلزينة 
القواعد الالزمة لإدارة حمافظ املجموعة املختلفة وفقا ملخاطر ال�سوق، يف حني تتوىل اإدارة املخاطر، بالتعاون 
مع اإدارة اخلزينة، مهمة التاأكد من حتديث كافة ال�سيا�سات والإجراءات ب�سورة دورية و/اأو عندما تدعو احلاجة 
اإىل ذلك. يتم حتديد ال�سقوف املقبولة ملخاطر ال�سوق وفقا لإ�سرتاتيجية البنك وم�ستوى املخاطر املقبولة له. كما 
تتم مراقبة املخاطر من قبل وحدة م�ستقلة )Middle Office(، وتتم مراجعتها ب�سكل دوري من قبل كل من 

اإدارة اخلزينة واإدارة املخاطر.

الأدوات الأ�سا�سية يف قيا�س واإدارة خماطر ال�سوق:

املخاطر �سمن  تلك  تبقي  البنك بحيث  العمل يف  لأ�سلوب تخطيط  اأ�سا�سيا  ال�سوق حمورا  اإدارة خماطر  تعترب 
حدها الأدنى. اإن الأدوات الأ�سا�سية يف قيا�س واإدارة خماطر ال�سوق هي على النحو التايل:   

القيمة احلالية للتغري يف اأ�سعار الفائدة )PV01(: تقي�س هذه الأداة التغري يف القيمة احلالية الناجتة عن   -
واملجموعة.  القانونية  والوحدة  املحلي  امل�ستوى  على  قيا�س ذلك  يتم   بقيمة %0.01.  الفائدة   اأ�سعار  تغري 
جميع  اأن  مبعنى  الأ�سا�س،  النقطة  قيمة  احت�ساب  عملية  من  جزءًا  الفوائد  اأ�سعار  ن�ساطات  جميع  ت�سكل 
النقطة  قيمة  احت�ساب  تدخل يف  الفائدة  باأ�سعار  املتاجرة  واأدوات  املالية  والأوراق  النقدي  ال�سوق  عمليات 

الأ�سا�س، وهذا ي�سمل البنود داخل امليزانية وخارجها ملحافظ اأن�سطة املتاجرة والن�ساطات امل�سرفية.

�سايف اإيرادات الفوائد NII100( 100(: تقي�س قيمة الفائدة املكت�سبة اأو املفقودة لدى حترك �سعر فائدة   -
ال�سوق 1% يف ال�سنة الأوىل والثانية. يتم قيا�س ذلك على امل�ستوى املحلي والوحدة القانونية واملجموعة.
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اإىل  بالإ�سافة  اأجنبية  عملة  لكل  املفتوح  املركز  �سايف  قيا�س  يتم  الجنبية:  للعمالت  املفتوح  املركز  �سايف   -
املعادن الثمينة )الذهب(، وذلك على امل�ستوى املحلي والوحدة القانونية واملجموعة.

قيا�س  كاأداة  حاليًا  للمخاطر  املعر�سة  القيمة  ت�ستخدم   :)Value at Risk( للمخاطر املعر�سة  القيمة   -
داخلية ملخاطر ال�سوق وذلك لتقدير اخل�سارة الق�سوى املحتملة والتي ميكن اأن تتعر�س لها املجموعة خالل 
يوم واحد من الحتفاظ ومب�ستوى ثقة 99% وذلك با�ستخدام نظام املحاكاة التاريخي والذي يعتمد على 500 
يوم تاريخي. اإن احت�ساب القيمة املعر�سة للمخاطر يتم على م�ستوى جمموعة البنك وعلى م�ستوى وحداتها 

املختلفة، ويغطي خماطر اأ�سعار �سرف العملة الأجنبية وخماطر الفوائد.

الأو�ساع ال�ساغطة ) Stress Testing(: اإن منوذج اختبار الأو�ساع ال�ساغطة يعترب مكمال لعملية احت�ساب   -
القيمة املعر�سة للمخاطر ملجموعة البنك وذلك عن طريق حتديد وقيا�س اآثار �سيناريوهات متطرفة ولكن 
قابلة للحدوث على حمافظ املجموعة. اإن الأ�ساليب املعتمدة يف هذا املجال ترتاوح ما بني الطرق املعتمدة 
على عامل خماطرة واحد اإىل الطرق املعتمدة على عدة عوامل خماطرة. اإن الختبارات املعتمدة على عامل 
خماطرة واحد تت�سمن عدة اأمناط حمددة من الأزمات بالإ�سافة اإىل اأ�سواأ ال�سيناريوهات التاريخية لكل 
اأما النموذج ذي عوامل املخاطرة املتعددة، فهو يقوم باختبارات مفرت�سة و�سيناريوهات  عامل خماطرة. 
تاريخية بالإ�سافة اإىل مزيج من تلك ال�سيناريوهات اأو الفر�سيات، التي يتم ت�سميمها مع اأخذ اخل�سائ�س 

املميزة ملحافظ املجموعة بعني العتبار.

مخاطر اأ�صعار الفائدة:

تعترب خماطر اأ�سعار الفائدة لدى البنك العربي حمدودة، وتتم اإدارتها ومراقبتها ب�سكل جيد وب�سورة م�ستمرة.  
اإن اجلزء الأكرب من هذه املخاطر يرتكز يف املدى الق�سري ولآجال ل تزيد عن �سنة، يف حني اأن اجلزء الذي يزيد 
عن �سنة واحدة حمدود وم�سيطر عليه ب�سكل حمكم. وتتم اإدارة خماطر اأ�سعار الفائدة وفقا لل�سيا�سات واحلدود 
املقّرة من قبل اللجنة العليا لإدارة املوجودات واملطلوبات، بينما تتوىل جلان اإدارة املوجودات واملطلوبات على 

م�ستوى املراكز عملية الإدارة اليومية ملخاطر اأ�سعار الفوائد بالتن�سيق مع دوائر اخلزينة يف تلك املراكز.

مخاطر اأ�ص�اق راأ�ش املال:

الئتمان.  وهام�س  الفائدة  اأ�سعار  لتغري  نتيجة  ال�سوق  املال معر�س ملخاطر  راأ�س  �سوق  اأدوات  ال�ستثمار يف  اإن 
واإن املخاطر املحتملة للبنك واملرتتبة على هذا النوع من ال�ستثمار تعترب حمدودة نتيجة للرقابة ال�سارمة على 

خماطر اأ�سعار الفوائد وخماطر الئتمان.
كما وي�سار يف هذا املجال اإىل حمفظة ا�ستثمارات البنك من الأ�سهم، حيث ت�سكل هذه ال�ستثمارات ن�سبة متدنية 
من اإجمايل ا�ستثمارات البنك. وتاأتي هذه املحفظة لتن�سجم مع توجهات البنك اخلا�سة بالدخول يف ا�ستثمارات 
ا�ستثمارية   �سناديق  يف  الدخول  وكذلك  ال�ستثمار،  يف  الإ�سرتاتيجية  ال�سراكة  مفهوم  بتحقيق  تعنى  مبا�سرة 

م�سرتكة يتم اإن�ساوؤها من قبل البنك. 
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مخاطر اأ�صعار �صرف العملت االأجنبية:

ويتم  العمالء.  بها  يقوم  التي  العمليات  من  اأ�سا�سي  ب�سكل  تنتج  الأجنبية  العمالت  من  املتحققة  الإيرادات  اإن 
و�سع حدود �سارمة لتعامل البنك حل�سابه يف جمال املتاجرة بالعملة الأجنبية، كما يتم التحوط وب�سكل منا�سب 
اأ�سعار �سرف  ملثل هذه العمليات وذلك للتعامل مع التقلبات املتوقعة للعمالت وبال�سكل الذي يقلل من خماطر 

العمالت اإىل حدودها الدنيا.
يتم اتخاذ املراكز املفتوحة يف اإدارة اخلزينة ب�سكل حمدود حيث يتم تغطية معظم التعامالت ب�سكل يومي وذلك 
اأ�سا�س يومي  للتقليل من املخاطر املحتملة، كما يتم قيا�س التعامالت املفتوحة ومراقبتها من قبل الإدارة على 
ومن قبل اإدارة اخلزينة على اأ�سا�س اأ�سبوعي. اأما التعامالت املفتوحة بالعملة الأجنبية والناجتة عن امل�ساركات، 

فتبقى م�سيطرا عليها ب�سكل جيد وتتم اإدارتها ب�سكل �سارم.

املخاطر االأخرى: 

واملخاطر  المتثال  خماطر  �سمنها  من  امل�سرفية،  املخاطر  من  اأخرى  اأنواع  اإىل  العربي  البنك  يتعر�س 
الإ�سرتاتيجية.

 خماطر المتثال )اللتزام باملتطلبات الرقابية(: 

يحافظ البنك العربي يف تنفيذ كافة اأعماله على مبادئ المتثال الرا�سخة والتي ت�ستند اإىل اأعلى املعايري املهنية 
يف ال�سناعة امل�سرفية، ملتزما بن�سو�س وروح التعليمات لتحقيق المتثال باملتطلبات الرقابية. 

العربي  البنك  فاإن  م�سطردة،  تغريات  ت�سهد  والتي  الأعمال  بيئة  يف  املتغرية  لالحتياجات  امل�ستمر  جتاوبه  يف 
ي�سعى على الدوام اإىل �سمان ان�سجام عملياته الت�سغيلية مع املتطلبات الرقابية ذات العالقة التي تعزز الكفاءة 

والفعالية وتقابل اأو حتى تتجاوز توقعات العمالء و اجلهات الرقابية ذات العالقة. 
هذا وتتبع اإدارة مراقبة المتثال باملتطلبات الرقابية للمجموعة اإىل املدير العام التنفيذي ولها ات�سال مبا�سر 
مع جلنة التدقيق املنبثقة عن جمل�س الإدارة، حيث يقع من �سمن نطاق م�سوؤوليتها مراقبة اللتزام باملتطلبات 
»اإعرف  مبداأ  بتحقيق  اخلا�سة  الرقابية  املتطلبات  ذلك  يف  مبا  الأعمال  قطاعات  عمل  تنظم  التي  الرقابية 

عميلك« ومكافحة عمليات غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب.
منطلقا من الدعم الدائم واللتزام الرا�سخ من قبل جمل�س اإدارة البنك العربي واإدارته التنفيذية مقرونا بتفاين 
 موظفيه، فاإن البنك العربي م�سمم على تعزيز وتطوير برناجمه املتني ملراقبة المتثال وال�ستمرار يف مقابلة 

و/اأو جتاوز التوقعات الرقابية.           
ل توجد عقوبات رقابية اأو غرامات مالية هامة تتعلق بحالت عدم المتثال باملتطلبات الرقابية.

جودة  م�ستوى  على  الدالة  املوؤ�سرات  اأهم  من  تعد  حيث  العمالء،  ل�سكاوى  كبرية  اأهمية  العربي  البنك  يويل 
اخلدمات واأداء املنتجات املقدمة من البنك لعمالئه، هذا وتدار وتعالج �سكاوى العمالء من خالل وحدة متيز 
اخلدمة التابعة لإدارة قطاع الأفراد، با�ستثناء الأردن وم�سر وفل�سطني ، حيث تتبع وحدة �سكاوى العمالء يف هذه 
البلدان لإدارة مراقبة المتثال وذلك ان�سجاما مع املتطلبات الرقابية فيها حيث مت رفد هذه الوحدات بكوادر 

موؤهلة ومدربة من املوظفني القادرين على التعامل مع �سكاوى العمالء والوقوف على اأ�سبابها ومعاجلتها. 
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ال�سكاوي وال�ستف�سارات  التعامل مع جميع �سكاوى العمالء  مبهنية عالية وب�سكل فعال ، حيث يتم متابعة  يتم 
الواردة مع الأق�سام والدوائر املعنية بالبنك حال ورودها وذلك ل�سمان اإي�سال مالحظات / �سكوى العمالء لهذه 

الدوائر وبالتايل معاجلتها والعمل على اإيجاد حلول جذرية وجتنب تكرار حدوثها مع العمالء الآخرين. 
ل�سيا�سات  وفقا  وحتليلها  درا�ستها  مت  حيث  الواردة  العمالء  �سكاوى  جميع  مع  التعامل  مت   2017 العام  خالل 

واإجراءات البنك وبكل عدالة و�سفافية.

مخاطر االإ�صرتاتيجية:

ميار�س البنك اأعماله �سمن اأ�س�س ومعايري تخطيط ا�سرتاتيجي �سامل وحمدد ب�سكل دقيق، حيث يقوم جمل�س 
الإدارة والإدارة التنفيذية للبنك وب�سكل دوري بدرا�سة وحتليل تاأثري عمليات البنك الرئي�سية على اإ�سرتاتيجيته، 
القوانني  يف  والتغريات  العمالء  ومتطلبات  املناف�سة  وتاأثريات  واخلارجية  الداخلية  العمل  ظروف  ذلك  يف  مبا 

والتعليمات واأنظمة املعلومات واأنظمة البنك احلالية.
فروعه  �سبكة  من  ال�ستفادة  على  قدرته  وهو  اأ�سا�سي،  مبداأ  على  بدقة  املحددة  لأهدافه  البنك  حتقيق   يعتمد 
وخدماته  منتجاته  وتطوير  حت�سني  يف  ال�ستمرار  وكذلك  القوية  العمالء  قاعدة  تعزيز  على  وقدرته  الوا�سعة 

امل�سرفية املقدمة واملحافظة على موقفه املايل ال�سليم.
اإىل  واحلاجة  احلالية  الإ�سرتاتيجية  �سوء  على  البنك  ملجموعة  املايل  الأداء  بتقييم  البنك  اإدارة  وتقوم  هذا، 
وال�سوق. �سمن هذا  العمل  امل�ستمر يف ظروف  التغري  �سياق  وذلك يف  ال�سرورة  اأهدافها عند  وتعديل  مراجعة 
الإطار، يتم تقييم الربحية والإلتزام بامل�ساريع التي �سيتم تنفيذها يف اإطار كل من �سيناريو »الو�سع املعتاد للعمل« 
و�سيناريو »العمل حتت الأو�ساع ال�ساغطة«، الأمر الذي �سيمكن البنك من ال�ستجابة ال�سريعة للم�ستجدات وذلك 

يف اإدارته ل�سرتاتيجيته طويلة الأجل.
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املنطقة  يف  ال�سائدة  الظروف  من  الرغم  على  املجاالت  خمتلف  يف  االجنازات  من  العديد  حتقيق  من  العربي  البنك  متكن 
واالقت�ساد العاملي غري امل�ستقر ن�سبيا يف العام 2017.

حققت جمموعة البنك العربي يف نهاية العام 2017 ارباحًا بعد ال�سرائب واملخ�س�سات بلغت 533 مليون دوالر اأمريكي مقارنة 
مع 532.7 مليون دوالر اأمريكي يف نهاية العام 2016. وبا�ستثناء اأثر االنخفا�ض يف ا�سعار ال�سرف لعدد من العمالت العربية 
واالجنبية فاإن النمو يف �سايف االأرباح بعد ال�سرائب واملخ�س�سات بلغ 8%. كما حققت املجموعة منوا يف �سايف االأرباح الت�سغيلية 
بن�سبة 8% بف�سل النمو يف �سايف الفوائد والعموالت املتاأتية من االأعمال البنكية الرئي�سية. وبا�ستثناء اأثر االنخفا�ض يف ا�سعار 

ال�سرف لعدد من العمالت العربية واالجنبية فقد اأظهر �سايف االرباح الت�سغيلية منوا بن�سبة %12. 

هذا وقد حققت املجموعة منوًا يف اإجمايل حمفظة الت�سهيالت االئتمانية بن�سبة 6% لت�سل اإىل 25.1 مليار دوالر اأمريكي مقارنة 
بـ 23.7 مليار دوالر اأمريكي كما يف 31 كانون االول من عام 2016، يف حني بلغت ودائع العمالء 33.8 مليار دوالر اأمريكي. كما 

ا�ستطاعت املجموعة تعزيز قاعدة راأ�ض املال لديها والتي بلغت 8.4 مليار دوالر كما يف كانون االول 2017 .

اإّن النتائج املالية التي حققها البنك يف عام 2017 جاءت لتوؤكد قوة ومتانة املركز املايل الذي يتمتع به البنك،واإ�سرتاتيجيته 
الناجحة التي اعتمدها وهي دليل وا�سح على جناح البنك يف التعامل مع امل�ستجدات االإقليمية والدولية نتيجة التباعه ا�س�سًا 

م�سرفية قوية ومتينة.

كما اإن النمو يف الدخل الت�سغيلي للبنك يعك�ض قوة البنك وقدرته على اال�ستفادة من انت�ساره يف العديد من اال�سواق االمر الذي 
مكنه من تنويع م�سادر الدخل هذا اىل جانب قدرة البنك على مواكبة متطلبات اجلهات الرقابية يف اماكن تواجده باال�سافة 
اىل حمافظته على �سالمة حمفظته االئتمانية وجودة ا�سوله، حيث بلغت ن�سبة تغطية املخ�س�سات للديون املتعرثة 100% وذلك 

.III دون احت�ساب قيمة ال�سمانات، اأما ن�سبة كفاية راأ�ض املال فقد بلغت 15.3% وفقًا لتعليمات بازل

ا�ستمرت جمموعة االأعمال امل�سرفية لل�سركات واملوؤ�س�سات املالية يف عام 2017 يف املحافظة على مركزها املتميز على الرغم 
من �سعوبة البيئة االقت�سادية وحتديات االأ�سواق العاملية، االأمر الذي انعك�ض ايجابيًا على قوة املجموعة واأدائها املايل، حيث 
مت حتقيق هذا التميز عن طريق تعدد م�سادر االإيرادات ومنو املحفظة اقليميا وتو�سع اأن�سطتها عرب �سبكة البنك العربي، جنبا 
اإىل جنب مع االإدارة احل�سيفة واملن�سبطة ملخاطر االئتمان والتي كانت وال تزال من اأبرز �سمات ونقاط القوة ملجموعة االأعمال 

امل�سرفية لل�سركات واملوؤ�س�سات املالية يف البنك العربي.

ويعد االإبتكار يف تقدمي اخلدمات امل�سرفية من الركائز االأ�سا�سية �سمن ا�سرتاتيجية البنك الرامية ملواكبة التطور التكنولوجي. 
املتكامل  اجلديد  االإلكرتوين  النظام  بطرح  وقامت  كما  الرقمية،  امل�سرفية  احللول  يف  باال�ستثمار  املجموعة  ا�ستمرت  حيث 
لل�سركات »عربي كونكت« يف عام 2017 بنجاح، والذي يقدم من�سة الكرتونية متكاملة ت�ستمل على جمموعة مبتكرة من احللول 
امل�سرفية عرب االإنرتنت وامل�سممة خ�سي�سا لتلبي احتياجات ال�سركات، والتي ت�سمل وظائف اإدارة النقد والتمويل التجاري، 
وتقدميها للعمالء من خالل نقطة دخول واحدة يف اأي وقت ومن اأي مكان. اإ�سافة اإىل متيز وظائف وخيارات »عربي كونكت« 
العربي  البنك  تعزز مكانة  التي  االأمور  املنطقة وهي من  العمل امل�سريف يف  بيئة  للتغريات احلا�سلة يف  ب�سكل فعال  مبواكبتها 

الريادية يف القطاع امل�سريف من خالل تنفيذ املعامالت البنكية بكفاءة.

ال�سرق  للم�ساريع احليوية يف منطقة  املالية  واملوؤ�س�سات  لل�سركات  امل�سرفية  االأعمال  ا�ستمر دعم جمموعة  اإىل ذلك،  اإ�سافة 
االأو�سط و�سمال افريقيا من خالل حلول متويلية متنوعة، بدءًا من االإقرا�ض التجاري وو�سواًل اإىل الت�سهيالت التمويلية املركبة. 
حيث ي�سمل التمويل امل�ساريع اال�سرتاتيجية يف املنطقة واملتمثلة يف م�ساريع البنى التحتية وال�سناعية املنفذة من قبل �سركات 
ل�سركات  الدعم  وتقدمي  االأ�سا�سية  ال�سلع  متويل  اإىل  باالإ�سافة  هذا  حملية،  �سركات  مع  بالتعاون  اجلن�سيات  ومتعددة  دولية 
لتلك  املتميزة  امل�سرفية  اخلدمات  من  باقة  تقدمي  خالل  من  حكومية  تنموية  م�ساريع  لتنفيذ  واالإقليمية  الدولية  املقاوالت 

ال�سركات والتي تواكب احتياجاتها املتنوعة. 

اإن االإنت�سار االإقليمي لل�سركات واملوؤ�س�سات العاملة يف املنطقة واإت�ساع نطاق عملها اأدى اإىل تو�سع ن�ساطاتها عرب الدول املختلفة، 
جنبا اإىل جنب مع تزايد متطلباتهم من املعامالت امل�سرفية واحتياجاتهم التمويلية، االأمر الذي دفع تلك ال�سركات اإىل اعتبار 
اأ�سا�سيا يف تقدمي احللول واخلدمات امل�سرفية املتنوعة التي تنا�سب احتياجاتهم. حيث توؤدي جمموعة  البنك العربي �سريكا 
االأعمال امل�سرفية لل�سركات واملوؤ�س�سات املالية دورا حموريا مع هذه ال�سركات والذي ي�سمل متويل ن�ساطاتها يف منطقة ال�سرق 
االأو�سط و�سمال افريقيا يف خمتلف القطاعات التجارية والطاقة والكهرباء ومعاجلة وحتلية املياه وم�ساريع البنية التحتية للطرق.
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لقطاع  متنوعة  م�سرفية  حلول  تقدمي  على  بالرتكيز  املالية  واملوؤ�س�سات  لل�سركات  امل�سرفية  االأعمال  جمموعة  وا�ستمرت  كما 
ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة وذلك من خالل �سبكة ومراكز االأعمال لدى فروع البنك العربي.

ويف اإطار ا�سرتاتيجية البنك الرامية اإىل حتقيق التميز يف االأداء، مت اإيجاد مراكز متخ�س�سة �سمن بيئة عمل متطورة خلدمة 
الرئي�سية  العمليات  من  عدد  هيكلة  باإعادة  املجموعة  قيام  عن  ف�سال  امل�سرفية،  احتياجاتهم  وتلبية  ال�سركات  قطاع  عمالء 
العمليات وتقنية  بالعمل مع فرق  اي�سًا  ل�سمان ح�سول عمالئنا على جتربة م�سرفية �سل�سة ومرنة. كما وا�ستمرت املجموعة 
املعلومات لتح�سني تنفيذ اخلدمات امل�سرفية بال�سكل الذي ي�سهم يف �سبط النفقات، االأمر الذي ين�سجم مع اأولويات املجموعة 

يف احلفاظ على معدالت التكاليف والنفقات واخلدمة املتميزة. 

ا�ستمرارا ال�سرتاتيجية اإدارة اخلدمات امل�سرفية لالأفراد يف تطوير خمتلف مناحي االأعمال، فقد وا�سلت العمل على تطبيق 
 اال�سرتاتيجية الرقمية، اعادة هيكلة بع�ض العمليات الرئي�سية،  تطوير اخلدمات والربامج، ا�سافة اىل حت�سني جتربة العمالء 

وموا�سلة دعم نظام اخلدمات الفورية وباأقل الكلف الت�سغيلية.

اإدارة اخلدمات امل�سرفية لالفراد باعادة هيكلة وحت�سني عملياتها الرئي�سية حيث مت تطبيق نظام جديد لفتح  كما ا�ستمرت 
العديد من اخلدمات بهدف حت�سني م�ستوى  الهيكلة  اعادة  وفل�سطني. كما �سملت عملية  للعمالء اجلدد يف م�سر  احل�سابات 
اخلدمة املقدمة للعمالء من خالل الفروع ومركز خدمات العمالء.  وقد ت�سّمن ذلك تطبيق اجراءات جديدة ملعامالت البطاقات 

االئتمانية يف االردن، فل�سطني، م�سر واالمارات بهدف تقليل الفرتة الزمنية الالزمة ال�سدار وت�سليم البطاقات االئتمانية.

مت ا�ستكمال تطبيق خدمة »عربي اأك�سي�ض« املتوفرة عرب اخلدمة امل�سرفية على االنرتنت لت�سمل م�سر، فل�سطني، لبنان ا�سافة 
اىل االردن، االمارات، قطر والبحرين. لقد مت تطبيق خدمة »عربي اأك�سي�ض« ا�ستنادا اىل متطلبات اجلهات الرقابية يف املناطق 
املختلفة ، وهي خدمة متاحة لعمالء »اإيليت« و »عربي برمييوم« والتي تقدم عر�سا موحدا لتفا�سيل كافة ح�سابات العمالء يف 
خمتلف املناطق. ا�سافة اىل امكانية حتويل النقد الفوري بني ح�ساباتهم وح�سابات م�ستفيدين اآخرين عرب �سبكة فروع البنك 
العربي االقليمية.اإن خدمة »عربي اأك�سي�ض« قد و�سعت البنك �سمن عدد قليل من البنوك االقليمية التي تقدم مثل هذه اخلدمات 

النوعية لتلبية احتياجات العمالء امل�سرفية الدولية.

لقد مت ادراج املزيد من اخلدمات اال�سافية �سمن قنوات اخلدمات امل�سرفية االلكرتونية عرب االنرتنت واالجهزة الذكية وذلك 
بهدف ت�سريع اجناز املعامالت وتقليل االعتماد على الفروع ومركز خدمات العمالء والتي توؤدي بدورها اىل زيادة م�ستوى ر�سا 

العمالء . 

فعلى �سبيل املثال، اأ�سبح بامكان العمالء يف االأردن االطالع الفوري على تفا�سيل وحركات البطاقات االئتمانية، كما واأ�سبح 
فقط    JoMoPay الوطني  الدفع  نظام  يف  امل�سجلني  للم�ستخدمني  دفعات  ار�سال  موبايل«  »عربي  تطبيق  عرب  بامكانهم 
با�ستخدام رقم الهاتف النقال كمعرف للم�ستفيد. ويف دولة االإمارات، ا�سبح بامكان العمالء اال�ستفادة من امكانية دفع فواتري 
اإ�سافية عن طريق االت�سال بخدمات eZeePay و Payment Gateway. اما يف فل�سطني، فقد اتيحت للعمالء امكانية 

�سحن اخلطوط املدفوعة م�سبقا مل�سرتكي �سركة »الوطنية« باال�سافة  اىل �سركة جوال.

كما وقام البنك موؤخرا باإطالق نوع جديد من الودائع من خالل اخلدمة امل�سرفية عرب االنرتنت والتي متّكن العميل من ربط 
الوديعة ب�سكل �سنوي وباأ�سعار تف�سيلية واحل�سول على فائدة �سهرية مقابل ذلك . وقد وا�سل البنك العمل على ا�سافة هذه 

اخلدمة لت�سبح متاحة للعمالء يف خمتلف البلدان.

وعلى �سعيد ال�سرافات االآلية وا�ستكماال ملا مت تطبيقه يف االردن العام املا�سي، فقد قامت دائرة اخلدمات امل�سرفية لالفراد 
بتطبيق النظام اجلديد الأجهزة ال�سرافات االآلية وادارة بطاقات  فيزا الدفع يف م�سر و فل�سطني والذي يقدم جمموعة من 
حماوالت  لك�سف  الدائنة  البطاقات  حلركات  الفورية  والرقابة  التحليل  العميل،  برنامج  على  التعرف  اهمها  امل�سافة  املزايا 
االإحتيال، باالإ�سافة اىل ميزة التحكم بادارة النقد لل�سرافات االآلية بهدف تقليل الكلف وتوزيع الفئات النقدية مبا يتالئم مع 
التاأثري على اخلدمات املقدمة. وت�سمل املزايا اي�سا تطبيق بيئة للتحكم بادارة برنامج نقاط العربي  احتياجات العمالء دون 

الهادف اىل تنويع م�سادر ك�سب النقاط واتاحة خيارات مرنة لال�ستفادة منها.

بتطبيق  روؤيتها  ا�ستكمال  على  العمل  لالأفراد  امل�سرفية  اخلدمات  اإدارة  وا�سلت  فقد  العمالء،  خدمات  مركز  يخ�ض  ما  ويف 
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مركزية اخلدمة، وقد مت ذلك بتقدمي اخلدمة لعمالئنا يف لبنان من خالل مركز خدمات العمالء االإقليمي يف االردن حيث 
مت تفعيل العديد من اخلدمات على مدار ال�ساعة باال�سافة اىل تفعيل خدمات ا�سافية كطلب معاودة االت�سال، وتقييم جودة 

اخلدمة مع حتديد وقت االنتظار املقدر.

ومن اأجل حت�سني العمليات يف الفروع وتقليل وقت ا�ستكمال املعامالت، فقد قام البنك العربي يف االردن بتبني النظام احليوي 
للتعرف على العميل من خالل ب�سمة �سريان اال�سبع، حيث مت تطبيق هذه اخلدمة يف عدد كبري من فروعنا. وقد �ساهم تقدمي 

هذه اخلدمة يف تعزيز خدمات البنك الرقمية.

ويف �سعيها املتوا�سل لتثقيف العمالء وزيادة وعيهم باخلدمات الرقمية املقدمة عرب خمتلف القنوات، فقد قامت اإدارة اخلدمات 
امل�سرفية لالفراد مبوا�سلة العمل بهذا املجال واأطلقت العديد من احلمالت الرتويجية خلدمات »اي فواتريكم« واحلواالت يف 

االردن، ا�سافة اىل ا�ستخدام خدمات القنوات االلكرتونية وانظمة الدفع املرتبطة بها يف م�سر. 

كما قامت اإدارة اخلدمات امل�سرفية لالفراد  بتعزيز جمموعة الربامج التي تقدمها لعمالئها عرب املنطقة من خمتلف ال�سرائح 
والفئات العمرية بهدف تلبية احتياجات العمالء املختلفة وبناء عالقات طويلة االجل معهم . خالل العام 2017 مّت الرتكيز على 
فئة ال�سباب من اأجل بناء قاعدة عمالء للم�ستقبل من خالل برنامج »جيل العربي« وبرنامج »�سباب«. ويف الوقت الذي ي�ستمر 
فيه برنامج »جيل العربي« بغر�ض وتنمية ح�ض التوفري والوعي املايل لدى االأطفال ، فقد مّت حتديث برنامج »�سباب«  يف االأردن 
مما خلق برناجما تناف�سيا ملختلف �سرائح الفئة العمرية من 18 اإىل 25 عاما خ�سو�سا الطالب العاملني  وال�سباب يف بدايات 
م�سوارهم املهني. وقد ا�ستمل التحديث اي�سا على توفري القرو�ض وعرو�ض البطاقات االئتمانية لهذه الفئة والتي تناولت ثالثة 
جماالت رئي�سية منها املزايا املرتبطة با�سلوب احلياة واخلربة امل�سرفية يف وقت مبكر واالحتياجات امل�سرفية اليومية لل�سباب.

وقد �سهد العام املن�سرم  منوا ثابتا يف برنامج »عربي اإك�سرتا« الذي يخدم االأ�سخا�ض الذين يتقا�سون رواتب يف بداية م�سريتهم 
العملية. وفيما يتعلق بربنامج » عربي برمييوم«، فقد مّت تقدمي ميزة ا�سافية للتاأمني على احلياة والتي متّكن العمالء من زيادة 

قيمة التغطية مبا يتالئم مع احتياجاتهم.

ادارة حمفظة  كيفية  تعزيز مفهوم  والتي من �سمنها  املبادرات  بالعديد من  القيام  مّت  فقد  »اإيليت«،  بربنامج  يتعلق  فيما  اما 
العمالء من  قبل مديري عالقة العمالء، ا�سافة اىل زيادة وعيهم باأهمية الفهم العميق المناط و�سلوك عمالئهم بهدف متكني 

العالقة معهم وتلبية احتياجاتهم مبا يتنا�سب مع النمط اخلا�ض بكل عميل.

ويف اإطار جهودنا املتوا�سلة لتقدمي خدمات ا�سافية متنوعة لربنامج »اإيليت« وبهدف تلبية احتياجات عمالئه اال�ستثمارية، فقد 
مت اطالق خدمة اإدارة الرثوات يف االأردن وفل�سطني من خالل التعاون مع �سركة العربي لال�ستثمار - الذراع اال�ستثماري للبنك 
العربي. ومن خالل هذه اخلدمة املقدمة عرب برنامج » اإيليت«، ي�ستطيع العمالء احل�سول على جمموعة متكاملة من احللول 
اال�ستثمارية املنا�سبة  يف ادارة اال�سول وخدمات الو�ساطة املالية.  ولتعزيز جودة هذه اخلدمات، فقد مت تقدمي تدريب �سامل 
ومتخ�س�ض ملدراء عالقات عمالء اإدارة الرثوات ي�ستمل على ح�سولهم على �سهادات معرتف بها دوليا ملمار�سة هذه اخلدمات. 

و�سمن �سعي البنك يف الو�سول اىل اق�سى درجة من م�ستوى ر�سا العمالء، وباال�سافة اىل االدوات امل�ستخدمة حاليا لقيا�ض 
ذلك، فقد مت ا�ستحداث ا�ستبيان الكرتوين لت�سهيل عملية قيا�ض م�ستوى ر�سا العمالء واحل�سول على نتائج �سريعة.

اأن�سطة رقابية خمتلفة والتي �سممت ل�سمان االلتزام  باملعايري اال�سا�سية للخدمات  كما وا�سلت دائرة متيز اخلدمات تنفيذ 
املقدمة من خالل التاكد من التزام املوظفني مبعايري اجلودة املختلفة وتطبيق االجراءات ال�سحيحة والتحقق من مالءمة بيئة 
تقدمي اخلدمات عربجميع نقاط االت�سال.ومن امل�سوؤوليات الهامة التي تقع على عاتق دائرة متيز اخلدمات اأي�سًا اطالق برنامج 

اختبار املعرفة لدى املوظفني من خالل اعطائهم دورات تدريبية �سمن برامج التعلم عن بعد.

باال�سافة اىل ما تقدم واىل خمرجات االن�سطة الرقابية، تقوم دائرة متيز اخلدمات باملراجعة الدوؤوبة لتحديد فر�ض تطوير 
االعمال يف كافة املجاالت التي توؤثر على م�ستوى ر�سا العمالء.

هذا وقد ا�ستمر البنك باطالق بطاقة VISA Signature االئتمانية �سمن برنامج »اإيليت«  مبزاياها الفريدة والتي تنا�سب 
ا�سلوب حياة العمالء.  حيث كان البنك العربي اأول بنك يطلق هذه البطاقة يف م�سر. 
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بطاقة  بتقدمي  البدء  مّت  حيث  برمييوم«  »عربي  لعمالء  البطاقات  منتجات  من  جمموعة  ت�سميم  باإعادة  البنك  قام  كما    
Visa Platinum  لهم والتي توفر امكانية الدخول اىل اف�سل �ساالت انتظار يف مطارات العامل .

كذلك وا�سل البنك تقدمي منتجات القرو�ض والودائع املختلفة التي تنا�سب احتياجات العمالء، ا�سافة اىل  تعزيز اخلدمات 
املقدمة يف التاأمني امل�سريف.

ويف  جمال اخلزينة،  �سهدت االأ�سواق املالية  خالل العام 2017 تقلبات كبرية وغري متوقعة، وخا�سة اأ�سواق ال�سرق االأو�سط 
و�سمال افريقيا. اإال اأن البنك ا�ستطاع املحافظة على مراكز ذات خماطر منخف�سة على مدار العام، ومتّكن من اإدارة ميزانيته 

واال�ستمرار يف حتقيق االأرباح من ن�ساط القطع االأجنبي.

اأي�سا املحافظة على العائد  اأ�سعار الفائدة وا�ستخدامه احل�سيف لو�سائل التحوط، ا�ستطاع البنك  اإدارته ملخاطر  ومن خالل 
ال�سايف وحماية الربحية يف ظل ارتفاع ا�سعار الفائدة والذي ا�ستمر خالل العام.

�ض.م.ع  العربي  البنك  دول  جميع  يف  تطورا  واالأكرث  االأحدث  املخاطر  واإدارة  اخلزينة  لنظام  الكامل  التطبيق  مّت  كما 
حماكاة  واأدوات  التداول  اأدوات  اأهمها  من  اخلزينة  الإدارة  عديدة  منافع  النظام  هذا  قدم  حيث  املا�سيني.  العامني  خالل 
اخلزينة �سفقات  ملعظم  املبا�سرة  املعاجلة  من  العربي  البنك  اجلديد  النظام  وميكن  هذا  العالية.  اجلودة  ذات   املخاطر 

)Straight Through Processing(، كما ويقدم معلومات على قدر من الدقة باالإ�سافة اإىل اأدوات حتليل متقدمة متّكن 
البنك من اال�ستمرار يف تلبية احتياجات �سوق العمل املتطور مع االلتزام بكافة املعايري التنظيمية والعمل على منو االإيرادات 

ب�سكل م�ستمر. 

 وجتدر االإ�سارة هنا اىل اأن البنك العربي قد وّقع  خالل العام 2017 مع بنك اال�ستثمار االأوروبي اتفاقية متويل بقيمة 300 مليون 
يورو لدعم ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة يف كل من االأردن وم�سر ولبنان واملغرب وال�سفة الغربية.وتاأتي هذه االتفاقية يف اإطار 

مبادرة بنك اال�ستثمار االأوروبي لتح�سني اآفاق النمو االقت�سادي ال�سامل وخلق فر�ض عمل م�ستدامة يف منطقتنا.
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مل يكن هناك يف العام 2017 اأي عمليات ذات طبيعة غري متكررة لها تاأثري ملمو�ض على القوائم املالية للبنك العربي 
اأو جمموعة البنك العربي.
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فيما يلي جدول باأهم البيانات املالية املقارنة الأهم املوؤ�سرات املالية لفرتة �ست �سنوات:

املبالغ مباليني الدنانري للبنك ومباليني الدوالرات للمجموعة

201720162015201420132012

261.3  346.2  217.8 *154.0  212.4  195.0  �سايف اأرباح البنك العربي �ض م ع بعد ال�سريبة

352.1  501.9  577.2  442.1  532.7  533.0  �سايف اأرباح جمموعة البنك العربي بعد ال�سريبة

875.5 3 955.4 3 557.9 3 *518.1 3 500.8 3 549.9 3 حقوق امل�ساهمني يف البنك العربي �ض م ع 

699.2 7 767.7 7 888.7 7 015.6 8 164.5 409.38 8 حقوق امللكية يف جمموعة البنك العربي 

* معاد اإظهارها

االأرباح املوزعة على امل�ساهمني يف البنك العربي

192.2192.2160.268.4160.2160.2  املبلغ / مليون دينار اأردين

30%30%12%25%30%30%ن�سبة مئوية

000 534 000 534 600 569 800 640 800 800640 640عدد االأ�سهم )باالف االأ�سهم(

5.606.176.457.107.837.25�سعر ال�سهم يف اآخر يوم عمل - دينار
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املوحدة ملجموعة  املالية  القوائم  الواردة يف  املعلومات  االإدارة ملخ�سًا الأهم  تقرير جمل�ض  يت�سمن هذا اجلزء من 
البنك العربي والبنك العربي �ض م ع للعام 2017 والتي اأعدت وفقًا للمعايري الدولية للتقارير املالية وتف�سريات التقارير 
املالية الدولية املنبثقة عن جمل�ض معايري املحا�سبة الدولية ومبوجب القوانني والتعليمات النافذة يف البلدان التي تعمل 
بها املجموعة وتعليمات البنك املركزي االأردين. هذا وتعترب االإي�ساحات املرفقة للقوائم املالية املوحدة جزء ال يتجزاأ 

من القوائم املالية املوحدة.  
وت�سم القوائم املالية املوحدة ملجموعة البنك العربي قوائم البنك العربي �ض م ع وموؤ�س�سته ال�سقيقة البنك العربي 

)�سوي�سرا( وموؤ�س�ساته التابعة  التي اهمها التالية:

ن�سبة امللكية كما يف 31 كانون االأول 2017

100.00%البنك العربي ا�سرتاليا املحدود

100.00%بنك اأوروبا العربي �ض م ع

100.00%البنك العربي اال�سالمي الدويل �ض م ع

100.00%ال�سركة العربية الوطنية للتاأجري ذ م م

100.00%�سركة جمموعة البنك العربي لال�ستثمار ذ م م

100.00%البنك العربي ال�سوداين املحدود

100.00%�سركة العربي جروب لال�ستثمار

64.24%البنك العربي لتون�ض

51.29%البنك العربي �سوريا

50.00%�سركة الن�سر العربي للتاأمني 

اإن ال�سركات التابعة هي تلك ال�سركات اخلا�سعة ل�سيطرة البنك وتتحقق ال�سيطرة عندما يكون للبنك القدرة على 
التحكم يف ال�سيا�سات املالية الت�سغيلية لل�سركات التابعة وذلك للح�سول على منافع من اأن�سطتها. هذا ويتم ا�ستبعاد 
العربي )�سوي�سرا(  البنك  ال�سقيقة  وموؤ�س�سته  له  التابعة  وال�سركات  ع  �ض م  العربي  البنك  واالأر�سدة بني  املعامالت 

املحدود عند اإعداد القوائم املالية املوحدة للمجموعة.
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قائمة الدخل املوحد
بلغ �سايف الربح ملجموعة البنك العربي لل�سنة املنتهية يف 31 كانون االأول 2017 ما يعادل 533 مليون دوالر اأمريكي مقارنة مببلغ 532.7 مليون 
دوالر اأمريكي لل�سنة املنتهية يف 31 كانون االأول 2016 فيما بلغ �سايف اإيرادات املجموعة 1984.1 مليون دوالر اأمريكي مقارنة مببلغ 1926.4 
مليون دوالر اأمريكي للعام 2016 م�سجلة زيادة بن�سبة 3%. يف حني بلغ �سايف خم�س�ض تدين الت�سهيالت االئتمانية 250.4 مليون دوالر اأمريكي.

يبني اجلدول التايل التغري املقارن الأهم عنا�سر قائمة الدخل املوحد للمجموعة :

%التغري20172016باآالف الدوالرات االأمريكية

االإيرادات
6%044 72 518 114 5621 186 1�سايف اإيراد الفوائد

)4%()192 14 (903 315 711 301 �سايف اإيراد العموالت 
)0%()265  (991 495 726 495 اأخرى

3%587 57 412 926 9991 983 1�سايف االإيرادات
  

  امل�سروفات
5%852 20 105 439 957 459 نفقات املوظفني
)8%()424 40 (436 517 012 477 م�ساريف اأخرى

40%321 71 056 179 377 250  خم�س�ض تدين ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة بالتكلفة املطفاأة 
5%749 51 597 135 3461 187 1جمموع امل�سروفات 

  
  

1%838 5 815 790 653 796 الربح لل�سنة قبل ال�سريبة
2%541 5 149 258 690 263  �سريبة الدخل
0%297  666 532 963 532 الربح لل�سنة

قائمة الدخل ال�شامل املوحد:

بلغ الدخل ال�سامل املوحد ملجموعة البنك العربي لل�سنة املنتهية يف 31 كانون االأول 2017 ما يعادل 535.1 مليون دوالر اأمريكي مقارنة مببلغ 
397.4 دوالر اأمريكي لل�سنة املنتهية يف 31 كانون االأول 2016، ويبني اجلدول التايل اأهم عنا�سر قائمة الدخل املوحد للمجموعة:

20172016باآالف الدوالرات االأمريكية

666 532 963 532 الربح لل�سنة

ي�ساف:
بنود �سيتم اعادة حتويلها الحقا الى ح�ساب االرباح واخل�سائر 

)551 126 (676 45 فروقات ُعملة ناجتة عن ترجمة عمالت اأجنبية
بنود لن يتم اعادة حتويلها الحقا الى ح�ساب االرباح واخل�سائر 

)706 8 ()585 43 (�سايف التغري يف القيمة العادلة للموجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ال�سامل االآخر
409 397 054 535 جمموع الدخل ال�سامل لل�سنة
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قائمة املركز املايل املوحد

العمالء  ودائع  وبلغت  هذا   ،2017 االأول  كانون   31 يف  كما  اأمريكي  دوالر  مليار   48.2 العربي  البنك  جمموعة  موجودات  جمموع  بلغ 
33.8 مليار دوالر اأمريكي. يف حني بلغت اال�ستثمارات يف املوجودات املالية ما يقارب 8.6 مليار دوالر اأمريكي. هذا وبلغت الت�سهيالت 
دوالر  مليار  امللكية 8.4  بلغت حقوق  املوجودات يف حني  اإجمايل  ن�سبته 48.8% من  ما  م�سكلة  اأمريكي  دوالر  مليار  االئتمانية 23.5 

اأمريكي. 

يبني اجلدول التايل التغري املقارن الأهم عنا�سر املركز املايل املوحد للمجموعة:

%التغري20172016باآالف الدوالرات االأمريكية

املوجودات 
)7%()925 857 (642 607 71712 749 11اأموال نقدية وودائع لدى البنوك

)2%()143 184 (383 810 2408 626 8موجودات مالية
7%454 590 1211 898 57521 488 23ت�سهيالت اإئتمانية مبا�سرة بالتكلفة املطفاأة

4%944 154 245 144 1894 299 4اأخرى
1%330 703 391 460 72147 163 48جمموع املوجودات

املطلوبات 
2%194 85 184 024 3784 109 4ودائع بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

0%170 137 578 643 74833 780 33ودائع عمالء
15%230 236 093 628 3231 864 1اأخرى

3%736 244 536 164 2728 409 8حقوق امللكية
1%330 703 391 460 72147 163 48جمموع املطلوبات وحقوق امللكية
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قائمة الدخل

بلغ �سايف الربح للبنك العربي �ض م ع لل�سنة املنتهية يف 31 كانون االأول 2017 ما يعادل 195 مليون دينار اأردين مقارنة مببلغ 212.4 مليون 
دينار اأردين لل�سنة املنتهية يف 31 كانون االأول 2016 فيما بلغ �سايف اإيرادات البنك 976.2 مليون دينار اأردين مقارنة مببلغ 936.3 مليون 

دينار اأردين للعام 2016. يف حني بلغ �سايف خم�س�ض تدين الت�سهيالت االئتمانية 167.8 مليون دينار اأردين.
يبني اجلدول التايل التغري املقارن الأهم عنا�سر قائمة الدخل للبنك  :

%التغري20172016 باآالف الدنانري االأردنية

االإيرادات
6%517 40 665 624 182 665 �سايف اإيراد الفوائد

)8%()139 13 (311 167 172 154 �سايف اإيراد العموالت 
9%566 12 311 144 877 156 اأخرى

4%944 39 287 936 231 976 �سايف االإيرادات
  

  امل�سروفات
4%568 7 664 209 232 217 نفقات املوظفني
)2%()522 6 (370 293 848 286 م�ساريف اأخرى

51%356 56 419 111 775 167 خم�س�ض تدين ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة بالتكلفة املطفاأة
9%402 57 453 614 855 671     جمموع امل�سروفات 

  
)5%()458 17 (834 321 376 304 الربح لل�سنة قبل ال�سريبة

)0%()69  (420 109 351 109 �سريبة الدخل
)8%()389 17 (414 212 025 195 الربح لل�سنة

قائمة الدخل ال�شامل:

بلغ الدخل ال�سامل للبنك العربي �ض م ع لل�سنة املنتهية يف 31 كانون االأول 2017 ما يعادل 241.3 مليون دينار اأردين مقارنة مببلغ 143.9 
مليون دينار اأردين لل�سنة املنتهية يف 31 كانون االأول 2016، ويبني اجلدول التايل اأهم عنا�سر قائمة الدخل ال�سامل للبنك العربي �ض م ع:

20172016 باآالف الدنانري االأردنية

414 212 025 195 الربح لل�سنة

ي�ساف:
بنود �سيتم اعادة حتويلها الحقا الى ح�ساب االرباح واخل�سائر 

)966 59 (892 59 فروقات ُعملة ناجتة عن ترجمة عمالت اأجنبية
بنود لن يتم اعادة حتويلها الحقا الى ح�ساب االرباح واخل�سائر 

)557 8 ()625 13 (�سايف التغري يف القيمة العادلة للموجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ال�سامل االآخر

891 143 292 241 جمموع الدخل ال�سامل لل�سنة
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قائمة املركز املايل

بلغ جمموع موجودات البنك العربي �ض م ع 24.4 مليار دينار اأردين كما يف 31 كانون االأول 2017، هذا وبلغت ودائع العمالء 17.9 مليار دينار 
اأردين. يف حني بلغت اال�ستثمارات يف املوجودات املالية ما يقارب 4.5 مليار دينار اأردين. هذا وبلغت الت�سهيالت االئتمانية 11.9 مليار دينار 

اأردين م�سكلة ما ن�سبته 49% من اإجمايل املوجودات يف حني بلغت حقوق امل�ساهمني 3.5 مليار دينار اأردين. 

يبني اجلدول التايل التغري املقارن الأهم عنا�سر املركز املايل للبنك :

%التغري20172016 باآالف الدنانري االأردنية

املوجودات 

)7%()662 498 (561 899 8996 400 6اأموال نقدية وودائع لدى البنوك

)4%()187 205 (845 722 6584 517 4موجودات مالية 

7%634 760 472 186 10611 947 11ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة بالتكلفة املطفاأة

3%541 50 368 445 9091 495 1اأخرى

0%326 107 246 254 57224 361 24جمموع املوجودات

  

  املطلوبات

)5%()975 94 (741 951 7661 856 1ودائع بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

0%062 27 628 913 69017 940 17ودائع عمالء

14%085 126 122 888 207 014 1اأخرى

1%154 49 755 500 9093 549 3حقوق امل�ساهمني

0%326 107 246 254 57224 361 24جمموع املطلوبات وحقوق امل�ساهمني
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كفاية راأ�ش املال

قام البنك املركزي االأردين بتاريخ 2016/10/31 با�سدار تعليمات كفاية راأ�ض املال وفقًا ملعيار بازل III و الغاء 
.II العمل بتعليمات كفاية راأ�ض املال التنظيمي وفقًا ملعيار بازل

يحافظ البنك على معدالت كفاية راأ�ض املال تزيد عن احلدود املطلوبة مبوجب قرارات جلنة بازل ومتطلبات البنك 
 .III" املركزي االأردين و فيما يلي جدول الحت�ساب معدل كفاية راأ�ض املال لعامي 2017 و 2016 تبعًا ملعيار بازل

جمموعة البنك العربي

باالآف الدوالرات االأمريكية 

III ن�سبة كفاية راأ�ش املال كما يف 31 كانون االأول 2017 و 2016 وفقًا ملعيار بازل

868 533 25134 638 35املوجودات والبنود خارج قائمة املركز املايل املرجحة باملخاطر 
 )CET1( 409 456 5867 674 7اجمايل را�ض املال اال�سا�سي حلملة االأ�سهم العادية

)358 510 2()601 656 2(التعديالت الرقابية )الطروحات من را�ض املال اال�سا�سي حلملة االأ�سهم العادية(
462 10 493 10 را�ض املال اال�سايف

951 385 673 416 ال�سريحة الثانية من را�ض املال
-    -    التعديالت الرقابية )الطروحات من را�ض مال ال�سريحة الثانية(

464 342 1515 445 5را�ض املال التنظيمي
    
    

 )CET1( 14.32%14.08%ن�سبة كفاية راأ�ض مال حملة االأ�سهم العادية
14.35%14.11%ن�سبة كفاية راأ�ض مال ال�سريحة االأوىل

15.47%15.28%ن�سبة كفاية راأ�ض املال التنظيمي
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البنك العربي �ش م ع

باالآف الدنانري االأردنية

III ن�سبة كفاية راأ�ش املال كما يف 31 كانون االأول 2017 و2016 وفقًا ملعيار بازل

324 458 02018 069 19املوجودات والبنود خارج قائمة املركز املايل املرجحة باملخاطر 

 )CET1( 115 106 2373 135 3اجمايل را�ض املال اال�سا�سي حلملة االأ�سهم العادية

)492 589 ()890 606 (التعديالت الرقابية )الطروحات من را�ض املال اال�سا�سي حلملة االأ�سهم العادية(

    را�ض املال اال�سايف

468 200 977 213 ال�سريحة الثانية من را�ض املال

)986 266 ()810 213 (التعديالت الرقابية )الطروحات من را�ض مال ال�سريحة الثانية(

105 450 5142 528 2را�ض املال التنظيمي

    

 )CET1( 13.27%13.26%ن�سبة كفاية راأ�ض مال حملة االأ�سهم العادية

13.27%13.26%ن�سبة كفاية راأ�ض مال ال�سريحة االأوىل

13.27%13.26%ن�سبة كفاية راأ�ض املال التنظيمي
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توزيع االأرباح يف البنك العربي �ش م ع

يتم تخ�سي�ض االأرباح من خالل �سيا�سة مدرو�سة تهدف اإىل توفري كافة ال�سبل لزيادة االإيرادات وتعزيز املالءة املالية وكذلك توزيع ن�سبة 
معقولة للم�ساهمني كاأرباح نقدية.  

اأو�سى جمل�ض االإدارة بتوزيع اأرباح نقدية على امل�ساهمني عن العام 2017 بن�سبة 30% من القيمة االإ�سمية لالأ�سهم  اأي ما مقداره 192.2 مليون 
دينار اأردين ، مقابل ن�سبة 30% من القيمة االإ�سمية لالأ�سهم  اأي ما مقداره 192.2 مليون دينار اأردين عن العام 2016، وذلك كما هو مبني يف 

جدول التوزيع التايل:

20172016مباليني الدنانري االأردنية

195.0212.4الربح لل�سنة

30.432.2املحول لالحتياطي القانوين

--املحول لالحتياطي االختياري

--املحول لالحتياطي العام

-20.0املحول الحتياطي خماطر م�سرفية عامة

192.2192.2اأرباح نقدية مقرتح توزيعها على امل�ساهمني

)12.0()47.6(املحول )من( اإىل االأرباح املدورة

195.0212.4جمموع املبالغ املوزعة واملخ�س�سة
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بع�ش الن�سب املالية املتعلقة مبجموعة البنك العربي:

20172016

17.2%17.5%حقوق امللكية / املوجودات 
65.1%69.5%�سايف ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة / جمموع الودائع

45.3%42.4%ن�سبة ال�سيولة )النقدية و�سبة النقدية(
58.9%59.8%اإجمايل امل�ساريف / اإجمايل االإيرادات

49.7%47.2%اإجمايل امل�ساريف / اإجمايل االإيرادات )بعد ا�ستبعاد خم�س�ض التدين(
III بازل - )CET1( 14.32%14.08%ن�سبة كفاية راأ�ض مال حملة االأ�سهم العادية

III 14.35%14.11%ن�سبة كفاية راأ�ض مال ال�سريحة االأوىل - بازل
III 15.47%15.28%ن�سبة كفاية راأ�ض املال التنظيمي - بازل

6.5%6.3%العائد على حقوق امللكية
1.1%1.1%العائد على املوجودات

3.0%3.1%�سايف اإيرادات الفوائد والعموالت / املوجودات
 0.81  0.81 الربح لل�سهم الواحد العائد مل�ساهمي البنك )دوالر امريكي(

بع�ش الن�سب املالية املتعلقة بالبنك العربي  �ش م ع

20172016

14.4%14.6%حقوق امللكية / املوجودات 
62.4%66.6%�سايف ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة / جمموع الودائع

48.0%44.9%ن�سبة ال�سيولة )النقدية و�سبة النقدية(
65.6%68.8%اإجمايل امل�ساريف / اإجمايل االإيرادات

53.7%51.6%اإجمايل امل�ساريف / اإجمايل االإيرادات )بعد ا�ستبعاد خم�س�سات التدين(
III بازل - )CET1( 13.27%13.26%ن�سبة كفاية راأ�ض مال حملة االأ�سهم العادية

III 13.27%13.26%ن�سبة كفاية راأ�ض مال ال�سريحة االأوىل - بازل
III 13.27%13.26%ن�سبة كفاية راأ�ض املال التنظيمي - بازل

6.1%5.5%العائد على حقوق امل�ساهمني
0.9%0.8%العائد على املوجودات

3.3%3.4%�سايف اإيرادات الفوائد والعموالت / املوجودات
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مت �سياغة خطط البنك لعام 2018 واالأعوام الالحقة وتطويرها اعتمادًا على الظروف ال�سائدة واملتوقعة يف االأ�سواق 
املحلية والدولية. حيث من املتوقع تاأثر البنك ب�سكل مبا�سر وغري مبا�سر مع التطورات والتحوالت اجلارية يف خمتلف 

اأ�سواق العامل. 
هذا، وي�ستمر البنك العربي يف مراقبة تطور الو�سع العاملي واالإقليمي وقيا�ض االأثر املتوقع على البنك ب�سورة منتظمة، 
البنك ومكنته من  التي قام عليها  التاريخية واملبادئ  التدابري الالزمة للحفاظ على قيمنا  القيام باتخاذ كافة  مع 

التفوق والنجاح وذلك فيما يتعلق مبا يلي: 

• ال�سيولة: 
توؤمن اإدارة البنك العربي باأهمية املحافظة على م�ستوى مرتفع من ال�سيولة لدعم عمليات البنك وحماية م�ساهميه 
وعمالئه يف كافة مناطق تواجد البنك. لقد كانت تلك و�ستظل دومًا واحدة من الركائز االأ�سا�سية التي قام عليها 

البنك العربي. 

املال:  راأ�ش  • كفاية 
يبقى البنك العربي، ويف جميع االأوقات، ملتزمًا باملحافظة على ن�سبة مرتفعة ومريحة لكفاية راأ�ض املال ومبا يتجاوز 
من  وغريها  املخت�سة  الرقابية  اجلهات  وباقي  االأردين  املركزي  والبنك   )Basel( جلنة  قبل  من  املقّررة  احلدود 

الهيئات التنظيمية يف البلدان التي يعمل بها البنك. 

املخاطر:  • اإدارة 
اأو  توؤمن اإدارة البنك بالعمل وفقًا ملخاطر حم�سوبة، وعدم التدخل يف اأي عمل ال ميكن فهمه اأو احت�ساب خماطره 

التخفيف منها. 

• التميز: 
لقد كان البنك العربي و�سيظل ملتزمًا بالعمل على تعزيز ر�سا عمالئه وحت�سني معدالت العائد املتحققة للم�ساهمني 

ورفع الكفاءة الت�سغيلية. 
ب�سكل  البنك  اأعمال  تنمية  حيث  من  وذلك  العربي  للبنك  املايل  املوقف  تعزيز  على   2018 لعام  اأهدافنا  �سرتتكز 
ح�سيف وم�ستدام وحت�سني اخلدمة املقدمة للعمالء وتعزيز كفاءة العمليات واإجراءات العمل، باالإ�سافة اإىل تقوية 

اجلهود املبذولة لتح�سني �سيا�سات االئتمان وتعزيز م�ستوى اإدارة املخاطر. 
�سي�ستمر البنك العربي يف اتخاذ نهج حذر ل�سمان حقوق امل�ساهمني وليكون قادرا على مواجهة اأية ا�سطرابات اأخرى 

غري متوقعة يف منطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال اإفريقيا خا�سة ويف العامل ب�سكل عام. 
بناء عالقات طويلة  العربي على  البنك  املالية يف  واملوؤ�س�سات  لل�سركات  االأعمال امل�سرفية  ين�سب تركيز جمموعة 
االأمد مع قاعدة عمالئها. حيث ياأتي العمالء يف �سلب هذه اال�سرتاتيجية ويتم و�سع احتياجاتهم وجتربتهم امل�سرفية 
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كمحور اأ�سا�سي يف خمتلف املبادرت بهدف  تزويد العمالء بتجربة م�سرفية متينة متّكنهم من تطوير اأعمالهم وزيادة 
كفاءتها وتناف�سيتها يف ظل مناٍخ دائم التغري.

كما وتهتم املجموعة بالتطوير امل�ستمر للمنتجات واخلدمات امل�سرفية مبا يتما�سى مع تغريات االأ�سواق واحتياجات 
العمالء املتنوعة، حيث تعمل على توظيف املوارد واملهارات املطلوبة لتقدمي حلول مبتكرة ومتطورة تنا�سب �سرائح 

العمالء املختلفة ملحفظة ال�سركات �سواء من حيث احلجم اأو طبيعة العمل ملختلف القطاعات االقت�سادية.
وبهذه النظرة ال�سمولية على قاعدة العمالء واحتياجاتهم، ُت�سخر املجموعة دوما فرق عملها وكوادرها املتخ�س�سة 
خلدمة عمالئها بال�سكل االأمثل باالإ�سافة اإىل تزويدهم بنطاق وا�سع من املنتجات واخلدمات لتلبية كافة متطلباتهم.
و�سيوا�سل البنك العربي م�سريته يف تطوير عالقاته مع عمالئه واملحافظة على نهجه يف االإدارة احل�سيفة للمخاطر، 
وخ�سو�سًا يف ظل التحديات التي ت�سهدها املنطقة جنبا اإىل جنب مع توظيف احللول التكنولوجية والرقمية املتطورة 

يف ال�سناعة امل�سرفية يف خمتلف البلدان التي تتواجد فيها جمموعة البنك العربي.
كجزء من التزام البنك بتقدمي اأف�سل اخلدمات للعمالء مبا يتنا�سب مع توقعاتهم واحتياجاتهم امل�ستمرة، �ستوا�سل 
اإدارة اخلدمات امل�سرفية لالأفراد تنفيذ اخلطة اال�سرتاتيجية للعام 2018 ل�سمان تطوير وتنويع اخلدمات امل�سرفية 

احلديثة مبا يتنا�سب مع متطلبات كل منطقة.
كما �ست�ستمر اإدارة اخلدمات امل�سرفية لالفراد باعادة هيكلة وحت�سني عملياتها الرئي�سية يف خمتلف املناطق حيث 
�سيتم تطبيق نظام فتح احل�سابات اجلديد يف االردن، ا�سافة اىل تطبيق العديد من اخلدمات املطورة لزيادة الفعالية 

واأمتتة ال�سوابط الرقابية. 
اأون الين« مع  مقدمي خدمات  متا�سيا مع تركيز البنك العربي على املدفوعات الفورية، �سيتم ربط خدمة »عربي 
الدفع الرئي�سية مثل »فوري« يف م�سر و »Palpay« يف فل�سطني. كذلك �سيتم تو�سيع نطاق خدمة »عربي اك�سي�ض« 
لتوفري خدمات ت�سديد الفواتري عرب احلدود لتمكني املغرتبني من ت�سديد فواتريهم يف بلدانهم االأم. هذا و�سيتم توفري 
خدمة تفوي�ض البنك ب�سداد الفواتري لعمالء االردن بالنيابة عنهم حال �سدورها وذلك �سمن ال�سوابط املحددة من 

قبل العمالء.
من ناحية اأخرى، �سيتم اطالق تطبيق »عربي موبايل« بحلته اجلديدة والتي ت�ستمل على العديد من املزايا اال�سافية  
من  للعديد  امل�ستفيدين  بقائمة  التحكم  االنرتنت،  عرب  امل�سرفية  للخدمة  الرجوع  دون  املبا�سر  الت�سجيل  كاإمكانية 
اخلدمات، الدخول للخدمة عرب البيانات احليوية واالمناط املختارة، الربط مع ال�ساعات الذكية خلدمات خمتارة 
وغريها الكثري. ومن اجلدير بالذكر ان التطبيق اجلديد �سيتمكن من التعرف على برنامج امل�ستخدم وتغيري واجهته 

ب�سكل اآيل. 
كما �سنقوم بتطوير مركز خدمات العمالء من خالل تطبيق اآليات لتحليل املحادثات وتفعيل و�سائل ات�سال جديدة 
كاملحادثات الرقمية والربط املبا�سر مع من�سات التوا�سل االجتماعي لالرتقاء مب�ستوى اخلدمات املقدمة،  باالإ�سافة 

اإىل حت�سني �سرعة اال�ستجابة ملطالب العمالء.  
من اأجل تعزيز التوا�سل مع العمالء، �سيتم العمل على متابعة التفاعل يف من�سات التوا�سل االجتماعي وال�سعي لزيادة 
اإ�ستخدام تلك القنوات للو�سول للعمالء خا�سًة ال�سباب منهم. ويف هذا االإطار، و�سع البنك العربي خطط لالإ�ستفادة 

من وجوده يف و�سائل التوا�سل االجتماعي املتنوعة لتح�سني جتربة العمالء والو�سول اليهم.  
وادارة  االآلية  ال�سرافات  الأجهزة  النظام اجلديد  تطبيق  العمل على  امل�سرفية لالفراد  اإدارة اخلدمات  و�ستوا�سل 
بطاقات فيزا الدفع يف االمارات وقطر والبحرين واليمن ولبنان واملغرب. ومن اجلدير ذكره ان االنظمة اجلديدة 
تقدم جمموعة من املزايا امل�سافة اهمها التعرف على برنامج العميل، التحليل والرقابة الفورية حلركات بطاقات 
فيزا الدفع لك�سف حماوالت االإحتيال، باالإ�سافة اىل ميزة التحكم بادارة النقد لل�سرافات االلية وبيئة للتحكم بادارة 

برنامج نقاط العربي.
كما �سيتم اإ�سافة خدمة ال�سرافات االآلية التفاعلية احلديثة يف كل من م�سر وفل�سطني حيث يقدم  ال�سراف االآيل 
التفاعلي جتربة م�سرفية فريدة من خالل التوا�سل املبا�سر مع اأحد موظفي البنك بال�سوت وال�سورة ويوفر العديد 

من اخلدمات كاإيداع ال�سيكات وحتويل النقد بني احل�سابات وت�سديد دفعات البطاقات االئتمانية وغريها.
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الإكت�ساب  و�سائل جديدة  تفعيل  العربي من خالل  نقاط  برنامج  لتح�سني  لالأفراد  امل�سرفية  اإدارة اخلدمات  ت�سعى 
النقاط بناء على عالقة العميل مع البنك، و�ستعمل اأي�سًا على اإ�سافة طرق اأخرى الإ�ستبدال النقاط ومنها ال�سحب 

النقدي من ال�سراف االآيل مقابل النقاط واإ�ستبدال النقاط مقابل نقد حل�ساب العميل اأو بطاقة العميل.  
التقنية  بني  ما  جتمع  لعمالئنا  متميزة  م�سرفية  جتربة  العطاء  الذاتية  اخلدمة  فروع  من  فرع  اول  اطالق  �سيتم 
القيام  للعمالء  تتيح  امل�ستوى  عالية  م�سرفية  حلول  الفرع  هذا  �سيقدم  االإطار  وبهذا  الب�سري.  والعن�سر  املتطورة 
بجميع معامالتهم املالية اما عن طريق اخلدمات الذاتية او عن طريق التوا�سل عن بعد با�ستخدام حلول الفيديو 
نوعية  ذاتية  خدمات  توفر  جديدة  ات�سال  قناة  على  الفرع  هذا  �سي�ستمل  متخ�س�سني.حيث  موظفني  مع  املتقدمة 
تهدف لرفع م�ستوى ر�سا العمالء و�سيتمكن العمالء من ا�سدار ك�سوف ح�ساباتهم وطباعة ال�سهادات للجهات ذات 
العالقة وحتديث بياناتهم مع امكانية تزويد البنك بن�سخ الكرتونية من الوثائق املطلوبة وتقدمي ال�سيكات وا�سدار 

وجتديد بطاقات فيزا الدفع . 
تعمل اإدارة اخلدمات امل�سرفية لالفراد حاليًا على تطبيق نظام اإدارة عالقات العمالء »CRM« مما �سي�ساعد على 
االرتقاء مبفهوم جتربة وخدمة العمالء. حيث ميّكن هذا النظام البنك من فهم طبيعة واحتياجات العمالء وبالتايل 

تقدمي احللول امل�سرفية واملنتجات املنا�سبة. 
باال�سافة اىل ذلك، تعمل اإدارة اخلدمات امل�سرفية لالفراد على م�سروع ا�سرتاتيجي يتم فيه تطبيق نظام جديد 
لالقرا�ض �سي�ساهم يف ا�سافة مرونة عالية من حيث �سهولة عر�ض املنتجات للعمالء وتعزيز ادارة حمفظة االفراد. 

كما �سي�ستمل النظام اجلديد على طريقة اآلية للتقييم االئتماين للعمالء وادارة االئتمان وادارة التح�سيل. 
�سيبقى  حيث  وم�سر.  فل�سطني  من  كل  يف  الربنامج  تطوير  �سيتم  االردن،  يف  »�سباب«   برنامج  تطوير  جناح  وبعد 
ال�سباب وحتقيق جتربة م�سرفية متكاملة مع  ا�سلوب حياة  تنا�سب  التي  املزايا  اف�سل  تقدمي  الرتكيز من�سبا على 

�سمان تلبية احتياجاتهم امل�سرفية اليومية. 
مع  تتنا�سب  والتي  برمييوم«  و»عربي  »اإيليت«  لعمالء  موجهة  �سخ�سية  وخدمات  منتجات  اطالق  على  العمل  �سيتم 
احتياجاتهم امل�سرفية الفريدة. هذا و�سي�ستمر تركيز البنك على تطويراملنتجات واملزايا التي تنا�سب خمتلف اأمناط 

العمالء ومكافاأتهم على تعامالتهم وعالقتهم مع البنك واال�ستمرار يف الرتكيز على اإثراء جتربتهم.
�سيكون  الوظيفي،  والرقي  للتطور  املنا�سبة  البيئة  واإيجاد  الب�سرية  الكفاءات  بناء  يف  البنك  توجهات  مع  متا�سيا 
التدريب من االأولويات خالل العام 2018، بحيث �سيتم تقدمي العديد من الدورات ملوظفي خدمة العمالء يف املهارات 

ال�سخ�سية  وتقنيات البيع باال�سافة اىل دورات متخ�س�سة يف منتجات البنك عرب نقاط االت�سال املختلفة.
فرق اخلزينة  البنك وخدمة عمالئه من خالل  العمل على حماية  العربي  البنك  �سيوا�سل  اأما يف جمال اخلزينة، 
املمتدة عرب �سبكة البنك. خالل العام 2018، �ستعمل اإدارة اخلزينة على تطوير منتجاتها وخدماتها باال�ستفادة من 
النظام اجلديد واملن�سة التكنولوجية التي مت بناوؤها، والتي �ستمكن فريق املتخ�س�سني يف اإدارة اخلزينة من موا�سلة 

التعامل مع خمتلف التحديات وتقدمي اأف�سل خدمة لعمالء البنك مع حت�سيل ايرادات م�ستدامة ذات جودة عالية. 

20
18

م 
عا

 لل
ية

بل
تق

س
لم

ة ا
ط

لخ
ا



99

20172016باآالف الدنانري االأردنية 

11781104اأتعاب ل�سائر مكاتب التدقيق مقابل تدقيق احل�سابات الف�سلية وال�سنوية 

فيما يلي بيان لعقود اخلدمات االأخرى )خارج نطاق التدقيق( واملقدمة من مدققي احل�سابات اخلارجيني: 

املدقق اخلارجي و�سف اخلدمة
االتعاب املتفق عليها

باآالف الدنانري االردنية

   )COBIT 5( 324اإرن�ست و يونغم�سروع حوكمة تكنولوجيا املعلومات

140ديلويت اآند تو�ضم�سروع تطويرخدمات العمالء الهاتفية   
 م�سروع القواعد ال�سريبية )BEPS( وال�سادرة عن 

  )OECD( 48ديلويت اآند تو�ضمنظمة التعاون والتنمية االقت�سادية

 تقييم اجراءات ا�ستمرارية العمل املتعلقة باأنظمة الدفع 
ج 18ديلويت اآند تو�ضوالتقا�ض والت�سويات  
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عدد االأوراق املالية اململوكة من قبل اأع�ساء جمل�ش االإدارة وال�سركات امل�سيطر عليها من قبل اأي منهم مقارنة مع ال�سنة ال�سابقة

اجلن�سيةاملن�سباال�ســـمالرقم
عدد االأ�سهم كما هي يف

عدد االأ�سهم اململوكة من قبل ال�سركات امل�سيطر عليها 
من قبل اأي منهم

2017/12/312016/12/312017/12/312016/12/31

2900736084205443576627019247760اأردنيةرئي�ض جمل�ض االإدارةال�سيد �سبيح طاهر دروي�ش امل�سري1.

ال يوجدال يوجد1101611016اأردنيةنائب رئي�ض جمل�ض االإدارةمعايل الدكتور با�سم ابراهيم يو�سف عو�ش اهلل2.

وزارة مالية اململكة العربية ال�سعودية3.
ميثلها االأ�ستاذ �سالح بن �سعد بن عبد اهلل املهنا

ال يوجدال يوجد2880000028800000�سعوديةع�سو جمل�ض االإدارة

ال يوجدال يوجد7214472144�سعوديةع�سو جمل�ض االإدارةال�سيدة نازك ا�سعد عوده/ احلريري4.

املوؤ�س�سة العامة لل�سمان االجتماعي5.
ميثلها الدكتور حمزه احمد خليفه جرادات 

ال يوجدال يوجد102528000102528000اأردنيةع�سو جمل�ض االإدارة

180001800081682567146954لبنانيةع�سو جمل�ض االإدارةال�سيد وهبه عبداهلل متاري6.

ال�سادة موؤ�س�سة عبد احلميد �سومان7.
ميثلها معايل ال�سيد خالد اني�ش محمد »زنداالإيراين«

ال يوجدال يوجد3202302623697054اأردنيةع�سو جمل�ض االإدارة

ال يوجدال يوجد8037049338اأردنيةع�سو جمل�ض االإدارةال�سيد ب�سام وائل ر�سدي كنعان8.

ال يوجدال يوجد5455841238اأردنيةع�سو جمل�ض االإدارةال�سيد عبا�ش فاروق احمد زعيرت9.

ال يوجدال يوجد1225811250اأردنيةع�سو جمل�ض االإدارةمعايل ال�سيد عالء عارف �سعد البطاينه10.

ال يوجدال يوجد1000810008اأردنيةع�سو جمل�ض االإدارةمعايل ال�سيد �سليمان حافظ �سليمان امل�سري11.

.12
ال�سيد محمد اأحمد مختار احلريري

ا�ستقال بتاريخ 2017/2/15
الدكتور م�سلم بن علي بن ح�سني م�سلم

ع�سو جمل�ض االإدارة

لبنانية/ كندية

�سعودية

82440

22705758

82440

-----
ال يوجدال يوجد



101

رة 
إلدا

س ا
جل

 م
اء

ض
 أع

ل
قب

ن 
 م

كة
لو

مم
 ال

ية
مال

 ال
اق

ور
األ

عدد االأوراق املالية اململوكة من قبل اأع�ساء جمل�ش االإدارة وال�سركات امل�سيطر عليها من قبل اأي منهم مقارنة مع ال�سنة ال�سابقة

اجلن�سيةاملن�سباال�ســـمالرقم
عدد االأ�سهم كما هي يف

عدد االأ�سهم اململوكة من قبل ال�سركات امل�سيطر عليها 
من قبل اأي منهم

2017/12/312016/12/312017/12/312016/12/31

2900736084205443576627019247760اأردنيةرئي�ض جمل�ض االإدارةال�سيد �سبيح طاهر دروي�ش امل�سري1.
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180001800081682567146954لبنانيةع�سو جمل�ض االإدارةال�سيد وهبه عبداهلل متاري6.

ال�سادة موؤ�س�سة عبد احلميد �سومان7.
ميثلها معايل ال�سيد خالد اني�ش محمد »زنداالإيراين«

ال يوجدال يوجد3202302623697054اأردنيةع�سو جمل�ض االإدارة

ال يوجدال يوجد8037049338اأردنيةع�سو جمل�ض االإدارةال�سيد ب�سام وائل ر�سدي كنعان8.

ال يوجدال يوجد5455841238اأردنيةع�سو جمل�ض االإدارةال�سيد عبا�ش فاروق احمد زعيرت9.

ال يوجدال يوجد1225811250اأردنيةع�سو جمل�ض االإدارةمعايل ال�سيد عالء عارف �سعد البطاينه10.

ال يوجدال يوجد1000810008اأردنيةع�سو جمل�ض االإدارةمعايل ال�سيد �سليمان حافظ �سليمان امل�سري11.

.12
ال�سيد محمد اأحمد مختار احلريري

ا�ستقال بتاريخ 2017/2/15
الدكتور م�سلم بن علي بن ح�سني م�سلم

ع�سو جمل�ض االإدارة

لبنانية/ كندية

�سعودية

82440

22705758
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ال يوجدال يوجد
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 عدد االأوراق املالية اململوكة من قبل اأ�سخا�ش االإدارة العليا التنفيذية وال�سركات امل�سيطر عليها من قبل اأي منهم 
مقارنة مع ال�سنة ال�سابقة

اجلن�سيةاملن�سباالإ�ســـــمالرقم
عدد االأ�سهم كما يف

 عدد االأ�سهم اململوكة من قبل ال�سركات امل�سيطر عليها 
من قبل اأي منهم

2017/12/312016/12/312017/12/312016/12/31

ال يوجدال يوجد1200612006لبنانيةاملدير العام التنفيذيال�سيد نعمه اليا�ش �سباغ1.

ال يوجدال يوجد3402024012اأردنيةنائب املدير العام التنفيذياالآن�سة رنده محمد توفيق ال�سادق2.

ال�سيد غ�سان حنا �سليمان ترزي3.
نائب رئي�ض تنفيذي

ال يوجدال يوجدال يوجدال يوجداأردنيةاملدير املايل

ال�سيد محمد عبد الفتاح حمد الغنمة4.
نائب رئي�ض تنفيذي
ال يوجدال يوجد5000418000اأردنيةمدير اإدارة االإئتمان

ال�سيد جورج فوؤاد احلاج5.
نائب رئي�ض تنفيذي
ال يوجدال يوجدال يوجدال يوجدكنديةمدير اإدارة املخاطر

ال�سيد مايكل ماتو�سيان6.
نائب رئي�ض تنفيذي

ال يوجدال يوجد14401440اأمريكيةمدير اإدارة مراقبة االلتزام باملتطلبات الرقابية

ال�سيد نعيم را�سم كامل احل�سيني7.
نائب رئي�ض تنفيذي

ال يوجدال يوجدال يوجدال يوجد�سعوديةمدير اإدارة اخلدمات امل�سرفية لالأفراد

ال�سيد فادي جوزف زوين8.
نائب رئي�ض تنفيذي

مدير اإدارة التدقيق الداخلي
ال يوجدال يوجدال يوجدال يوجدلبنانية

ال�سيد با�سم علي عبداهلل االإمام9.
مدير اإدارة ال�سوؤون القانونية

اأمني �سر جمل�ض االإدارة
ال يوجدال يوجد10801080اأردنية

ال�سيد انطونيو مانكوزو مار�سيلو10.
نائب رئي�ض تنفيذي
مدير اإدارة اخلزينة

ال يوجدال يوجدال يوجدال يوجدبريطانية

ال�سيد اريك جاكوز موداف11.

نائب رئي�ض تنفيذي
رئي�ض قطاعات الدعم والعمليات 

والت�سغيل واالأنظمة
ال يوجدال يوجدال يوجدال يوجدبلجيكية

ال�سيد وليد محي الدين محمد ال�سمهوري12.
نائب رئي�ض تنفيذي
مدير منطقة االأردن

ال يوجدال يوجدال يوجدال يوجداأردنية

ال يوجدال يوجد5454اأردنيةمدير دائرة اأمانة ال�سرال�سيدة خلود وليد خالد العي�سوى13.
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 عدد االأوراق املالية اململوكة من قبل اأ�سخا�ش االإدارة العليا التنفيذية وال�سركات امل�سيطر عليها من قبل اأي منهم 
مقارنة مع ال�سنة ال�سابقة

اجلن�سيةاملن�سباالإ�ســـــمالرقم
عدد االأ�سهم كما يف

 عدد االأ�سهم اململوكة من قبل ال�سركات امل�سيطر عليها 
من قبل اأي منهم

2017/12/312016/12/312017/12/312016/12/31

ال يوجدال يوجد1200612006لبنانيةاملدير العام التنفيذيال�سيد نعمه اليا�ش �سباغ1.

ال يوجدال يوجد3402024012اأردنيةنائب املدير العام التنفيذياالآن�سة رنده محمد توفيق ال�سادق2.

ال�سيد غ�سان حنا �سليمان ترزي3.
نائب رئي�ض تنفيذي

ال يوجدال يوجدال يوجدال يوجداأردنيةاملدير املايل

ال�سيد محمد عبد الفتاح حمد الغنمة4.
نائب رئي�ض تنفيذي
ال يوجدال يوجد5000418000اأردنيةمدير اإدارة االإئتمان

ال�سيد جورج فوؤاد احلاج5.
نائب رئي�ض تنفيذي
ال يوجدال يوجدال يوجدال يوجدكنديةمدير اإدارة املخاطر

ال�سيد مايكل ماتو�سيان6.
نائب رئي�ض تنفيذي

ال يوجدال يوجد14401440اأمريكيةمدير اإدارة مراقبة االلتزام باملتطلبات الرقابية

ال�سيد نعيم را�سم كامل احل�سيني7.
نائب رئي�ض تنفيذي

ال يوجدال يوجدال يوجدال يوجد�سعوديةمدير اإدارة اخلدمات امل�سرفية لالأفراد

ال�سيد فادي جوزف زوين8.
نائب رئي�ض تنفيذي

مدير اإدارة التدقيق الداخلي
ال يوجدال يوجدال يوجدال يوجدلبنانية

ال�سيد با�سم علي عبداهلل االإمام9.
مدير اإدارة ال�سوؤون القانونية

اأمني �سر جمل�ض االإدارة
ال يوجدال يوجد10801080اأردنية

ال�سيد انطونيو مانكوزو مار�سيلو10.
نائب رئي�ض تنفيذي
مدير اإدارة اخلزينة

ال يوجدال يوجدال يوجدال يوجدبريطانية

ال�سيد اريك جاكوز موداف11.

نائب رئي�ض تنفيذي
رئي�ض قطاعات الدعم والعمليات 

والت�سغيل واالأنظمة
ال يوجدال يوجدال يوجدال يوجدبلجيكية

ال�سيد وليد محي الدين محمد ال�سمهوري12.
نائب رئي�ض تنفيذي
مدير منطقة االأردن

ال يوجدال يوجدال يوجدال يوجداأردنية

ال يوجدال يوجد5454اأردنيةمدير دائرة اأمانة ال�سرال�سيدة خلود وليد خالد العي�سوى13.



104

ارة
إلد

س ا
جل

 م
اء

ض
 أع

ب
قار

ل أ
قب

ن 
 م

كة
لو

مم
 ال

ية
مال

 ال
اق

ور
 األ

رة 
إلدا

س ا
جل

 م
رير

تق
 

 عدد االأوراق املالية اململوكة من قبل اأقارب اأع�ساء جمل�ش االإدارة وال�سركات امل�سيطر عليها من قبل اأي منهم 
مقارنة مع ال�سنة ال�سابقة

اجلن�سيةال�سلـةاالإ�ســـــمالرقم
عدد االأ�سهم كما هي يف

 عدد االأ�سهم اململوكة من قبل ال�سركات امل�سيطر عليها 
من قبل اأي منهم

2017/12/312016/12/312017/12/312016/12/31

ال�سيد �سبيح طاهر  دروي�ش  امل�سري1.
رئي�ش جمل�ش االإدارة 

الزوجة
االأوالد الق�سر

---
---

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

معايل الدكتور با�سم ابراهيم يو�سف عو�ش اهلل2.
نائب رئي�ش جمل�ش االإدارة

الزوجة
االأوالد الق�سر

---
---

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

وزارة مالية اململكة العربية ال�سعودية3.
ع�سو جمل�ش االإدارة

ميثلها االأ�ستاذ �سالح بن �سعد بن عبد اهلل املهنا

---
---

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال�سيدة نازك اأ�سعد عوده/ احلريري4.
ع�سو جمل�ش االإدارة

---
االأوالد الق�سر

---
---

---
ال يوجد

---
ال يوجد

---
ال يوجد

---
ال يوجد

املوؤ�س�سة العامة لل�سمان االجتماعي5.
ع�سو جمل�ش االإدارة

ميثلها الدكتور حمزه احمد خليفه جرادات

---
---

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال�سيد وهبة عبد اهلل وهبة متاري6.
ع�سو جمل�ش االإدارة

الزوجة  
االأوالد الق�سر

---
---

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد
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 عدد االأوراق املالية اململوكة من قبل اأقارب اأع�ساء جمل�ش االإدارة وال�سركات امل�سيطر عليها من قبل اأي منهم 
مقارنة مع ال�سنة ال�سابقة

اجلن�سيةال�سلـةاالإ�ســـــمالرقم
عدد االأ�سهم كما هي يف

 عدد االأ�سهم اململوكة من قبل ال�سركات امل�سيطر عليها 
من قبل اأي منهم

2017/12/312016/12/312017/12/312016/12/31

ال�سيد �سبيح طاهر  دروي�ش  امل�سري1.
رئي�ش جمل�ش االإدارة 

الزوجة
االأوالد الق�سر

---
---

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

معايل الدكتور با�سم ابراهيم يو�سف عو�ش اهلل2.
نائب رئي�ش جمل�ش االإدارة

الزوجة
االأوالد الق�سر

---
---

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

وزارة مالية اململكة العربية ال�سعودية3.
ع�سو جمل�ش االإدارة

ميثلها االأ�ستاذ �سالح بن �سعد بن عبد اهلل املهنا

---
---

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال�سيدة نازك اأ�سعد عوده/ احلريري4.
ع�سو جمل�ش االإدارة

---
االأوالد الق�سر

---
---

---
ال يوجد

---
ال يوجد

---
ال يوجد

---
ال يوجد

املوؤ�س�سة العامة لل�سمان االجتماعي5.
ع�سو جمل�ش االإدارة

ميثلها الدكتور حمزه احمد خليفه جرادات

---
---

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال�سيد وهبة عبد اهلل وهبة متاري6.
ع�سو جمل�ش االإدارة

الزوجة  
االأوالد الق�سر

---
---

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد
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اجلن�سيةال�سلـةاالإ�ســـــمالرقم
عدد االأ�سهم كما هي يف

 عدد االأ�سهم اململوكة من قبل ال�سركات امل�سيطر عليها 
من قبل اأي منهم

2017/12/312016/12/312017/12/312016/12/31

موؤ�س�سة عبد احلميد �سومان7.
ع�سو جمل�ش االإدارة

ميثلها معايل ال�سيد خالد اني�ش محمد »زند االإيراين«

---
---

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال�سيد ب�سام وائل ر�سدي كنعان8.
ع�سو جمل�ش االإدارة

الزوجة 
االأوالد الق�سر

---
---

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال�سيد عبا�ش فاروق احمد زعيرت9.
ع�سو جمل�ش االإدارة

الزوجة 
االأوالد الق�سر

---
---

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

معايل ال�سيد عالء عارف �سعد البطاينه10.
ع�سو جمل�ش االإدارة

الطفلة عائ�سه عالء عارف البطاينه
الطفل عارف عالء عارف البطاينه

الزوجة
االأوالد الق�سر
االأوالد الق�سر

---
اأردنية
اأردنية

ال يوجد
1008
1008

ال يوجد
1008
1008

ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد

معايل ال�سيد �سليمان حافظ �سليمان امل�سري11.
ع�سو جمل�ش االإدارة

الزوجة ال�سيدة ر�سيله محمد لطفى محمد ح�سن بايزيدي
االأوالد الق�سر

اأردنية
---

2214
ال يوجد

1206
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

الدكتور م�سلم بن علي بن ح�سني م�سلم12.
ع�سو جمل�ش االإدارة 

الزوجة
االأوالد الق�سر

---
---

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

 عدد االأوراق املالية اململوكة من قبل اأقارب اأع�ساء جمل�ش االإدارة وال�سركات امل�سيطر عليها من قبل اأي منهم 
مقارنة مع ال�سنة ال�سابقة
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اجلن�سيةال�سلـةاالإ�ســـــمالرقم
عدد االأ�سهم كما هي يف

 عدد االأ�سهم اململوكة من قبل ال�سركات امل�سيطر عليها 
من قبل اأي منهم

2017/12/312016/12/312017/12/312016/12/31

موؤ�س�سة عبد احلميد �سومان7.
ع�سو جمل�ش االإدارة

ميثلها معايل ال�سيد خالد اني�ش محمد »زند االإيراين«

---
---

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال�سيد ب�سام وائل ر�سدي كنعان8.
ع�سو جمل�ش االإدارة

الزوجة 
االأوالد الق�سر

---
---

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال�سيد عبا�ش فاروق احمد زعيرت9.
ع�سو جمل�ش االإدارة

الزوجة 
االأوالد الق�سر

---
---

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

معايل ال�سيد عالء عارف �سعد البطاينه10.
ع�سو جمل�ش االإدارة

الطفلة عائ�سه عالء عارف البطاينه
الطفل عارف عالء عارف البطاينه

الزوجة
االأوالد الق�سر
االأوالد الق�سر

---
اأردنية
اأردنية

ال يوجد
1008
1008

ال يوجد
1008
1008

ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد

معايل ال�سيد �سليمان حافظ �سليمان امل�سري11.
ع�سو جمل�ش االإدارة

الزوجة ال�سيدة ر�سيله محمد لطفى محمد ح�سن بايزيدي
االأوالد الق�سر

اأردنية
---

2214
ال يوجد

1206
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

الدكتور م�سلم بن علي بن ح�سني م�سلم12.
ع�سو جمل�ش االإدارة 

الزوجة
االأوالد الق�سر

---
---

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد
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 عدد االأوراق املالية اململوكة من قبل اأقارب اأ�سخا�ش االإدارة العليا التنفيذية  وال�سركات امل�سيطر عليها من قبل اأي منهم 
مقارنة مع ال�سنة ال�سابقة

اجلن�سيةال�سلـةاالإ�ســـــمالرقم
عدد االأ�سهم كما هي يف

عدد االأ�سهم اململوكة من قبل ال�سركات امل�سيطر 
عليها من قبل اأي منهم

2017/12/312016/12/312017/12/312016/12/31

ال�سيد نعمه اليا�ش �سباغ1.

الزوجة
االأوالد الق�سر

ال يوجدلبنانية
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

االآن�سة رنده محمد توفيق ال�سادق2.

---------------

ال�سيد غ�سان حنا �سليمان ترزي3.

ال�سيدة نوال وفا جنيب طرزى
الطفلة  داليا غ�سان حنا ترزي

الزوجة
االأوالد الق�سر

اأردنية
اأردنية

1206
23418

1206
23418

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال�سيد محمد عبد الفتاح حمد الغنمة4.

الزوجة
االأوالد الق�سر

ال يوجداأردنية
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال�سيد جورج فوؤاد احلاج5.

الزوجة
االأوالد الق�سر

ال يوجدكندية
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال�سيد مايكل ماتو�سيان6.

الزوجة
االأوالد الق�سر

ال يوجداأمريكية
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال�سيد نعيم را�سم كامل احل�سيني7.

الزوجة  
االأوالد الق�سر

ال يوجد�سعودية
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد
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 عدد االأوراق املالية اململوكة من قبل اأقارب اأ�سخا�ش االإدارة العليا التنفيذية  وال�سركات امل�سيطر عليها من قبل اأي منهم 
مقارنة مع ال�سنة ال�سابقة

اجلن�سيةال�سلـةاالإ�ســـــمالرقم
عدد االأ�سهم كما هي يف

عدد االأ�سهم اململوكة من قبل ال�سركات امل�سيطر 
عليها من قبل اأي منهم

2017/12/312016/12/312017/12/312016/12/31

ال�سيد نعمه اليا�ش �سباغ1.

الزوجة
االأوالد الق�سر

ال يوجدلبنانية
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

االآن�سة رنده محمد توفيق ال�سادق2.

---------------

ال�سيد غ�سان حنا �سليمان ترزي3.

ال�سيدة نوال وفا جنيب طرزى
الطفلة  داليا غ�سان حنا ترزي

الزوجة
االأوالد الق�سر

اأردنية
اأردنية

1206
23418

1206
23418

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال�سيد محمد عبد الفتاح حمد الغنمة4.

الزوجة
االأوالد الق�سر

ال يوجداأردنية
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال�سيد جورج فوؤاد احلاج5.

الزوجة
االأوالد الق�سر

ال يوجدكندية
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال�سيد مايكل ماتو�سيان6.

الزوجة
االأوالد الق�سر

ال يوجداأمريكية
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال�سيد نعيم را�سم كامل احل�سيني7.

الزوجة  
االأوالد الق�سر

ال يوجد�سعودية
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد
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اجلن�سيةال�سلـةاالإ�ســـــمالرقم
عدد االأ�سهم كما هي يف

عدد االأ�سهم اململوكة من قبل ال�سركات امل�سيطر 
عليها من قبل اأي منهم

2017/12/312016/12/312017/12/312016/12/31

ال�سيد فادي جوزف زوين8.

الزوجة 
االأوالد الق�سر

ال يوجدلبنانية
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال�سيد با�سم علي عبداهلل االإمام9.

الزوجة 
االأوالد الق�سر

ال يوجداأردنية
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال�سيد اأنطونيو مانكوزو مار�سيلو10.

الزوجة 
االأوالد الق�سر

ال يوجدبريطانية
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال�سيد ايريك موداف11.

الزوجة
االأوالد الق�سر

ال يوجدبلجيكية
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال�سيد وليد محي الدين محمد ال�سمهوري12.

الزوجة ال�سيدة رميا محمد عبد الكرمي �سويكه
االأوالد الق�سر

90اأردنية
ال يوجد

90
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال�سيدة خلود وليد خالد العي�سوى13.

الزوج
االأوالد الق�سر

ال يوجداأردنية
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

 عدد االأوراق املالية اململوكة من قبل اأقارب اأ�سخا�ش االإدارة العليا التنفيذية  وال�سركات امل�سيطر عليها من قبل اأي منهم 
مقارنة مع ال�سنة ال�سابقة
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اجلن�سيةال�سلـةاالإ�ســـــمالرقم
عدد االأ�سهم كما هي يف

عدد االأ�سهم اململوكة من قبل ال�سركات امل�سيطر 
عليها من قبل اأي منهم

2017/12/312016/12/312017/12/312016/12/31

ال�سيد فادي جوزف زوين8.

الزوجة 
االأوالد الق�سر

ال يوجدلبنانية
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال�سيد با�سم علي عبداهلل االإمام9.

الزوجة 
االأوالد الق�سر

ال يوجداأردنية
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال�سيد اأنطونيو مانكوزو مار�سيلو10.

الزوجة 
االأوالد الق�سر

ال يوجدبريطانية
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال�سيد ايريك موداف11.

الزوجة
االأوالد الق�سر

ال يوجدبلجيكية
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال�سيد وليد محي الدين محمد ال�سمهوري12.

الزوجة ال�سيدة رميا محمد عبد الكرمي �سويكه
االأوالد الق�سر

90اأردنية
ال يوجد

90
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال�سيدة خلود وليد خالد العي�سوى13.

الزوج
االأوالد الق�سر

ال يوجداأردنية
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد
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املكافاآت ال�سنويةبدل التنقالت ال�سنويةالرواتب ال�سنوية االجماليةاملن�سباال�ســــمالرقم
   املبالغ بالدينار االأردين  

اجمايل املزايا ال�سنوية

000 00065 0005 60ــــرئي�ض جمل�ض االدارةال�سيد �سبيح طاهر دروي�ض امل�سري1

750 75063 0003 60ــــنائب رئي�ض جمل�ض االدارة معايل الدكتور با�سم ابراهيم يو�سف عو�ض اهلل 2

ال�سادة وزارة مالية اململكة العربية ال�سعودية3
000 00065 0005 60ــــع�سو جمل�ض االإدارة ميثلها ال�سيد �سالح بن �سعد بن عبداهلل املهنا 

000 00065 0005 60ــــع�سو جمل�ض االإدارة ال�سيدة نازك بنت اأ�سعد بن عبد الرزاق عودة / احلريري4

000 00065 0005 60ــــع�سو جمل�ض االإدارة ال�سادة املوؤ�س�سة العامة لل�سمان االجتماعي                           5

000 00065 0005 60ــــع�سو جمل�ض االإدارة ال�سيد وهبه عبداهلل وهبه متاري6

ال�سادة موؤ�س�سة عبد احلميد �سومان7
000 00065 0005 60ــــع�سو جمل�ض االإدارة ميثلها معايل ال�سيد خالد اأني�ض حممد "زند االيراين"

000 00065 0005 60ــــع�سو جمل�ض االإدارة ال�سيد ب�سام وائل ر�سدي كنعان 8

000 00065 0005 60ــــع�سو جمل�ض االإدارة ال�سيد عبا�ض فاروق احمد زعيرت9

000 00065 0005 60ــــع�سو جمل�ض االإدارة معايل ال�سيد عالء عارف �سعد البطاينة 10

900 00090060 60ــــع�سو جمل�ض االإدارة معايل ال�سيد �سليمان حافظ �سليمان امل�سري 11

500 00012 5005 7ــــع�سو جمل�ض االإدارةال�سيد حممد اأحمد خمتار احلريري )لغاية 15/ 2/ 2017(12

322 322045 45ــــع�سو جمل�ض االإدارة الدكتور م�سلم بن علي بن ح�سني م�سلم 

املزايا واملكافاآت التي يتمتع بها كل من رئي�ش واأع�ساء جمل�ش ادارة البنك العربي �ش م ع خالل ال�سنة املالية 2017
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املكافاآت ال�سنويةبدل التنقالت ال�سنويةالرواتب ال�سنوية االجماليةاملن�سباال�ســــمالرقم
   املبالغ بالدينار االأردين  

اجمايل املزايا ال�سنوية

000 00065 0005 60ــــرئي�ض جمل�ض االدارةال�سيد �سبيح طاهر دروي�ض امل�سري1

750 75063 0003 60ــــنائب رئي�ض جمل�ض االدارة معايل الدكتور با�سم ابراهيم يو�سف عو�ض اهلل 2

ال�سادة وزارة مالية اململكة العربية ال�سعودية3
000 00065 0005 60ــــع�سو جمل�ض االإدارة ميثلها ال�سيد �سالح بن �سعد بن عبداهلل املهنا 

000 00065 0005 60ــــع�سو جمل�ض االإدارة ال�سيدة نازك بنت اأ�سعد بن عبد الرزاق عودة / احلريري4

000 00065 0005 60ــــع�سو جمل�ض االإدارة ال�سادة املوؤ�س�سة العامة لل�سمان االجتماعي                           5

000 00065 0005 60ــــع�سو جمل�ض االإدارة ال�سيد وهبه عبداهلل وهبه متاري6

ال�سادة موؤ�س�سة عبد احلميد �سومان7
000 00065 0005 60ــــع�سو جمل�ض االإدارة ميثلها معايل ال�سيد خالد اأني�ض حممد "زند االيراين"

000 00065 0005 60ــــع�سو جمل�ض االإدارة ال�سيد ب�سام وائل ر�سدي كنعان 8

000 00065 0005 60ــــع�سو جمل�ض االإدارة ال�سيد عبا�ض فاروق احمد زعيرت9

000 00065 0005 60ــــع�سو جمل�ض االإدارة معايل ال�سيد عالء عارف �سعد البطاينة 10

900 00090060 60ــــع�سو جمل�ض االإدارة معايل ال�سيد �سليمان حافظ �سليمان امل�سري 11

500 00012 5005 7ــــع�سو جمل�ض االإدارةال�سيد حممد اأحمد خمتار احلريري )لغاية 15/ 2/ 2017(12

322 322045 45ــــع�سو جمل�ض االإدارة الدكتور م�سلم بن علي بن ح�سني م�سلم 
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 اأ�سمــــــــاء امل�سـاهـمني الـــذين ميلكون 
ن�سبــــــــة )1%( اأو اأكثـــر من راأ�سمـــــال 

البنك، مع حتديد امل�ستفيــد النهــائــي

 اأ�سمــــــــاء امل�سـاهـمني الـــذين ميلكون 
ن�سبــــــــة )1%( اأو اأكثـــر من راأ�سمـــــال 

البنك، مع حتديد امل�ستفيــد النهــائــي

 اأ�سمــــــــاء امل�سـاهـمني الـــذين ميلكون 
ن�سبــــــــة )1%( اأو اأكثـــر من راأ�سمـــــال 

البنك، مع حتديد امل�ستفيــد النهــائــي

 اأ�سمــــــــاء امل�سـاهـمني الـــذين ميلكون ن�سبــــــــة )1%( اأو اأكثـــر من راأ�سمـــــال البنك، مع حتديد امل�ستفيــد 
النهــائــي واملرهون منها

اأ�سماء كبار مالكي االأ�سهم 5% واأكرث

ا�سم امل�ساهم
عدد اال�سهم

2017/12/31 
جهة الرهنالن�سبة %

عدد اال�سهم 
املرهونة

امل�ستفيـــد النهائـــي

نف�سه10252800016.000املوؤ�س�سة العامة لل�سمان االجتماعي

موؤ�س�سة عبد احلميد �سومان / بنما320230264.997موؤ�س�سة عبد احلميد �سومان

نف�سه20426184بنك اال�سكان290073604.527�سبيح طاهر دروي�ش امل�سري

�سندوق اال�ستثمارات العامة / اململكة العربية ال�سعودية288000004.494وزارة مالية اململكة العربية ال�سعودية

نف�سه22695750بنك اال�سكان227057583.543م�سلم بن علي بن ح�سني م�سلم

ال�سادة �سبيح وخالد امل�سري174428462.722�سركة امل�سرية الدولية

�سركة االت�ساالت الفل�سطينية وهي �سركة م�ساهمة عامة مدرجة يف بور�سة فل�سطني157956662.465�سركة االت�ساالت الفل�سطينية

 �سركة دار الهند�سة للت�سميم واال�ست�سارات الفنية 
�ساعر وم�ساركوه القاب�سة املحدودة

�سركة قاب�سة حمدودة ميلكها ال�سيد طالل ال�ساعر واآخرون12000062.124

�سركة م�ساهمة كويتية مقفلة، ميلكها �سمو ال�سيخ �سامل العلي ال�سباح وزوجته واأوالده واآخرون115199821.798�سركة ال�سرق القاب�سة

�سركة قطر القاب�سة، اململوكة بالكامل جلهاز قطر لال�ستثمار105641641.649وزارة املالية واالقت�ساد والتجارة حكومة قطر

نف�سه89524621.397نا�سر بن ابراهيم بن ر�سيد الر�سيد

نف�سه2271996بنك �سو�سيته جرنال89128621.391زياد خلف محمد املنا�سري

234342بنك االحتاد

Asando Trading Limited75969901.186بنك كريديت �سوي�ض
ال�سيد زياد املنا�سري7596990اي جي

عمالء بنك البحر املتو�سط / �سوي�سرا 70147441.095بنك البحر املتو�سط - �سوي�سرا

نف�سه65446561.021مارى عي�سى اليا�ش اللو�سي

ا�سم امل�ساهم
عدد االأ�سهم يف 

2016-12-31
الن�سبة %

عدد االأ�سهم يف 

2017-12-31
الن�سبة %

16.000%16.000102528000%102528000املوؤ�س�سة العامة لل�سمان االجتماعي
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 اأ�سمــــــــاء امل�سـاهـمني الـــذين ميلكون 
ن�سبــــــــة )1%( اأو اأكثـــر من راأ�سمـــــال 

البنك، مع حتديد امل�ستفيــد النهــائــي

 اأ�سمــــــــاء امل�سـاهـمني الـــذين ميلكون 
ن�سبــــــــة )1%( اأو اأكثـــر من راأ�سمـــــال 

البنك، مع حتديد امل�ستفيــد النهــائــي

 اأ�سمــــــــاء امل�سـاهـمني الـــذين ميلكون 
ن�سبــــــــة )1%( اأو اأكثـــر من راأ�سمـــــال 

البنك، مع حتديد امل�ستفيــد النهــائــي

ا�سم امل�ساهم
عدد اال�سهم

2017/12/31 
جهة الرهنالن�سبة %

عدد اال�سهم 
املرهونة

امل�ستفيـــد النهائـــي

نف�سه10252800016.000املوؤ�س�سة العامة لل�سمان االجتماعي

موؤ�س�سة عبد احلميد �سومان / بنما320230264.997موؤ�س�سة عبد احلميد �سومان

نف�سه20426184بنك اال�سكان290073604.527�سبيح طاهر دروي�ش امل�سري

�سندوق اال�ستثمارات العامة / اململكة العربية ال�سعودية288000004.494وزارة مالية اململكة العربية ال�سعودية

نف�سه22695750بنك اال�سكان227057583.543م�سلم بن علي بن ح�سني م�سلم

ال�سادة �سبيح وخالد امل�سري174428462.722�سركة امل�سرية الدولية

�سركة االت�ساالت الفل�سطينية وهي �سركة م�ساهمة عامة مدرجة يف بور�سة فل�سطني157956662.465�سركة االت�ساالت الفل�سطينية

 �سركة دار الهند�سة للت�سميم واال�ست�سارات الفنية 
�ساعر وم�ساركوه القاب�سة املحدودة

�سركة قاب�سة حمدودة ميلكها ال�سيد طالل ال�ساعر واآخرون12000062.124

�سركة م�ساهمة كويتية مقفلة، ميلكها �سمو ال�سيخ �سامل العلي ال�سباح وزوجته واأوالده واآخرون115199821.798�سركة ال�سرق القاب�سة

�سركة قطر القاب�سة، اململوكة بالكامل جلهاز قطر لال�ستثمار105641641.649وزارة املالية واالقت�ساد والتجارة حكومة قطر

نف�سه89524621.397نا�سر بن ابراهيم بن ر�سيد الر�سيد

نف�سه2271996بنك �سو�سيته جرنال89128621.391زياد خلف محمد املنا�سري

234342بنك االحتاد

Asando Trading Limited75969901.186بنك كريديت �سوي�ض
ال�سيد زياد املنا�سري7596990اي جي

عمالء بنك البحر املتو�سط / �سوي�سرا 70147441.095بنك البحر املتو�سط - �سوي�سرا

نف�سه65446561.021مارى عي�سى اليا�ش اللو�سي

ا�سم امل�ساهم
عدد االأ�سهم يف 

2016-12-31
الن�سبة %

عدد االأ�سهم يف 

2017-12-31
الن�سبة %

16.000%16.000102528000%102528000املوؤ�س�سة العامة لل�سمان االجتماعي
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اأظهرت �سجالت ادارة املوارد الب�سرية يف االدارة العامة يف عمان ما يلي: 

املُ�سمى الوظيفي  االأ�سم

املبالغ بالدينار االأردين

 جمموع الرواتب
 والعالوات ال�سنوية

 م�ساريف 
التنقالت

 نفقات ال�سفر ال�سنوية
 )ال ت�سمل االإقامة 

وتذاكر ال�سفر(

املكافاأة ال�سنوية 
التي ُدفعت خالل 

عام 2017
االإجمايل

160752730000--569248املدير العام التنفيذيال�سيد نعمه اإليا�ض �سباغ

91406557150--465744نائب املدير العام التنفيذياالأن�سة رنده حممد توفيق ال�سادق

0245337--245337نائب رئي�ض تنفيذي - املدير املايلال�سيد غ�سان حنا �سليمان ترزي )تعيني 2017/1/8(

25886326318--300432نائب رئي�ض تنفيذي - مدير اإدارة االإئتمانال�سيد حممد عبد الفتاح حمد الغنمة

44934315514--270580نائب رئي�ض تنفيذي - مدير منطقة االأردنال�سيد وليد حمي الدين حممد ال�سمهوري

39304215672--176368نائب رئي�ض تنفيذي - مدير اإدارة املخاطرال�سيد جورج فوؤاد احلاج

46435471035--424600نائب رئي�ض تنفيذي - مدير اإدارة مراقبة االإلتزام باملتطلبات الرقابية للمجموعةال�سيد مايكل ماتو�سيان

نائب رئي�ض اأول - مدير التخطيط االإ�سرتاتيجي للموارد الب�سرية قائم باأعمال مدير اإدارة ال�سيد يو�سف �سابت�ض
17445126911--109466املوارد الب�سرية

41638363110--321472نائب رئي�ض تنفيذي - مدير اإدارة اخلدمات امل�سرفية لالأفرادال�سيد نعيم را�سم كامل احل�سيني

67000354456--287456نائب رئي�ض تنفيذي - مدير اإدارة التدقيق الداخليال�سيد فادي جوزف زوين

56628301140--244512اأمني �سر جمل�ض االإدارة / مدير اإدارة ال�سوؤون القانونيةاملحامي با�سم علي عبد اهلل االإمام

68684431132--362448نائب رئي�ض تنفيذي - مدير اإدارة اخلزينةال�سيد انطونيو مانكوزو مار�سيلو

30310258238--227928نائب رئي�ض تنفيذي - رئي�ض قطاعات الدعم و العمليات و الت�سغيل و االأنظمةال�سيد اريك جاكوز موداف
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مزا املُ�سمى الوظيفي  االأ�سم

املبالغ بالدينار االأردين

 جمموع الرواتب
 والعالوات ال�سنوية

 م�ساريف 
التنقالت

 نفقات ال�سفر ال�سنوية
 )ال ت�سمل االإقامة 

وتذاكر ال�سفر(

املكافاأة ال�سنوية 
التي ُدفعت خالل 

عام 2017
االإجمايل

160752730000--569248املدير العام التنفيذيال�سيد نعمه اإليا�ض �سباغ

91406557150--465744نائب املدير العام التنفيذياالأن�سة رنده حممد توفيق ال�سادق

0245337--245337نائب رئي�ض تنفيذي - املدير املايلال�سيد غ�سان حنا �سليمان ترزي )تعيني 2017/1/8(

25886326318--300432نائب رئي�ض تنفيذي - مدير اإدارة االإئتمانال�سيد حممد عبد الفتاح حمد الغنمة

44934315514--270580نائب رئي�ض تنفيذي - مدير منطقة االأردنال�سيد وليد حمي الدين حممد ال�سمهوري

39304215672--176368نائب رئي�ض تنفيذي - مدير اإدارة املخاطرال�سيد جورج فوؤاد احلاج

46435471035--424600نائب رئي�ض تنفيذي - مدير اإدارة مراقبة االإلتزام باملتطلبات الرقابية للمجموعةال�سيد مايكل ماتو�سيان

نائب رئي�ض اأول - مدير التخطيط االإ�سرتاتيجي للموارد الب�سرية قائم باأعمال مدير اإدارة ال�سيد يو�سف �سابت�ض
17445126911--109466املوارد الب�سرية

41638363110--321472نائب رئي�ض تنفيذي - مدير اإدارة اخلدمات امل�سرفية لالأفرادال�سيد نعيم را�سم كامل احل�سيني

67000354456--287456نائب رئي�ض تنفيذي - مدير اإدارة التدقيق الداخليال�سيد فادي جوزف زوين

56628301140--244512اأمني �سر جمل�ض االإدارة / مدير اإدارة ال�سوؤون القانونيةاملحامي با�سم علي عبد اهلل االإمام

68684431132--362448نائب رئي�ض تنفيذي - مدير اإدارة اخلزينةال�سيد انطونيو مانكوزو مار�سيلو

30310258238--227928نائب رئي�ض تنفيذي - رئي�ض قطاعات الدعم و العمليات و الت�سغيل و االأنظمةال�سيد اريك جاكوز موداف
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املبلغ )بالدينار االأردين(اجلهة امل�ستفيدة 

701 031 6موؤ�س�سة عبد احلميد �سومان 

866 912موؤ�س�سة امللكة رانيا للتعليم و التنمية

856 601موؤ�س�سة احل�سني لل�سرطان

000 210جامعة احل�سني بن طالل 

000 200�سندوق دعم ا�سر ال�سهداء

370 140مدر�سة كينغز اكادميي 

300 135م�سروع ن�سر الثقافة املالية املجتمعية 

584 122ر�سوم درا�سية عن ابناء موظفني

781 75موؤ�س�سة نهر االأردن 

000 70ال�سندوق االأردين الها�سمي للتنمية 

620 35تكية اأم علي 

000 15جمعية قرى االطفال االردنية 

057 164تربعات اأخرى

135 715 8املجموع



119

قة
عال

ت 
 ذا

ف
طرا

ع أ
 م

ت
مال

عا
م

رة 
إلدا

س ا
جل

 م
رير

تق
 

باآالف الدنانري االأردنية

31 كانون االأول 2017

ودائع لدى اأطراف ذات 
عالقة

ت�سهيالت ائتمانية 
مبا�سرة بالتكلفة 

املطفاأة

ودائع من اأطراف ذات 
عالقة

اعتمادات وكفاالت 
و�سحوبات وت�سهيالت 

غري م�ستغلة

168 112 541 146 890 11 811 336 1�سركات �سقيقة وتابعة

723 28 050 61    - 167 78 �سركات حليفة

658 72 772 221 012 190 -    اأع�ساء جمل�ض االإدارة وكبار امل�ساهمني

549 213 363 429 902 201 978 414 1املجموع

باآالف الدنانري االأردنية

31 كانون االأول 2016

ودائع لدى اأطراف ذات 
عالقة

ت�سهيالت ائتمانية 
مبا�سرة بالتكلفة 

املطفاأة

ودائع من اأطراف ذات 
عالقة

اعتمادات وكفاالت 
و�سحوبات وت�سهيالت 

غري م�ستغلة

958 152 812 74 463 104 099 269 1�سركات �سقيقة وتابعة

802 26 825 25    - 766 146 �سركات حليفة

906 69 964 321 921 339 -    اأع�ساء جمل�ض االإدارة وكبار امل�ساهمني

666 249 601 422 384 444 865 415 1املجموع

 با�ستثناء ما يندرج حتت نطاق علم البنك املعتاد، " التوجد اأية عقود اأو م�ساريع" اأو ارتباطات عقدتها ال�سركة امل�سدرة مع ال�سركات 
التابعة اأو احلليفة اأو اأع�ساء املجل�ض اأو املدير العام اأو اأي موظف يف ال�سركة اأو اأقاربهم.

اإن تفا�سيل االأر�سدة القائمة مع االأطراف ذات العالقة كانت كما يلي:
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اإن تفا�سيل الت�سهيالت املمنوحة الأع�ساء جمل�ش االإدارة واالأطراف ذات العالقة كما يلي:

باآالف الدنانري االأردنية
31 كانون االأول 2017

االجمايل ممنوحة لذوي العالقة  ممنوحة للع�سو 
ت�سهيالت 

مبا�سرة
ت�سهيالت 

غري 
مبا�سرة

ت�سهيالت املجموع
مبا�سرة

ت�سهيالت 
غري 

مبا�سرة
ت�سهيالت املجموع

مبا�سرة
ت�سهيالت 

غري 
مبا�سرة

املجموع

998 183 634 72 364 111 997 183 633 72 364 111   1  1 -   ال�سيد / �سبيح امل�سري
3  3  -  -    -    -      3  3 -   ال�سيدة / نازك احلريري

297 78 21  276 78 297 78 21  276 78  -    -    -   ال�سيد / وهبة متاري
358  -    358  -    -    -     358  -     358ال�سيد / خالد االإيراين

5  -    5  -    -    -     5  -     5ال�سيد / ب�سام كنعان
1  -    1  -    -    -     1  -     1ال�سيد / عبا�ض زعيرت
8  -    8  -    -    -     8  -     8ال�سيد / عالء بطاينة

670 262 658 72 012 190 294 262 654 72 640 189   376  4  372املجموع 

 - اإن ن�سب الفوائد املقيدة على الت�سهيالت املمنوحة الع�ساء جمل�ض االدارة وكبار امل�ساهمني تقع �سمن حدود الت�سهيالت املمنوحة لباقي العمالء.

اإن تفا�سيل املعامالت مع االأطراف ذات عالقة كانت كما يلي :

باآالف الدنانري االأردنية

20172016

فوائد مدينة فوائد دائنة فوائد مدينة فوائد دائنة 

962  739 5 623 1 151 9 �سركات �سقيقة وتابعة

592 1 493 1 830  273 1 �سركات حليفة

554 2 232 7 453 2 424 10 املجموع
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يوؤمن البنك العربي باأن البيئة النظيفة وامل�ستدامة هي اأمر �سروري من اأجل االأجيال القادمة والتي تت�سمن 
ون�ساطات  مبادرات  يف  فعال  ب�سكل  البنك  �سارك  املنطلق،  هذا  ومن  ككل.  واملجتمع  وعائالتهم  املوظفني 

تهدف حلماية البيئة على ال�سعيدين الداخلي واخلارجي.

للبيئة يف فروعه  اأنظمة �سديقة  باعتماد  املتعلقة  �سيا�سته  البنك يف  ا�ستمر  الداخلية،  بالبيئة  يتعلق  ففيما 
اجلديدة، وكذلك تعميم نف�ض التقنيات على الفروع االأخرى حيثما اأمكن. ويف هذا ال�سياق، يعمل البنك على 
ا�ستبدال جميع وحدات االإنارة امل�ستخدمة يف املباين اإىل )LED( ، مما �ساهم ب�سكل فاعل يف تخفي�ض 

قيمة الطاقة الكهربائية امل�ستهلكة خالل العام .

على �سعيد تر�سيد ا�ستهالك الكهرباء و تخفي�ض انبعاثات النواجت ال�سامة وال�سارة للبيئة ،فقد اعتمد البنك 
التقليدي، كما مت االنتهاء من  التكييف  نظام تكييف حديث )VRF( يف مواقعه اجلديدة بداًل من نظام 
اعمال م�سروع ا�ستبدال نظام التكييف يف املبنى القدمي لالإدارة العامة، علمًا باأن النظام اجلديد يعترب من 
االنظمة احلديثة وال�سديقة للبيئة والتي تقلل كذلك من ا�ستهالك الطاقة الكهربائية و بفعالية عالية، حيث 
اأن م�سروع التحديث �سمل ا�ستبدال نظام االنارة القدمي باآخر جديد )LED(، كما مت عمل �سيانة �ساملة 

وحتديث البنية التحتية للمبنى. 

على �سعيد اآخر، فقد ا�ستمر البنك يف �سيا�سة الرت�سيد يف ا�ستخدام الوقود )املحروقات(،حيــث مت ربــط 
 Global Positioning System )GPS( ال�سيــارات امل�ستخدمة للغايــات اخلدمــاتيـة بنظام التتبـع
النواجت  انبعاثات  وتخفي�ض  )املحروقات(  الوقود  ا�ستخدام  يف  للرت�سيد  حماولة  يف  البنك  من  م�ساهمة 

ال�سامة وال�سارة للبيئة. 

انطالقا من التزام البنك بحماية البيئة، قام البنك باطالق خدمات اال�سعار االلكرتوين وك�سف احل�ساب 
االلكرتوين يف جميع املناطق من خالل خدمة »عربي اأون الين«. كما قام البنك بتطبيق نظام التعرف على 
العميل من خالل ب�سمة �سريان االإ�سبع يف  غالبية فروعه يف االردن مما �سي�ساهم يف تعزيز التزام البنك 

نحو البيئة. 

الدولية يف جمال متويل م�ساريع الطاقة املتجددة  التمويل  العربي ب�سكل دائم مع موؤ�س�سات  البنك  يتعاون 
يف االأردن مبا يتوافق مع التوجه االإ�سرتاتيجي الوطني يف هذا املجال، والهادف اإىل تعزيز م�سادر الطاقة 
املتجددة كبديل ناجع مل�سادر الطاقة التقليدية ولتحقيق وفر مايل من خالل خف�ض االعتماد على الوقود 
كم�سدر لتوليد الطاقة الكهربائية. ياأتي يف هذا ال�سياق، تعاون البنك العربي مع كل من موؤ�س�سة التمويل 
الدولية IFC والبنك االأوروبي لالإن�ساء والتعمري EBRD وموؤ�س�سات مالية دولية اأخرى يف جمال متويل املرحلة 
االأوىل والثانية من م�ساريع الطاقة ال�سم�سية يف االأردن لتكنولوجيا اخلاليا ال�سم�سية )الفوتو�سوئية(. حيث 
اأنهت جمموعة البنك العربي خالل العام 2017 ترتيبات متويل م�سروع الري�سة للطاقة ال�سم�سية والذي مّت 
االأوروبي  البنك  مع  بالتعاون  وذلك  املبا�سر  الطرح  طريق  عن  املعدنية  والرثوة  الطاقة  وزارة  من  اإعتماده 
لالإن�ساء والتعمري EBRD ومب�ساركة جهات ممولة دولية اأخرى. ويهدف امل�سروع اإىل اإ�سافة 50 ميغاوات  
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من الكهرباء املولدة من الطاقة ال�سم�سية ومن املتوقع دخوله حيز الت�سغيل خالل العام 2019. كما وتوىل 
العام دور بنك احل�سابات املحلي ووكيل ال�سمان املحلي لهذا امل�سروع واي�سا مل�سروع  العربي خالل  البنك 
ال�سفاوي للطاقة ال�سم�سية الذي ميتاز بطاقة اإنتاجية ت�سمل 50 ميغاوات من الكهرباء واملتوقع ا�ستكماله 
اإىل الدور الذي يقوم به البنك العربي حاليا يف العديد من امل�ساريع  مع نهاية عام 2018. هذا باالإ�سافة 
اال�سرتاتيجية يف االأردن يف اإطار متويل املرحلة االأوىل والثانية من م�ساريع طاقة الرياح والطاقة ال�سم�سية.  

كما يقوم البنك العربي مبتابعة االحتياجات التمويلية مل�ساريع الطاقة ال�سم�سية لغايات االإ�ستهالك املحلي 
 )Wheeling & Net Metering Electricity(للقطاع اخلا�ض �سمن قانون وتعليمات كهرباء العبور
بهدف تلبية االإحتياجات التمويلية لهذا القطاع والذي ي�سهد منوًا م�سطردا خالل العامني املا�سيني. ويتوقع 
البنك العربي االإنتهاء من ترتيبات تتعلق بتمويل مثل هذه امل�ساريع للقطاع اخلا�ض ممثال بكبار م�ستهلكي 

الطاقة الكهربائية خالل العام القادم. 

على �سعيد م�ساريع البنية التحتية، يقوم البنك العربي مبتابعة تنفيذ التو�سعة الثالثة ملحطة خربة ال�سمرا 
لتنقية املياه العادمة للوقوف على االإحتياجات التمويلية لهذه املرحلة وذلك بعد جناح البنك بتنظيم التمويل 
الالزم مل�سروع التو�سعة الثانية للمحطة بطاقة اإ�سافية بحدود 100 األف مرت مكعب /يوميًا، حيث مّت ت�سغيل 
املرحلة الثانية بالكامل يف ت�سرين االأول من عام 2016، وبذلك ي�سبح اإجمايل قدرة املحطة حوايل 367 األف 
مرت مكعب /يوميًا. وتعترب هذه املحطة من املحطات الرائدة يف منطقة ال�سرق االأو�سط من حيث ا�ستخدام 
كما  البيئي  الواقع  على  اإيجابيا  يوؤثر  الذي  االأمر  العادمة  املياه  ملعاجلة  املتاحة  التكنولوجيا  و�سائل  اأف�سل 

ي�ساهم ب�سكل مبا�سر بتوفري مياه اإ�سافية لغايات الزراعة. 

املخطط  وامل�ساريع  امل�ساريع  هذه  الإجناح  الدولية  التمويل  موؤ�س�سات  مع  التعاون  العربي  البنك  �سيوا�سل 
التي  والتمويلية  امل�سرفية  اأف�سل احللول  وتقدمي  االأردن  املتجددة يف  الطاقة  ا�سرتاتيجية قطاع  لها �سمن 

حتتاجها. 

اأما فيما يتعلق باملبادرات والن�ساطات البيئية، قام البنك العربي بدعم عدد من املبادرات التي تعنى بحماية 
املوؤمتر  برعاية  البنك  قام  الطبيعة. حيث  امللكية حلماية  مع اجلمعية  التعاون  االأردن من خالل  البيئة يف 
الوطني الثالث للمحميات الطبيعية يف االأردن بعنوان حماية احلياة الربية والغابات وتنظيم ال�سيد. كما 
الطبيعة مب�ساركة  امللكية حلماية  واالأكادميية  الطبيعية  اإن�ساء ممر بني حممية عجلون  برعاية  البنك  قام 

فريق متطوعني من موظفي البنك.
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اال�ستدامة يف البنك العربي:
بداأت م�سرية البنك العربي على �سعيد اال�ستدامة منذ تاأ�سي�سه يف العام 1930 وتطورت مع الوقت كامتداد 
وبناء  تنميته  اىل  الرامية  اجلهود  ودعم  العربي  الوطن  متكني  نحو  املتوا�سلة  وم�ساهماته  البنك  لغايات 
قدراته. فمنذ تاأ�سي�سه، لعب البنك دورًا حيويًا يف دعم طموحات االأفراد وال�سركات يف الوطن العربي والعمل 
على تطوير االقت�سادات واملجتمعات التي يعمل بها من خالل دعم ومتويل امل�ساريع اال�سرتاتيجية يف املنطقة 
باالإ�سافة اإىل الريادة يف جمال امل�سوؤولية املجتمعية عن طريق دعم وتطوير قدرات املجتمع وامل�ساهمة يف 
خلق قيمة م�سافة للجهات ذات العالقة ملواجهة التحديات االجتماعّية واالقت�سادّية والبيئّية املتنامية التي 

تواجه هذه املجتمعات.   

واإميانًا  والعاملي،  املحلي  امل�ستوى  املتزايدة على  والبيئية  واالإجتماعية  االقت�سادية  التحديات  واإنطالقًا من 
من البنك العربي بقدرة القطاع املايل على الت�سدي لهذه التحديات، اأدرك البنك العربي اأهمّية تبني منهج 
اال�سرتاتيجية  االأهداف  من  عدد  بتحديد  البنك  قام  حيث  اليومية.  عملياته  يف  اال�ستدامة  الإدارة  �سمويل 
اأف�سل  على  املبنية  باال�ستدامة  البنك  التزام  ا�ستمرارية  و�سمان  التحديات  هذه  مع  للتعامل  لال�ستدامة 

املمار�سات العاملية، وهذه االأهداف تت�سمن:

مواءمة نهج اال�ستدامة يف البنك العربي مع توقعات وطموحات اجلهات ذات العالقة والتي تتميز بالتغري   •
امل�ستمر.

واالقت�سادي. االإجتماعي  التطور  دعم  يف  وم�ساهمته  اأثره  وزيادة  البنك  دور  تو�سيع   •
للبنك. اال�سرتاتيجي  امل�ستوى  على  واالإجتماعية  البيئية  املخاطر  اإدماج  �سمان   •
واالقت�سادية.  واالجتماعية  البيئية  املجاالت  يف  للبنك  الريادية  ال�سمعة  تعزيز   •

لال�ستدامة  اال�سرتاتيجي  التوجه  اإ�سدار  خالل  من  عملياته  يف  اال�ستدامة  تطبيق  بتعزيز  البنك  ا�ستمر 
و�سيا�سة امل�سوؤولية املجتمعية. كما وا�سل البنك تعزيز برنامج »ممّثلو اال�ستدامة« خالل العام، والذي ي�سم 
ت�سعة ممّثلني عن االأق�سام املختلفة للعمل ب�سكل حثيث مع دائرة اال�ستدامة من اأجل دمج اأهداف ا�سرتاتيجية 

اال�ستدامة بالعملّيات اليومّية، وتقدمي التقارير املنتظمة حول مدى التقّدم يف هذا املجال.

والتزاما منه بال�سفافية والتوا�سل مع اجلهات ذات العالقة، قام البنك باإ�سدار تقريره ال�سابع لال�ستدامة 
مبادئ  اأول  تعد  والتي  التقارير  الإعداد  العاملية  املبادرة  من  املو�سوعة  للمعايري  وفقًا   2017 العام  خالل 
خا�سة بكيفية اإعداد تقارير اال�ستدامة. حيث يقوم البنك من خالل اإ�سدار تقارير اال�ستدامة بقيا�ض اأدائه 
االقت�سادي والبيئي واالجتماعي وفهمه ب�سكل اأف�سل مما مّكن البنك من اإدارة التغيري ب�سكل اأكرث فعالية 

وفقًا الأف�سل املمار�سات العاملية بهذا ال�سدد.  

وانطالقًا من االأ�س�ض املتينة التي تقوم عليها اال�ستثمارات املجتمعّية للبنك، عمل البنك على تطوير منوذج 
متكامل ي�ساهم يف دمج عدد من اجلهات ذات العالقة، مبا فيها املجتمع واملوظفني والعمالء بهدف خلق 
قيم م�سرتكة، وترك االأثر االإيجابي على املجتمع ككل وب�سكل م�ستدام ي�سمن اال�ستغالل االأمثل مل�ساهمات 



124

ي
حل

لم
ع ا

تم
مج

 ال
مة

خد
ي 

ك ف
بن

 ال
مة

اه
س

م

وا�ستثمارات البنك املجتمعية. ويعمل هذا النموذج على تطبيق حمور التعاون املجتمعي من خالل م�سارين 
وموؤ�س�سة عبد احلميد  »معًا«  – برنامج  للبنك  االجتماعية  امل�سوؤولية  برنامج  ا�سرتاتيجيني متوازيني، هما 

�سومان. 

برنامج امل�سوؤولية املجتمعية للبنك – برنامج »معًا«:
»معًا«  برنامج  عليه  واطلق  املجتمعية  للم�سوؤولية  متكامل  برنامج  بـتاأ�سي�ض  البنك  قام   ،2009 العام  يف 
والذي يهدف اإىل متكني املوظفني والعمالء واملوؤ�ّس�سات غري الهادفة للربح من امل�ساهمة يف حتقيق التنمية 
تخدم  التي  املتنّوعة  واملبادرات  االأن�سطة  من  عدد  يف  م�ساركتهم  خالل  من  وذلك  امل�ستدامة،  املجتمعية 

الق�سايا املجتمعية املهمة والتي تتوافق مع النهج اال�سرتاتيجي لال�ستدامة يف البنك. 

البنك بالرتكيز على خم�سة جماالت رئي�سة تعترب من الق�سايا املجتمعية  فمن خالل برنامج »معًا«، يقوم 
امللحة والتي مت حتديدها بناء على تقييم احتياجات واأولويات املجتمعات املحلّية التي يعمل بها وقدرة البنك 
على حتقيق اأثر اإيجابي م�ستدام وطويل االأمد من خاللها. وت�سمل هذه املجاالت: ال�سحة ومكافحة الفقر 

وحماية البيئة والتعليم ودعم االأيتام.

اآليات يقوم البنك من خاللها باإ�سراك املوظفني والعمالء  هذا وتت�سمن ا�سرتاتيجية  برنامج »معًا« ثالث 
واملوؤ�ّس�سات غري الهادفة للربح �سمن حمور التعاون املجتمعي:

م�ساركة املوظفني يف االأن�سطة التطوعية: وذلك من خالل توفري فر�ض تطوعية ت�سجع موظفي البنك   •
على التربع بوقتهم وجهدهم وخرباتهم يف املبادرات والربامج التي تتنا�سب مع روؤية البنك واملجاالت 
الرئي�سة اخلم�سة لربنامج »معًا«. حيث يتم قيا�ض اأثر برنامج التطوع من خالل جمموعة من املوؤ�سرات 
الرئي�سية والتي يتم اإدارتها من قبل نظام اإداري متكامل يعمل على رفع اأثر الربنامج ومتابعة اإجنازاته 

وخمرجاته.  

املوؤ�س�سات  من  جمموعة  مع  التعاون  على  البنك  يحر�ض  للربح:  الهادفة  غري  املوؤ�ّس�سات  مع  التعاون   •
التعاون  هذا  »معًا«.  لربنامج  اخلم�سة  املجاالت  يف  واملعرفة  اخلربة  لديها  والتي  للربح،  الهادفة  غري 
ي�سمل تطوير وتطبيق العديد من الربامج واملبادرات املجتمعية املعتمدة على اال�ستثمار املجتمعي للبنك 
واملبنية على جمموعة من املوؤ�سرات الرئي�سية واملخرجات التي تتناغم مع توجهات البنك اال�سرتاتيجية 
لال�ستدامة. وكجزء من التعاون مع املوؤ�س�سات غري الهادفة للربح، يقوم البنك كذلك بتطبيق برنامج 
»بناء قدرات املوؤ�ّس�سات غري الهادفة للربح«، الذي يهدف اإىل بناء القدرات الوظيفية والتقنية وال�سلوكية 
ملوظفي هذه املوؤ�س�سات ب�سكل ي�سهم يف حتقيق االأثر االإيجابي من خالل تعزيز اأداء ودور هذه املوؤ�س�سات 

يف املجتمع. 



125

ي
حل

لم
ع ا

تم
مج

 ال
مة

خد
ي 

ك ف
بن

 ال
مة

اه
س

م

البنك  برنامج  يهدف  »معًا«:  لربنامج  العمالء  تربع  عمليات  لت�سهيل  امل�سرفية  القنوات  ا�ستخدام   •
من  املجتمعية  املبادرات  دعم  على  العمالء  وت�سجيع  اإ�سراك  اإىل  »معًا«  االجتماعية  للم�سوؤولية  العربي 
خالل متكينهم من امل�ساهمة املالية املبا�سرة يف املجاالت الرئي�سية للربنامج. ويتم ذلك من خالل توفري 
اآلّيات للترّبع عرب قنوات خدمات البنك وهي: اخلدمة امل�سرفّية عرب االإنرتنت، واخلدمة امل�سرفّية عرب 

الهاتف، واأجهزة ال�سّراف االآيل، والفروع وبطاقة »معًا« االئتمانّية البالتينّية.  

م�ساركات  زاد عدد  اال�سعدة؛ حيث  على جميع  متعددة  »معًا« اجنازات  برنامج  �سهد    2017 العام  خالل 
يقارب  ما  �ساهم  م�ساركة. حيث  اإىل 1.061  لت�سل   %  22 بن�سبة  التطوعية  الن�ساطات  البنك يف  موظفي 
من 432 موظف باأكرث من 3.700 �ساعة تطوع من خالل 61 ن�ساط تطوعي اأثرت على اأكرث من 207.000 

م�ستفيد.

كما �سهد العام 2017 ارتفاعًا ملحوظًا يف قيمة تربعات العمالء من خالل قنوات التربع اخلا�سة بالبنك 
العربي ملنفعة املوؤ�س�سات غري الهادفة للربح امل�ساركة يف برنامج »معًا« مبقدار 31.5% لت�سل اإىل اأكرث من 

252.000 دينار اأردين. 

وفيما يلي نورد اأهم م�ساهمات البنك املجتمعية حتت مظلة برنامج »معًا«: 

ال�سحة
مت تنفيذ عدد من املبادرات التطوعية التي تعنى بال�سحة بالتعاون مع عدد من املوؤ�س�سات غري الهادفة للربح 
بهدف دعم رفع كفاءة القطاع ال�سحي يف املجتمع. هذه املبادرات �سملت: برنامج العودة اإىل املدر�سة مع 
موؤ�س�سة احل�سني لل�سرطان، وبرنامج املدار�ض ال�سحية  مع اجلمعية امللكية للتوعية ال�سحية، ودعم خدمات 
مركز االإ�سعاف اجلوي التي يقدمها لنقل امل�سابني واملر�سى جوًا. كما قام موظفو البنك بالتطوع بوقتهم 
ا�ستكمال  لل�سرطان من االطفال وذلك بهدف منحهم فر�سة  الإعطاء درو�ض تقوية ملر�سى مركز احل�سني 

تعليمهم خالل فرتات عالجهم الطويلة. 

كما قام البنك بتنظيم اأربع حمالت للتربع بالدم، حيث تربع موظفو البنك بـ 238 وحدة دم ل�سالح بنك 
الدم االأردين. كما قام البنك وبالتعاون مع موؤ�س�سة احل�سني لل�سرطان والربنامج االأردين ل�سرطان الثدي 

بتنظيم حملتي فح�ض مبكر للك�سف عن �سرطان الثدي. 

وحيث تعترب ال�سحة اإحدى اأولويات البنك يف جمال امل�سوؤولية االجتماعية، فقد وا�سل البنك دعم املنتخب 
الوطني االأردين لكرة القدم ودوري ال�سباب من خالل برنامج رعاية لالحّتاد االأردين لكرة القدم، باالإ�سافة 
تكاليف م�ساركة حوايل 1.400 موظف وعائالتهم  بتغطية  وقام  الدويل.  �سباق ماراثون عّمان  اإىل رعاية 

واأ�سدقائهم يف ماراثون عمان والبحر امليت. 
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اأما على �سعيد ال�سحة يف فل�سطني، فقد قام البنك بتنفيذ ثالث حمالت للتربع بالدم يف رام اهلل وبيت 
حلم، حيث تربع موظفو البنك بـ83 وحدة دم ل�سالح بنك الدم الوطني. كما قدم البنك العربي دعمًا ملركز 

طوارئ بني زيد ال�سحي من خالل التربع مبوّلد كهربائي جديد للمركز. 

مكافحة الفقر
االأردن من خالل  اجلوع يف  ومكافحة  الفقر  دعم جيوب  اإىل  تهدف  لربامج  امل�ستمر  دعمه  البنك  يوا�سل 
مبادراته امل�ستمرة مع تكية اأم علي ومتحف االأطفال وموؤ�س�سة نهر االأردن. حيث قام البنك بدعم املبادرات 
التالية: برنامج »تبني العائالت« وبرنامج »مل�سة دفا« مع تكية اأم علي، وبرنامج نهر االأردن حلماية الطفل، 
كما قام البنك برعاية افطار خريي خالل �سهر رم�سان بالتعاون مع متحف االأطفال وموؤ�س�سة نهر االأردن 

ل�سالح االأطفال االأقل حظا. كما تطوع موظفو البنك يف ن�ساطات مكافحة الفقر خالل العام.

تاأهيلية �ساملة لالأطفال من ذوي االحتياجات  البنك برعاية برنامج تقدمي خدمات  اأما يف فل�سطني، قام 
التاأهيل يف موؤ�س�سة االأمرية ب�سمة  يتلقون العالج يف ق�سم  القادمني من خمتلف املناطق، والذين  اخلا�سة 

بالقد�ض. كما رعى البنك اإفطارًا رم�سانيًا خا�سًا لالأطفال من ذوي االحتياجات اخلا�سة يف املوؤ�س�سة. 

حماية البيئة
قام البنك العربي بدعم عدد من املبادرات التي تعنى بحماية البيئة يف االأردن من خالل التعاون مع اجلمعية 
االأردن  يف  الطبيعية  للمحميات  الثالث  الوطني  املوؤمتر  برعاية  البنك  قام  حيث  الطبيعة.  حلماية  امللكية 
بعنوان حماية احلياة الربية والغابات وتنظيم ال�سيد. كما قام البنك برعاية اإن�ساء ممر بني حممية عجلون 

الطبيعية واالأكادميية امللكية حلماية الطبيعة مب�ساركة فريق متطوعني من موظفي البنك. 

التعليم
يتعاون البنك العربي مع عدد من املوؤ�س�سات لتمكني ال�سباب من خالل التعليم والتدريب ومن اأبرزها �سندوق 
الذين  االأيتام  لـ 35 من  التعليم اجلامعي  بدعم  البنك  قام  وموؤ�س�سة اجناز. حيث  االأيتام  مل�ستقبل  االأمان 
جتاوزوا �سن الرعاية بالتعاون مع �سندوق االأمان مل�ستقبل االأيتام، وتعاون البنك مع اإدارة ال�سري املركزية 
لتعزيز ال�سالمة املرورية لطلبة املدار�ض من خالل رعايته حلملة العودة للمدار�ض، وبرنامج الفن للجميع مع 
مركز هيا الثقايف. هذا باالإ�سافة اإىل تعاون البنك مع موؤ�س�سة اإجناز يف عدة برامج منها: برنامج وظيفة 
ليوم وبرنامج املعاهد املهنية. كما تطوع موظفو البنك يف الربامج التي يتم تطبيقها من قبل موؤ�س�سة اإجناز 
التدريبي خلريجي اجلامعات )درب(  للربنامج  الذهبي  الراعي  البنك  كان  كما  واجلامعات.  املدار�ض  يف 

بالتعاون مع �سندوق امللك عبداهلل للتنمية وموؤ�س�سة لوياك.   

ليتم  تبني ثالث مدار�ض  مبادرة مدر�ستي من خالل  بدعم  البنك  قام  رانيا،  امللكة  موؤ�س�سة  مع  وبالتعاون 
مبادرة  بدعم  البنك  قام  كما  اأف�سل.  تعليمية  بيئة  لتوفري  التحتية  للبنية  وحتديث  ترميم  عمليات  اإجراء 
التعليم االأردنية من خالل توفري �سبكة ال�سلكية باالإ�سافة اإىل تطوير حمتوى اإلكرتوين ين�سجم مع املناهج 
االأردنية يف ثالث مدار�ض خمتلفة. كما مت دعم اأكادميية امللكة رانيا لتدريب املعلمني من خالل رعاية »عّلم 
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اإدراك. هذا باالإ�سافة اإىل دعم عدة  بثقة«. كما دعم البنك ثالث م�ساقات مت تقدميها من خالل من�سة 
برامج مع متحف االأطفال االأردين ت�سمنت برنامج �سهر االأر�ض، وبرنامج العودة للمدار�ض و�سهر الطفل 

العربي و�سهر االأ�سخا�ض ذوي االإحتياجات اخلا�سة. 

اأما يف فل�سطني، ويف اإطار دعم البنك املتوا�سل لقطاع التعليم، قام البنك بالتعاون مع موؤ�س�سة اجناز الإعادة 
تاأهيل وترميم خم�ض مدار�ض حكومية موزعة يف مناطق ال�سمال والو�سط واجلنوب وذلك بهدف املحافظة 
على توفري بيئة تعليمية �سليمة و�سحية ت�سهم يف تطوير مهارات وقدرات الطالب وزيادة حت�سيلهم العلمي. 

دعم االأيتام
يقوم البنك بدعم عدد من املبادرات بهدف حت�سني الظروف املعي�سية لالأيتام وبناء قدراتهم، حيث �سملت 
هذه املبادرات رعاية اأحد بيوت االأطفال االيتام يف قرية االأطفال SOS يف عمان، باالإ�سافة لدعم برنامج 
»ك�سوة اليتيم« مع بنك املالب�ض لتوفري الك�ساء املالئم لـ 200 ,1 يتيم على مدار عام كامل حتت مظلة الهيئة 

اخلريية االأردنية الها�سمية.

مبادرات اأخرى
كان البنك العربي من بني رعاة املنتدى االقت�سادي العاملي حول ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا الذي عقد 
يف البحر امليت بال�سراكة والتعاون مع �سندوق امللك عبداهلل الثاين للتنمية حتت �سعار »متكني االأجيال نحو 
امل�ستقبل«. وقد جمع املنتدى العديد من روؤ�ساء الدول وقادة االأعمال وال�سيا�سيني وكذلك ممثلني عن املجتمع 

املدين واملنظمات الدولية وال�سبابية.  

»يوروموين  نظمته  والذي  االأردن  يوروموين  موؤمتر  لفعاليات  الرئي�سي  الراعي  العربي  البنك  كان  كما 
للموؤمترات«، بالتعاون مع وزارة املالية حتت �سعار »مواجهة التحديات املالية« والذي ت�سّمن مناق�سة طرق 

متويل م�ستقبل االأردن واال�ستثمار فيه.

ويف اإطار رعاية البنك العربي اال�سرتاتيجية الحتاد امل�سارف العربية، فقد رعى البنك جمموعة من املوؤمترات 
التي نظمها االحتاد يف االأردن والتي ا�ستملت على املوؤمتر امل�سريف العربي حتت عنوان »اآليات ومتطلبات 
والتحديات«  الفر�ض  الفل�سطيني:  امل�سريف  القطاع  »واقع  وموؤمتر  العربي«،  الوطن  يف  امل�ستدامة  التنمية 
ومنتدى »امل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة: الطريق اإىل التنمية االقت�سادية والعدالة االجتماعية«. باالإ�سافة 
اإىل رعاية البنك للموؤمترات التي اأقيمت يف لبنان وت�سم املوؤمتر امل�سريف العربي ال�سنوي وامللتقى ال�سنوي 
– ما بعد التحوالت  اإعادة االإعمار  ال�سابعة، ومنتدى »متويل  الإدارة املخاطر يف امل�سارف العربية بدورته 

العربية«.     

بينها رعاية  ال�سباب من  فئة  تهم  التي  والفعاليات  املبادرات  العديد من  برعاية  العربي  البنك  قام  كذلك 
للجامعة  الوظيفي  واليوم  االأردنية،  للجامعة  الوظيفي  املعر�ض  �سملت  والتي  الوظيفية  االأيام  من  العديد 

االأملانية االأردنية، واليوم الوظيفي جلامعة البرتا، باالإ�سافة اإىل اليوم الوظيفي جلامعة الريموك. 
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والرثوة  الطاقة  وزارة  من  بتنظيم  الثالث  الدويل  الطاقة  موؤمتر  فعاليات  رعاية  يف  البنك  �سارك  كذلك 
املعدنية االأردنية. وقد �سم املوؤمتر وفود من اأكرث من 45 دولة ومتحدثني من كل احلكومات و�سركات الطاقة 
العاملية واخلرباء يف قطاع الطاقة، كما ا�ستمل على معر�ض عاملي يتيح لل�سركات امل�ساركة بعر�ض م�ساريعها 

وخرباتها. 

والذي  العقاري وامل�سارف  للمقاوالت واال�ستثمار  العربي  للموؤمتر  العربي كراعي ذهبي  البنك  كما �سارك 
اال�سكان  قطاع  م�ستثمري  وجمعية  واال�سكان،  االأ�سغال  وزارة  مع  بالتعاون  العرب،  املقاولني  احتاد  نّظمه 
وي�سّكل  والتطوير احل�سري.  اال�سكان  وموؤ�س�سة  وامل�ساحة  االرا�سي  ودائرة  الكربى  واأمانة عمان  االأردنيني 
هذا املوؤمتر ا�ستمرارية للتوا�سل بني القطاعني العام واخلا�ض وفر�سة لت�سجيع اال�ستثمار وتبادل اخلربات 

يف جمال املقاوالت واال�ستثمار العقاري وامل�سارف.

ورعى البنك العربي فعاليات اليوم العلمي املحا�سبي حتت عنوان »بيئة االأعمال الواقع والتحديات« والذي 
اأقيم يف عّمان بتنظيم من جمعية املحا�سبني القانونيني االردنيني. وقد �سارك يف هذا اليوم العلمي رجال 
اىل  باال�سافة  العربية  املهنية  واالحتادات  العربية  واملنطقة  االردن  من  قانونيون  وحما�سبون  االعمال 
م�ساركني من اجلهات الرقابية يف االردن. وقد �سلط هذا املوؤمتر ال�سوء على موا�سيع تهم قطاع االعمال يف 
اململكة وت�سمل هذه املوا�سيع اندماج االعمال وتوحيد البيانات املالية وال�سركات العائلية الفر�ض والتحديات 

والتدقيق الداخلي وبناء القدرات وتنمية املهارات االدارية.
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موؤ�س�سة عبد احلميد �سومان

جاء تاأ�سي�ض موؤ�س�سة عبداحلميد �سومان من قبل البنك العربي يف العام 1978 كخطوة ريادية منه للم�ساهمة 
على  تاأ�سي�سها  منذ  املوؤ�س�سة  عملت  حيث  العربي.  والوطن  االأردن  يف  واالإبداع  للمعرفة  منارة  تاأ�سي�ض  يف 

امل�ساهمة يف نهو�ض جمتمعات الوطن العربي من خالل املعرفة والبحث واحلوار. 

تتمثل ر�سالة املوؤ�س�سة يف اال�ستثمار يف االإبداع املعريف والثقايف واالجتماعي للم�ساهمة يف نهو�ض املجتمعات 
يف الوطن العربي من خالل الفكر القيادي، واالأدب والفنون، واالبتكار املجتمعي. ومتا�سيًا مع تلك الر�سالة 
من  العديد   2017 العام  خالل  املوؤ�س�سة  حققت  واالإبداع«،  الثقافة  جمتمع  »نحو  املوؤ�س�سة  لروؤية  وحتقيقًا 

االإجنازات على ال�سعيدين املحلي والعربي �سمن تلك املحاور اال�سرتاتيجية الثالثة. 

اأثر  وتعزيز  جديدة  وبرامج  مبادرات  اإطالق  كان   2017 عام  املوؤ�س�سة  حققتها  التي  االإجنازات  اأبرز  لعل 
املوؤ�س�سة  اأطلقت  فقد  باالبتكار.  التطبيقي  العلمي  البحث  ربط  على  الرتكيز  خالل  من  املوجودة  الربامج 
»جمتمع عبداحلميد �سومان للبحث العلمي واالبتكار« واأعلنت عن جائزتها اجلديدة حتت م�سمى »جائزة 
عبد احلميد �سومان لالبتكار«. ومت اإطالق هذه اجلائزة على هام�ض االحتفال بالذكرى اخلام�سة والثالثني 
لتاأ�سي�ض »جائزة عبد احلميد �سومان للباحثني العرب«. حيث مت خالل االحتفالية الكربى التي رعتها �سمو 
ني العرب يف امليادين  االأمرية غيداء طالل املعظمة ومب�ساركة نخبة متميزة من الباحثني والعلماء واملخت�سّ
العلمّية املختلفة، تكرمي اأحد ع�سر فائزا وفائزة باجلائزة لدورة العام 2016 �سمن احلقول التالية: العلوم 
والرتبوية  واالجتماعية  االإن�سانية  والعلوم  واالآداب  االأ�سا�سية  والعلوم  الهند�سية  والعلوم  وال�سحية  الطبية 
الفائزين باجلائزة منذ  واالإدارية. وبهذا ي�سبح عدد  والعلوم االقت�سادية  والزراعية  التكنولوجية  والعلوم 

اإطالقها 412 باحثًا وباحثة من كافة اأنحاء الوطن العربي.

تهدف »جائزة عبد احلميد �سومان لالبتكار« اإىل ت�سجيع االبتكار ب�سقيه العلمي واملجتمعي من اأجل ترك 
التكنولوجيا  التالية:  االأردنيني �سمن احلقول  املبتكرين  اقت�سادي واجتماعي م�ستدام من خالل دعم  اأثر 
اخل�سراء واال�ستدامة البيئّية واالأمن الغذائي والتكنولوجيا الزراعّية والرعاية ال�سحّية والتكنولوجيا الطبّية 
للجائزة  التقدم  باب  و�سيكون  هذا  التعليم.  واأدوات  واأ�ساليب  االقت�سادّية  االإنتاجّية  وحلول  العمل  و�سوق 

مفتوحا خالل العام 2018 ومبوازنة ت�سل لغاية مليون دينار اأردين.

كما ومت اإطالق »جمتمع عبد احلميد �سومان للبحث العلمي واالبتكار« �سمن ور�سة عمل ت�ساورية يف منتدى 
عبد احلميد �سومان الثقايف. وذلك بهدف توفري من�سة  مماأ�س�سة للتوا�سل والت�سبيك ولتعظيم اال�ستفادة 
من الباحثني واملبتكرين العرب ممن فازوا بجائزة �سومان، اأو امل�ستفيدين من �سندوق دعم البحث العلمي، 
اأو الهيئات العلمية، اأو املحكمني واملقيمني الذين �ساركوا يف برامج املوؤ�س�سة يف خمتلف القطاعات من خمتلف 
والذين  اخلارج  يف  االأردنيني  والعلماء  الباحثني  اإدماج  ت�سجيع  اإىل  باالإ�سافة  هذا  العربي.  العامل  اأنحاء 
يقدمون بعدًا اإقليميًا وعامليًا للبحث واالبتكار. و�ساهم يف اإطالق املجتمع وو�سع اأهدافه واأولوياته اأكرث من 

140 �سخ�سية عربية من الباحثني واالأكادمييني واملهتمني وممثلي القطاعني اخلا�ض والعام واالإعالميني. 
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توا�سل املوؤ�س�سة دعمها مل�ساريع البحث العلمي التطبيقي يف اجلامعات واملوؤ�س�سات واملراكز العلمية االأردنية 
من خالل »�سندوق عبد احلميد �سومان لدعم البحث العلمي«، والذي يعد ال�سندوق االأول املمول من القطاع 
اخلا�ض. حيث قامت املوؤ�س�سة هذا العام بتوقيع �ست اتفاقيات دعم مع �ستة باحثني من اربع موؤ�س�سات بحثية 
ومبا جمموعه 82 األف دينار اأردين. كما مت اإغالق �ستة م�ساريع بحث بعد ا�ستكمال العمل ون�سر ثالثة اأبحاث 
يف جمالت علمية  معتمدة، عالوة عن اإ�سدار اأول كتيب حول م�سرية ال�سندوق واإجنازاته خالل االأعوام 

ال�سابقة. 

التوا�سل واحلوار مع الباحثني واملوؤ�س�سات العلمية، عقدت املوؤ�س�سة ور�سة عمل ت�ساورية  و�سعيا اإىل تعزيز 
امل�ستوى  على  الباحثني  ودعم  االأبحاث  توجيه  يف  ودورال�سندوق  واالبتكار  التطبيقي  العلمي  البحث  حول 
ما  العربي مب�ساركة  الوطن  واالبتكار يف  العلمي  البحث  جل�سة حوارية حول  املوؤ�س�سة  كما عقدت  الوطني. 

يقارب 150 �سخ�سية عربية.

اأما بالن�سبة جلائزة عبد احلميد �سومان الأدب االأطفال، والتي تهدف اإىل االرتقاء باالأدب الذي يكتب لالأطفال 
للم�ساعدة على حتفيز روح االإبداع لديهم، فقد ركزت اجلائزة خالل دورتها احلادية ع�سر )2016( على 
االأعمال االأدبية غري املن�سورة حتت مو�سوع »ال�سعر« ومنحت اجلائزة الأربعة اأعمال فائزة مت تكرمي اأ�سحابها 

يف حفل اأقيم برعاية ال�سيد �سبيح امل�سري يف مركز هيا الثقايف.

برنامج التعليم والعلوم

العلمي  البحث  ثقافة  تعزيز  بهدف   2014 العام  يف   املوؤ�س�سة  قبل  من  والعلوم  التعليم  برنامج  اإطالق   مت 
االأردن من خالل  التعليمي يف  املنهج  اإثراء  على  اإيجابية  ب�سورة  والتاأثري  واليافعني  االأطفال  بني  والريادة 
حتفيز التفكري الناقد والتحليلي. كما يهدف الربنامج اإىل بناء قدرات معلمي مادة العلوم والطلبة من خالل 
مبادرات تتم بال�سراكة مع وزارة الرتبية والتعليم وجهات اأخرى كدعم م�ساركة الطلبة االأردنيني يف معر�ض 
اإنتل الدويل للهند�سة والعلوم وخمترب املبتكرين ال�سغار. وبداأ الربنامج بتنفيذ خميم معلمي العلوم الذي 

من خالله �سيتم العمل على اإعادة اإطالق جائزة عبد احلميد �سومان ملعلمي العلوم.

م�سروعًا   12 لتمثيل  الدويل  اإنتل  للم�ساركة يف معر�ض  وطالبة  18 طالبا  العام 2017 دعم  كما ومت خالل 
لبناء قدرات  االإر�ساد من خالل عدة ور�سات  خمتلفًا.  ومل يقت�سر الدعم على �سكله املادي بل مت تقدمي 

العر�ض والقيادة لدى الطالب امل�ساركني.

وقد حققت الفرق االأردنية مراكزا متقدمة يف املعر�ض حيث �سجلت احدى الفرق املركز الثاين على م�ستوى 
العلوم  العامل يف جمال  الثالث على م�ستوى  الطالبات املركز  اإحدى  الكيمياء، كما حققت  العامل يف جمال 
ال�سلوكية. كما ومت عقد 13 ور�سة توعية وور�سات للتعريف عن معر�ض انتل العاملية واأهمية امل�ساركة بتلك 

امل�سابقة يف خمتلف حمافظات اململكة، والتي ح�سرها 903 معلم وطالب.
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املبتكرين  الثانية من خمترب  الدورة  اإجناز  ال�سغار على  العلماء  بالتعاون مع منتدى  املوؤ�س�سة،  كما عملت 
ال�سغار يف حمافظة العا�سمة، ودورته االأوىل يف حمافظة الكرك لل�سغوفني من االأطفال بالعلوم واالبتكار �سمن 
 الفئة العمرية 10-13 عاما بهدف حتفيز التفكري الناقد وتعزيز حبهم للعلوم عرب جتارب وم�ساريع علمية.
الكرك خا�سوا  العا�سمة، و15 طالبا وطالبة من حمافظة  الثانية 27 طالبا وطالبة من  الدورة  اأمت  بحيث 
الدارات  الفريق والتعلم على  الناقد والتجريب وانتهاء باكت�ساب مهارات عمل  بالتفكري  عدة مراحل بدءا 
الكهربائية واحلقائب االلكرتونية و�ستة اأفكار م�ساريع علمية يف عمان واأربعة اأفكار م�ساريع علمية يف الكرك. 

وعملت املوؤ�س�سة على اإجناز خميم معلمي العلوم يف دورته االأوىل الذي يركز على اك�ساب مهارات التفكري 
الناقد والتعليم الالمنطي الالزمة لتوظيف البيئة املحيطة يف الغرفة ال�سفية مبا ي�سهم يف تنمية مهارات 
التفكري لدى الطلبة،حيث مت العمل مع 15 معلما ومعلمة من خمتلف املدار�ض احلكومية، والذين اكت�سبوا 
-اإ�سافة اإىل ما �سبق- مهارات ت�ساعدهم على ت�سميم اأدوات التعلم الالمنطي. ويف ختام املخيم مت االإعالن 

عن جائزة لت�سميم وتنفيذ اأدوات التعليم الالمنطية ملعلمي العلوم.

مكتبة »درب املعرفة« لالأطفال واليافعني

تهدف مكتبة »درب املعرفة« اإىل تكري�ض اأن�سطتها املتعددة الإحياء دور الكتاب يف تن�سئة الطفل وتاأ�سي�ض جيل 
املعرفة واالإبداع، حيث تتمثل ر�سالة املكتبة يف تعزيز القراءة يف حياة الطفل ك�سرورة يف �سعيه للمعرفة عن 
طريق توفري بيئة �سديقة وممتعة ت�سهم يف تنمية جيل واع ومتمكن من قدراته من خالل االأن�سطة القرائية 

واالإبداعية. 

جاء افتتاح مكتبة درب املعرفة لالأطفال واليافعني عام 2013 كم�ساحة حرة وحيوية لالأطفال من خمتلف 
حتفيز  على  تعمل  واإبداعية  قرائية  اأن�سطة  خالل  من  واالإكت�ساف  والبحث  لاللتقاء  واخللفيات  االأعمار 
التفكري اخلالق. خالل عام 2017، ا�ستمرت املكتبة يف تقدمي خدماتها وا�ستقبلت اأكرث من 40,000 طفل 
وطفلة قراأوا اأكرث من 40,000 كتاب يف �ستى املوا�سيع. كما ا�ستقبلت املكتبة 224 زيارة مدر�سية وذلك من 
خالل عدة برامج وفعاليات ا�ستملت على اأن�سطة قرائية واإبداعية يومية، واأندية �سيفية و�ستوية، باالإ�سافة 
لعرو�ض �سينما الطفل ال�سهرية. كما قدمت ور�سات ودورات بناء القدرات لالأطفال ودورات مهارات لالأهايل 
باالإ�سافة اإىل ا�ست�سافة حفالت توقيع لكتب االأطفال لكتاب اأردنيني وعرو�ض �سينمائية، كما قدمت اأم�سية 

مو�سيقية لالأطفال واليافعني.

واإربد  وال�سلط  الكرك  54 مدر�سة يف حمافظات  اإىل  ميدانية  زيارات  بعدة  املعرفة  درب  مكتبة  فريق  قام 
وماأدبا وجر�ض وعجلون والعقبة. كما نظمت مكتبة درب املعرفة هذا العام عرو�ض مهرجان الفيلم العلمي 
للمرة الرابعة على التوايل بالتعاون مع معهد غوتة – االأردن وقدمت التدريب لكوادر متحف االأطفال والذي 

مت تنفيذه من قبل املعهد.
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املنتدى

توا�سلت الفعاليات الثقافية يف املنتدى على مدار العام مب�ساركة نخبة من اأبرز الباحثني واخلرباء العرب بلغ 
عددهم 22 �سخ�سية عربية و 72 �سخ�سية حملية، ح�سرها ما يفوق 14,790 �سخ�سًا.

وقد نظم املنتدى هذا العام برناجمًا بالتعاون مع املنتدى العربي للبيئة والتنمية يف بريوت بعنوان »البيئة 
اليوم»بواقع حما�سرة بيئية �سهريًا �سارك فيها العديد من خرباء البيئة حمليا و عامليا. هذا و�ست�ستمر هذه 
املحا�سرات ال�سهرية حتى منت�سف عام 2018. كما نظم املنتدى برنامج اآخر حول »الهوية« بواقع حما�سرة 

�سهريًا �سارك فيها نخبة من ال�سخ�سيات العامة و االأدبية و الثقافية.

املوؤ�س�سات العربية واملحلية غّطت جماالت  الفعاليات بالتعاون مع عدد من  اأي�سًا العديد من  نظم املنتدى 
خمتلفة من بينها التاريخ واالأدب العربي والثقافة  باال�سافة اىل ا�سهار جمموعة من الكتب حول موا�سيع 

خمتلفة.

ال�سينما

وعقد  والعربية  العاملية  ال�سينما  خمتارات  من  اأفالم  عرو�ض  تقدمي  املوؤ�س�سة  يف  ال�سينما  برنامج  وا�سل 
نقا�سات حول االأفالم �سمن الربنامج االأ�سبوعي م�ساء كل ثالثاء.

 
كما قدم الربنامج فعاليات عدة حتتفي باإبداعات ال�سينما العربية والرتكية والهولندية. 

كما وا�سل برنامج �سينما االأطفال عرو�سه ال�سهرية املجانية بهدف ن�سر الثقافة ال�سينمائية بني االأطفال 
وبناء قدرات االأطفال واليافعني يف النقد ال�سينمائي وتنمية مهارات التذوق الفني لديهم.

اأيام موؤ�س�سة عبد احلميد �سومان الثقافية

�سمن جهودها املتوا�سلة للتفاعل مع جمتمعاتنا يف كافة اأنحاء االأردن ولتقدمي برنامج ثقايف وفني متكامل 
ي�ستهدف كافة الفئات ويعك�ض برامج املوؤ�س�سة املتنوعة بالتعاون مع جهات ثقافية ووطنية، اأطلقت املوؤ�س�سة 

اأيام موؤ�ش�شة عبد احلميد �شومان الثقافية. وقد �سهد عام 2017  فعاليتني هما:

1-اأ�شبوع جبل عمان الثقايف 
املوؤ�س�سة  اأقامت  العا�سمة،  قلب  ثقايف يف  وملتقى  كمهد  عمان  بجبل  واحتفاء  التوايل،  على  الرابعة  لل�سنة 
اأ�سبوع جبل عمان الثقايف بالتعاون مع جمعية �سكان حي جبل عمان القدمي »جارا« حتت رعاية اأمانة عمان 
واالأذواق  االأعمار  ملختلف  عامة  ثقافية  اأن�سطة  عدة  االأ�سبوع  تخلل  اأخرى.  ثقافية  جهة   28 مع  وبالتعاون 
تت�سمن فعاليات لالأطفال وعرو�ض اأفالم اأردنية واأم�سيات مو�سيقية و�سعرية وندوات ومعر�ض كتاب وا�ستمل 
عمان  جبل  غالرييهات  يف  فنية  ومعار�ض  فوتوغرافية  �سور  ومعر�ض  لالأطفال  وفعاليات  كتب  تواقيع  على 
جارا  �سارع  يف  االأ�سبوع  مدار  على  اإبداعية  اأطفال  وفعاليات  متنوعة  تدريبية  لور�سات  باالإ�سافة  املتعددة، 
ومكتبة درب املعرفة. كما �سهد هذا العام م�ساركة ما يزيد عن  29 دار ن�سر و40 ممثال للحرفيني. كما ازداد 

عدد احل�سور لي�سل اإىل ما يقارب 20,000 �سخ�ض.
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2-اأيام موؤ�ش�شة عبد احلميد �شومان الثقافية يف الكرك
بال�سراكة مع بلدية الكرك، وكل  »اأيام موؤ�ش�شة عبد احلميد �شومان الثقافية يف الكرك«  اأقيمت فعاليات 
من وزارة الثقافة ووزارة ال�سياحة واالآثار وقلعة الكرك وجامعة موؤته، اأزبكية عمان ودور ن�سر اأردنية وجمعية 
ت�ستهدف كافة  اأن�سطة وفعاليات  وا�ستمل على  اأيام  الأربعة  امتد  برنامج ثقايف مكثف  وا�ستملت على  جارا. 
وم�سدر  كذاكرة  بالكرك  حتتفي  متعددة  فعاليات  الربنامج  ت�سمن  حيث  االأعمار.  وخمتلف  االهتمامات 
م�ستمر لالإبداع، ف�سمت ندوات ثقافية وعرو�سا الأفالم �سينمائية لكافة االأعمار واأم�سيات مو�سيقية متنوعة 
واأن�سطة  كتب  تواقيع  تخلله  للكتاب  ومعر�سا  فولكلورية  وعرو�سا  مبدعني  وعازفني  اأردنية  اأورك�سرتا  من 
اإبداعية متنوعة لالأطفال  اأن�سطة  مو�سيقية وفنية وعلمية لالأطفال وال�سباب. كما قدم فريق درب املعرفة 
يف عدة مدار�ض حكومية وللجمهور العام باالإ�سافة اإىل عرو�ض تعريفية بجائزة الباحثني العرب و�سندوق 
ما  اإىل  الفعاليات  خالل  احل�سور  عدد  و�سل  وقد  والدعم،  املنح  بربامج  تعريفية  وعرو�ض  العلمي  البحث 

يقارب 8,000 �سخ�ض.

مكتبة عبد احلميد �سومان العامة

خيارًا  تكون  اأن  على   2017 عام  خالل  اأكرب  وب�سكل  ال�سابقة  االأعوام  مدار  على  العاّمة  املكتبة  حر�ست 
مثاليًا للرواد على اختالف فئاتهم واحتياجاتهم واهتماماتهم. وبداأ التطوير يف الربامج واخلدمات وفقًا 
ال�سرتاتيجية املوؤ�س�سة 2017-2019. ولتعزيز وتطوير دور املكتبة كمركز معلوماتي وجمتمعي، مت عقد 12 
ور�سة ودورة تدريبية الأفراد املجتمع يف بناء القدرات والتفكري الناقد واأ�سا�سيات البحث العلمي وا�ستخدام 
املكتبة، ومناق�سة  برنامج قراءات يف  ت�سعة كتب �سمن  وتوقيع  اإ�سهار  االإلكرتونية. كما مت  البيانات  قواعد 
24 كتاب الأندية قراءة خمتلفة يف قاعات املكتبة، ومت عقد جل�ستني تعريفيتني حول الطباعة ثالثية االأبعاد. 

وللمزيد من ك�سب اخلربات واال�ستفادة من  اأخ�سائي املكتبات واملعلومات، مت عقد ندوة املكتبة لل�سنة الثانية 
على التوايل بعنوان »املكتبة كمحرك للتغيري«، حيث مت ا�ست�سافة 3 خرباء من الواليات املتحدة والدمنارك 

و�سنغافورة وح�سرها 130 مكتبي اأردين وعربي من فل�سطني وم�سر واالإمارات العربية املتحدة.

والإ�سراك املجتمع املحلي يف ت�سميم الربامج امل�ستقبلية وفقا ملتطلباتهم مت درا�سة احتياجات املجتمع لتطوير 
دور املكتبة كمركز جمتمعي ومقارنتها بنماذج عاملية. ول�سمان و�سول االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة لكافة الربامج 
واخلدمات مت اأي�سًا درا�سة احتياجات االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة من املوؤ�س�سة ب�سكل عام واملكتبة ب�سكل خا�ض.

يف  حظا  االأقل  الفئة  �سيخدم  الذي  عمان،  �سرق  مكتبة  مب�سروع  البدء  مت  واالنت�سار  التو�سع   �سعيد  وعلى 
والعقبة،  اإربد  املكتبات يف  تدريبيتني ملوظفي  ور�ستني  املحافظات  وعقدت  للح�سور يف  وتعزيزًا  العا�سمة، 
»مكتبة  م�سروع  وكذلك  فل�سطني  بلديات  ومكتبات  املحافظات  مكتبات  دعم  يف  م�ستمرة  املكتبة  ومازالت 

االأ�سرة االأردنية« بالتعاون مع وزارة الثقافة.

مع نهاية عام 2017 بلغ عدد رواد املكتبة 308,965 �سخ�سا، وعدد امل�سرتكني 44,349 منهم 2,147 م�سرتكا 
جديدا، وقد مت ا�ستعارة 42,554 كتابا، يف حني بلغ عدد الكتب التي قراأت داخل املكتبة 64,909 كتابا، كما 

بلغ عدد م�ستخدمي قواعد البيانات االإلكرتونية يف املكتبة 2,272 م�ستخدما. 
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اأم�سيات عبداحلميد �سومان املو�سيقية:

اأطلقت املوؤ�س�سة برنامج االأم�سيات املو�سيقية يف بداية عام 2014 بهدف تقدمي من�سة مو�سيقية تلقي ال�سوء 
على جتارب اأردنية وعاملية واعدة وتعزيز تبادل اخلربات املو�سيقية واالإحتفاء باملو�سيقى العربية والعاملية 

بكافة اأنواعها.
باالإ�سافة للعرو�ض ال�سهرية وللو�سول لعدد اأكرب من اجلمهور خ�س�ست املوؤ�س�سة ثالث اأم�سيات مو�سيقية يف 
مدرج االأوديون بعنوان »اأم�سيات موؤ�س�سة عبد احلميد �سومان املو�سيقية يف و�سط عمان« احتفت من خاللها 

باملواهب االأردنية والعربية والعاملية. 

برامج املنح والدعم يف عام 2017

�سمن برامج الدعم والرعاية املختلفة، ا�ستقبلت املوؤ�س�سة اأكرث من 400 طلبا وعملت املوؤ�س�سة على تقدمي 
الدعم لـ 42 م�سروع ون�ساط منها، والتي تندرج �سمن الربامج الثالثة ح�سب التفا�سيل التالية:

برنامج منح الفكر القيادي: ي�سعى هذا الربنامج اإىل بناء القدرات وتوفري م�سادر التعلم للجميع مبا   •
ي�سهم يف تطوير امل�سرية التعلمية والتي ت�سمل توفري امل�ساحات التعليمية والتطبيقات العلمية والتعّلمية، 
ودعم االأن�سطة العلمية املختلفة والتي ت�سمل امل�سابقات واجلوائز واملعار�ض العلمية باالإ�سافة اإىل ت�سجيع 
احلر  الفكر  حتفيز  اإىل  يهدف  والذي  واملناظرات  والندوات  املوؤمترات  اإقامة  دعم  طريق  عن  احلوار 
والقيادي. ومن امل�ساريع التي مت تقدمي الدعم لها: ت�سمني برنامج حماكاة التفكري يف املناهج واالأن�سطة 
الرتبوية، واملوؤمتر العلمي العاملي للجمعية العلمية امللكية، ودعم اأن�سطة منتدى الفكر العربي، وقناة ثاين 
اأك�سيد العلوم لفوق ال�سادة، وم�سروع احتاد املعرفة، وموؤمتر فاي للبحث العلمي واالبتكار، باالإ�سافة اىل 

تاأمني م�ساركة م�ستفيدين برامج املنح يف موؤمتر هارفارد العاملي ال�سنوي الثاين ع�سر.

برنامج منح الأدب والفنون: يعمل هذا الربنامج على تنمية املواهب واملهارات االأدبية والفنية وتعزيز   •
التنوع الثقايف مبا ي�سهم يف توفري الفنون للجميع وذلك من خالل دعم م�ساريع تهدف اىل اإثراء ون�سر 
امل�ساحات  ت�سمل  والتي  والرقمية  الورقية  الو�سائط  كافة  على  املتميز  والفني  االأدبي  العربي  املحتوى 
ال�سباب  وبخا�سة  واأدباء  فنانني  من  الثقايف  القطاع  يف  العاملني  دعم  اىل  باالإ�سافة  واالأدبية،  الفنية 
الثقافية  واالأن�سطة  واملهرجانات  والب�سرية  ال�سمعية  والفنون  االأدائية  الفنون  دعم  طريق  عن  منهم 
املتنوعة وم�سروعات تهدف اىل حفظ االإرث الوطني وحمايته. ومن االأمثلة على امل�ساريع التي مت دعمها: 
اأ�سبوع عمان للت�سميم 2017، ودعم مكتبات يف �ستة ع�سر مركز ا�سالح وتاأهيل يف االأردن، وم�سروع 
املكتبة املتنقلة والقبة الفلكية املتنقلة ملركز هيا الثقايف، باالإ�سافة اإىل دعم من�سات توفر حمتوى عربي 
ابداعي وتعلمي متخ�س�ض مثل عامل �ساد، وكالم�سك، نوى »من�سة الكرتونية لتوثيق امل�سهد الثقايف 
يف االأردن«. كما ودعمت املوؤ�س�سة عدد من امل�ساريع املو�سيقية واالأورك�سرتا باالإ�سافة اىل جمموعة من 

اأعمال الفنون االأدائية وامل�سرحية.  

االبتكار  وتعزيز  بال�سباب  اال�ستثمار  املوؤ�س�سة يف  اهتمام  انطالقا من  املجتمعي:  البتكار  برنامج منح   •
مل�ساكل  للت�سدي  تهدف  والتي  االأردن،  يف  امل�ستدامة  املجتمعية  ال�سركات  اإطالق  وت�سجيع  املجتمعي 
جمتمعية واإيجاد حلول مبتكرة وم�ستدامة لها، دعمت املوؤ�س�سة العديد من املوؤ�س�سات والربامج التي لها 

دور يف تعزيز الفكر الريادي واخلالق لدى ال�سباب.
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حد
مو

 ال
ي

مال
 ال

كز
مر

 ال
مة

قائ

ات
ود

وج
امل

ية
مللك

ق ا
قو

وح
ت 

وبا
طل

امل

31 كانون االول
20172016اإي�صاحب�آلف الدولرات الأمريكية

343 809 0647 607 67  نقد وار�صدة لدى بنوك مركزية
181 622 2344 992 73  اأر�صدة لدى بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية

118 176 419 150 8  اإيداعات لدى بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية
516 698 654 470 9  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

011 58 420 35 40  م�صتقات مالية - قيمة عادلة موجبة
121 898 57521 488 1123  ت�صهيالت اإئتمانية مبا�صرة بالتكلفة املطفاأة

912 470 563 395 10  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�صامل االآخر
955 640 0237 760 127  موجودات مالية اأخرى بالتكلفة املطفاأة

008 077 2313 226 133  اإ�صتثمارات يف �صركات حليفة
633 463 141 459 14  موجودات ثابتة

203 472 174 491 15  موجودات اأخرى
390 73 223 87 16   موجودات �صريبية موؤجلة

391 460 72147 163 48جمموع املوجودات

999 752 2883 927 173  ودائع بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية
152 082 45931 080 1831  ودائع عمالء

426 561 2892 700 192  تاأمينات نقدية
517 52 154 42 40  م�صتقات مالية - قيمة عادلة �صالبة

185 271 090 182 20  اأموال مقرت�صة
377 242 205 272 21  خم�ص�ص �صريبة الدخل

795 259 040 326 22  خم�ص�صات اأخرى
128 072 2311 220 231  مطلوبات اأخرى

276 1 693 3 24  مطلوبات �صريبية موؤجلة
855 295 44939 754 39جمموع املطلوب�ت

615 926 615 926 25  راأ�ص املال املدفوع
747 225 7471 225 251  عالوة اإ�صدار

443 798 359 841 26  اإحتياطي اإجباري
315 977 315 977 27  اإحتياطي اإختياري

824 141 8241 141 281  اإحتياطي عام
458 363 828 395 29  اإحتياطي خماطر م�صرفية عامة

896 540 8961 540 1اإحتياطيات لدى �صركات حليفة
(682 402 )(550 350 )30  اإحتياطي ترجمة ُعمالت اأجنبية

(672 267 )(438 313 )31  اإحتياطي تقييم ا�صتثمارات
225 738 6631 904 321  اأرباح مدورة

169 042 2598 290 8جمموع حقوق امللكية )م�س�همي البنك(
367 122 013 119 32  حقوق غري امل�صيطرين

536 164 2728 409 8جمموع حقوق امللكية
391 460 72147 163 48جمموع املطلوب�ت وحقوق امللكية

تعترب االي�صاحات املرفقة من رقم (1) اىل رقم (58) جزءًا من هذه القوائم املالية املوحدة وتقراأ معها.
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20172016اإي�صاحب�آلف الدولرات الأمريكية

835 865 0691 984 1  33فوائد دائنة
317 751 507 797   34ينزل: فوائد مدينة

518 114 5621 186 1�س�يف اإيراد الفوائد

903 315 711 301   35�صايف اإيراد العموالت 
421 430 2731 488 1�س�يف اإيراد الفوائد والعمولت

185 61 665 84 فروقات العمالت االجنبية
147 5 380 5   36اأرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

813 7 995 6   10توزيعات نقدية من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�صامل االآخر
964 334 278 350   13ح�صة املجموعة من اأرباح �صركات حليفة

882 86 408 48   37اإيرادات اأخرى
412 926 9991 983 1اإجم�يل الدخل

105 439 957 459   38نفقات املوظفني
285 331 445 342   39م�صاريف ت�صغيلية اأخرى

773 54 546 56 14,15اإ�صتهالكات واطفاءات
056 179 377 250   11خم�ص�ص تدين ت�صهيالت ائتمانية مبا�صرة بالتكلفة املطفاأة

378 131 021 78   22خم�ص�صات  اأخرى
597 135 3461 187 1جمموع امل�سروف�ت 

815 790 653 796 الربح لل�سنة قبل ال�سريبة

149 258 690 263   21ينزل: م�صروف �صريبة الدخل
666 532 963 532 الربح لل�سنة 

ويعود اىل:
187 522 961 521 م�صاهمي البنك

479 10 002 11   32حقوق غري امل�صيطرين
666 532 963 532 املجموع

الربح لل�صهم الواحد العائد مل�صاهمي البنك
 0.81  0.81   54- اأ�صا�صي وخمف�ص (دوالر اأمريكي) 

تعترب االي�صاحات املرفقة من رقم (1) اىل رقم (58) جزءًا من هذه القوائم املالية املوحدة وتقراأ معها.
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جمموعة البنك العربي

20172016اإي�صاحب�آلف الدولرات الأمريكية

666 532 963 532 الربح لل�سنة 

ي�صاف: بنود الدخل ال�صامل االأخرى بعد ال�صريبة

بنود �سيتم اع�دة حتويله� لحق� الى ح�س�ب الرب�ح واخل�س�ئر 

(551 126 )676 45   30فروقات ُعملة ناجتة عن ترجمة عمالت اأجنبية

بنود لن يتم اع�دة حتويله� لحق� الى ح�س�ب الرب�ح واخل�س�ئر 

(706 8 )(585 43 )  31التغري يف القيمة العادلة للموجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�صامل االآخر

(668 7 )(209 46 )     التغري يف اإحتياطي تقييم ا�صتثمارات

(038 1 )624 2     اأرباح (خ�صائر) بيع موجودات مالية من خالل قائمة الدخل ال�صامل

)257 135 (091 2 جمموع بنود الدخل ال�س�مل الأخرى لل�سنة بعد ال�سريبة 

409 397 054 535 جمموع الدخل ال�س�مل لل�سنة

ويعود اىل:

383 396 935 530     م�صاهمي البنك

026 1 119 4     حقوق غري امل�صيطرين

409 397 054 535 املجموع

تعترب االي�صاحات املرفقة من رقم (1) اىل رقم (58) جزءًا من هذه القوائم املالية املوحدة وتقراأ معها.
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ب�آلف الدولرات الأمريكية

جمموعة البنك العربي

20
17

20
16

اي�س�ح
راأ�ش امل�ل 

املدفوع
عالوة اإ�سدار 

اإحتي�طي 
اإجب�ري

اإحتي�طي 
اإختي�ري

اإحتي�طي ع�م
اإحتي�طي 
مخ�طر 

م�سرفية ع�مة

اإحتي�طي�ت 
لدى �سرك�ت 

حليفة

اإحتي�طي 
ترجمة ُعمالت 

اأجنبية

اإحتي�طي تقييم 
ا�ستثم�رات

اأرب�ح مدورة
جمموع حقوق 

 امللكية
 )م�س�همي البنك(

حقوق غري 
امل�سيطرين

جمموع حقوق 
امللكية 

536 164 3678 122 169 042 2258 738 1)672 267 ()682 402 (896 540 4581 363   824 141 3151 977 443 798 747 225 6151 926  ر�سيد بداية ال�سنة

963 532 002 11 961 521 961 521 -    -    -    -    -    -    -    -    -    الربح لل�صنة
091 2 (883 6 )974 8 -    (158 43 )132 52 -    -    -    -    -    -    -    الدخل ال�صامل االآخر لل�صنة

054 535 119 4 935 530 961 521 )158 43 (132 52 -    -    -    -    -    -    -    جمموع الدخل ال�س�مل لل�سنة

-    -    -    (916 42 )-    -    -    -    -    -    916 42 -    -    املحول اإىل االإحتياطي االجباري
-    -    -    (370 32 )   - -    -    370 32 -    -    -    -    -    املحول اإىل اإحتياطي خماطر م�صرفية عامة

-    -    -    608 2 (608 2 )-    -    -    -    -    -    -    -      10املحول من احتياطي تقييم ا�صتثمارات اىل االأرباح املدورة
 املحول من احتياطي تقييم ا�صتثمارات اىل حقوق

(16  )(16  )-    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    غري امل�صيطرين

(287 283 )(105 5 )(182 278 )(182 278 )-    -    -    -    -    -    -    -    -    32  توزيعات اأرباح
(015 7 )(352 2 )(663 4 )(663 4 )-    -    -    -    -    -    -    -    -    تعديالت خالل ال�صنة

272 409 0138 119 259 290 6638 904 1)438 313 ()550 350 (896 540 8281 395 824 141 3151 977 359 841 747 225 6151 926  ر�سيد نه�ية ال�سنة

581 015 0248 129 557 886 8677 502 1)621 260 ()609 284 (896 540 4581 363 824 141 3151 977 065 753 747 225 6151 926  ر�سيد بداية ال�سنة

666 532 479 10 187 522 187 522 -    -    -    -    -    -    -    -    -    الربح لل�صنة
(257 135 )(453 9 )(804 125 )-    (731 7 )(073 118 )-    -    -    -    -    -    -    الدخل ال�صامل االآخر لل�صنة

409 397 026 1 383 396 187 522 )731 7 ()073 118 (-    -    -    -    -    -    -    جمموع الدخل ال�س�مل لل�سنة

   - -    -    (378 45 )-    -    -    -    -    -    378 45 -    -    املحول اإىل االإحتياطي االجباري
 املحول من احتياطي تقييم ا�صتثمارات اىل االأرباح

   - -    -    (680  )680  -    -    -    -    -    -    -    -    10  املدورة

 املحول من احتياطي تقييم ا�صتثمارات اىل حقوق
358  358     - -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    غري امل�صيطرين

(884 236 )(607 5 )(277 231 )(277 231 )-    -    -    -    -    -    -    -    -      32توزيعات اأرباح
(928 11 )(434 2 )(494 9 )(494 9 )-    -    -    -    -    -    -    -       - تعديالت خالل ال�صنة

536 164 3678 122 169 042 2258 738 1)672 267 ()682 402 (896 540 4581 363 824 141 3151 977 443 798 747 225 6151 926  ر�سيد نه�ية ال�سنة

* ت�صمل االأرباح املدورة موجودات �صريبية موؤجلة مقيدة الت�صرف مببلغ 87.2 مليون دوالر اأمريكي, واأرباح تقييم غري متحققة ملوجودات 
مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل مببلغ 1.5 مليون دوالر اأمريكي, وبلغت قيمة االرباح املدورة التي ال ميكن الت�صرف بها 

اال بحاالت حمددة نتيجة لتطبيق بع�ص املعايري املحا�صبية 2.8 مليون دوالر اأمريكي كما يف 31 كانون االول 2017. 
* تت�صمن االأرباح املدورة خ�صارة غري متحققة مببلغ (109.1) مليون دوالر اأمريكي متثل اأثر تطبيق معيار التقارير املالية الدويل رقم 

(9) كما يف 31 كانون االول 2017 .
* يحظر الت�صرف بقيمة احتياطي خماطر م�صرفية عامة اإال مبوافقة م�صبقة من البنك املركزي االأردين. 

* يحظر الت�صرف مببلغ (313.4) مليون دوالر اأمريكي كما يف 31 كانون االأول 2017 والذي ميثل ر�صيد احتياطي تقييم اال�صتثمارات 
ال�صالب وفقًا لتعليمات هيئة االأوراق املالية.

تعترب االي�صاحات املرفقة من رقم (1) اىل رقم (58) جزءًا من هذه القوائم املالية املوحدة وتقراأ معها . 
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ب�آلف الدولرات الأمريكية

جمموعة البنك العربي
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20172016اي�صاح 
815 790 653 796 الربح لل�سنة قبل ال�سريبة

تعديالت:
661 47 962 48 14  ا�صتهالكات 

056 179 377 250 11  خم�ص�ص تدين ت�صهيالت ائتمانية مبا�صرة بالتكلفة املطفاأة
(096 8 )578 36 �صايف الفوائد

(211 40 )(324 1 )(اأرباح) بيع موجودات ثابتة
112 7 584 7 15  اطفاء موجودات غري ملمو�صة

(671 1 )(477 1 )36  (ارباح) اإعادة تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
(813 7 )(995 6 )10  توزيعات نقدية من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�صامل االآخر

(964 334 )(278 350 )13  ح�صة املجموعة من اأرباح �صركات حليفة
378 131 021 78 خم�ص�صات اخرى

267 763 101 858     املجموع
)الزي�دة( النق�ش يف املوجودات:

   - (000 25 )اأر�صدة لدى بنوك مركزية (ت�صتحق خالل مدة تزيد عن ثالثة اأ�صهر)
(100 877 )699 25 اإيداعات لدى بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية (ت�صتحق خالل مدة تزيد عن ثالثة اأ�صهر)

810 103 (831 840 1)ت�صهيالت ائتمانية مبا�صرة بالتكلفة املطفاأة
135 135 339 229 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

739 13 (395 9 )موجودات اخرى وم�صتقات مالية
الزي�دة )النق�ش( يف املطلوب�ت:

(552 215 )632 36 ودائع بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية (ت�صتحق خالل مدة تزيد عن ثالثة اأ�صهر)
(076 717 1)(693 1 )ودائع عمالء

336 118 863 138 تاأمينات نقدية
(044 536 )327 121 مطلوبات اأخرى  وم�صتقات مالية

)485 211 2()958 466 (    �س�يف ) ال�ستخدام�ت النقدية يف ( عملي�ت الت�سغيل قبل ال�سريبة املدفوعة
(492 269 )(453 240 )�صريبة الدخل املدفوعة

)977 480 2()411 707 (    �س�يف ) ال�ستخدام�ت النقدية يف ( عملي�ت الت�سغيل 

075 1 191 32 بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�صامل االآخر
754 362 1(068 119 )(�صراء) ا�صتحقاق موجودات مالية اأخرى بالتكلفة املطفاأة

(810 27 )(724 2 )(الزيادة) يف اإ�صتثمارات يف �صركات حليفة 
607 175 470 169 13  توزيعات نقدية من �صركات حليفة

813 7 995 6 10  توزيعات نقدية من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�صامل االآخر
(512 97 )(168 51 )14  (�صراء) موجودات الثابتة 

149 64 018 11 املتح�صل من بيع موجودات ثابتة
(873 12 )(982 11 )(�صراء) موجودات غري ملمو�صة - بال�صايف

203 473 7321 34     �س�يف التدفق�ت النقدية من عملي�ت ال�ستثم�ر

440 195 (095 89 )(ت�صديد) الزيادة يف اأموال مقرت�صة
(063 229 )(136 280 )اأرباح موزعة للم�صاهمني

(607 5 )(105 5 )اأرباح موزعة لغري امل�صيطرين
)230 39 ()336 374 (    �س�يف ) ال�ستخدام�ت النقدية يف ( عملي�ت التمويل

(004 047 1)(015 047 1)�صايف (النق�ص)  يف النقد وما يف حكمه
(073 118 )132 52 فروقات ُعملة - تغري اأ�صعار ال�صرف

915 514 8389 349 8النقد وما يف حكمه يف بداية ال�صنة
838 349 9558 354 567    النقد وم� يف حكمه يف نه�ية ال�سنة

تعترب االي�صاحات املرفقة من رقم (1) اىل رقم (58) جزءًا من هذه القوائم املالية املوحدة وتقراأ معها .
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جمموعة البنك العربي

1- معلوم�ت عــ�مة
الرئي�صي  اأردنية مركزها  م�صـاهمة عامة حمدودة  ك�صـركة  م�صـجل  وهو  العربي عام 1930,  البنك  تاأ�ص�ص  	•
عمان - اململكة االأردنية الها�صمية ويقوم باالأعمال امل�صرفية من خالل فروعه املنت�صرة يف االأردن وعددها 

74 واخلارج وعددها 125 ومن خالل �صركاته التابعة والبنك العربي (�صوي�صرا) املحدود.
البنك  ح�صة  العربي  البنك  �صهم  وميثل  املايل  عمان  �صوق  يف  ع  م  �ص  العربي  البنك  اأ�صهم  تداول  يتم  	•
البنك  �صهم  مع  يتداول  والذي  املحدود  (�صوي�صرا)  العربي  البنك  فيما عدا  املجموعة  موؤ�ص�صات  يف جميع 

العربي بنف�ص الوقت.
بتاريخ  العربي مبوجب جل�صته رقم (1)  البنك  اإدارة  املرفقة من جمل�ص  املوحدة  املالية  القوائم  اإقرار  مت  	•

27 كانون الثاين 2018 وهي خا�صعة ملوافقة الهيئة العامة للم�صاهمني.

2  - اأ�س�ش توحيد القوائم امل�لية
القوائم  االأمريكي  بالدوالر  اأرقامها  تظهر  والتي  العربي  البنك  ملجموعة  املوحدة  املالية  القوائم  ت�صمل  	•

املالية للبنك العربي �ص . م . ع والبنك العربي (�صوي�صرا) املحدود, وال�صركات التابعة التي اأهمها التالية:

ن�سبــة امللكيـة )٪(اإ�سم ال�سركة
ت�ريخ 

التملك
طبيعة الن�س�ط

بلد 

الت�أ�سي�ش
راأ�ش امل�ل

20172016

اململكة عمليات م�صرفية100.002006                                        100.00                                        بنك اأوروبا العربي �ص م ع 
570 مليون يورواملتحدة

94.3 مليون دوالر ا�صرتالياعمليات م�صرفية100.00100.001994البنك العربي ا�صرتاليا املحدود
ا�صرتايل

100 مليون دينار ارديناالأردنعمليات م�صرفية100.001997        100.00        البنك العربي االإ�صالمي الدويل �ص م ع
25 مليون دينار ارديناالأردنتاأجري متويلي100.00100.001996ال�صركة العربية الوطنية للتاأجري ذ م م

14 مليون دينار ارديناالأردنو�صاطة وخدمات مالية100.00100.001996�صركة جمموعة العربي لال�صتثمار ذ م م 

117,5 مليون جنيه ال�صودانعمليات م�صرفية100.00100.002008البنك العربي ال�صوداين املحدود
�صوداين

1,7 مليون دينار اردينفل�صطنيو�صاطة وخدمات مالية100.00100.002009�صركة العربي جروب لال�صتثمار
100 مليون دينار تون�صيتون�صعمليات م�صرفية64.2464.241982البنك العربي لتون�ص 
5,05 مليار لرية �صورية�صورياعمليات م�صرفية51.2951.292005البنك العربي �صوريا 

10 مليون دينار ارديناالردناأعمال تاأمني50.0050.002006�صركة الن�صر العربي للتامني

للبنك  يكون  ال�صيطرة عندما  وتتحقق  البنك  ل�صيطرة  تخ�صع  التي  ال�صركات  تلك  هي  التابعة  ال�صركات  	•
من  منافع  على  للح�صول  وذلك  التابعة  لل�صركات  والت�صغيلية  املالية  ال�صيا�صات  يف  التحكم  على  القدرة 

اأن�صطتها, يظهر اال�صتثمار يف ال�صركات التابعة بالتكلفة عند اإعداد القوائم املالية للبنك العربي �ص. م. ع.
قبل  من  امل�صتخدمـة  املحا�صبية  ال�صيا�صات  نف�ص  باإ�صتخدام  التابعة  لل�صركات  املالية  القوائم  اإعداد  يتم  	•
اإجراء  يتم  خمتلفة  التابعة  ال�صركات  قبل  من  املتبعة  املحا�صبية  ال�صيا�صات  كانت  واإذا  هذا  املجموعة, 

التعديالت الالزمة على القوائم املالية لل�صركات التابعة لتتوافق مع تلك امل�صتخدمة من قبل املجموعة .
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يتم توحيد نتائج عمليات ال�صركات التابعة يف قائمة الدخل املوحد من تاريخ متلكها وهو التاريخ الذي يجري  	•
فيه فعليًا انتقال �صيطرة املجموعة على ال�صركات التابعة , ويتم توحيد نتائج عمليات ال�صركات التابعة التي 
املجموعة  فيه  تفقد  الذي  التاريخ  ذلك  وهو  االإ�صتبعاد  تاريخ  حتى  املوحد  الدخل  قائمة  يف  اإ�صتبعادها  مت 

ال�صيطرة على ال�صركات التابعة .
البنك العربي �ص . م . ع والبنك  بني  فيما  واالأر�صدة  املعامالت  ا�صتبعاد  يتم  املالية  القوائم  توحيد  عند  	•
العربي (�صوي�صرا) املحدود وال�صركات التابعة االأخرى , وتظهر املعامالت يف الطريق �صمن بند موجودات 
اأخرى اأو مطلوبات اأخرى ح�صب احلالة , اأما حقوق غري امل�صيطرين (اجلزء غري اململوك من قبل املجموعة 

من حقوق ملكية ال�صركات التابعة) فتظهر يف بند م�صتقل �صمن حقوق امللكية. 
من  االأعمال  دمج  تكلفة  وتقا�ص  اال�صتمالك  طريقة  با�صتخدام  االأعمال  اندماجات  كافة  معاجلة  يتم  	•
خالل جمموع القيم العادلة لالأ�صول التي مت التنازل عنها �صواًء كانت نقدية مدفوعة اأو اأية اأ�صول اأخرى 
و االلتزامات التي مت حتملها بتاريخ التبادل, و يتم االعرتاف بالتكاليف التي يتم تكبدها لدمج االأعمال يف 

قائمة الدخل املوحدة وال تعترب جزء من تكلفة اال�صتمالك.

3 -  تطبيق مع�يري التق�رير امل�لية الدولية اجلديدة واملعدلة 
معاييــر التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة: ان ال�صيا�صات املحا�صبية املتبعة يف اعداد القوائم املالية  اأ- 
املوحدة متفقة مع تلك التي اتبعت يف اعداد القوائم املالية لل�صنة املنتهية يف 31 كانون االأول 2016, با�صتثناء 

اأن املجموعة قامت بتطبيق التعديالت التالية بداأً من 1 كانون الثاين 2017:
تعديالت على معيار املحا�صبة الدويل رقم (7) – »قائمة التدفقات النقدية«- االإف�صاحات 	•

ت�صمل التعديالت املحدودة ما تعلق باإ�صافة بع�ص االي�صاحات حول املطلوبات الناجتة عن االأن�صطة التمويلية   
والتي ت�صمل التغريات النقدية وغري النقدية (مثل اأرباح اأو خ�صائر العمالت االأجنبية). مل ينتج اأي اأثر عن 

تطبيق هذه التعديالت على القوائم املالية املوحدة للمجموعة.
تعديالت على معيار املحا�صبة الدويل رقم (12) »�صريبة الدخل«: االعرتاف باملوجودات ال�صريبية املوؤجلة  	•

الناجتة عن اخل�صائر غري املعرتف بها
ت�صمل التعديالت املحدودة ما تعلق بقانون �صريبة الدخل واإذا ما كان يقيد م�صادر الربح ال�صريبي والتي   
التعديالت  بع�ص  اإىل  باالإ�صافة  عك�صها.  عند  املوؤقتة  الزمنية  الفروقات  لتخفي�ص  منها  اال�صتفادة  ميكن 

املحدودة االخرى, مل ينتج اأي اثر عن تطبيق هذه التعديالت على القوائم املالية املوحدة للمجموعة.

ب- معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة ال�صادرة وغري �صارية املفعول بعد:
اإن املعايري املالية والتف�صريات اجلديدة والتعديالت ال�صادرة والغري نافذة بعد حتى تاريخ القوائم املالية   

املوحدة مدرجة اأدناه, و�صتقوم املجموعة بتطبيق هذه التعديالت ابتداًء من تاريخ التطبيق االلزامي:
معيار التقارير املالية الدويل رقم 9 	•

خالل �صهر متوز من العام 2014, قام جمل�ص معايري املحا�صبة الدولية باإ�صدار الن�صخة النهائية من معيار   -
التقارير املالية الدويل رقم 9 (االأدوات املالية) والذي �صيحل حمل معيار املحا�صبة الدويل رقم 39 املالية 
 .9 رقم  الدويل  املالية  التقارير  ملعيار  ال�صابقة  اال�صدارات  وجميع  والقيا�ص)  االعرتاف  املالية:  (االأدوات 
يجمع معيار التقارير املالية الدويل رقم 9 جميع جوانب املحا�صبة الثالثة املتعلقة باالأدوات املالية: الت�صنيف 
والقيا�ص والتدين يف القيمة وحما�صبة التحوط. قام البنك بتطبيق املرحلة االأوىل من معيار التقارير املالية 
الدويل رقم 9 ال�صادر خالل عام 2009. وكان التطبيق املبدئي للمرحلة االأوىل من املعيار يف 1 كانون الثاين 

.2011
ان الن�صخة اجلديدة من املعيار التقارير املالية الدويل رقم 9 تطبق على الفرتات ال�صنوية ابتداًء من 1 كانون   -
الثاين 2018 مع ال�صماح بالتطبيق املبكر. يطبق املعيار باأثر رجعي با�صتثناء حما�صبة التحوط وت�صمن املعيار 

رقم 9 اعفاء ال�صركات من تعديل اأرقام املقارنة.
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ارقام  بتعديل  البنك  يقوم  ولن  للمعيار  االلزامي  التطبيق  بتاريخ  اجلديد  معيار  بتطبيق  املجموعة  �صتقوم   -
املقارنة. قامت املجموعة خالل عام 2017 بعمل درا�صة مف�صلة لتقييم اأثر معيار التقارير املالية الدويل رقم 
9. ان هذه الدرا�صة املف�صلة قائمة على االأرقام احلالية املتوفرة والتي من املمكن ان تكون معر�صة للتغيري 
ب�صبب احتمال توفر معلومات جديدة عندما تقوم املجموعة بتطبيق املعيار يف عام 2018. ب�صكل عام ال تتوقع 
املجموعة تاأثري جوهري على قائمة املركز املايل وقائمة حقوق امللكية ما عدا تاأثري تطبيق متطلبات انخفا�ص 
القيمة اجلديدة وفقًا للمعيار رقم 9. ا�صتنادا على االأرقام االأولية تتوقع املجموعة زيادة يف خم�ص�ص التدين 
بقيمة 90 مليون دوالر والذي �صيكون له اأثر بتخفي�ص حقوق امللكية بنف�ص القيمة. باالإ�صافة لذلك فانه قد 
يوؤدي اىل تاأثري على ال�صرائب املوؤجلة. و�صتقوم املجموعة بتطبيق التغريات يف ت�صنيفات بع�ص من االأدوات 

املالية.

الت�صنيف والقيا�ص اأ) 
ال تتوقع املجموعة تاأثري جوهري على املركز املايل او حقوق امللكية الناجتة عن تطبيق متطلبات الت�صنيف  	•
والقيا�ص اجلديدة للمعيار رقم 9. يتوقع البنك ا�صتمرارية ا�صتخدام التكلفة املطفاأة وا�صتخدام الت�صنيف 
اجلديد ابتداًء من 1 كانون الثاين 2018 لت�صنيف جزء من حمفظة اأدوات الدين با�صتخدام القيمة العادلة 

من خالل الدخل ال�صامل االآخر.
الدين  اأ�صل  بدفعات  تتمثل  التعاقدية,  النقدية  التدفقات  لتح�صيل  بها  املحتفظ  االئتمانية  الت�صهيالت  ان  	•
والفائدة. قام البنك بتحليل خ�صائ�ص التدفقات النقدية التعاقدية لالأدوات املالية وتو�صل اىل انها تتفق مع 
موا�صفات قيا�ص الكلفة املطفاأة وفقًا ملعيار التقارير املالية الدويل رقم 9, ولذلك فاإن اإعادة ت�صنيف هذه 

االأدوات غري مطلوب.

التدين يف القيمة ب) 
اأدوات الدين املالية امل�صنفة بالتكلفة  ان املعيار اجلديد ي�صع منوذجًا للخ�صارة االئتمانية املتوقعة جلميع  	•
املطفاأة او امل�صنفة كاأدوات مالية من خالل الدخل ال�صامل االخر. باالإ�صافة اىل ذلك فاإن منوذج اخل�صارة 
االرباح  خالل  من  العادلة  بالقيمة  قيا�صها  يتم  ال  التي  القرو�ص  التزامات  على  يطبق  املتوقعة  االئتمانية 

واخل�صائر.
اخل�س�ئر الئتم�نية املتحققة مق�رنة مع اخل�س�ئر الئتم�نية املتوقعة وفقً� للمعي�ر اجلديد 	•

اخل�صائر  وت�صجيل  احت�صاب  ومبادئ  مناذج  بتغيري  �صيقوم  املتوقعة  االئتمانية  اخل�صائر  مبداأ  تطبيق  ان   -
يجب  التي  االئتمانية  اخل�صائر  ميثل  املتوقعة  االئتمانية  اخل�صائر  خم�ص�ص  اإن  جوهري.  ب�صكل  االئتمانية 
ان تعك�ص مبلغ من املخ�ص�ص غري متحيز ويعتمد على عدة �صيناريوهات باأوزان خمتلفة الذي بدوره يعتمد 
على تقييم عدد من النتائج املحتملة والقيمة الزمنية ومدى �صحة املعلومات عن االحداث ال�صابقة واالأو�صاع 
احلالية والتوقعات امل�صتقبلية عن احلالة االقت�صادية. بينما ومقارنًة مع منوذج اخل�صارة املتحققة احلالية 
الزمنية  القيمة  تقدير,  اأف�صل  يت�صمن  الذي   39 رقم  الدويل  املحا�صبة  معيار  حتت  املتعرثة)  (االأدوات 
ال�صابقة �صمن الظروف احلالية. ان هدف تطبيق منوذج قيا�ص التدين  لالأموال واملعلومات عن االحداث 
يف  جوهرية  زيادة  عليها  ح�صل  التي  املالية  االأدوات  جميع  على  الفرتة  لكل  اخل�صارة  ت�صجيل  هو  اجلديد 

املخاطر االئتمانية منذ االعرتاف االويل. 
وباملح�صلة فاإن خم�ص�ص اخل�صائر االئتمانية املتوقعة �صيتم احت�صابه اما باخل�صائر االئتمانية املتوقعة الثني   -
ع�صر �صهرًا او باخل�صائر االئتمانية املتوقعة على مدى عمر االأدوات املالية التي زادت خماطرها االئتمانية منذ 
االعرتاف االويل فيها. وباملقارنة مع النموذج احلايل للخ�صائر املتحققة الذي يعرتف باخل�صارة االئتمانية 
املتعرثة وغري  باالإ�صافة اىل املخاطر االئتمانية لالأدوات  التدين  الفرتة عندما يكون هناك دليل على  لكل 
اأو زيادة املخاطر االئتمانية واالخذ بعني االعتبار  اأو ا�صتحداث مفهوم تراجع  اإ�صافة  املحددة بعد. ب�صبب 

دة
وح

لم
ة ا

الي
لم

م ا
وائ

لق
ل ا

حو
ت 

حا
ضا

اي



146

دة
وح

لم
ة ا

الي
لم

م ا
وائ

لق
ل ا

حو
ت 

حا
ضا

اي

املعلومات امل�صتقبلية, ان منوذج اخل�صائر االئتمانية املتوقعة يلغي احلاجة لوجود قيمة حمددة او حدث مهم 
ح�صب منوذج اخل�صارة املتحققة حيث انه يتم االعرتاف باخل�صائر االئتمانية املتوقعة على مدى عمر االأدوات 

املالية ح�صب املعيار رقم 9.

الزي�دة اجلوهرية يف مخ�طر الئتم�ن والرتحيل من الفئة الأولى الى الفئة الث�نية 	•

االأدوات املالية غري املتعرثة 	•
املرحلة االأوىل (الفئة االأوىل) تتكون من جميع اأدوات الدين املالية غري املتعرثة والتي مل يحدث عليها زيادة  	•
املتوقعة وفقًا  تاريخ االعرتاف االويل. يجب االعرتاف باملخاطر االئتمانية  كبرية يف خماطر االئتمان من 

الحتمالية التعرث خالل اثني ع�صر �صهرًا لالأدوات املالية يف املرحلة االأوىل.
اأدوات الدين املالية غري املتعرثة والتي حدث عليها زيادة  املرحلة الثانية (الفئة الثانية) تتكون من جميع  	•
املتوقعة وفقًا  تاريخ االعرتاف االأويل, يجب االعرتاف باملخاطر االئتمانية  كبرية يف خماطر االئتمان من 
الحتمالية التعرث على مدى عمر االأدوات املالية. يتوجب على ال�صركات يف الفرتات الالحقة الإعداد التقارير 
املالية, االعرتاف باملخاطر االئتمانية املتوقعة وفقًا الحتمالية التعرث خالل اثني ع�صر �صهرًا اذا كان هناك 
منذ  االئتمانية  باملخاطر  جوهرية  زيادة  هناك  يعد  مل  بحيث  املالية  لالأدوات  االئتمانية  باملخاطر  حت�صن 

االعرتاف االأويل.

االأدوات املالية املتعرثة 	•
نتيجة حلدوث  للتدين  ادلة مو�صوعية  الثالثة عندما يكون هناك  املالية ت�صنف �صمن املرحلة  االأدوات  ان  	•
خ�صارة او اأكرث (تعرث), بعد االعرتاف االويل مع وجود اأثر �صلبي على التدفق النقدي امل�صتقبلي للقر�ص. ان 
منوذج اخل�صائر االئتمانية املتوقعة يتطلب االعرتاف باخل�صائر املتوقعة على مدى عمر اأدوات الدين وذلك 

ي�صبه اىل حد كبري معيار املحا�صبة الدويل رقم 39.
ب�صكل فردي  تقديرها  التي مت  املخ�ص�صات  فاإن  وال�صركات,  الدين احلكومية  اأدوات  بالن�صبة ملحافظ  اأما  	•
لالأدوات املالية املتعرثة املعرتف بها وفقًا ملعيار املحا�صبة الدويل رقم 39 �صيتم ا�صتبداله باملرحلة الثالثة 
وفقًا ملعيار التقارير املالية الدويل رقم (9), بينما املخ�ص�صات امل�صجلة جلميع االأدوات املالية غري املتعرثة 
�صيتم ا�صتبدالها باملخ�ص�صات بناءًا على املرحلة اما االأوىل او الثانية وفقًا ملعيار التقارير املالية الدويل رقم 
(9). اأما بالن�صبة ملحافظ االفراد فاإن اجلزء املتعلق باملخ�ص�صات الذي له عالقة باالأدوات املالية املتعرثة 
غري  اجلزء  بينما  الثالثة,  املرحلة  مبخ�ص�صات  ا�صتبداله  �صيتم   (39) رقم  الدويل  املحا�صبة  ملعيار  وفقًا 
املتعرث �صيتم ا�صتبداله مبخ�ص�صات اما املرحلة االوىل او املرحلة الثانية وفقًا ملعيار التقارير املالية الدويل 

رقم (9).

العوامل الأ�س��سية املوؤثرة على احت�س�ب اخل�س�ئر الئتم�نية املتوقعة

وحجم  احت�صاب  على  كبري  تاأثري  لها  �صيكون  والتي  االجتهاد  من  كبرية  لدرجة  عر�صة  هي  التالية  العوامل  ان 
اخل�صائر االئتمانية املتوقعة:

حتديد وقت ح�صول زيادة يف املخاطر االئتمانية لالأدوات املالية.  -1
قيا�ص اخل�صارة االئتمانية ملدة 12 �صهرا ومدى عمر االأدوات املالية.  -2

ا�صتخدام املعلومات امل�صتقبلية با�صتخدام عدد من ال�صيناريوهات املتوقعة.  -3
جودة ال�صمانات.  -4
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غري  لكن  واملعدلة  اجلديدة  الدولية  امل�لية  التق�رير  مع�يري 
�س�رية املفعول بعد :

 �س�رية املفعول لل�سنوات
امل�لية التي تبداأ يف اأو بعد

معيار التقارير املالية الدويل رقم (15) االيرادات من العقود مع العمالء
يبني معيار رقم (15) املعاجلة املحا�صبية لكل انواع االيرادات النا�صئة من 
التي تدخل يف  املن�صاآت  املعيار على جميع  وينطبق هذا  العمالء,  العقود مع 
عقود لتوريد اخلدمات والب�صائع للعمالء با�صتثناء العقود اخلا�صعة ملعايري 

اخرى مثل معيار املحا�صبة الدويل رقم (17) االيجارات.

يحل هذا املعيار بداًل من املعايري والتف�صريات التالية:

معيار املحا�صبة الدويل رقم (11) عقود االن�صاء  -
معيار املحا�صبة الدويل رقم (18) االيراد  -

تف�صري جلنة معايري التقارير (13) برامج والء العمالء  -
تف�صري جلنة معايري التقارير (15) اتفاقيات ان�صاء العقارات  -

تف�صري جلنة معايري التقارير (18) عمليات نقل اال�صول من العمالء  -
التف�صري (31) االيراد – عمليات املقاي�صة التي تنطوي على خدمات اعالنية

 يجب تطبيق املعيار للفرتات
 التي تبداأ يف اأو بعد 1 كانون

 الثاين 2018 مع ال�صماح
بالتطبيق املبكر

الدويل  املحا�صبة  ومعيار   (10) رقم  املالية  التقارير  معيار  على  تعديالت 
(28): بيع اأو حتويل املوجودات بني امل�صتثمر و�صركاته احلليفة اأو م�صاريعه 

امل�صرتكة
تركز التعديالت على التناق�ص بني معيار التقارير املالية رقم (10) ومعيار 
التابعة  ال�صركة  على  ال�صيطرة  بفقدان  يتعلق  فيما   (28) الدويل  املحا�صبة 
�صركة  اىل  التابعة  ال�صركة  يف  اال�صتثمار  حتويل  اأو  بيع  عملية  عن  والناجتة 
بكامل  االعرتاف  يتم  اأنه  التعديالت  تو�صح  م�صرتكة.  م�صاريع  اأو  حليفة 
عليها  ينطبق  التي  االأ�صول  حتويل  اأو  بيع  عن  الناجتة  اخل�صائر  اأو  االأرباح 
تعريف املن�صاأة - وفقًا ملعيار التقارير الدولية (3) - بني امل�صتثمر وال�صركة 
احلليفة اأو امل�صاريع امل�صرتكة .  يف حني يتم االعرتاف باالأرباح اأو اخل�صائر 
املن�صاأة بني  التي ال ينطبق عليها تعريف  اأو حتويل االأ�صول  بيع  الناجتة عن 
امل�صتثمر وال�صركة احلليفة اأو امل�صاريع امل�صرتكة اىل مدى ح�صة امل�صتثمر يف 

ال�صركة احلليفة اأو امل�صاريع م�صرتكة.  

 يجب تطبيق املعيار للفرتات
 التي تبداأ يف اأو بعد 1 كانون

 الثاين 2019 مع ال�صماح
بالتطبيق املبكر

–ت�صنيف وقيا�ص معامالت  املالية رقم (2)  التقارير  تعديالت على معيار 
الدفع على اأ�صا�ص االأ�صهم 

قام جمل�ص معايري املحا�صبة الدولية باإ�صدار تعديالت على معيار التقارير 
املالية رقم (2)- الدفع على اأ�صا�ص االأ�صهم- بحيث ت�صمل هذه التعديالت 
ثالثة اأمور رئي�صية: تاأثري �صروط اال�صتحقاق على قيا�ص املعاملة الدفع على 
اأ�صا�ص االأ�صهم مقابل النقد, وت�صنيف معاملة الدفع على اأ�صا�ص االأ�صهم مع 
اأحكام  على  التعديالت  وحما�صبة  ال�صريبة  التزامات  مقابل  الت�صوية  خيار 
ت�صنيفها من معاملة  تغري  التي  االأ�صهم  اأ�صا�ص  الدفع على  و�صروط معاملة 
االأ�صهم  اأ�صا�ص  على  دفع  معاملة  اإىل  النقد  مقابل  االأ�صهم  اأ�صا�ص  على  دفع 

مقابل اأدوات حقوق امللكية.

 يجب تطبيق هذه التعديالت ب�صكل
يف تبداأ  التي  للفرتات   م�صتقبلي 
مع  2018 الثاين  كانون   1 بعد   اأو 

ال�صماح بالتطبيق املبكر.
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معيار التقارير املالية الدويل رقم (16) عقود االيجار 
الدويل  املالية  التقارير  باإ�صدار معيار  الدويل  املحا�صبة  قام جمل�ص معايري 
خالل كانون الثاين 2016 الذي يحدد مبادئ  “عقود االيجار”  رقم (16) 

االعرتاف والقيا�ص والعر�ص واالف�صاح عن عقود االيجار.
جوهري  ب�صكل  م�صابه   (16) رقم  الدولية  املالية  التقارير  معيار  متطلبات 
وفقا  رقم (17).  الدويل  املحا�صبة  معيار  للموؤجر يف  املحا�صبية  للمتطلبات 
لذلك, املوؤجر ي�صتمر يف ت�صنيف عقود االيجار على انها عقود ايجار ت�صغيلية 
او عقود ايجار متويلية, بحيث يقوم مبعاجلة هذان النوعان من العقود ب�صكل 

خمتلف.
ان  امل�صتاأجر  من   (16) رقم  الدولية  املالية  التقارير  اأعداد  معيار  يتطلب 
يقوم باالعرتاف باالأ�صول وااللتزامات جلميع عقود االيجار التي تزيد مدتها 
امل�صتاأجر  ويتطلب من  قيمة منخف�صة  اال�صل ذو  كان  اإذا  اال  �صهر,  عن 12 
االعرتاف بحقه يف ا�صتخدام اال�صل واملتمثل يف االعرتاف باالأ�صل امل�صتاأجر 

وااللتزام الناجت املتمثل بدفعات االيجار.

اعتبارا املعيار  هذا  تطبيق   �صيتم 
مع  ,2019 الثاين  كانون   1  من 

ال�صماح بالتطبيق املبكر.

معيار التقارير املالية الدويل رقم (17) عقود التاأمني 
واالي�صاحات  والعر�ص  والقيا�ص  لالعرتاف  �صاماًل  منوذجًا  املعيار  يقدم 
املتعلقة بعقود التاأمني. ويحل هذا املعيار حمل معيار التقارير املالية الدولية 
التاأمني (مثل  اأنواع عقود  املعيار على جميع  ينطبق  التاأمني.  – عقود   (4)
عقود احلياة وغريها من عقود التاأمني املبا�صرة وعقود اإعادة التاأمني) دون 
ال�صمانات  بع�ص  على  ينطبق  كما  التاأمني,  لعقد  امل�صدرة  للمن�صاأة  النظر 
واالأدوات املالية التي حتمل خا�صية امل�صاركة. ان االإطار العام للمعيار يت�صمن 

ا�صتخدام طريقة الر�صوم املتغرية وطريقة توزيع االأق�صاط.

اعتبارا املعيار  هذا  تطبيق   �صيتم 
مع  ,2021 الثاين  كانون   1  من 

ال�صماح بالتطبيق املبكر.

اال�صتثمارات  -حتويالت   (40) رقم  الدويل  املحا�صبة  معيار  على  تعديالت 
العقارية

ت�صنيف)  (اإعادة  حتويل  املجموعة  على  يجب  متى  التعديالت  هذه  تو�صح 
بند  من  او  اإىل  التطوير  اأو  التنفيذ  حتت  العقارات  فيها  مبا  العقارات 

اال�صتثمارات العقارية.
توفر متطلبات  العقار يحدث عند  ا�صتخدام  التغري يف  ان  التعديالت  تن�ص 
تعريف اال�صتثمارات العقارية (او يف حال مل تعد متطلبات التعريف متوفرة) 
ويكون هناك دليل على التغري يف اال�صتخدام. اإن جمرد التغري يف نية االإدارة 

ال�صتخدام العقار ال ميثل دليل على التغري يف اال�صتخدام. 

ب�صكل التعديالت  هذه  تطبيق   يتم 
يف تبداأ  التي  للفرتات   م�صتقبلي 
مع  2018 الثاين  كانون   1 بعد   اأو 
لهذه املبكر  بالتطبيق   ال�صماح 
االإف�صاح �صرورة  مع   التعديالت 

عنه
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تعديالت على معيار التقارير املالية رقم (4) – تطبيق معيار التقارير املالية 
“عقود   (4) رقم  املالية  التقارير  معيار  مع  املالية”  “االدوات   (9) رقم 

التاأمني”
قام جمل�ص معايري املحا�صبة الدولية يف اأيلول 2016 باإ�صدار تعديالت على 
اختالف  من  تنتج  قد  التي  االأمور  ملعاجلة   (4) رقم  املالية  التقارير  معيار 
تاريخ تطبيق معيار التقارير املالية رقم (9) ومعيار التقارير املالية اجلديد 

لعقود التاأمني رقم (17).
التي ت�صدر عقود خا�صعة ملعيار  التعديالت خيارين بديلني للمن�صاآت  تقدم 
املالية  التقارير  ا�صتثناء موؤقت من تطبيق معيار  املالية رقم (4):  التقارير 
او  اق�صى,  كحد   2021 الثاين  كانون   1 قبل  تبداأ  التي  لل�صنوات   (9) رقم 
ال�صماح للمن�صاأة التي تطبق معيار التقارير املالية رقم (9) باإعادة ت�صنيف 
الربح اأو اخل�صارة الناجتة عن هذه املوجودات املالية خالل الفرتة من االأرباح 
املحا�صبة  معيار  طبقت  املن�صاأة  اأن  لو  كما  ال�صامل  الدخـل  اىل  واخل�صائر 

الدويل رقم (39) على هذه املوجودات املالية.

ب�صكل التعديالت  هذه  تطبيق   يتم 
يف تبداأ  التي  للفرتات   م�صتقبلي 
مع  2018 الثاين  كانون   1 بعد   اأو 
لهذه املبكر  بالتطبيق   ال�صماح 
االإف�صاح �صرورة  مع   التعديالت 

عنه

 – الدولية  املالية  التقارير  معايري  تف�صريات  جلنة   -  (22) رقم  تف�صري 
املعامالت بالعمالت االأجنبية والدفعات املقدمة

يو�صح هذا التف�صري اأنه عند حتديد �صعر ال�صرف ال�صائد الذي �صي�صتخدم 
اأو  اأو دخل (اأو جزء منه)  اأو م�صروف  عند االعرتاف االويل املتعلق باأ�صل 
عند اإلغاء االعرتاف باأ�صل اأو التزام غري نقدي متعلق بدفعات مقدمة, فاإن 
تاريخ املعاملة هو التاريخ الذي تقوم فيه املن�صاأة باالعرتاف االأويل باالأ�صل او 

االلتزام غري النقدي الذي ن�صاأت عنه تلك الدفعات املقدمة.
ميكن للمن�صاآت تطبيق هذه التعديالت باأثر رجعي اأو م�صتقبلي.

للفرتات التف�صري  هذا  تطبيق   يتم 
 التي تبداأ يف اأو بعد 1 كانون الثاين
املبكر بالتطبيق  ال�صماح  مع   2018 
 لهذا التف�صري مع �صرورة االإف�صاح

عنه.

تف�صري رقم (23) - جلنة تف�صريات معايري التقارير املالية الدولية – عدم 
التاأكد حول معاجلة �صريبة الدخل

درجة  وجود  عند  الدخل  ل�صريبة  املحا�صبية  املعاجلة  التف�صري  هذا  يو�صح 
من عدم التاأكد فيما يتعلق بال�صريبة والتي تاأثر على تطبيق معيار املحا�صبة 
الدويل (12). ال ينطبق التف�صري على ال�صرائب والر�صوم غري املت�صمنة يف 
للر�صوم  خا�صة  متطلبات  تت�صمن  وال   (12) الدويل  املحا�صبة  معيار  نطاق 
املن�صاأة  على  يجب  موؤكدة.  الغري  ال�صريبة  باملعاجلات  املتعلقة  والغرامات 
حتديد ما اذا كان يجب اعتبار كل معاجلة �صريبية غري موؤكدة على حدى اأو 

اعتبارها مع معاجلات �صريبية اأخرى. 

للفرتات التف�صري  هذا  تطبيق   يتم 
 التي تبداأ يف اأو بعد 1 كانون الثاين
حمددة اإعفاءات  وجود  مع   2019 

للتطبيق
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تتوقع اإدارة املجموعة تطبيق هذه املعايري والتف�صريات والتعديالت اجلديدة يف اإعداد القوائم املالية املوحدة  	•
عند تاريخ �صريانها واإمكانية تطبيقها. وقد ال يكون لتبني  هذه املعايري والتف�صريات والتعديالت اجلديدة, 
با�صتثناء تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (16) , اأي تاأثري جوهري على القوائم املالية املوحدة  
للمجموعة بفرتة التطبيق االأويل. وتتوقع االإدارة تبني املعيارين الدوليني للتقارير املالية رقمي (9) و (15) 
يف القوائم املالية املوحدة للمجموعة للفرتات ال�صنوية التي تبداأ يف اأول كانون الثاين  2018 و تبني املعيار 
الدويل للتقارير املالية رقم (16) يف القوائم املالية املوحدة للمجموعة لل�صنة التي تبداأ يف اأول كانون الثاين 

.2019
وقد يكون لتطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (16) تاأثريًا جوهريًا على املبالغ املالية واالإف�صاحات يف  	• 
القوائم املالية املوحدة للمجموعة فيما يتعلق بعقوده التاأجريية. اإال اإنه لي�ص اأمرًا عمليًا تقدمي تقدير معقول 

لتداعيات تطبيق هذه املعايري حتى تعد املجموعة مراجعة بهذا اخل�صو�ص.

4  - اأهم ال�سي��س�ت املح��سبية 
اأ�ص�س اإعداد القوائم املالية املوحدة

الدولية  املالية  التقارير  املالية وتف�صريات  للتقارير  الدولية  للمعايري  املالية املوحدة وفقًا  القوائم  اإعداد  مت    -
املنبثقة عن جمل�ص معايري املحا�صبة الدولية ومبوجب القوانني والتعليمات النافذة يف البلدان التي تعمل بها 

املجموعة وتعليمات البنك املركزي االأردين.
مت اإعداد القوائم املالية املوحدة وفقًا ملبداأ التكلفة التاريخية با�صتثناء بع�ص املوجودات واملطلوبات املالية   -

التي تظهر بالقيمة العادلة بتاريخ القوائم املالية املوحدة.
اإن ال�صيا�صات املحا�صبية املتبعة يف اعداد القوائم املالية املوحدة متماثلة مع ال�صيا�صات التي مت اتباعها يف   -
اعداد القوائم املالية املوحدة لل�صنة املنتهية يف 31 كانون االأول 2016 با�صتثناء اأثر ما يرد يف االي�صاح رقم 

(3 – اأ) حول القوائم املالية املوحدة .

وفيما يلي اهم ال�صيا�صات املحا�صبية املتبعة :
اأ –  حتقق االإيرادات

اإيرادات وم�صاريف الفوائد

باإيراد وم�صاريف الفوائد جلميع االأدوات املالية اخلا�صعة للفوائد يف قائمة الدخل املوحد  يتم االإعرتاف  	•
باإ�صتخدام طريقة الفائدة الفعالة با�صتثناء فوائد وعموالت الت�صهيالت االئتمانية غري العاملة التي ال يتم 

االعرتاف بها كاإيرادات ويتم ت�صجيلها يف ح�صاب الفوائد والعموالت املعلقة .
اإن طريقة الفائدة الفعالة هي طريقة الإحت�صاب التكلفة املطفاأة للموجودات واملطلوبات املالية وتوزيع اإيراد  	•
وم�صروف الفوائد على مدى الفرتة املنا�صبة التي تخ�صها. اإن معدل الفائدة الفعالة هو املعدل الذي مبوجبه 
يتم خ�صم الدفعات النقدية املتوقعة خالل عمر املوجودات اأو املطلوبات املالية , اأو على عمر اأق�صر حيثما 
كان ذلك منا�صبًا. تقوم املجموعة بتقدير التدفقات النقدية اآخذين باالإعتبار كافة البنود التعاقدية لالأدوات 
املالية ولكنها ال تاأخذ بعني االإعتبار اخل�صائر االإئتمانية امل�صتقبلية . يتم االإعرتاف باإيراد العموالت ب�صكل 

عام يف تاريخ املعاملة , يتم اإحت�صاب االإ�صرتدادات املتعلقة بالقرو�ص املمنوحة �صابقًا عند قب�صها .

اإيرادات توزيع االأرباح

يتم االإعرتاف باإيرادات توزيعات االأرباح من املوجودات املالية عند ن�صوء حق للمجموعة باحل�صول على تلك  	•
التوزيعات (اإقرارها من الهيئة العامة) .
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اإيرادات عقود التاأمني

التاأمني كاإيرادات لل�صنة (اأق�صاط تاأمني مكت�صبة) على  التاأمني الناجتة عن عقود  باأق�صاط  يتم االإعرتاف  	•
اأ�صا�ص الفرتات الزمنية امل�صتحقة ومبا يتنا�صب مع فرتة التغطية التاأمينية. ويتم االإعرتاف باأق�صاط التاأمني 
غري املكت�صبة من خالل عقود التاأمني كما بتاريخ القوائم املالية املوحدة كاأق�صاط تاأمني غري مكت�صبة وتظهر 

من �صمن املطلوبات االأخرى.

اإيرادات عقود التاأجري

اإن �صيا�صة املجموعة املتعلقة بعقود التاأجري مذكورة يف الفقرة (ج) اأدناه . 	•

ب - ت�صهيالت ائتمانية مبا�صرة
يتم قيا�ص الت�صهيالت االئتمانية املبا�صرة بالتكلفة املطفاأة ويتم تكوين خم�ص�ص تدين للت�صهيالت االإئتمانية  	•
املبا�صرة اذا تبني عدم اإمكانية حت�صيل املبالغ امل�صتحقة للمجموعة وعندما يتوفر دليل مو�صوعي على ان 
حدثا ما قد اأثر �صلبًا على التدفقات النقدية امل�صتقبلية للت�صهيالت االإئتمانية املبا�صرة وعندما ميكن تقدير 

هذا التدين, وت�صجل قيمة املخ�ص�ص يف قائمة الدخل املوحد.
يتم تعليق الفوائد والعموالت على الت�صهيالت االإئتمانية غري العاملة املمنوحة للعمالء وفقا لتعليمات البنك  	•

املركزي االأردين وال�صلطات الرقابية يف الدول التي يتواجد للمجموعة فيها فروع و�صركات تابعة.
يتم �صطب الت�صهيالت االإئتمانية املعد لها خم�ص�صات يف حال عدم جدوى االإجراءات املتخذة لتح�صيلها  	•
يف  فائ�ص  اأي  حتويل  ويتم  اخل�صو�ص  بهذا  الالزمة  االدارية  املوافقات  اخذ  بعد  املخ�ص�ص  من  بتنزيلها 
املخ�ص�ص االإجمايل اىل قائمة الدخل املوحد, وي�صاف املح�صل من الديون ال�صابق �صطبها اإىل االإيرادات.

يتم حتويل الديون غري العاملة واملغطاة بالكامل باملخ�ص�صات والفوائد املعلقة اىل بنود خارج قائمة املركز  	•
املايل املوحد وفقا لتعليمات البنك الداخلية وبعد احل�صول على املوافقات االدارية الالزمة .

ج –  عقود االيجار
واملنافع  ت�صنف عقود االيجار كايجارات متويلية عندما تن�ص �صروط االيجار على حتويل جميع املخاطر  	•

املتعلقة بالتملك للم�صتاأجر ب�صكل جوهري . اأما جميع عقود االيجار االخرى فت�صنف كايجارات ت�صغيلية.

1 –  املجموعة كموؤجر

يتم قيد دخل االيجارات الت�صغيلية با�صتخدام طريقة الق�صط الثابت على مدى عمر االيجار. كما ت�صاف  	•
للموجودات  الدفرتية  القيمة  اىل  الت�صغيلي  العقد  وترتيب  مناق�صة  يف  املتكبدة  االولية  املبا�صرة  التكاليف 

املوؤجرة وتقيد وفقا لطريقة الق�صط الثابت على مدى فرتة االيجار.

2 –  املجموعة كم�صتاأجر

ت�صجل املوجودات املقتناة من خالل عقود االيجار التمويلية بداية بقيمتها العادلة عند بداية عقد االيجار  	•
اأو بالقيمة احلالية للحد االدنى من دفعات االيجار, اأيهما اأقل. كما يتم ت�صجيل مطلوبات التاأجري التمويلي 
اجل  من  التمويلي  التاأجري  مطلوبات  وتخفي�ص  متويل  م�صاريف  بني  االيجار  دفعات  وتوّزع  القيمة.  بنف�ص 
التمويل  وتقيد م�صاريف  التمويلي,  التاأجري  املتبقي من مطلوبات  الر�صيد  على  ثابت  فائدة  معدل  حتقيق 

مبا�صرة يف قائمة الدخل املوحد.
تقيد دفعات االيجار الت�صغيلي كم�صروف وفقًا لطريقة الق�صط الثابت على مدى عمر االإيجار. 	•
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د –  العمالت االأجنبية
اإجراء  بتاريخ  ال�صائدة  ال�صرف  باأ�صعار  ال�صنة  خالل  االأجنبية  بالعمالت  تتم  التي  املعامالت  ت�صجيل  يتم  	•
املعامالت.  يتم حتويل البنود النقدية با�صتخدام ال�صعر ال�صائد بتاريخ اإعداد القوائم املالية املوحدة, ويتم 
االعرتاف باالأرباح/اخل�صائر يف قائمة الدخل املوحد . يتم حتويل البنود غري النقدية واملثبتة يف ال�صجالت 
بالتكلفة التاريخية با�صتخدام ال�صعر ال�صائد بتاريخ اإجراء العملية. يتم حتويل البنود غري النقدية واملثبتة 
يف ال�صجالت بالقيمة العادلة (مثل االأ�صهم) با�صتخدام ال�صعر ال�صائد بتاريخ تقييم تلك املوجودات, ويتم 

االعرتاف باأرباح / خ�صائر التقييم كجزء من تلك القيمة العادلة .
وال�صركات  �صوي�صرا  العربي  والبنك  الفروع  ومطلوبات  موجودات  ترجمة  يتم   املالية  القوائم  توحيد  عند  	•
للعمالت يف  الو�صطية  لالأ�صعار  وفقًا  التقرير  اإىل عملة  (االأ�صا�صية)  املحلية  العملة  التابعة يف اخلارج من 
تاريخ القوائم املالية املوحدة . اأما فروقات العملة الناجمة عن تقييم �صايف اال�صتثمار يف الفروع اخلارجية 

وال�صركات التابعة فتظهر �صمن بنود الدخل ال�صامل االأخر.

هــ – املوجودات الثابتة
مرتاكمة  خ�صائر  واية  املرتاكمة  اال�صتهالكات  منها  مطروحا  التاريخية  بالتكلفة  الثابتة  املوجودات  تظهر  	•
بال�صراء.  مبا�صرة  املتعلقة  التكاليف  جميع  على  التاريخية  التكلفة  وت�صمل  القيمة.  يف  التدين  عن  ناجتة 
كبنود  معاجلتها  يتم  خمتلفة  انتاجية  اأعمار  ذات  اأجزاء  من  الثابتة  املوجودات  من  بند  يتكون  وعندما 

ممتلكات ومعدات منف�صلة.
تقيد اال�صتهالكات با�صتخدام طريقة الق�صط الثابت من اجل تخفي�ص تكلفة املوجودات على مدى اعمارها  	•

االنتاجية املتوقعة .
ال يتم اإ�صتهالك االأرا�صي واملمتلكات حتت االن�صاء. 	•

تظهر املوجودات قيد االإن�صاء بالتكلفة مطروحًا منها اأية خ�صائر ناجتة عن التدين يف القيمة. يبداأ اإ�صتهالك  	•
لالإ�صتعمال  جاهزيتها  عند  ذاته,  ال�صنف  من  الثابتة  املوجودات  لبنود  الطريقة  وبنف�ص  املوجودات,  هذه 

املق�صود.
يتم �صطب بند من املوجودات الثابتة عند ا�صتبعاده او عندما ال تكون هناك منافع اقت�صادية متوقعة من  	•

اإ�صتخدامه اأو من ا�صتبعاده.
تقيد اأرباح اأو خ�صائر اإ�صتبعاد املوجودات الثابتة (الفرق بني �صايف القيمة التح�صيلية من اال�صتبعاد والقيمة  	•

الدفرتية) يف قائمة الدخل املوحد يف ال�صنة التي يتم بها اإ�صتبعاد هذه املوجودات.

و- املوجودات غري امللمو�صة
1  - ال�صهـــــرة

يتم ت�صجيل ال�صهرة بالتكلفة التي متثل الزيادة يف تكلفة امتالك او �صراء اال�صتثمار يف ال�صركة احلليفة او  	•
التابعة عن ح�صة املجموعة يف القيمة العادلة ل�صايف موجودات تلك ال�صركة بتاريخ االمتالك. يتم ت�صجيل 
ال�صهرة  اأما  ملمو�صة,  غري  كموجودات  منف�صل  بند  يف  تابعة  �صركات  يف  اال�صتثمار  عن  الناجتة  ال�صهرة 
الناجتة عن اال�صتثمار يف �صركات حليفة فتظهر كجزء من ح�صاب اال�صتثمار يف ال�صركة احلليفة ويتم الحقًا 

تخفي�ص تكلفة ال�صهرة باأي تدين يف قيمة اال�صتثمار .
يتم توزيع ال�صهرة على وحدات توليد النقد الأغرا�ص اختبار التدين يف القيمة . 	•

كانت  اإذا  ال�صهرة  قيمة  تخفي�ص  ويتم  املوحدة  املالية  القوائم  تاريخ  يف  ال�صهرة  لقيمة  اختبار  اإجراء  يتم  	•
هنالك داللة على اأن قيمة ال�صهرة قد تدنت وذلك يف حال كانت القيمة القابلة لال�صرتداد املقدرة لوحدات 
توليد النقد التي تعود لها ال�صهرة اأقل من القيمة امل�صجلة يف الدفاتر لوحدات توليد النقد ويتم ت�صجيل قيمة 

التدين يف قائمة الدخل املوحد .
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املوجودات غري امللمو�صة االأخرى  - 2

املوجودات غري امللمو�صة التي يتم احل�صول عليها من خالل االندماج تقيد بالقيمة العادلة يف تاريخ احل�صول  	•
اأخرى غري االندماج فيتم  اأما املوجودات غري امللمو�صة التي يتم احل�صول عليها من خالل طريقة  عليها. 

ت�صجيلها بالتكلفة .
يتم ت�صنيف املوجودات غري امللمو�صة على ا�صا�ص تقدير عمرها الزمني لفرتة حمددة اأو لفرتة غري حمددة.   	•
ويتم اطفاء املوجودات غري امللمو�صة التي لها عمر زمني حمدد خالل هذا العمر ويتم قيد االطفاء يف قائمة 
الزمني غري  التي عمرها  امللمو�صة  املوجودات غري  اأما  الثابت.  الق�صط  با�صتخدام طريقة  املوحدة  الدخل 
حمدد فيتم مراجعة التدين يف قيمتها يف تاريخ القوائم املالية املوحدة ويتم ت�صجيل اأي تدين يف قيمتها يف 

قائمة الدخل املوحد .
ال يتم ر�صملة املوجودات غري امللمو�صة الناجتة عن اعمال املجموعة ويتم ت�صجيلها يف قائمة الدخل املوحدة  	•

يف نف�ص الفرتة .
يتم مراجعة اأية موؤ�صرات على تدين قيمة املوجودات غري امللمو�صة يف تاريخ القوائم املالية املوحدة. كذلك  	•

يتم مراجعة تقدير العمر االنتاجي لتلك املوجودات ويتم اجراء اأية تعديالت على الفرتات الالحقة .

ز- عقود اإعادة ال�صراء اأو البيع
�صرائها  باإعادة  املتزامن  التعهد  والتي مت  املباعة  باملوجودات  املوحدة  املالية  القوائم  االعرتاف يف  ي�صتمر  	•
يف تاريخ م�صتقبلي , وذلك ال�صتمرار �صيطرة املجموعة على تلك املوجودات والأن اأية خماطر اأو منافع توؤول 
للمجموعة حال حدوثها, وي�صتمر تقييمها وفقًا لل�صيا�صات املحا�صبية املتبعة. تدرج املبالغ امل�صتلمة لقاء هذه 
املوجودات �صمن املطلوبات يف بند االأموال املقرت�صة, ويتم االعرتاف بالفرق بني �صعر البيع و�صعر اإعادة 

ال�صراء كم�صروف فوائد ي�صتحق على مدى فرتة العقد با�صتخدام طريقة الفائدة الفعالة .
اأما املوجودات امل�صرتاه مع التعهد املتزامن باإعادة بيعها يف تاريخ م�صتقبلي حمدد فال يتم االعرتاف بها يف  	•
القوائم املالية املوحدة , وذلك لعدم توفر ال�صيطرة على تلك املوجودات والأن اأية خماطر اأو منافع ال توؤول 
للمجموعة حال حدوثها. وتدرج املبالغ املدفوعة لقاء هذه املوجودات �صمن الودائع لدى البنوك واملوؤ�ص�صات 
امل�صرفية االأخرى اأو �صمن الت�صهيالت االإئتمانية ح�صب احلال , ويتم معاجلة الفرق بني �صعر ال�صراء و�صعر 

اإعادة البيع كاإيرادات فوائد ت�صتحق على مدى فرتة العقد با�صتخدام طريقة الفائدة الفعالة.

راأ�س املال ح- 
االثر  بعد  بال�صايف  املدورة  االرباح  على  املجموعة  ا�صهم  �صراء  او  ا�صدار  عن  ناجتة  تكاليف  اي  قيد  يتم  	•
التكاليف  هذه  قيد  فيتم  ال�صراء  او  اال�صدار  عملية  ت�صتكمل  مل  اذا  وجد.  ان  التكاليف  لهذه  ال�صريبي 

كم�صاريف يف قائمة الدخل املوحد.

ا�صتثمارات يف �صركات حليفة ط –  
ال�صركة احلليفة هي من�صاأة متار�ص املجموعة فيها تاأثريًا جوهريًا. التاأثري اجلوهري هو القدرة على امل�صاركة  	•
يف ال�صيا�صات املالية والت�صغيلية للجهة امل�صتثمر بها ولي�صت �صيطرة اأو �صيطرة م�صرتكة على تلك ال�صيا�صات.
اإن االعتبارات امل�صتخدمة لتحديد ال�صيطرة امل�صرتكة م�صابهة اإىل حد ما لالعتبارات امل�صتخدمة لتحديد  	•

ال�صيطرة على ال�صركات التابعة.
يتم اثبات ا�صتثمار املجموعة يف ال�صركة احلليفة مبوجب طريقة حقوق امللكية. 	•

مبوجب طريقة حقوق امللكية, تظهر اال�صتثمارات يف ال�صركات احلليفة بالكلفة, يتم تعديل القيمة الدفرتية  	•
لال�صتثمارات يف ال�صركة احلليفة الثبات ح�صة املجموعة يف التغريات يف �صايف موجودات ال�صركة احلليفة 
بتاريخ التملك. يتم ت�صجيل ال�صهرة الناجتة عن ال�صركة احلليفة كجزء من ح�صاب اال�صتثمار وال يتم اطفاوؤها 

وال يتم اجراء اختبار للتدين لها ب�صكل منفرد.
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تعك�ص قائمة الدخل املوحدة ح�صة املجموعة من نتائج اأعمال ال�صركة احلليفة اأي تغريات يف قائمة الدخل  	•
ال�صامل لهذا اال�صتثمار, ويتم ت�صنيفه �صمن قائمة الدخل ال�صامل للمجموعة. يف حال وجود تغري على حقوق 
ملكية ال�صركة احلليفة فاإنه يتم اإظهار هذه التغريات ان وجدت يف قائمة التغريات يف حقوق امللكية املوحدة 
للمجموعة. يتم ا�صتبعاد االأرباح واخل�صائر الناجتة عن املعامالت بني املجموعة وال�صركات احلليفة مبقدار 

ح�صة املجموعة يف ال�صركة احلليفة.
يتم اإظهار ح�صة املجموعة من اأرباح اأو خ�صائر ال�صركة احلليفة �صمن قائمة الدخل املوحدة �صمن االأرباح  	•

الت�صغيلية وميثل ربح اأو خ�صارة بعد ال�صريبة وحقوق غري امل�صيطرين يف ال�صركة التابعة لل�صركة احلليفة.
ال�صيا�صات  نف�ص  وبا�صتخدام  للمجموعة  املالية  الفرتة  بنف�ص  احلليفة  لل�صركة  املالية  القوائم  اإعداد  يتم  	•

املحا�صبية.

ي –  �صريبة الدخل
متثل م�صاريف ال�صرائب مبالغ ال�صرائب امل�صتحقة وال�صرائب املوؤجلة . 	•

حت�صب م�صاريف ال�صرائب امل�صتحقة على اأ�صا�ص االأرباح اخلا�صعة لل�صريبة , وتختلف االأرباح اخلا�صعة  	•
لل�صريبة عن االأرباح املعلنة يف القوائم املالية املوحدة الن االأرباح املعلنة ت�صمل اإيرادات غري خا�صعة لل�صريبة 
اأو م�صاريف غري قابلة للتنزيل يف ال�صنة املالية واإمنا يف �صنوات الحقة اأو اخل�صائر املرتاكمة املقبولة �صريبيا 

اأو بنود لي�صت خا�صعة اأو مقبولة التنزيل الأغرا�ص �صريبية.
حت�صــب ال�صرائب مبوجب الن�صب ال�صريبية املقررة مبوجب القوانني واالأنظمة والتعليمات يف البلدان التي  	•

تعمل فيها املجموعة .
اإن ال�صرائب املوؤجلة هي ال�صرائب املتوقع دفعها اأو ا�صرتدادها نتيجة الفروقات الزمنية املوؤقتة بني قيمة  	•
يتم   . اأ�صا�صها  ال�صريبي على  الربح  احت�صاب  يتم  التي  والقيمة  املالية  القوائم  املطلوبات يف  اأو  املوجودات 
ال�صريبية  للن�صب  وفقًا  املوؤجلة  ال�صرائب  االلتزام وحتت�صب  با�صتخدام طريقة  املوؤجلة  ال�صرائب  احت�صاب 

التي يتوقع تطبيقها عند ت�صوية االلتزام ال�صريبي اأو حتقيق املوجودات ال�صريبية املوؤجلة .
املوؤجلة يف تاريخ القوائم املالية املوحدة ويتم تخفي�صها يف حالة  ال�صريبية  املوجودات  ر�صيد  مراجعة  يتم  	•

توقع عدم اإمكانية اال�صتفادة من تلك املوجودات ال�صريبية جزئيا اأو كليا .

ك –  املوجودات املالية
يتم االعرتاف ب�صراء وبيع املوجودات املالية يف تاريخ املتاجرة (تاريخ التزام املجموعة ببيع اأو �صراء املوجودات  	•
املالية) بالقيمة العادلة وب�صايف تكاليف املعاملة املتعلقة مبا�صرة بعملية االإقتناء باإ�صتثناء املوجودات املالية 
بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل حيث تقيد بدايًة بالقيمة العادلة ويتم ت�صجيل م�صاريف االإقتناء يف 

قائمة الدخل املوحد. يتم قيا�ص كافة املوجودات املالية الحقًا بالتكلفة املطفاأة او القيمة العادلة.
يتم قيا�ص كافة املوجودات املالية الحقًا بالتكلفة املطفاأة او القيمة العادلة و كما يلي: 	•

الأدوات امل�لية ب�لتكلفة املطف�أة
يتم قيا�ص اأدوات الدين , وت�صمل الت�صهيالت االإئتمانية املبا�صرة واالأذونات وال�صندات , بالتكلفة املطفاأة يف  	•

حال توافر ال�صرطني التاليني: 
االإحتفاظ  اإىل  يهدف  اأعمال  لنموذج  وفقًا  بها  حمتفظ  الدين)  (اأدوات  املالية  املوجودات  تلك  كانت  اإذا  اأ) 

باملوجودات بغر�ص حت�صيل التدفقات النقدية املتعاقد عليها.
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ح�صريًا  متمثلة  نقدية  لتدفقات  حمددة  مواعيد  املالية  للموجودات  التعاقدية  ال�صروط  عن  ين�صاأ  كان  اإذا  ب) 
باأ�صل مبلغ الدين غري امل�صدد والفوائد املرتتبة عليه .

يتم قيا�ص اأدوات الدين التي تطابق هذين ال�صرطني بدايًة بالقيمة العادلة بعد اإ�صافة تكاليف املعاملة (اإال  	•
اإذا كانت م�صنفة كاأدوات دين بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل). ويتم قيا�صها الحقًا بالتكلفة املطفاأة 
با�صتخدام طريقة الفائدة الفعالة بعد طرح اأي خ�صارة تدين يف القيمة , ويتم االعرتاف باإيراد الفائدة يف 

قائمة الدخل.
يف حال تغريت اأهداف منوذج االأعمال بحيث كان هنالك تعار�ص مع �صروط التكلفة املطفاأة , فاإنه يجب على  	•
املجموعة اإعادة ت�صنيف اأدوات الدين امل�صنفة �صابقًا بالتكلفة املطفاأة لت�صنف بالقيمة العادلة من خالل 

قائمة الدخل.
وقد تختار املجموعة اأن ت�صنف اأدوات الدين التي تطابق �صروط التكلفة املطفاأة امل�صار اإليها اأعاله كاأدوات  	•
دين بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل اإذا كان هذا الت�صنيف يلغي عدم التوافق املحا�صبي اأو يقلل منه 

بدرجة كبرية يف حال قيا�ص املوجودات املالية بالتكلفة املطفاأة.

املوجودات امل�لية ب�لقيمة الع�دلة من خالل ق�ئمة الدخل 
اإن اأدوات الدين التي ال تتطابق مع �صروط التكلفة املطفاأة املذكورة اأعاله , اأو التي تطابق تلك ال�صروط ومع  	•
ذلك اختارت املجموعة عند االإعرتاف االأويل ت�صنيفها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل , يتم قيا�صها 

بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل.
ال يجوز اإعادة ت�صنيف اأدوات الدين امل�صنفة عند االعرتاف االأويل بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل  	•
وكانت  املطفاأة  التكلفة  �صروط  مع  توافق  هناك  كان  بحيث  االأعمال  منوذج  اأهداف  تغريت  حال  يف  اإال   ,
التدفقات املالية التعاقدية لالأداة تطابق �صروط التكلفة املطفاأة , فاإن على املجموعة اإعادة ت�صنيف اأدوات 

الدين امل�صنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل لت�صنف بالتكلفة املطفاأة . 
يتم ت�صنيف اال�صتثمارات يف اأدوات امللكية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل , اإال اإذا قامت املجموعة  	•
بت�صنيف ا�صتثمار حمتفظ به لغري املتاجرة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�صامل االآخر عند االعرتاف 

املبدئي .
يتم قيا�ص املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل بالقيمة العادلة, ويتم االعرتاف باالأرباح  	•

واخل�صائر الناجتة عن اإعادة القيا�ص يف قائمة الدخل املوحد.
يتم االعرتاف باإيرادات توزيعات االأرباح من اال�صتثمارات يف اأدوات امللكية بالقيمة العادلة من خالل االأرباح  	•
يف قائمة الدخل املوحد عندما ين�صاأ حق للمجموعة يف احل�صول على توزيعات االأرباح (اإقرارها من قبل 

الهيئة العامة).

املوجودات امل�لية ب�لقيمة الع�دلة من خالل الدخل ال�س�مل الآخر
متثل هذه املوجودات اال�صتثمارات يف اأدوات امللكية غري املحتفظ بها بغر�ص بيعها خالل مدة ق�صرية. 	•

ميكن للمجموعة اأن تختار ب�صكل نهائي (على اأ�صا�ص كل اأداة على حدة) اأن ت�صنف اأدوات امللكية بالقيمة  	•
العادلة من خالل الدخل ال�صامل االآخر.

بالقيمة  االآخر مبدئيا  ال�صامل  الدخل  العادلة من خالل  بالقيمة  امللكية  اأدوات  اال�صتثمارات يف  قيا�ص  يتم  	•
العادلة م�صاف اإليها تكاليف املعاملة. ويتم قيا�صها الحقًا بالقيمة العادلة ويتم االعرتاف باالأرباح واخل�صائر 
تقييم  اإعادة  اإىل احتياطي  االآخر وت�صاف  ال�صامل  الدخل  بند  العادلة حتت  القيمة  التغري يف  النا�صئة عن 
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اال�صتثمارات . عند ا�صتبعاد املوجودات املالية , فاإن االأرباح اأو اخل�صائر املرتاكمة �صابقًا يف احتياطي اإعادة 
تقييم اال�صتثمارات ال يتم اإعادة ت�صنيفها اإىل قائمة الدخل املوحد ولكن يتم اإعادة ت�صنيفها اإىل االأرباح 

املدورة. 
ال تخ�صع هذه املوجودات الختبار خ�صائر التدين. 	•

يتم االعرتاف بتوزيعات االأرباح على هذه اال�صتثمارات يف قائمة الدخل يف بند م�صتقل. 	•

ل -  القيمة العادلة
ميثل �صعر االإغالق بتاريخ القوائم املالية يف االأ�صواق املالية الن�صطة القيمة العادلة للموجودات وامل�صتقات  	•
املالية املتداولة , ويف حال عدم توفر اأ�صعار معلنة اأو عدم وجود تداول ن�صط لتلك االأداة املالية يتم تقدير 

قيمتها العادلة باإحدى الطرق التالية:
مقارنتها بالقيمة ال�صوقية احلالية الأداة مالية م�صابهة لها اإىل حد كبري .  -

خ�صم التدفقات النقدية املتوقعة .  -
مناذج ت�صعري اخليارات .  -

تهدف طرق التقييم اإىل احل�صول على قيمة عادلة تعك�ص توقعات ال�صوق وتاأخذ باالعتبار العوامل ال�صوقية  	•
واأية خماطر اأو منافع متوقعه عند تقدير قيمة املوجودات املالية, ويف حال تعذر قيا�ص القيمة العادلة ب�صكل 

يعتمد عليه يتم اإظهارها بالتكلفة / التكلفة املطفاأة
حتت�صب قيمة التدين على الفرق بني القيمة الدفرتية للموجودات املالية بالتكلفة املطفاأة والقيمة احلالية  	•

للتدفقات النقدية امل�صتقبلية املتوقعة خم�صومة باإ�صتخدام ن�صبة الفائدة الفَعالة االأ�صلية.
يتم تخفي�ص القيمة الدفرتية للموجودات املالية بالتكلفة املطفاأة مبقدار خ�صارة التدين من خالل ح�صاب  	•
قائمة  املخ�ص�ص يف  الدفرتية حل�صاب  بالقيمة  بالتغري  االإعرتاف  ويتم  القيمة. هذا  التدين يف  خم�ص�ص 

الدخل املوحد. 

م - امل�صتقات املالية
امل�صتقبلية, عقود  الفائدة  االآجلة, عقود  االأجنبية  العمالت  املالية (مثل عقود  االأدوات  اإثبات م�صتقات  يتم   

املقاي�صة , حقوق خيارات اأ�صعار العمالت االأجنبية) يف قائمة املركز املايل املوحد بالقيمة العادلة.

امل�صتقات املالية املحتفظ بها الأغرا�ص التحوط  .1

التغري يف القيمة العادلة ملوجودات ومطلوبات املجموعة . ملخاطر  التحوط  هو   : العادلة  للقيمة  التحوط  	•
يف حال انطباق �صروط حتوط القيمة العادلة يتم ت�صجيل االأرباح واخل�صائر الناجتة عن التغري يف القيمة  	•
العادلة للم�صتقات املالية املتحوط بها وكذلك التغري يف القيمة العادلة للموجودات اأو املطلوبات املتحوط لها 

يف قائمة الدخل املوحد.
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التدفقات النقدية ملوجودات ومطلوبات املجموعة  التحوط ملخاطر تغريات  : هو  النقدية  للتدفقات  التحوط  	•
احلالية واملتوقعة والتي لها تاأثري على قائمة الدخل املوحد.

يف حال انطباق �صروط حتوط التدفقات النقدية الفعال, يتم ت�صجيل االأرباح اأو اخل�صائر الناجتة عن التغري  	•
ال�صامل االآخر , ويتم حتويله لقائمة الدخل املوحد يف  يف القيمة العادلة الأداة التحوط �صمن بنود الدخل 

الفرتة التي يوؤثر بها التدفق النقدي املتحوط له على قائمة الدخل املوحد.
التحوطات التي ال ينطبق عليها �صروط التحوط الفعال, يتم ت�صجيل االأرباح اأو اخل�صائر الناجتة عن التغري  	•

يف القيمة العادلة الأداة التحوط يف قائمة الدخل املوحد.
: اأجنبية  وحدات  يف  اال�صتثمار  ل�صايف  التحوط  	•

يف حال انطباق �صروط التحوط ل�صايف اال�صتثمار يف وحدات اأجنبية, يتم ت�صجيل االأرباح اأو اخل�صائر الناجتة  	•
عن التغري يف القيمة العادلة الأداة التحوط �صمن بنود الدخل ال�صامل االآخر , ويتم حتويله لقائمة الدخل 

املوحد عند بيع اال�صتثمار يف الوحدة االأجنبية امل�صتثمر بها .
التحوطات التي ال ينطبق عليها �صروط التحوط الفعال, يتم ت�صجيل االأرباح اأو اخل�صائر الناجتة عن التغري  	•

يف القيمة العادلة الأداة التحوط يف قائمة الدخل املوحد.

امل�صتقات املالية املحتفظ بها الأغرا�ص املتاجرة   .2

املايل  املركز  قائمة  يف  املتاجرة  الأغرا�ص  بها  املحتفظ  املالية  االأدوات  مل�صتقات  العادلة  القيمة  اإثبات  يتم  	•
املوحد �صمن املوجودات االأخرى اأو املطلوبات االأخرى , ويتم ت�صجيل مبلغ التغري يف القيمة العادلة يف قائمة 

الدخل املوحد.

ن -  املوجودات التي اآلت ملكيتها للمجموعة وفاًء لديون م�صتحقة
بها  اآلت  التي  بالقيمة  وذلك  اأخرى«  »موجودات  بند  �صمن  للمجموعة  ملكيتها  اآلت  التي  املوجودات  تظهر  	•

للمجموعة اأو القيمة العادلة اأيهما اأقل .
يعاد تقييم هذه املوجودات يف تاريخ القوائم املالية املوحدة بالقيمة العادلة (مطروحًا منها تكاليف البيع)  	•
الزيادة  ت�صجيل  ويتم  املوحد  الدخل  قائمة  التدين يف قيمتها كخ�صارة يف  ت�صجيل  يتم  اإفرادي حيث  ب�صكل 
الدخل  قائمة  الذي مت قيده على  التدين  يتجاوز قيمة  الذي ال  اإىل احلد  املوحد  الدخل  قائمة  الالحقة يف 

املوحد �صابقًا .

�س -  املخ�ص�صات
يتم االعرتاف باملخ�ص�صات عندما يكون على املجموعة التزامات يف تاريخ القوائم املالية املوحدة نا�صئة عن  	•

اأحداث �صابقة وان ت�صديد االلتزامات حمتمل وميكن قيا�ص قيمتها ب�صكل يعتمد عليه .
يتم تقدير قيمة خم�ص�ص تعوي�ص نهاية اخلدمة للموظفني تبعًا للقوانني ال�صائدة يف البلدان التي تعمل فيها  	•
املجموعة, وت�صجل املبالغ املرتتبة �صنويًا يف قائمة الدخل املوحد , ويتم قيد املبالغ املدفوعة للموظفني عند 

نهاية اخلدمة اأو تركهم للعمل على املخ�ص�ص املاأخوذ لها. 
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�س – معلومات القطاعات
خدمات  او  منتجات  تقدمي  يف  معا  ت�صرتك  التي  والعمليات  املوجودات  من  جمموعة  ميثل  االعمال  قطاع  	•

خا�صعة ملخاطر وعوائد تختلف عن تلك املتعلقة بقطاعات اعمال اخرى .
القطاع اجلغرايف يرتبط يف تقدمي منتجات او خدمات يف بيئة اقت�صادية حمددة خا�صعة ملخاطر وعوائد  	•

تختلف عن تلك املتعلقة بقطاعات تعمل يف بيئات اقت�صادية اخرى .

ح�صابات مداره ل�صالح العمالء ع - 
متثل احل�صابات التي تديرها املجموعة نيابة عن العمالء وال تعترب من موجودات املجموعة. يتم اإظهار ر�صوم  	•

وعموالت اإدارة تلك احل�صابات يف قائمة الدخل املوحد. 
يتم اإعداد خم�ص�ص مقابل انخفا�ص قيمة املحافظ م�صمونة راأ�ص املال املدارة ل�صالح العمالء عن راأ�ص  	•

مالها.

ف - التقا�س
يتم اإجراء تقا�ص بني املوجودات املالية واملطلوبات املالية واإظهار املبلغ ال�صايف يف قائمة املركز املايل املوحد  	•
فقط عندما تتوفر احلقوق القانونية امللزمة وكذلك عندما يتم ت�صويتها على اأ�صا�ص التقا�ص اأو يكون حتقق 

املوجودات وت�صوية املطلوبات يف نف�ص الوقت . 

�س - النقد وما يف حكمه
بنوك  لدى  واالأر�صدة  النقد  وتت�صمن:  اأ�صهر,  ثالثة  مدة  ت�صتحق خالل  التي  النقدية  واالأر�صدة  النقد  هو  	•
التي  امل�صرفية  واملوؤ�ص�صات  البنوك  ودائع  وتنزل  امل�صرفية,  واملوؤ�ص�صات  البنوك  لدى  واالأر�صدة  مركزية 

ت�صتحق خالل مدة ثالثة اأ�صهر واالأر�صدة املقيدة ال�صحب .

5  - اأهم الجته�دات والتقديرات والفرتا�س�ت املح��سبية امل�ستخدمة
اإن اإعداد القوائم املالية املوحدة وتطبيق ال�صيا�صات املحا�صبية يتطلب من اإدارة البنك القيام باجتهادات  	•
املرفقة  واالي�صاحات  واملطلوبات  واملوجودات  واخل�صائر  االأرباح  مبالغ  على  توؤثر  وافرتا�صات  وتقديرات 
واالإف�صاح عن االلتزامات املحتملة. اإن هذه االجتهادات والتقديرات واالفرتا�صات توؤثر اأي�صا على االإيرادات 
باأحكام واجتهادات هامة لتقدير  القيام  البنك  اإدارة  وامل�صاريف واملخ�ص�صات وب�صكل خا�ص يتطلب من 
اإن  امل�صتقبل.  التقديرات يف  تلك  اأو�صاع وظروف  الناجمة عن  امل�صتقبلية  النقدية  التدفقات  واأوقات  مبالغ 
التقديرات املذكورة مبنية بال�صرورة على فر�صيات وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم 

التيقن واإن النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغريات يف امل�صتقبل.
قامت االدارة ببع�ص االجتهادات خالل تطبيق ال�صيا�صات املحا�صبية للمجموعة. اإن تلك االجتهادات املقدرة  	•
من قبل االإدارة والتي لها االأثر االأكرب على املبالغ املعرتف بها يف البيانات املالية املوحدة قد متت مناق�صتها 

يف اإي�صاحات بنود القوائم املالية ذات ال�صلة.
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اإن االفرتا�صات الرئي�صية املتعلقة بامل�صتقبل وامل�صادر الرئي�صية االأخرى للتقديرات الغري موؤكدة يف تاريخ  	•
التقرير والتي على حتتوي خماطر كبرية ملا قد تت�صبب به من تعديل جوهري للقيمة الدفرتية للموجودات 
واملطلوبات خالل ال�صنة املالية التالية, مو�صحة اأي�صا يف اإي�صاحات بنود القوائم املالية ذات ال�صلة اأدناه. 
اإعداد القوائم املالية املوحدة.  قامت املجموعة بو�صع افرتا�صاتها وتقديراتها على املحددات املتاحة عند 
اأو  ال�صوق  لتغريات  نتيجة  امل�صتقبلية  التطورات  حول  احلالية  واالفرتا�صات  الظروف  تتغري  قد  ذلك,  ومع 
الظروف التي قد تن�صاأ خارجا عن �صيطرة املجموعة. تقوم املجموعة بعك�ص هذه التغريات على االفرتا�صات 

عند حدوثها.
ان تقديراتنا املعتمدة يف اعداد القوائم املالية املوحدة معقولة ومف�صلة على النحو التايل : 	•

-      يتم تكوين خم�ص�ص لقاء الديون اعتمادا على ا�ص�ص وفر�صيات معتمدة من قبل ادارة املجموعة لتقدير 
املخ�ص�ص الواجب تكوينه مبوجب متطلبات املعايري الدولية للتقارير املالية , ويتم مقارنة نتائج هذه اال�ص�ص 
تعمل من خاللها  التي  الرقابية  ال�صلطات  تعليمات  تكوينها مبوجب  الواجب  املخ�ص�صات  مع  والفر�صيات 
للتقارير  النتائج االكثـر ت�صـددا ومبا يتوافق مع املعايري الدولية  التابعة ويتم اعتماد  فروع البنك و�صركاته 

املالية .
العقارات امل�صتملكة اعتمادا على تقييمات عقارية حديثة ومعتمدة من قبل مقدرين  -      يتم قيد تدين قيمة 

معتمدين لغايات احت�صاب التدين , ويعاد النظر يف ذلك التدين ب�صكل دوري .
-      يتم حتميل ال�صنة املالية مبا يخ�صها من نفقة �صريبة الدخل وفقا لالنظمة والقوانني واملعايري املحا�صبية 

ويتم احت�صاب واثبات املوجودات واملطلوبات ال�صريبية املوؤجلة وخم�ص�ص ال�صريبة الالزم .
-      تقوم االدارة باعادة تقدير االعمار االنتاجية لال�صول امللمو�صة وغري امللمو�صة ب�صكل دوري لغايات احت�صاب 
االنتاجية  االعمار  وتقديرات  اال�صول  لتلك  العامة  اعتمادا على احلالة  ال�صنوية  واالطفاءات  اال�صتهالكات 

املتوقعة يف امل�صتقبل , ويتم اخذ خ�صارة التدين يف قائمة الدخل املوحد .
-      يتم تكوين خم�ص�ص لقاء الق�صايا املقامة �صد البنك اعتمادا على درا�صة قانونية معدة من قبل حمامي 
وم�صت�صاري املجموعة والتي مبوجبها يتم حتديد املخاطر املحتمـل حدوثها يف امل�صتقبل , ويعاد النظر يف تلك 

الدرا�صات ب�صكـل دوري .
-      تقوم االدارة مبراجعة دورية للموجودات املالية والتي تظهر بالتكلفة لتقدير اي تدين يف قيمتها ويتم اخذ 

هذا التدين يف قائمة الدخل املوحد.
فيه  ت�صنف  الذي  العادلة  القيمة  ت�صل�صل  م�صتوى  واالإف�صاح عن  التحديد  يتم   : العادلة  القيمة  -     م�صتويات 
مقايي�ص القيمة العادلة كاملة , كما يتم ف�صل قيا�صات القيمة العادلة وفقًا للم�صتويات املحددة يف املعايري 
الدولية للتقارير املالية. ميثل الفرق بني امل�صتوى (2) وامل�صتوى (3) ملقايي�ص القيمة العادلة تقييم ما اإذا 
كانت املعلومات اأو املدخالت ميكن مالحظتها ومدى اأهمية املعلومات التي ال ميكن مالحظتها مما يتطلب 
و�صع اأحكام وحتليل دقيق للمدخالت امل�صتخدمة لقيا�ص القيمة العادلة مبا يف ذلك االأخذ باالعتبار كافة 

العوامل التي تخ�ص االأ�صل اأو االلتزام .
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باآالف الدوالرات االأمريكية6- نقد واأر�سدة لدى بنوك مركزية
31 كانون االول    ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

20172016
874 416 167 522 نقد يف اخلزينة

اأر�صدة لدى بنوك مركزية:
805 120 6042 264 2ح�صابات جارية

190 256 8383 903 2ودائع الأجل وخا�صعة الإ�صعار
777 362 4441 554 1االحتياطي النقدي االإجباري

697 652 011 362 �صهادات اإيداع
343 809 0647 607 7املجموع

 - با�صتثناء االحتياطي النقدي ال توجد اأية اأر�صدة مقيدة ال�صحب لدى البنوك املركزية.   
- بلغت االأر�صدة و�صهادات االإيداع التي ت�صتحق خالل فرتة تزيد عن ثالثة اأ�صهر25 مليون دوالر اأمريكي كما يف 31 كانون االأول 2017.

   ( ال يوجد اأر�صدة و�صهادات اإيداع ت�صتحق خالل فرتة تزيد عن ثالثة ا�صهر كما يف 31 كانون االأول 2016).

7- اأر�سدة لدى بنوك وموؤ�س�س�ت م�سرفية
    ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

بنوك وموؤ�س�س�ت م�سرفية محلية
باآالف الدوالرات االأمريكية

31 كانون االول
20172016

522 2 466 2  ح�صابات جارية
403 261 797 142 ودائع ت�صتحق خالل 3 اأ�صهر

925 263 263 145 املجموع

باآالف الدوالرات االأمريكيةبنوك وموؤ�س�س�ت م�سرفية خ�رجية
31 كانون االول

20172016
289 714 6002 226 2ح�صابات جارية

967 643 3801 595 1ودائع ت�صتحق خالل 3 اأ�صهر
-  991 24 �صهادات اإيداع

256 358 9714 846 3    املجموع

181 622 2344 992 3جمموع الأر�سدة لدى بنوك وموؤ�س�س�ت م�سرفية محلية وخ�رجية
 - ال توجد اأر�صدة ال تتقا�صى فوائد كما يف 31 كانون االأول 2017 و2016. 

 - بلغت االأر�صدة مقيدة ال�صحب 800 مليون دوالر كما يف 31 كانون االأول 2017 و2016. 

8- اإيداع�ت لدى بنوك وموؤ�س�س�ت م�سرفية 
    ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

باآالف الدوالرات االأمريكية
31 كانون االول اإيداع�ت لدى بنوك وموؤ�س�س�ت م�سرفية محلية 

20172016
736 20 415 9 اإيداعات ت�صتحق بعد 3 اأ�صهر وقبل 6 اأ�صهر 

150 21 150 21 اإيداعات ت�صتحق بعد �صنة
886 41 565 30 املجموع
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باآالف الدوالرات االأمريكية
31 كانون االول اإيداع�ت لدى بنوك وموؤ�س�س�ت م�سرفية خ�رجية  

20172016
772 97 214 98 اإيداعات ت�صتحق بعد 3 اأ�صهر وقبل 6 اأ�صهر 
291 2 009 15 اإيداعات ت�صتحق بعد 6 اأ�صهر وقبل 9 اأ�صهر

281 23 -  اإيداعات ت�صتحق بعد 9 اأ�صهر وقبل �صنة
888 10 631 6 اإيداعات ت�صتحق بعد �صنة

232 134 854 119 املجموع

118 176 419 150 جمموع الأر�سدة لدى بنوك وموؤ�س�س�ت م�سرفية محلية وخ�رجية 

 - ال توجد ايداعات مقيدة ال�صحب كما يف 31 كانون االأول 2017 و 2016

9 - موجودات م�لية ب�لقيمة الع�دلة من خالل ق�ئمة الدخل
       ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي : 

باآالف الدوالرات االأمريكية
31 كانون االول

20172016
284 352 620 104 اأذونات و�صندات حكومية

404 274 963 293 �صندات �صركات
624 29 624 29 �صلف وقرو�ص
781 15 360 14 اأ�صهم �صركات

423 26 087 28 �صناديق اإ�صتثمارية       
516 698 654 470     املجموع

10 - موجودات م�لية ب�لقيمة الع�دلة من خالل الدخل ال�س�مل الآخر
باآالف الدوالرات االأمريكية       ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

31 كانـــون االأول 
20172016

920 258 573 189 ا�صهم متوفر لها ا�صعار �صوقية
992 211 990 205 ا�صهم غري متوفر لها ا�صعار �صوقية

912 470 563 395      املجموع

بلغت توزيعات االأرباح النقدية على اال�صتثمارات اأعاله 7 مليون دوالر اأمريكي لل�صنة املنتهية يف 31 كانون االأول 2017 (7.8 مليون دوالر   •
اأمريكي لل�صنة  املنتهية يف 31  كانون االأول 2016).  

بلغت قيمة االأرباح املتحققة التي مت حتويلها من احتياطي تقييم اال�صتثمارات اىل االأرباح املدورة مبلغ 2.6 مليون دوالر اأمريكي كما يف 31   •
كانون االول 2017 وبلغ ن�صيب حقوق غري امل�صيطرين من االأرباح املتحققة مبلغ 16 األف دوالر اأمريكي كما يف 31 كانون االأول 2017 (بلغت 
قيمة اخل�صائر املتحققة التي مت حتويلها من احتياطي تقييم ا�صتثمارات اىل االأرباح املدورة مبلغ (680) الف دوالر اأمريكي كما يف 31 كانون 
االول 2016 وبلغ ن�صيب حقوق غري امل�صيطرين من اخل�صائر غري املتحققة مبلغ (358) الف دوالر اأمريكي كما يف 31 كانون االأول 2016).
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11 - ت�سهيالت ائتم�نية مب��سرة ب�لتكلفة املطف�أة
بــاآالف الـدوالرات االمـــريـكـية       اإن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

31 كانـون االأول 2017

اأفراد 
بنوك �صركات

وموؤ�ص�صات 
مالية

حكومات 
املجموعوقطاع عام �صغرية 

كربىومتو�صطة

721 829 559 2 872 82 971 504 324 156 995 82 كمبياالت واأ�صناد خم�صومة *
517 860 1044 376 804 5 990 291 6293 097 9901 88 ح�صابات جارية مدينة *
534 922 29316 883 755 47 138 162 54411 738 8041 090 3�صلف وقرو�ص م�صتغلة *

459 378 2-  -  825 79 555 143 079 155 2قرو�ص عقارية
980 146 -  -  -  -  980 146 بطاقات ائتمان

211 138 95625 261 4311 136 924 038 05215 136 8483 564 5    املجموع
261 378 -  545 6 160 213 150 94 406 64 ينزل: فوائد وعموالت معلقة 

375 271 4241 2 411  535 989 884 137 121 141 خم�ص�ص تدين ت�صهيالت ائتمانية مبا�صرة بالتكلفة املطفاأة
636 649 4241 2 956 6 695 202 0341 232 527 205     املجموع

575 488 53223 259 4751 129 229 836 01813 904 3212 359 5�س�يف ت�سهيالت ائتم�نية مب��سرة ب�لتكلفة املطف�أة

* �صايف بعد تنزيل الفوائد والعموالت املقبو�صة مقدمًا البالغة 126.9 مليون دوالر اأمريكي كما يف 31 كانون االول 2017.
 - بلغت قيمة الديون التي متت جدولتها خالل ال�صنة املنتهية يف 31 كانون االول 2017 مبلغ 303 مليون دوالر اأمريكي.

 - بلغت قيمة الديون التي متت هيكلتها ( حتويلها من ح�صابات غري عاملة اىل ح�صابات حتت املراقبة ) خالل ال�صنة املنتهية يف 31 كانون االول 2017 مبلغ 4.5 
مليون دوالر اأمريكي. 

 - بلغت الت�صهيالت االئتمانية املمنوحة للحكومة االأردنية و بكفالتها 89.8 مليون دوالر اأمريكي اأو ما ن�صبته 0.4٪ من اإجمايل الت�صهيالت كما يف 31 كانون 
االول 2017.

 - بلغت الت�صهيالت االئتمانية غري العاملة 1640.9 مليون دوالر اأمريكي اأو ما ن�صبته 6.5 ٪ من اإجمايل الت�صهيالت كما يف 31 كانون االول 2017.
- بلغت الت�صهيالت االئتمانية غري العاملة, بعد تنزيل الفوائد والعموالت املعلقة  1277.6 مليون دوالر اأمريكي اأو ما ن�صبته 5.2 ٪ من ر�صيد الت�صهيالت بعد 

تنزيل الفوائد والعموالت املعلقة كما يف 31 كانون االول 2017.

بــاآالف الـدوالرات االمـــريـكـية
31 كانـون االأول 2016

اأفراد 
بنوك �صركات

وموؤ�ص�صات 
مالية

حكومات 
املجموعوقطاع عام �صغرية 

كربىومتو�صطة

144 811 530 2 986 39 486 555 207 127 935 85 كمبياالت واأ�صناد خم�صومة *
593 314 3174 358 215 4 521 819 8012 036 7391 95 ح�صابات جارية مدينة *
987 181 43716 846 057 69 968 903 68410 527 8411 834 2�صلف وقرو�ص م�صتغلة *

406 217 2-  -  000 62 188 123 218 032 2قرو�ص عقارية
847 143 -  -  -  -  847 143 بطاقات ائتمان

977 668 28423 207 2581 113 975 340 88014 814 5802 192 5    املجموع
357 462 -  460 5 236 283 649 93 012 80 ينزل: فوائد وعموالت معلقة 

499 308 1411 2 398  270 019 1231 129 567 157 خم�ص�ص تدين ت�صهيالت ائتمانية مبا�صرة بالتكلفة املطفاأة
856 770 1411 2 858 5 506 302 7721 222 579 237     املجموع

121 898 14321 205 4001 107 469 038 10813 592 0012 955 4�س�يف ت�سهيالت ائتم�نية مب��سرة ب�لتكلفة املطف�أة

 - بلغت قيمة الديون التي متت جدولتها خالل ال�صنة املنتهية يف 31 كانون االول 2016 مبلغ 490 مليون دوالر اأمريكي.*  �صايف بعد تنزيل الفوائد والعموالت املقبو�صة مقدمًا البالغة 117.4 مليون دوالر اأمريكي كما يف 31 كانون االول 2016.
 - بلغت قيمة الديون التي متت هيكلتها ( حتويلها من ح�صابات غري عاملة اىل ح�صابات حتت املراقبة ) خالل ال�صنة املنتهية يف 31 كانون االول 2016 مبلغ 3.2 

مليون دوالر اأمريكي. 
 - بلغت الت�صهيالت االئتمانية املمنوحة للحكومة االأردنية و بكفالتها 46.7 مليون دوالر اأمريكي اأو ما ن�صبته 0.2٪ من اإجمايل الت�صهيالت كما يف 31 كانون االول 

.2016
 - بلغت الت�صهيالت االئتمانية غري العاملة 1575.7 مليون دوالر اأمريكي اأو ما ن�صبته 6.7 ٪ من اإجمايل الت�صهيالت كما يف 31 كانون االول 2016.

 - بلغت الت�صهيالت االئتمانية غري العاملة, بعد تنزيل الفوائد والعموالت املعلقة  1127.3 مليون دوالر اأمريكي اأو ما ن�صبته 4.9 ٪ من ر�صيد الت�صهيالت بعد 
تنزيل الفوائد والعموالت املعلقة كما يف 31 كانون االول 2016.
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تف��سيل حركة مخ�س�ش تدين الت�سهيالت الئتم�نية املب��سرة ب�لتكلفة املطف�أة

بــاآالف الـدوالرات االمـــريـكـية
31 كانـون االأول 2017

اأفراد 
بنوك �صركات

وموؤ�ص�صات 
مالية

حكومات 
املجموعوقطاع عام

ي�صمل املجموع 
حركة خم�ص�ص 
تدين القرو�ص 
العقارية كما يلي

�صغرية 
كربىومتو�صطة

374 12 499 308 1411 2 398  270 019 1231 129 567 157 ر�صيد بداية ال�صنة
175 2 481 297 814  -  211 252 612 26 844 17 املقتطع من االإيرادات 

امل�صتخدم من املخ�ص�ص (ديون 
م�صطوبة اأو حمولة اىل بنود خارج 

قائمة املركز املايل املوحد) *
( 23 175)( 7 400)( 278 901)  -  -( 309 476)(  614)

(873 2 )(104 47 )(570  )-  (214 26 )(963 10 )(357 9 )الفائ�ص يف املخ�ص�ص حمول لالإيراد
120  831 12 -  -  119 11 914 1 (202  )تعديالت خالل ال�صنة 

79  144 9 39  13  050 12 (402 1 )(556 1 )تعديالت فرق عملة
261 11 375 271 4241 2 411  535 989 884 137 121 141 ر�سيد نه�ية ال�سنة

بــاآالف الـدوالرات االمـــريـكـية
31 كانـون االأول 2016

اأفراد 
بنوك �صركات

وموؤ�ص�صات 
مالية

حكومات 
املجموعوقطاع عام

ي�صمل املجموع 
حركة خم�ص�ص 
تدين القرو�ص 
العقارية كما يلي

�صغرية 
كربىومتو�صطة

847 16 283 212 7511 2 353 1 901 902 135 134 143 171 ر�صيد بداية ال�صنة
507 2 373 253 878 1 -    904 210 179 22 412 18 املقتطع من االإيرادات 

امل�صتخدم من املخ�ص�ص (ديون 
م�صطوبة اأو حمولة اىل بنود خارج 

قائمة املركز املايل املوحد) *
( 5 617)( 6 173)( 31 216)    -    -( 43 006)(  88)

(932 4 )(317 74 )(182 1 )(950  )(077 47 )(932 9 )(176 15 )الفائ�ص يف املخ�ص�ص حمول لالإيراد
(947 1 )847 9 (94  )-    623 12 (306 4 )624 1 تعديالت خالل ال�صنة 

(13  )(681 49 )(212 1 )(5  )(865 28 )(780 6 )(819 12 )تعديالت فرق عملة
374 12 499 308 1411 2 398  270 019 1231 129 567 157 ر�سيد نه�ية ال�سنة

- ال توجد خم�ص�صات انتفت احلاجة اليها نتيجة ت�صويات او ت�صديد ديون وحولت اإزاء ديون غري عاملة اخرى  كما يف 31 كانون االول 2017 و 2016.
- يتم حتديد قيمة التدين على م�صتوى كل عميل و ب�صكل افرادي. 

* بلغت الديون غري العاملة املحولة اىل بنود خارج قائمة املركز املايل املوحد 399.3 مليون دوالر كما يف 31 كانون االأول 2017 ( 6.6 مليون دوالر كما 
يف 31 كانون االأول 2016) علمًا باأن هذه الديون مغطاه بالكامل باملخ�ص�صات و الفوائد املعلقة.  
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تف��سيل حركة الفوائد والعمولت املعلقة 

بــاآالف الـدوالرات االمـــريـكـية
31 كانـون االأول 2017

اأفراد 
بنوك �صركات

وموؤ�ص�صات 
مالية

حكومات 
املجموعوقطاع عام

ي�صمل املجموع 
حركة الفوائد 

والعموالت املعلقة 
للقرو�ص العقارية 

كما يلي 
�صغرية 
كربىومتو�صطة

196 11 357 462  - 460 5 236 283 649 93 012 80 ر�صيد بداية ال�صنة
016 3 988 88  - 085 1 100 58 376 14 427 15 فوائد وعموالت معلقة خالل ال�صنة

 فوائد وعموالت مت ت�صويتها / م�صطوبة 
اأو حمولة اإىل بنود خارج قائمة املركز 

املايل املوحد
( 26 887)( 11 318)( 129 914) -  - ( 168 119)(  943)

 فوائد وعموالت مت ت�صويتها حمولة
(003 1 )(384 8 ) -  - (687 2 )(690 2 )(007 3 )لالإيرادات

 -  -  -  - 120  468  (588  )تعديالت خالل ال�صنة
7  419 3  -  - 305 4 (335  )(551  )تعديالت فرق عملة

273 12 261 378  - 545 6 160 213 150 94 406 64 ر�سيد نه�ية ال�سنة

بــاآالف الـدوالرات االمـــريـكـية
31 كانـون االأول 2016

اأفراد 
بنوك �صركات

وموؤ�ص�صات 
مالية

حكومات 
املجموعوقطاع عام

ي�صمل املجموع 
حركة الفوائد 

والعموالت املعلقة 
للقرو�ص العقارية 

كما يلي 
�صغرية 
كربىومتو�صطة

557 11 248 419  - 499 4 632 253 491 91 626 69 ر�صيد بداية ال�صنة
816 3 238 90  - 961  839 57 532 14 906 16 فوائد وعموالت معلقة خالل ال�صنة

 فوائد وعموالت مت ت�صويتها / م�صطوبة 
اأو حمولة اإىل بنود خارج قائمة املركز 

املايل املوحد
(  938)( 9 091)( 17 738) -  - ( 27 767)(  492)

 فوائد وعموالت مت ت�صويتها حمولة
(683 3 )(431 10 ) -  - (267 2 )(798 2 )(366 5 )لالإيرادات

   - 533 2  -  - 835  751  947  تعديالت خالل ال�صنة
(2  )(464 11 ) -  - (065 9 )(236 1 )(163 1 )تعديالت فرق عملة

196 11 357 462  - 460 5 236 283 649 93 012 80 ر�سيد نه�ية ال�سنة
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تتوزع الت�سهيالت الئتم�نية املب��سرة ح�سب التوزيع اجلغرايف والقط�ع القت�س�دي كم� يلي :

القط�ع القت�س�دي
بــاآالف الـدوالرات االمـــريـكـية

 31 كانـون االول خارج االردنداخل االردن
2017

 31 كانـون االول 
2016

001 955 3214 359 9955 676 3262 682 2اأفراد

843 035 0994 532 0304 094 0693 438 1�صناعة وتعدين

613 982 9961 340 5082 855 4881 485 ان�صاءات

634 723 2211 828 3001 453 9211 374 عقارات

816 708 1923 063 6884 965 5042 097 1جتارة

907 159 207 277 703 123 504 153 زراعة

000 619 303 517 724 311 579 205 �صياحة وفنادق

094 667 783 569 734 430 049 139 نقل

758 5 663 14 137 12 526 2 ا�صهم

912 727 7832 596 6432 963 1401 633 خدمات عامة

400 107 475 129 929 115 546 13 بنوك وموؤ�ص�صات مالية

143 205 5321 259 2471 101 2851 158 احلكومة والقطاع العام

121 898 57521 488 63823 104 93716 383 7�س�يف ت�سهيالت ائتم�نية مب��سرة ب�لتكلفة املطف�أة 
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12 - موجودات م�لية اأخرى ب�لتكلفة املطف�أة
       ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

باآالف الدوالرات االأمريكية
31 كانون االول

20172016
708 089 6612 023 2 اأذونات خزينة

816 932 5903 149 4 �صندات حكومية وبكفالتها
573 645 8001 614 1�صندات �صركات

(142 27 )(028 28 )ينزل : خم�ص�ص التدين
955 640 0237 760 7املجموع

باآالف الدوالرات االأمريكيةحتليل ال�سندات ح�سب طبيعة الف�ئدة :
31 كانون االول

20172016
918 777 081 710 ذات فائدة متغرية 

037 863 9426 049 7ذات فائدة ثابتة 
955 640 0237 760 7املجموع

حتليل املوجودات امل�لية ح�سب توفر الأ�سع�ر ال�سوقية:
باآالف الدوالرات االأمريكية

31 كانون االولموجودات م�لية متوفر له� اأ�سع�ر �سوقية :
20172016

536 250 288 489  اأذونات خزينة
559 019 5201 105 1 �صندات حكومية وبكفالتها

604 410 0401 387 1�صندات �صركات
699 680 8482 981 2املجموع

باآالف الدوالرات االأمريكيةموجودات م�لية غري متوفر له� اأ�سع�ر �سوقية :
31 كانون االول

20172016
172 839 3731 534 1 اأذونات خزينة

257 913 0702 044 3 �صندات حكومية وبكفالتها
827 207 732 199 �صندات �صركات

256 960 1754 778 4املجموع

955 640 0237 760 7 املجموع الكلي

تف��سيل حركة مخ�س�ش تدين املوجودات امل�لية الأخرى ب�لتكلفة املطف�أة :
باآالف الدوالرات االأمريكية

31 كانون االول
20172016

967 28 142 27 ر�صيد بداية ال�صنة
 -  - املقتطع من االيرادات 

 -  - امل�صتخدم من املخ�ص�ص 
(825 1 )886  تعديالت فرق عملة

142 27 028 28 ر�سيد نه�ية ال�سنة

مت خالل ال�صنة املنتهية يف 31 كانون االول 2017 بيع بع�ص املوجودات املالية االأخرى بالتكلفة املطفاأة مببلغ 49.8 مليون دوالر امريكي
 (424.5 مليون دوالر امريكي خالل ال�صنة املنتهية يف 31 كانون االول 2016). 
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13 - ا�ستثم�رات يف �سرك�ت حليفة 

باآالف الدوالرات االأمريكيةان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :
 31 كانـــون االأول 2016  31 كانـــون االأول 2017 

ن�صبة امللكية 
والت�صويت

قيمة 
اال�صتثمار

ن�صبة امللكية 
والت�صويت

 قيمة 
اال�صتثمار

 بلد 
التاأ�صي�ص 

القيمة 
ال�صوقية 

تاريخ البيانات 
تاريخ طبيعة الن�صاطاملالية املعتمدة

التملك
٪٪

.Turkland Bank A.Ş50.00 137 73250.00 155 9682006عمليات م�صرفية2017غري متداولتركيا
1984عمليات م�صرفية2017غري متداولُعمان304 317 70849.00 347 49.00بنك ُعمان العربي   

1979عمليات م�صرفية6672017 634 2ال�صعودية988 539 62740.002 675 40.002البنك العربي الوطني
1972اأعمال تاأمني2016غري متداوللبنان864 31 03540.34 32 40.34�صركة التاأمني العربية �ص.م.ل

تاأجري ت�صغيلي 2016غري متداوللبنان684 8 83735.39 8 35.39�صركة االأبنية التجارية �ص.م.ل
1966عقاري

�صركة جمموعة ادارة اال�صتثمار (�صركة 
خدمات 2017غري متداولُعمان636 10 54734.00 11 34.00حليفة لدى البنك العربي �صوي�صرا) 

2016وا�صتثمارات مالية
�صركات حليفة اخرى (يف معظمها 

متعددة564 12 متعددة745 12 متعددةلدى البنك العربي تون�ص*)

008 077 2313 226 3املجموع
* متثل ب�صكل رئي�صي اال�صتثمار يف �صركة االيجار العربية لتون�ص مببلغ 7.1 مليون دوالر و ال�صركة العربية �صيكاف مببلغ 2 مليون دوالر و �صركة االإ�صتثمار العربي 

لتون�ص مببلغ 1.3 مليون دوالر كما يف 31 كانون االأول 2017.
(بلغ قيمة اال�صتثمار يف �صركة االيجار العربية لتون�ص مبلغ 7.6 مليون دوالر و ال�صركة العربية �صيكاف مببلغ 2.1 مليون دوالر و �صركة االإ�صتثمار العربي لتون�ص 

مببلغ 1.3 مليون دوالر كما يف 31 كانون االأول 2016) .

باآالف الدوالرات االأمريكيةان احلركة على ال�ستثم�رات يف ال�سرك�ت احلليفة هي كم� يلي:
20172016

290 916 0082 077 3ر�صيد بداية ال�صنة 
810 27 724 2 �صراء ا�صتثمارات يف �صركات حليفة

964 334 278 350 ح�صة املجموعة من اأرباح ال�صنة
(607 175 )(470 169 )توزيعات اأرباح مقبو�صة 

(216 32 )(059 11 )تعديالت فرق عملة
767 5 (250 23 )ح�صة املجموعة من تغيريات اأخرى يف حقوق امللكية 

008 077 2313 226 3ر�سيد نه�ية ال�سنة 

349 73 754 76 ح�سة املجموعة من ال�سرائب

* بلغ �صعر اإقفال �صهم البنك العربي الوطني يف �صوق املال ال�صعودي 24.7 ريال �صعودي كما يف 31 كانون االأول 2017 (22.09 ريال �صعودي كما يف 
31 كانون االأول 2016). 

باآالف الدوالرات االأمريكيةاإن ح�سة املجموعة من ارب�ح وخ�س�ئر ال�سرك�ت احلليفة هي كم� يلي :
31 كانـــــــون االأول

20172016
.Turkland Bank A.Ş( 7 474) 2 560

393 26 905 35 بنك ُعمان العربي   
416 304 689 322 البنك العربي الوطني

159  (790  )�صركة التاأمني العربية �ص.م.ل
436 1 (52  )اأخرى

964 334 278 350 املجموع

باآالف الدوالرات االأمريكيةاإن ح�سة املجموعة من موجودات ومطلوب�ت وايرادات ال�سرك�ت احلليفة هي كم� يلي :
31 كانـــــــون االأول

20172016
211 749 66521 925 21جمموع املوجودات 
013 717 43418 699 18جمموع املطلوبات
225 773 346 815 جمموع االيرادات
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14 - موجودات ث�بتة
      ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

باآالف الدوالرات االأمريكية

مبايناأرا�صي
اأثاث 

وجتهيزات 
ومعدات

اأجهزة 
احلا�صوب 
واالأت�صاالت

املجموعاأخرى و�صائل نقل

التكلفة الت�ريخية:

587 886 196 88 448 14 874 132 054 201 034 372 981 77 الر�سيد كم� يف اول ك�نون الث�ين 2016

512 97 089 11 479 1 460 22 945 8 539 53 -    اإ�صافات
(713 42 )(908 5 )(968  )(230 8 )(680 3 )(186 21 )(741 2 )ا�صتبعادات

31  (106 6 )-    12  094 6 31   - تعديالت خالل ال�صنة
(354 23 )(790 6 )(650  )(283  )(749 1 )(536 12 )(346 1 )تعديالت فرق عملة

063 918 481 80 309 14 833 146 664 210 882 391 894 73 الر�سيد كم� يف 31 ك�نون الأول 2016

168 51 237 11 875 1 003 17 664 12 380 8  9 اإ�صافات
(458 31 )(027 9 )(793  )(207 13 )(396 4 )(593 3 )(442  )ا�صتبعادات

(11) (18  ) - 8   -  - (1) تعديالت خالل ال�صنة
639 5 (450  )(242  )310 1 211  080 6 (270 1 )تعديالت فرق عملة

401 943 223 82 149 15 947 151 143 219 749 402 190 72 الر�سيد كم� يف 31 ك�نون الأول 2017

ال�ستهالك املرتاكم:

143 435 653 45 321 11 040 106 047 147 082 125  - الر�سيد كم� يف اول ك�نون الث�ين 2016

661 47 927 8 234 1 429 13 198 14 873 9  - ا�صتهالك ال�صنة
(775 18 )(884 1 )(090 1 )(203 7 )(526 3 )(072 5 ) - ا�صتبعادات

31  (308 1 ) - (31  )339 1 31   - تعديالت خالل ال�صنة
(630 9 )(633 2 )(369  )(905 2 )(999  )(724 2 ) - تعديالت فرق عملة

430 454 755 48 096 11 330 109 059 158 190 127  - الر�سيد كم� يف 31 ك�نون الأول 2016

962 48 334 7 282 1 237 16 260 14 849 9  - ا�صتهالك ال�صنة
(764 21 )(789 2 )(769  )(158 13 )(304 4 )(744  ) - ا�صتبعادات

(38  )(16  )(28) 7  (6  )5   - تعديالت خالل ال�صنة
670 2 (149  )(160  )296 1 410  273 1  - تعديالت فرق عملة

260 484 135 53 421 11 712 113 419 168 573 137  - الر�سيد كم� يف 31 ك�نون الأول 2017

141 459 088 29 728 3 235 38 724 50 176 265 190 72 �س�يف القيمة الدفرتية كم� يف 31 ك�نون الأول 2017

633 463 726 31 213 3 503 37 605 52 692 264 894 73 �س�يف القيمة الدفرتية كم� يف 31 ك�نون الأول 2016

بلغت تكلفة املوجودات الثابتة امل�صتهلكة بالكامل مبلغ 242.7 مليون دوالر امريكي كما يف 31 كانون االأول 2017 (242.5  مليون دوالر امريكي كما 
يف 31 كانون االأول 2016).
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باآالف الدوالرات االأمريكية15 - موجودات اأخرى
31 كانـون االول       ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

20172016
568 184 381 180 فوائد للقب�ص

572 93 444 111 م�صاريف مدفوعة مقدمًا
041 50 372 59 موجودات اآلت ملكيتها للمجموعة وفاًء لديون م�صتحقة *

442 20 675 23 موجودات غري ملمو�صة **
580 123 302 116 موجودات متفرقة اأخرى

203 472 174 491 املجموع

*  تتطلب تعليمات البنك املركزي االأردين التخل�ص من هذه املوجودات خالل فرتة اأق�صاها �صنتني من تاريخ االإحالة.

احلركة على املوجودات التي اآلت ملكيته� للمجموعة وف�ء لديون م�ستحقة :  
باآالف الدوالرات االأمريكية

2017
املجموعاأخرىمباين ارا�صي 

041 50 355  646 35 040 14 ر�صيد بداية ال�صنة
263 16  - 565 4 698 11 اإ�صافات

(310 3 ) - (721 2 )(589  )ا�صتبعادات
(653 3 ) - (194 2 )(459 1 )خم�ص�ص و خ�صارة تدين

 31  - 24   7 تعديالت فرق عملة
372 59 355  320 35 697 23 ر�سيد نه�ية ال�سنة

باآالف الدوالرات االأمريكية
2016

املجموعاأخرىمباين ارا�صي 
518 58 687 7 601 36 230 14 ر�صيد بداية ال�صنة

350 5  - 655 3 695 1 اإ�صافات
(789 10 )(191 7 )(211 2 )(387 1 )ا�صتبعادات

(813 2 )(141) (197 2 )(475  )خم�ص�ص و خ�صارة تدين
(225)  - (202  )(23) تعديالت فرق عملة

041 50 355  646 35 040 14 ر�سيد نه�ية ال�سنة

باآالف الدوالرات االأمريكية** احلركة على املوجودات غري امللمو�سة: 
31 كانــــون االول

20172016
055 16 442 20 ر�صيد بداية ال�صنة 

642 13 048 12 اإ�صافات
(769  )(66  )ا�صتبعادات

(112 7 )(584 7 )االطفاء لل�صنة
(374 1 )(165 1 )تعديالت خالل ال�صنة وفرق عملة

442 20 675 23 ر�سيد نه�ية ال�سنة 
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16 -  موجودات �سريبية موؤجلة

       ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :
باآالف الدوالرات االأمريكية

2017
البنود التي نتج عنه� موجودات �سريبية 

موؤجلة:
 ر�صيد

املحررامل�صافبداية ال�صنة
 تعديالت

خالل ال�صنة 
وفرق عملة

 ر�صيد
ال�صريبة املوؤجلةنهاية ال�صنة

خم�ص�ص تدين ت�صهيالت ائتمانية مبا�صرة 
176 33 964 145 905 1 (572 34 )345 62 286 116 بالتكلفة املطفاأة

154 19 472 65    - (047 7 )328 15 191 57 خم�ص�ص تعوي�ص نهاية اخلدمة 
039 4 537 18    - (171 12 )830 12 878 17 فوائد معلقة مدفوع �صرائب عنها 

854 30 821 107 531 2 (317 8 )227 23 380 90 اأخرى
223 87 794 337 436 4 )107 62 (730 113 735 281 املجموع

باآالف الدوالرات االأمريكية
2016

 ر�صيد
املحررامل�صافبداية ال�صنة

 تعديالت
خالل ال�صنة 
وفرق عملة

 ر�صيد
ال�صريبة املوؤجلةنهاية ال�صنة

خم�ص�ص تدين ت�صهيالت ائتمانية مبا�صرة 
117 27 286 116 (676 4 )(185 24 )781 62 366 82 بالتكلفة املطفاأة

412 17 191 57    - (523 10 )445 9 269 58 خم�ص�ص تعوي�ص نهاية اخلدمة 
810 3 878 17    - (705 6 )074 12 509 12 فوائد معلقة مدفوع �صرائب عنها 

051 25 380 90 (090 1 )(291 12 )584 33 177 70 اأخرى
390 73 735 281 )766 5 ()704 53 (884 117 321 223 املجموع

 *  اإن �صرائب الدخل املوؤجلة ناجمة عن الفروقات الزمنية املوؤقتة لبنود دفع عنها �صرائب يف ال�صنة احلالية اأو ال�صنوات ال�صابقة و�صيتم اال�صتفادة 
من هذه املبالغ يف امل�صتقبل . هذا ومت احت�صابها على اأ�صا�ص معدالت ال�صريبة يف البلدان التي تعمل بها املجموعة  .

باآالف الدوالرات االأمريكية     اإن احلركة على ح�س�ب املوجودات ال�سريبية املوؤجلة هي كم� يلي:
20172016

629 58 390 73 ر�صيد بداية ال�صنة
461 30 389 27 امل�صاف خالل ال�صنة

(294 14 )(649 14 )املطفاأ خالل ال�صنة
(406 1 )093 1 تعديالت خالل ال�صنة و فرق عملة

390 73 223 87 ر�سيد نه�ية ال�سنة
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17 -  ودائع بنوك وموؤ�س�س�ت م�سرفية

         اإن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :
باآالف الدوالرات االأمريكية

31 كانــــــــون االول 312016 كانــــــــون االول 2017

املجموعخارج اململكةداخل اململكةاملجموعخارج اململكةداخل اململكة

417 517 417 517    - 476 584 476 584    - ح�صابات جارية وحتت الطلب

582 235 0673 108 5153 127 812 342 2033 237 6093 105 ودائع الجل

999 752 4843 625 5153 127 288 927 6793 821 6093 105 املجموع

18 -  ودائع عمــالء

باآالف الدوالرات االأمريكية       ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :
31 كانون االول 2017

اأفراد 
�صركات

حكومات وقطاع 
املجموععام

كربى�صغرية ومتو�صطة

789 364 58512 345 229 158 8172 069 1582 791 7ح�صابات جارية وحتت الطلب

246 250 1323  935 17 800 162 379 069 3ودائع التوفري

681 084 53015 101 3662 849 5233 937 262 196 8ودائع الأجل وخا�صعة الإ�صعار

743 380 046 94 419 66 161 13 117 207 �صهادات اإيداع

459 080 29331 541 9492 091 3016 183 9163 263 19املجموع

- بلغت قيمة ودائع احلكومة االأردنية والقطاع العام االردين 395 مليون دوالر امريكي اأو ما ن�صبته 1.3 ٪ من اإجمايل ودائع العمالء كما يف 31 كانون 
االأول 2017  (679 مليون دوالر امريكي اأو ما ن�صبته 2.2 ٪ من اإجمايل ودائع العمالء كما يف 31 كانون االأول 2016).

- بلغت قيمة ودائع العمالء التي ال حتمل فوائد 11076.3 مليون دوالر امريكي اأو ما ن�صبته 35.6 ٪ من اإجمايل ودائع العمالء كما يف 31 كانون االأول 
2017  (11086.7 مليون دوالر امريكي اأو ما ن�صبته 35.7 ٪ من اإجمايل ودائع العمالء كما يف 31 كانون االأول 2016).

- بلغت قيمة الودائع املحجوزة (مقيدة ال�صحب) 146.8 مليون دوالر امريكي اأو ما ن�صبته 0.5 ٪ من اإجمايل ودائع العمالء كما يف 31 كانون االأول 
2017 ( 136.7 مليون دوالر امريكي اأو ما ن�صبته 0.4 ٪ من اإجمايل ودائع العمالء كما يف 31 كانون االأول 2016).

 - بلغت قيمة الودائع اجلامدة 395.5 مليون دوالر امريكي اأو ما ن�صبته 1.3٪ من اإجمايل ودائع العمالء كما يف 31 كانون االأول 2017 (345.4 مليون 
دوالر امريكي اأو ما ن�صبته 1.1 ٪ من اإجمايل ودائع العمالء كما يف 31 كانون االأول 2016) .



172

دة
وح

لم
ة ا

الي
لم

م ا
وائ

لق
ل ا

حو
ت 

حا
ضا

اي

باآالف الدوالرات االأمريكية       ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :
31 كانون االول 2016

اأفراد 
حكومات وقطاع �صركات

املجموععام
كربى�صغرية ومتو�صطة

703 414 91812 441 982 501 0272 058 7762 412 7ح�صابات جارية وحتت الطلب
495 163 1643  676 30 673 147 982 984 2ودائع التوفري

222 204 37115 296 6142 387 5084 091 7291 428 7ودائع الأجل وخا�صعة الإ�صعار
732 299 874 35 750 57 460 14 648 191 �صهادات اإيداع

152 082 32731 774 0222 978 6686 311 1353 018 18املجموع

19 -  ت�أمين�ت نقدية

باآالف الدوالرات االأمريكية       ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :
31 كانـون االول

20172016

001 907 7451 890 1تاأمينات مقابل ت�صهيالت ائتمانية مبا�صرة بالتكلفة املطفاأة
657 648 988 802 تاأمينات مقابل ت�صهيالت ائتمانية غري مبا�صرة

886 1 468 2 تاأمينات التعامل بالهام�ص
882 3 088 4 تاأمينات اأخرى

426 561 2892 700 2املجموع
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20 -  اأموال مقرت�سة
باآالف الدوالرات االأمريكية       ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

31 كانـون االول
20172016

434 30 331 66 من بنوك مركزية*
751 240 759 115 من بنوك وموؤ�ص�صات مالية  **

185 271 090 182 املجموع

باآالف الدوالرات االأمريكية
31 كانـون االولحتليل الموال املقرت�سة ح�سب طبيعة الفوائد

20172016
437 83 895 27 ذات فائدة متغرية

748 187 195 154 ذات فائدة ثابتة
185 271 090 182      املجموع

قام البنك العربي فروع االأردن خالل العام 2013 بتوقيع اتفاقية قر�ص مع البنك املركزي االأردين بقيمة 5.6 مليون دوالر ملدة (15) عاما منها (5) اأعوام فرتة �صماح   *
وبن�صبة فائدة (2.5٪) لعام 2013 وفائدة متغرية  (1.8٪+ليبور6 ا�صهر) ملا بعد عام 2013. تهدف االتفاقية اإىل دعم ال�صركات املتو�صطة وال�صغرية ومتناهية ال�صغر 
ويتم ت�صديد القر�ص مبوجب اق�صاط ن�صف �صنوية يف كل من �صهر اآذار واأيلول من كل عام وبلغ ر�صيد القر�ص 5.6 مليون دوالر كما يف 31 كانون االأول 2017 ( 5.6 مليون 

دوالر كما يف 31 كانون االأول 2016) .
قام البنك العربي فروع االأردن خالل العام 2014 بتوقيع اتفاقية قر�ص مع البنك املركزي االأردين بقيمة 3.9 مليون دوالر ملدة (10) اعوام منها (3) اأعوام فرتة �صماح   *
وبن�صبة فائدة ثابتة 2.5٪. تهدف االتفاقية اإىل دعم ال�صركات ال�صغرية و املتو�صطة ومتناهية ال�صغر ويتم ت�صديد القر�ص ب�صكل اق�صاط ن�صف �صنوية يف كل من �صهر اآذار 

واأيلول من كل عام وبلغ ر�صيد القر�ص 3.7 مليون دوالر كما يف 31 كانون االأول 2017 ( 3.9 مليون دوالر كما يف 31 كانون االأول 2016).
قام البنك العربي فروع االأردن خالل العام 2015 و2016 مبنح قرو�ص مقابل �صلف متو�صطة االجل من البنك املركزي ب�صعر فائدة ثابت ي�صاوي �صعر فائدة اخل�صم النافذ   *
يوم منح ال�صلفة مطروحا منه 2٪, ويتم �صداد ال�صلف مبا يتوافق مع ا�صتحقاق اق�صاط القرو�ص املمنوحة للعمالء والتي ت�صدد مبوجب اق�صاط �صهرية تبداأ من �صهر كانون 

الثاين 2018 و تنتهي يف �صهر اأيار 2027, وبلغ ر�صيد ال�صلف 49.5 مليون دوالر كما يف 31 كانون االأول 2017 (18 مليون دوالر كما يف 31 كانون االأول 2016).
قام البنك العربي فروع االأردن خالل العام 2016 بتوقيع اتفاقية قر�ص مع البنك املركزي االأردين بقيمة 5.1 مليون دوالر ملدة (15) عاما منها (5) اأعوام فرتة �صماح   *
وبن�صبة فائدة متغرية (1.85٪ + ليبور6 اأ�صهر). تهدف االتفاقية اإىل دعم ال�صركات املتو�صطة وال�صغرية ومتناهية ال�صغر ويتم ت�صديد القر�ص مبوجب اق�صاط ن�صف 

�صنوية يف كل من �صهر اآذار واأيلول من كل عام وبلغ ر�صيد القر�ص 5.1 مليون دوالر كما يف 31 كانون االأول 2017 (2.8 مليون دوالر كما يف 31 كانون االأول 2016).
قام البنك العربي فروع االأردن خالل العام 2017 بتوقيع اتفاقية قر�ص مع البنك املركزي االأردين بقيمة 10.9 مليون دوالر ملدة (22) عاما منها (5) اأعوام فرتة �صماح   *
وبن�صبة فائدة 3٪ (يحق للبنك املركزي تعديل الفائدة كل �صنتني بحيث ال تزيد عن 3.5٪). تهدف االتفاقية اإىل دعم ال�صركات املتو�صطة وال�صغرية ومتناهية ال�صغر ويتم 

ت�صديد القر�ص مبوجب اق�صاط ن�صف �صنوية يف كل من �صهر اأيار وت�صرين ثاين من كل عام وبلغ ر�صيد القر�ص 2.4 مليون دوالر كما هي يف  31 كانون اول 2017 .
 - ثابتة ترتاوح بني (٪0.85  فائدة  بن�صب  دبي  امل�صرفية يف  �صوميتومو  ميت�صوي  �صركة  مع  اتفاقيات قرو�ص  بتوقيع  العام 2017  االأردن خالل  فروع  العربي  البنك  قام   **  

0.892٪) حيث بلغ الر�صيد 23.5 مليون دوالر كما يف 31 كانون االأول 2017 و ي�صتحق اأول عقد بتاريخ 4 كانون الثاين 2018 واآخر عقد بتاريخ 21 اأيار 2018. 
 ** قام البنك العربي فروع االأردن خالل العام 2016 بتوقيع اتفاقية قر�ص مع بنك اأبو ظبي الوطني  بقيمة 75 مليون دوالر بن�صبة فائدة متغرية  (2٪+ليبور3 ا�صهر) و قام 

البنك بت�صديد القر�ص خالل العام 2017. (75 مليون دوالر كما يف 31 كانون االأول 2016).
** قام البنك العربي فروع البحرين خالل العام 2016 باالقرتا�ص من بنوك وموؤ�ص�صات مالية ب�صعر فائدة ثابت (2.85٪) حيث ا�صتحق اآخر عقد بتاريخ 9 اآذار 2017 و بلغ 

الر�صيد �صفر مليون دوالر كما يف 31 كانون االأول 2017 ( 102.7 مليون دوالر كما يف 31 كانون االأول 2016). 
** قام البنك العربي لتون�ص باالإقرتا�ص من بنوك وموؤ�ص�صات مالية باالإ�صافة اإىل طرح قرو�ص جتمع بنكية وقد بلغ الر�صيد 92.2 مليون دوالر اأمريكي كما يف 31 كانون االأول 
2017 (63.1 مليون دوالر اأمريكي كما يف 31 كانون االأول 2016) حيث اأن اأدين �صعر فائدة (0.25 ٪) واأعلى �صعر فائدة (6.00 ٪) وتاريخ اآخر ا�صتحقاق 19 اأيار 2032 

, واجلدول التايل يبني اأهم التفا�صيل :

باآالف الدوالرات االأمريكية
31 كانـون االول

20172016
124 8 062 12 قرو�ص ت�صتحق خالل �صنة

655 16 732 17 قرو�ص ت�صتحق بعد �صنة واقل من ثالث �صنوات
340 38 422 62 قرو�ص ت�صتحق بعد ثالث �صنوات

119 63 216 92      املجموع
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21-  مخ�س�ش �سريبة الدخل
باآالف الدوالرات االأمريكية      ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

31 كانـون االول
20172016

918 235 377 242 ر�صيد بداية ال�صنة
951 275 281 270 م�صروف �صريبة الدخل

(492 269 )(453 240 )�صريبة دخل مدفوعة
377 242 205 272 ر�سيد نه�ية ال�سنة

باآالف الدوالرات االأمريكية
20172016ميثل م�سروف �سريبة الدخل الظ�هر يف ق�ئمـة الدخل املـوحد م� يلي:

951 275 281 270 م�صروف �صريبة الدخل لل�صنة
(407 29 )(251 25 )موجودات �صريبية لل�صنة
823 13 234 16 اطفاء موجودات �صريبية
123  429 2 مطلوبات �صريبية لل�صنة

(341 2 )(3  )اطفاء مطلوبات �صريبية 
149 258 690 263 املجموع

 - تبلغ ن�صبة �صريبة الدخل ال�صائدة يف االأردن 35٪ وترتاوح ن�صبة �صريبة الدخل ال�صائدة يف البلدان التي يوجد للمجموعة فروع فيها من �صفر اإىل 37٪ كما 
يف 31 كانون االأول 2017 و 2016.  بلغت ن�صبة ال�صريبة الفعلية ملجموعة البنك العربي 33.1٪ كما يف 31 كانون االأول 2017 و 32.6٪ كما يف 31 كانون االأول 

.2016
 - ح�صلت الفروع وال�صركات التابعة ملجموعة البنك العربي على خمال�صات �صريبية حديثة ترتاوح بني عام 2016 مثل البنك العربي االإمارات والبنك العربي 

ال�صوداين املحدود وعام 2012 مثل البنك العربي فل�صطني و البنك العربي لبنان.
22 -  مخ�س�س�ت اأخرى

     ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :
بـاآالف الـدوالرات االأمريكية

2017
 ر�صيد

 اإ�صتخدامات اإ�صافاتبداية ال�صنة
اأو حتويل

ما قيد 
لالإيرادات

تعديالت خالل ال�صنة 
وفرق عملة

 ر�صيد
نهاية ال�صنة

568 117 98  (440  )(331 11 )823 15 418 113 تعوي�ص نهاية اخلدمة
467 17 404  (920 2 )(31  )651 1 363 18 ق�صايا
005 191 121 2 (014 15 )(037 3 )921 78 014 128 اأخرى

040 326 623 2 )374 18 ()399 14 (395 96 795 259 املجموع

بـاآالف الـدوالرات االأمريكية
2016

 ر�صيد
اإ�صتخدامات اأو اإ�صافاتبداية ال�صنة

حتويل
ما قيد 

لالإيرادات
تعديالت خالل ال�صنة 

وفرق عملة
 ر�صيد

نهاية ال�صنة
418 113 (266 2 )(747  )(082 15 )526 16 987 114 تعوي�ص نهاية اخلدمة

363 18 (75  )(653  )(122  )331 11 882 7 ق�صايا
014 128 298 1 (18  )(571  )939 104 366 22 اأخرى

795 259 )043 1 ()418 1 ()775 15 (796 132 235 145 املجموع

باآالف الدوالرات االأمريكية23 -  مطلوب�ت اأخرى
31 كانـــــون االول     ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

20172016
806 122 197 155 فوائد للدفع
334 185 282 181 اأوراق للدفع

860 68 780 62 فوائد وعموالت مقبو�صة مقدمًا
864 59 920 63 م�صاريف م�صتحقة غري مدفوعة

343 13 375 15 اأرباح �صتوزع على امل�صاهمني
921 621 677 741 مطلوبات اأخرى*

128 072 2311 220 1املجموع
* ميثل هذا البند يف معظمه مطلوبات عائدة العباء قانونية مرتقبة (اإي�صاح 57).



175

دة
وح

لم
ة ا

الي
لم

م ا
وائ

لق
ل ا

حو
ت 

حا
ضا

اي

24 -  مطلوب�ت �سريبية موؤجلة

باآالف الدوالرات االأمريكية

 البنود التي نتج عنه� مطلوب�ت �سريبية موؤجلة :
2017

ر�صيد بداية 
تعديالت خالل املحررامل�صافال�صنة

ال�صنة وفرق عملة
ر�صيد نهاية 

ال�صنة
ال�صريبة 

املوؤجلة

   -    -    - (255 6 )   - 255 6 اإحتياطي تقييم ا�صتثمارات

693 3 532 22 (214  )(10  )554 14 202 8 اخرى

693 3 532 22 )214  ()265 6 (554 14 457 14 املجموع 

باآالف الدوالرات االأمريكية

2016

ر�صيد بداية 
تعديالت خالل املحررامل�صافال�صنة

ال�صنة وفرق عملة
ر�صيد نهاية 

ال�صنة
ال�صريبة 

املوؤجلة

   - 255 6 (204  )(323 18 )   - 782 24 اإحتياطي تقييم ا�صتثمارات

276 1 202 8 (119  )(789 6 )188 3 922 11 اخرى

276 1 457 14 )323  ()112 25 (188 3 704 36 املجموع 

باآالف الدوالرات االأمريكيةاإن احلركة على ح�س�ب املطلوب�ت ال�سريبية املوؤجلة هي كم� يلي :

20172016

103 12 276 1 ر�صيد بداية ال�صنة

127  429 2 امل�صاف خالل ال�صنة

(946 10 )(3  )املطفاأ خالل ال�صنة

(8  )(9  )تعديالت خالل ال�صنة و فرق عملة

276 1 693 3 ر�سيد نه�ية ال�سنة
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25 - راأ�ش امل�ل املكتتب به واملدفوع و عالوة ال�سدار 

اأ - بلغ راأ�ص مال املجموعة 926.6 مليون دوالر اأمريكي موزعة على 640.8 مليون �صهم كما يف 31 كانون االأول 2017 
و 2016.

ب - بلغ ر�صيد عالوة االإ�صدار 1225.7 مليون دوالر اأمريكي كما يف 31 كانون االول 2017 و2016. 

26 -  اإحتي�طي اإجب�ري

بلغ ر�صيد االحتياطي االإجباري 841.4  مليون دوالر اأمريكي كما يف 31 كانون االول 2017 (798.4  مليون دوالر   
اأمريكي كما يف 31 كانون االول 2016) مبوجب قانون البنوك وقانون ال�صركات االردين وهو غري قابل للتوزيع 

على امل�صاهمني.         
 

27 -  اإحتي�طي اإختي�ري

بلغ ر�صيد االحتياطي االختياري 977.3 مليون دوالر امريكي كما يف 31 كانون االول 2017 و2016 و ي�صتخدم   
االحتياطي االإختياري يف االأغرا�ص التي  يقررها جمل�ص االدارة ويحق للهيئة العامة توزيعه بالكامل اأو اأي جزء 

منه كاأرباح على امل�صاهمني .

28 -  اإحتي�طي ع�م

ي�صتخدم  و  و2016   2017 االول  كانون   31 يف  كما  امريكي  دوالر  مليون   1141.8 العام  االحتياطي  ر�صيد  بلغ   
االحتياطي العام يف االغرا�ص التي  يقررها جمل�ص االدارة ويحق للهيئة العامة توزيعه بالكامل اأو اأي جزء منه 

كاأرباح على امل�صاهمني . 

29 - اإحتي�طي مخ�طر م�سرفية ع�مة

 2017 االول  كانون   31 يف  كما  اأمريكي  دوالر  مليون   395.8 العامـة  امل�صرفيـة  املخاطـر  احتياطي  ر�صيـد  بلـغ   
(363.5 مليون دوالر اأمريكي كما يف 31 كانون االأول 2016) و يحظر الت�صرف بهذا االحتياطي اإال مبوافقة 
املطلوب  االدنى  احلد  يفوق  االحتياطي  هذا  فيها  يكون  التي  احلاالت  يف  االأردين  املركزي  البنك  من  م�صبقة 

مبوجب تعليمات ال�صلطات امل�صرفية.
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30 - اإحتي�طي ترجمة ُعمالت اأجنبية    
باآالف الدوالرات االأمريكية      ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

20172016
(609 284 )(682 402 )ر�صيد بداية ال�صنة

(073 118 )132 52 اال�صافات (اال�صتبعادات ) خالل ال�صنة املحولة اىل الدخل ال�صامل االآخر 
)682 402 ()550 350 (ر�سيد نه�ية ال�سنة

31 -  اإحتي�طي تقييم ال�ستثم�رات    
باآالف الدوالرات االأمريكية      ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

20172016
(621 260 )(672 267 )ر�صيد بداية ال�صنة

(731 7 )(158 43 )التغري يف القيمة العادلة خالل ال�صنة
680  (608 2 )�صايف (اأرباح) خ�صائر متحققة حمولة لالأرباح املدورة

)672 267 ()438 313 (ر�سيد نه�ية ال�سنة 

32 - الأرب�ح املدورة وحقوق غري امل�سيطرين
باآالف الدوالرات االأمريكية  اإن احلركة على ح�صاب االأرباح املدورة هي كما يلي:

20172016
867 502 2251 738 1 ر�صيد بداية ال�صنة

187 522 961 521  الربح لل�صنة العائد مل�صاهمي البنك
(680  )608 2  املحول من اإحتياطي تقييم ا�صتثمارات اإىل االأرباح املدورة

(277 231 )(182 278 ) االأرباح املوزعة
(378 45 )(916 42 )املحول اإىل االحتياطي االجباري

   - (370 32 )املحول اإىل اإحتياطي خماطر م�صرفية عامة
(494 9 )(663 4 )تعديالت خالل ال�صنة

225 738 6631 904 1ر�سيد نه�ية ال�سنة 

*  قرر جمل�ص ادارة البنك العربي �ص م ع التو�صية للهيئة العامة للم�صاهمني بتوزيع اأرباح نقدية عن العام 2017 بن�صبة 30٪ من القيمة اال�صمية لال�صهم اي ما جمموعه 271.1 
مليون دوالر وهي خا�صعة ملوافقة الهيئة العامة للم�صاهمني. (قامت الهيئة العامة مل�صاهمي البنك العربي �ص م ع يف اجتماعها املنعقد بتاريخ 31 اآذار 2017 بامل�صادقة على 

تو�صية جمل�ص اإدارة البنك بتوزيع اأرباح نقدية عن العام 2016 بن�صبة 30٪ من القيمة اال�صمية لال�صهم اي ما يعادل 271.1 مليون دوالر اأمريكي)
ت�صمل االأرباح املدورة موجودات �صريبية موؤجلة مقيدة الت�صرف مببلغ 87.2 مليون دوالر اأمريكي, واأرباح تقييم غري متحققة ملوجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة   *
الدخل مببلغ 1.5 مليون دوالر اأمريكي, وبلغت قيمة االرباح املدورة التي ال ميكن الت�صرف بها اال بحاالت حمددة نتيجة لتطبيق بع�ص املعايري املحا�صبية 2.8 مليون دوالر 

اأمريكي كما يف 31 كانون االول 2017 .
تت�صمن االأرباح املدورة خ�صارة غري متحققة مببلغ (109.1) مليون دوالر اأمريكي متثل اأثر تطبيق معيار التقارير املالية الدويل رقم (9) كما يف 31 كانون االول 2017 .  *

يحظر الت�صرف مببلغ (313.4) مليون دوالر اأمريكي كما يف 31 كانون االأول 2017 والذي ميثل ر�صيد احتياطي تقييم اال�صتثمارات ال�صالب وفقًا لتعليمات هيئة االأوراق املالية.  *
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      ان تفا�صيل حقوق غري امل�صيطرين هي كما يلي :
باآالف الدوالرات االأمريكية

20172016

ن�صبة غري 
امل�صيطرين ٪

ح�صة غري 
امل�صيطرين من 
�صايف االأ�صول

ح�صة غري 
امل�صيطرين من 
�صايف االأرباح 

(اخل�صائر)

ن�صبة غري 
امل�صيطرين ٪

ح�صة غري 
امل�صيطرين من 
�صايف االأ�صول

ح�صة غري 
امل�صيطرين من 
�صايف االأرباح 

(اخل�صائر)
434 10 044 89 74435.76 9 147 87 35.76البنك العربي لتون�ص

(678 1 )983 18 48.71(182  )414 17 48.71البنك العربي �صوريا   

723 1 340 14 44050.00 1 452 14 50.00�صركة الن�صر العربي للتامني �ص.م.ع

479 10 367 122 002 11 013 119 املجموع

     فيما يلي معلومات مالية خمتارة لل�صركات التابعة اجلوهرية والتي تت�صمن حقوق غري امل�صيطرين:
باآالف الدوالرات االأمريكية

20172016

البنك العربي 
لتون�ص

البنك العربي
 �صوريا 

�صركة الن�صر 
العربي للتامني 

�ص.م.ع

البنك العربي 
لتون�ص

البنك العربي
 �صوريا 

�صركة الن�صر 
العربي للتامني 

�ص.م.ع

240 100 277 139 750 357 9012 112 308 154 969 630 2جمموع املوجودات
561 71 192 100 745 108 9972 83 453 118 268 387 2جمموع املطلوبات
679 28 085 39 005 249 904 28 855 35 701 243 �صايف املوجودات

            

245 11 772 2 953 93 046 11 409 3 579 96 اإجمايل الدخل

800 7 227 6 776 64 167 8 783 3 330 69 جمموع امل�صروفات 

445 3 (455 3 )177 29 879 2 (374  )249 27 �صايف االأرباح (اخل�صائر)
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33 -  فوائد دائنة
باآالف الدوالرات االأمريكية      ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

20172016

529 298 6041 450 1ت�صهيالت ائتمانية مبا�صرة بالتكلفة املطفاأة *
923 62 876 56 اأر�صدة لدى بنوك مركزية

039 17 716 39 ار�صدة وايداعات لدى بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية
908 12 838 15 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

436 474 035 421 موجودات مالية اأخرى بالتكلفة املطفاأة
835 865 0691 984 1    املجموع

* فيم� يلي تف��سيل الفوائد الدائنة على الت�سهيالت الئتم�نية املب��سرة ب�لتكلفة املطف�أة:
باآالف الدوالرات االأمريكية

2017

اأفراد 
بنوك �صركات

وموؤ�ص�صات 
مالية

حكومات وقطاع 
املجموععام �صغرية 

كربىومتو�صطة

343 48 59  672 3 593 26 714 13 305 4 كمبياالت وا�صناد خم�صومة
767 351 901 19 411  934 242 136 81 385 7 ح�صابات جارية مدينة

647 892 118 49 055 3 762 516 746 94 966 228 �صلف وقرو�ص
168 143  -  - 047 5 255 7 866 130 قرو�ص عقارية
679 14  -  -  -  - 679 14 بطاقات اإئتمان

604 450 0781 69 138 7 336 791 851 196 201 386     املجموع

باآالف الدوالرات االأمريكية
2016

اأفراد 
بنوك �صركات

وموؤ�ص�صات 
مالية

حكومات وقطاع 
املجموععام �صغرية 

كربىومتو�صطة

890 42 36  155 3 391 23 677 11 631 4 كمبياالت وا�صناد خم�صومة
829 310 954 16  157 335 216 660 69 723 7 ح�صابات جارية مدينة

341 799 275 50 390 3 685 448 143 80 848 216 �صلف وقرو�ص
845 129  -  - 954 3 618 6 273 119 قرو�ص عقارية
624 15  -  -  -  - 624 15 بطاقات اإئتمان

529 298 2651 67 702 6 365 692 098 168 099 364     املجموع

34  - فوائد مدينة
باآالف الدوالرات االأمريكية      ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

20172016

423 636 070 659 ودائع عمالء *
254 48 697 65 ودائع بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية

356 35 661 39 تاأمينات نقدية
089 6 605 6 اأموال مقرت�صة

195 25 474 26 ر�صوم �صمان الودائع
317 751 507 797     املجموع



180

* فيم� يلي تف��سيل الفوائد املدينة على ودائع العمالء:
باآالف الدوالرات االأمريكية

2017

اأفراد 
�صركات

املجموعحكومات وقطاع عام كربى�صغرية ومتو�صطة
633 39 571 7 340 19 876 1 846 10 جارية وحتت الطلب

890 36  - 183  160 3 547 33 توفري
713 548 341 75 719 157 629 30 024 285 الأجل وخا�صعة الإ�صعار

834 33 330 5 204 4 067 1 233 23 �صهادات اإيداع
070 659 242 88 446 181 732 36 650 352     املجموع

باآالف الدوالرات االأمريكية
2016

اأفراد 
�صركات

املجموعحكومات وقطاع عام كربى�صغرية ومتو�صطة
641 37 035 5 049 11 786 2 771 18 جارية وحتت الطلب

621 35  - 406  252 3 963 31 توفري
639 524 631 86 192 160 187 27 629 250 الأجل وخا�صعة الإ�صعار

522 38 032 3 849 2 544  097 32 �صهادات اإيداع
423 636 698 94 496 174 769 33 460 333     املجموع

35 - �س�يف اإيراد العمولت 
باآالف الدوالرات االأمريكية      ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

20172016
عموالت دائنة:

443 94 197 89 -  ت�صهيالت ائتمانية مبا�صرة بالتكلفة املطفاأة
402 139 179 135 - ت�صهيالت ائتمانية غري مبا�صرة
337 13 612 13 - ح�صابات مدارة ل�صالح العمالء

005 100 690 98 اأخرى
(284 31 )(967 34 )ينزل: عموالت مدينة

903 315 711 301 �س�يف ايراد العمولت

36 - ارب�ح موجودات م�لية ب�لقيمة الع�دلة من خالل ق�ئمة الدخل  

    ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :
باآالف الدوالرات االأمريكية

2017
 اأرباح

 متحققة
 ارباح (خ�صائر) 

املجموعتوزيعات اأرباحغري متحققة

764 4  - 095 2 669 2 اأذونات خزينة و�صندات
(152  )234 1 (386 1 ) - اأ�صهم �صركات 

768   - 768   - �صناديق ا�صتثمارية
380 5 234 1 477 1 669 2 املجموع
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باآالف الدوالرات االأمريكية
2016

 اأرباح
 متحققة

 ارباح (خ�صائر) 
املجموعتوزيعات اأرباحغري متحققة

657 5  - 556 3 101 2 اأذونات خزينة و�صندات
(655  )375 1 (030 2 ) - اأ�صهم �صركات 

145   - 145   - �صناديق ا�صتثمارية
147 5 375 1 671 1 101 2 املجموع

37 – ايرادات اخرى
باآالف الدوالرات االأمريكية    ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

20172016
966 33916 17اإيرادات خدمات العمالء

889 9094 3بدل اإيجار �صناديق حديدية واإيجارات اخرى
(077 1 )348  اأرباح (خ�صائر) م�صتقات مالية 

104 81266 26اإيرادات اأخرى 
882 86 408 48 املجموع

باآالف الدوالرات االأمريكية38 - نفق�ت املوظفني
20172016  ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

495 317 618 335  رواتب ومنافع 
254 31 420 33 ال�صمان االجتماعي

468 4 706 4 �صندوق االدخار
034 4 896 1 تعوي�ص نهاية اخلدمة

478 12 939 12 نفقات طبية
053 3 050 3 نفقات تدريب

585 54 550 58 عالوات 
738 11 778 9 اأخرى

105 439 957 459 املجموع

39 - م�س�ريف ت�سغيلية اأخرى
باآالف الدوالرات االأمريكية      ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

20172016
840 73 729 72 م�صاريف مكاتب
444 63 003 61 م�صاريف مكتبية

310 41 719 46 م�صاريف خدمات خارجية
322 12 855 12 ر�صوم

319 34 244 40 م�صاريف اأنظمة املعلومات
050 106 895 108 م�صاريف اإدارية اأخرى

285 331 445 342 املجموع
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باآالف الدوالرات االأمريكيةتفا�صيل امل�صتقات املالية هي كما يلي : اي

31 كانون االأول 2017

قيمة عادلة 
موجبة

قيمة عادلة 
�صالبة

جمموع القيمة 
اال�صمية

القيمة اال�صمية ح�صب اال�صتحقاق

من 3 اأ�صهر خالل 3 اأ�صهر
اىل �صنة

من �صنة اىل 3 
�صنوات

اأكرث من 3 
�صنوات

-  970 6 115 49 947 66 032 123 696  381  عقود اأ�صعار اآجلة

468 684 290 315 768 48 281 106 807 154 4091 5 359 7 عقود فوائد اآجلة

-  069 10 664 061 5161 553 2496 625 2577 25 831 13 عقود عمالت اأجنبية اآجلة

جمموع م�ستق�ت م�لية محتفظ به� 
للمت�جرة

 21 571 31 3628 903 0886 726 7441 159 547 332 329 684 468

-  -  -  -  -  -  -  عقود اأ�صعار اآجلة

047 822 445 198 840 265 985 145 317 432 6391 10 849 13 عقود فوائد اآجلة

-  -  -  159 264 159 264 -  -  عقود عمالت اأجنبية اآجلة

جمموع م�ستق�ت م�لية للتحوط لق�ء 
القيمة الع�دلة

 13 849 10 6391 696 476 410 144 265 840 198 445 822 047

-  -  -  -  -  -  -  عقود اأ�صعار اآجلة

-  058 4 -  806 7 864 11 153  -  عقود فوائد اآجلة

-  -  -  -  -  -  -  عقود عمالت اأجنبية اآجلة

جمموع م�ستق�ت م�لية للتحوط لق�ء 
التدفق�ت النقدية

  -  153 11 864 7 806  - 4 058  -

515 506 8321 534 387 425 6941 144 4287 611 15410 42 420 35 املجموع

40 -  م�ستق�ت م�لية
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اي باآالف الدوالرات االأمريكية

31 كانون االأول 2016

قيمة عادلة 
موجبة

قيمة عادلة 
�صالبة

جمموع القيمة 
اال�صمية

القيمة اال�صمية ح�صب اال�صتحقاق

من 3 اأ�صهر خالل 3 اأ�صهر
اىل �صنة

من �صنة اىل 3 
�صنوات

اأكرث من 3 
�صنوات

-    -    783 3 054 289 837 292 332 3 467 3 عقود اأ�صعار اآجلة

725 168 735 173 475 15 185 76 120 434 386 8 945 5 عقود فوائد اآجلة

-  042 80 549 376 2922 530 8833 986 6635 28 162 38 عقود عمالت اأجنبية اآجلة

جمموع م�ستق�ت م�لية محتفظ به� 
للمت�جرة

 47 574 40 3816 713 8403 895 5312 395 807 253 777 168 725

-  -  -  -  -  -  -  عقود اأ�صعار اآجلة

576 535 501 348 577 323 713 172 367 380 3621 11 437 10 عقود فوائد اآجلة

-  -  675 4 512 221 187 226 -  -  عقود عمالت اأجنبية اآجلة

 جمموع م�ستق�ت م�لية للتحوط 
لق�ء القيمة الع�دلة

 10 437 11 3621 606 554 394 225 328 252 348 501 535 576

-    -    -    -  -    -    -  عقود اأ�صعار اآجلة

671 3 203 7 987 49 986 49 847 110 774  -  عقود فوائد اآجلة

-  -    -    -    -    -    -  عقود عمالت اأجنبية اآجلة

جمموع م�ستق�ت م�لية للتحوط لق�ء 
التدفق�ت النقدية

    -  774 110 847 49 986 49 987 7 203 3 671

972 707 481 609 046 774 7422 339 2414 431 5178 52 011 58 املجموع

 تدل القيمة االعتبارية (اال�صمية) على قيمة املعامالت القائمة يف نهاية ال�صنة وهي ال تدل على خماطر ال�صوق او خماطر االئتمان .

تفا�صيل امل�صتقات املالية هي كما يلي : 
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42- قط�ع�ت العم�ل:

لتلبية احتياجات عمالء املجموعة وتقوم بتطويرها دائما مبا يتنا�صب مع  اإعدادها   يوجد جمموعة متكاملة من املنتجات واخلدمات امل�صرفية مت 
التغري امل�صتمر يف بيئة العمل امل�صريف واأدواته احلديثة و يتم ا�صتخدامها من قبل االإدارة التنفيذية يف املجموعة, وفيما يلي موجز عن ن�صاطات هذه 

املجموعات يو�صح طبيعة عملها وخططها امل�صتقبلية: 

1. جمموعة اإدارة االأعمال امل�صرفية لل�صركات واملوؤ�ص�صات املالية
تقوم جمموعة االعمال امل�صرفية لل�صركات واملوؤ�ص�صات املالية بالعمل على تلبية احتياجات ال�صركات واملوؤ�ص�صات الدولية واالقليمية واملحلية التمويلية 
املختلفة باالإ�صافة اىل اخلدمات امل�صرفية املتنوعة, من خالل �صبكة فروعه املنت�صرة حول العامل, بدء من االقرا�ص التجاري, و التمويل التجاري و 
ادارة النقد و�صواًل اىل الت�صهيالت التمويلية املركبة. كما ويوفر البنك العربي لعمالئه من القطاعات اخلا�صة والعامة, وال�صركات الكربى, واملوؤ�ص�صات 
لتنفيذ  م�صرفية  قنوات  خالل  من  ومتخ�ص�صة,  متطورة  وحلول  واخلدمات  منتجات  املالية,  املوؤ�ص�صات  اىل  باالإ�صافة  احلجم  و�صغرية  متو�صطة 

معامالتهم بكل فاعلية, عن طريق الفروع او القنوات االإلكرتونية املختلفة.

2. جمموعة اخلزينة 
تدير اخلزينة يف البنك العربي خماطر ال�صوق وال�صيولة, كما تقدم امل�صورة وخدمات التداول لعمالء البنك العربي عامليًا.

تتوىل اإدارة اخلزينة يف البنك العربي م�صوؤوليات متعددة, ياأتي يف مقدمتها:
اإدارة ال�صيولة بح�صب اأعلى معايري الكفاءة و�صمن احلدود املقررة, مع �صمان توفر ال�صيولة لقطاعات االأعمال ب�صكل كاف يف جميع االأوقات. 	•

املقررة. احلدود  �صمن  ال�صوق  خماطر  اإدارة  	•
ال�صوق. وخماطر  ال�صيولة  من  كل  اإدارة  طريق  عن  اإيرادات  حتقيق  	•

املالية. امل�صتقات  ا�صتخدام  من  احلد  	•
عمليات  اخلزينة  وتنفذ  كما  ال�صوق.  خرباء  مع  االأجنبية  العمالت  وتبديل  املالية  وامل�صتقات  ال�صندات  وبيع  ب�صراء  املتعلقة  العمليات  تنفيذ  	•

االإقرا�ص واالقرتا�ص اخلا�صة بال�صوق النقدي مع البنوك واملوؤ�ص�صات املالية االأخرى.
للعمالء. االأخرى  املالية  واملنتجات  وامل�صتقات  االأجنبية  العمالت  بيع  	•

العالقة. ذات  البنك  الأق�صام  ال�صوق  وخماطر  ال�صيولة  واإدارة  با�صتهالك  املتعلقة  امل�صورة  تقدمي  	•
 

3. جمموعة اخلدمات امل�صرفية لالأفراد 
العمالء ومتتد هذه الربامج  لتلبية احتياجات قطاعات خمتلفة من  باقة من الربامج امل�صممة خ�صي�صا  يوفر قطاع اخلدمات امل�صرفية لالأفراد 
ا�صواقنا  يف  االآن  واملتوفر  املميزين  عمالءنا  يخدم  "اإيليت" الذي  احل�صري  الربنامج  اىل  و�صوال  باالأطفال  اخلا�ص  العربي  جيل  برنامج  لت�صمل  
الرئي�صية. وي�صعى البنك اىل موا�صلة تطوير براجمه مبا يتنا�صب مع قطاعات العمالء املختلفة مع تقدمي منوذج ادارة العالقة  املنا�صب, حيث متثل 

هذه الربامج جوهر خدماتنا متا�صيا مع االحتياجات والتوقعات املتزايدة للعمالء.
كما ي�صعى هذا القطاع اإىل التوا�صل املبا�صر مع فئات العمالء امل�صتهدفة من اأجل تقدمي اخلدمات الفورية املالئمة والدائمة لهم وذلك عن طريق �صبكة 
الفروع والقنوات االإلكرتونية كاخلدمات امل�صرفية عرب االنرتنت والهواتف املحمولة ومركز االت�صال الهاتفي املبا�صر وال�صرافات االآلية والر�صائل 

الق�صرية عرب الهواتف املحمولة. 

باآالف الدوالرات االأمريكية
املجموعخارج االأردنداخل االأردن

201720162017201620172016

412 926 9991 983 2231 461 7331 435 1891 465 266 548 االيرادات

391 460 72147 163 67548 158 75734 995 71634 301 96413 167 13املوجودات

154 111 216 63 585 80 226 40 569 30 990 22 امل�صروفات الراأ�صمالية

  41 - تركز املوجودات واليرادات وامل�سروف�ت الراأ�سم�لية طبقً� للتوزيع اجلغرايف  

     تقوم املجموعة مبمار�صة االعمال امل�صرفية من خالل فروعها املنت�صرة يف االردن واخلارج وفيما يلي توزيع املوجودات وااليرادات وامل�صروفات 
الراأ�صمالية داخل وخارج االأردن:
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باآالف الدوالرات االأمريكية
2017

االعمال امل�صرفية 
لل�صركات 

واملوؤ�ص�صات املالية
اخلزينة 

جمموعات اخلدمات امل�صرفية لالأفراد
املجمــوعاخرى

خدمات النخبة
التجزئة

999 983 0921 389 515 221 (906 84 )987 512 311 945 اإجمايل الدخل
-    -    647 134 305 229 (812 183 )(140 180 )�صايف الدخل من الفوائد بني القطاعات

خم�ص�ص تدين ت�صهيالت ائتمانية مبا�صرة 
377 250 -    099 8 388  -    890 241 بالتكلفة املطفاأة

021 78 -    820 20 879 2 097 14 225 40 خم�ص�صات اخرى
818 349 385 7 163 150 093 30 974 17 203 144 امل�صاريف االدارية املبا�صرة

783 305 7071 381 080 177 039 111 104 297 853 338 نت�ئج اأعم�ل القط�ع
م�صاريف غري مبا�صرة موزعة على 

130 509 491 2 326 157 647 48 575 79 091 221 القطاعات

653 796 216 379 754 19 392 62 529 217 762 117 الربح قبل ال�سرائب

690 263 682 164 542 1 209 17 704 54 553 25 �صريبة الدخل
963 532 534 214 212 18 183 45 825 162 209 92  ربح ال�سنة

546 56 -    667 29 728 4 800 4 351 17 م�صروف اال�صتهالكات و االإطفاءات
معلوم�ت اأخرى

490 937 58544 271 9371 477 0834 012 7123 691 17317 484 18موجودات القطاع
-    954 381 4905 022 3073 756 10-    -    املوجودات بني القطاعات

231 226 2313 226 3-    -    -    -    اال�صتثمارات يف �صركات حليفة
721 163 77048 879 4279 500 3907 768 71213 691 17317 484 18جمموع املوجودات

449 754 49839 470 4271 500 3907 768 30613 351 8282 663 14مطلوبات القطاع
272 409 2728 409 8-    -    -    -    حقوق امللكية

-    -    -    -    406 340 34515 820 3مطلوبات بني القطاعات
721 163 77048 879 4279 500 3907 768 71213 691 17317 484 18جمموع املطلوب�ت وحقوق امللكية
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معلوم�ت عن قط�ع�ت اأعم�ل املجموعة

باآالف الدوالرات االأمريكية
2016

االعمال امل�صرفية 
لل�صركات 

واملوؤ�ص�صات املالية
اخلزينة 

اخلدمات امل�صرفية لالأفراد
جمموعات 

املجمــوعاخرى
خدمات النخبة

التجزئة
412 926 8421 374 306 218 (463 74 )506 551 221 856 اإجمايل الدخل

-    -    485 144 570 209 (706 266 )(349 87 )�صايف الدخل من الفوائد بني القطاعات
خم�ص�ص تدين ت�صهيالت ائتمانية 

056 179 -    220 3 16  -    820 175 مبا�صرة بالتكلفة املطفاأة

378 131 -    571 25 414 16 138 28 255 61 خم�ص�صات اخرى
456 324 052 7 249 146 308 25 464 17 383 128 امل�صاريف االدارية املبا�صرة

522 291 7901 367 751 187 369 93 198 239 414 403 نت�ئج اأعم�ل القط�ع
م�صاريف غري مبا�صرة موزعة على 

707 500 461 2 663 153 508 46 295 71 780 226 القطاعات

815 790 329 365 088 34 861 46 903 167 634 176 الربح قبل ال�سرائب

149 258 500 148 771 11 656 14 694 46 528 36 �صريبة الدخل
666 532 829 216 317 22 205 32 209 121 106 140  ربح ال�سنة

773 54 -    669 29 261 4 773 4 070 16 م�صروف اال�صتهالكات و االإطفاءات
معلوم�ت اأخرى

383 383 42244 316 6101 107 7064 981 5092 394 13618 583 17موجودات القطاع
-    643 819 4464 918 6062 071 10-    -    املوجودات بني القطاعات

008 077 0083 077 3-    -    -    -    اال�صتثمارات يف �صركات حليفة
391 460 07347 213 0569 026 3127 053 50913 394 13618 583 17جمموع املوجودات

855 295 53739 048 0561 026 3127 053 81913 141 1312 026 16مطلوبات القطاع
536 164 5368 164 8-    -    -    -    حقوق امللكية

-    -    -    -    690 252 00516 557 1مطلوبات بني القطاعات
391 460 07347 213 0569 026 3127 053 50913 394 13618 583 17جمموع املطلوب�ت وحقوق امللكية
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43-  اإدارة املخ�طر امل�سرفية

تقوم املجموعة بالتعامل مع التحديات املتعلقة باملخاطر امل�صرفية ب�صكل �صامل �صمن اإطار  كلي الإدارة املخاطر وذلك 
ا�صتنادًا  الأف�صل املعايري واالأعراف واملمار�صات  امل�صرفية,  مدعّمة بهيكل حاكميه على م�صتوى جمل�ص االإدارة وم�صتوى 

االإدارة التنفيذية باالإ�صافة اإىل ثالث م�صتويات رقابية. 
 , للمجموعة  املخاطر  الإدارة  املوؤ�ص�صي  الهيكل  اإطار  للرقابة وذلك �صمن  االأ�صا�صية  امل�صتويات  اأحد  املخاطر  اإدارة  متثل 
وهي االإدارة امل�صوؤولة عن تطوير نظام حمكم وفعال للتعرف على املخاطر التي تتعر�ص لها املجموعة واإدارتها حيث ت�صمل 

مهامها االأمور التالية:
االإدارة.  جمل�ص  من  اعتماده  قبل  البنك  يف  املخاطر  اإدارة  اإطار  مراجعة  	•

املخاطر. اأنواع  كافة  الإدارة  عمل  واإجراءات  �صيا�صات  تطوير  اإىل  باالإ�صافة  املخاطر  اإدارة  اإ�صرتاتيجية  تنفيذ  	•
املخاطر. اأنواع  من  نوع  كل  و�صبط  ومراقبة  وقيا�ص  لتحديد  منهجيات  تطوير  	•

معلومات  تت�صمن  العليا  التنفيذية  لالإدارة  ون�صخة  املخاطر  اإدارة  جلنة  خالل  من  االدارة  ملجل�ص  تقارير  رفع  	•
املقبولة املخاطر  وثيقة  مع  باملقارنة   Risk Profile البنك  اأن�صطة  لكافة  الفعلية  املخاطر  منظومة   عن 

Risk Appetite, ومتابعة معاجلة االنحرافات ال�صلبية.
بالقطاع  واملخت�صة  الرائدة  واملعايري  املمار�صات  اأف�صل  اإىل  باال�صتناد  باملخاطر  الوعي  م�صتوى  ورفع  تعزيز  	•

امل�صرفـي.

اأ -  خماطر االئتمان
املخاطر كعن�صر  النوع من  اإدارة هذا  اإ�صرتاتيجية متحفظة يف  و تطبيق  والديناميكية  املبادرة  ا�صلوب  املجموعة  تعتمد 
اأ�صا�صي لتحقيق هدفها اال�صرتاتيجي يف التح�صني املتوا�صل و املحافظة على نوعية االأ�صول وتركيبة املحفظة االئتمانية. 
واأطر  ائتمانية را�صخة تت�صم باملحافظة واحلكمة و�صيا�صات واإجراءات ومنهجيات  وتعتمد املجموعة كذلك على معايري 
عامة الدارة املخاطر تاأخذ بعني االعتبار كافة امل�صتجدات يف البيئة امل�صرفية و الت�صريعية, باال�صافة اإىل هياكل تنظيمية 
وا�صحة واأنظمة اآلية , عالوة على املتابعة احلثيثة والرقابة الفعالة التي متكن املجموعة من التعامل مع املخاطر املحتملة 
وحتديات البيئة املتغرية مب�صتوى عال من الثقة والت�صميم.  اإن قرارات االإدارة االئتمانية ت�صتند اإىل اإ�صرتاتيجية اأعمال 
املجموعة و م�صتويات املخاطر املقبولة. كما تركز على التنوع الذي يعترب حجر االأ�صا�ص لتخفيف و تنويع املخاطر على 

امل�صتوى الفردي للعمالء وكذلك على امل�صتوى القطاعي واجلغرايف. 

ب - خماطر الرتكز اجلغرايف 
حتد املجموعة من خماطر الرتكز اجلغرايف من خالل توزيع ن�صاطاتها على عدة قطاعات وعلى عدة مناطق جغرافية 

داخل وخارج اململكة , ويبني االإي�صاح (44- هـ) تركز املوجودات طبقًا للتوزيع اجلغرايف.

ج - خماطر ال�صيولة
اأ�صولها ومواجهة االلتزامات املرتتبة عليها عند ا�صتحقاقها  اأنها قدرة املجموعة على متويل زيادة  ُتعّرف ال�صيولة على 
بدون تكبد خ�صائر غري مقبولة , وذلك ح�صب تعريف بنك الت�صويات الدويل.  قامت املجموعة بتاأ�صي�ص بنية حتتية قوية 
اال�صتحقاق  بها عند  الوفاء  يتم  املجموعة  التزامات  اأن  للتاأكد من  الب�صرية  واملوارد  واالإجراءات  ال�صيا�صات  و�صلبة من 
وحتت كافة الظروف وبدون تكاليف اإ�صافية. ت�صتخدم  املجموعة اأ�صاليب متعددة لقيا�ص وحتليل ال�صيولة للمركز املايل , 
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والتي ت�صاعد املجموعة على تخطيط واإدارة مواردها املالية باالإ�صافة اإىل حتديد عدم التطابق يف املوجودات واملطلوبات 
اآجال ا�صتحقاق املوجودات واملطلوبات و  والذي من املمكن ان يعر�ص املجموعة ملخاطر ال�صيولة, ويبني االإي�صاح (50) 

االإي�صاح (47) توزيع املطلوبات (غري خم�صومة) على ا�صا�ص الفرتة املتبقية لال�صتحقاق التعاقدي. 

د -  خماطر ال�صوق
تعرف خماطر ال�صوق على اأنها اخل�صارة املحتملة جراء التغري يف قيمة حمافظ املجموعة نتيجة لتقلبات اأ�صعار الفائدة 
ال�صوق ت�صمل  التي تعر�صنا ملخاطر  الثالثة  الرئي�صية  الن�صاطات  اإن  وال�صلع.  االأ�صهم  واأ�صعار  االأجنبية  العمالت  و�صرف 
وحمفظة  البنكية  املحفظة  يف  وذلك  الراأ�صمالية  ال�صوق  واأدوات  االأجنبية  والعمالت  النقدية  ال�صوق  باأدوات  املتاجرة 

املتاجرة, ويبني االإي�صاح (45) خماطر ح�صا�صية اال�صعار ال�صوقية.

1 -  خماطر اأ�صعار الفائدة
تعترب خماطر اأ�صعار الفائدة لدى املجموعة حمدودة , وتتم اإدارتها ومراقبتها ب�صورة م�صتمرة.  اإن اجلزء االأكرب من هذه 
املخاطر يرتكز يف املدى الق�صري والآجال ال تزيد عن �صنة, يف حني اأن اجلزء الذي يزيد عن �صنة واحدة م�صيطر عليه 
ب�صكل حمكم.  وتتم اإدارة خماطر اأ�صعار الفائدة وفقا لل�صيا�صات واحلدود املقّرة من قبل اللجنة العليا الإدارة املوجودات 

واملطلوبات, ويبني االإي�صاح (46) مدى تعر�ص املجموعة لتقلبات ا�صعار الفائدة .

2 -  خماطر اأ�صواق راأ�ص املال
اإن اال�صتثمار يف اأدوات �صوق راأ�ص املال معر�ص ملخاطر ال�صوق نتيجة لتقلب اأ�صعارها. واإن املخاطر املحتملة للمجموعة 
وخماطر  الفوائد  اأ�صعار  خماطر  على  ال�صارمة  للرقابة  نتيجة  حمدودة  تعترب  اال�صتثمار  من  النوع  هذا  على  واملرتتبة 
االئتمان. كما وي�صار يف هذا املجال اإىل حمفظة ا�صتثمارات املجموعة من االأ�صهم, حيث ت�صكل هذه اال�صتثمارات ن�صبة 

متدنية من اإجمايل ا�صتثمارات املجموعة. 

3 -  خماطر اأ�صعار �صرف العمالت االأجنبية
اإن االإيرادات املتحققة من العمالت االأجنبية تنتج ب�صكل اأ�صا�صي من العمليات التي يقوم بها العمالء.  ويتم و�صع حدود 
�صارمة لتعامل املجموعة حل�صابها يف جمال املتاجرة بالعملة االأجنبية , كما يتم التحوط وب�صكل منا�صب ملثل هذه العمليات 
وذلك للتعامل مع التقلبات املتوقعة للعمالت وبال�صكل الذي يقلل من خماطر اأ�صعار �صرف العمالت اإىل حدودها الدنيا , 

ويبني االإي�صاح (48) �صايف مراكز العمالت االجنبية .

املخاطر الت�صغيلية هـ -  
تعرف على اأنها اخل�صائر التي ميكن للمجموعة اأن تواجهها نتيجة خلل يف �صيا�صات و اإجراءات العمل والعن�صرالب�صري 
واالأنظمة االآلية و البنية التكنولوجية,اإ�صافة اإىل وقوع حوادث خارجية . و يتم اإدارة هذه املخاطر من خالل اإطار �صامل 

�صمن عملية تعزيز وتقوية ال�صوابط والرقابة الداخلية للمجموعة.
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44 - مخ�طر الئتم�ن

اأ - اجم�يل التعر�ش ملخ�طر الئتم�ن )بعد مخ�س�ش التدين والفوائد املعلقة و قبل ال�سم�ن�ت و مخفف�ت املخ�طر( :

باآالف الدوالرات االأمريكية
31 كانون االول 

20172016

التعر�ش الئتم�ين املرتبط ببنود داخل ق�ئمة املركز امل�يل املوحد :

469 392 8977 084 7ار�صدة لدى بنوك مركزية
181 622 2344 992 3اأر�صدة لدى بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية

118 176 419 150 اإيداعات لدى بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية
312 656 207 428 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

121 898 57521 488 23ت�سهيالت ائتم�نية مب��سرة ب�لتكلفة املطف�أة

001 955 3214 359 5لالأفراد
108 592 0182 904 2لل�صركات ال�صغرية واملتو�صطة

469 038 22913 836 13لل�صركات الكربى
400 107 475 129 للبنوك واملوؤ�ص�صات املالية
143 205 5321 259 1للحكومات و القطاع العام

955 640 0237 760 7موجودات مالية اأخرى بالتكلفة املطفاأة
151 336 245 327 موجودات اأخرى و م�صتقات مالية - قيمة عادلة موجبة

307 722 60042 231 43 جمموع التعر�ش الئتم�ين املرتبط ببنود داخل ق�ئمة املركز امل�يل املوحد

التعر�ش الئتم�ين املرتبط ببنود خ�رج ق�ئمة املركز امل�يل املوحد :

159 156 8992 020 2اعتمادات
158 653 591 627 قبوالت
937 912 54911 905 10كفاالت

006 940 0964 338 5ت�صهيالت ائتمانية ممنوحة وغري م�صتغلة

260 662 13519 892 18املجموع

567 384 73562 123 62املجموع الكلي للتعر�ش الئتم�ين

اجلدول اعاله ميثل احلد االأق�صى ملخاطر التعر�ص االئتماين للبنك كما يف 31 كانون االول 2017 و2016 دون اخذ ال�صمانات و خمففات خماطر 
االئتمان بعني االعتبار.
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ب - تتوزع التعر�س�ت الأئتم�نية للموجودات ح�سب درجة املخ�طر وفق اجلدول الت�يل* :

باآالف الدوالرات االأمريكية
 31 كانون االول 2017

اأفراد 
بنوك وموؤ�ص�صات �صركات

مالية
حكومات وقطاع 

املجموععام
كربى�صغرية ومتو�صطة

644 017 87023 282 61114 032 0964 299 7782 328 2891 074 1 متدنية املخاطر
884 942 03719 475 533 883 2101 683 24611 639 8581 261 4 مقبولة املخاطر 
893 323 71     - 253 186 399 49 170 88   منها م�صتحقة:
586 205 71     - 814 99 151 38 550 67       لغاية 30 يوم

307 118    - -    439 86 248 11 620 20       من 31 لغاية 60 يوم
613 283 680 1 -    378 204 295 48 260 29 حتت املراقبة
123 665 6941  135 32 736 153 4221 263 136 215 غري ع�ملة

637 411 -    -    414 385 625 6 598 19       دون امل�صتوى
695 247 -    723 31 324 176 324 21 324 18       م�صكوك فيها

791 005 6941  412  998 591 473 235 214 177       هالكة
264 909 28144 760 27914 948 4205 340 74115 279 5433 580 5املجموع

261 378 -    545 6 160 213 150 94 406 64 يطرح: فوائد وعموالت معلقة
403 299 4241 2 411  563 017 8841 137 121 141 يطرح: خم�ص�ص تدين 

600 231 85743 757 32314 941 6975 109 70714 047 0163 375 5    ال�س�يف 
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باآالف الدوالرات االأمريكية

 31 كانون االول 2016

بنوك وموؤ�ص�صات �صركاتاأفراد 
مالية

حكومات وقطاع 
املجموععام

كربى�صغرية ومتو�صطة
886 007 36424 648 43814 117 1755 119 2462 169 6631 953  متدنية املخاطر

609 563 22118 445 180 407 3051 199 32511 519 5781 992 3 مقبولة املخاطر 

257 233 112 2 127 1 900 152 989 23 129 53   منها م�صتحقة:

273 115 056 1 127 1 155 60 530 9 405 43       لغاية 30 يوم

984 117 056 1    - 745 92 459 14 724 9       من 31 لغاية 60 يوم

216 351 784 1    - 249 276 033 45 150 28 حتت املراقبة

594 597 7431  049 31 882 078 6441 250 276 236 غري ع�ملة

317 33 -       - 477 1 354 6 486 25       دون امل�صتوى

376 574 -    650 30 395 509 443 17 888 16       م�صكوك فيها

901 989 743  399  010 568 847 226 902 193       هالكة

305 520 11244 096 66715 555 6116 673 24814 984 6672 210 5املجموع

357 462 -    460 5 236 283 649 93 012 80 يطرح: فوائد وعموالت معلقة

641 335 1411 2 398  412 046 1231 129 567 157 يطرح: خم�ص�ص تدين 

307 722 97142 093 80915 549 9636 343 47613 761 0882 973 4    ال�س�يف 

* ت�صمل التعر�صات االئتمانية الت�صهيالت واالأر�صدة واالإيداعات لدى البنوك واملوؤ�ص�صات امل�صرفية وال�صندات واأذونات اخلزينة واأي موجودات لها 
تعر�صات ائتمانية .
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ج- بلغت القيمة الع�دلة لل�سم�ن�ت املقدمة مق�بل الت�سهيالت الئتم�نية ب�لتكلفة املطف�أة بنه�ية الع�م 2017 كم� يلي:

باآالف الدوالرات االأمريكية
31 كانون االأول 2017

اأفراد 
بنوك وموؤ�ص�صات �صركات

مالية
حكومات وقطاع 

املجموععام �صغرية 
كربىومتو�صطة

ال�صمانات مقابل:
511 131 2433 413 -    793 522 8151 576 660 618 ت�صهيالت عاملة / متدنية املخاطر

179 543 3907 81 100 4 076 127 6365 898 977 431 1ت�صهيالت عاملة / مقبولة املخاطر 
337 136 -    -    373 110 769 10 195 15 حتت املراقبة

065 410 -    -    726 300 559 61 780 47 غري ع�ملة:

829 205 -    -    974 193 571 4 284 7       دون امل�صتوى
268 56 -    -    503 40 042 8 723 7       م�صكوك فيها

968 147 -    -    249 66 946 48 773 32       هالكة
092 221 63311 494 100 4 968 060 7797 547 6121 113 2املجموع

ال�صمانات موزعة على النحو التايل :
697 695 141  -    911 018 5181 292 254 384 تاأمينات نقدية

403 387 391  547  648 327 276 47 541 11 كفاالت بنكية مقبولة
459 355 0153 98 -    576 414 2842 564 584 278 عقارية

235 601 -    10  943 462 653 137 629  اأ�صهم متداولة
989 563 -    -    952 442 766 25 271 95 �صيارات واآليات

309 617 2134 396 543 3 938 393 2822 480 333 343 1اخرى
092 221 63311 494 100 4 968 060 7797 547 6121 113 2املجموع
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 بلغت القيمة الع�دلة لل�سم�ن�ت املقدمة مق�بل الت�سهيالت الئتم�نية ب�لتكلفة املطف�أة بنه�ية الع�م 2016 كم� يلي:

باآالف الدوالرات االأمريكية
31 كانون االأول 2016

اأفراد 
�صركات

بنوك وموؤ�ص�صات 
مالية

حكومات وقطاع 
املجموععام �صغرية 

كربىومتو�صطة

ال�صمانات مقابل:
205 734 3062 267    - 631 374 0901 524 178 568 ت�صهيالت عاملة / متدنية املخاطر

320 990 9726  816 3 045 827 5954 790 892 367 1ت�صهيالت عاملة / مقبولة املخاطر 
909 175 -    -    406 148 041 14 462 13 حتت املراقبة

339 174    - -    980 73 066 57 293 43 غري ع�ملة:

692 14 -    -    255  293 2 144 12       دون امل�صتوى
309 24 -    -    886 12 217 6 206 5       م�صكوك فيها

338 135    - -    839 60 556 48 943 25       هالكة
773 074 27810 268 816 3 062 424 7926 385 8251 992 1املجموع

 ال�صمانات موزعة على النحو التايل :
352 712 1311 1 -    837 050 6091 292 775 367 تاأمينات نقدية

851 362    - 280 1 973 292 431 57 167 11 كفاالت بنكية مقبولة
247 104 8703 95 -    843 234 0662 478 468 295 عقارية

213 651    - -    299 503 219 147 695  اأ�صهم متداولة
159 526 -    -    523 401 401 25 235 99 �صيارات واآليات

951 717 2773 171 536 2 587 940 0661 385 485 218 1اخرى
773 074 27810 268 816 3 062 424 7926 385 8251 992 1املجموع
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د - ت�سنيف �سندات الدين ح�سب درجة املخ�طراي

اجلدول التايل يبني ت�صنيف  �صندات الدين ح�صب درجة املخاطر  با�صتخدام الت�صنيف االئتماين لوكاالت الت�صنيف االئتمانية العاملية: 

باآالف الدوالرات االأمريكية
31 كانون االأول 2017

موجودات مالية بالقيمة العادلة الت�صنيف االئتماين 
من خالل قائمة الدخل

موجودات مالية اأخرى 
املجموع بالتكلفة املطفاأة

القطاع اخلا�ص:
A- اىل AAA 914 457 1171 166 7971 291 من
B- اىل BBB+ 615 330 615 330 -    من

B- 462 9 462 9 -    اقل من
368 112 578 80 790 31 غري م�صنف

871 277 2516 173 6206 104 حكومات وقطاع عام
230 188 0238 760 2077 428 املجموع

باآالف الدوالرات االأمريكية
31 كانون االأول 2016

موجودات مالية بالقيمة العادلة الت�صنيف االئتماين 
من خالل قائمة الدخل

موجودات مالية اأخرى 
املجموع بالتكلفة املطفاأة

القطاع اخلا�ص:
A- اىل AAA 197 356 7921 081 4051 274 من

B- اىل BBB+ 414 429 414 429 -    من
B- 577 8 577 8 -    اقل من
271 128 648 98 623 29 غري م�صنف

808 374 5246 022 2846 352 حكومات وقطاع عام
267 297 9558 640 3127 656 املجموع
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هـ - التعر�ش ملخ�طر الئتم�ن للموجودات ح�سب التوزيع اجلغرايف: 

باآالف الدوالرات االأمريكية
31 كانون االأول 2017

البلدان العربية االأردن
بقية دول اأمريكااأوروبااآ�صيا *االأخرى

املجموعالعامل

897 084 8537 14 -  018 884 3741  231 235 4212 950 2ار�صدة لدى بنوك مركزية
ار�صدة وايداعات لدى بنوك وموؤ�ص�صات 

653 142 5744 49 807 108 7441 162 2321 283 468 362 8281 175 م�صرفية

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
207 428 -  -  196 244 907 39 104 144 -  قائمة الدخل

575 488 01523 644 163 38 439 967 560 294 461 160 93714 383 7ت�صهيالت ائتمانية مبا�صرة بالتكلفة املطفاأة
321 359 2745 266 90  805 104 335  491 305 3262 682 2اأفراد

018 904 6502 129 407 28 827 255 704 89 262 553 1681 847 �صركات �صغرية ومتو�صطة
229 836 09113 248 666 9 815 570 521 204 524 120 6129 682 3�صركات كربى

475 129 -  -  -  -  929 115 546 13 بنوك وموؤ�ص�صات مالية
532 259 1-  -  992 35 -  255 065 2851 158 حكومات وقطاع عام

023 760 2877 305 711 141 275 495 596 159 203 997 9513 660 2موجودات مالية اأخرى بالتكلفة املطفاأة
موجودات اأخرى و م�صتقات مالية - قيمة 

245 327 469 3 106 1 172 74 578 1 372 191 548 55 عادلة موجبة

600 231 19843 017 7871 289 8441 827 2474 779 839 090 68522 226 13املجموع 

              
307 722 48442 882 254 060 2601 511 1255 945 892 232 29221 090 13املجموع كم� يف 31 ك�نون الأول 2016

* ب��ستثن�ء البلدان العربية .
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 و- التعر�ش ملخ�طر الئتم�ن للموجودات ح�سب القط�ع القت�س�دي:

باآالف الدوالرات االأمريكية

31 كانون االأول 2017

افراد
  بنوك وموؤ�ص�صات �صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركـــــــــــــــــــــــــــات

مالية
  احلكومة والقطاع 

املجموعالعام
خدمات عامةا�صهمنقل�صياحة وفنادقزراعةجتارةعقاراتان�صاءات�صناعة وتعدين

897 084 8977 084 7-    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    ار�صدة لدى بنوك مركزية

653 142 4-    653 142 4-    -    -    -    -    -    -    -    -    -    ار�صدة وايداعات لدى بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية

207 428 620 104 963 293 -    -    624 29 -    -    -    -    -    -    -    موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

575 488 53223 259 4751 129 783 596 6632 14 783 569 303 517 207 277 192 063 2214 828 9961 340 0992 532 3214 359 5ت�صهيالت اإئتمانية مبا�صرة بالتكلفة املطفاأة

023 760 2517 173 3216 329 5631 125 -    -    -    -    102 40 -    -    786 91 -    موجودات مالية اأخرى بالتكلفة املطفاأة

245 327 557 135 911 45 444 46 -    316 4 500 5 491 1 793 28 790 8 146 9 602 25 695 15 موجودات اأخرى و م�صتقات مالية - قيمة عادلة موجبة

600 231 85743 757 32314 941 7905 768 6632 14 723 603 803 522 698 278 087 132 0114 837 1421 350 4872 649 0164 375 5    املجموع

باآالف الدوالرات االأمريكية

31 كانون االأول 2016

افراد
  بنوك وموؤ�ص�صات �صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركـــــــــــــــــــــــــــات

مالية
  احلكومة والقطاع 

املجموعالعام
خدمات عامةا�صهمنقل�صياحة وفنادقزراعةجتارةعقاراتان�صاءات�صناعة وتعدين

469 392 4697 392 7-    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    ار�صدة لدى بنوك مركزية

299 798 4-    299 798 4-    -    -    -    -    -    -    -    -    -    ار�صدة وايداعات لدى بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية

312 656 284 352 404 274 -    -    624 29 -    -    -    -    -    -    -    موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

121 898 14321 205 4001 107 912 727 7582 5 094 667 000 619 907 159 816 708 6343 723 6131 982 8431 035 0014 955 4ت�صهيالت اإئتمانية مبا�صرة بالتكلفة املطفاأة

955 640 5247 022 1646 297 6821 143 -    -    -    -    247 40 200 28 918 15 220 93 -    موجودات مالية اأخرى بالتكلفة املطفاأة

151 336 551 121 542 72 910 40 15  409 7 691 3 212 1 192 24 259 8 930 12 353 25 087 18 موجودات اأخرى و م�صتقات مالية - قيمة عادلة موجبة

307 722 97142 093 80915 549 5046 912 7732 5 127 704 691 622 119 161 255 773 0933 760 4611 011 4162 154 0884 973 4    املجموع
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 و- التعر�ش ملخ�طر الئتم�ن للموجودات ح�سب القط�ع القت�س�دي:

باآالف الدوالرات االأمريكية

31 كانون االأول 2017

افراد
  بنوك وموؤ�ص�صات �صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركـــــــــــــــــــــــــــات

مالية
  احلكومة والقطاع 

املجموعالعام
خدمات عامةا�صهمنقل�صياحة وفنادقزراعةجتارةعقاراتان�صاءات�صناعة وتعدين

897 084 8977 084 7-    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    ار�صدة لدى بنوك مركزية

653 142 4-    653 142 4-    -    -    -    -    -    -    -    -    -    ار�صدة وايداعات لدى بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية

207 428 620 104 963 293 -    -    624 29 -    -    -    -    -    -    -    موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

575 488 53223 259 4751 129 783 596 6632 14 783 569 303 517 207 277 192 063 2214 828 9961 340 0992 532 3214 359 5ت�صهيالت اإئتمانية مبا�صرة بالتكلفة املطفاأة

023 760 2517 173 3216 329 5631 125 -    -    -    -    102 40 -    -    786 91 -    موجودات مالية اأخرى بالتكلفة املطفاأة

245 327 557 135 911 45 444 46 -    316 4 500 5 491 1 793 28 790 8 146 9 602 25 695 15 موجودات اأخرى و م�صتقات مالية - قيمة عادلة موجبة

600 231 85743 757 32314 941 7905 768 6632 14 723 603 803 522 698 278 087 132 0114 837 1421 350 4872 649 0164 375 5    املجموع

باآالف الدوالرات االأمريكية

31 كانون االأول 2016

افراد
  بنوك وموؤ�ص�صات �صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركـــــــــــــــــــــــــــات

مالية
  احلكومة والقطاع 

املجموعالعام
خدمات عامةا�صهمنقل�صياحة وفنادقزراعةجتارةعقاراتان�صاءات�صناعة وتعدين

469 392 4697 392 7-    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    ار�صدة لدى بنوك مركزية

299 798 4-    299 798 4-    -    -    -    -    -    -    -    -    -    ار�صدة وايداعات لدى بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية

312 656 284 352 404 274 -    -    624 29 -    -    -    -    -    -    -    موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

121 898 14321 205 4001 107 912 727 7582 5 094 667 000 619 907 159 816 708 6343 723 6131 982 8431 035 0014 955 4ت�صهيالت اإئتمانية مبا�صرة بالتكلفة املطفاأة

955 640 5247 022 1646 297 6821 143 -    -    -    -    247 40 200 28 918 15 220 93 -    موجودات مالية اأخرى بالتكلفة املطفاأة

151 336 551 121 542 72 910 40 15  409 7 691 3 212 1 192 24 259 8 930 12 353 25 087 18 موجودات اأخرى و م�صتقات مالية - قيمة عادلة موجبة

307 722 97142 093 80915 549 5046 912 7732 5 127 704 691 622 119 161 255 773 0933 760 4611 011 4162 154 0884 973 4    املجموع
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45- مخـــ�طـــر ال�ســــوق

خماطر ح�صا�صية اال�صعار ال�صوقية

 - بافرتا�ص ان ن�صبة التغري على اال�صعار ال�صوقية مبقدار ( 5٪ ) عن اال�صعار القائمة كما 31 كانون االول 2017 و2016 فان ح�صا�صية قائمة الدخل 
املوحد وحقوق امللكية �صتكون على النحو التايل:

باآالف الدوالرات االأمريكية

31 كانون االأول 312016 كانون االأول 2017

املجموعحقوق امللكيةقائمة الدخل املوحداملجموعحقوق امللكيةقائمة الدخل املوحد

030 38 -    030 38 365 40 -    365 40 ح�صا�صية ا�صعار الفوائد 

962 10 536 3 426 7 514 17 120 4 394 13 ح�صا�صية ا�صعار ال�صرف

656 25 546 23 110 2 900 21 778 19 122 2 ح�صا�صية ا�صعار ادوات امللكية

648 74 082 27 566 47 779 79 898 23 881 55 املجموع 
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 46 - مخ�طر ا�سع�ر الف�ئدة

اأ - فيم� يلي بي�ن مدى تعر�ش املجموعة لتقلب�ت ا�سع�ر الف�ئدة كم� يف 31 ك�نون الأول 2017 ) يتم الت�سنيف على ا�س��ش فرتات اع�دة 
ت�سعري الف�ئدة او ال�ستحق�ق ايهم� اقرب( : 

باآالف الدوالرات االأمريكية

املوجودات
 لغاية �صهر

واحد
 اأكرث من �صهر
ولغاية 3 اأ�صهر

 اأكرث من 3
 اأ�صهر ولغاية

6 اأ�صهر

 اأكرث من 6
 اأ�صهر ولغاية

�صنة

 اأكرث من
 �صنة ولغاية
3 �صنوات

 اأكرث من 3
�صنوات

غري خا�صعة 
ملخاطر ا�صعار 

الفائدة
املجموع

167 522 167 522  -  -  -  -  -  - النقد يف اخلزينة
444 554 4441 554 1 -  -  -  -  -  - احتياطي اجباري

453 530 6045 264 0002 25  -  -  - 306 3 543 237 3ار�صدة لدى بنوك مركزية
653 142 4 -  - 781 27 009 15 629 107 845 487 389 504 3ار�صدة وايداعات لدى بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية

654 470 447 42 499 83 200 87 993 22 083 57 980 100 452 76 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
575 488 23 - 678 022 3305 926 9931 693 3091 049 1752 146 0904 650 8ت�صهيالت ائتمانية مبا�صرة بالتكلفة املطفاأة

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
563 395 563 395  -  -  -  -  -  - ال�صامل االآخر

023 760 7 - 407 826 5431 668 3811 918 934 878 969 470 7891 996 موجودات مالية اأخرى بالتكلفة املطفاأة
231 226 2313 226 3 -  -  -  -  -  - ا�صتثمارات يف �صركات حليفة

141 459 141 459  -  -  -  -  -  - موجودات ثابتة
594 526 609 410 417 4 203 15 370 2 572 32 547 32 876 28 موجودات اأخرى و م�صتقات مالية - قيمة عادلة موجبة

223 87 223 87  -  -  -  -  -  - موجودات �صريبية موؤجلة 

721 163 42948 962 0018 962 0576 725 7463 652 5272 125 8223 241 1396 494 16جمموع املوجودات

  

  املطلوب�ت 
288 927 4763 584 515 34 867 13 546 141 289 314 084 503 5111 335 1ودائع بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية

459 080 26331 076 41711 146 021 474 344 079 6593 433 6782 787 0773 083 10ودائع عمالء
289 700 2652 438 389 8 096 21 962 136 153 401 161 516 263 178 1تاأمينات نقدية
090 182  - 533 84 856 25 832 3 957 9 599 22 313 35 اأموال مقرت�صة

205 272 205 272  -  -  -  -  -  - خم�ص�ص �صريبة الدخل
040 326 040 326  -  -  -  -  -  - خم�ص�صات اأخرى

385 262 7591 103 2571  199 1 697 8 311 36 166 34 996 77 مطلوبات اأخرى و م�صتقات مالية - قيمة عادلة �صالبة
693 3 693 3  -  -  -  -  -  - مطلوبات �صريبية موؤجلة

449 754 70139 804 11113 274 039 536 381 370 3693 195 6883 863 1605 710 12جمموع املطلوب�ت

272 409 8)272 842 4(890 687 0186 189 3)635 717 ()842 69 (134 378 979 783 3الفجوة للفئة 
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ب - فيم� يلي بي�ن مدى تعر�ش املجموعة لتقلب�ت ا�سع�ر الف�ئدة كم� يف 31 ك�نون الأول 2016 ) يتم الت�سنيف على ا�س��ش فرتات اع�دة 
ت�سعري الف�ئدة او ال�ستحق�ق ايهم� اقرب( :        

باآالف الدوالرات االأمريكية

املوجودات
 لغاية �صهر

واحد
 اأكرث من �صهر
ولغاية 3 اأ�صهر

 اأكرث من 3
 اأ�صهر ولغاية

6 اأ�صهر

 اأكرث من 6
 اأ�صهر ولغاية

�صنة

 اأكرث من
 �صنة ولغاية 3

�صنوات

 اأكرث من 3
�صنوات

غري خا�صعة 
ملخاطر ا�صعار 

الفائدة
املجموع

874 416 874 416  -  -  -  -  -  - النقد يف اخلزينة

777 362 7771 362 1 -  -  -  -  -  - احتياطي اجباري

692 029 8056 120 2 -  -  -  -  - 887 908 3ار�صدة لدى بنوك مركزية
ار�صدة وايداعات لدى بنوك 

299 798 4 -  - 037 32 291 2 632 103 552 346 787 313 4وموؤ�ص�صات م�صرفية

موجودات مالية بالقيمة العادلة من 
516 698 204 42 780 203 476 86 036 19 232 108 748 162 040 76 خالل قائمة الدخل

ت�صهيالت ائتمانية مبا�صرة بالتكلفة 
121 898 21 - 926 272 7174 796 2381 540 8051 124 8542 087 5814 075 8املطفاأة

موجودات مالية بالقيمة العادلة من 
912 470 912 470  -  -  -  -  -  - خالل الدخل ال�صامل االآخر

955 640 7 - 590 318 2531 008 6982 200 1431 978 811 162 4601 972 موجودات مالية اأخرى بالتكلفة املطفاأة

008 077 0083 077 3 -  -  -  -  -  - ا�صتثمارات يف �صركات حليفة

633 463 633 463  -  -  -  -  -  - موجودات ثابتة
موجودات اأخرى و م�صتقات مالية - 

214 530 879 395 251 6 973 10 964 1 233 33 006 28 908 53 قيمة عادلة موجبة

390 73 390 73  -  -  -  -  -  - موجودات �صريبية موؤجلة 

391 460 48247 423 5478 801 4565 934 2273 764 0452 348 9713 787 6635 400 17جمموع املوجودات

  

  املطلوب�ت

999 752 4173 517 012 4 937 22 709 299 084 131 516 703 324 074 2ودائع بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية

152 082 69631 086 41611 98 074 539 662 761 1422 231 0812 436 0814 929 9ودائع عمالء

426 561 1322 348 421 6 994 10 490 127 607 274 066 184 716 609 1تاأمينات نقدية

185 271  - 259 28 050 13 013 6 305 6 825 196 733 20 اأموال مقرت�صة

377 242 377 242  -  -  -  -  -  - خم�ص�ص �صريبة الدخل

795 259 795 259  -  -  -  -  -  - خم�ص�صات اأخرى
مطلوبات اأخرى و م�صتقات مالية - 

645 124 0811 959 271  085 2 686 5 015 44 322 20 185 93 قيمة عادلة �صالبة

276 1 276 1  -  -  -  -  -  - مطلوبات �صريبية موؤجلة

855 295 77439 414 37913 137 140 588 560 200 1533 687 8102 540 0395 727 13جمموع املطلوب�ت

536 164 8)292 991 4(168 664 3165 346 3)333 436 (892 660 161 247 624 673 3الفجوة للفئة 
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 47 - مخ�طر ال�سيولة

اأ - فيم� يلي بي�ن توزيع املطلوب�ت )غري مخ�سومة( على ا�س��ش الفرتة املتبقية لال�ستحق�ق التع�قدي كم� يف 31 ك�نون الأول 2017:

باآالف الدوالرات االأمريكية

اأكرث من �صهر لغاية �صهر واحداملطلوب�ت
ولغاية 3 اأ�صهر

اأكرث من 3 اأ�صهر 
ولغاية 6 اأ�صهر

اأكرث من 6 
اأ�صهر ولغاية 

�صنة

اأكرث من 
�صنة ولغاية 3 

�صنوات

اأكرث من 3 
املجموعبدون ا�صتحقاق�صنوات

834 930 4763 584 454 37 886 13 678 336 965 304 158 419 2171 234 1ودائع بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية
633 301 78931 364 95312 209 979 541 127 419 1963 447 0202 819 5693 499 8ودائع عمالء

187 705 4312 446 344  149 29 518 153 408 819 159 188 178 068 1تاأمينات نقدية
402 182 -  630 120 013 27 832 3 781 12 025 12 121 6 اأموال مقرت�صة

205 272 205 272 -  -  -  -  -  -  خم�ص�ص �صريبة الدخل
040 326 040 326 -  -  -  -  -  -  خم�ص�صات اأخرى

 م�صتقات مالية - قيمة عادلة 
161 42 517 10 687 5 426  880  949  756 8 946 14 �صالبة

231 220 1431 597 257  226 481 110 23 191 38 383 20 921 59 مطلوبات اخرى
693 3 693 3 -  -  -  -  -  -  مطلوبات �صريبية موؤجلة

386 984 29439 605 32514 374 679 093 1451 937 4903 623 5013 467 9525 882 10جمموع املطلوب�ت 
  

     جمموع املوجودات ح�سب 
ا�ستحق�ق�ته� املتوقعة

8 033 1595 587 8662 641 5163 491 1125 329 3889 625 74313 454 93748 163 721

ب -  فيم� يلي بي�ن توزيع املطلوب�ت )غري مخ�سومة( على ا�س��ش الفرتة املتبقية لال�ستحق�ق التع�قدي كم� يف 31 ك�نون الأول 2016:

باآالف الدوالرات االأمريكية

 اأكرث من �صهرلغاية �صهر واحداملطلوب�ت
ولغاية 3 اأ�صهر

 اأكرث من 3 اأ�صهر
ولغاية 6 اأ�صهر

 اأكرث من 6
 اأ�صهر ولغاية

�صنة

 اأكرث من
 �صنة ولغاية 3

�صنوات

 اأكرث من 3
املجموعبدون ا�صتحقاق�صنوات

125 755 4173 517 253 4 671 22 465 299 408 329 430 150 4811 431 1ودائع بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية
265 288 70331 414 68912 169 156 615 085 961 6892 250 2192 423 7244 453 8ودائع عمالء

110 565 4182 366 390  026 17 923 267 147 344 371 280 835 288 1تاأمينات نقدية
594 271 -  768 53 296 94 431 2 299 9 285 111 515  اأموال مقرت�صة

377 242 377 242 -  -  -  -  -  -  خم�ص�ص �صريبة الدخل
795 259 795 259 -  -  -  -  -  -  خم�ص�صات اأخرى

م�صتقات مالية - قيمة عادلة 
525 52 377 23 440 5 297 2 291  51  173 1 896 19 �صالبة

128 072 7131 605 271  085 332 548 5 655 43 485 16 371 68 مطلوبات اأخرى 
276 1 276 1 -  -  -  -  -  -  مطلوبات �صريبية موؤجلة

195 508 07639 431 81114 233 531 083 7431 536 2493 977 9632 982 8225 262 11جمموع املطلوب�ت 
  

     جمموع املوجودات ح�سب 
ا�ستحق�ق�ته� املتوقعة

10 083 7674 393 3802 518 7683 114 5995 975 5858 922 25112 452 04147 460 391
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48 - �س�يف مراكز العمالت الأجنبية  
        اإن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

31 كانون االأول 312016 كانون االأول 2017

املعادل باآالف الدوالراتعملة االأ�صا�ص باالآالف املعادل باآالف الدوالراتعملة االأ�صا�ص باالآالف 

907 30 907 30 701 129 701 129 دوالر اأمريكي
564 10 624 8 091 7 249 5 جنيه اإ�صرتليني

069 37 444 35 550 20 123 17 يورو
696 4 854 537 721 2 724 306 ين ياباين

926 2 003 3 974 1 924 1 فرنك �صوي�صري

432 39 834 105 أخرى*
 267 871 125 594

* ميثل املبلغ املعادل بالدوالر االأمريكي للعمالت االخرى قيمة جمموعة عمالت اجنبية متعددة. 

 49 - م�ستوي�ت القيمة الع�دلة

تتمثل االأدوات املالية يف املوجودات املالية واملطلوبات املالية.
ت�صتخدم املجموعة الرتتيب التايل الأ�صاليب وبدائل التقييم وذلك يف حتديد وعر�ص القيمة العادلة لالأدوات املالية:

االأ�صعار ال�صوقية املعلنة يف االأ�صواق الفعالة لنف�ص املوجودات واملطلوبات. - امل�صتوى االأول: 
تقنيات اأخرى حيث تكون كل املدخالت التي لها تاأثري مهم على القيمة العادلة ميكن مالحظتها ب�صكل  مبا�صر اأو  - امل�صتوى الثاين: 

غري مبا�صر من معلومات ال�صوق. 
تقنيات اأخرى حيث ت�صتخدم مدخالت لها تاأثري مهم على القيمة العادلة ولكنها لي�صت مبنية على معلومات من  - امل�صتوى الثالث: 

ال�صوق ميكن مالحظتها.
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اأ - القيمة الع�دلة للموجودات امل�لية واملطلوب�ت امل�لية للمجموعة واملحددة ب�لقيمة الع�دلة ب�سكل م�ستمر:
ان بع�ص املوجودات املالية واملطلوبات املالية للمجموعة مقيمة بالقيمة العادلة يف نهاية كل فرتة مالية , واجلدول التايل يو�صح معلومات 

حول كيفية حتديد القيمة العادلة لهذه املوجودات املالية  واملطلوبات املالية (طرق التقييم واملدخالت امل�صتخدمة) :   
    

القيمة العادلة باآالف 
م�صتوى القيمة الدوالرات االمريكية

العادلــــــــة
طــــــريقة التقييم 

واملدخالت امل�صتخدمة

مدخالت 
هامة  

غري ملمو�صة

العالقة بني 
املدخالت الهامة  

 غري امللمو�صة 
والقيمة العادلة 31 كانون االول املوجودات املالية / املطلوبات املالية

20172016
موجودات م�لية ب�لقيمة الع�دلة

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة 
الدخل:

 اال�صعار املعلنة يف امل�صتوى االول 284 352 620 104 اذونات و�صندات حكومية
ال ينطبقال ينطبقاال�صواق املالية 

 اال�صعار املعلنة يف امل�صتوى االول 404 274 963 293 �صندات �صركات
ال ينطبقال ينطبقاال�صواق املالية 

امل�صتوى الثاين624 29 624 29 �صلف وقرو�ص
 عن طريق مقارنتها 

بالقيمة ال�صوقية الداة 
مالية م�صابهة 

ال ينطبقال ينطبق

 اال�صعار املعلنة يف امل�صتوى االول 204 42 447 42 ا�صهم و�صناديق ا�صتثمارية
ال ينطبقال ينطبقاال�صواق املالية  

جمموع املوجودات امل�لية ب�لقيمة الع�دلة من 
خالل ق�ئمة الدخل

 470 654 698 516

امل�صتوى الثاين011 58 420 35 م�صتقات مالية -قيمة عادلة موجبة
 عن طريق مقارنتها 

بالقيمة ال�صوقية الداة 
مالية م�صابهة 

ال ينطبقال ينطبق

  موجودات مالية  بالقيمة العادلة من خالل  الدخل 
ال�صامل االآخر:

 اال�صعار املعلنة يف امل�صتوى االول 920 258 573 189 ا�صهم متوفر لها ا�صعار �صوقية
ال ينطبقال ينطبقاال�صواق املالية 

امل�صتوى الثاين992 211 990 205 ا�صهم غري متوفر لها ا�صعار �صوقية
 عن طريق ا�صتخدام 

موؤ�صر القطاع يف 
ال�صوق  

ال ينطبقال ينطبق

جمموع  املوجودات امل�لية  ب�لقيمة الع�دلة من 
خالل  الدخل ال�س�مل الآخر

 395 563 470 912

439 227 6371 901 جمموع املوجودات امل�لية ب�لقيمة الع�دلة

مطلوب�ت م�لية ب�لقيمة الع�دلة

امل�صتوى الثاين517 52 154 42 م�صتقات مالية -قيمة عادلة �صالبة
 عن طريق مقارنتها 

بالقيمة ال�صوقية الداة 
مالية م�صابهة 

ال ينطبقال ينطبق

517 52 154 42 جمموع املطلوب�ت امل�لية ب�لقيمة الع�دلة

 مل تكن هنالك اأي حتويالت بني امل�صتوى االول وامل�صتوى الثاين خالل العام 2017 و2016. 
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ب - القيمة الع�دلة للموجودات امل�لية واملطلوب�ت امل�لية للمجموعة والغري محددة ب�لقيمة الع�دلة ب�سكل م�ستمر:
با�صتثناء ما يرد يف اجلدول ادناه اننا نعتقد ان القيمة الدفرتية للموجودات املالية واملطلوبات املالية الظاهرة يف القوائم املالية املوحدة 

للمجموعة تقارب قيمتها العادلة:

باآالف الدوالرات االمريكية

31 كانون االول 312016 كانون االول 2017

م�صتوى القيمة العادلة القيمة العادلةالقيمة الدفرتيةالقيمة العادلةالقيمة الدفرتية

موجودات م�لية غري محددة ب�لقيمة الع�دلة

احتياطي نقدي اجباري لدى بنوك 
امل�صتوى الثاين777 362 7771 362 4441 554 4441 554 1مركزية 

ودائع الجل وخا�صعة ال�صعار لدى بنوك 
امل�صتوى الثاين336 257 1903 256 2293 905 8382 903 2مركزية 

امل�صتوى الثاين016 653 697 652 184 362 011 362 �صهادات ايداع لدى بنوك مركزية
ح�صابات جارية وودائع لدى بنوك 

امل�صتوى الثاين563 800 2994 798 7664 146 6534 142 4وموؤ�ص�صات م�صرفية

ت�صهيالت ائتمانية مبا�صرة بالتكلفة 
امل�صتوى الثاين672 993 12121 898 81221 567 57523 488 23املطفاة

امل�صتوى االول والثاين969 715 9557 640 7047 842 0237 760 7موجودات مالية اخرى بالتكلفة املطفاة
جمموع املوجودات امل�لية غري 

محددة ب�لقيمة الع�دلة
40 211 54440 379 13939 609 03939 783 333

مطلوب�ت م�لية غري محددة القيمة الع�دلة

امل�صتوى الثاين201 762 9993 752 7413 942 2883 927 3ودائع بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية

امل�صتوى الثاين506 172 15231 082 56931 193 45931 080 31ودائع عمالء

امل�صتوى الثاين114 569 4262 561 7642 709 2892 700 2تامينات نقدية
امل�صتوى الثاين415 275 185 271 878 183 090 182 اأموال مقرت�صة 

جمموع املطلوب�ت امل�لية غري 
محددة ب�لقيمة الع�دلة

37 890 12638 029 95237 667 76237 779 236

ان القيمة العادلة للموجودات املالية واملطلوبات املالية واملت�صمنة يف فئة امل�صتوى الثاين اعاله مت حتديدها مبا يتوافق مع مناذج الت�صعري 
املتبعة واملقبولة بناء على خ�صم التدفقات النقدية اآخذين  باالعتبار �صعر الفائدة كاأهم مدخل يف االحت�صاب.
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50 - حتليل ا�ستحق�ق�ت املوجودات واملطلوب�ت

فيما يلي حتليل ا�صتحقاقات املوجودات واملطلوبات وفقًا للفرتة املتوقعة ال�صرتدادها اأو ت�صويتها كما يف 31 كانون االأول 2017:
باآالف الدوالرات االأمريكية

املجموعاأكرث من �صنةلغاية �صنةاملوجودات
167 522 -    167 522 النقد يف اخلزينة
444 554 1-    444 554 1احتياطي اجباري

453 530 0005 25 453 505 5ار�صدة لدى بنوك مركزية
653 142 7814 27 872 114 4ار�صدة وايداعات لدى بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية

654 470 615 294 039 176 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
575 488 39223 653 18310 835 12ت�صهيالت ائتمانية مبا�صرة بالتكلفة املطفاأة

563 395 563 395 -    موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ال�صامل االآخر
023 760 6677 917 3563 842 3موجودات مالية اأخرى بالتكلفة املطفاأة

231 226 2313 226 3-    ا�صتثمارات يف �صركات حليفة
141 459 141 459 -    موجودات ثابتة

594 526 676 36 918 489 موجودات اأخرى وم�صتقات مالية - قيمة عادلة موجبة 
223 87 -    223 87 موجودات �صريبية موؤجلة 

721 163 06648 036 65519 127 29     جمموع املوجودات
املطلوب�ت

288 927 3823 48 906 878 3ودائع بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية
459 080 66431 621 795 458 30ودائع عمالء

289 700 4932 29 796 670 2تاأمينات نقدية
090 182 640 147 450 34 اأموال مقرت�صة

040 326 -    040 326 خم�ص�صات اأخرى
205 272 -    205 272 خم�ص�ص �صريبة الدخل

385 262 5871 487 798 774 مطلوبات اأخرى وم�صتقات مالية - قيمة عادلة �صالبة 
693 3 -    693 3 مطلوبات �صريبية موؤجلة

449 754 76639 334 6831 419 38     جمموع املطلوب�ت
272 409 3008 701 17)028 292 9(     ال�س�يف

فيما يلي حتليل ا�صتحقاقات املوجودات واملطلوبات وفقًا للفرتة املتوقعة ال�صرتدادها اأو ت�صويتها كما يف 31 كانون االأول 2016:
باآالف الدوالرات االأمريكية

املجموعاأكرث من �صنةلغاية �صنةاملوجودات
874 416 -    874 416 النقد يف اخلزينة
777 362 1-    777 362 1احتياطي اجباري

692 029 6-    692 029 6ار�صدة لدى بنوك مركزية
299 798 0394 32 260 766 4ار�صدة وايداعات لدى بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية

516 698 568 489 948 208 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
121 898 54621 580 57510 317 11ت�صهيالت ائتمانية مبا�صرة بالتكلفة املطفاأة

912 470 912 470 -    موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ال�صامل االآخر
955 640 0657 770 8903 870 3موجودات مالية اأخرى بالتكلفة املطفاأة

008 077 0083 077 3-    ا�صتثمارات يف �صركات حليفة
633 463 633 463 -    موجودات ثابتة

214 530 618 25 596 504 موجودات اأخرى وم�صتقات مالية - قيمة عادلة موجبة 
390 73 -    390 73 موجودات �صريبية موؤجلة 

391 460 38947 909 00218 551 28     جمموع املوجودات
املطلوب�ت

999 752 6683 26 331 726 3ودائع بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية
152 082 06631 639 086 443 30ودائع عمالء

426 561 4152 17 011 544 2تاأمينات نقدية
185 271 836 147 349 123 اأموال مقرت�صة

377 242 -    377 242 خم�ص�ص �صريبة الدخل
795 259 -    795 259 خم�ص�صات اأخرى

645 124 0931 340 552 784 مطلوبات اأخرى وم�صتقات مالية - قيمة عادلة �صالبة 
276 1 -    276 1 مطلوبات �صريبية موؤجلة

855 295 07839 171 7771 124 38     جمموع املطلوب�ت
536 164 3118 738 17)775 573 9(     ال�س�يف
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51 -  ا�ستحق�ق�ت الإرتب�ط�ت والإلتزام�ت املحتملة
يبني اجلدول التايل ا�صتحقاقات االرتباطات وااللتزامات املحتملة على اأ�صا�ص اال�صتحقاق التعاقدي:

باآالف الدوالرات االأمريكية
31 كانون االأول 2017

املجموعاكرث من 5 �صنواتمن �صنة ولغاية 5 �صنواتلغاية �صنة
899 020 2 - 088 37 811 983 1اعتمادات

591 627  - 560 12 031 615 قبوالت
  كف�لت :

960 888 696 17 387 178 877 692  - دفع
670 246 8796 373 532 647 2591 225 4 - ح�صن التنفيذ

919 769 7833 106 654 923 482 739 2 - اأخرى
096 338 2055 177 107 485 784 675 4ت�صهيالت ائتمانية ممنوحة وغري م�صتغلة

135 892 56318 675 328 284 2443 932 14املجموع 

551 13 -    724 10 827 2 عقود م�صاريع ان�صائية
000 8 -    964 1 036 6 عقود م�صرتيات

411 46 686 20 187 20 538 5 عقود ايجار ت�صغيلية
962 67 686 20 875 32 401 14 املجموع 

باآالف الدوالرات االأمريكية
31 كانون االأول 2016

املجموعاكرث من 5 �صنواتمن �صنة ولغاية 5 �صنواتلغاية �صنة
159 156 2 - 432 23 727 132 2اعتمادات

158 653  - 093 14 065 639 قبوالت
  كف�لت :

674 921 689 31 290 209 695 680  - دفع
613 776 1806 128 8421 838 5911 809 3 - ح�صن التنفيذ

650 214 1734 558 231 857 246 799 2 - اأخرى
006 940 6804 57 920 444 406 437 4ت�صهيالت ائتمانية ممنوحة وغري م�صتغلة

260 662 72219 775 8081 387 7303 498 14املجموع 

913 19 -    805 17 108 2 عقود م�صاريع ان�صائية
623 11 954  134 2 535 8 عقود م�صرتيات

031 37 361 22 958 9 712 4 عقود ايجار ت�صغيلية
567 68 315 23 897 29 355 15 املجموع 
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قام البنك املركزي االأردين بتاريخ 2016/10/31 با�صدار تعليمات كفاية راأ�ص املال وفقًا ملعيار بازل III و الغاء العمل يتعليمات كفاية راأ�ص املال 

.II التنظيمي وفقًا ملعيار بازل
تقوم املجموعة بادارة راأ�ص املال ب�صكل ي�صمن ا�صتمرارية عملياتها الت�صغيلية وحتقيق اأعلى عائد ممكن على حقوق امللكية, ويتكون را�ص املال

كما عرفته اتفاقية بازل III كما هو مبني يف اجلدول التايل:- 
  

باآالف الدوالرات االأمريكية
31 كانـون االول

20172016
 (CET1) 409 456 5867 674 7اجمايل را�ص املال اال�صا�صي حلملة االأ�صهم العادية

(358 510 2)(601 656 2)التعديالت الرقابية (الطروحات من را�ص املال اال�صا�صي حلملة االأ�صهم العادية)
462 10 493 10 را�ص املال اال�صايف

951 385 673 416 ال�صريحة الثانية من را�ص املال
-    -    التعديالت الرقابية (الطروحات من را�ص مال ال�صريحة الثانية)

464 342 1515 445 5را�ش امل�ل التنظيمي

868 533 25134 638 35املوجودات والبنود خ�رج ق�ئمة املركز امل�يل املرجحة ب�ملخ�طر 

 )CET1( 14.32٪14.08٪ن�سبة كف�ية راأ�ش م�ل حملة الأ�سهم الع�دية

14.35٪14.11٪ن�سبة كف�ية راأ�ش م�ل ال�سريحة الأولى

15.47٪15.28٪ن�سبة كف�ية راأ�ش امل�ل التنظيمي

 - يقوم جمل�ص االدارة مبراجعة هيكلية راأ�ص املال ب�صكل ربع �صنوي, وكجزء من تلك املراجعة يقوم جمل�ص االدارة باالخذ بعني االعتبار كلفة را�ص 
املال واملخاطر كاحدى العوامل اال�صا�صية يف ادارة را�ص مال املجموعة وذلك من خالل و�صع �صيا�صة للتوزيعات النقدية ور�صملة االحتياطيات.
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53 - مع�مالت مع اأطراف ذات عالقة
اإن تف��سيل الأر�سدة الق�ئمة مع الأطراف ذات عالقة ك�نت كم� يلي :

باآالف الدوالرات االأمريكية
31 كانون االأول 2017

ودائع لدى اأطراف 
ذات عالقة

ت�صهيالت ائتمانية 
مبا�صرة بالتكلفة 

املطفاأة
ودائع من اأطراف 

ذات عالقة
اعتمادات وكفاالت 

و�صحوبات وت�صهيالت غري 
م�صتغلة

837 96 094 112    - 864 135 �صركات حليفة
448 102 567 361 917 267 -    اأع�صاء جمل�ص االإدارة وكبار امل�صاهمني

 135 864 267 917 473 661 199 285

باآالف الدوالرات االأمريكية
31 كانون االأول 2016

ودائع لدى اأطراف 
ذات عالقة

ت�صهيالت ائتمانية 
مبا�صرة بالتكلفة 

املطفاأة
ودائع من اأطراف 

ذات عالقة
اعتمادات وكفاالت 

و�صحوبات وت�صهيالت غري 
م�صتغلة

714 92 573 119    - 423 231 �صركات حليفة
567 98 648 452 288 479 -    اأع�صاء جمل�ص االإدارة وكبار امل�صاهمني

 231 423 479 288 572 221 191 281

 - اإن ت�صنيف جميع الت�صهيالت االإئتمانية املمنوحة الأطراف ذات عالقة هي ديون عاملة بح�صب نظام الت�صنيف االإئتماين للمجموعة , كما مل يتم 
ت�صجيل اأية خم�ص�صات تدين يف قيمة هذه الت�صهيالت .     

باآالف الدوالرات االأمريكية
2017اإن تف��سيل املع�مالت مع الأطراف ذات عالقة ك�نت كم� يلي :

فوائد مدينة فوائد دائنة 
252 1 906 1 �صركات حليفة

باآالف الدوالرات االأمريكية
2016

فوائد مدينة فوائد دائنة 
249 2 143 2 �صركات حليفة

العليا 1.5 مليون دوالر امريكي والت�صهيالت االئتمانية الغري مبا�صرة 8.5 االف دوالر  الت�صهيالت االئتمانية املبا�صرة املمنوحة لالدارة  بلغت   - 
امريكي كما يف 31 كانون االأول 2017 (1.6 مليون دوالر اأمريكي للت�صهيالت االئتمانية املبا�صرة و 8.5  اآالف دوالر اأمريكي للت�صهيالت االئتمانية 

غري املبا�صرة كما يف 31 كانون االول 2016).     
بلغت ودائع االدارة العليا 2.8 مليون دوالر اأمريكي كما يف 31 كانون االأول 2017 (3 مليون دوالر اأمريكي كما يف 31 كانون االول  2016).   - 

اإن ن�صب الفوائد املقيدة على الت�صهيالت املمنوحة الأع�صاء جمل�ص االدارة وكبار امل�صاهمني تقع �صمن حدود الت�صهيالت املمنوحة لباقي العمالء.   - 
بلغت الرواتب واملكافاآت واملنافع االأخرى لالإدارة التنفيذية العليا للمجموعة يف االأردن واخلارج ما جمموعه 60.4 مليون دوالر اأمريكي لل�صنة   - 

املنتهية يف 31 كانون االأول 2017 (56.7 مليون دوالر اأمريكي لل�صنة املنتهية يف 31 كانون االأول 2016). 

54 -الربح لل�سهم الواحد الع�ئد مل�س�همي البنك
31 كانــــون االول    ان تف��سيل هذا البند هي كم� يلي :

20172016
باآالف الدوالرات االأمريكية

187 522 961 521 الربح لل�صنة العائد مل�صاهمي البنك
األــف �صهـــــم

800 640 800 640 املتو�صط املرجح لعدد االأ�صهم
دوالر اأمريكي / �صـهــم

0.810.81ن�صيب ال�صهم من ربح ال�صنة (اأ�صا�صي وخمف�ص)
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57 - الق�س�ي� املق�مة على املجموعة

اأقيمت دعاوى مدنية على البنك العربي �ص. م. ع منذ عام 2004 اأمام حمكمة املقاطعة ال�صرقية ملدينة نيويورك من قبل مدعني اأمريكيني  اأ. 
وغري اأمريكيني (اأجانب) تت�صابه من حيث الوقائع املزعومة والتي مفادها اأن البنك العربي قد قام من خالل فرعه يف نيويورك, بتحويل 
اأموال اإىل من و�صفوا باالإرهابيني وباملنظمات االإرهابية يف فل�صطني, وانه بذلك قد �صاعد وحر�ص على ارتكاب اأعمال اإرهابية اأدت اإىل مقتل 

اأو جرح اأفراد عائالت املدعيــن, ويطالب املدعون البنك يف جميع الدعاوى بالتعوي�ص عن ال�صرر الناجت عن الفعل املدعى بارتكابه. 
فيما يخ�ص الدعاوى املقامة من املدعني االمريكيني وفقًا لقانون مكافحة االرهاب االمريكي (ATA), فقد �صدر قرار بتاريخ 22 اأيلول    
2014 عن هيئة املحلفني املختارة من قبل املحكمة بخ�صو�ص بع�ص املدعني مت�صمنًا م�صوؤولية البنك املدنية عن حوادث من�صوبة حلما�ص. 
وبعد ذلك مت حتديد تاريخ 17 اآب 2015 للبدء باإجراءات املحاكمة اخلا�صة بتقدير التعوي�صات لعدد من املدعني يف ثالثة حوادث �صمن 
الق�صية املدنية املقامة �صد البنك. وبتاريخ 14 اآب 2015 مت التو�صل اىل اتفاق ت�صوية بني االأطراف يتم مبوجبها انهاء هذه الق�صية, ويف 

�صوء ذلك, وبناء على طلب املدعني والبنك, قرر القا�صي تاأجيل جل�صة املحاكمة لتنفيذ بنود هذا االتفاق.
ت�صمن اتفاق الت�صوية, ولغايات مبا�صرة اال�صتئناف, و�صع اآلية �صكلية لتقدير مبلغ التعوي�صات لهوؤالء املدعني, دون اخلو�ص يف حماكمة فعلية    
لتحديدها. وقد اأتاح هذا االإجراء للبنك احل�صول على ت�صديق املحكمة لهذا التقدير, و�صدر بتاريخ 24 اأيار 2016 قرار قابل لال�صتئناف 

مبا�صرة يف �صوئه قام االأطراف بتقدمي لوائحهم ومذكراتهم ملحكمة اال�صتئناف, وعقدت جل�صة املرافعة بتاريخ 16 اأيار 2017.  
لقد جاء اتفاق الت�صوية هذا دون االقرار باأي م�صوؤولية جتاه املدعني, ووفق �صروط مقبولة, ومبا يحافظ على م�صالح البنك وحمايتها وخ�صية    
من امتداد فرتة درجات التقا�صي اىل �صنوات طويلة, كما وجاء ليعزز و�صع البنك من خالل معاجلة االحتماالت والنتائج املرتبطة بالق�صية 
املرفوعة �صده يف الواليات املتحدة االمريكية منذ عام 2004, حيث و�صع حدودًا اللتزاماته ح�صب نتائج اال�صتئناف, ويقع هذا االتفاق �صمن 
حتوط البنك, حيث توجد لديه خم�ص�صات كافية لتغطية االحتماالت املتوقعة مبوجب اتفاق الت�صوية. وبراأي االدارة واملحامني املرتافعني 

واملتولني متابعة هذه الق�صية, فاإن هذا االتفاق قد جاء يف م�صلحة البنك.
 ,(ATS) اأما بخ�صو�ص الدعاوى املقامة من قبل املدعني غري االمريكيني (االجانب) وفقًا لقانون التعوي�ص عن الفعل ال�صار لالأجانب   
اآخر ملحكمة اال�صتئناف  تبع ذلك قرار  نيويورك برد جميع دعاواهم, وقد  املقاطعة يف  اآب 2013 قرار عن حمكمة  بتاريخ 23  فقد �صدر 
بتاريخ 8 كانون االأول 2015 بالتاأكيد على هذا الرد. والحقًا وبتاريخ 9 اآيار2016 رف�صت حمكمة اال�صتئناف بهيئتها املو�صعة اإعادة النظر يف 
القرار. وقام املدعون بتقدمي طلب لدى املحكمة العليا االمريكية للطعن بقرارات حمكمة اال�صتئناف, ويف �صوء ذلك اأ�صدرت املحكمة العليا 
االأمريكية قرارها بتاريخ 3 ني�صان2017 بقبول النظر فيها, وقدم املدعون الئحتهم بتاريخ 20 حزيران 2017, وقدم البنك الئحته اجلوابية 
بتاريخ 21 اآب 2017 كما وقدم املدعون جوابهم عليها بتاريخ 8 اأيلول 2017, وعقدت جل�صة املرافعة بتاريخ 11 ت�صرين االأول 2017. واإن 

البنك وحماميه على ثقة باأن قرارات حمكمة اال�صتئناف برد هذه الدعاوى �صيتم التاأكيد عليها, وبالتايل احلكم ل�صالح البنك.
هنالك ق�صايا اأخرى مقامة على املجموعة تقدر بحوايل 164.1 مليون دوالر اأمريكي كما يف 31 كانون االأول 2017 (143.6 مليون دوالر  ب. 

اأمريكي كما يف 31 كانون االأول 2016).
وبراأي االإدارة واملحامني املتولني متابعة هذه الق�صايا اأنه لن يرتتب على املجموعة مطلوبات تفوق املخ�ص�ص املقيد لقائها والبالغ 17 مليون    

دوالر اأمريكي كما يف 31 كانون االأول 2017 (18.3 مليون دوالر اأمريكي كما يف 31 كانون االأول 2016 ).

58 - اأرق�م املق�رنة

تــم اعادة ت�صنيف بع�ص اأرقام املقارنـة للعـام 2016 لتتنا�صب مـع ت�صنيـف االأرقـام لل�صنة املنتهية يف 31 كانون االأول 2017, ومل ينتج عنها    
اأي تعديل لنتائج اأعمال ال�صنة ال�صابقة.

55 - ح�س�ب�ت مدارة ل�س�لح العمالء

 - بلغت احل�صابات املدارة ل�صالح العمالء 3502 مليون دوالر امريكي كما يف 31 كانون االول 2017 (3442 مليون دوالر امريكي كما يف 31 كانون 
االول 2016) . ال يتم اإظهار هذه احل�صابات �صمن موجودات ومطلوبات املجموعة يف القوائم املالية املوحدة.   

باآالف الدوالرات االأمريكية56- النقد وم� يف حكمه 
31 كانــــون االول     ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

20172016
343 809 0647 582 7النقد واأر�صدة لدى بنوك مركزية ت�صتحق خالل ثالثة اأ�صهر

181 822 2343 192 3ي�صاف: اأر�صدة لدى بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية ت�صتحق خالل ثالثة اأ�صهر
686 281 3433 419 3ينزل: ودائع بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية ت�صتحق خالل ثالثة اأ�صهر

838 349 9558 354 7املجموع
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البنك العربي �ش م  ع

تعترب �الي�ضاحات �ملرفقة من رقم )1( �ىل رقم )57( جزءً� من هذه �لقو�ئم �ملالية وتقر�أ معها .
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 31 كانون �الول 
20172016�إي�ضاحباآالف الدنانري االردنية

485 416 5763 270 53نقد و�ر�ضدة لدى بنوك مركزية
626 432 2563 063 63�أر�ضدة لدى بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية

450 50 067 67 7�إيد�عات لدى بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية
531 102 482 66 8موجود�ت مالية بالقيمة �لعادلة من خالل قائمة �لدخل

892 9 330 10 40م�ضتقات مالية - قيمة عادلة موجبة
472 186 10611 947 1011ت�ضهيالت �إئتمانية مبا�ضرة بالتكلفة �ملطفاأة

463 222 912 164 9موجود�ت مالية بالقيمة �لعادلة من خالل �لدخل �ل�ضامل �الآخر
851 397 2644 286 114موجود�ت مالية �أخرى بالتكلفة �ملطفاأة

837 925 933 965 12�إ�ضتثمار�ت يف �ضركات تابعة وحليفة
973 221 816 216 13موجود�ت ثابتة

643 248 678 257 14موجود�ت �أخرى
023 39 152 45 15 موجود�ت �ضريبية موؤجلة

246 254 57224 361 24جمموع املوجودات

177 804 0251 793 161ود�ئع بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية
612 250 82616 178 1716ود�ئع عمالء

016 663 8641 761 181تاأمينات نقدية
859 17 517 9 40م�ضتقات مالية - قيمة عادلة �ضالبة

564 147 741 63 19�أمو�ل مقرت�ضة
248 115 264 122 20خم�ض�ص �ضريبة �لدخل

015 145 586 199 21خم�ض�ضات �أخرى
207 609 898 681 22مطلوبات �أخرى

793  942  23مطلوبات �ضريبية موؤجلة
491 753 66320 811 20جمموع املطلوبات

800 640 800 640 24ر�أ�ص �ملال �ملدفوع
626 859 626 859 24عالوة �إ�ضد�ر

374 531 811 561 25�إحتياطي �إجباري
920 614 920 614 26�إحتياطي �إختياري

695 583 695 583 27�إحتياطي عام
468 200 468 220 28�إحتياطي خماطر م�ضرفية عامة
)492 281 ()600 221 (29�إحتياطي ترجمة ُعمالت �أجنبية

)069 192 ()437 207 (30�إحتياطي تقييم �إ�ضتثمار�ت
433 543 626 497 31�أرباح مدورة

755 500 9093 549 3جمموع حقوق امل�ساهمني
246 254 57224 361 24جمموع املطلوبات وحقوق امل�ساهمني
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باآالف الدنانري االردنية

20172016�إي�ضاح

885 063 0391 120 321فو�ئد د�ئنة

220 439 857 454 33ينزل: فو�ئد مدينة

665 624 182 665 �سايف اإيراد الفوائد

311 167 172 154 34�ضايف �إير�د �لعموالت 

976 791 354 819 �سايف اإيراد الفوائد والعموالت

441 28 328 35 فروقات �لعمالت �الجنبية

224 1 765 1 35�أرباح موجود�ت مالية بالقيمة �لعادلة من خالل قائمة �لدخل

413 5 838 4 9توزيعات نقدية من موجود�ت مالية بالقيمة �لعادلة من خالل �لدخل �ل�ضامل �الآخر

947 86 043 97 36توزيعات نقدية من �أرباح �ضركات تابعة وحليفة

286 22 903 17 37�إير�د�ت �أخرى

287 936 231 976 اإجمايل الدخل 

664 209 232 217 38نفقات �ملوظفني

358 195 343 196 39م�ضاريف ت�ضغيلية �أخرى

705 26 203 28 13,14�إ�ضتهالكات و�إطفاء�ت

419 111 775 167 10خم�ض�ص تدين ت�ضهيالت �إئتمانية مبا�ضرة بالتكلفة �ملطفاأة

307 71 302 62 21خم�ض�ضات �أخرى

453 614 855 671 جمموع امل�سروفات 

834 321 376 304 الربح لل�سنة قبل ال�سريبة

420 109 351 109 20ينزل: م�ضروف �ضريبة �لدخل

414 212 025 195 الربح لل�سنة 

تعترب �الي�ضاحات �ملرفقة من رقم )1( �ىل رقم )57( جزءً� من هذه �لقو�ئم �ملالية وتقر�أ معها.
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البنك العربي �ش م  ع

تعترب �الي�ضاحات �ملرفقة من رقم )1( �ىل رقم )57( جزءً� من هذه �لقو�ئم �ملالية وتقر�أ معها.

20172016�ي�ضاحباآالف الدنانري االردنية

414 212 025 195 الربح لل�سنة

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

بنود �سيتم اعادة حتويلها الحقا الى ح�ساب االرباح واخل�سائر 

)966 59 (892 59 29فروقات ُعملة ناجتة عن ترجمة عمالت �أجنبية

بنود لن يتم اعادة حتويلها الحقا الى ح�ساب االرباح واخل�سائر 

 التغري يف القيمة العادلة للموجودات املالية بالقيمة العادلة 
من خالل الدخل ال�سامل االآخر

30( 13 625)( 8 557)

)328 8 ()368 15 (�لتغري يف �إحتياطي تقييم �إ�ضتثمار�ت

)229  (743 1 �أرباح )خ�ضائر( بيع موجود�ت مالية من خالل قائمة �لدخل �ل�ضامل

(523 68 )267 46 جمموع بنود الدخل ال�سامل االأخرى لل�سنة بعد ال�سريبة 

891 143 292 241 جمموع الدخل ال�سامل لل�سنة
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البنك العربي �ش م  ع

اإحتياطي عاماإحتياطي اإختيارياإحتياطي اإجباريعالوة اإ�سدار راأ�ش املال املدفوعاي�ساحباآالف الدنانري االردنية
اإحتياطي مخاطر 

م�سرفية عامة
اإحتياطي ترجمة 

ُعمالت اجنبية
احتياطي تقييم 

ا�ستثمارات
اأرباح مدورة

جمموع حقوق 
امل�ساهمني

755 500 4333 543 (069 192 )(492 281 )468 200 695 583 920 614 374 531 626 859 800 640 ر�سيد بداية ال�سنة

025 195 025 195 -    -    -    -    -    -    -    -    �لربح لل�ضنة
267 46 -    )625 13 (892 59 -    -    -    -    -    -    �لدخل �ل�ضامل �الآخر لل�ضنة

292 241 025 195 (625 13 )892 59 -    -    -    -    -    -    جمموع الدخل ال�سامل لل�سنة

-    )437 30 (-    -    -    -    -    437 30 -    -    �ملحول �ىل �الإحتياطي �الإجباري
-    )000 20 (-    -    000 20 -    -    -    -    -    �ملحول �ىل �إحتياطي خماطر م�ضرفية عامة

-    743 1 )743 1 (-    -    -    -    -    -    -    9  �ملحول من �إحتياطي تقييم ��ضتثمار�ت �ىل �الأرباح �ملدورة
)240 192 ()240 192 (-    -    -    -    -    -    -    -    31  توزيعات �رباح

102  102  -    -    -    -    -    -    -    -    تعديالت خالل �ل�ضنة

909 549 6263 497 (437 207 )(600 221 )468 220 695 583 920 614 811 561 626 859 800 640 ر�سيد نهاية ال�سنة

141 518 7083 524 (741 183 )(526 221 )468 200 695 583 920 614 191 499 626 859 800 640 ر�سيد بداية ال�سنة

414 212 414 212 -    -    -    -    -    -    -    -    �لربح لل�ضنة
)523 68 (-    )557 8 ()966 59 (-    -    -    -    -    -    �لدخل �ل�ضامل �الآخر لل�ضنة

891 143 414 212 (557 8 )(966 59 )-    -    -    -    -    -    جمموع الدخل ال�سامل لل�سنة

-    )183 32 (-    -    -    -    -    183 32 -    -    �ملحول �ىل �الإحتياطي �الإجباري
-    )229  (229  -    -    -    -    -    -    -    9  �ملحول من �إحتياطي تقييم ��ضتثمار�ت �ىل �الأرباح �ملدورة

)200 160 ()200 160 (-    -    -    -    -    -    -    -    31  توزيعات �رباح
)077 1 ()077 1 (-    -    -    -    -    -    -    -    تعديالت خالل �ل�ضنة

755 500 4333 543 (069 192 )(492 281 )468 200 695 583 920 614 374 531 626 859 800 640 ر�سيد نهاية ال�سنة

ت�ضمل �الأرباح �ملدورة موجود�ت �ضريبية موؤجلة مقيدة �لت�ضرف مببلغ 45.2 مليون دينار, و�رباح تقييم غري متحققة ملوجود�ت مالية   *
�ال بحاالت  بها  �لت�ضرف  �لتي ال ميكن  �ملدورة  �الرباح  وبلغت قيمة  �لدخل مببلغ 0.6 مليون دينار,  قائمة  �لعادلة من خالل  بالقيمة 

حمددة نتيجة لتطبيق بع�ص �ملعايري �ملحا�ضبية 2 مليون دينار كما يف 31 كانون �الول 2017 .
تت�ضمن �الأرباح �ملدورة خ�ضارة غري متحققة مببلغ )40.7( مليون دينار �أردين كما يف 31 كانون �الأول 2017 متثل �أثر تطبيق معيار   *

�لتقارير �ملالية �لدويل رقم )9(.
يحظر �لت�ضرف بر�ضيد �حتياطي خماطر م�ضرفية عامة �إال مبو�فقة م�ضبقة من �لبنك �ملركزي �الأردين.  *

يحظر �لت�ضرف مببلغ )207.4( مليون دينار كما يف 31 كانون �الأول 2017 و�لذي ميثل ر�ضيد �حتياطي تقييم �ال�ضتثمار�ت �ل�ضالب   *
وفقًا لتعليمات هيئة �الأور�ق �ملالية.

تعترب �الي�ضاحات �ملرفقة من رقم )1( �ىل رقم )57( جزءً� من هذه �لقو�ئم �ملالية وتقر�أ معها .
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قائ اإحتياطي عاماإحتياطي اإختيارياإحتياطي اإجباريعالوة اإ�سدار راأ�ش املال املدفوعاي�ساح
اإحتياطي مخاطر 

م�سرفية عامة
اإحتياطي ترجمة 

ُعمالت اجنبية
احتياطي تقييم 

ا�ستثمارات
اأرباح مدورة

جمموع حقوق 
امل�ساهمني

755 500 4333 543 (069 192 )(492 281 )468 200 695 583 920 614 374 531 626 859 800 640 ر�سيد بداية ال�سنة

025 195 025 195 -    -    -    -    -    -    -    -    �لربح لل�ضنة
267 46 -    )625 13 (892 59 -    -    -    -    -    -    �لدخل �ل�ضامل �الآخر لل�ضنة

292 241 025 195 (625 13 )892 59 -    -    -    -    -    -    جمموع الدخل ال�سامل لل�سنة

-    )437 30 (-    -    -    -    -    437 30 -    -    �ملحول �ىل �الإحتياطي �الإجباري
-    )000 20 (-    -    000 20 -    -    -    -    -    �ملحول �ىل �إحتياطي خماطر م�ضرفية عامة

-    743 1 )743 1 (-    -    -    -    -    -    -    9  �ملحول من �إحتياطي تقييم ��ضتثمار�ت �ىل �الأرباح �ملدورة
)240 192 ()240 192 (-    -    -    -    -    -    -    -    31  توزيعات �رباح

102  102  -    -    -    -    -    -    -    -    تعديالت خالل �ل�ضنة

909 549 6263 497 (437 207 )(600 221 )468 220 695 583 920 614 811 561 626 859 800 640 ر�سيد نهاية ال�سنة

141 518 7083 524 (741 183 )(526 221 )468 200 695 583 920 614 191 499 626 859 800 640 ر�سيد بداية ال�سنة

414 212 414 212 -    -    -    -    -    -    -    -    �لربح لل�ضنة
)523 68 (-    )557 8 ()966 59 (-    -    -    -    -    -    �لدخل �ل�ضامل �الآخر لل�ضنة

891 143 414 212 (557 8 )(966 59 )-    -    -    -    -    -    جمموع الدخل ال�سامل لل�سنة

-    )183 32 (-    -    -    -    -    183 32 -    -    �ملحول �ىل �الإحتياطي �الإجباري
-    )229  (229  -    -    -    -    -    -    -    9  �ملحول من �إحتياطي تقييم ��ضتثمار�ت �ىل �الأرباح �ملدورة

)200 160 ()200 160 (-    -    -    -    -    -    -    -    31  توزيعات �رباح
)077 1 ()077 1 (-    -    -    -    -    -    -    -    تعديالت خالل �ل�ضنة

755 500 4333 543 (069 192 )(492 281 )468 200 695 583 920 614 374 531 626 859 800 640 ر�سيد نهاية ال�سنة
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20172016�ي�ضاحباآالف الدنانري االردنية
834 321 376 304 الربح لل�سنة قبل ال�سريبة

تعديالت:
507 23 410 24 13  ��ضتهالكات

419 111 775 167 10  خم�ض�ص تدين ت�ضهيالت �ئتمانية مبا�ضرة بالتكلفة �ملطفاأة
)028 15 (068 22 �ضايف �لفو�ئد

)934 3 ()896  ()�أرباح( بيع موجود�ت ثابتة
198 3 793 3 14  �طفاء موجود�ت غري ملمو�ضة

)776  ()574  (35  )�أرباح( �إعادة تقييم موجود�ت مالية بالقيمة �لعادلة من خالل قائمة �لدخل
)413 5 ()838 4 (9  توزيعات نقدية من موجود�ت مالية بالقيمة �لعادلة من خالل �لدخل �ل�ضامل �الآخر

)947 86 ()043 97 (  36توزيعات نقدية من �ضركات تابعة وحليفة
307 71 302 62 21  خم�ض�ضات �أخرى

167 419 373 481 املجموع
(الزيادة) النق�ش يف املوجودات:

   - )730 17 (�أر�ضدة لدى بنوك مركزية )ت�ضتحق خالل مدة تزيد عن ثالثة �أ�ضهر(
)429 447 ()617 16 (�يد�عات لدى بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية )ت�ضتحق خالل مدة تزيد عن ثالثة �أ�ضهر(

)914 32 ()551 942 (ت�ضهيالت �ئتمانية مبا�ضرة بالتكلفة �ملطفاأة
851 142 623 36 موجود�ت مالية بالقيمة �لعادلة من خالل قائمة �لدخل

662 36 )195 11 (موجود�ت �خرى وم�ضتقات مالية
(النق�ش) الزيادة يف املطلوبات:

303 116 088 47 ود�ئع بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية )ت�ضتحق خالل مدة تزيد عن ثالثة �أ�ضهر(
)086 288 1()786 71 (ود�ئع عمالء

577 78 848 98 تاأمينات نقدية
)104 407 (960 34 مطلوبات �أخرى وم�ضتقات مالية

(973 381 1)(987 360 ) �سايف (االإ�ستخدامات النقدية يف) عمليات الت�سغيل قبل ال�سريبة املدفوعة
)124 148 ()655 105 (�ضريبة �لدخل �ملدفوعة

(097 530 1)(642 466 )     �سايف (االإ�ستخدامات النقدية يف) عمليات الت�سغيل

)231 11 (926 43 بيع )�ضر�ء( موجود�ت مالية بالقيمة �لعادلة من خالل �لدخل �ل�ضامل �الآخر
302 761 587 111 ��ضتحقاق موجود�ت مالية �أخرى بالتكلفة �ملطفاأة

)937 11 (928 30 �ملتح�ضل من )�ملدفوع يف( ��ضتثمار�ت يف �ضركات تابعة وحليفة - بال�ضايف
947 86 043 97 36   توزيعات نقدية من �ضركات تابعة وحليفة

413 5 838 4 9   توزيعات نقدية من موجود�ت مالية بالقيمة �لعادلة من خالل �لدخل �ل�ضامل �الآخر
)398 63 ()051 25 (13  )�ضر�ء( موجود�ت ثابتة

806 11 526 6 �ملتح�ضل من بيع موجود�ت ثابتة
)159 7 ()257 6 ()�ضر�ء( موجود�ت غري ملمو�ضة - بال�ضايف

743 771 540 263      �سايف التدفقات النقدية من عمليات اال�ستثمار

560 139 )823 83 ()�لنق�ص( �لزيادة يف �الأمو�ل �ملقرت�ضة
)630 158 ()854 190 (�أرباح موزعة على �مل�ضاهمني

(070 19 )(677 274 )     �سايف (االإ�ستخدامات النقدية يف) عمليات التمويل

)424 777 ()779 477 (�ضايف )�لنق�ص( يف �لنقد وما يف حكمه
)162 10 (010 3 فروقات ُعملة - تغري �أ�ضعار �ل�ضرف

812 555 2265 768 4�لنقد وما يف حكمه يف بد�ية �ل�ضنة
226 768 4574 293 554       النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�سنة

تعترب �الي�ضاحات �ملرفقة من رقم )1( �ىل رقم )57( جزءً� من هذه �لقو�ئم �ملالية وتقر�أ معها.
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�لرئي�ضي  �أردنية مركزها  م�ضـاهمة عامة حمدودة  ك�ضـركة  م�ضـجل  وهو  �لعربي عام 1930,  �لبنك  تاأ�ض�ص  	•
عمان - �ململكة �الأردنية �لها�ضمية ويقوم باالأعمال �مل�ضرفية من خالل فروعه �ملنت�ضرة يف �الأردن وعددها 

74 و�خلارج وعددها 125.
ع يف �ضوق عمان �ملايل وميثل �ضهم �لبنك �لعربي ح�ضة �لبنك يف  م  �ص  �لعربي  �لبنك  �أ�ضهم  تد�ول  يتم  	•
جميع موؤ�ض�ضات �ملجموعة فيما عد� �لبنك �لعربي )�ضوي�ضر�( �ملحدود و�لذي يتد�ول مع �ضهم �لبنك �لعربي 

بنف�ص �لوقت.
�إقر�ر �لقو�ئم �ملالية �ملرفقة من جمل�ص �إد�رة �لبنك مبوجب جل�ضته رقم )1( بتاريخ 27 كانون �لثاين  مت  	•

2018 وهي خا�ضعة ملو�فقة �لهيئة �لعامة للم�ضاهمني. 

تطبيق معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة  -  2

معاييــر �لتقارير �ملالية �لدولية �جلديدة و�ملعدلة و�لتي لي�ص لها �أثر جوهري على �لقو�ئم �ملالية: �أ- 
�ن �ل�ضيا�ضات �ملحا�ضبية �ملتبعة يف �عد�د �لقو�ئم �ملالية متفقة مع تلك �لتي �تبعت يف �عد�د �لقو�ئم �ملالية   
لل�ضنة �ملنتهية يف 31 كانون �الأول 2016, با�ضتثناء �أن �لبنك قام  بتطبيق �لتعديالت �لتالية بد�أً من 1 كانون 

�لثاين 2017:

رقم )7( – »قائمة التدفقات النقدية«- االإف�ساحات الدويل  املحا�سبة  معيار  على  تعديالت  	•
ت�ضمل �لتعديالت �ملحدودة ما تعلق باإ�ضافة بع�ص �الي�ضاحات حول �ملطلوبات �لناجتة عن �الأن�ضطة �لتمويلية   
و�لتي ت�ضمل �لتغري�ت �لنقدية وغري �لنقدية )مثل �أرباح �أو خ�ضائر �لعمالت �الأجنبية(. مل ينتج �أي �أثر عن 

تطبيق هذه �لتعديالت على �لقو�ئم �ملالية للبنك.

)12( »�سريبة الدخل«: االعرتاف باملوجودات ال�سريبية  رقم  الدويل  املحا�سبة  معيار  على  تعديالت  	•
املوؤجلة الناجتة عن اخل�سائر غري املعرتف بها

ت�ضمل �لتعديالت �ملحدودة ما تعلق بقانون �ضريبة �لدخل و�إذ� ما كان يقيد م�ضادر �لربح �ل�ضريبي و�لتي   
�لتعديالت  بع�ص  �إىل  باالإ�ضافة  عك�ضها.  عند  �ملوؤقتة  �لزمنية  �لفروقات  لتخفي�ص  منها  �ال�ضتفادة  ميكن 

�ملحدودة �الخرى, مل ينتج �أي �ثر عن تطبيق هذه �لتعديالت على �لقو�ئم �ملالية للبنك.

ب - معايري �لتقارير �ملالية �لدولية و�لتف�ضري�ت �جلديدة و�لتعديالت �ل�ضادرة وغري �لنافذة بعد
�إن �ملعايري �ملالية و�لتف�ضري�ت �جلديدة و�لتعديالت �ل�ضادرة و�لغري نافذة بعد حتى تاريخ �لقو�ئم �ملالية   

مدرجة �أدناه, و�ضيقوم �لبنك بتطبيق هذه �لتعديالت �بتد�ًء من تاريخ �لتطبيق �اللز�مي:

معيار التقارير املالية الدولية رقم 9

خالل �ضهر متوز من �لعام 2014, قام جمل�ص معايري �ملحا�ضبة �لدولية باإ�ضد�ر �لن�ضخة �لنهائية من معيار  	•
�لتقارير �ملالية �لدويل رقم 9 )�الأدو�ت �ملالية( و�لذي �ضيحل حمل معيار �ملحا�ضبة �لدويل رقم 39 )�الأدو�ت 
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�ملالية: �العرت�ف و�لقيا�ص( وجميع �ال�ضد�ر�ت �ل�ضابقة ملعيار �لتقارير �ملالية �لدويل رقم 9. يجمع معيار 
�لتقارير �ملالية �لدويل رقم 9 جميع جو�نب �ملحا�ضبة �لثالثة �ملتعلقة باالأدو�ت �ملالية: �لت�ضنيف و�لقيا�ص 
و�لتدين يف �لقيمة وحما�ضبة �لتحوط. قام �لبنك بتطبيق �ملرحلة �الأوىل من معيار �لتقارير �ملالية �لدويل 
رقم 9 �ل�ضادر خالل عام 2009. وكان �لتطبيق �ملبدئي للمرحلة �الأوىل من �ملعيار يف 1 كانون �لثاين 2011.

�بتد�ًء من 1  �ل�ضنوية  �لدويل رقم 9 تطبق على �لفرت�ت  �ملالية  �لتقارير  �ملعيار  من  �جلديدة  �لن�ضخة  �ن  	•
كانون �لثاين 2018 مع �ل�ضماح بالتطبيق �ملبكر. يطبق �ملعيار باأثر رجعي با�ضتثناء حما�ضبة �لتحوط وت�ضمن 

�ملعيار رقم 9 �عفاء �لبنك من تعديل �أرقام �ملقارنة.
�رقام  بتعديل  �لبنك  يقوم  ولن  للمعيار  �اللز�مي  �لتطبيق  بتاريخ  �جلديد  �ملعيار  بتطبيق  �لبنك  �ضيقوم  	•
�ملقارنة. قام �لبنك خالل عام 2017 بعمل در��ضة مف�ضلة لتقييم �أثر معيار �لتقارير �ملالية �لدويل رقم 9. �ن 
هذه �لدر��ضة �ملف�ضلة قائمة على �الأرقام �حلالية �ملتوفرة و�لتي من �ملمكن �ن تكون معر�ضة للتغيري ب�ضبب 
�حتمال توفر معلومات جديدة عندما يقوم �لبنك بتطبيق �ملعيار يف عام 2018. ب�ضكل عام ال يتوقع �لبنك 
�نخفا�ص  متطلبات  تطبيق  تاأثري  عد�  ما  �مل�ضاهمني  وقائمة حقوق  �ملايل  �ملركز  قائمة  على  تاأثري جوهري 
�لقيمة �جلديدة وفقًا للمعيار رقم 9. ��ضتناد� على �الأرقام �الأولية يتوقع �لبنك زيادة يف خم�ض�ص �لتدين 
بقيمة 49 مليون دينار و�لذي �ضيكون له �أثر بتخفي�ص حقوق �مل�ضاهمني بنف�ص �لقيمة. باالإ�ضافة لذلك فانه 
قد يوؤدي �ىل تاأثري على �ل�ضر�ئب �ملوؤجلة. و�ضيقوم �لبنك بتطبيق �لتغري�ت يف ت�ضنيفات بع�ص من �الأدو�ت 

�ملالية.

�لت�ضنيف و�لقيا�ص �أ( 
ال يتوقع �لبنك تاأثري جوهري على �ملركز �ملايل �و حقوق �مل�ضاهمني �لناجتة عن تطبيق متطلبات �لت�ضنيف  	•
و�لقيا�ص �جلديدة للمعيار رقم 9. يتوقع �لبنك ��ضتمر�رية ��ضتخد�م �لتكلفة �ملطفاأة و��ضتخد�م �لت�ضنيف 
�جلديد �بتد�ًء من 1 كانون �لثاين 2018 لت�ضنيف جزء من حمفظة �أدو�ت �لدين با�ضتخد�م �لقيمة �لعادلة 

من خالل �لدخل �ل�ضامل �الآخر.
�لدين  �أ�ضل  بدفعات  تتمثل  �لتعاقدية,  �لنقدية  �لتدفقات  لتح�ضيل  بها  �ملحتفظ  �الئتمانية  �لت�ضهيالت  �ن  	•
و�لفائدة. قام �لبنك بتحليل خ�ضائ�ص �لتدفقات �لنقدية �لتعاقدية لالأدو�ت �ملالية وتو�ضل �ىل �نها تتفق مع 
مو��ضفات قيا�ص �لكلفة �ملطفاأة وفقًا ملعيار �لتقارير �ملالية �لدويل رقم 9, ولذلك فاإن �إعادة ت�ضنيف هذه 

�الأدو�ت غري مطلوب.
�لتدين يف �لقيمة ب( 

�أدو�ت �لدين �ملالية �مل�ضنفة بالتكلفة  �ن �ملعيار �جلديد ي�ضع منوذجًا للخ�ضارة �الئتمانية �ملتوقعة جلميع  	•
�ملطفاأة �و �مل�ضنفة كاأدو�ت مالية من خالل �لدخل �ل�ضامل �الخر. باالإ�ضافة �ىل ذلك فاإن منوذج �خل�ضارة 
�الرباح  خالل  من  �لعادلة  بالقيمة  قيا�ضها  يتم  ال  �لتي  �لقرو�ص  �لتز�مات  على  يطبق  �ملتوقعة  �الئتمانية 

و�خل�ضائر.
اخل�سائر االئتمانية املتحققة مقارنة مع اخل�سائر االئتمانية املتوقعة وفقًا للمعيار اجلديد  

�خل�ضائر  وت�ضجيل  �حت�ضاب  ومبادئ  مناذج  بتغيري  �ضيقوم  �ملتوقعة  �الئتمانية  �خل�ضائر  مبد�أ  تطبيق  �ن  	•
يجب  �لتي  �الئتمانية  �خل�ضائر  ميثل  �ملتوقعة  �الئتمانية  �خل�ضائر  خم�ض�ص  �إن  جوهري.  ب�ضكل  �الئتمانية 



223

ية
مال

 ال
م

وائ
لق

ل ا
حو

ت 
حا

ضا
اي

�ن تعك�ص مبلغ من �ملخ�ض�ص غري متحيز ويعتمد على عدة �ضيناريوهات باأوز�ن خمتلفة �لذي بدوره يعتمد 
على تقييم عدد من �لنتائج �ملحتملة و�لقيمة �لزمنية ومدى �ضحة �ملعلومات عن �الحد�ث �ل�ضابقة و�الأو�ضاع 
�حلالية و�لتوقعات �مل�ضتقبلية عن �حلالة �القت�ضادية. بينما ومقارنًة مع منوذج �خل�ضارة �ملتحققة �حلالية 
)�الأدو�ت �ملتعرثة( حتت معيار �ملحا�ضبة �لدويل رقم 39 �لذي يت�ضمن �أف�ضل تقدير, �لقيمة �لزمنية لالأمو�ل 
�لتدين �جلديد  �ن هدف تطبيق منوذج قيا�ص  �لظروف �حلالية.  �ل�ضابقة �ضمن  و�ملعلومات عن �الحد�ث 
�ملخاطر  زيادة جوهرية يف  عليها  �لتي ح�ضل  �ملالية  �الأدو�ت  على جميع  �لفرتة  لكل  �خل�ضارة  ت�ضجيل  هو 
�حت�ضابه  �ضيتم  �ملتوقعة  �الئتمانية  �خل�ضائر  خم�ض�ص  فاإن  وباملح�ضلة  �الويل.  �العرت�ف  منذ  �الئتمانية 
�ما باخل�ضائر �الئتمانية �ملتوقعة الثني ع�ضر �ضهرً� �و باخل�ضائر �الئتمانية �ملتوقعة على مدى عمر �الأدو�ت 
�ملالية �لتي ز�دت خماطرها �الئتمانية منذ �العرت�ف �الويل فيها. وباملقارنة مع �لنموذج �حلايل للخ�ضائر 
�ملتحققة �لذي يعرتف باخل�ضارة �الئتمانية لكل �لفرتة عندما يكون هناك دليل على �لتدين باالإ�ضافة �ىل 
�ملخاطر �الئتمانية لالأدو�ت �ملتعرثة وغري �ملحددة بعد. ب�ضبب �إ�ضافة �أو ��ضتحد�ث مفهوم تر�جع �أو زيادة 
�ملخاطر �الئتمانية و�الخذ بعني �العتبار �ملعلومات �مل�ضتقبلية, �ن منوذج �خل�ضائر �الئتمانية �ملتوقعة يلغي 
�حلاجة لوجود قيمة حمددة �و حدث مهم ح�ضب منوذج �خل�ضارة �ملتحققة حيث �نه يتم �العرت�ف باخل�ضائر 

�الئتمانية �ملتوقعة على مدى عمر �الأدو�ت �ملالية ح�ضب �ملعيار رقم 9.
الزيادة اجلوهرية يف خماطر االئتمان والرتحيل من الفئة االأولى الى الفئة الثانية

االأدوات املالية غري املتعرثة
عليها  يحدث  مل  و�لتي  �ملتعرثة  غري  �ملالية  �لدين  �أدو�ت  جميع  من  تتكون  �الأوىل(  )�لفئة  �الأوىل  �ملرحلة  	•
زيادة كبرية يف خماطر �الئتمان من تاريخ �العرت�ف �الويل. يجب �العرت�ف باملخاطر �الئتمانية �ملتوقعة 

وفقًا الحتمالية �لتعرث خالل �ثني ع�ضر �ضهرً� لالأدو�ت �ملالية يف �ملرحلة �الأوىل.
�ملرحلة �لثانية )�لفئة �لثانية( تتكون من جميع �أدو�ت �لدين �ملالية غري �ملتعرثة و�لتي حدث عليها زيادة  	•
�ملتوقعة وفقًا  �الأويل, يجب �العرت�ف باملخاطر �الئتمانية  تاريخ �العرت�ف  كبرية يف خماطر �الئتمان من 
الحتمالية �لتعرث على مدى عمر �الأدو�ت �ملالية. يتوجب على �ل�ضركات يف �لفرت�ت �لالحقة الإعد�د �لتقارير 
�ملالية, �العرت�ف باملخاطر �الئتمانية �ملتوقعة وفقًا الحتمالية �لتعرث خالل �ثني ع�ضر �ضهرً� �ذ� كان هناك 
منذ  �الئتمانية  باملخاطر  جوهرية  زيادة  هناك  يعد  مل  بحيث  �ملالية  لالأدو�ت  �الئتمانية  باملخاطر  حت�ضن 

�العرت�ف �الأويل.

االأدوات املالية املتعرثة
نتيجة حلدوث  للتدين  �دلة مو�ضوعية  �لثالثة عندما يكون هناك  �ملالية ت�ضنف �ضمن �ملرحلة  �الأدو�ت  �ن  	•
خ�ضارة �و �أكرث )تعرث(, بعد �العرت�ف �الويل مع وجود �أثر �ضلبي على �لتدفق �لنقدي �مل�ضتقبلي للقر�ص. �ن 
منوذج �خل�ضائر �الئتمانية �ملتوقعة يتطلب �العرت�ف باخل�ضائر �ملتوقعة على مدى عمر �أدو�ت �لدين وذلك 

ي�ضبه �ىل حد كبري معيار �ملحا�ضبة �لدويل رقم 39.
�أدو�ت �لدين �حلكومية و�ل�ضركات, فاإن �ملخ�ض�ضات �لتي مت تقديرها ب�ضكل فردي  ملحافظ  بالن�ضبة  �أما  	•
لالأدو�ت �ملالية �ملتعرثة �ملعرتف بها وفقًا ملعيار �ملحا�ضبة �لدويل رقم 39 �ضيتم ��ضتبد�له باملرحلة �لثالثة 
وفقًا ملعيار �لتقارير �ملالية �لدويل رقم )9(, بينما �ملخ�ض�ضات �مل�ضجلة جلميع �الأدو�ت �ملالية غري �ملتعرثة 
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�لدويل  �ملالية  �لتقارير  وفقًا ملعيار  �لثانية  �و  �الأوىل  �ما  �ملرحلة  بناءً� على  باملخ�ض�ضات  ��ضتبد�لها  �ضيتم 
�ملالية  باالأدو�ت  عالقة  له  �لذي  باملخ�ض�ضات  �ملتعلق  �جلزء  فاإن  �الفر�د  ملحافظ  بالن�ضبة  �أما   .9 رقـــم 
�ملتعرثة وفقًا ملعيار �ملحا�ضبة �لدويل رقم 39 �ضيتم ��ضتبد�له مبخ�ض�ضات �ملرحلة �لثالثة, بينما �جلزء غري 
�ملتعرث �ضيتم ��ضتبد�له مبخ�ض�ضات �ما �ملرحلة �الوىل �و �ملرحلة �لثانية وفقًا ملعيار �لتقارير �ملالية �لدويل 

رقم 9.

العوامل االأ�سا�سية املوؤثرة على احت�ساب اخل�سائر االئتمانية املتوقعة

وحجم  �حت�ضاب  على  كبري  تاأثري  لها  �ضيكون  و�لتي  �الجتهاد  من  كبرية  لدرجة  عر�ضة  هي  �لتالية  �لعو�مل  �ن 
�خل�ضائر �الئتمانية �ملتوقعة:

حتديد وقت ح�ضول زيادة يف �ملخاطر �الئتمانية لالأدو�ت �ملالية.  -1
قيا�ص �خل�ضارة �الئتمانية ملدة 12 �ضهر� ومدى عمر �الأدو�ت �ملالية.  -2

��ضتخد�م �ملعلومات �مل�ضتقبلية با�ضتخد�م عدد من �ل�ضيناريوهات �ملتوقعة.  -3
جودة �ل�ضمانات.  -4

معايري التقارير املالية الدولية والتف�سريات اجلديدة والتعديالت ال�سادرة 
وغري النافذة بعد:

�سارية املفعول لل�سنوات 
املالية التي تبداأ يف اأو بعد

معيار �لتقارير �ملالية �لدويل رقم )15( �الير�د�ت من �لعقود مع �لعمالء
يبني معيار رقم )15( �ملعاجلة �ملحا�ضبية لكل �نو�ع �الير�د�ت �لنا�ضئة من �لعقود مع �لعمالء, وينطبق 

هذ� �ملعيار على جميع �ملن�ضاآت �لتي تدخل يف عقود لتوريد �خلدمات و�لب�ضائع للعمالء با�ضتثناء �لعقود 
�خلا�ضعة ملعايري �خرى مثل معيار �ملحا�ضبة �لدويل رقم )17( �اليجار�ت.

يحل هذ� �ملعيار بداًل من �ملعايري و�لتف�ضري�ت �لتالية:
معيار �ملحا�ضبة �لدويل رقم )11( عقود �الن�ضاء

معيار �ملحا�ضبة �لدويل رقم )18( �الير�د
تف�ضري جلنة معايري �لتقارير )13( بر�مج والء �لعمالء

تف�ضري جلنة معايري �لتقارير )15( �تفاقيات �ن�ضاء �لعقار�ت
تف�ضري جلنة معايري �لتقارير )18( عمليات نقل �ال�ضول من �لعمالء

�لتف�ضري )31( �الير�د – عمليات �ملقاي�ضة �لتي تنطوي على خدمات �عالنية.

يجب تطبيق �ملعيار 
للفرت�ت �لتي تبد�أ يف �أو 

بعد 1 كانون �لثاين 2018 
مع �ل�ضماح بالتطبيق 

�ملبكر.

تعديالت على معيار �لتقارير �ملالية رقم )10( ومعيار �ملحا�ضبة �لدويل )28(: بيع �أو حتويل 
�ملوجود�ت بني �مل�ضتثمر و�ضركاته �حلليفة �أو م�ضاريعه �مل�ضرتكة

تركز �لتعديالت على �لتناق�ص بني معيار �لتقارير �ملالية رقم )10( ومعيار �ملحا�ضبة �لدويل )28( 
فيما يتعلق بفقد�ن �ل�ضيطرة على �ل�ضركة �لتابعة و�لناجتة عن عملية بيع �أو حتويل �ال�ضتثمار يف �ل�ضركة 

�لتابعة �ىل �ضركة حليفة �أو م�ضاريع م�ضرتكة. تو�ضح �لتعديالت �أنه يتم �العرت�ف بكامل �الأرباح �أو 
�خل�ضائر �لناجتة عن بيع �أو حتويل �الأ�ضول �لتي ينطبق عليها تعريف �ملن�ضاأة - وفقًا ملعيار �لتقارير 

�لدولية )3( - بني �مل�ضتثمر و�ل�ضركة �حلليفة �أو �مل�ضاريع �مل�ضرتكة .  يف حني يتم �العرت�ف باالأرباح �أو 
�خل�ضائر �لناجتة عن بيع �أو حتويل �الأ�ضول �لتي ال ينطبق عليها تعريف �ملن�ضاأة بني �مل�ضتثمر و�ل�ضركة 

�حلليفة �أو �مل�ضاريع �مل�ضرتكة �ىل مدى ح�ضة �مل�ضتثمر يف �ل�ضركة �حلليفة �أو �مل�ضاريع م�ضرتكة.

يجب تطبيق هذه 
�لتعديالت ب�ضكل م�ضتقبلي 

للفرت�ت �لتي تبد�أ يف �أو 
بعد 1 كانون �لثاين 2019 

مع �ل�ضماح بالتطبيق 
�ملبكر.
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تعديالت على معيار �لتقارير �ملالية رقم )2( –ت�ضنيف وقيا�ص معامالت �لدفع على �أ�ضا�ص 
�الأ�ضهم 

قام جمل�ص معايري �ملحا�ضبة �لدولية باإ�ضد�ر تعديالت على معيار �لتقارير �ملالية رقم )2(- �لدفع على 
�أ�ضا�ص �الأ�ضهم- بحيث ت�ضمل هذه �لتعديالت ثالثة �أمور رئي�ضية: تاأثري �ضروط �ال�ضتحقاق على قيا�ص 
�ملعاملة �لدفع على �أ�ضا�ص �الأ�ضهم مقابل �لنقد, وت�ضنيف معاملة �لدفع على �أ�ضا�ص �الأ�ضهم مع خيار 

�لت�ضوية مقابل �لتز�مات �ل�ضريبة وحما�ضبة �لتعديالت على �أحكام و�ضروط معاملة �لدفع على �أ�ضا�ص 
�الأ�ضهم �لتي تغري ت�ضنيفها من معاملة دفع على �أ�ضا�ص �الأ�ضهم مقابل �لنقد �إىل معاملة دفع على 

�أ�ضا�ص �الأ�ضهم مقابل �أدو�ت حقوق

يجب تطبيق هذه �لتعديالت 
ب�ضكل م�ضتقبلي للفرت�ت �لتي 
تبد�أ يف �أو بعد 1 كانون �لثاين 

2018 مع �ل�ضماح بالتطبيق 
�ملبكر

معيار �لتقارير �ملالية �لدويل رقم )16( عقود �اليجار 
قام جمل�ص معايري �ملحا�ضبة �لدويل باإ�ضد�ر معيار �لتقارير �ملالية �لدويل رقم )16( 

“عقود �اليجار” خالل كانون �لثاين 2016 �لذي يحدد مبادئ �العرت�ف و�لقيا�ص 
و�لعر�ص و�الف�ضاح عن عقود �اليجار.

متطلبات معيار �لتقارير �ملالية �لدولية رقم )16( م�ضابه ب�ضكل جوهري للمتطلبات 
�ملحا�ضبية للموؤجر يف معيار �ملحا�ضبة �لدويل رقم )17(. وفقا لذلك, �ملوؤجر ي�ضتمر 

يف ت�ضنيف عقود �اليجار على �نها عقود �يجار ت�ضغيلية �و عقود �يجار متويلية, بحيث 
يقوم مبعاجلة هذ�ن �لنوعان من �لعقود ب�ضكل خمتلف.

يتطلب معيار �أعد�د �لتقارير �ملالية �لدولية رقم )16( من �مل�ضتاأجر �ن يقوم 
باالعرت�ف باالأ�ضول و�اللتز�مات جلميع عقود �اليجار �لتي تزيد مدتها عن 12 

�ضهر, �ال �إذ� كان �ال�ضل ذو قيمة منخف�ضة ويتطلب من �مل�ضتاأجر �العرت�ف بحقه 
يف ��ضتخد�م �ال�ضل و�ملتمثل يف �العرت�ف باالأ�ضل �مل�ضتاأجر و�اللتز�م �لناجت �ملتمثل 

بدفعات �اليجار.

�ضيتم تطبيق هذ� �ملعيار 
�عتبار� من 1 كانون 

�لثاين 2019, مع �ل�ضماح 
بالتطبيق �ملبكر

معيار �لتقارير �ملالية �لدويل رقم )17( عقود �لتاأمني 
يقدم �ملعيار منوذجًا �ضاماًل لالعرت�ف و�لقيا�ص و�لعر�ص و�الي�ضاحات �ملتعلقة بعقود 
�لتاأمني. ويحل هذ� �ملعيار حمل معيار �لتقارير �ملالية �لدولية )4( – عقود �لتاأمني. 

ينطبق �ملعيار على جميع �أنو�ع عقود �لتاأمني )مثل عقود �حلياة وغريها من عقود 
�لتاأمني �ملبا�ضرة وعقود �إعادة �لتاأمني( دون �لنظر للمن�ضاأة �مل�ضدرة لعقد �لتاأمني, كما 

ينطبق على بع�ص �ل�ضمانات و�الأدو�ت �ملالية �لتي حتمل خا�ضية �مل�ضاركة. �ن �الإطار 
�لعام للمعيار يت�ضمن ��ضتخد�م طريقة �لر�ضوم �ملتغرية وطريقة توزيع �الأق�ضاط.

�ضيتم تطبيق هذ� �ملعيار 
�عتبار� من 1 كانون 

�لثاين 2021, مع �ل�ضماح 
بالتطبيق �ملبكر.

تعديالت على معيار �ملحا�ضبة �لدويل رقم )40( -حتويالت �ال�ضتثمار�ت �لعقارية
تو�ضح هذه �لتعديالت متى يجب على �لبنك حتويل )�إعادة ت�ضنيف( �لعقار�ت مبا فيها �لعقار�ت 

حتت �لتنفيذ �أو �لتطوير �إىل �و من بند �ال�ضتثمار�ت �لعقارية.
تن�ص �لتعديالت �ن �لتغري يف ��ضتخد�م �لعقار يحدث عند توفر متطلبات تعريف �ال�ضتثمار�ت 

�لعقارية )�و يف حال مل تعد متطلبات �لتعريف متوفرة( ويكون هناك دليل على �لتغري يف 
�ال�ضتخد�م. �إن جمرد �لتغري يف نية �الإد�رة ال�ضتخد�م �لعقار ال ميثل دليل على �لتغري يف 

�ال�ضتخد�م. 

يتم تطبيق هذه �لتعديالت 
ب�ضكل م�ضتقبلي للفرت�ت �لتي 
تبد�أ يف �أو بعد 1 كانون �لثاين 

2018 مع �ل�ضماح بالتطبيق 
�ملبكر لهذه �لتعديالت مع 

�ضرورة �الإف�ضاح عنه.
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تعديالت على معيار �لتقارير �ملالية رقم )4( – تطبيق معيار �لتقارير �ملالية رقم )9( “�الدو�ت اي

�ملالية” مع معيار �لتقارير �ملالية رقم )4( “عقود �لتاأمني”
قام جمل�ص معايري �ملحا�ضبة �لدولية يف �أيلول 2016 باإ�ضد�ر تعديالت على معيار �لتقارير �ملالية 
رقم )4( ملعاجلة �الأمور �لتي قد تنتج من �ختالف تاريخ تطبيق معيار �لتقارير �ملالية رقم )9( 

ومعيار �لتقارير �ملالية �جلديد لعقود �لتاأمني رقم )17(.
تقدم �لتعديالت خيارين بديلني للمن�ضاآت �لتي ت�ضدر عقود خا�ضعة ملعيار �لتقارير �ملالية رقم 

)4(: ��ضتثناء موؤقت من تطبيق معيار �لتقارير �ملالية رقم )9( لل�ضنو�ت �لتي تبد�أ قبل 1 كانون 
�لثاين 2021 كحد �ق�ضى, �و �ل�ضماح للمن�ضاأة �لتي تطبق معيار �لتقارير �ملالية رقم )9( باإعادة 

ت�ضنيف �لربح �أو �خل�ضارة �لناجتة عن هذه �ملوجود�ت �ملالية خالل �لفرتة من �الأرباح و�خل�ضائر 
�ىل �لدخـل �ل�ضامل كما لو �أن �ملن�ضاأة طبقت معيار �ملحا�ضبة �لدويل رقم )39( على هذه 

�ملوجود�ت �ملالية.

يتم تطبيق هذه �لتعديالت 
ب�ضكل م�ضتقبلي للفرت�ت �لتي 
تبد�أ يف �أو بعد 1 كانون �لثاين 

2018 مع �ل�ضماح بالتطبيق 
�ملبكر لهذه �لتعديالت.

تف�ضري رقم )22( - جلنة تف�ضري�ت معايري �لتقارير �ملالية �لدولية – �ملعامالت 
بالعمالت �الأجنبية و�لدفعات �ملقدمة

يو�ضح هذ� �لتف�ضري �أنه عند حتديد �ضعر �ل�ضرف �ل�ضائد �لذي �ضي�ضتخدم عند 
�العرت�ف �الويل �ملتعلق باأ�ضل �أو م�ضروف �أو دخل )�أو جزء منه( �أو عند �إلغاء 

�العرت�ف باأ�ضل �أو �لتز�م غري نقدي متعلق بدفعات مقدمة, فاإن تاريخ �ملعاملة هو 
�لتاريخ �لذي تقوم فيه �ملن�ضاأة باالعرت�ف �الأويل باالأ�ضل �و �اللتز�م غري �لنقدي �لذي 

ن�ضاأت عنه تلك �لدفعات �ملقدمة.
ميكن للمن�ضاآت تطبيق هذه �لتعديالت باأثر رجعي �أو م�ضتقبلي.

يتم تطبيق هذ� �لتف�ضري 
للفرت�ت �لتي تبد�أ يف �أو 

بعد 1 كانون �لثاين 2018 
مع �ل�ضماح بالتطبيق �ملبكر 

لهذ� �لتف�ضري مع �ضرورة 
�الإف�ضاح عنه. 

تف�ضري رقم )23( - جلنة تف�ضري�ت معايري �لتقارير �ملالية �لدولية – عدم �لتاأكد حول 
معاجلة �ضريبة �لدخل

يو�ضح هذ� �لتف�ضري �ملعاجلة �ملحا�ضبية ل�ضريبة �لدخل عند وجود درجة من عدم 
�لتاأكد فيما يتعلق بال�ضريبة و�لتي تاأثر على تطبيق معيار �ملحا�ضبة �لدويل )12(. ال 

ينطبق �لتف�ضري على �ل�ضر�ئب و�لر�ضوم غري �ملت�ضمنة يف نطاق معيار �ملحا�ضبة �لدويل 
)12( وال تت�ضمن متطلبات خا�ضة للر�ضوم و�لغر�مات �ملتعلقة باملعاجلات �ل�ضريبة 

�لغري موؤكدة. يجب على �ملن�ضاأة حتديد ما �ذ� كان يجب �عتبار كل معاجلة �ضريبية غري 
موؤكدة على حدى �أو �عتبارها مع معاجلات �ضريبية �أخرى. 

يتم تطبيق هذ� �لتف�ضري 
للفرت�ت �لتي تبد�أ يف �أو 

بعد 1 كانون �لثاين 2019 
مع وجود �إعفاء�ت حمددة 

للتطبيق.  

تتوقع �إد�رة �لبنك تطبيق هذه �ملعايري و�لتف�ضري�ت و�لتعديالت �جلديدة يف �إعد�د �لقو�ئم �ملالية عند تاريخ   
با�ضتثناء  و�لتعديالت �جلديدة,  و�لتف�ضري�ت  �ملعايري  لتبني هذه  يكون  ال  وقد  تطبيقها.  و�إمكانية  �ضريانها 
تطبيق �ملعيار �لدويل للتقارير �ملالية رقم )16( , �أي تاأثري جوهري على �لقو�ئم �ملالية للبنك بفرتة �لتطبيق 

�أالأويل.
وتتوقع �الإد�رة تبني �ملعيارين �لدوليني للتقارير �ملالية رقمي )9( و )15( يف �لقو�ئم �ملالية للبنك للفرت�ت   
�ل�ضنوية �لتي تبد�أ يف �أول كانون �لثاين 2018 و تبني �ملعيار �لدويل للتقارير �ملالية رقم )16( يف �لقو�ئم 
للتقارير  �لدويل  �ملعيار  لتطبيق  يكون  قد  كما   .2019 �لثاين  كانون  �أول  يف  تبد�أ  �لتي  لل�ضنة  للبنك  �ملالية 
�ملالية رقم )16( تاأثريً� جوهريًا على �ملبالغ �ملالية و�الإف�ضاحات يف �لقو�ئم �ملالية للبنك فيما يتعلق بعقوده 

�لتاأجريية.
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�لبنك مر�جعة بهذ�  �أمرً� عمليًا تقدمي تقدير معقول لتد�عيات تطبيق هذه �ملعايري حتى يعد  �إنه لي�ص  �إال   
�خل�ضو�ص. 

3 - اأهم ال�سيا�سات املحا�سبية 

اأ�س�س اإظهار القوائم املالية
متثل �لقو�ئم �ملاليـة �ملرفقة �لقو�ئم �ملالية لفروع �لبنك يف �ململكة �الأردنية �لها�ضمية وخارجها وذلك بعد  	•
بند  �ضمن  فتظهر  �ل�ضنة  نهاية  يف  �لطريق  يف  �ملعامالت  �أما  �لفروع.  بني  و�ملعامـالت  �الأر�ضدة  ��ضتبعاد 
موجود�ت �أخرى �أو مطلوبات �أخرى ح�ضب �حلالة. ويتم ترجمة �لقو�ئم �ملالية لفروع �لبنك �لعاملة خارج 

�ململكة �الأردنية �لها�ضمية �إىل �لدينار �الأردين وفقا لالأ�ضعار �ل�ضائدة بتاريخ �لقو�ئم �ملالية .
	•

يعد �لبنك قو�ئم مالية موحدة للبنك و�ضركاته �لتابعة و �لبنك �لعربي )�ضوي�ضر�( �ملحدود.

اأ�س�س اإعداد القوائم املالية
�ملنبثقة  �لدولية  �ملالية  �لتقارير  وتف�ضري�ت  �ملالية  للتقارير  �لدولية  للمعايري  وفقًا  �ملالية  �لقو�ئم  �إعد�د  مت   -
عن جمل�ص معايري �ملحا�ضبة �لدولية ومبوجب �لقو�نني و�لتعليمات �لنافذة يف �لبلد�ن �لتي يعمل بها �لبنك 

وتعليمات �لبنك �ملركزي �الأردنـي.
تقر� �لقو�ئم �ملالية للبنك �لعربي �ص م ع بالتز�من مع �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة ملجموعة �لبنك �لعربي وتعترب   -

جز�أ ال يتجز�أ منها.
�لتي  �ملالية  �ملوجود�ت و�ملطلوبات  با�ضتثناء بع�ص  �لتاريخية  �لتكلفة  �ملالية وفقًا ملبد�أ  �لقو�ئم  �إعد�د  مت   -  

تظهر بالقيمة �لعادلة بتاريخ �لقو�ئم �ملالية.
�إن �لدينار �الأردين هو عملة �إظهار �لقو�ئم �ملالية و �لذي ميثل �لعملة �لرئي�ضية للبنك.  -

�إن �ل�ضيا�ضات �ملحا�ضبية �ملتبعة يف �عد�د �لقو�ئم �ملالية متماثلة مع �ل�ضيا�ضات �لتي مت �تباعها يف �عد�د   -
�الي�ضاح رقم )2-�أ( حول  يرد يف  ما  �أثر  با�ضتثناء  �أول 2016  كانون  �ملنتهية يف 31  لل�ضنة  �ملالية  �لقو�ئم 

�لقو�ئم �ملالية.

وفيما يلي اأهم ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة :

اأ -  حتقق االإيرادات
�إير�د�ت وم�ضاريف �لفو�ئد

يتم �الإعرت�ف باإير�د وم�ضاريف �لفو�ئد جلميع �الأدو�ت �ملالية �خلا�ضعة للفو�ئد يف قائمة �لدخل باإ�ضتخد�م  	•
طريقة �لفائدة �لفعالة با�ضتثناء فو�ئد وعموالت �لت�ضهيالت �الئتمانية غري �لعاملة �لتي ال يتم �العرت�ف بها 

كاإير�د�ت ويتم ت�ضجيلها يف ح�ضاب �لفو�ئد و�لعموالت �ملعلقة.
�إن طريقة �لفائدة �لفعالة هي طريقة الإحت�ضاب �لتكلفة �ملطفاأة للموجود�ت و�ملطلوبات �ملالية وتوزيع �إير�د  	•
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وم�ضروف �لفو�ئد على مدى �لفرتة �ملنا�ضبة �لتي تخ�ضها. �إن معدل �لفائدة �لفعالة هو �ملعدل �لذي مبوجبه 
يتم خ�ضم �لدفعات �لنقدية �ملتوقعة خالل عمر �ملوجود�ت �أو �ملطلوبات �ملالية , �أو على عمر �أق�ضر حيثما 
كان ذلك منا�ضبًا. يقوم �لبنك بتقدير �لتدفقات �لنقدية �آخذين باالإعتبار كافة �لبنود �لتعاقدية لالأدو�ت 

�ملالية ولكنها ال تاأخذ بعني �الإعتبار �خل�ضائر �الإئتمانية �مل�ضتقبلية . 
يتم �الإعرت�ف باإير�د �لعموالت ب�ضكل عام يف تاريخ �ملعاملة , يتم �إحت�ضاب �الإ�ضرتد�د�ت �ملتعلقة بالت�ضهيالت  	•

�ملمنوحة �ضابقًا عند قب�ضها.

�إير�د�ت توزيع �الأرباح
باإير�د�ت توزيعات �الأرباح من �ملوجود�ت �ملالية عند ن�ضوء حق للبنك باحل�ضول على تلك  �الإعرت�ف  يتم  	•

�لتوزيعات )�إقر�رها من �لهيئة �لعامة( .

�إير�د�ت عقود �لتاأجري
. �أدناه  )ج(  �لفقرة  يف  مذكورة  �لتاأجري  بعقود  �ملتعلقة  �لبنك  �ضيا�ضة  �إن  	•

ب - ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة
يتم قيا�ص �لت�ضهيالت �الئتنانية �ملبا�ضرة بالتكلفة �ملطفاأة ويتم تكوين خم�ض�ص تدين للت�ضهيالت �الإئتمانية  	•
�ملبا�ضرة �ذ� تبني عدم �إمكانية حت�ضيل �ملبالغ �مل�ضتحقة للبنك وعندما يتوفر دليل مو�ضوعي على �ن حدثا 
ما قد �أثر �ضلبًا على �لتدفقات �لنقدية �مل�ضتقبلية للت�ضهيالت �الإئتمانية �ملبا�ضرة وعندما ميكن تقدير هذ� 

�لتدين, وت�ضجل قيمة �ملخ�ض�ص يف قائمة �لدخل.
�لفو�ئد و�لعموالت على �لت�ضهيالت �الإئتمانية غري �لعاملة �ملمنوحة للعمالء وفقا لتعليمات �لبنك  تعليق  يتم  	•

�ملركزي �الأردين و�ل�ضلطات �لرقابية يف �لدول �لتي يتو�جد للبنك فيها فروع �أيهما ��ضد.
يتم �ضطب �لت�ضهيالت �الإئتمانية �ملعد لها خم�ض�ضات يف حال عدم جدوى �الإجر�ء�ت �ملتخذة لتح�ضيلها  	•
يف  فائ�ص  �أي  حتويل  ويتم  �خل�ضو�ص  بهذ�  �لالزمة  �الد�رية  �ملو�فقات  �خذ  بعد  �ملخ�ض�ص  من  بتنزيلها 

�ملخ�ض�ص �الإجمايل �ىل قائمة �لدخل , وي�ضاف �ملح�ضل من �لديون �ل�ضابق �ضطبها �إىل �الإير�د�ت.
�لديون غري �لعاملة و�ملغطاة بالكامل باملخ�ض�ضات و�لفو�ئد �ملعلقة �ىل بنود خارج قائمة �ملركز  يتم حتويل  	•

�ملايل وفقا لتعليمات �لبنك �لد�خلية وبعد �حل�ضول على �ملو�فقات �الد�رية �لالزمة .

ج – عقود االيجار
متويلية عندما تن�ص �ضروط �اليجار على حتويل جميع �ملخاطر و�ملنافع  كايجار�ت  �اليجار  عقود  ت�ضنف  	•

�ملتعلقة بالتملك للم�ضتاأجر ب�ضكل جوهري . �أما جميع عقود �اليجار �الخرى فت�ضنف كايجار�ت ت�ضغيلية.
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1 – �لبنك كموؤجر
�لت�ضغيلية با�ضتخد�م طريقة �لق�ضط �لثابت على مدى عمر �اليجار. كما ت�ضاف  �اليجار�ت  دخل  قيد  يتم  	•
للموجود�ت  �لدفرتية  �لقيمة  �ىل  �لت�ضغيلي  �لعقد  وترتيب  مناق�ضة  يف  �ملتكبدة  �الولية  �ملبا�ضرة  �لتكاليف 

�ملوؤجرة وتقيد وفقا لطريقة �لق�ضط �لثابت على مدى فرتة �اليجار.

2 – �لبنك كم�ضتاأجر
�ملوجود�ت �ملقتناة من خالل عقود �اليجار �لتمويلية بد�ية بقيمتها �لعادلة عند بد�ية عقد �اليجار  ت�ضجل  	•
�أو بالقيمة �حلالية للحد �الدنى من دفعات �اليجار, �أيهما �أقل. كما يتم ت�ضجيل مطلوبات �لتاأجري �لتمويلي 
�جل  من  �لتمويلي  �لتاأجري  مطلوبات  وتخفي�ص  متويل  م�ضاريف  بني  �اليجار  دفعات  وتوّزع  �لقيمة.  بنف�ص 
�لتمويل  وتقيد م�ضاريف  �لتمويلي,  �لتاأجري  �ملتبقي من مطلوبات  �لر�ضيد  على  ثابت  فائدة  معدل  حتقيق 

مبا�ضرة يف قائمة �لدخل.
�اليجار. عمر  مدى  على  �لثابت  �لق�ضط  لطريقة  وفقًا  كم�ضروف  �لت�ضغيلي  �اليجار  دفعات  تقيد  	•

د – العمالت االأجنبية
�إجر�ء  بتاريخ  �ل�ضائدة  �ل�ضرف  باأ�ضعار  �ل�ضنة  �الأجنبية خالل  بالعمالت  تتم  �لتي  �ملعامالت  ت�ضجيل  يتم  	•
�ملعامالت .  يتم حتويل �لبنود �لنقدية با�ضتخد�م �ل�ضعر �ل�ضائد بتاريخ �إعد�د �لقو�ئم �ملالية, ويتم �العرت�ف 
باالأرباح/�خل�ضائر يف قائمة �لدخل. يتم حتويل �لبنود غري �لنقدية و�مل�ضجلة يف �ل�ضجالت بالتكلفة �لتاريخية 
�ل�ضجالت  يف  و�مل�ضجلة  �لنقدية  غري  �لبنود  حتويل  يتم  �ملعاملة.  �إجر�ء  بتاريخ  �ل�ضائد  �ل�ضعر  با�ضتخد�م 
�العرت�ف  ويتم  �ملوجود�ت,  تلك  تقييم  بتاريخ  �ل�ضائد  �ل�ضعر  با�ضتخد�م  �الأ�ضهم(  )مثل  �لعادلة  بالقيمة 

باأرباح / خ�ضائر �لتقييم كجزء من تلك �لقيمة �لعادلة .
�لعملة �ملحلية  �لفروع يف �خلارج من  للفروع يتم ترجمة موجود�ت ومطلوبات  �ملالية  �لقو�ئم  جتميع  عند  	•
�أما فروقات   . �ملالية  �لقو�ئم  تاريخ  للعمالت يف  �لو�ضطية  �لدينار �الردين وفقًا لالأ�ضعار  )�الأ�ضا�ضية( �ىل 
�لعملة �لناجمة عن تقييم �ضايف �ال�ضتثمار يف �لفروع �خلارجية فتظهر يف بند م�ضتقل �ضمن بنود �لدخل 

�ل�ضامل �الآخر .

هـ – املوجودات الثابتة
مرت�كمة  خ�ضائر  و�ية  �ملرت�كمة  �ال�ضتهالكات  منها  مطروحا  �لتاريخية  بالتكلفة  �لثابتة  �ملوجود�ت  تظهر  	•
ناجتة عن �لتدين يف �لقيمة. وت�ضمل �لتكلفة �لتاريخية على جميع �لتكاليف �ملتعلقة مبا�ضرة بال�ضر�ء. وعندما 
يتكون بند من �ملوجود�ت �لثابتة من �أجز�ء ذ�ت �أعمار �نتاجية خمتلفة يتم معاجلتها كبنود موجود�ت ثابتة 

منف�ضلة.
تقيد �ال�ضتهالكات با�ضتخد�م طريقة �لق�ضط �لثابت من �جل تخفي�ص تكلفة �ملوجود�ت على مدى �عمارها  	•

�النتاجية �ملتوقعــة , وال يتم �إ�ضتهالك �الأر��ضي و�ملمتلكات حتت �الن�ضاء.
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تظهر �ملوجود�ت قيد �الإن�ضاء بالتكلفة مطروحًا منها �أية خ�ضائر ناجتة عن �لتدين يف �لقيمة. يبد�أ �إ�ضتهالك  	•
لالإ�ضتعمال  جاهزيتها  عند  ذ�ته,  �ل�ضنف  من  �لثابتة  �ملوجود�ت  لبنود  �لطريقة  وبنف�ص  �ملوجود�ت,  هذه 

�ملق�ضود.
عند ��ضتبعاده �و عندما ال تكون هناك منافع �قت�ضادية متوقعة من  �لثابتة  �ملوجود�ت  من  بند  �ضطب  يتم  	•

�إ�ضتخد�مه �أو من ��ضتبعاده.
�ال�ضتبعاد  من  �لتح�ضيلية  �لقيمة  �ضايف  بني  )�لفرق  �لثابتة  �ملوجود�ت  �إ�ضتبعاد  خ�ضائر  �أو  �أرباح  تقيد  	•

و�لقيمة �لدفرتية( يف قائمة �لدخل يف �ل�ضنة �لتي يتم بها �إ�ضتبعاد تلك �ملوجود�ت.

و- املوجودات غري امللمو�سة
تاريخ  يف  �لعادلة  بالقيمة  تقيد  �الندماج  خالل  من  عليها  �حل�ضول  يتم  �لتي  �مللمو�ضة  غري  �ملوجود�ت  	•
�حل�ضول عليها . �أما �ملوجود�ت غري �مللمو�ضة �لتي يتم �حل�ضول عليها من خالل طريقة �أخرى غري �الندماج 

فيتم ت�ضجيلها بالتكلفة .
يتم ت�ضنيف �ملوجود�ت غري �مللمو�ضة على ��ضا�ص تقدير عمرها �لزمني لفرتة حمددة �أو لفرتة غري حمددة .   	•
ويتم �طفاء �ملوجود�ت غري �مللمو�ضة �لتي لها عمر زمني حمدد خالل هذ� �لعمر ويتم قيد �الطفاء يف قائمة 
�لدخل با�ضتخد�م طريقة �لق�ضط �لثابت. �أما �ملوجود�ت غري �مللمو�ضة �لتي عمرها �لزمني غري حمدد فيتم 

مر�جعة �لتدين يف قيمتها يف تاريخ �لقو�ئم �ملالية ويتم ت�ضجيل �أي تدين يف قيمتها يف قائمة �لدخل.
�لبنك ويتم ت�ضجيلها يف قائمة �لدخل يف نف�ص  �لناجتة عن �عمال  ال يتم ر�ضملة �ملوجود�ت غري �مللمو�ضة   

�لفرتة .
قيمة �ملوجود�ت غري �مللمو�ضة  يف تاريخ �لقو�ئم �ملالية. كذلك يتم  تدين  على  موؤ�ضر�ت  �أية  مر�جعة  يتم  	•

مر�جعة تقدير �لعمر �النتاجي لتلك �ملوجود�ت ويتم �جر�ء �أية تعديالت على �لفرت�ت �لالحقة .

ز- عقود اإعادة ال�سراء اأو البيع
ي�ضتمر �العرت�ف يف �لقو�ئم �ملالية باملوجود�ت �ملباعة و�لتي مت �لتعهد �ملتز�من باإعادة �ضر�ئها يف تاريخ  	•
م�ضتقبلي , وذلك ال�ضتمر�ر �ضيطرة �لبنك على تلك �ملوجود�ت والأن �أية خماطر �أو منافع توؤول للبنك حال 
حدوثها, وي�ضتمر تقييمها وفقًا لل�ضيا�ضات �ملحا�ضبية �ملتبعة. تدرج �ملبالغ �مل�ضتلمة لقاء هذه �ملوجود�ت �ضمن 
�ملطلوبات يف بند �الأمو�ل �ملقرت�ضة, ويتم �العرت�ف بالفرق بني �ضعر �لبيع و�ضعر �إعادة �ل�ضر�ء كم�ضروف 

فو�ئد ي�ضتحق على مدى فرتة �لعقد با�ضتخد�م طريقة �لفائدة �لفعالة .
�أما �ملوجود�ت �مل�ضرت�ه مع �لتعهد �ملتز�من باإعادة بيعها يف تاريخ م�ضتقبلي حمدد فال يتم �العرت�ف بها  	•
يف �لقو�ئم �ملالية , وذلك لعدم توفر �ل�ضيطرة على تلك �ملوجود�ت والأن �أية خماطر �أو منافع ال توؤول للبنك 
حال حدوثها. وتدرج �ملبالغ �ملدفوعة لقاء هذه �ملوجود�ت �ضمن �لود�ئع لدى �لبنوك و�ملوؤ�ض�ضات �مل�ضرفية 
�الأخرى �أو �ضمن �لت�ضهيالت �الإئتمانية ح�ضب �حلال, ويتم معاجلة �لفرق بني �ضعر �ل�ضر�ء و�ضعر �إعادة �لبيع 

كاإير�د�ت فو�ئد ت�ضتحق على مدى فرتة �لعقد با�ضتخد�م طريقة �لفائدة �لفعالة.
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راأ�س املال ح- 
يتم قيد �ي تكاليف ناجتة عن ��ضد�ر �و �ضر�ء ��ضهم �لبنك على �الرباح �ملدورة بال�ضايف بعد �الثر �ل�ضريبي  	•
لهذه �لتكاليف �ن وجد. �ذ� مل ت�ضتكمل عملية �ال�ضد�ر �و �ل�ضر�ء فيتم قيد هذه �لتكاليف كم�ضاريف يف 

قائمة �لدخل.

ط– ا�ستثمارات يف �سركات حليفة
�ل�ضركة �حلليفة هي من�ضاأة ميار�ص �لبنك فيها تاأثريً� جوهريًا. �لتاأثري �جلوهري هو �لقدرة على �مل�ضاركة  	•
يف �ل�ضيا�ضات �ملالية و�لت�ضغيلية للجهة �مل�ضتثمر بها ولي�ضت �ضيطرة �أو �ضيطرة م�ضرتكة على تلك �ل�ضيا�ضات.

�إن �العتبار�ت �مل�ضتخدمة لتحديد �ل�ضيطرة �مل�ضرتكة م�ضابهة �إىل حد ما لالعتبار�ت �مل�ضتخدمة لتحديد  	•
�ل�ضيطرة على �ل�ضركات �لتابعة.

��ضتثمار �لبنك يف �ل�ضركة �حلليفة مبوجب طريقة �لتكلفة ولكن ي�ضتخدم طريقة حقوق �مللكية  �ثبات  يتم  	•
عند �إعد�د �لقو�ئم �ملالية  �ملوحدة للمجموعة.

ي - ا�ستثمارات يف �سركات تابعة
•	 �ل�ضركات �لتابعة هي تلك �ل�ضركة �لتي تخ�ضع ل�ضيطرة �لبنك وتتحقق �ل�ضيطرة عندما يكون للبنك �لقدرة 

على �لتحكم يف �ل�ضيا�ضات �ملالية و�لت�ضغيلية لل�ضركات �لتابعة وذلك للح�ضول على منافع من �أن�ضطتها , 
ع. م.  �ص.  �لعربي  للبنك  �ملالية  �لقو�ئم  �إعد�د  عند  بالتكلفة  �لتابعة  �ل�ضركات  يف  �ال�ضتثمار  يظهر  	•

. �لعامة  �لهيئة  من  �قر�رها  عند  �ملوزعة  باالأرباح  �العرت�ف  يتم  	•

ك – �سريبة الدخل
. �ملوؤجلة  و�ل�ضر�ئب  �مل�ضتحقة  �ل�ضر�ئب  مبالغ  �ل�ضر�ئب  م�ضاريف  متثل  	•

�ل�ضر�ئب �مل�ضتحقة على �أ�ضا�ص �الأرباح �خلا�ضعة لل�ضريبة , وتختلف �الأرباح �خلا�ضعة  م�ضاريف  حت�ضب  	•
�أو  �إير�د�ت غري خا�ضعة لل�ضريبة  لل�ضريبة عن �الأرباح �ملعلنة يف �لقو�ئم �ملالية الأن �الأرباح �ملعلنة ت�ضمل 
م�ضاريف غري قابلة للتنزيل يف �ل�ضنة �ملالية و�إمنا يف �ضنو�ت الحقة �أو �خل�ضائر �ملرت�كمة �ملقبولة �ضريبيا 

�أو بنود لي�ضت خا�ضعة �أو مقبولة �لتنزيل الأغر��ص �ضريبية.
حت�ضــب �ل�ضر�ئب مبوجب �لن�ضب �ل�ضريبية �ملقررة مبوجب �لقو�نني و�الأنظمة و�لتعليمات يف �لبلد�ن �لتي  	•

يعمل فيها �لبنك.
�ل�ضر�ئب �ملوؤجلة هي �ل�ضر�ئب �ملتوقع دفعها �أو ��ضرتد�دها نتيجة �لفروقات �لزمنية �ملوؤقتة بني قيمة  �إن  	•
يتم   . �أ�ضا�ضها  �ل�ضريبي على  �لربح  �حت�ضاب  يتم  �لتي  و�لقيمة  �ملالية  �لقو�ئم  �ملطلوبات يف  �أو  �ملوجود�ت 
�ل�ضريبية  للن�ضب  وفقًا  �ملوؤجلة  �ل�ضر�ئب  �اللتز�م وحتت�ضب  با�ضتخد�م طريقة  �ملوؤجلة  �ل�ضر�ئب  �حت�ضاب 

�لتي يتوقع تطبيقها عند ت�ضوية �اللتز�م �ل�ضريبي �أو حتقيق �ملوجود�ت �ل�ضريبية �ملوؤجلة .
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يتم مر�جعة ر�ضيد �ملوجود�ت �ل�ضريبية �ملوؤجلة يف تاريخ �لقو�ئم �ملالية ويتم تخفي�ضها يف حالة توقع عدم  	•
�إمكانية �ال�ضتفادة من تلك �ملوجود�ت �ل�ضريبية جزئيا �أو كليا .

ل – املوجودات املالية
يتم �العرت�ف ب�ضر�ء وبيع �ملوجود�ت �ملالية يف تاريخ �ملتاجرة )تاريخ �لتز�م �لبنك ببيع �أو �ضر�ء �ملوجود�ت  	•
�ملالية( بالقيمة �لعادلة وب�ضايف تكاليف �ملعاملة �ملتعلقة مبا�ضرة بعملية �الإقتناء باإ�ضتثناء �ملوجود�ت �ملالية 
بالقيمة �لعادلة من خالل قائمة �لدخل حيث تقيد بد�يًة بالقيمة �لعادلة ويتم ت�ضجيل م�ضاريف �الإقتناء يف 

قائمة �لدخل .
كافة �ملوجود�ت �ملالية الحقًا بالتكلفة �ملطفاأة �و �لقيمة �لعادلة كما يلي:  قيا�ص  يتم  	•

االأدوات املالية بالتكلفة املطفاأة:

يتم قيا�ص �أدو�ت �لدين , وت�ضمل �لت�ضهيالت �الإئتمانية �ملبا�ضرة و�الأذونات و�ل�ضند�ت , بالتكلفة �ملطفاأة يف  	•
حال تو�فر �ل�ضرطني �لتاليني:

�الإحتفاظ  �إىل  يهدف  �أعمال  لنموذج  وفقًا  بها  حمتفظ  �لدين(  )�أدو�ت  �ملالية  �ملوجود�ت  تلك  كانت  �إذ�  �أ( 
باملوجود�ت بغر�ص حت�ضيل �لتدفقات �لنقدية �ملتعاقد عليها.

ح�ضريًا  متمثلة  نقدية  لتدفقات  حمددة  مو�عيد  �ملالية  للموجود�ت  �لتعاقدية  �ل�ضروط  عن  ين�ضاأ  كان  �إذ�  ب( 
باأ�ضل مبلغ �لدين غري �مل�ضدد و�لفو�ئد �ملرتتبة عليه .

�لتي تطابق هذين �ل�ضرطني بد�يًة بالقيمة �لعادلة بعد �إ�ضافة تكاليف �ملعاملة )�إال  �لدين  �أدو�ت  قيا�ص  يتم  	•
�إذ� كانت م�ضنفة كاأدو�ت دين بالقيمة �لعادلة من خالل قائمة �لدخل(. ويتم قيا�ضها الحقًا بالتكلفة �ملطفاأة 
با�ضتخد�م طريقة �لفائدة �لفعالة بعد طرح �أي خ�ضارة تدين يف �لقيمة , ويتم �العرت�ف باإير�د �لفائدة يف 

قائمة �لدخل .
منوذج �الأعمال بحيث كان هنالك تعار�ص مع �ضروط �لتكلفة �ملطفاأة , فاإنه يجب  �أهد�ف  تغريت  حال  يف  	•
على �لبنك �إعادة ت�ضنيف �أدو�ت �لدين �مل�ضنفة �ضابقًا بالتكلفة �ملطفاأة لت�ضنف بالقيمة �لعادلة من خالل 

قائمة �لدخل .
وقد يختار �لبنك �أن ت�ضنف �أدو�ت �لدين �لتي تطابق �ضروط �لتكلفة �ملطفاأة �مل�ضار �إليها �أعاله كاأدو�ت دين  	•
�أو يقلل منه  بالقيمة �لعادلة من خالل قائمة �لدخل �إذ� كان هذ� �لت�ضنيف يلغي عدم �لتطابق �ملحا�ضبي 

بدرجة كبرية يف حال قيا�ص �ملوجود�ت �ملالية بالتكلفة �ملطفاأة .

املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

�إن �أدو�ت �لدين �لتي ال تتطابق مع �ضروط �لتكلفة �ملطفاأة �ملذكورة �أعاله , �أو �لتي تطابق تلك �ل�ضروط ومع  	•
ذلك �ختار �لبنك بد�ية ت�ضنيفها بالقيمة �لعادلة من خالل قائمة �لدخل , فيتم قيا�ضها بالقيمة �لعادلة من 

خالل قائمة �لدخل.
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ت�ضنيف �أدو�ت �لدين �مل�ضنفة بد�ية بالقيمة �لعادلة من خالل قائمة �لدخل. �إال يف حال  �إعادة  يجوز  ال  	•
تغريت �أهد�ف منوذج �الأعمال بحيث �أ�ضبح هناك تو�فق مع �ضروط �لتكلفة �ملطفاأة وكانت �لتدفقات �ملالية 
�مل�ضنفة  �لدين  �أدو�ت  ت�ضنيف  �إعادة  �لبنك  على  فاإن   , �ملطفاأة  �لتكلفة  �ضروط  تطابق  لالأد�ة  �لتعاقدية 

بالقيمة �لعادلة من خالل قائمة �لدخل لت�ضنف بالتكلفة �ملطفاأة . 
�لبنك  قام  �إذ�  �إال   , �لدخل  قائمة  خالل  من  �لعادلة  بالقيمة  �مللكية  �أدو�ت  يف  �ال�ضتثمار�ت  ت�ضنيف  يتم  	•
بت�ضنيف ��ضتثمار حمتفظ به لغري �ملتاجرة بالقيمة �لعادلة من خالل �لدخل �ل�ضامل �الآخر عند �العرت�ف 

�الأويل.
�العرت�ف  ويتم   , �لعادلة  بالقيمة  �لدخل  قائمة  خالل  من  �لعادلة  بالقيمة  �ملالية  �ملوجود�ت  قيا�ص  يتم  	•

باالأرباح و�خل�ضائر �لناجتة عن �إعادة �لتقييم يف قائمة �لدخل .
يتم �العرت�ف باإير�د�ت توزيعات �الأرباح من �ال�ضتثمار�ت يف �أدو�ت �مللكية بالقيمة �لعادلة من خالل �الأرباح  	•
يف قائمة �لدخل عندما ين�ضاأ حق للبنك يف �حل�ضول على توزيعات �الأرباح )�إقر�رها من قبل �لهيئة �لعامة(.

املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل االآخر

متثل هذه �ملوجود�ت �ال�ضتثمار�ت يف �أدو�ت �مللكية غري �ملحتفظ بها بغر�ص بيعها خالل مدة ق�ضرية. 	•
ميكن للبنك �أن يختار ب�ضكل نهائي )على �أ�ضا�ص كل �أد�ة على حدة( �أن ت�ضنف �أدو�ت �مللكية بالقيمة �لعادلة  	•

من خالل �لدخل �ل�ضامل �الآخر . 
بالقيمة  بد�ية  �الآخر  �ل�ضامل  �لدخل  خالل  من  �لعادلة  بالقيمة  �مللكية  �أدو�ت  يف  �ال�ضتثمار�ت  قيا�ص  يتم  	•
�لعادلة م�ضاف �إليها تكاليف �ملعاملة . ويتم قيا�ضها الحقًا بالقيمة �لعادلة ويتم �العرت�ف باالأرباح و�خل�ضائر 
تقييم  �إعادة  �إىل �حتياطي  �الآخر وت�ضاف  �ل�ضامل  �لدخل  بند  �لعادلة حتت  �لقيمة  �لتغري يف  �لنا�ضئة عن 
�ال�ضتثمار�ت . عند ��ضتبعاد تلك �ملوجود�ت �ملالية , فاإن تر�كم �الأرباح �أو �خل�ضائر و�لتي مت �إ�ضافتها �ضابقًا 
�إىل �حتياطي �إعادة تقييم �ال�ضتثمار�ت ال يتم �إعادة ت�ضنيفها �إىل قائمة �لدخل ولكن يتم �إعادة ت�ضنيفها 

�إىل �الأرباح �ملدورة.
�الأرباح على هذه �ال�ضتثمار�ت يف قائمة �لدخل يف بند م�ضتقل. بتوزيعات  �العرت�ف  يتم  	•

م - القيمة العادلة
ميثل �ضعر �الإغالق بتاريخ �لقو�ئم �ملالية يف �الأ�ضو�ق �ملالية �لن�ضطة �لقيمة �لعادلة للموجود�ت و�مل�ضتقات  	•
�ملالية �ملتد�ولة, ويف حال عدم توفر �أ�ضعار معلنة �أو عدم وجود تد�ول ن�ضط لتلك �الأد�ة �ملالية يتم تقدير 

قيمتها �لعادلة باإحدى �لطرق �لتالية :
مقارنتها بالقيمة �ل�ضوقية �حلالية الأد�ة مالية م�ضابهة لها �إىل حد كبري .  -

خ�ضم �لتدفقات �لنقدية �ملتوقعة .  -
مناذج ت�ضعري �خليار�ت .  -

�لتقييم �إىل �حل�ضول على قيمة عادلة تعك�ص توقعات �ل�ضوق وتاأخذ باالعتبار �لعو�مل �ل�ضوقية  طرق  تهدف  	•
و�أية خماطر �أو منافع متوقعة عند تقدير قيمة �ملوجود�ت �ملالية, ويف حال تعذر قيا�ص �لقيمة �لعادلة ب�ضكل 

يعتمد عليه يتم �إظهارها بالتكلفة / �لتكلفة �ملطفاأة .
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ن - التدين يف قيمة املوجودات املالية
�ملالية لتحديد  �لقو�ئم  بالتكلفة �ملطفاأة يف تاريخ  �ملالية  �لقيم �لدفرتية للموجود�ت  �لبنك مبر�جعة  يقوم  	•
�أو على �ضكل جمموعة. يتم ت�ضجيل  �أي تدين يف قيمتها �فر�ديًا  �إذ� كانت هنالك موؤ�ضر�ت تدل على  فيما 
�أكرث الحقًا لتاريخ  �أو  �لتدين يف قيمة تلك �ملوجود�ت �ملالية عند وجود دليل مو�ضوعي نتيجة لوقوع حدث 

�الإعرت�ف �الأويل لتلك �ملوجود�ت.
حتت�ضب قيمة �لتدين على �لفرق بني �لقيمة �لدفرتية للموجود�ت �ملالية بالتكلفة �ملطفاأة و�لقيمة �حلالية  	•

للتدفقات �لنقدية �مل�ضتقبلية �ملتوقعة خم�ضومة باإ�ضتخد�م ن�ضبة �لفائدة �لفَعالة �الأ�ضلية.
يتم تخفي�ص �لقيمة �لدفرتية للموجود�ت �ملالية بالتكلفة �ملطفاأة مبقد�ر خ�ضارة �لتدين من خالل ح�ضاب  	•
قائمة  �ملخ�ض�ص يف  �لدفرتية حل�ضاب  بالقيمة  بالتغري  �الإعرت�ف  ويتم  �لقيمة. هذ�  �لتدين يف  خم�ض�ص 

�لدخل. 

�س - امل�ستقات املالية
يتم ت�ضجيل م�ضتقات �الأدو�ت �ملالية )مثل عقود �لعمالت �الأجنبية �الآجلة, عقود �لفائدة �مل�ضتقبلية, عقود  	•

�ملقاي�ضة , حقوق خيار�ت �أ�ضعار �لعمالت �الأجنبية( يف قائمة �ملركز �ملايل بالقيمة �لعادلة.

1 - امل�ستقات املالية املحتفظ بها الأغرا�ش التحوط

: هو �لتحوط ملخاطر �لتغري يف �لقيمة �لعادلة ملوجود�ت ومطلوبات �لبنك . العادلة  للقيمة  التحوط  	•
يف حال �نطباق �ضروط حتوط �لقيمة �لعادلة يتم ت�ضجيل �الأرباح و�خل�ضائر �لناجتة عن �لتغري يف �لقيمة   
�لعادلة للم�ضتقات �ملالية �ملتحوط بها وكذلك �لتغري يف �لقيمة �لعادلة للموجود�ت �أو �ملطلوبات �ملتحوط لها 

يف قائمة �لدخل.
ومطلوبات  ملوجود�ت  �لنقدية  �لتدفقات  تغري�ت  ملخاطر  �لتحوط  هو   : النقدية  للتدفقات  التحوط  	•

�لبنك �حلالية و�ملتوقعة و�لتي لها تاأثري على قائمة �لدخل .
يف حال �نطباق �ضروط حتوط �لتدفقات �لنقدية �لفعال, يتم ت�ضجيل �الأرباح �أو �خل�ضائر �لناجتة عن �لتغري   
يف �لقيمة �لعادلة الأد�ة �لتحوط �ضمن بنود �لدخل �ل�ضامل �الآخر , ويتم حتويله لقائمة �لدخل يف �لفرتة �لتي 

يوؤثر بها �لتدفق �لنقدي �ملتحوط له على قائمة �لدخل .
التي ال ينطبق عليها �سروط التحوط الفعال، يتم ت�ضجيل �الأرباح �أو �خل�ضائر �لناجتة  التحوطات  	•

عن �لتغري يف �لقيمة �لعادلة الأد�ة �لتحوط يف قائمة �لدخل .
: اأجنبية  وحدات  يف  اال�ستثمار  ل�سايف  التحوط  	•

يف حال �نطباق �ضروط �لتحوط ل�ضايف �ال�ضتثمار يف وحد�ت �أجنبية, يتم ت�ضجيل �الأرباح �أو �خل�ضائر �لناجتة   
عن �لتغري يف �لقيمة �لعادلة الأد�ة �لتحوط �ضمن بنود �لدخل �ل�ضامل �الآخر, ويتم حتويله لقائمة �لدخل عند 

بيع �ال�ضتثمار يف �لوحدة �الأجنبية �مل�ضتثمر بها .
�لتحوطات �لتي ال ينطبق عليها �ضروط �لتحوط �لفعال, يتم ت�ضجيل �الأرباح �أو �خل�ضائر �لناجتة عن �لتغري   

يف �لقيمة �لعادلة الأد�ة �لتحوط يف قائمة �لدخل .
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2 - امل�ستقات املالية املحتفظ بها الأغرا�ش املتاجرة 

�لعادلة مل�ضتقات �الأدو�ت �ملالية �ملحتفظ بها الأغر��ص �ملتاجرة يف قائمة �ملركز �ملايل  يتم ت�ضجيل �لقيمة  	•
�ضمن �ملوجود�ت �أو �ملطلوبات ح�ضب �حلالة, ويتم ت�ضجيل مبلغ �لتغري يف �لقيمة �لعادلة يف قائمة �لدخل .

ع - املوجودات التي اآلت ملكيتها للبنك وفاًء لديون م�ستحقة
�أو  �آلت بها للبنك  �آلت ملكيتها للبنك يف بند »موجود�ت �أخرى« وذلك بالقيمة �لتي  تظهر �ملوجود�ت �لتي  	•

�لقيمة �لعادلة �أيهما �أقل  . 
يعاد تقييم هذه �ملوجود�ت يف تاريخ �لقو�ئم �ملالية بالقيمة �لعادلة )مطروحًا منها تكاليف �لبيع( ب�ضكل  	•
�إفر�دي حيث يتم ت�ضجيل �لتدين يف قيمتها كخ�ضارة يف قائمة �لدخل ويتم ت�ضجيل �لزيادة �لالحقة يف قائمة 

�لدخل �إىل �حلد �لذي ال يتجاوز قيمة �لتدين �لذي مت قيده على قائمة �لدخل �ضابقًا .

ف - املخ�س�سات
يتم �العرت�ف باملخ�ض�ضات عندما يكون على �لبنك �لتز�مات يف تاريخ �لقو�ئم �ملالية نا�ضئة عن �أحد�ث  	•

�ضابقة و�ن ت�ضديد �اللتز�مات حمتمل وميكن قيا�ص قيمتها ب�ضكل يعتمد عليه .
يعمل  �لتي  �لبلد�ن  �ل�ضائدة يف  للقو�نني  تبعًا  للموظفني  نهاية �خلدمة  تعوي�ص  قيمة خم�ض�ص  تقدير  يتم  	•
فيها �لبنك, وت�ضجل �ملبالغ �ملرتتبة �ضنويًا على قائمة �لدخل, ويتم قيد �ملبالغ �ملدفوعة للموظفني عند نهاية 

�خلدمة �أو تركهم للعمل على �ملخ�ض�ص �مل�ضجل لقائها . 

�س – معلومات القطاعات
خدمات  �و  منتجات  تقدمي  يف  معا  ت�ضرتك  �لتي  و�لعمليات  �ملوجود�ت  من  جمموعة  ميثل  �العمال  قطاع  	•

خا�ضعة ملخاطر وعو�ئد تختلف عن تلك �ملتعلقة بقطاعات �عمال �خرى .
�لقطاع �جلغر�يف يرتبط يف تقدمي منتجات �و خدمات يف بيئة �قت�ضادية حمددة خا�ضعة ملخاطر وعو�ئد  	•

تختلف عن تلك �ملتعلقة بقطاعات تعمل يف بيئات �قت�ضادية �خرى .

�س - ح�سابات مداره ل�سالح العمالء
ر�ضوم  �إظهار  يتم  �لبنك.  موجود�ت  من  تعترب  وال  �لعمالء  عن  نيابة  �لبنك  يديرها  �لتي  �حل�ضابات  متثل  	•

وعموالت �إد�رة تلك �حل�ضابات يف قائمة �لدخل . 
يتم �إعد�د خم�ض�ص فقط مقابل �نخفا�ص قيمة �ملحافظ م�ضمونة ر�أ�ص �ملال �ملد�رة ل�ضالح �لعمالء عن  	•

ر�أ�ص مالها .
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ق - التقا�س
�ملايل  �ملركز  قائمة  يف  �ل�ضايف  �ملبلغ  و�إظهار  �ملالية  و�ملطلوبات  �ملالية  �ملوجود�ت  بني  تقا�ص  �إجر�ء  يتم  	•
فقط عندما تتوفر �حلقوق �لقانونية �مللزمة وكذلك عندما يتم ت�ضويتها على �أ�ضا�ص �لتقا�ص �أو يكون حتقق 

�ملوجود�ت وت�ضوية �ملطلوبات يف نف�ص �لوقت . 

ر- النقد وما يف حكمه
�لنقد و�الأر�ضدة لدى بنوك  �أ�ضهر, وتت�ضمن:  �لتي ت�ضتحق خالل مدة ثالثة  �لنقدية  و�الأر�ضدة  �لنقد  هو  	•
�لتي  �مل�ضرفية  و�ملوؤ�ض�ضات  �لبنوك  ود�ئع  وتنزل  �مل�ضرفية,  و�ملوؤ�ض�ضات  �لبنوك  لدى  و�الأر�ضدة  مركزية 

ت�ضتحق خالل مدة ثالثة �أ�ضهر و�الأر�ضدة �ملقيدة �ل�ضحب .

اأهم االجتهادات والتقديرات واالفرتا�سات املحا�سبية امل�ستخدمة   - 4

�إعد�د �لقو�ئم �ملالية وتطبيق �ل�ضيا�ضات �ملحا�ضبية يتطلب من �إد�رة �لبنك �لقيام باجتهاد�ت وتقدير�ت  �إن  	•
و�فرت��ضات توؤثر على مبالغ �الأرباح و�خل�ضائر و�ملوجود�ت و�ملطلوبات و�الي�ضاحات �ملرفقة و�الإف�ضاح عن 
�اللتز�مات �ملحتملة. �إن هذه �الجتهاد�ت و�لتقدير�ت و�الفرت��ضات توؤثر �أي�ضا على �الإير�د�ت و�مل�ضاريف 
و�ملخ�ض�ضات وب�ضكل خا�ص يتطلب من �إد�رة �لبنك �لقيام باأحكام و�جتهاد�ت هامة لتقدير مبالغ و�أوقات 
�لتقدير�ت  �إن  �مل�ضتقبل.  يف  �لتقدير�ت  تلك  وظروف  �أو�ضاع  عن  �لناجمة  �مل�ضتقبلية  �لنقدية  �لتدفقات 
�ملذكورة مبنية بال�ضرورة على فر�ضيات وعو�مل متعددة لها درجات متفاوتة من �لتقدير وعدم �لتيقن و�إن 

�لنتائج �لفعلية قد تختلف عن �لتقدير�ت وذلك نتيجة �لتغري�ت يف �مل�ضتقبل.
�ملقدرة  �الجتهاد�ت  تلك  �إن  للبنك.  �ملحا�ضبية  �ل�ضيا�ضات  تطبيق  �الجتهاد�ت خالل  ببع�ص  �الد�رة  قامت  	•
يف  مناق�ضتها  متت  قد  �ملالية  �لبيانات  يف  بها  �ملعرتف  �ملبالغ  على  �الأكرب  �الأثر  لها  و�لتي  �الإد�رة  قبل  من 

�إي�ضاحات بنود �لقو�ئم �ملالية ذ�ت �ل�ضلة.
�إن �الفرت��ضات �لرئي�ضية �ملتعلقة بامل�ضتقبل و�مل�ضادر �لرئي�ضية �الأخرى للتقدير�ت �لغري موؤكدة يف تاريخ  	•
�لتقرير و�لتي على حتتوي خماطر كبرية ملا قد تت�ضبب به من تعديل جوهري للقيمة �لدفرتية للموجود�ت 
و�ملطلوبات خالل �ل�ضنة �ملالية �لتالية, مو�ضحة �أي�ضا يف �إي�ضاحات بنود �لقو�ئم �ملالية ذ�ت �ل�ضلة �أدناه. 
قام �لبنك بو�ضع �فرت��ضاته وتقدير�ته على �ملحدد�ت �ملتاحة عند �إعد�د �لقو�ئم �ملالية. ومع ذلك, قد تتغري 
�لظروف و�الفرت��ضات �حلالية حول �لتطور�ت �مل�ضتقبلية نتيجة لتغري�ت �ل�ضوق �أو �لظروف �لتي قد تن�ضاأ 

خارجا عن �ضيطرة �لبنك. يقوم �لبنك بعك�ص هذه �لتغري�ت على �الفرت��ضات عند حدوثها.
: �لتايل  �لنحو  على  ومف�ضلة  معقولة  �ملالية  �لقو�ئم  �عد�د  يف  �ملعتمدة  تقدير�تنا  �إن  	•

لتقدير  �لبنك  �د�رة  قبل  من  معتمدة  وفر�ضيات  ��ض�ص  على  �عتماد�  �لديون  لقاء  خم�ض�ص  تكوين  يتم      -
�ملخ�ض�ص �لو�جب تكوينه مبوجب متطلبات �ملعايري �لدولية للتقارير �ملالية , ويتم مقارنة نتائج هذه �ال�ض�ص 
تعمل من خاللها  �لتي  �لرقابية  �ل�ضلطات  تعليمات  تكوينها مبوجب  �لو�جب  �ملخ�ض�ضات  مع  و�لفر�ضيات 
للتقارير  �لنتائج �الكثـر ت�ضـدد� ومبا يتو�فق مع �ملعايري �لدولية  �لتابعة ويتم �عتماد  فروع �لبنك و�ضركاته 

�ملالية .
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مقدرين  قبل  من  ومعتمدة  حديثة  عقارية  تقييمات  على  �عتماد�  �مل�ضتملكة  �لعقار�ت  قيمة  تدين  قيد  -    يتم 
معتمدين لغايات �حت�ضاب �لتدين , ويعاد �لنظر يف ذلك �لتدين ب�ضكل دوري .

-    يتم حتميل �ل�ضنة �ملالية مبا يخ�ضها من نفقة �ضريبة �لدخل وفقا لالنظمة و�لقو�نني و�ملعايري �ملحا�ضبية 
ويتم �حت�ضاب و�ثبات �ملوجود�ت و�ملطلوبات �ل�ضريبية �ملوؤجلة وخم�ض�ص �ل�ضريبة �لالزم .

-   تقوم �الد�رة باعادة تقدير �العمار �النتاجية لال�ضول �مللمو�ضة وغري �مللمو�ضة ب�ضكل دوري لغايات �حت�ضاب 
�النتاجية  �العمار  وتقدير�ت  �ال�ضول  لتلك  �لعامة  �عتماد� على �حلالة  �ل�ضنوية  و�الطفاء�ت  �ال�ضتهالكات 

�ملتوقعة يف �مل�ضتقبل , ويتم �خذ خ�ضارة �لتدين يف قائمة �لدخل.
-    يتم تكوين خم�ض�ص لقاء �لق�ضايا �ملقامة �ضد �لبنك �عتماد� على در��ضة قانونية معدة من قبل حمامي 
وم�ضت�ضاري �لبنك و�لتي مبوجبها يتم حتديد �ملخاطر �ملحتمـل حدوثها يف �مل�ضتقبل , ويعاد �لنظر يف تلك 

�لدر��ضات ب�ضكـل دوري .
-    تقوم �الد�رة مبر�جعة دورية للموجود�ت �ملالية و�لتي تظهر بالتكلفة لتقدير �ية تدين يف قيمتها ويتم �خذ 

هذ� �لتدين يف قائمة �لدخل.
فيه  ت�ضنف  �لذي  �لعادلة  �لقيمة  ت�ضل�ضل  م�ضتوى  و�الإف�ضاح عن  �لتحديد  يتم   : �لعادلة  �لقيمة  -    م�ضتويــات 
مقايي�ص �لقيمة �لعادلة كاملة , كما يتم ف�ضل قيا�ضات �لقيمة �لعادلة وفقًا للم�ضتويات �ملحددة يف �ملعايري 
�لدولية للتقارير �ملالية. ميثل �لفرق بني �مل�ضتوى )2( و�مل�ضتوى )3( ملقايي�ص �لقيمة �لعادلة تقييم ما �إذ� 
كانت �ملعلومات �أو �ملدخالت ميكن مالحظتها ومدى �أهمية �ملعلومات �لتي ال ميكن مالحظتها مما يتطلب 
و�ضع �أحكام وحتليل دقيق للمدخالت �مل�ضتخدمة لقيا�ص �لقيمة �لعادلة مبا يف ذلك �الأخذ باالعتبار كافة 

�لعو�مل �لتي تخ�ص �الأ�ضل �أو �اللتز�م .
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5- نقد واأر�سدة لدى بنوك مركزية
باآالف �لدنانري �الأردنية    �إن تفا�ضيل هذ� �لبند هي كما يلي :

31 كانــــــــون �الول
20172016

184 255 171 318 نقد يف �خلزينة
�أر�ضدة لدى بنوك مركزية:

391 303 228 367 ح�ضابات جارية
835 557 5841 373 1ود�ئع الأجل وخا�ضعة الإ�ضعار
167 837 848 954 �الحتياطي �لنقدي �الإجباري

908 462 745 256 �ضهاد�ت �إيد�ع
485 416 5763 270 3     املجموع

- با�ضتثناء �الحتياطي �لنقدي ال توجد �أية �أر�ضدة مقيدة �ل�ضحب لدى �لبنوك �ملركزية .
- بلغت �الأر�ضدة و�ضهاد�ت �اليد�ع �لتي ت�ضتحق خالل فرتة تزيد عن ثالثة ��ضهر 17.7 مليون دينار كما يف 31 كانون �الأول 2017 

 )ال يوجد �ر�ضدة و�ضهاد�ت �يد�ع ت�ضتحق خالل فرتة تزيد عن ثالثة �أ�ضهر كما يف 31 كانون �الأول 2016(.

6- اأر�سدة لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية
      �إن تفا�ضيل هذ� �لبند هي كما يلي :

باآالف �لدنانري �الأردنيةبنوك وموؤ�س�سات م�سرفية محلية
31 كانــــــــون �الول

20172016
599  772  ح�ضابات جارية

000 175 897 90 ود�ئع ت�ضتحق خالل 3 �أ�ضهر
599 175 669 91      املجموع

باآالف �لدنانري �الأردنيةبنوك وموؤ�س�سات م�سرفية خارجية
31 كانــــــــون �الول

20172016
109 828 7591 501 1ح�ضابات جارية

918 428 1041 452 1ود�ئع ت�ضتحق خالل 3 �أ�ضهر
   - 724 17 �ضهاد�ت �إيد�ع

027 257 5873 971 2     املجموع

626 432 2563 063 3جمموع االأر�سدة لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية محلية وخارجية 

 - ال توجد �أر�ضدة ال تتقا�ضى فو�ئد كما يف 31 كانون �الأول 2017 و 2016.  
 - بلغت �الأر�ضدة مقيدة �ل�ضحب 567.4 مليون دينار كما يف 31 كانون �الأول 2017 و 2016. 
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7- اإيداعات لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية 
     �إن تفا�ضيل هذ� �لبند هي كما يلي :

باآالف �لدنانري �الأردنية     اإيداعات لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية محلية:
31 كانــــــــون �الول

20172016
000 15 000 15 �إيد�عات ت�ضتحق بعد �ضنة

000 15 000 15      املجموع

باآالف �لدنانري �الأردنية     اإيداعات لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية خارجية:
31 كانــــــــون �الول

20172016
450 35 422 41 �إيد�عات ت�ضتحق بعد 3 �أ�ضهر وقبل 6 �أ�ضهر 
   - 645 10 �إيد�عات ت�ضتحق بعد 6 �أ�ضهر وقبل 9 �أ�ضهر

450 35 067 52      املجموع

450 50 067 67 جمموع االإيداعات لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية محلية وخارجية 

 - ال توجد �يد�عات مقيدة �ل�ضحب كما يف 31 كانون �الأول 2017 و2016.

8 - موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
       �ن تفا�ضيل هذ� �لبند هي كما يلي :

باآالف �لدنانري �الأردنية 
31 كانـــون �الأول 

20172016
322 80 457 44 �أذونات و�ضند�ت حكومية

010 21 010 21 �ضلف وقرو�ص
199 1 015 1        �أ�ضهم �ضركات       

531 102 482 66    املجموع

9 - موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل االآخر
       �ن تفا�ضيل هذ� �لبند هي كما يلي :

باآالف �لدنانري �الأردنية 
31 كانـــون �الأول 

20172016
182 170 699 121 ��ضهم متوفر لها ��ضعار �ضوقية

281 52 213 43 ��ضهم غري متوفر لها ��ضعار �ضوقية
463 222 912 164     املجموع

* بلغت توزيعات �الأرباح �لنقدية على �ال�ضتثمار�ت �أعاله 4.8 مليون دينار لل�ضنة �ملنتهية يف 31 كانون �الأول 2017 )5.4 مليون دينار لل�ضنة �ملنتهية 
يف 31 كانون �الأول 2016(.

* بلغت قيمة �الأرباح �ملتحققة �لتي مت حتويلها من �حتياطي تقييم ��ضتثمار�ت �ىل �الأرباح �ملدورة مبلغ 1.7 مليون دينار كما يف 31 كانون �الول 
2017 )بلغت قيمة �خل�ضائر �ملتحققة �لتي مت حتويلها من �حتياطي تقييم ��ضتثمار�ت �ىل �الأرباح �ملدورة مبلغ )229( �لف دينار كما يف 31 كانون 

�الول 2016(.
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10 - ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة بالتكلفة املطفاأة

باآالف �لدنـــــــــــــــانري �الأردنيــــــــــة        �إن تفا�ضيل هذ� �لبند هي كما يلي :

 31 كانون �الول 2017

�أفر�د 
بنوك �ضركات

وموؤ�ض�ضات 
مالية

حكومات وقطاع 
�ملجموععام �ضغرية 

كربىومتو�ضطة

571 422    - 745 16 135 280 224 70 467 55 كمبياالت و�أ�ضناد خم�ضومة *

615 972 5302 235    - 696 144 3732 562 016 30 ح�ضابات جارية مدينة *

768 396 8428 520 807 53 953 045 3636 594 803 181 1�ضلف وقرو�ص م�ضتغلة *
405 970    -    -    - 279 1 126 969 قرو�ص عقارية
171 79    -    -    -    - 171 79 بطاقات �ئتمان

530 841 37212 756 552 70 784 470 2398 228 5831 315 2    املجموع

376 217    - 639 4 420 118 552 57 765 36 ينزل: فو�ئد وعموالت معلقة 
048 677 193 1    - 229 547 014 57 612 71 خم�ض�ص تدين ت�ضهيالت �ئتمانية مبا�ضرة بالتكلفة �ملطفاأة

424 894 193 1 639 4 649 665 566 114 377 108     املجموع

106 947 17911 755 913 65 135 805 6737 113 2061 207 2     �سايف ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة بالتكلفة املطفاأة

* �ضايف بعد تنزيل �لفو�ئد و�لعموالت �ملقبو�ضة مقدمًا و�لبالغة 19.9 مليون دينار كما يف 31 كانون �الول 2017 . 
 - بلغت قيمة  �لديون �لتي متت جدولتها خالل �ل�ضنة �ملنتهية يف 31 كانون �الول 2017 مبلغ 181.2 مليون دينار. 

 -  بلغت قيمة  �لديون �لتي متت هيكلتها ) حتويلها من ح�ضابات غري عاملة �ىل ح�ضابات حتت �ملر�قبة ( خالل �ل�ضنة �ملنتهية يف 31 كانون �الول 
2017 مبلغ 1.1 مليون دينار. 

 - بلغت �لت�ضهيالت �الئتمانية �ملمنوحة للحكومة �الأردنية وبكفالتها كما يف 31 كانون �الول 2017 ما يعادل 63.7 مليون دينار �أو ما ن�ضبته 0.5٪ من 
�جمايل �لت�ضهيالت .

 - بلغت �لت�ضهيالت �الئتمانية غري �لعاملة, كما يف 31 كانون �الول 2017 ما يعادل 928.9 مليون دينار �أو ما ن�ضبته  7.2٪ من �جمايل �لت�ضهيالت.
 - بلغت �لت�ضهيالت �الئتمانية غري �لعاملة, بعد تنزيل �لفو�ئد و�لعموالت �ملعلقة , كما يف 31 كانون �الول 2017 ما يعادل 721.3 مليون دينار �أو ما 

ن�ضبته 5.7٪ من ر�ضيد �لت�ضهيالت بعد �لفو�ئد و�لعموالت �ملعلقة.      
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باآالف �لدنـــــــــــــــانري �الأردنيــــــــــة

 31 كانون �الول 2016

�أفر�د 

بنوك �ضركات
وموؤ�ض�ضات 

مالية

حكومات 
�ملجموعوقطاع عام �ضغرية 

كربىومتو�ضطة

396 447    - 710 11 705 325 576 54 405 55 كمبياالت و�أ�ضناد خم�ضومة *
205 612 4652 226    - 777 857 5581 499 405 28 ح�ضابات جارية مدينة *
194 109 4818 504 445 153 864 854 8045 492 600 103 1�ضلف وقرو�ص م�ضتغلة *

935 931    -    -    - 852 1 083 930 قرو�ص عقارية
507 85    -    -    -    - 507 85 بطاقات �ئتمان

237 186 94612 730 155 165 346 038 7908 048 0001 203 2    املجموع
305 286    - 870 3 351 176 024 58 060 48 ينزل: فو�ئد وعموالت معلقة 

460 713 958     - 333 575 407 53 762 83 خم�ض�ص تدين ت�ضهيالت �ئتمانية مبا�ضرة بالتكلفة �ملطفاأة
765 999 958  870 3 684 751 431 111 822 131     املجموع

472 186 98811 729 285 161 662 286 3597 937 178 071 2     �سايف ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة بالتكلفة املطفاأة

* �ضايف بعد تنزيل �لفو�ئد و�لعموالت �ملقبو�ضة مقدمًا و�لبالغة 19.7 مليون دينار كما يف 31 كانون �الول 2016 . 
 - بلغت قيمة  �لديون �لتي متت جدولتها خالل �ل�ضنة �ملنتهية يف 31 كانون �الول 2016 مبلغ 321.5 مليون دينار. 

 -  ال يوجد ديون متت هيكلتها ) حتويلها من ح�ضابات غري عاملة �ىل ح�ضابات حتت �ملر�قبة ( خالل �ل�ضنة �ملنتهية يف 31 كانون �الول 2016.
 - بلغت �لت�ضهيالت �الئتمانية �ملمنوحة للحكومة �الأردنية وبكفالتها كما يف 31 كانون �الول 2016 ما يعادل 33.1 مليون دينار �أو ما ن�ضبته ٪0.27 

من �جمايل �لت�ضهيالت .
 - بلغت �لت�ضهيالت �الئتمانية غري �لعاملة, كما يف 31 كانون �الول 2016 ما يعادل 930 مليون دينار �أو ما ن�ضبته  7.6٪ من �جمايل 

�لت�ضهيالت. 
 - بلغت �لت�ضهيالت �الئتمانية غري �لعاملة, بعد تنزيل �لفو�ئد و�لعموالت �ملعلقة , كما يف 31 كانون �الول 2016 ما يعادل 652 مليون دينار �أو ما 

ن�ضبته 5.5٪ من ر�ضيد �لت�ضهيالت بعد �لفو�ئد و�لعموالت �ملعلقة.      
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تفا�سيل حركة مخ�س�ش تدين الت�سهيالت االئتمانية املبا�سرة بالتكلفة املطفاأة :

باآالف �لدنانري �الأردنية
 31 كانـون �الول 2017

�أفر�د 
بنوك �ضركــــــــــات

وموؤ�ض�ضات 
مالية

حكومات 
�ملجموعوقطاع عام

ي�ضمل �ملجموع 
حركة خم�ض�ص 
تدين �لقرو�ص 

�لعقارية كما يلي:
�ضغرية 
كربىومتو�ضطة

802 6 460 713 958     - 333 575 407 53 762 83 ر�ضيد بد�ية �ل�ضنة
317 1 489 191 575     - 817 164 225 16 872 9 �ملقتطع من �الإير�د�ت 

�مل�ضتخدم من �ملخ�ض�ص )ديون م�ضطوبة �أو 
)414  ()533 209 (   -    - )871 187 ()248 5 ()414 16 (حمولة �ىل بنود خارج قائمة �ملركز �ملايل(*

)688 1 ()714 23 ()366  (   - )287 10 ()261 7 ()800 5 (�لفائ�ص يف �ملخ�ض�ص �ملحول لالإير�د�ت
   -    -    -    - 287  )293  (6  تعديالت خالل �ل�ضنة 

56  346 5 26     - 950 4 184  186  تعديالت فرق عملة
073 6 048 677 193 1    - 229 547 014 57 612 71 ر�سيد نهاية ال�سنة

باآالف �لدنانري �الأردنية
 31 كانون �الول 2016

�أفر�د 

�ضركــــــــــات
بنوك 

وموؤ�ض�ضات 
مالية

حكومات 
�ملجموعوقطاع عام

ي�ضمل �ملجموع 
حركة خم�ض�ص 
تدين �لقرو�ص 
�لعقارية كما 

يلي:

�ضغرية 
كربىومتو�ضطة

767 9 263 635 267 1 674  590 494 155 49 577 89 ر�ضيد بد�ية �ل�ضنة
674 1 673 160 423 1    - 205 137 389 11 656 10 �ملقتطع من �الإير�د�ت 

�مل�ضتخدم من �ملخ�ض�ص )ديون م�ضطوبة �أو 
)62  ()188 14 (   -    - )766 12 ()066 1 ()356  (حمولة �ىل بنود خارج قائمة �ملركز �ملايل(*

)366 3 ()254 49 ()838  ()674  ()148 32 ()097 5 ()497 10 (�لفائ�ص يف �ملخ�ض�ص �ملحول لالإير�د�ت
)202 1 (948     -    - 340  608     - تعديالت خالل �ل�ضنة 

)9  ()982 19 ()894  (   - )888 11 ()582 1 ()618 5 (تعديالت فرق عملة
802 6 460 713 958     - 333 575 407 53 762 83 ر�سيد نهاية ال�سنة

 
- ال توجد خم�ض�ضات  �نتفت �حلاجة �ليها نتيجة ت�ضويات �و ت�ضديد ديون وحولت �إز�ء ديون غري عاملة �خرى  كما يف 31 كانون �الول 2017 

و2016.       
 - يتم حتديد قيمة �لتدين على م�ضتوى كل عميل و ب�ضكل �فر�دي .       

 * بلغت �لديون غري �لعاملة �ملحولة �ىل بنود خارج قائمة �ملركز �ملايل 283.2 مليون دينار كما يف 31 كانون �الأول 2017 ) 4.7 مليون دينار كما يف 
31 كانون �الأول 2016( علمًا باأن هذة �لديون مغطاه بالكامل باملخ�ض�ضات و �لفو�ئد �ملعلقة.
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تفا�سيل حركة الفوائد والعموالت املعلقة 
باآالف �لدنانري �الأردنية
 31 كانـون �الول 2017

�أفر�د 

�ضركـــــــات

بنوك وموؤ�ض�ضات 
مالية

حكومات 
�ملجموعوقطاع عام

ي�ضمل �ملجموع 
حركة �لفو�ئد 

و�لعموالت �ملعلقة 
للقرو�ص �لعقارية 

كما يلي :

�ضغرية 
كربىومتو�ضطة

072 7 305 286    - 870 3 351 176 024 58 060 48 ر�ضيد بد�ية �ل�ضنة
944 1 987 50    - 769  101 32 612 8 505 9 فو�ئد وعموالت معلقة خالل �ل�ضنة

 فو�ئد وعموالت مت ت�ضويتها / م�ضطوبة �أو
)669  ()344 117 (   -    - )252 90 ()024 8 ()068 19 (حمولة �إىل بنود خارج قائمة �ملركز �ملايل

 فو�ئد وعموالت مت ت�ضويتها حمولة
)652  ()555 3 (   -    - )562  ()227 1 ()766 1 (لالإير�د�ت

   -    -    -    -    -    -    - تعديالت خالل �ل�ضنة
5  983     -    - 782  167  34  تعديالت فرق عملة

700 7 376 217    - 639 4 420 118 552 57 765 36 ر�سيد نهاية ال�سنة

باآالف �لدنانري �الأردنية
 31 كانـون �الول 2016

�أفر�د 
بنوك وموؤ�ض�ضات �ضركات

مالية
حكومات 
�ملجموعوقطاع عام

ي�ضمل �ملجموع 
حركة �لفو�ئد 

و�لعموالت �ملعلقة 
للقرو�ص �لعقارية 

كما يلي :
�ضغرية 
كربىومتو�ضطة

501 7 866 260    - 189 3 823 158 810 56 044 42 ر�ضيد بد�ية �ل�ضنة
355 2 401 51    - 681  131 31 201 9 388 10 فو�ئد وعموالت معلقة خالل �ل�ضنة

 فو�ئد وعموالت مت ت�ضويتها / م�ضطوبة �أو
)349  ()641 18 (   -    - )541 11 ()435 6 ()665  (حمولة �إىل بنود خارج قائمة �ملركز �ملايل

 فو�ئد وعموالت مت ت�ضويتها حمولة
)434 2 ()492 6 (   -    - )113 1 ()756 1 ()623 3 (لالإير�د�ت

   -    -    -    - )102  (182  )80  (تعديالت خالل �ل�ضنة
)1  ()829  (   -    - )847  (22  )4  (تعديالت فرق عملة

072 7 305 286    - 870 3 351 176 024 58 060 48 ر�سيد نهاية ال�سنة
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تتوزع الت�سهيالت االئتمانية املبا�سرة ح�سب التوزيع اجلغرايف والقطاع االقت�سادي كما يلي :

باآالف �لدنانري �الأردنية

 31 كانـون �الول 2016 31 كانـون �الول 2017خارج �الردند�خل �الردنالقطاع االقت�سادي

178 071 2062 207 1692 206 0371 001 1�أفر�د

629 008 8702 363 7602 504 1101 859 �ضناعة وتعدين

004 275 5941 386 9941 081 6001 304 �ن�ضاء�ت

146 786 212 812 751 734 461 77 عقار�ت

765 146 0472 254 6522 579 3951 674 جتارة

876 47 289 117 087 28 202 89 زر�عة

450 243 082 165 083 21 999 143 �ضياحة وفنادق

036 317 255 278 020 239 235 39 نقل

785 1 500 8 500 8    - ��ضهم

330 397 9591 532 6601 088 2991 444 خدمات عامة

285 161 913 65 283 57 630 8 بنوك وموؤ�ض�ضات مالية

988 729 179 755 920 642 259 112 �حلكومة و�لقطاع �لعام
 �سايف ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة بالتكلفة 

املطفاأة
3 754 2278 192 87911 947 10611 186 472
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11 - موجودات مالية اأخرى بالتكلفة املطفاأة
       �ن تفا�ضيل هذ� �لبند هي كما يلي :

باآالف �لدنانري �الأردنية 
31 كانـــون �الأول 

20172016
618 448 3171 394 1 �أذونات خزينة

242 456 7992 418 2 �ضند�ت حكومية وبكفالتها
823 495 980 475  �ضند�ت �ضركات

)832 2 ()832 2 ( ينزل : خم�ض�ص �لتدين
851 397 2644 286 4    املجموع

حتليل ال�سندات ح�سب طبيعة الفائدة :
باآالف �لدنانري �الأردنية 

31 كانـــون �الأول 
20172016

684 134 135 160 ذ�ت فائدة متغرية 
167 263 1294 126 4ذ�ت فائدة ثابتة 

851 397 2644 286 4    املجموع

حتليل املوجودات املالية ح�سب توفر االأ�سعار ال�سوقية:
باآالف �لدنانري �الأردنية 

31 كانـــون �الأول 
20172016موجودات مالية متوفرة لها اأ�سعار �سوقية :

685 177 012 347  �أذونات خزينة
398 536 039 562  �ضند�ت حكومية وبكفالتها

435 388 815 378  �ضند�ت �ضركات
518 102 8661 287 1    املجموع

باآالف �لدنانري �الأردنية 
31 كانـــون �الأول 

20172016موجودات مالية غري متوفرة لها اأ�سعار �سوقية :
933 270 3051 047 1 �أذونات خزينة

844 919 7601 856 1 �ضند�ت حكومية وبكفالتها
556 104 333 94  �ضند�ت �ضركات

333 295 3983 998 2املجموع

851 397 2644 286 4    املجموع الكلي

تفا�سيل حركة مخ�س�ش تدين املوجودات املالية االأخرى بالتكلفة املطفاأة:
باآالف �لدنانري �الأردنية 

31 كانـــون �الأول 
20172016

832 2 832 2 ر�ضيد بد�ية �ل�ضنة 
   -    - �ملقتطع من �الير�د�ت 

   -    - �مل�ضتخدم من �ملخ�ض�ص 
832 2 832 2 ر�سيد نهاية ال�سنة 

مل يتم خالل �ل�ضنة �ملنتهية يف 31 كانون �الول 2017 بيع موجود�ت مالية �خرى بالتكلفة �ملطفاأة 
)102.2 مليون دينار خالل �ل�ضنة �ملنتهية يف 31 كانون �الول 2016(.
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 12 - ا�ستثمارات يف �سركات تابعة وحليفة

        �إن تفا�ضيل هذ� �لبند هي كما يلي :
باآالف �لدنانري �الأردنية

 31 كانون �الأول 2016  31 كانون �الأول 2017 
ن�ضبة �مللكية 
ن�ضبة �مللكية و كلفة �ال�ضتثمارو�لت�ضويت ٪

�لت�ضويت ٪
كلفة 

�ال�ضتثمار
بلد 

تاريخ �لتملك طبيعة �لن�ضاط�لتاأ�ضي�ص

ا�ستثمارات البنك يف ال�سركات التابعة

2006عمليات م�ضرفيةبريطانيا407 452 159100.00 485 100.00بنك �أوروبا �لعربي �ص.م.ع
1994عمليات م�ضرفية��ضرت�ليا411 35 216100.00 52 100.00�لبنك �لعربي ��ضرت�ليا �ملحدود
1997عمليات م�ضرفية�الأردن500 73 500100.00 73 100.00�لبنك �لعربي �الإ�ضالمي �لدويل

1996تاأجري متويلي�الأردن000 15 000100.00 15 100.00�ل�ضركة �لعربية �لوطنية للتاأجريذ.م.م

خدمات �الأردن900 8 900100.00 8 100.00�ضركة جمموعة �لعربي لال�ضتثمار ذ.م.م
1996و��ضتثمار�ت مالية

2008عمليات م�ضرفية�ل�ضود�ن738 11 329100.00 9 100.00�لبنك �لعربي �ل�ضود�ين �ملحدود

خدمات فل�ضطني600 1 600100.00 1 100.00�ضركة �لعربي جروب لال�ضتثمار
2009و��ضتثمار�ت مالية

1982عمليات م�ضرفيةتون�ص277 44 71164.24 41 64.24�لبنك �لعربي لتون�ص
2005عمليات م�ضرفية�ضوريا063 4 71851.29 4 51.29�لبنك �لعربي �ضوريا   

2006�عمال تامني�الأردن250 11 25050.00 11 50.00�ضركة �لن�ضر �لعربي للتامني �ص.م.ع
متعددة320 9 317 9 �أخرى

466 667 700 712      املجموع

ا�ستثمارات البنك يف ال�سركات احلليفة
Turkland Bank A.Ş.33.33 70 74233.33 75 8802006عمليات م�ضرفيةتركيا

1984عمليات م�ضرفيةُعمان800 75 80049.00 75 49.00بنك ُعمان �لعربي   
1979عمليات م�ضرفية�ل�ضعودية870 102 87040.00 102 40.00�لبنك �لعربي �لوطني

1972�أعمال تاأمنيلبنان441 3 44140.34 3 40.34�ضركة �لتاأمني �لعربية �ص.م.ل

تاأجري ت�ضغيلي لبنان380  38035.24  35.24�ضركة �الأبنية �لتجارية �ص.م.ل
1966عقاري

371 258 233 253      املجموع

    837 925 933 965      املجموع العام

ان احلركة على اال�ستثمارات يف ال�سركات احلليفة و التابعة هي كما يلي:

باآالف �لدنانري �الأردنية

20172016

809 958 837 925 ر�سيد بداية ال�سنة 

524 15 )786 16 ()�نخفا�ص( زيادة يف ��ضتثمار�ت يف  �ضركات تابعة وحليفة

)496 48 (882 56 تعديالت فرق عملة

837 925 933 965 ر�سيد نهاية ال�سنة 
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13 - موجودات ثابتة
      ان تفا�سيل هذا البند هي كما يلي :

باآالف �لدنانري �الأردنية

مباين�أر��ضي
�أثاث 

وجتهيز�ت 
ومعد�ت

�أجهزة 
�حلا�ضوب 
و�الأت�ضاالت

�ملجموع�أخرىو�ضائل نقل

التكلفة التاريخية:
729 412 058 22 154 6 066 58 514 122 110 162 827 41 الر�سيد كما يف اول كانون الثاين 2016

398 63 572 6 763  082 13 199 5 782 37 -  �إ�ضافات
)088 18 ()190 4 ()560  ()287 4 ()009 2 ()251 5 ()791 1 (��ضتبعاد�ت

-  )547 4 (-  -  547 4 -  -  تعديالت خالل �ل�ضنة
)329 2 ()402  ()31  ()500  ()343  ()955  ()98  (تعديالت فرق عملة

710 455 491 19 326 6 361 66 908 129 686 193 938 39 الر�سيد كما يف 31 كانون االأول 2016
051 25 751 4 739  773 6 453 7 329 5 6  �إ�ضافات

)713 17 ()323 4 ()320  ()893 7 ()335 2 ()529 2 ()313  (��ضتبعاد�ت
)7  ()7  (-  -  -  -  -  تعديالت خالل �ل�ضنة

544  1  2  345  169  97  )70  (تعديالت فرق عملة
585 463 913 19 747 6 586 65 195 135 583 196 561 39 الر�سيد كما يف 31 كانون االأول 2017

اال�ستهالك املرتاكم:
828 221 236 11 422 5 212 44 937 91 021 69 -  الر�سيد كما يف اول كانون الثاين 2016

507 23 062 3 392  718 6 491 8 844 4 -  ��ضتهالك �ل�ضنة
)216 10 ()336 1 ()560  ()733 3 ()935 1 ()652 2 (-  ��ضتبعاد�ت

-    )928  (-    )5  (933  -    -  تعديالت خالل �ل�ضنة
)382 1 ()408  ()28  ()422  ()221  ()303  (-  تعديالت فرق عملة

737 233 626 11 226 5 770 46 205 99 910 70 -  الر�سيد كما يف 31 كانون االأول 2016
410 24 101 2 403  445 8 570 8 891 4 -  ��ضتهالك �ل�ضنة

)083 12 ()148 1 ()301  ()890 7 ()312 2 ()432  (-  ��ضتبعاد�ت
)27  ()7  ()20  (-  )4  (4  -  تعديالت خالل �ل�ضنة

732  1  2  271  138  320  -  تعديالت فرق عملة
769 246 573 12 310 5 596 47 597 105 693 75 -  الر�سيد كما يف 31 كانون االأول 2017

�سافــــــي القيمــــــة الدفرتيــــــة كمـــــــا 
فـــــــــي     31 كانون االأول 2017

 39 561 120 890 29 598 17 990 1 437 7 340 216 816

�سافــــــي القيمــــــة الدفرتيــــــة كمـــــــا 
فـــــــــي     31 كانون االأول 2016

 39 938 122 776 30 703 19 591 1 100 7 865 221 973

بلغت تكلفة �ملوجود�ت �لثابتة �مل�ضتهلكة بالكامل مبلغ 121.6 مليون دينار كما يف 31 كانون �الأول 2017 ) 122.9 مليون دينار كما يف 31 كانون 
�الأول 2016(       
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باآالف �لدنانري �الأردنية14 - موجودات اأخرى
31 كانــــون �الول      �إن تفا�ضيل هذ� �لبند هي كما يلي :

20172016
306 96 612 94 فو�ئد للقب�ص

119 71 248 71 م�ضاريف مدفوعة مقدمًا
987 32 724 37 موجود�ت �آلت ملكيتها للبنك وفاًء لديون م�ضتحقة*

346 8 810 10 موجود�ت غري ملمو�ضة**
885 39 284 43 موجود�ت متفرقة �أخرى

643 248 678 257      املجموع
*  تتطلب تعليمات �لبنك �ملركزي �الأردين �لتخل�ص من هذه �ملوجود�ت خالل فرتة �أق�ضاها �ضنتني من تاريخ �الإحالة.

احلركة على املوجودات التي اآلت ملكيتها للبنك وفاء لديون م�ستحقة : 
باآالف �لدنانري �الأردنية

2017
�ملجموع�أخرىمباين �أر��ضي 

987 32 251  728 23 008 9 ر�ضيد بد�ية �ل�ضنة
507 9  - 992 2 515 6 �إ�ضافات

)196 2 ( - )778 1 ()418  (��ضتبعاد�ت
)594 2 ( - )559 1 ()035 1 (خم�ض�ص و خ�ضارة تدين

20   - 20   - تعديالت فرق عملة
724 37 251  403 23 070 14 ر�سيد نهاية ال�سنة

باآالف �لدنانري �الأردنية
2016

�ملجموع�أخرىمباين �أر��ضي 
856 39 451 5 437 24 968 9 ر�ضيد بد�ية �ل�ضنة

700 2  - 332 2 368  �إ�ضافات
)571 7 ()100 5 ()487 1 ()984  (��ضتبعاد�ت

)987 1 ()100  ()550 1 ()337  (خم�ض�ص و خ�ضارة تدين
)11  ( - )4  ()7  (تعديالت فرق عملة

987 32 251  728 23 008 9 ر�سيد نهاية ال�سنة

** احلركة على املوجودات غري امللمو�سة:
باآالف �لدنانري �الأردنية

31 كانــــون �الول
20172016

385 4 346 8 ر�ضيد بد�ية �ل�ضنة 
703 7 991 6 �إ�ضافات

)544  ()734  (�إ�ضتبعاد�ت و تعديالت خالل �لفرتة
)198 3 ()793 3 (�الطفاء لل�ضنة

346 8 810 10 ر�سيد نهاية ال�سنة 
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15 -  موجودات �سريبية موؤجلة

باآالف �لدنانري �الأردنية       �إن تفا�ضيل هذ� �لبند هي كما يلي :

البنود التي نتجت عنها موجودات �سريبية موؤجلة

31 كانون �الأول 2017

 ر�ضيد
�ملحرر�مل�ضافبد�ية �ل�ضنة

تعديالت 
 خالل �ل�ضنة 
و فرق عملة 

 ر�ضيد
نهاية �ل�ضنة

�ل�ضريبة 
�ملوؤجلة

726 17 003 79  5 )180 23 (477 35 701 66 خم�ض�ص تدين ت�ضهيالت �ئتمانية مبا�ضرة بالتكلفة �ملطفاأة
756 11 084 39  - )904 4 (856 5 132 38 خم�ض�ص تعوي�ص نهاية �خلدمة 

591 2 006 12  - )564 8 (912 8 658 11 فو�ئد معلقة مدفوع �ضر�ئب عنها 
079 13 621 34 408  )123 2 (261 9 075 27 �أخرى

152 45 714 164 413  (771 38 )506 59 566 143 املجموع

باآالف �لدنانري �الأردنية
31 كانون �الأول 2016

 ر�ضيد
�ملحرر�مل�ضافبد�ية �ل�ضنة

تعديالت 
 خالل �ل�ضنة 
و فرق عملة 

 ر�ضيد
نهاية �ل�ضنة

�ل�ضريبة 
�ملوؤجلة

099 15 701 66  18 )206 16 (856 43 033 39 خم�ض�ص تدين ت�ضهيالت �ئتمانية مبا�ضرة بالتكلفة �ملطفاأة
498 11 132 38  - )324 7 (370 6 086 39 خم�ض�ص تعوي�ص نهاية �خلدمة 

457 2 658 11  - )498 4 (214 8 942 7 فو�ئد معلقة مدفوع �ضر�ئب عنها 
969 9 075 27 )54  ()691 2 (977 14 843 14 �أخرى

023 39 566 143 (36  )(719 30 )417 73 904 100 املجموع

اإن احلركة على ح�ساب املوجودات ال�سريبية املوؤجلة هي كما يلي :

باآالف �لدنانري �الأردنية
20172016

699 27 023 39 ر�ضيد بد�ية �ل�ضنة
694 19 621 15 �مل�ضاف خالل �ل�ضنة

)359 8 ()649 9 (�ملطفاأ خالل �ل�ضنة
)11  (157    تعديالت خالل �ل�ضنة و فرق عملة

023 39 152 45      ر�سيد نهاية ال�سنة
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16 -  ودائع بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

�إن تفا�ضيل هذ� �لبند هي كما يلي:         

باآالف �لدنانري �الأردنية

31 كانــــــــون �الول 312016 كانــــــــون �الول 2017

�ملجموعخارج �ململكةد�خل �ململكة�ملجموعخارج �ململكةد�خل �ململكة

778 95 244 73 534 22 217 86 412 64 805 21 ح�ضابات جارية وحتت �لطلب

399 708 9631 617 4361 90 808 706 9071 631 9011 74 ود�ئع الجل

177 804 2071 691 9701 112 025 793 3191 696 7061 96 املجموع

17 -  ودائع عمــالء

 �إن تفا�ضيل هذ� �لبند هي كما يلي: 
باآالف �لدنانري �الأردنية
31 كانون �الأول 2017

�أفر�د 
حكومات وقطاع �ضركات

�ملجموععام
كربى�ضغرية ومتو�ضطة

819 334 1466 202 636 190 3221 025 7151 916 3ح�ضابات جارية وحتت �لطلب
382 597 461  272 5 702 10 362 581 1ود�ئع �لتوفري

599 099 6518 958 668 389 7762 431 504 319 4ود�ئع الأجل وخا�ضعة الإ�ضعار
026 147 -  185  527  314 146 �ضهاد�ت �إيد�ع

826 178 84316 160 7611 585 3273 468 8951 963 9املجموع

باآالف �لدنانري �الأردنية
31 كانون �الأول 2016

حكومات وقطاع �ضركات�أفر�د 
�ملجموععام كربى�ضغرية ومتو�ضطة

325 198 6756 208 552 265 6521 024 4461 699 3ح�ضابات جارية وحتت �لطلب
293 552 1 71 130 10 350 11 742 530 1ود�ئع �لتوفري

967 364 2128 309 6841 703 7272 415 344 936 3ود�ئع الأجل وخا�ضعة الإ�ضعار
027 135  - 192  601  234 134 �ضهاد�ت �إيد�ع

612 250 95816 517 5581 979 3303 452 7661 300 9املجموع

 -  بلغت قيمة ود�ئع �حلكومة �الأردنية و�لقطاع �لعام �الأردين 235.7 مليون دينار �أو ما ن�ضبته 1.5٪ من �إجمايل ود�ئع �لعمالء كما يف 31 كانون �الأول 
2017 )447.4 مليون دينار �أو ما ن�ضبته 2.8٪ من �إجمايل ود�ئع �لعمالء كما يف 31 كانون �الول 2016(.

 - بلغت قيمة �لود�ئع �لتي ال حتمل فو�ئد 5625.9 مليون دينار �أو ما ن�ضبته 34.8 ٪ من �إجمايل ود�ئع �لعمالء كما يف 31 كانون �الأول 2017 ) 5525.2 
مليون دينار �أو ما ن�ضبته 34 ٪ من �إجمايل ود�ئع �لعمالء كا يف 31 كانون �الول 2016(.  

 - بلغــت قيمة �لود�ئع �ملحجوزة )مقيدة �ل�ضحب( 57.7 مليون دينار �أو ما ن�ضبته 0.36 ٪ من �إجمايل ود�ئع �لعمالء كما يف 31 كانون �الأول 2017 
)57.4 مليون دينار �أو ما ن�ضبته 0.35 ٪ من �إجمايل ود�ئع �لعمالء كما يف 31 كانون �الول 2016(. 

 - بلغت �لود�ئع �جلامدة 156 مليون دينار �أو ما ن�ضبته 0.96٪ من �إجمايل ود�ئع �لعمالء كما يف 31 كانون �الأول 2017 ) 107.5 مليون دينار �أو ما 
ن�ضبته 0.66 ٪ من �إجمايل ود�ئع �لعمالء كما يف 31 كانون �الول 2016(.
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18 -  تاأمينات نقدية
باآالف �لدنانري �الأردنية        �إن تفا�ضيل هذ� �لبند هي كما يلي :

31 كانــــــــون �الول
20172016

482 992 763 063 1تاأمينات مقابل ت�ضهيالت �ئتمانية مبا�ضرة بالتكلفة �ملطفاأة
734 668 987 694 تاأمينات مقابل ت�ضهيالت �ئتمانية غري مبا�ضرة

622  750 1 تاأمينات �لتعامل بالهام�ص
178 1 364 1 تاأمينات �أخرى

016 663 8641 761 1     املجموع

19 -  اأموال مقرت�سة
باآالف �لدنانري �الأردنية        �إن تفا�ضيل هذ� �لبند هي كما يلي :

31 كانــــــــون �الول
20172016

584 21 044 47 من بنوك مركزية
980 125 697 16 من بنوك وموؤ�ض�ضات مالية  

564 147 741 63      املجموع

باآالف �لدنانري �الأردنية
31 كانــــــــون �الولحتليل االموال املقرت�سة ح�سب طبيعة الفوائد

20172016
175 59 299 9 ذ�ت فائدة متغرية 

389 88 442 54 ذ�ت فائدة ثابتة
564 147 741 63      املجموع

 
 - قام �لبنك �لعربي فروع �الأردن خالل �لعام 2013 بتوقيع �تفاقية قر�ص مع �لبنك �ملركزي �الأردين بقيمة 4 مليون دينار ملدة )15( عاما منها )5( �أعو�م 
فرتة �ضماح وبن�ضبة فائدة )2.5٪( لعام 2013 وفائدة متغرية  )1.8٪+ليبور6 ��ضهر( ملا بعد عام 2013. تهدف �التفاقية �إىل دعم �ل�ضركات �ملتو�ضطة 
و�ل�ضغرية ومتناهية �ل�ضغر ويتم ت�ضديد �لقر�ص مبوجب �ق�ضاط ن�ضف �ضنوية يف كل من �ضهر �آذ�ر و�أيلول من كل عام وبلغ ر�ضيد �لقر�ص 4 مليون دينار 

كما يف 31 كانون �الأول 2017 ) 4 مليون دينار كما يف 31 كانون �الأول 2016( .
 - قام �لبنك �لعربي فروع �الأردن خالل �لعام 2014 بتوقيع �تفاقية قر�ص مع �لبنك �ملركزي �الأردين بقيمة 2.8 مليون دينار ملدة )10( �عو�م منها )3( 
�أعو�م فرتة �ضماح وبن�ضبة فائدة ثابتة 2.5٪. تهدف �التفاقية �إىل دعم �ل�ضركات �ل�ضغرية و �ملتو�ضطة ومتناهية �ل�ضغر ويتم ت�ضديد �لقر�ص ب�ضكل 
�ق�ضاط ن�ضف �ضنوية يف كل من �ضهر �آذ�ر و�أيلول من كل عام وبلغ ر�ضيد �لقر�ص 2.6 مليون دينار كما يف 31 كانون �الأول 2017 )2.8 مليون دينار كما 

يف 31 كانون �الأول 2016(.
 - قام �لبنك �لعربي فروع �الأردن خالل �لعام 2015 و2016  مبنح قرو�ص مقابل �ضلف متو�ضطة �الجل من �لبنك �ملركزي ب�ضعر فائدة ثابت ي�ضاوي �ضعر 
فائدة �خل�ضم �لنافذ يوم منح �ل�ضلفة مطروحا منه 2٪, ويتم �ضد�د �ل�ضلف مبا يتو�فق مع ��ضتحقاق �ق�ضاط �لقرو�ص �ملمنوحة للعمالء و�لتي ت�ضدد 
مبوجب �ق�ضاط �ضهرية تبد�أ من �ضهر كانون �لثاين 2018 و تنتهي يف �ضهر �آيار 2027 وبلغ ر�ضيد �ل�ضلف 35.1 مليون دينار كما يف 31 كانون �الأول 2017 

)12.8 مليون دينار كما يف 31 كانون �الأول 2016(.
 - قام �لبنك �لعربي فروع �الأردن خالل �لعام 2016 بتوقيع �تفاقية قر�ص مع �لبنك �ملركزي �الأردين بقيمة 3.6 مليون دينار ملدة )15( عاما منها )5( 
�أ�ضهر(. تهدف �التفاقية �إىل دعم �ل�ضركات �ملتو�ضطة و�ل�ضغرية ومتناهية �ل�ضغر ويتم  �أعو�م فرتة �ضماح وبن�ضبة فائدة متغرية )1.85٪ + ليبور6 
ت�ضديد �لقر�ص مبوجب �ق�ضاط ن�ضف �ضنوية يف كل من �ضهر �آذ�ر و�أيلول من كل عام وبلغ ر�ضيد �لقر�ص 3.6 مليون دينار كما يف 31 كانون �الأول 2017 

) 2 مليون دينار كما يف 31 كانون �الأول 2016(.
 - قام �لبنك �لعربي فروع �الأردن خالل �لعام 2017 بتوقيع �تفاقية قر�ص مع �لبنك �ملركزي �الأردين بقيمة 7.7 مليون دينار ملدة )22( عاما منها )5( 
�أعو�م فرتة �ضماح وبن�ضبة فائدة 3٪ )يحق للبنك �ملركزي تعديل �لفائدة كل �ضنتني بحيث ال تزيد عن 3.5٪(. تهدف �التفاقية �إىل دعم �ل�ضركات 
�أيار وت�ضرين ثاين من كل عام وبلغ ر�ضيد  �ملتو�ضطة و�ل�ضغرية ومتناهية �ل�ضغر ويتم ت�ضديد �لقر�ص مبوجب �ق�ضاط ن�ضف �ضنوية يف كل من �ضهر 

�لقر�ص 1.7 مليون دينار كما هي يف  31 كانون �ول 2017 .
 - قام �لبنك �لعربي فروع �الأردن خالل �لعام 2017 بتوقيع �تفاقيات قرو�ص مع �ضركة ميت�ضوي �ضوميتومو �مل�ضرفية يف دبي بن�ضب فائدة ثابتة ترت�وح بني 
)0.85٪ - 0.856٪(  حيث بلغ �لر�ضيد 16.7 مليون دينار كما يف 31 كانون �الأول 2017 و ي�ضتحق �أول عقد بتاريخ 4 كانون �لثاين 2018 و�آخر عقد 

بتاريخ 21 �يار 2018.
متغرية   فائدة  بن�ضبة  دينار  مليون  بقيمة 53.2  �لوطني   ظبي  �أبو  بنك  مع  قر�ص  �تفاقية  بتوقيع   2016 �لعام  خالل  �الأردن  فروع  �لعربي  �لبنك  قام    -

)2٪+ليبور3 ��ضهر( و قام �لبنك بت�ضديد �لقر�ص خالل �لعام 2017 ) 53.2 مليون دينار كما يف 31 كانون �الأول 2016(.
  -  قام �لبنك �لعربي فروع �لبحرين خالل �لعام 2016 باالقرت��ص من بنوك وموؤ�ض�ضات مالية  ب�ضعر فائدة ثابت )2.85٪( حيث ��ضتحق �آخر عقد بتاريخ 

9 �آذ�ر 2017 و بلغ �لر�ضيد �ضفر مليون دينار كما يف 31 كانون �الأول 2017 )72.8 مليون دينار كما يف 31 كانون �الأول 2016(.
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20 -  مخ�س�ش �سريبة الدخل
�إن تفا�ضيل هذ� �لبند هي كما يلي :

باآالف �لدنانري �الأردنية
20172016

457 142 248 115 ر�ضيد بد�ية �ل�ضنة
915 120 671 112 م�ضروف �ضريبة �لدخل

)124 148 ()655 105 (�ضريبة دخل مدفوعة
248 115 264 122      ر�سيد نهاية ال�سنة

باآالف �لدنانري �الأردنيةمتثل �سريبة الدخل الظاهرة يف قائمة الدخل ما يلي:
20172016

915 120 671 112 م�ضروف �ضريبة �لدخل لل�ضنة
)934 18 ()118 13 (موجود�ت �ضريبية لل�ضنة
359 8 649 9 �طفاء موجود�ت �ضريبية
   - 149  مطلوبات �ضريبية لل�ضنة

)920  (   - �طفاء مطلوبات �ضريبية 
420 109 351 109      املجموع

 - تبلغ ن�ضبة �ضريبة �لدخل �ل�ضائدة يف �الأردن 35٪ وترت�وح ن�ضبة �ضريبة �لدخل �ل�ضائدة يف �لبلد�ن �لتي يوجد للبنك فروع فيها من �ضفر �إىل ٪37 
كما يف 31 كانون �الأول 2017 و 2016. 

  -  ح�ضلت فروع �لبنك �لعربي �ص م ع على خمال�ضات �ضريبية حديثة ترت�وح بني عام 2016 مثل �لبنك �لعربي �الإمار�ت  وعام 2012 مثل �لبنك 
�لعربي فل�ضطني و �لبنك �لعربي لبنان.

21 -  مخ�س�سات اأخرى

�إن تفا�ضيل هذ� �لبند هي كما يلي :

باآالف �لدنانري �الأردنية
2017

�إ�ضتخد�مات  �و �إ�ضافاتر�ضيد بد�ية �ل�ضنة
حتويل

ما مت قيده 
لالإير�د�ت

تعديالت خالل 
ر�ضيد نهاية �ل�ضنة �ل�ضنة و فرق عملة

270 78 20  )295  ()778 7 (382 10 941 75 تعوي�ص نهاية �خلدمة
188 11 6  )971 1 ()7  (742  418 12 ق�ضايا
128 110 28  )10  ( - 454 53 656 56 �أخرى

586 199 54  (276 2 )(785 7 )578 64 015 145      املجموع

باآالف �لدنانري �الأردنية
2016

�إ�ضتخد�مات  �و �إ�ضافاتر�ضيد بد�ية �ل�ضنة
حتويل

ما مت قيده 
لالإير�د�ت

تعديالت خالل 
ر�ضيد نهاية �ل�ضنة�ل�ضنة و فرق عملة

941 75 )580 1 ()529  ()325 10 (896 10 479 77 تعوي�ص نهاية �خلدمة
418 12 )13  ()297  ()86  (842 7 972 4 ق�ضايا
656 56 301  )12  ( - 407 53 960 2 �أخرى

015 145 (292 1 )(838  )(411 10 )145 72 411 85      املجموع
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22 -  مطلوبات اأخرى

         �إن تفا�ضيل هذ� �لبند هي كما يلي :
باآالف �لدنانري �الأردنية

31 كانـــــون �الول
20172016

572 66 946 86 فو�ئد للدفع
657 109 814 96 �أور�ق للدفع

333 41 401 41 فو�ئد وعموالت مقبو�ضة مقدمًا
671 19 444 20 م�ضاريف م�ضتحقة غري مدفوعة

974 371 293 436 مطلوبات خمتلفة �أخرى*

207 609 898 681      املجموع

*  ميثل هذ� �لبند يف معظمه مطلوبات عائدة العباء قانونية مرتقبة )�إي�ضاح 56(.

23 -  مطلوبات �سريبية موؤجلة
         �إن تفا�ضيل هذ� �لبند هي كما يلي :

 البنود التي نتج عنها مطلوبات �سريبية موؤجلة :
باآالف �لدنانري �الأردنية

2017

ر�ضيد بد�ية 
تعديالت فرق �ملحرر�مل�ضاف�ل�ضنة

عملة
ر�ضيد نهاية 

�ل�ضنة
�ل�ضريبة 

�ملوؤجلة

   -    -    - )438 4 (   - 438 4 �حتياطي تقييم �ال�ضتثمار�ت

942  815 3    -    - 660  155 3 �خرى

942  815 3    - (438 4 )660  593 7      املجموع 

باآالف �لدنانري �الأردنية
2016

ر�ضيد بد�ية 
تعديالت فرق �ملحرر�مل�ضاف�ل�ضنة

عملة
ر�ضيد نهاية 

�ل�ضنة
�ل�ضريبة 

�ملوؤجلة

   - 438 4    - )995 12 (   - 433 17 �حتياطي تقييم �ال�ضتثمار�ت

793  155 3    - )699 2 (   - 854 5 �خرى

793  593 7    - (694 15 )   - 287 23      املجموع 
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اإن احلركة على ح�ساب املطلوبات ال�سريبية املوؤجلة هي كما يلي :   

باآالف �لدنانري �الأردنية

20172016

816 7 793  ر�ضيد بد�ية �ل�ضنة

   - 149  �مل�ضاف خالل �ل�ضنة

)023 7 (   - �ملطفاأ خالل �ل�ضنة

793  942       ر�سيد نهاية ال�سنة

24 - راأ�ش املال املكتتب به واملدفوع وعالوة االإ�سدار 

�أ - بلغ ر�أ�ص مال �لبنك 640.8 مليون دينار موزعة على 640.8 مليون �ضهم �لقيمة �ال�ضمية لل�ضهم �لو�حد دينار �أردين كما يف 31 كانون 
�الأول 2017 )بلغ ر�أ�ص مال �لبنك 640.8 مليون دينار موزعة على 640.8 مليون �ضهم �لقيمة �ال�ضمية لل�ضهم �لو�حد دينار �أردين كما 

يف 31 كانون �الأول 2016( 
ب - بلغت عالوة �الإ�ضد�ر 859.6 مليون دينار كما يف 31 كانون �الول 2017 و 2016. 

25 -  اإحتياطي اإجباري

�الول  كانون  كمـا يف 31  دينار  مليون  �الول 2017 ) 531.4  كانون  كما يف 31  دينار  مليون  �الجباري 561.8  �الحتياطي  ر�ضيـد  بلغ  	•
2016( مبوجب قانون �لبنوك وقانون �ل�ضركات �الردين وهو غري قابل للتوزيع على �مل�ضاهمني. 

26 -  اإحتياطي اإختياري

يف  �الختياري  �الحتياطي  ي�ضتخدم  و2016,   2017 �الول  كانون   31 يف  كما  دينار  مليون   614.9 �الختياري  �الحتياطي  ر�ضيد  بلغ  	•
�الغر��ص �لتي  يقررها جمل�ص �الد�رة ويحق للهيئة �لعامة توزيعه بالكامل �أو �أي جزء منه كاأرباح على �مل�ضاهمني .

27 -  اإحتياطي عام

�الغر��ص  يف  �لعام  �الحتياطي  ي�ضتخدم   , و2016   2017 �الول  كانون   31 يف  كما  دينار  مليون   583.7 �لعام  �الحتياطي  ر�ضيد  بلغ  	•
�لتي  يقررها جمل�ص �الد�رة ويحق للهيئة �لعامة توزيعه بالكامل �أو �أي جزء منه كاأرباح على �مل�ضاهمني . 

28 - احتياطي مخاطر م�سرفية عامة 

 31 كما يف  دينار  ميون  �الول 2017 )200.5  كانون  كما يف 31  دينار  مليون  �لعامة 220.5  �مل�ضرفية  �ملخاطر  �حتياطي  ر�ضيد  بلغ  	•
كانون �الأول 2016(, و يحظر �لت�ضرف بهذ� �الحتياطي �إال مبو�فقة م�ضبقة من �لبنك �ملركزي �الأردين يف �حلاالت �لتي يكون فيها 

هذ� �الحتياطي يفوق �حلد �الدنى �ملطلوب مبوجب تعليمات �ل�ضلطات �مل�ضرفية.
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29 - اإحتياطي ترجمة ُعمالت اأجنبية
         �إن تفا�ضيل هذ� �لبند هي كما يلي :

باآالف �لدنانري �الأردنية
20172016

)526 221 ()492 281 (ر�ضيد بد�ية �ل�ضنة
)966 59 (892 59 �ال�ضافات )�ال�ضتبعاد�ت ( خالل �ل�ضنة �ملحولة �ىل �لدخل �ل�ضامل �الآخر

(492 281 )(600 221 )     ر�سيد نهاية ال�سنة 

30 -  احتياطي تقييم اال�ستثمارات
باآالف �لدنانري �الأردنية         �إن تفا�ضيل هذ� �لبند هي كما يلي :

20172016
)741 183 ()069 192 (ر�ضيد بد�ية �ل�ضنة

)557 8 ()625 13 (�لتغري يف �لقيمة �لعادلة خالل �ل�ضنة
229  )743 1 (�ضايف )�رباح( خ�ضائر متحققة حمولة لالأرباح �ملدورة

(069 192 )(437 207 )     ر�سيد نهاية ال�سنة 

31 -  اأرباح مدورة 
         �إن �حلركة على ح�ضاب �الأرباح �ملدورة  هي كما يلي :

باآالف �لدنانري �الأردنية
20172016

708 524 433 543  ر�ضيد بد�ية �ل�ضنة
414 212 025 195  �لربح �ل�ضنة

)229  (743 1  �ملحول من �إحتياطي تقييم �إ�ضتثمار�ت �إىل �الأرباح �ملدورة
)200 160 ()240 192 ( �الأرباح �ملوزعة

)183 32 ()437 30 (�ملحول �إىل �الحتياطي �الجباري
   - )000 20 (�ملحول �إىل �إحتياطي خماطر م�ضرفية عامة

)077 1 (102  تعديالت خالل �ل�ضنة
433 543 626 497 ر�سيد نهاية ال�سنة 

�أرباح نقدية عن �لعام 2017 بن�ضبة 30٪ من �لقيمة �ال�ضمية  قرر جمل�ص �د�رة �لبنك �لعربي �ص م ع �لتو�ضية للهيئة �لعامة للم�ضاهمني بتوزيع   
لال�ضهم �ي ما جمموعه 192.2 مليون دينار وهي خا�ضعة ملو�فقة �لهيئة �لعامة للم�ضاهمني. )قامت �لهيئة �لعامة مل�ضاهمي �لبنك �لعربي �ص م ع 
يف �جتماعها �ملنعقد بتاريخ 31 �آذ�ر 2017 بامل�ضادقة على تو�ضية جمل�ص �إد�رة �لبنك بتوزيع �أرباح نقدية عن �لعام 2016 بن�ضبة 30٪ من �لقيمة 

�ال�ضمية لال�ضهم �ي ما جمموعه 192.2 مليون دينار(  
بالقيمة  تقييم غري متحققة ملوجود�ت مالية  و�رباح  �لت�ضرف مببلغ 45.2 مليون دينار,  �ملدورة موجود�ت �ضريبية موؤجلة مقيدة  �الأرباح  ت�ضمل   *
�لعادلة من خالل قائمة �لدخل مببلغ 0.6 مليون دينار, وبلغت قيمة �الرباح �ملدورة �لتي ال ميكن �لت�ضرف بها �ال بحاالت حمددة نتيجة لتطبيق 

بع�ص �ملعايري �ملحا�ضبية 2 مليون دينار كما يف 31 كانون �الول 2017 .
* تت�ضمن �الأرباح �ملدورة خ�ضارة غري متحققة مببلغ )40.7( مليون دينار �أردين كما يف 31 كانون �الأول 2017 متثل �أثر تطبيق معيار �لتقارير �ملالية 

�لدويل رقم )9(.  
* يحظر �لت�ضرف مببلغ )207.4( مليون دينار كما يف 31 كانون �الأول 2017 و�لذي ميثل ر�ضيد �حتياطي تقييم �ال�ضتثمار�ت �ل�ضالب وفقًا لتعليمات 

هيئة �الأور�ق �ملالية. 
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32 -  فوائد دائنة

        �إن تفا�ضيل هذ� �لبند هي كما يلي :
باآالف �لدنانري �الأردنية

20172016

358 691 093 775 ت�ضهيالت �ئتمانية مبا�ضرة بالتكلفة �ملطفاأة *
086 48 808 44 �أر�ضدة لدى بنوك مركزية

961 15 136 30 �ر�ضدة و�يد�عات لدى بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية
004 5 269 7 موجود�ت مالية بالقيمة �لعادلة من خالل قائمة �لدخل

476 303 733 262 موجود�ت مالية �أخرى بالتكلفة �ملطفاأة
885 063 0391 120 1     املجموع

* فيما يلي تفا�سيل الفوائد الدائنة على الت�سهيالت االئتمانية املبا�سرة بالتكلفة املطفاأة:
باآالف �لدنانري �الأردنية

2017

�أفر�د 
�ضركات

بنوك وموؤ�ض�ضات 
مالية

حكومات وقطاع 
�ملجموععام

كربى�ضغرية ومتو�ضطة

066 27    - 754 1 884 14 590 7 838 2 كمبياالت و��ضناد خم�ضومة
086 226 182 13 8  265 163 356 47 275 2 ح�ضابات جارية مدينة

420 452 510 31 166 2 739 287 903 36 102 94 �ضلف وقرو�ص
127 59    -    -    - 313  814 58 قرو�ص عقارية
394 10    -    -    -    - 394 10 بطاقات �إئتمان

093 775 692 44 928 3 888 465 162 92 423 168     املجموع

باآالف �لدنانري �الأردنية

2016

�أفر�د 
�ضركات

بنوك وموؤ�ض�ضات 
مالية

حكومات وقطاع 
�ملجموععام

كربى�ضغرية ومتو�ضطة

734 23    - 954 1 758 12 010 6 012 3 كمبياالت و��ضناد خم�ضومة
964 198 321 11 5  469 145 591 39 578 2 ح�ضابات جارية مدينة

083 402 609 33 402 2 535 243 947 28 590 93 �ضلف وقرو�ص
509 55    -    -    - 300  209 55 قرو�ص عقارية
068 11    -    -    -    - 068 11 بطاقات �إئتمان

358 691 930 44 361 4 762 401 848 74 457 165     املجموع
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33  - فوائد مدينة

        �إن تفا�ضيل هذ� �لبند هي كما يلي :
باآالف �لدنانري �الأردنية

20172016

065 375 714 375 ود�ئع عمالء *
547 19 460 30 ود�ئع بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية

328 24 453 27 تاأمينات نقدية
604 2 606 2 �أمو�ل مقرت�ضة

676 17 624 18 ر�ضوم �ضمان �لود�ئع
220 439 857 454      املجموع

*  فيما يلي تفا�سيل الفوائد املدينة على ودائع العمالء:

باآالف �لدنانري �الأردنية
2017

�أفر�د 
 حكومات �ضركات

�ملجموعوقطاع عام
كربى�ضغرية ومتو�ضطة

934 22 756 2 853 11 873  452 7 جارية وحتت �لطلب
320 10    - 3  216  101 10 توفري

034 326 050 44 087 103 427 14 470 164 الأجل وخا�ضعة الأ�ضعار
426 16    - 6  21  399 16 �ضهاد�ت �إيد�ع

714 375 806 46 949 114 537 15 422 198     املجموع

باآالف �لدنانري �الأردنية
2016

�أفر�د 
 حكومات �ضركات

�ملجموعوقطاع عام كربى�ضغرية ومتو�ضطة

245 22 468 1 347 6 348 1 082 13 جارية وحتت �لطلب
719 10    - 3  214  502 10 توفري

454 319 226 56 551 103 447 12 230 147 الأجل وخا�ضعة الأ�ضعار
647 22    - 7  31  609 22 �ضهاد�ت �إيد�ع

065 375 694 57 908 109 040 14 423 193     املجموع
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34 - �سايف اإيراد العموالت 
�إن تفا�ضيل هذ� �لبند هي كما يلي :     

باآالف �لدنانري �الأردنية
20172016

عموالت د�ئنة:
277 58 024 55  ت�ضهيالت �ئتمانية مبا�ضرة بالتكلفة �ملطفاأة

944 73 282 70  ت�ضهيالت �ئتمانية غري مبا�ضرة
001 52 526 48  �أخرى

)911 16 ()660 19 (ينزل: عموالت مدينة
311 167 172 154      �سايف اإيراد العموالت

35 - اأرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

باآالف �لدنانري �الأردنية
2017�ن تفا�ضيل هذ� �لبند هي كما يلي :

 �أرباح )خ�ضائر( �أرباح متحققة
�ملجمـــوعتوزيعات �أرباحغري متحققة

873 1 -  757  116 1 �ذونات خزينة و�ضند�ت
)108  (75  )183  (-  �أ�ضهم �ضركات 

765 1 75  574  116 1      املجموع

باآالف �لدنانري �الأردنية
2016

 �أرباح )خ�ضائر( �أرباح متحققة
�ملجمـــوعتوزيعات �أرباحغري متحققة

448 1 -  075 1 373  �ذونات خزينة و�ضند�ت
)224  (75  )299  (-  �أ�ضهم �ضركات 

224 1 75  776  373       املجموع

36 - توزيعات نقدية من اأرباح �سركات تابعة وحليفة
باآالف �لدنانري �الأردنية �إن تفا�ضيل هذ� �لبند هي كما يلي:        

20172016
734 4 083 4 �لبنك �لعربي لتون�ص

813 2 100 3 �لبنك �لعربي �ل�ضود�ين �ملحدود
100 1 100 1 �ضركة �لن�ضر �لعربي للتامني �ص.م.ع

350  -  �ضركة جمموعة �لعربي لال�ضتثمار ذ.م.م
090 7 000 10 �لبنك �لعربي �الإ�ضالمي �لدويل

000 5 000 5 �ل�ضركة �لعربية �لوطنية للتاأجري ذ.م.م
-  548 2 �أخرى

087 21 831 25 جمموع توزيعات نقدية من اأرباح �سركات تابعة

199 55 018 71 �لبنك �لعربي �لوطني
467 10 -  بنك ُعمان �لعربي   

194  194  �ضركة �الأبنية �لتجارية �ص.م.ل
860 65 212 71 جمموع توزيعات نقدية من اأرباح �سركات حليفة

947 86 043 97 جمموع توزيعات نقدية من اأرباح �سركات تابعة وحليفة
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37 - اإيرادات اأخرى
باآالف �لدنانري �الأردنية        �إن تفا�ضيل هذ� �لبند هي كما يلي :

20172016
534 10 772 7 �إير�د�ت خدمات �لعمالء

903  758  بدل �إيجار �ضناديق حديدية و�إيجار�ت �خرى
)235 1 (764  �أرباح )خ�ضائر( م�ضتقات مالية 

084 12 609 8 �إير�د�ت �أخرى 
286 22 903 17      املجموع

38 - نفقات املوظفني
        �إن تفا�ضيل هذ� �لبند هي كما يلي :

باآالف �لدنانري �الأردنية
20172016

985 148 171 155 رو�تب ومنافع 
259 11 789 11 �ل�ضمان �الجتماعي

346 1 336 1 �ضندوق �الدخار
859 2 345 1 تعوي�ص نهاية �خلدمة

815 6 917 6 نفقات طبية
286 1 231 1 نفقات تدريب

267 32 732 34 عالو�ت
847 4 711 4 �أخرى

664 209 232 217      املجموع

39 - م�ساريف ت�سغيلية اأخرى
        �إن تفا�ضيل هذ� �لبند هي كما يلي :

باآالف �لدنانري �الأردنية
20172016

619 36 332 36 م�ضاريف مكاتب
188 36 674 33 م�ضاريف مكتبية

686 30 632 29 م�ضاريف خدمات خارجية
695 6 095 7 ر�ضوم 

221 16 240 19 م�ضاريف �أنظمة �ملعلومات
949 68 370 70 م�ضاريف �إد�رية �أخرى

358 195 343 196      املجموع
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40 -  م�ستقات مالية
تفا�ضيل �مل�ضتقات �ملالية هي كما يلي : 

باآالف �لدنانري �الأردنية

31 كانون �الأول 2017

قيمة عادلة 
موجبة

قيمة عادلة 
�ضالبة

جمموع �لقيمة 
�ال�ضمية

�لقيمة �ال�ضمية ح�ضب �ال�ضتحقاق

من 3 �أ�ضهر خالل 3 �أ�ضهر
�ىل �ضنة

من �ضنة �ىل 3 
�ضنو�ت

�أكرث من 3 
�ضنو�ت

522 305 681 91 587 34 485 31 275 463 408  055 1 عقود فو�ئد �آجلة
 - 141 7 287 650 411 917 8392 574 3643 2 798 2 عقود عمالت �أجنبية �آجلة

جمموع م�ستقات مالية محتفظ 
بها للمتاجرة

 3 853 2 7724 038 1142 948 896 684 874 98 822 305 522

675 426 362 28 006 183 648 88 691 726 745 6 477 6 عقود فو�ئد �آجلة
 -  -  -  - -    -    -    عقود عمالت �أجنبية �آجلة

جمموع م�ستقات مالية للتحوط 
لقاء القيمة العادلة

 6 477 6 745 726 691 88 648 183 006 28 362 426 675

 -  - -  -  -   -  - عقود فو�ئد �آجلة
 -  -  -  -  -  -  - عقود عمالت �أجنبية �آجلة

جمموع م�ستقات مالية للتحوط 
لقاء التدفقات النقدية

 -  -   -  -  - -  - 

197 732 184 127 880 867 544 037 8053 764 5174 9 330 10 املجموع
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باآالف �لدنانري �الأردنية
31 كانون �الأول 2016

قيمة عادلة 
موجبة

قيمة عادلة 
�ضالبة

جمموع �لقيمة 
�ال�ضمية

�لقيمة �ال�ضمية ح�ضب �ال�ضتحقاق

من 3 �أ�ضهر خالل 3 �أ�ضهر
�ىل �ضنة

من �ضنة �ىل 3 
�ضنو�ت

�أكرث من 3 
�ضنو�ت

525 42 016 32 -    -    541 74 735  -    عقود فو�ئد �آجلة
 - 767 56 512 637 8131 328 0921 023 0653 10 082 4 عقود عمالت �أجنبية �آجلة

جمموع م�ستقات مالية محتفظ 
بها للمتاجرة

 4 082 10 8003 097 6331 328 8131 637 512 88 783 42 525

150 267 429 167 943 243 994 77 516 756 865 6 810 5 عقود فو�ئد �آجلة
 -  -  -  - -    -    -    عقود عمالت �أجنبية �آجلة

جمموع م�ستقات مالية للتحوط 
لقاء القيمة العادلة

 5 810 6 865 756 516 77 994 243 943 167 429 267 150

   -    - 451 35 451 35 902 70 194  -    عقود فو�ئد �آجلة
   -    - -    -    -    -    -    عقود عمالت �أجنبية �آجلة

جمموع م�ستقات مالية للتحوط 
لقاء التدفقات النقدية

 -  194  70 902 35 451 35 451 -  - 

675 309 212 256 906 916 2581 442 0511 925 8593 17 892 9 املجموع

 تدل �لقيمة �العتبارية )�ال�ضمية( على قيمة �ملعامالت �لقائمة يف نهاية �ل�ضنة وهي ال تدل على خماطر �ل�ضوق �و خماطر �الئتمان .

 41 - تركز املوجودات وااليرادات و امل�سروفات الراأ�سمالية طبقًا للتوزيع اجلغرايف 

يقوم �لبنك مبمار�ضة �الأعمال �مل�ضرفية من خالل فروعه �ملنت�ضرة يف �الأردن و�خلارج, وفيما يلي توزيع �ملوجود�ت و�الير�د�ت و�مل�ضاريف �لر�أ�ضمالية 
ح�ضب �لقطاع �جلغر�يف:

باآالف �لدنانري �الأردنية

املجموعخارج االأردنداخل االأردن

201720162017201620172016

287 936 231 976 465 673 759 665 822 262 472 310 �الير�د�ت

246 254 57224 361 23324 783 03316 048 01317 471 5397 313 7�ملوجود�ت

101 71 042 32 384 51 986 17 717 19 056 14 �مل�ضروفات �لر�أ�ضمالية
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42- قطاعات االأعمال :

لدى �لبنك �لعربي جمموعة متكاملة من �ملنتجات و�خلدمات �مل�ضرفية مت �إعد�دها لتلبية �حتياجات عمالء �لبنك 
��ضتخد�مها  ويتم  و�أدو�ته �حلديثة,  �مل�ضريف  �لعمل  بيئة  �مل�ضتمر يف  �لتغري  مع  يتنا�ضب  د�ئما مبا  بتطويرها  ويقوم 
من قبل �الإد�رة �لتنفيذية يف �لبنك. وفيما يلي موجز عن ن�ضاطات هذه �ملجموعات يو�ضح طبيعة عملها وخططها 

�مل�ضتقبلية. 

1.  جمموعة ادارة االأعمال امل�سرفية لل�سركات واملوؤ�س�سات املالية  
و�ملوؤ�ض�ضات  �ل�ضركات  �حتياجات  تلبية  على  بالعمل  �ملالية  و�ملوؤ�ض�ضات  لل�ضركات  �مل�ضرفية  �العمال  جمموعة  تقوم 
�ضبكة فروعه  �ملتنوعة, من خالل  �مل�ضرفية  باالإ�ضافة �ىل �خلدمات  �ملختلفة  �لتمويلية  و�ملحلية  و�القليمية  �لدولية 
�ملنت�ضرة حول �لعامل, بدء من �القر��ص �لتجاري, و �لتمويل �لتجاري و �د�رة �لنقد و�ضواًل �ىل �لت�ضهيالت �لتمويلية 
�ملركبة. كما ويوفر �لبنك �لعربي لعمالئه من �لقطاعات �خلا�ضة و�لعامة, و�ل�ضركات �لكربى, و�ملوؤ�ض�ضات متو�ضطة 
و�ضغرية �حلجم باالإ�ضافة �ىل �ملوؤ�ض�ضات �ملالية, منتجات و�خلدمات وحلول متطورة ومتخ�ض�ضة, من خالل قنو�ت 

م�ضرفية لتنفيذ معامالتهم بكل فاعلية, عن طريق �لفروع �و �لقنو�ت �الإلكرتونية �ملختلفة.

2. جمموعة اخلزينة 
تدير �خلزينة يف �لبنك �لعربي خماطر �ل�ضوق و�ل�ضيولة, كما تقدم �مل�ضورة وخدمات �لتد�ول لعمالء �لبنك �لعربي 

عامليًا.
تتوىل �إد�رة �خلزينة يف �لبنك �لعربي م�ضوؤوليات متعددة, ياأتي يف مقدمتها:

لقطاعات  �ل�ضيولة  توفر  �ضمان  مع  �ملقررة,  �حلدود  و�ضمن  �لكفاءة  معايري  �أعلى  بح�ضب  �ل�ضيولة  �إد�رة  	•
�الأعمال ب�ضكل كاف يف جميع �الأوقات.

�ملقررة. �حلدود  �ضمن  �ل�ضوق  خماطر  �إد�رة  	•
�ل�ضوق. وخماطر  �ل�ضيولة  من  كل  �إد�رة  طريق  عن  �إير�د�ت  حتقيق  	•

�ملالية. �مل�ضتقات  ��ضتخد�م  من  �حلد  	•
�ل�ضوق.  خرب�ء  مع  �الأجنبية  �لعمالت  وتبديل  �ملالية  و�مل�ضتقات  �ل�ضند�ت  وبيع  ب�ضر�ء  �ملتعلقة  �لعمليات  تنفيذ  	•
�ملالية  و�ملوؤ�ض�ضات  �لبنوك  مع  �لنقدي  بال�ضوق  �خلا�ضة  و�القرت��ص  �الإقر��ص  عمليات  �خلزينة  وتنفذ  كما 

�الأخرى.
للعمالء. �الأخرى  �ملالية  و�ملنتجات  و�مل�ضتقات  �الأجنبية  �لعمالت  بيع  	•

�لعالقة.  ذ�ت  �لبنك  الأق�ضام  �ل�ضوق  وخماطر  �ل�ضيولة  و�إد�رة  با�ضتهالك  �ملتعلقة  �مل�ضورة  تقدمي  	•
       

3.  جمموعة اخلدمات امل�سرفية لالأفراد
يوفر قطاع �خلدمات �مل�ضرفية لالأفر�د باقة من �لرب�مج �مل�ضممة خ�ضي�ضا لتلبية �حتياجات قطاعات خمتلفة من 
�لعمالء ومتتد هذه �لرب�مج لت�ضمل  برنامج جيل �لعربي �خلا�ص باالأطفال و�ضوال �ىل �لربنامج �حل�ضري »�إيليت« 
بر�جمه مبا  تطوير  مو��ضلة  �ىل  �لبنك  وي�ضعى  �لرئي�ضية.  ��ضو�قنا  �الآن يف  و�ملتوفر  �ملميزين  يخدم عمالءنا  �لذي 
جوهر  �لرب�مج  هذه  متثل  حيث  �ملنا�ضب,  �لعالقة   �د�رة  منوذج  تقدمي  مع  �ملختلفة  �لعمالء  قطاعات  مع  يتنا�ضب 

خدماتنا متا�ضيا مع �الحتياجات و�لتوقعات �ملتز�يدة للعمالء.
كما ي�ضعى هذ� �لقطاع �إىل �لتو��ضل �ملبا�ضر مع فئات �لعمالء �مل�ضتهدفة من �أجل تقدمي �خلدمات �لفورية �ملالئمة 
و�لهو�تف  �النرتنت  عرب  �مل�ضرفية  كاخلدمات  �الإلكرتونية  و�لقنو�ت  �لفروع  �ضبكة  طريق  عن  وذلك  لهم  و�لد�ئمة 

�ملحمولة ومركز �الت�ضال �لهاتفي �ملبا�ضر و�ل�ضر�فات �الآلية و�لر�ضائل �لق�ضرية عرب �لهو�تف �ملحمولة.
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معلومات عن قطاعات اأعمال البنك

باآالف �لدنانري �الأردنية

2017

 �العمال �مل�ضرفية 
لل�ضركات 

و�ملوؤ�ض�ضات �ملالية
 �خلزينة

�خلدمات �مل�ضرفية لالأفر�د
�ملجمــــوع �أخرى

خدمات �لتجزئة�لنخبة

231 976 332 106 686 88 )450 79 (573 325 090 535 �إجمايل �لدخل
�ضايف �لدخل من �لفو�ئد بني 

-    -    888 79 451 146 )480 130 ()859 95 (�لقطاعات

خم�ض�ص تدين ت�ضهيالت �ئتمانية 
775 167 -    797 3 275  -    703 163 مبا�ضرة بالتكلفة �ملطفاأة

302 62 -    287 14 606 4 679 12 730 30 خم�ض�ضات �خرى

694 162 -    417 78 911 9 688 8 678 65 �مل�ضاريف �الد�رية �ملبا�ضرة

460 583 332 106 073 72 209 52 726 173 120 179 نتائج اأعمال القطاع

م�ضاريف غري مبا�ضرة موزعة على 
084 279 767 1 199 88 516 17 045 40 557 131 �لقطاعات

376 304 565 104 (126 16 )693 34 681 133 563 47 الربح قبل ال�سرائب

351 109 365 62 )100 8 (399 9 126 33 561 12 �ضريبة �لدخل

025 195 200 42 (026 8 )294 25 555 100 002 35  ربح (خ�سائر) ال�سنة

203 28 -    031 15 069 1 427 2 676 9 م�ضروف �ال�ضتهالكات و�الإطفاء�ت

معلومات اأخرى

639 395 98823 445 213 981 6871 541 146 235 60510 191 10موجود�ت �لقطاع

-    436 850 6922 221 8731 576 6-    -    �ملوجود�ت بني �لقطاعات
�ال�ضتثمار�ت يف �ضركات تابعة 

933 965 933 965 -    -    -    -    وحليفة

572 361 35724 262 9054 202 5603 118 1467 235 60510 191 10جمموع املوجودات

663 811 44820 712 905 202 5603 118 2747 956 4761 821 7مطلوبات �لقطاع

909 549 9093 549 3-    -    -    -    حقوق �مل�ضاهمني

-    -    -    -    872 278 1298 370 2مطلوبات بني �لقطاعات
جمموع املطلوبات وحقوق 

امل�ساهمني
10 191 60510 235 1467 118 5603 202 9054 262 35724 361 572



264

ية
مال

 ال
م

وائ
لق

ل ا
حو

ت 
حا

ضا
معلومات عن قطاعات اأعمال البنكاي

باآالف �لدنانري �الأردنية
2016

 �العمال �مل�ضرفية 
لل�ضركات و�ملوؤ�ض�ضات 

�ملالية
 �خلزينة

�خلدمات �مل�ضرفية لالأفر�د
�ملجمــــوع �أخرى

خدمات �لتجزئة�لنخبة

287 936 305 101 488 91 )362 76 (152 357 704 462 �إجمايل �لدخل
 �ضايف �لدخل من �لفو�ئد 

-    -    748 87 725 140 )077 192 ()396 36 (بني �لقطاعات

خم�ض�ص تدين ت�ضهيالت �ئتمانية 
419 111 -    152  7  -    260 111 مبا�ضرة بالتكلفة �ملطفاأة

307 71 -    239 17 316 5 010 13 742 35 خم�ض�ضات �خرى

620 160 298 76 582 9 840 7 900 66 �مل�ضاريف �الد�رية �ملبا�ضرة

941 592 305 101 547 85 458 49 225 144 406 212 نتائج اأعمال القطاع

م�ضاريف غري مبا�ضرة موزعة على 
107 271 744 1 753 87 007 17 707 37 896 126 �لقطاعات

834 321 561 99 (206 2 )451 32 518 106 510 85 الربح قبل ال�سرائب

420 109 762 50 )719  (802 8 525 31 050 19 �ضريبة �لدخل

414 212 799 48 (487 1 )649 23 993 74 460 66  ربح (خ�سائر) ال�سنة

705 26 -    572 14 943  298 2 892 8 م�ضروف �ال�ضتهالكات و�الإطفاء�ت

معلومات اأخرى

409 328 26523 476 447 833 3851 486 409 998 90310 533 9موجود�ت �لقطاع

-    122 542 4012 193 5461 119 6-    -    �ملوجود�ت بني �لقطاعات
 �ال�ضتثمار�ت يف �ضركات 

837 925 837 925 -    -    -    -    تابعة وحليفة

246 254 22424 944 8483 026 9313 605 4096 998 90310 533 9جمموع املوجودات

491 753 46920 443 848 026 9313 605 3426 196 9012 480 8مطلوبات �لقطاع

755 500 7553 500 3-    -    -    -    حقوق �مل�ضاهمني

-    -    -    -    067 802 0028 053 1مطلوبات بني �لقطاعات

جمموع املطلوبات وحقوق 
امل�ساهمني

9 533 90310 998 4096 605 9313 026 8483 944 22424 254 246
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43 -  اإدارة املخاطر امل�سرفية

يقوم �لبنك �لعربي بالتعامل مع �لتحديات �ملتعلقة باملخاطر �مل�ضرفية ب�ضكل �ضامل �ضمن �إطار  كلي الإد�رة �ملخاطر 
وذلك ��ضتنادً�  الأف�ضل �ملعايري و�الأعر�ف و�ملمار�ضات  �مل�ضرفية,  مدعّم بهيكل حاكميه على م�ضتوى جمل�ص �الإد�رة 

وم�ضتوى �الإد�رة �لتنفيذية باالإ�ضافة �إىل ثالث م�ضتويات رقابية. 
متثل �إد�رة �ملخاطر �أحد �مل�ضتويات �الأ�ضا�ضية للرقابة وذلك �ضمن �إطار �لهيكل �ملوؤ�ض�ضي الإد�رة �ملخاطر للبنك , وهي 
�الإد�رة �مل�ضوؤولة عن تطوير نظام حمكم وفعال للتعرف على �ملخاطر �لتي يتعر�ص لها �لبنك و�إد�رتها حيث ت�ضمل 

مهامها �الأمور �لتالية:
�الإد�رة.  جمل�ص  من  �عتماده  قبل  �لبنك  يف  �ملخاطر  �إد�رة  �إطار  مر�جعة  	•

�أنو�ع  كافة  الإد�رة  عمل  و�إجر�ء�ت  �ضيا�ضات  تطوير  �إىل  باالإ�ضافة  �ملخاطر  �إد�رة  ��ضرت�تيجية  تنفيذ  	•
�ملخاطر.

�ملخاطر. �أنو�ع  من  نوع  كل  و�ضبط  ومر�قبة  وقيا�ص  لتحديد  منهجيات  تطوير  	•
تت�ضمن  �لعليا  �لتنفيذية  لالإد�رة  ون�ضخة  �ملخاطر  �إد�رة  جلنة  خالل  من  �الد�رة  ملجل�ص  تقارير  رفع  	•
�ملخاطر  وثيقة  باملقارنة مع   Risk Profile �لبنك  �أن�ضطة  لكافة  �لفعلية  �ملخاطر  معلومات عن منظومة 

�ملقبولة Risk Appetite, ومتابعة معاجلة �النحر�فات �ل�ضلبية.
تعزيز ورفع م�ضتوى �لوعي باملخاطر باال�ضتناد �إىل �أف�ضل �ملمار�ضات و�ملعايري �لر�ئدة و�ملخت�ضة بالقطاع  	•

�مل�ضرفـي.

اأ -  خماطر االئتمان
�ملخاطر  �لنوع من  �إد�رة هذ�  متحفظة يف  �إ�ضرت�تيجية  وتطبيق  و�لديناميكية  �ملبادرة  ��ضلوب  �لعربي  �لبنك  يعتمد 
كعن�ضر �أ�ضا�ضي لتحقيق هدفه �ال�ضرت�تيجي يف �لتح�ضني �ملتو��ضل و �ملحافظة على نوعية �الأ�ضول وتركيبة �ملحفظة 
و�إجر�ء�ت  و�ضيا�ضات  و�حلكمة  باملحافظة  تت�ضم  ر��ضخة  �ئتمانية  معايري  على  كذلك  �لبنك  ويعتمد  �الئتمانية. 
ومنهجيات و�أطر عامة الد�رة �ملخاطر تاأخذ بعني �العتبار كافة �مل�ضتجد�ت يف �لبيئة �مل�ضرفية و �لت�ضريعية, باال�ضافة 
�إىل هياكل تنظيمية و��ضحة و�أنظمة �آلية , عالوة على �ملتابعة �حلثيثة و�لرقابة �لفعالة �لتي متكن �لبنك من �لتعامل 
مع �ملخاطر �ملحتملة وحتديات �لبيئة �ملتغرية مب�ضتوى عال من �لثقة و�لت�ضميم.  �إن قر�ر�ت �الإد�رة �الئتمانية ت�ضتند 
�إىل �إ�ضرت�تيجية �أعمال �لبنك �لعربي و م�ضتويات �ملخاطر �ملقبولة. كما تركز على �لتنوع �لذي يعترب حجر �الأ�ضا�ص 

لتخفيف و تنويع �ملخاطر على �مل�ضتوى �لفردي للعمالء وكذلك على �مل�ضتوى �لقطاعي و �جلغر�يف. 

ب -  خماطر الرتكز اجلغرايف 
يحد �لبنك من خماطر �لرتكز �جلغر�يف من خالل توزيع ن�ضاطاته على عدة قطاعات وعلى عدة مناطق جغر�فية 

د�خل وخارج �ململكة , ويبني �الإي�ضاح )44- هـ( تركز �ملوجود�ت طبقًا للتوزيع �جلغر�يف.

ج - خماطر ال�سيولة
ُتعّرف �ل�ضيولة على �أنها قدرة �لبنك على متويل زيادة �أ�ضوله ومو�جهة �اللتز�مات �ملرتتبة عليه عند ��ضتحقاقها بدون 
تكبد خ�ضائر غري مقبولة , وذلك ح�ضب تعريف بنك �لت�ضويات �لدويل.  لقد قام �لبنك �لعربي بتاأ�ضي�ص بنية حتتية 
قوية و�ضلبة من �ل�ضيا�ضات و�الإجر�ء�ت و�ملو�رد �لب�ضرية للتاأكد من �أن �لتز�مات �لبنك يتم �لوفاء بها عند �ال�ضتحقاق 
 , للميز�نية  �ل�ضيولة  لقيا�ص وحتليل  �أ�ضاليب متعددة  �لبنك  ي�ضتخدم  �إ�ضافية.  تكاليف  �لظروف وبدون  وحتت كافة 
و�لتي ت�ضاعد �لبنك على تخطيط و�إد�رة مو�رده �ملالية باالإ�ضافة �إىل حتديد عدم �لتطابق يف �ملوجود�ت و�ملطلوبات 
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و�ملطلوبات اي �ملوجود�ت  ��ضتحقاق  �آجال  �الإي�ضاح )50(  ويبني  �ل�ضيولة,  �لبنك ملخاطر  يعر�ص  �ن  �ملمكن  و�لذي من 

و�الإي�ضاح )47( توزيع �ملطلوبات )غري خم�ضومة( على ��ضا�ص �لفرتة �ملتبقية لال�ضتحقاق �لتعاقدي  

د -  خماطر ال�سوق
تعرف خماطر �ل�ضوق على �أنها �خل�ضارة �ملحتملة جر�ء �لتغري يف قيمة حمافظ �لبنك نتيجة لتقلبات �أ�ضعار �لفائدة 
و�ضرف �لعمالت �الأجنبية و�أ�ضعار �الأ�ضهم و�ل�ضلع.  �إن �لن�ضاطات �لرئي�ضية �لثالثة �لتي تعر�ضنا ملخاطر �ل�ضوق ت�ضمل 
�ملتاجرة باأدو�ت �ل�ضوق �لنقدية و�لعمالت �الأجنبية و�أدو�ت �ل�ضوق �لر�أ�ضمالية وذلك يف �ملحفظة �لبنكية وحمفظة 

�ملتاجرة, ويبني �الإي�ضاح )45( خماطر ح�ضا�ضية �ال�ضعار �ل�ضوقية.

1 -  خماطر �أ�ضعار �لفائدة
تعترب خماطر �أ�ضعار �لفائدة لدى �لبنك �لعربي حمدودة , وتتم �إد�رتها ومر�قبتها ب�ضورة م�ضتمرة.  �إن �جلزء �الأكرب 
من هذه �ملخاطر يرتكز يف �ملدى �لق�ضري والآجال ال تزيد عن �ضنة, يف حني �أن �جلزء �لذي يزيد عن �ضنة و�حدة 
وم�ضيطر عليه ب�ضكل حمكم.  وتتم �إد�رة خماطر �أ�ضعار �لفائدة وفقا لل�ضيا�ضات و�حلدود �ملقّرة من قبل �للجنة �لعليا 

الإد�رة �ملوجود�ت و�ملطلوبات, ويبني �الإي�ضاح )46( مدى تعر�ص �لبنك لتقلبات ��ضعار �لفائدة .

2 -  خماطر �أ�ضو�ق ر�أ�ص �ملال
�إن �ال�ضتثمار يف �أدو�ت �ضوق ر�أ�ص �ملال معر�ص ملخاطر �ل�ضوق نتيجة لتقلب �أ�ضعارها. و�إن �ملخاطر �ملحتملة للبنك 
و�ملرتتبة على هذ� �لنوع من �ال�ضتثمار تعترب حمدودة نتيجة للرقابة �ل�ضارمة على خماطر �أ�ضعار �لفو�ئد وخماطر 
�الئتمان. كما وي�ضار يف هذ� �ملجال �إىل حمفظة ��ضتثمار�ت �لبنك من �الأ�ضهم, حيث ت�ضكل هذه �ال�ضتثمار�ت ن�ضبة 

متدنية من �إجمايل ��ضتثمار�ت �لبنك �لعربي. 

3 -  خماطر �أ�ضعار �ضرف �لعمالت �الأجنبية
�أ�ضا�ضي من �لعمليات �لتي يقوم بها �لعمالء.  ويتم و�ضع  �إن �الإير�د�ت �ملتحققة من �لعمالت �الأجنبية تنتج ب�ضكل 
حدود �ضارمة لتعامل �لبنك حل�ضابه يف جمال �ملتاجرة بالعملة �الأجنبية , كما يتم �لتحوط وب�ضكل منا�ضب ملثل هذه 
�أ�ضعار �ضرف �لعمالت �إىل  �لعمليات وذلك للتعامل مع �لتقلبات �ملتوقعة للعمالت وبال�ضكل �لذي يقلل من خماطر 

حدودها �لدنيا, ويبني �الإي�ضاح )48( �ضايف مر�كز �لعمالت �الجنبية .

هـ -  املخاطر الت�سغيلية
تعرف على �أنها �خل�ضائر �لتي ميكن للبنك �أن يو�جهها نتيجة خلل يف �ضيا�ضات و �إجر�ء�ت �لعمل و�لعن�ضر �لب�ضري 

و�الأنظمة �الآلية و �لبنية �لتكنولوجية, �إ�ضافة �إىل وقوع حو�دث خارجية . 
و يتم �إد�رة هذه �ملخاطر من خالل �إطار �ضامل �ضمن عملية تعزيز وتقوية �ل�ضو�بط و�لرقابة �لد�خلية للبنك.
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44 - مخاطر االئتمان

اأ - اجمايل التعر�ش ملخاطر االئتمان (بعد مخ�س�ش التدين والفوائد املعلقة وقبل ال�سمانات ومخففات املخاطر االخرى)

باآالف �لدنانري �الأردنية

31 كانــــــــون �الول

20172016التعر�ش االئتماين املرتبط ببنود داخل قائمة املركز املايل :

301 161 4053 952 2�ر�ضدة لدى بنوك مركزية

626 432 2563 063 3�ر�ضدة لدى بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية

450 50 067 67 �يد�عات لدى بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية

332 101 467 65 موجود�ت مالية بالقيمة �لعادلة من خالل قائمة �لدخل

472 186 10611 947 11ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة بالتكلفة املطفاأة

178 071 2062 207 2لالأفر�د

359 937 673 113 1لل�ضركات �ل�ضغرية و�ملتو�ضطة

662 286 1357 805 7لل�ضركات �لكربى

285 161 913 65 للبنوك و�ملوؤ�ض�ضات �ملالية

988 729 179 755 للحكومات و �لقطاع �لعام

851 397 2644 286 4موجود�ت مالية �أخرى بالتكلفة �ملطفاأة

317 177 190 176 موجود�ت �أخرى وم�ضتقات مالية - قيمة عادلة موجبة

349 507 75522 557 22 جمموع التعر�ش االإئتماين املرتبط ببنود داخل قائمة املركز املايل :

التعر�ش االئتماين املرتبط ببنود خارج قائمة املركز املايل :

635 262 2821 113 1�عتماد�ت

566 423 054 401 قبوالت

564 481 1587 902 6كفاالت

994 090 2843 300 3ت�ضهيالت �ئتمانية ممنوحة وغري م�ضتغلة

759 258 77812 716 11     املجموع

108 766 53334 274 34املجموع الكلي للتعر�ش االئتماين

�جلدول �عاله ميثل �حلد �الأق�ضى ملخاطر �لتعر�ص �الئتماين للبنك كما يف 31 كانون �الول 2017 و2016 دون �خذ �ل�ضمانات و خمففات خماطر 
�الئتمان بعني �العتبار.



268

ية
مال

 ال
م

وائ
لق

ل ا
حو

ت 
حا

ضا
اي

ب - تتوزع التعر�سات االأئتمانية للموجودات* ح�سب درجة املخاطر بنهاية العام 2017 وفق اجلدول التايل :

باآالف �لدنانري �الأردنية

 31 كانون �الول 2017

�أفر�د 
بنوك وموؤ�ض�ضات �ضركات

مالية
حكومات وقطاع 

�ملجموععام
كربى�ضغرية ومتو�ضطة

607 204 79910 410 0667 790 6941 611 134 182 914 209  متدنية �ملخاطر

995 162 28512 249 919 800 2971 217 5697 904 925 990 1 مقبولة �ملخاطر 

480 214 50  -    242 131 493 31 695 51   منها م�ستحقة:

036 140 50  -    627 70 013 24 346 45       لغاية 30 يوم

444 74    - -    615 60 480 7 349 6       من 31 لغاية 60 يوم

658 155 -    -    601 117 933 25 124 12 حتت �ملر�قبة

751 931    - 498 22 665 673 675 125 913 109 غري عاملة

528 266 -    -    990 253 722  816 11       دون �مل�ضتوى

397 120 -    498 22 157 84 243 4 499 9       م�ضكوك فيها

826 544    - -    518 335 710 120 598 88       هالكة

011 455 08423 660 4837 613 2573 620 3118 238 8761 322 2املجموع

376 217 -    639 4 420 118 552 57 765 36 يطرح: فو�ئد وعموالت معلقة

880 679 193 1 -    061 550 014 57 612 71 يطرح: خم�ض�ص �لتدين 

755 557 89122 658 8447 608 7763 951 7457 123 4991 214 2ال�سايف 

* ت�ضمل �لتعر�ضات �الأئتمانية �لت�ضهيالت , �الر�ضدة و�اليد�عات لدى �لبنوك و�ملوؤ�ض�ضات م�ضرفية ,�ل�ضند�ت , �ذونات �خلزينة و �ي موجود�ت لها 
تعر�ضات �ئتمانية .
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 - تتوزع التعر�سات االأئتمانية للموجودات* ح�سب درجة املخاطر بنهاية العام 2016 وفق اجلدول التايل :

باآالف �لدنانري �الأردنية

 31 كانون �الول 2016

�أفر�د 
بنوك وموؤ�ض�ضات �ضركات

�ملجموعحكومات وقطاع عاممالية
كربى�ضغرية ومتو�ضطة

358 892 16510 775 8877 264 5252 518 249 143 532 190  متدنية �ملخاطر

379 515 09811 197 970 775 8741 883 0636 776 374 882 1 مقبولة �ملخاطر 

815 157 498 1 -    605 106 104 16 608 33   منها م�ستحقة:

196 78 749  -    043 42 499 6 905 28       لغاية 30 يوم

619 79 749  -    562 64 605 9 703 4       من 31 لغاية 60 يوم

418 169 -    -    994 134 256 23 168 11 حتت �ملر�قبة

791 932 19  738 21 560 656 733 125 741 128 غري عاملة

701 16 -    -    854  479 2 368 13       دون �مل�ضتوى

095 377 -    738 21 182 341 671 5 504 8       م�ضكوك فيها

995 538 19     - 524 314 583 117 869 106       هالكة

946 509 28223 972 5957 062 9534 193 3018 068 8151 212 2املجموع

305 286 -    870 3 351 176 024 58 060 48 يطرح: فو�ئد وعموالت معلقة

292 716 958     - 165 578 407 53 762 83 يطرح: خم�ض�ص �لتدين 

349 507 32422 971 7257 058 4374 439 8707 956 993 080 2ال�سايف 

* ت�ضمل �لتعر�ضات �الأئتمانية �لت�ضهيالت , �الر�ضدة و�اليد�عات لدى �لبنوك و�ملوؤ�ض�ضات م�ضرفية ,�ل�ضند�ت , �ذونات �خلزينة و �ي موجود�ت لها 
تعر�ضات �ئتمانية.
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ج- القيمة العادلة لل�سمانات املقدمة مقابل الت�سهيالت االئتمانية بالتكلفة املطفاأة بنهاية العام 2017 كما يلي:

باآالف �لدنانري �الأردنية

31 كانون �الأول 2017

�أفر�د 
 بنوك�ضركات

 وموؤ�ض�ضات مالية
 حكومات

�ملجموع وقطاع عام
كربى�ضغرية ومتو�ضطة

  ال�سمانات مقابل :

596 260 7981 275 -    761 595 123 179 914 209 ت�ضهيالت عاملة / متدنية �ملخاطر

856 338 7234 57 -    357 055 3563 511 420 714 ت�ضهيالت عاملة / مقبولة �ملخاطر 

788 87 -    -    729 72 065 7 994 7 حتت �ملر�قبة

175 200 -    -    708 166 654 22 813 10 غري عاملة:

864 137 -    -    568 134 225  071 3       دون �مل�ضتوى

372 11 -    -    920 5 393 3 059 2       م�ضكوك فيها

939 50 -    -    220 26 036 19 683 5       هالكة

415 887 5215 333 -    555 890 1983 720 141 943 املجموع

ال�سمانات موزعة على النحو التايل :

686 825    - -    840 464 944 150 902 209 تاأمينات نقدية

723 171 -    -    065 141 574 29 084 1 كفاالت بنكية مقبولة

613 749 5141 69 -    612 318 0501 301 437 60 عقارية

348 296 -    -    176 295 911  261  �أ�ضهم متد�ولة

150 312 -    -    832 295 313 14 005 2 �ضيار�ت و�آليات

895 531 0072 264 -    030 375 4061 223 452 669 �خرى

415 887 5215 333 -    555 890 1983 720 141 943 املجموع
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ـ القيمة العادلة لل�سمانات املقدمة مقابل الت�سهيالت االئتمانية بالتكلفة املطفاأة بنهاية العام 2016 كما يلي:

باآالف �لدنانري �الأردنية
31 كانون �الأول 2016

�أفر�د 
 بنوك �ضركات

وموؤ�ض�ضات مالية
 حكومات 
�ملجموعوقطاع عام كربى�ضغرية ومتو�ضطة

  ال�سمانات مقابل :

592 934 100 147 -    014 482 291 128 187 177 ت�ضهيالت عاملة / متدنية �ملخاطر

803 923 5123  -    247 813 6442 434 400 675 ت�ضهيالت عاملة / مقبولة �ملخاطر 

061 93 -    -    125 76 265 9 671 7 حتت �ملر�قبة

811 72 -    -    729 32 705 25 377 14 غري عاملة:

638 5 -    -    137  974  527 4       دون �مل�ضتوى

086 12 -    -    464 5 160 4 462 2       م�ضكوك فيها

087 55 -    -    128 27 571 20 388 7       هالكة

267 024 6125 147 -    115 404 9053 597 635 874 املجموع

ال�سمانات موزعة على النحو التايل :

250 725 611  -    391 413 352 133 896 177 تاأمينات نقدية

282 175 -    -    676 134 667 39 939  كفاالت بنكية مقبولة

069 587 9821 67 -    270 200 9631 254 854 63 عقارية

418 290 -    -    000 289 118 1 300  �أ�ضهم متد�ولة

500 281 -    -    760 264 832 13 908 2 �ضيار�ت و�آليات

748 964 0191 79 -    018 102 9731 154 738 628 �خرى

267 024 6125 147 -    115 404 9053 597 635 874 املجموع
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د - ت�سنيف �سندات الدين ح�سب درجة املخاطر:

�جلدول �لتايل يبني ت�ضنيف �ضند�ت �لدين ح�ضب درجة �ملخاطر با�ضتخد�م �لت�ضنيف �الئتماين لوكاالت �لت�ضنيف �الئتمانية �لعاملية . 

باآالف �لدنانري �الأردنية
31 كانون �الأول 2017

�لت�ضنيف �الئتماين 
موجود�ت مالية بالقيمة 
�لعادلة من خالل قائمة 

�لدخل

موجود�ت مالية �أخرى 
�ملجموع بالتكلفة �ملطفاأة

�لقطاع �خلا�ص:
A- ىل� AAA 093 311 093 311 -    من
B- ىل� BBB+ 096 118 096 118 -    من

B- قل من�    -    -    -
969 64 959 43 010 21 غري م�ضنف

573 857 1163 813 4573 44 حكومات وقطاع عام

731 351 2644 286 4674 65      املجموع

باآالف �لدنانري �الأردنية
31 كانون �الأول 2016

�لت�ضنيف �الئتماين 
موجود�ت مالية بالقيمة 
�لعادلة من خالل قائمة 

�لدخل

موجود�ت مالية �أخرى 
�ملجموع بالتكلفة �ملطفاأة

�لقطاع �خلا�ص:
A- ىل� AAA 892 266 892 266 -    من
B- ىل� BBB+ 728 167 728 167 -    من

B- قل من�    -    -    -
381 79 371 58 010 21 غري م�ضنف

182 985 8603 904 3223 80 حكومات وقطاع عام

183 499 8514 397 3324 101      املجموع
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هـ - التعر�ش ملخاطر االئتمان للموجودات ح�سب التوزيع اجلغرايف: 

باآالف �لدنانري �الأردنية

31 كانون �الأول 2017

�لبلد�ن �لعربية �الأردن
بقية دول �أمريكا�أوروبا�آ�ضيا *�الأخرى

�ملجموع�لعامل

405 952 2-    -    -    265  235 415 9051 536 1�ر�ضدة لدى بنوك مركزية
�ر�ضدة و�يد�عات لدى بنوك 

323 130 5923 7 069 601 754 646 4791 149 760 618 669 106 وموؤ�ض�ضات م�ضرفية

موجود�ت مالية بالقيمة �لعادلة من 
467 65 -    -    -    -    467 65 -    خالل قائمة �لدخل

ت�ضهيالت �ئتمانية مبا�ضرة بالتكلفة 
106 947 84111 13 -    226  460 133 352 045 2278 754 3�ملطفاأة

206 207 2-    -    46  60  063 206 0371 001 1�أفر�د

673 113 1-    -    180  474  276 673 743 439 �ضركات �ضغرية ومتو�ضطة

135 805 7-    -    -    926 132 651 479 5585 192 2�ضركات كربى

913 65 841 13 -    -    -    442 43 630 8 بنوك وموؤ�ض�ضات مالية

179 755 -    -    -    -    920 642 259 112 حكومات وقطاع عام
موجود�ت مالية �أخرى بالتكلفة 

264 286 4-    423 35 003 32 278 92 651 322 9092 803 1�ملطفاأة

موجود�ت �أخرى وم�ضتقات مالية - 
190 176 -    333  670 1 029 1 240 139 918 33 قيمة عادلة موجبة

755 557 43322 21 825 636 653 680 5111 376 705 606 62812 235 7    املجموع 

              

املجموع  - كما يف 31 كانون 
االأول 2016

7 233 80512 343 176 478 3801 868 865 539 569 43 55422 507 349

* با�ضتثناء �لبلد�ن �لعربية.
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 و- التعر�ش ملخاطر االئتمان للموجودات ح�سب القطاع االقت�سادي:اي

باآالف �لدنانري �الأردنية
31 كانون �الأول 2017

�أفر�د
�ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركــــــــــــــــــــــــــــات

 بنوك وموؤ�ض�ضات
مالية

�حلكومة و�لقطاع 
�ملجموع�لعام

خدمات عامة��ضهمنقل�ضياحة وفنادقزر�عةجتارةعقار�ت�ن�ضاء�ت�ضناعة وتعدين

405 952 4052 952 2-    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    �ر�ضدة لدى بنوك مركزية

323 130 3-    323 130 3-    -    -    -    -    -    -    -    -    -    �ر�ضدة و�يد�عات لدى بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية

467 65 457 44 -    -    -    010 21 -    -    -    -    -    -    -    موجود�ت مالية  بالقيمة �لعادلة من خالل قائمة �لدخل

106 947 17911 755 913 65 959 532 5001 8 255 278 082 165 289 117 047 254 2122 812 594 386 8701 363 2062 207 2ت�ضهيالت �ئتمانية مبا�ضرة بالتكلفة �ملطفاأة

264 286 1164 813 1853 393 915 14 -    -    -    -    442 28 -    -    606 36 -    موجود�ت مالية �أخرى بالتكلفة �ملطفاأة

190 176 734 93 423 19 575 21 -    622  359  262  960 15 359 3 073 5 530 8 293 7 موجود�ت �أخرى وم�ضتقات مالية - قيمة عادلة موجبة

755 557 89122 658 8447 608 4493 569 5001 8 887 299 441 165 551 117 449 298 5712 815 667 391 0061 409 4992 214 2    املجموع 

باآالف �لدنانري �الأردنية
31 كانون �الأول 2016

�أفر�د
 بنوك وموؤ�ض�ضات�ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركــــــــــــــــــــــــــــات

مالية
�حلكومة و�لقطاع 

�ملجموع�لعام
خدمات عامة�أ�ضهمنقل�ضياحة وفنادقزر�عةجتارةعقار�ت�ن�ضاء�ت�ضناعة وتعدين

301 161 3013 161 3-    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    �ر�ضدة لدى بنوك مركزية

076 483 3-    076 483 3-    -    -    -    -    -    -    -    -    -    �ر�ضدة و�يد�عات لدى بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية

332 101 322 80 -    -    -    010 21 -    -    -    -    -    -    -    موجود�ت مالية  بالقيمة �لعادلة من خالل قائمة �لدخل

472 186 98811 729 285 161 330 397 7851 1 036 317 450 243 876 47 765 146 1462 786 004 275 6291 008 1782 071 2ت�ضهيالت �ئتمانية مبا�ضرة بالتكلفة �ملطفاأة

851 397 8604 904 7423 396 218 17 -    -    -    -    544 28 000 20 -    487 30 -    موجود�ت مالية �أخرى بالتكلفة �ملطفاأة

317 177 853 94 622 17 916 18 -    896  985  153  430 13 640 3 450 7 557 9 815 9 موجود�ت �أخرى وم�ضتقات مالية - قيمة عادلة موجبة

349 507 32422 971 7257 058 4644 433 7851 1 942 338 435 244 029 48 739 188 7862 809 454 282 6731 048 9932 080 2    املجموع 



275

ية
مال

 ال
م

وائ
لق

ل ا
حو

ت 
حا

ضا
اي  و- التعر�ش ملخاطر االئتمان للموجودات ح�سب القطاع االقت�سادي:

باآالف �لدنانري �الأردنية
31 كانون �الأول 2017

�أفر�د
�ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركــــــــــــــــــــــــــــات

 بنوك وموؤ�ض�ضات
مالية

�حلكومة و�لقطاع 
�ملجموع�لعام

خدمات عامة��ضهمنقل�ضياحة وفنادقزر�عةجتارةعقار�ت�ن�ضاء�ت�ضناعة وتعدين

405 952 4052 952 2-    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    �ر�ضدة لدى بنوك مركزية

323 130 3-    323 130 3-    -    -    -    -    -    -    -    -    -    �ر�ضدة و�يد�عات لدى بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية

467 65 457 44 -    -    -    010 21 -    -    -    -    -    -    -    موجود�ت مالية  بالقيمة �لعادلة من خالل قائمة �لدخل

106 947 17911 755 913 65 959 532 5001 8 255 278 082 165 289 117 047 254 2122 812 594 386 8701 363 2062 207 2ت�ضهيالت �ئتمانية مبا�ضرة بالتكلفة �ملطفاأة

264 286 1164 813 1853 393 915 14 -    -    -    -    442 28 -    -    606 36 -    موجود�ت مالية �أخرى بالتكلفة �ملطفاأة

190 176 734 93 423 19 575 21 -    622  359  262  960 15 359 3 073 5 530 8 293 7 موجود�ت �أخرى وم�ضتقات مالية - قيمة عادلة موجبة

755 557 89122 658 8447 608 4493 569 5001 8 887 299 441 165 551 117 449 298 5712 815 667 391 0061 409 4992 214 2    املجموع 

باآالف �لدنانري �الأردنية
31 كانون �الأول 2016

�أفر�د
 بنوك وموؤ�ض�ضات�ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركــــــــــــــــــــــــــــات

مالية
�حلكومة و�لقطاع 

�ملجموع�لعام
خدمات عامة�أ�ضهمنقل�ضياحة وفنادقزر�عةجتارةعقار�ت�ن�ضاء�ت�ضناعة وتعدين

301 161 3013 161 3-    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    �ر�ضدة لدى بنوك مركزية

076 483 3-    076 483 3-    -    -    -    -    -    -    -    -    -    �ر�ضدة و�يد�عات لدى بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية

332 101 322 80 -    -    -    010 21 -    -    -    -    -    -    -    موجود�ت مالية  بالقيمة �لعادلة من خالل قائمة �لدخل

472 186 98811 729 285 161 330 397 7851 1 036 317 450 243 876 47 765 146 1462 786 004 275 6291 008 1782 071 2ت�ضهيالت �ئتمانية مبا�ضرة بالتكلفة �ملطفاأة

851 397 8604 904 7423 396 218 17 -    -    -    -    544 28 000 20 -    487 30 -    موجود�ت مالية �أخرى بالتكلفة �ملطفاأة

317 177 853 94 622 17 916 18 -    896  985  153  430 13 640 3 450 7 557 9 815 9 موجود�ت �أخرى وم�ضتقات مالية - قيمة عادلة موجبة

349 507 32422 971 7257 058 4644 433 7851 1 942 338 435 244 029 48 739 188 7862 809 454 282 6731 048 9932 080 2    املجموع 
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45 - مخـاطر الــ�سوق

 خماطر ح�ضا�ضية �الأ�ضعار �ل�ضوقية

بافرت��ص �ن ن�ضبة �لتغري على �ال�ضعار �ل�ضوقية مبقد�ر )5٪( عن �ال�ضعار �لقائمة كما يف 31 كانون �الول 2017 و 2016  فان ح�ضا�ضية قائمة �لدخل 
وحقوق �مل�ضاهمني �ضتكون على �لنحو �لتايل:

باآالف �لدنانري �الأردنية

31 كانون �الأول 312016 كانون �الأول 2017

�ملجموعحقوق �مل�ضاهمنيقائمة �لدخل�ملجموعحقوق �مل�ضاهمنيقائمة �لدخل

834 20 -    834 20 681 21 -    681 21 ح�ضا�ضية ��ضعار �لفو�ئد 

195 36 490 31 705 4 903 33 296 28 607 5 ح�ضا�ضية ��ضعار �ل�ضرف

183 11 123 11 60  297 8 246 8 51  ح�ضا�ضية ��ضعار �دو�ت �مللكية

212 68 613 42 599 25 881 63 542 36 339 27      املجموع 



277

ية
مال

 ال
م

وائ
لق

ل ا
حو

ت 
حا

ضا
اي

  46 - مخاطر ا�سعار الفائدة 
  - فيما يلي بيان مدى تعر�ش البنك لتقلبات ا�سعار الفائدة كما يف 31 كانون االأول 2017 

( يتم الت�سنيف على ا�سا�ش فرتات اعادة ت�سعري الفائدة او اال�ستحقاق ايهما اقرب) :
باآالف �لدنانري �الأردنية

 �أكرث من �ضهرلغاية �ضهر و�حداملوجودات
ولغاية 3 �أ�ضهر

 �أكرث من 3 �أ�ضهر
ولغاية 6 �أ�ضهر

 �أكرث من 6 �أ�ضهر
ولغاية �ضنة

 �أكرث من �ضنة
ولغاية 3 �ضنو�ت

 �أكرث من 3
�ضنو�ت

غري خا�ضعة 
ملخاطر ��ضعار 

�لفائدة
�ملجموع

171 318 171 318 -    -    -    -    -    -    �لنقد يف �خلزينة

848 954 848 954 -    -    -    -    -    -    �حتياطي �جباري

557 997 2281 367 730 17 -    -    -    345 2 254 610 1�ر�ضدة لدى بنوك مركزية
�ر�ضدة و�يد�عات لدى بنوك وموؤ�ض�ضات 

323 130 3-    -    000 15 645 10 422 41 820 535 436 527 2م�ضرفية

موجود�ت مالية بالقيمة �لعادلة من 
482 66 015 1 432 1 422 1 771 14 884 29 902 15 056 2 خالل قائمة �لدخل

ت�ضهيالت �ئتمانية مبا�ضرة بالتكلفة 
106 947 11-    042 066 6933 843 230 961 178 012 9321 909 0311 154 4�ملطفاأة

موجود�ت مالية بالقيمة �لعادلة من 
912 164 912 164 -    -    -    -    -    -    خالل �لدخل �ل�ضامل �الآخر

264 286 4-    693 829 629 899 812 573 344 577 394 842 392 563 موجود�ت مالية �أخرى بالتكلفة �ملطفاأة

933 965 933 965 -    -    -    -    -    -    ��ضتثمار�ت يف �ضركات تابعة وحليفة

816 216 816 216 -    -    -    -    -    -    موجود�ت ثابتة
موجود�ت �أخرى وم�ضتقات مالية - قيمة 

008 268 419 218 -    237 6 -    216 21 545 12 591 9 عادلة موجبة

152 45 152 45 -    -    -    -    -    -    موجود�ت �ضريبية موؤجلة 

572 361 49424 252 8973 914 9813 765 4581 560 0441 682 9381 318 7603 866 8     جمموع املوجودات

املطلوبات

025 793 2171 86 479 24 771 23 264 76 242 213 111 955 941 413 ود�ئع بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية

826 178 87116 625 2895 103 706 209 475 472 2951 058 1671 860 0231 849 5ود�ئع عمالء

864 761 5141 195 950 5 614 14 010 86 768 280 279 361 729 817 تاأمينات نقدية

741 63 -    821 32 414 5 31  284 5 994 15 197 4 �أمو�ل مقرت�ضة

264 122 264 122 -    -    -    -    -    -    خم�ض�ص �ضريبة �لدخل

586 199 586 199 -    -    -    -    -    -    خم�ض�ضات �أخرى
مطلوبات �أخرى وم�ضتقات مالية - قيمة 

415 691 398 644 -    -    302 2 807 13 157 9 751 21 عادلة �ضالبة 

942  942  -    -    -    -    -    -    مطلوبات �ضريبية موؤجلة

663 811 79220 874 5396 166 505 253 082 637 3961 571 7081 201 6413 106 7    جمموع املطلوبات

909 549 3(298 622 3)358 748 4763 512 1(624 76 )648 110 230 117 119 760 1الفجوة للفئة 
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   - فيما يلي بيان مدى تعر�ش البنك لتقلبات ا�سعار الفائدة كما يف 31 كانون االأول 2016 
( يتم الت�سنيف على ا�سا�ش فرتات اعادة ت�سعري الفائدة او اال�ستحقاق ايهما اقرب) :

باآالف �لدنانري �الأردنية

 �أكرث من �ضهرلغاية �ضهر و�حداملوجودات
ولغاية 3 �أ�ضهر

 �أكرث من 3
 �أ�ضهر ولغاية 6

�أ�ضهر

 �أكرث من 6
 �أ�ضهر ولغاية

�ضنة

 �أكرث من
 �ضنة ولغاية 3

�ضنو�ت

 �أكرث من 3
�ضنو�ت

غري خا�ضعة 
ملخاطر ��ضعار 

�لفائدة
�ملجموع

184 255 184 255 -    -    -    -    -    -    �لنقد يف �خلزينة

167 837 167 837 -    -    -    -    -    -    �حتياطي �جباري

134 324 3912 303 -    -    -    -    -    743 020 2�ر�ضدة لدى بنوك مركزية
�ر�ضدة و�يد�عات لدى بنوك وموؤ�ض�ضات 

076 483 3-    -    000 15    - 450 35 074 596 552 836 2م�ضرفية

531 102 199 1 980  302 5 960 11 760 76 980 3 350 2 موجود�ت مالية بالقيمة �لعادلة من خالل قائمة �لدخل

472 186 11-    773 667 0892 752 830 894 723 028 2061 263 8512 579 3ت�ضهيالت �ئتمانية مبا�ضرة بالتكلفة �ملطفاأة
موجود�ت مالية بالقيمة �لعادلة من خالل �لدخل 

463 222 463 222 -    -    -    -    -    -    �ل�ضامل �الآخر

851 397 4-    049 608 043 205 7541 747 819 652 701 609 485 574 موجود�ت مالية �أخرى بالتكلفة �ملطفاأة

837 925 837 925 -    -    -    -    -    -    ��ضتثمار�ت يف �ضركات تابعة وحليفة

973 221 973 221 -    -    -    -    -    -    موجود�ت ثابتة
موجود�ت �أخرى وم�ضتقات مالية - قيمة عادلة 

535 258 725 207    - 163 5    - 347 22 838 13 462 9 موجبة 

023 39 023 39 -    -    -    -    -    -    موجود�ت �ضريبية موؤجلة 

246 254 96224 013 8023 276 5973 982 5441 654 0991 816 7991 486 4433 023 9     جمموع املوجودات

املطلوبات

177 804 7781 95 846 2 204 30 303 168 780 83 330 392 936 030 1ود�ئع بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية

612 250 19216 525 8385 68 958 284 085 211 3421 049 9631 417 2342 693 5ود�ئع عمالء

016 663 2101 128 554 4 387 7 230 81 339 189 803 121 493 130 1تاأمينات نقدية

564 147 -       - 516 1 540 2 800 2 565 139 143 1 �أمو�ل مقرت�ضة

248 115 248 115 -    -    -    -    -    -    خم�ض�ص �ضريبة �لدخل

015 145 015 145 -    -    -    -    -    -    خم�ض�ضات �أخرى
مطلوبات �أخرى وم�ضتقات مالية - قيمة عادلة 

066 627 154 578    - -    789 1 677 12 480 8 966 25 �ضالبة 

793  793  -    -    -    -    -    -    مطلوبات �ضريبية موؤجلة

491 753 39020 588 2386 76 065 324 947 464 9381 337 1411 080 7723 881 7     جمموع املطلوبات

755 500 3(428 574 3)564 200 5323 658 5971 189 161 478 658 406 671 141 1الفجوة للفئة 
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 47 - مخاطر ال�سيولة
        �إن تفا�ضيل هذ� �لبند هي كما يلي :

فيما يلي بيان توزيع �ملطلوبات )غري خم�ضومة( على ��ضا�ص �لفرتة �ملتبقية لال�ضتحقاق �لتعاقدي كما يف 31 كانون �الأول 2017:
باآالف �لدنانري �الأردنية

املطلوبات 
 لغاية �ضهر

و�حد

 �أكرث من
 �ضهر ولغاية 3

�أ�ضهر

 �أكرث من 3
 �أ�ضهر ولغاية

6 �أ�ضهر

 �أكرث من 6
 �أ�ضهر ولغاية

�ضنة

 �أكرث من
 �ضنة ولغاية 3

�ضنو�ت

 �أكرث من 3
�ضنو�ت

 بدون
�ملجموع��ضتحقاق

382 796 2171 86 563 26 533 24 761 214 957 74 299 955 052 414 ود�ئع بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية
328 322 81916 334 1706 148 375 257 365 709 7261 063 8431 873 0301 935 4ود�ئع عمالء

152 765 3061 201 244  326 20 728 97 351 577 596 128 601 739 تاأمينات نقدية
961 63  - 121 42 715 3  31 368 5 495 8 231 4 �أمو�ل مقرت�ضة

264 122 264 122  -  -  -  - -    -    خم�ض�ص �ضريبة �لدخل
586 199 586 199  -  -  -  - -    -    خم�ض�ضات �أخرى

522 9 236 7  -  -  177  262 208  639 1 م�ضتقات مالية - قيمة عادلة �ضالبة 
898 681 766 285  - 552 340 974 12 545 13 949 8 112 20 مطلوبات �أخرى 

942  942   -  -  -  - -    -    مطلوبات �ضريبية موؤجلة
035 962 13620 238 0987 217 501 646 036 035 2092 735 3901 975 6652 114 6     جمموع املطلوبات 

  
 جمموع املوجودات ح�سب 

ا�ستحقاقاتها املتوقعة
4 595 2893 342 2251 455 2891 954 7282 366 4064 788 8825 858 75324 361 572

 فيما يلي بيان توزيع �ملطلوبات )غري خم�ضومة( على ��ضا�ص �لفرتة �ملتبقية لال�ضتحقاق �لتعاقدي كما يف 31 كانون �الأول 2016:

باآالف �لدنانري �الأردنية

املطلوبات 
 لغاية �ضهر

و�حد

 �أكرث من
 �ضهر ولغاية 3

�أ�ضهر

 �أكرث من 3
 �أ�ضهر ولغاية

6 �أ�ضهر

 �أكرث من 6
 �أ�ضهر ولغاية

�ضنة

 �أكرث من
 �ضنة ولغاية 3

�ضنو�ت

 �أكرث من 3
�ضنو�ت

 بدون
�ملجموع��ضتحقاق

021 806 7781 95 846 2 707 30 561 168 930 89 295 755 904 662 ود�ئع بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية
034 392 32516 198 9576 118 910 338 421 349 0411 062 3531 408 0272 916 4ود�ئع عمالء

419 665 1791 141 276  665 11 826 180 655 238 900 189 918 902 تاأمينات نقدية
854 147  - 942 10 064 55  - 835 2 898 78 115  �أمو�ل مقرت�ضة

248 115 248 115  -  -  -  - -    -    خم�ض�ص �ضريبة �لدخل
015 145 015 145  -  -  -  - -    -    خم�ض�ضات �أخرى

م�ضتقات مالية - قيمة عادلة 
864 17 547 16  -  -  -    3 314 1 �ضالبة 

207 609 569 327  - 043 234 789 1 677 12 477 8 652 24 مطلوبات �أخرى 
793  793   -  -  -  - -    -    مطلوبات �ضريبية موؤجلة
455 899 45420 040 0217 133 389 670 597 700 1381 406 9261 440 9303 507 6     جمموع املطلوبات 

  
 جمموع املوجودات ح�سب 

ا�ستحقاقاتها املتوقعة
5 670 0782 759 9641 381 4991 731 7312 854 7114 601 2425 255 02124 254 246



280

ية
مال

 ال
م

وائ
لق

ل ا
حو

ت 
حا

ضا
اي

48 - �سايف مراكز العمالت االأجنبية 
        �إن تفا�ضيل هذ� �لبند هي كما يلي :

31 كانون �الأول 312016 كانون �الأول 2017
�ملعادل باآالف �لدنانريعملة �الأ�ضا�ص باالآالف�ملعادل باآالف �لدنانريعملة �الأ�ضا�ص باالآالف

122 27 242 38 412 49 671 69 دوالر �أمريكي
547 3 083 4 54  56  جنيه �إ�ضرتليني

990 25 040 35 879 1 208 2 يورو
850 3 750 621 173 2 381 345 ين ياباين

026 17 620 58 �أخرى*
535 77 138 112 املجموع

* ميثل �ملبلغ �ملعادل بالدينار �الأردين للعمالت �الأخرى قيمة جمموعة عمالت �جنبية متعددة .  
49 - م�ستويات القيمة العادلة

تتمثل االأدوات املالية يف املوجودات املالية واملطلوبات املالية.
ي�ضتخدم �لبنك �لرتتيب �لتايل الأ�ضاليب وبد�ئل �لتقييم وذلك يف حتديد وعر�ص �لقيمة �لعادلة لالأدو�ت �ملالية:

�الأ�ضعار �ل�ضوقية �ملعلنة يف �الأ�ضو�ق �لفعالة لنف�ص �ملوجود�ت و�ملطلوبات. امل�ستوى االأول: 
تقنيات �أخرى حيث تكون كل �ملدخالت �لتي لها تاأثري مهم على �لقيمة �لعادلة ميكن مالحظتها ب�ضكل  مبا�ضر �أو غري مبا�ضر من معلومات  امل�ستوى الثاين: 

�ل�ضوق. 
تقنيات �أخرى حيث ت�ضتخدم مدخالت لها تاأثري مهم على �لقيمة �لعادلة ولكنها لي�ضت مبنية على معلومات من �ل�ضوق ميكن مالحظتها. امل�ستوى الثالث: 

اأ - القيمة العادلة للموجودات املالية واملطلوبات املالية للبنك واملحددة بالقيمة العادلة ب�سكل م�ستمر: 
      �ن بع�ص �ملوجود�ت �ملالية و�ملطلوبات �ملالية للبنك مقيمة بالقيمة �لعادلة يف نهاية كل فرتة مالية , و�جلدول �لتايل يو�ضح معلومات حول كيفية حتديد  

      �لقيمة �لعادلة لهذه �ملوجود�ت �ملالية و�ملطلوبات �ملالية )طرق �لتقييم و�ملدخالت �مل�ضتخدمة( :

�ملوجود�ت �ملالية / �ملطلوبات �ملالية
�لقيمة �لعادلة

 باآالف �لدنانري �الردنية
31 كانون �الأول

م�ضتوى �لقيمة 
�لعادلــــــــة

طــــــريقة �لتقييم 
و�ملدخالت �مل�ضتخدمة

مدخالت 
هامة  

غري ملمو�ضة

�لعالقة بني 
�ملدخالت �لهامة  

غري �مللمو�ضة 
و�لقيمة �لعادلة

20172016

موجودات مالية بالقيمة العادلة
موجود�ت مالية بالقيمة �لعادلة من خالل قائمة �لدخل:

ال ينطبقال ينطبق �ال�ضعار �ملعلنة يف �ال�ضو�ق �ملالية �مل�ضتوى �الول 322 80 457 44 �ذونات و�ضند�ت حكومية

 عن طريق مقارنتها بالقيمة �مل�ضتوى �لثاين010 21 010 21 �ضلف وقرو�ص
ال ينطبقال ينطبق�ل�ضوقية الد�ة مالية م�ضابهة 

ال ينطبقال ينطبق �ال�ضعار �ملعلنة يف �ال�ضو�ق �ملالية �مل�ضتوى �الول 199 1 015 1 ��ضهم و�ضناديق ��ضتثمارية
جمموع املوجودات املالية بالقيمة 

العادلة من خالل قائمة الدخل
 66 482 102 531

 عن طريق مقارنتها بالقيمة �مل�ضتوى �لثاين892 9 330 10 م�ضتقات مالية -قيمة عادلة موجبة
ال ينطبقال ينطبق�ل�ضوقية الد�ة مالية م�ضابهة 

  موجودات مالية  بالقيمة العادلة 
من خالل  الدخل ال�سامل االأخر:

ال ينطبقال ينطبق �ال�ضعار �ملعلنة يف �ال�ضو�ق �ملالية �مل�ضتوى �الول 182 170 699 121 ��ضهم متوفر لها ��ضعار �ضوقية

 عن طريق ��ضتخد�م موؤ�ضر �مل�ضتوى �لثاين281 52 213 43 ��ضهم غري متوفر لها ��ضعار �ضوقية
ال ينطبقال ينطبق�لقطاع يف �ل�ضوق  

 جمموع املوجودات املالية  بالقيمة العادلة 
من خالل  الدخل ال�سامل االآخر

 164 912 222 463

886 334 724 241 جمموع املوجودات املالية بالقيمة العادلة

مطلوبات مالية بالقيمة العادلة

 عن طريق مقارنتها بالقيمة �مل�ضتوى �لثاين859 17 517 9 م�ضتقات مالية -قيمة عادلة �ضالبة
ال ينطبقال ينطبق�ل�ضوقية الد�ة مالية م�ضابهة 

859 17 517 9 جمموع املطلوبات املالية بالقيمة العادلة

     مل تكن هنالك �أي حتويالت بني �مل�ضتوى �الول و�مل�ضتوى �لثاين خالل �لعام 2017 و 2016. 
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ب - القيمة العادلة للموجودات املالية واملطلوبات املالية للبنك والغري محددة بالقيمة العادلة ب�سكل م�ستمر:

با�ضتثناء ما يرد يف �جلدول �دناه �ننا نعتقد �ن �لقيمة �لدفرتية للموجود�ت �ملالية و�ملطلوبات �ملالية �لظاهرة يف �لقو�ئم �ملالية للبنك تقارب قيمتها 
�لعادلة :

باآالف �لدنانري �الردنية

31 كانون �الول 312016 كانون �الول 2017

م�ضتوى �لقيمة �لعادلة �لقيمة �لعادلة�لقيمة �لدفرتية�لقيمة �لعادلة�لقيمة �لدفرتية

موجودات مالية غري محددة بالقيمة العادلة

�مل�ضتوى �لثاين167 837 167 837 848 954 848 954 �حتياطي نقدي �جباري لدى بنوك مركزية 

�مل�ضتوى �لثاين648 558 8351 557 5281 374 5841 373 1ود�ئع الجل وخا�ضعة ال�ضعار لدى بنوك مركزية 

�مل�ضتوى �لثاين149 463 908 462 921 256 745 256 �ضهاد�ت �يد�ع لدى بنوك مركزية

ح�ضابات جارية وود�ئع لدى بنوك وموؤ�ض�ضات 
�مل�ضتوى �لثاين543 484 0763 483 9733 133 3233 130 3م�ضرفية

�مل�ضتوى �لثاين082 238 47211 186 97311 985 10611 947 11ت�ضهيالت �ئتمانية مبا�ضرة بالتكلفة �ملطفاة

�مل�ضتوى �الول و�لثاين427 433 8514 397 8434 325 2644 286 4موجود�ت مالية �خرى بالتكلفة �ملطفاة

016 015 30922 925 08621 032 87022 948 21جمموع املوجودات املالية غري محددة بالقيمة العادلة

مطلوبات مالية غري محددة بالقيمة العادلة

�مل�ضتوى �لثاين316 807 1771 804 1941 800 0251 793 1ود�ئع بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية

�مل�ضتوى �لثاين747 298 61216 250 00216 241 82616 178 16ود�ئع عمالء

�مل�ضتوى �لثاين239 668 0161 663 3951 768 8641 761 1تامينات نقدية

�مل�ضتوى �لثاين602 149 564 147 911 63 741 63 �أمو�ل مقرت�ضة 

904 923 36919 865 50219 873 45619 797 19جمموع املطلوبات املالية غري محددة بالقيمة العادلة

�ن �لقيمة �لعادلة للموجود�ت �ملالية و�ملطلوبات �ملالية و�ملت�ضمنة يف فئة �مل�ضتوى �لثاين �عاله مت حتديدها مبا يتو�فق مع مناذج �لت�ضعري �ملتبعة 
و�ملقبولة بناء على خ�ضم �لتدفقات �لنقدية �آخذين  باالعتبار �ضعر �لفائدة كاأهم مدخل يف �الحت�ضاب.
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50 - حتليل ا�ستحقاقات املوجودات واملطلوبات

فيما يلي حتليل ��ضتحقاقات �ملوجود�ت و�ملطلوبات وفقًا للفرتة �ملتوقعة ال�ضرتد�دها �أو ت�ضويتها كما يف 31 كانون �الأول 2017 :

باآالف �لدنانري �الأردنية
�ملجموع�أكرث من �ضنةلغاية �ضنةاملوجودات

171 318 -    171 318 �لنقد يف �خلزينة
848 954 -    848 954 �حتياطي �جباري

557 997 7301 17 827 979 1�ر�ضدة لدى بنوك مركزية
323 130 0003 15 323 115 3�ر�ضدة و�يد�عات لدى بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية

482 66 864 23 618 42 موجود�ت مالية بالقيمة �لعادلة من خالل قائمة �لدخل
106 947 62211 283 4845 663 6ت�ضهيالت �ئتمانية مبا�ضرة بالتكلفة �ملطفاأة

912 164 912 164 -    موجود�ت مالية بالقيمة �لعادلة من خالل قائمة �لدخل �ل�ضامل �الآخر
264 286 8354 808 4291 477 2موجود�ت مالية �أخرى بالتكلفة �ملطفاأة

933 965 933 965 -    ��ضتثمار�ت يف �ضركات تابعة وحليفة
816 216 816 216 -    موجود�ت ثابتة

008 268 237 6 771 261 موجود�ت �أخرى وم�ضتقات مالية - قيمة عادلة موجبة 
152 45 -    152 45 موجود�ت �ضريبية موؤجلة 

572 361 94924 502 6238 858 15     جمموع املوجودات

املطلوبات

025 793 2501 48 775 744 1ود�ئع بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية
826 178 68016 313 146 865 15ود�ئع عمالء

864 761 5701 20 294 741 1تاأمينات نقدية
741 63 836 45 905 17 �أمو�ل مقرت�ضة

264 122 -    264 122 خم�ض�ص �ضريبة �لدخل
586 199 -    586 199 خم�ض�ضات �أخرى

415 691 552 340 863 350 مطلوبات �أخرى وم�ضتقات مالية - قيمة عادلة �ضالبة 
942  -    942  مطلوبات �ضريبية موؤجلة

663 811 88820 768 775 042 20     جمموع املطلوبات

909 549 0613 734 7(152 184 4)     ال�سايف
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فيما يلي حتليل ��ضتحقاقات �ملوجود�ت و�ملطلوبات وفقًا للفرتة �ملتوقعة ال�ضرتد�دها �أو ت�ضويتها كما يف 31 كانون �الأول 2016:

باآالف �لدنانري �الأردنية
�ملجموع�أكرث من �ضنةلغاية �ضنةاملوجودات

184 255 -    184 255 �لنقد يف �خلزينة
167 837 -    167 837 �حتياطي �جباري

134 324 2-    134 324 2�ر�ضدة لدى بنوك مركزية
076 483 0003 15 076 468 3�ر�ضدة و�يد�عات لدى بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية

531 102 292 27 239 75 موجود�ت مالية بالقيمة �لعادلة من خالل قائمة �لدخل
472 186 67411 470 7985 715 5ت�ضهيالت �ئتمانية مبا�ضرة بالتكلفة �ملطفاأة

463 222 463 222 -    موجود�ت مالية بالقيمة �لعادلة من خالل قائمة �لدخل �ل�ضامل �الآخر
851 397 8244 937 0271 460 2موجود�ت مالية �أخرى بالتكلفة �ملطفاأة

837 925 837 925 -    ��ضتثمار�ت يف �ضركات تابعة وحليفة
973 221 973 221 -    موجود�ت ثابتة

535 258 163 5 372 253 موجود�ت �أخرى وم�ضتقات مالية - قيمة عادلة موجبة 
023 39 -    023 39 موجود�ت �ضريبية موؤجلة 

246 254 22624 826 0208 428 15     جمموع املوجودات

املطلوبات

177 804 8501 32 327 771 1ود�ئع بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية
612 250 48016 354 132 896 15ود�ئع عمالء

016 663 9411 11 075 651 1تاأمينات نقدية
564 147 844 65 720 81 �أمو�ل مقرت�ضة

248 115 -    248 115 خم�ض�ص �ضريبة �لدخل
015 145 -    015 145 خم�ض�ضات �أخرى

066 627 043 234 023 393 مطلوبات �أخرى وم�ضتقات مالية - قيمة عادلة �ضالبة 
793  -    793  مطلوبات �ضريبية موؤجلة

491 753 15820 699 333 054 20     جمموع املطلوبات

755 500 0683 127 8(313 626 4)     ال�سايف
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51 - ا�ستحقاقات االإرتباطات واالإلتزامات املحتملة
يبني �جلدول �لتايل ��ضتحقاقات �الرتباطات و�اللتز�مات �ملحتملة على �أ�ضا�ص �ال�ضتحقاق

باآالف �لدنانري �الأردنية
31 كانون �الأول 2017

�ملجموع�كرث من 5 �ضنو�تمن �ضنة ولغاية 5 �ضنو�تلغاية �ضنة
282 113 1 - 929 14 353 098 1�عتماد�ت

054 401  - 908 8 146 392 قبوالت
كفاالت :

650 674  - 139 101 511 573  - دفع
323 594 4213 87 956 994 946 511 2 - ح�ضن �لتنفيذ

185 633 9612 53 166 623 058 956 1 - �أخرى
284 300 4043 14 453 267 427 018 3ت�ضهيالت �ئتمانية ممنوحة وغري م�ضتغلة

778 716 78611 155 551 010 4412 550 9     املجموع 

باآالف �لدنانري �الأردنية
31 كانون �الأول 2017

207 8  - 605 7 602  عقود م�ضاريع �ن�ضائية
674 5  - 393 1 281 4 عقود م�ضرتيات

042 16 474 13 379 2 189  عقود �يجار ت�ضغيلية
923 29 474 13 377 11 072 5      املجموع 

باآالف �لدنانري �الأردنية
31 كانون �الأول 2016

�ملجموع�كرث من 5 �ضنو�تمن �ضنة ولغاية 5 �ضنو�تلغاية �ضنة
635 262 1 - 327 16 308 246 1�عتماد�ت

566 423  - 995 9 571 413 قبوالت
  كفاالت :

424 703 391 6 933 136 100 560  - دفع
139 829 4663 644 429 048 2441 136 2 - ح�ضن �لتنفيذ

001 949 2542 381 732 610 015 957 1 - �أخرى
994 090 0683 3 045 219 881 868 2ت�ضهيالت �ئتمانية ممنوحة وغري م�ضتغلة

759 258 17912 035 4611 041 1192 182 9     املجموع 

باآالف �لدنانري �الأردنية
31 كانون �الأول 2016

771 12  - 628 12  143 عقود م�ضاريع �ن�ضائية
244 8  677 514 1 053 6 عقود م�ضرتيات

582 14 674 12 512 1 396  عقود �يجار ت�ضغيلية
597 35 351 13 654 15 592 6      املجموع 
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52 – اإدارة راأ�ش املال
قام �لبنك �ملركزي �الأردين بتاريخ 2016/10/31 با�ضد�ر تعليمات كفاية ر�أ�ص �ملال وفقًا ملعيار بازل III و �لغاء �لعمل بتعليمات كفاية ر�أ�ص �ملال 

.II لتنظيمي وفقًا ملعيار بازل�
يقوم �لبنك باإد�رة ر�أ�ص �ملال ب�ضكل ي�ضمن ��ضتمر�رية عملياته �لت�ضغيلية وحتقيق �أعلى عائد ممكن على حقوق �مل�ضاهمني , ويتكون ر�أ�ص �ملال 

�لتنظيمي  كما عرفته �تفاقية بازل III كما هو مبني يف �جلدول �لتايل:
باآالف �لدنانري �الأردنية

31 كانــــــــون �الول
20172016

 )CET1( 115 106 2373 135 3�جمايل ر�أ�ص �ملال �ال�ضا�ضي حلملة �الأ�ضهم �لعادية
)492 589 ()890 606 (�لتعديالت �لرقابية )�لطروحات من ر�أ�ص �ملال �ال�ضا�ضي حلملة �الأ�ضهم �لعادية(

-   - ر�أ�ص �ملال �ال�ضايف
468 200 977 213 �ل�ضريحة �لثانية من ر�أ�ص �ملال

)986 266 ()810 213 (�لتعديالت �لرقابية )�لطروحات من ر�أ�ص مال �ل�ضريحة �لثانية(
105 450 5142 528 2را�ش املال التنظيمي

324 458 02018 069 19املوجودات والبنود خارج قائمة املركز املايل املرجحة باملخاطر 

 (CET1) 13.27%13.26%ن�سبة كفاية راأ�ش مال حملة االأ�سهم العادية
13.27%13.26%ن�سبة كفاية راأ�ش مال ال�سريحة االأولى

13.27%13.26%ن�سبة كفاية راأ�ش املال التنظيمي

- يقوم جمل�ص �الد�رة مبر�جعة هيكلية ر��ص �ملال ب�ضكل ربع �ضنوي, وكجزء من تلك �ملر�جعة يقوم جمل�ص �الد�رة باالخذ بعني �العتبار كلفة ر��ص 
�ملال و�ملخاطر كاحدى �لعو�مل �ال�ضا�ضية الد�رة ر��ص �ملال وذلك من خالل و�ضع �ضيا�ضة للتوزيعات �لنقدية ور�ضملة �الحتياطيات.

53 - معامالت مع اأطراف ذات عالقة

اإن تفا�سيل االأر�سدة القائمة مع االأطراف ذات عالقة كانت كما يلي :

باآالف �لدنانري �الأردنية
31 كانون �الأول 2017

ود�ئع لدى �أطر�ف ذ�ت 
عالقة

ت�ضهيالت �ئتمانية 
مبا�ضرة بالتكلفة 

�ملطفاأة

ود�ئع من �أطر�ف ذ�ت 
عالقة

�عتماد�ت وكفاالت 
و�ضحوبات وت�ضهيالت 

غري م�ضتغلة
168 112 541 146 890 11 811 336 1�ضركات �ضقيقة وتابعة

723 28 050 61    - 167 78 �ضركات حليفة
658 72 772 221 012 190 -    �أع�ضاء جمل�ص �الإد�رة وكبار �مل�ضاهمني

549 213 363 429 902 201 978 414 1املجموع
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54 - ح�سابات مدارة ل�سالح العمالء
 - ال يوجد ح�ضابات مد�رة ل�ضالح �لعمالء  كما يف 31 كانون �الول 2017 و2016 .     

55- النقد وما يف حكمه 

     �ن تفا�ضيل هذ� �لبند هي كما يلي :

باآالف �لدنانري �الأردنية
31 كانــــون �الول

20172016
485 416 8463 252 3�لنقد و�أر�ضدة لدى بنوك مركزية ت�ضتحق خالل ثالثة �أ�ضهر

250 865 8802 495 2ي�ضاف: �أر�ضدة لدى بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية ت�ضتحق خالل ثالثة �أ�ضهر
509 513 2691 455 1ينزل: ود�ئع بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية ت�ضتحق خالل ثالثة �أ�ضهر

226 768 4574 293 4املجموع

اإن تفا�سيل املعامالت مع االأطراف ذات عالقة كانت كما يلي :

باآالف �لدنانري �الأردنية
20172016

فو�ئد مدينة فو�ئد د�ئنة فو�ئد مدينة فو�ئد د�ئنة 
962  739 5 623 1 151 9 �ضركات �ضقيقة وتابعة

592 1 493 1 830  273 1 �ضركات حليفة
554 2 232 7 453 2 424 10 املجموع

 - �إن ن�ضب �لفو�ئد �ملقيدة على �لت�ضهيالت �ملمنوحة الع�ضاء جمل�ص �الد�رة وكبار �مل�ضاهمني تقع �ضمن حدود �لت�ضهيالت �ملمنوحة لباقي �لعمالء. 
- بلغت �لرو�تب و�ملكافاآت و�ملنافع �الأخرى لالإد�رة �لتنفيذية �لعليا للبنك يف �الأردن و�خلارج 27.7 مليون دينار �أردين لل�ضنة �ملنتهية يف 31 كانون 

�الأول 2017 ) 26.2 مليون دينار �أردين لل�ضنة �ملنتهية يف 31 كانون �الأول 2016( .    

باآالف �لدنانري �الأردنية
31 كانون �الأول 2016

ود�ئع لدى �أطر�ف ذ�ت 
عالقة

ت�ضهيالت �ئتمانية 
مبا�ضرة بالتكلفة 

�ملطفاأة

ود�ئع من �أطر�ف ذ�ت 
عالقة

�عتماد�ت وكفاالت 
و�ضحوبات وت�ضهيالت 

غري م�ضتغلة
958 152 812 74 463 104 099 269 1�ضركات �ضقيقة وتابعة

802 26 825 25    - 766 146 �ضركات حليفة
906 69 964 321 921 339 -    �أع�ضاء جمل�ص �الإد�رة وكبار �مل�ضاهمني

666 249 601 422 384 444 865 415 1املجموع
 ـــ بلغت �لت�ضهيالت �الئتمانية �ملبا�ضرة �ملمنوحة لالد�رة �لعليا 1.1 مليون دينار و�لت�ضهيالت �الئتمانية �لغري مبا�ضرة 6 �الف دينار كما يف 31 كانون 

�الأول 2017 )1.1 مليون دينار للت�ضهيالت �الئتمانية �ملبا�ضرة و 6 �آالف دينار للت�ضهيالت �الئتمانية �لغري مبا�ضرة كما يف 31 كانون �الول 2016(. 
ـــ بلغت ود�ئع �الد�رة �لعليا 2 مليون دينار كما يف 31 كانون �الأول 2017 )2.1 مليون دينار كما يف 31 كانون �الول 2016(. 

ـــ �إن ت�ضنيف جميع �لت�ضهيالت �الئتمانية �ملمنوحة الأطر�ف ذ�ت عالقة ديون عاملة بح�ضب نظام �لت�ضنيف �الئتماين للبنك , كما مل يتم ت�ضجيل 
�أية خم�ض�ضات تدين يف �لقيمة لقاء هذه �لت�ضهيالت .
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56 -  الق�سايا املقامة على البنك

�أ - �أقيمت دعاوى مدنية على �لبنك �لعربي �ص. م. ع منذ عام 2004 �أمام حمكمة �ملقاطعة �ل�ضرقية ملدينة نيويورك من قبل مدعني �أمريكيني 
وغري �أمريكيني )�أجانب( تت�ضابه من حيث �لوقائع �ملزعومة و�لتي مفادها �أن �لبنك �لعربي قد قام من خالل فرعه يف نيويورك, بتحويل 
�إرهابية �أدت  �أمو�ل �إىل من و�ضفو� باالإرهابيني وباملنظمات �الإرهابية يف فل�ضطني, و�نه بذلك قد �ضاعد وحر�ص على �رتكاب �أعمال 
�إىل مقتل �أو جرح �أفر�د عائالت �ملدعيــن, ويطالب �ملدعون �لبنك يف جميع �لدعاوى بالتعوي�ص عن �ل�ضرر �لناجت عن �لفعل �ملدعى 

بارتكابه. 
فيما يخ�ص �لدعاوى �ملقامة من �ملدعني �المريكيني وفقًا لقانون مكافحة �الرهاب �المريكي )ATA(, فقد �ضدر قر�ر بتاريخ 22 �أيلول   
2014 عن هيئة �ملحلفني �ملختارة من قبل �ملحكمة بخ�ضو�ص بع�ص �ملدعني مت�ضمنًا م�ضوؤولية �لبنك �ملدنية عن حو�دث من�ضوبة حلما�ص. 
وبعد ذلك مت حتديد تاريخ 17 �آب 2015 للبدء باإجر�ء�ت �ملحاكمة �خلا�ضة بتقدير �لتعوي�ضات لعدد من �ملدعني يف ثالثة حو�دث �ضمن 
�لق�ضية �ملدنية �ملقامة �ضد �لبنك. وبتاريخ 14 �آب 2015 مت �لتو�ضل �ىل �تفاق ت�ضوية بني �الأطر�ف يتم مبوجبها �نهاء هذه �لق�ضية, ويف 

�ضوء ذلك, وبناء على طلب �ملدعني و�لبنك, قرر �لقا�ضي تاأجيل جل�ضة �ملحاكمة لتنفيذ بنود هذ� �التفاق.
ت�ضمن �تفاق �لت�ضوية, ولغايات مبا�ضرة �ال�ضتئناف, و�ضع �آلية �ضكلية لتقدير مبلغ �لتعوي�ضات لهوؤالء �ملدعني, دون �خلو�ص يف حماكمة   
فعلية لتحديدها. وقد �أتاح هذ� �الإجر�ء للبنك �حل�ضول على ت�ضديق �ملحكمة لهذ� �لتقدير, و�ضدر بتاريخ 24 �أيار 2016 قر�ر قابل 
لال�ضتئناف مبا�ضرة يف �ضوئه قام �الأطر�ف بتقدمي لو�ئحهم ومذكر�تهم  ملحكمة �ال�ضتئناف, وعقدت جل�ضة �ملر�فعة بتاريخ 16 �أيار 

  .2017
لقد جاء �تفاق �لت�ضوية هذ� دون �القر�ر باأي م�ضوؤولية جتاه �ملدعني, ووفق �ضروط مقبولة, ومبا يحافظ على م�ضالح �لبنك وحمايتها   
و�لنتائج  �الحتماالت  معاجلة  �لبنك من خالل  و�ضع  ليعزز  وجاء  كما  �ضنو�ت طويلة,  �ىل  �لتقا�ضي  درجات  �متد�د فرتة  من  وخ�ضية 
�ملرتبطة بالق�ضية �ملرفوعة �ضده يف �لواليات �ملتحدة �المريكية منذ عام 2004, حيث و�ضع حدودً� اللتز�ماته ح�ضب نتائج �ال�ضتئناف, 
ويقع هذ� �التفاق �ضمن حتوط �لبنك, حيث توجد لديه خم�ض�ضات كافية لتغطية �الحتماالت �ملتوقعة مبوجب �تفاق �لت�ضوية. وبر�أي 

�الد�رة و�ملحامني �ملرت�فعني و�ملتولني متابعة هذه �لق�ضية, فاإن هذ� �التفاق قد جاء يف م�ضلحة �لبنك.
 ,)ATS( وفقًا لقانون �لتعوي�ص عن �لفعل �ل�ضار لالأجانب )أما بخ�ضو�ص �لدعاوى �ملقامة من قبل �ملدعني غري �المريكيني )�الجانب�  
فقد �ضدر بتاريخ 23 �آب 2013 قر�ر عن حمكمة �ملقاطعة يف نيويورك برد جميع دعاو�هم, وقد تبع ذلك قر�ر �آخر ملحكمة �ال�ضتئناف 
بتاريخ 8 كانون �الأول 2015 بالتاأكيد على هذ� �لرد. والحقًا وبتاريخ 9 �آيار2016 رف�ضت حمكمة �ال�ضتئناف بهيئتها �ملو�ضعة �إعادة �لنظر 
يف �لقر�ر. وقام �ملدعون بتقدمي طلب لدى �ملحكمة �لعليا �المريكية للطعن بقر�ر�ت حمكمة �ال�ضتئناف, ويف �ضوء ذلك �أ�ضدرت �ملحكمة 
�لعليا �الأمريكية قر�رها بتاريخ 3 ني�ضان2017 بقبول �لنظر فيها, وقدم �ملدعون الئحتهم بتاريخ 20 حزير�ن 2017, وقدم  �لبنك الئحته 
�جلو�بية بتاريخ 21 �آب 2017  كما وقدم �ملدعون جو�بهم عليها بتاريخ 8 �أيلول 2017,  وعقدت جل�ضة �ملر�فعة بتاريخ 11 ت�ضرين �الأول 
2017. و�إن �لبنك وحماميه على ثقة باأن قر�ر�ت حمكمة �ال�ضتئناف برد هذه �لدعاوى �ضيتم �لتاأكيد عليها, وبالتايل �حلكم ل�ضالح 

�لبنك.
ب - هنالك ق�ضايا �أخرى مقامة على �لبنك تقدر بحو�يل 98 مليون دينار كما يف 31 كانون �الأول 2017 )84.8 مليون دينار كما يف 31 

كانون �الأول 2016( .
وبر�أي �الإد�رة و�ملحامني �ملتولني متابعة هذه �لق�ضايا �أنه لن يرتتب على �لبنك مطلوبات تفوق �ملخ�ض�ص �ملقيد لقائها و�لبالغ 11 مليون   

دينار كما يف 31 كانون �الأول 2017 )12.2 مليون دينار كما يف 31 كانون �الأول 2016(.

57 - تعديل اأرقام املقارنة

تـم �عادة ت�ضنيف بع�ص �أرقام �ملقارنـة للعـام 2016 لتتنا�ضب مـع ت�ضنيـف �الأرقـام لل�ضنة �ملنتهية يف 31 كانون �الأول 2017, ومل ينتج   
عنها �أي تعديل لنتائج �أعمال �ل�ضنة �ل�ضابقة.
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يقر جمل�ش اإدارة ال�سركة بعدم وجود اأي اأمور جوهرية قد توؤثر على ا�ستمرارية ال�سركة خالل 
ال�سنة املالية التالية 2018.
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يقر جمل�ش االإدارة مب�سوؤوليته عن اعداد البيانات املالية وتوفري نظام رقابة فعال يف ال�سركة.
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نقر نحن املوقعون اأدناه ب�سحة ودقة واكتمال املعلومات والبيانات الواردة يف التقرير ال�سنوي لعام 
.2017

نعمة اإليا�ش �سباغ
املدير العام التنفيذي

غ�سان ترزي
املدير املايل

�سبيح طاهر امل�سري
رئي�س جمل�س االإدارة
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يقر جمل�ش االإدارة بعدم ح�سول اأي من اع�سائه على اأية منافع مادية او عينية لهم �سخ�سيًا او الأي 
من ذوي العالقة بهم خالل ال�سنة املالية 2017.
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مقدمـــــــــــة

 ي�يل البنك العربي اهتمامًا كبريًا ملمار�سات احلاكمية امل�ؤ�س�سية ال�سليمة، كما يلتزم جمل�س اإدارة البنك بتطبيق 
املركزي  البنك  تعليمات  املجال  هذا  يف  البنك  ويتبع  البنك،  ن�ساطات  جميع  على  املهنية  االأداء  معايري  اأعلى 
االأردين الذي تبنى ت��سيات جلنة بازل ح�ل احلاكمية امل�ؤ�س�سية، كما يتبع متطلبات اجلهات الرقابية/الر�سمية 

يف االردن ذات العالقة و�سلطات الرقابة يف البلدان االأخرى التي يعمل فيها.
 لقد كان البنك العربي من رواد امل�ؤ�س�سات التي التزمت مبفاهيم احلاكمية امل�ؤ�س�سية يف ال�سرق االأو�سط، وقد مت 
ت�سكيل جلنة التدقيق يف اأوائل العام 1996، اأما جلنة احلاكمية امل�ؤ�س�سية فقد ت�سكلت من اأع�ساء جمل�س االإدارة 
يف العام 2002، كما مت تاأ�سي�س جلنة االنتقاء واملكافاآت يف العام 2006، ومت ت�سكيل جلنة اإدارة املخاطر وجلنة 

اال�سرتاتيجية امل�ؤ�س�سية يف عام 2007.  
وقد مت اإعداد هذا الدليل اعتمادًا على دليل احلاكمية امل�ؤ�س�سية للبن�ك يف االأردن وال�سادر عن البنك املركزي 
االأردين والتعليمات ال�سادرة عنه، بعد م�اءمته مع اأحكام قان�ين البن�ك وال�سركات االأردنيني النافذين، واأحكام 

عقد التاأ�سي�س والنظام االأ�سا�سي للبنك.
و�سيق�م البنك مبراجعة هذا الدليل وتط�يره وتعديله من وقت الآخر، وكلما اقت�ست احلاجة، وذلك بهدف م�اكبة 

التغريات يف احتياجاته وت�قعاته اإ�سافة اإىل التغريات يف ال�س�ق امل�سريف.

املادة )1(: االلتزام باحلاكمية امل�ؤ�س�سية

ذات  االأخرى  االأطراف  وجميع  وامل�ساهمني  االإدارة  جمل�س  مع  العالقات  من  منتظمة  جمم�عة  البنك  لدى 
وي�سمن  اأهدافه.  لتنفيذ  الالزمة  وال��سائل  البنك  ال�سرتاتيجية  العام  االإطار  العالقات  هذه  وتتناول  ال�سلة، 
االإطار العام للحاكمية امل�ؤ�س�سية املعاملة العادلة القائمة على امل�ساواة بني جميع امل�ساهمني، مبن فيهم م�ساهم� 
االأقلية وامل�ساهم�ن االجانب، كما يعرتف بجميع حق�ق امل�ساهمني التي حددها القان�ن، وي�ؤكد تزويدهم بجميع 

املعل�مات املهمة ح�ل ن�ساط البنك، والتزام اأع�ساء جمل�س االإدارة مب�س�ؤولياتهم جتاه البنك وامل�ساهمني.
املركزي  البنك  عن  ال�سادرة  امل�ؤ�س�سية  احلاكمية  تعليمات  ملتطلبات  وفقا  الدليل  هذا  بتعديل  البنك  قام  لقد 
بتاريخ  االإدارة  جمل�س  من  اعتماده  مت  وقد  و�سيا�ساته،  احتياجاته  مع  ين�سجم  ب�سكل   ،2014/58 رقم  االأردين 
2015/1/29 ومت تعديله بتاريخ 2016/1/28، وبتاريخ 2016/10/27 مت تعديل الدليل وفقًا ملتطلبات التعليمات 
املعدلة للحاكمية امل�ؤ�س�سية للبن�ك ال�سادرة عن البنك املركزي االأردين رقم 2016/63، ومت ن�سره بحيث تت�فر 
ال�سن�ي  تقريره  بت�سمني  البنك  ويق�م  الطلب،  وللجمه�ر عند  االإلكرتوين  البنك  ن�سخة حمّدثة منه على م�قع 

تقريرًا للجمه�ر عن مدى التزام اإدارة البنك ببن�د الدليل.

املادة )2(: التعريفات 

يك�ن للكلمات والعبارات ال�اردة يف هذا الدليل املعاين املحددة لها اأدناه ما مل تدل القرينة اأو ال�سياق على غري 
ذلك: 

امل�ؤ�س�سية  االأهداف  حتديد  اإىل  يهدف  والذي  البنك،  به  ويدار  ُي�َجه  الذي  النظام   : امل�ؤ�س�سية  احلاكمية  اأ. 
للبنك وحتقيقها، واإدارة عمليات البنك ب�سكل اآمن، وحماية م�سالح امل�دعني، وااللتزام بامل�س�ؤولية ال�اجبة 

جتاه امل�ساهمني واأ�سحاب امل�سالح االآخرين، والتزام البنك بالت�سريعات و�سيا�سات البنك الداخلية.
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املالءمة: ت�فر متطلبات معينة يف اأع�ساء جمل�س اإدارة البنك واإدارته التنفيذية العليا. ب. 

املجل�س: جمل�س اإدارة البنك. ج. 

اأ�سحاب امل�سالح: اأي ذي م�ســلــحة يف البــنك مـــثل امل�دعــني اأو املـــــــ�ساهمــني اأو امل�ظفــيـن اأو الدائــنـني اأو  د. 
العمــالء اأو اجلهات الرقابية املعنية.

امل�ساهم الرئي�سي: ال�سخ�س الذي ميلك ن�سبة )5%( اأو اأكرث من راأ�سمال البنك ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر. هـ. 

ع�س� تنفيذي: ع�س� جمل�س االإدارة الذي ي�سارك مبقابل يف اإدارة العمل الي�مي للبنك. و. 

ع�س� م�ستقل: ع�س� املجل�س الذي ال يخ�سع الأي تاأثريات حتد من قدرته على اتخاذه لقرارات م��س�عية  ز. 
ل�سالح البنك، والذي تت�افر فيه ال�سروط املبينة يف املادة )3/ج( من هذا الدليل. 

املايل ومدير  واملدير  التنفيذي  العام  املدير  ونائب  التنفيذي  العام  املدير  ت�سمل  العليا:  التنفيذية  االإدارة  ح. 
االمتثال،  ومدير  )اال�ستثمار(  اخلزينة  ومدير  الداخلي  التدقيق  ومدير  املخاطر  اإدارة  ومدير  العمليات 
باالإ�سافة الأي م�ظف يف البنك له �سلطة تنفيذية م�ازية الأي من �سلطات اأي من املذك�رين ويرتبط وظيفيًا 

مبا�سرًة باملدير العام التنفيذي.

املادة )3(: ت�سكيلة املجل�س 

يتاألف جمل�س ادارة البنك من اثني ع�سر ع�س�ًا غري تنفيذي، ويتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للبنك  اأ. 
اأع�ساء  قبل  من  االدارة  جمل�س  رئي�س  ونائب  االدارة  جمل�س  رئي�س  انتخاب  يتم  كما  �سن�ات،  اربع  لفرتة 

املجل�س.
يراعى اأن يك�ن من بني اأع�ساء املجل�س اأربعة اأع�ساء م�ستقل�ن على االقل.  ب. 

تق�م جلنة االنتقاء واملكافاآت يف البنك بتحديد املتطلبات الالزمة ل�سمان ا�ستقاللية الع�س�، بحيث ت�سمل  ج. 
ال�سروط التالية كحد اأدنى :-

ان ال يك�ن ع�س�ًا تنفيذيًا يف املجل�س خالل ال�سن�ات الثالث ال�سابقة لتاريخ انتخابه .  .1
اأن ال يك�ن قد عمل م�ظفًا يف البنك اأو يف اأي من ال�سركات التابعة له خالل ال�سن�ات الثالث ال�سابقة   .2

النتخابه .
اأن ال تربطه باأي من اأع�ساء املجل�س االآخرين اأو باأي ع�س� من اأع�ساء جمال�س اإدارات ال�سركات التابعة   .3

للبنك اأو باأحد امل�ساهمني الرئي�سيني يف البنك �سلة قرابة حتى الدرجة الثانية.
اأن ال تربطه باأي من اأع�ساء االإدارة التنفيذية العليا يف البنك اأو باأي من اأع�ساء االإدارة التنفيذية العليا   .4

يف ال�سركات التابعة للبنك �سلة قرابة حتى الدرجة الثانية.
خالل  م�ظفًا  اأو  �سريكًا  كان  قد  يك�ن  واأاّل  للبنك  اخلارجي  املدقق  لدى  م�ظفًا  اأو  �سريكًا  يك�ن  ال  اأن   .5
ال�سن�ات الثالث ال�سابقة لتاريخ انتخابه ع�س�ًا يف املجل�س واأن ال تربطه بال�سريك امل�س�ؤول عن عملية 

التدقيق �سلة قرابة من الدرجة االأوىل.
البنك،  فـي  رئي�سي  مل�ساهم  حليفًا  اأو  رئي�سي  مل�ساهم  اأو ممثاًل  البنك  رئي�سيًا يف  م�ساهمًا  يك�ن  ال  اأن   .6
اإحدى  اأو م�ساهمًا رئي�سيًا يف  ُت�سكل م�ساهمته مع م�ساهمة حليف مقدار م�ساهمة م�ساهم رئي�سي،  اأو 

ال�سركات التابعة للبنك.
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اأن ال يك�ن قد �سغل ع�س�ية جمل�س اإدارة البنك اأو اإحدى �سركاته التابعة اأو ع�س� هيئة مديرين فيها   .7
الأكرث من ثمانية �سن�ات مت�سلة.

اأن ال يك�ن حا�ساًل ه� اأو اأي �سركة ه� ع�س� يف جمل�س اإدارتها اأو مالكًا لها اأو م�ساهمًا رئي�سيًا فيها على   .8
ائتمان من البنك تزيد ن�سبته على )5%( من راأ�سمال البنك املكتتب به، واأن ال يك�ن �سامنًا الئتمان من 

البنك تزيد قيمته عن ذات الن�سبة.
اأن يك�ن من ذوي امل�ؤهالت اأو اخلربات املالية اأو امل�سرفية العالية.  .9

املادة )4(: اجتماعات املجل�س 

يجب اأن ال تقل اجتماعات املجل�س عن �ستة اجتماعات يف ال�سنة. اأ. 
يجب على اأع�ساء املجل�س ح�س�ر االجتماعات �سخ�سيًا، ويف حال تعذر احل�س�ر فيمكن لع�س� املجل�س اإبداء  ب. 
وجهة نظره من خالل الفيدي� اأو الهاتف بعد م�افقة رئي�س املجل�س، ودون اأن يك�ن له احلق يف الت�س�يت اأو 

الت�قيع على حم�سر االجتماع.
تق�م االدارة التنفيذية العليا وقبل مدة كافية من اجتماع املجل�س بتزويد اأع�ساء املجل�س مبعل�مات وافية عن  ج. 

امل�ا�سيع التي �ستعر�س خالل االجتماع، وعلى رئي�س املجل�س التحقق من ذلك.
اأي   حتفظات  يتم تدوين حما�سر اجتماعات املجل�س واللجان املنبثقة عنه ب�س�رة دقيقة وكاملة وتدوين  د. 

اأثريت من قبل اأي ع�س�، واأن يحتفظ البنك بجميع هذه املحا�سر ب�سكل منا�سب.

املادة )5(: مهام وم�س�ؤوليات املجل�س 

اواًل: يق�م جمل�س االدارة مبا يلي :

ومن مالءته،  للبنك  املالية  االأو�ساع  �سالمة  من  والتاأكد  اأدائها،  ومتابعة  التنفيذية  االإدارة  على  االإ�سراف  اأ. 
واعتماد �سيا�سات واإجراءات منا�سبة لالإ�سراف والرقابة على اأداء البنك.

حتديد االأهداف اال�سرتاتيجية للبنك، وت�جيه االإدارة التنفيذية الإعداد ا�سرتاتيجية لتحقيق هذه االأهداف،  ب. 
واعتماد هذه اال�سرتاتيجية، وكذلك اعتماد خطط عمل تتما�سى مع هذه اال�سرتاتيجية.

اعتماد �سيا�سة ملراقبة ومراجعة اأداء االإدارة التنفيذية عن طريق و�سع م�ؤ�سرات اأداء رئي�سية لتحديد وقيا�س  ج. 
ور�سد االأداء والتقدم نح� حتقيق االأهداف امل�ؤ�س�سية.

التاأكد من ت�فر �سيا�سات وخطط واإجراءات عمل لدى البنك �ساملة لكافة اأن�سطته وتتما�سى مع الت�سريعات  د. 
ذات العالقة، واأنه مت تعميمها على كافة امل�ست�يات االإدارية، واأنه يتم مراجعتها بانتظام.

وتر�سيخ  البنك،  اأن�سطة  لكافة  وامل�ساءلة  للم�س�ؤولية  للبنك، ور�سم خط�ط وا�سحة  امل�ؤ�س�سية  القيم  حتديد  هـ. 
ثقافة عالية للمعايري االأخالقية والنزاهة وال�سل�ك املهني الإداريي البنك.

حتمل م�س�ؤولية �سالمة كافة عمليات البنك مبا فيها اأو�ساعه املالية وم�س�ؤولية تنفيذ متطلبات البنك املركزي  و. 
الت�سريعات  اإطار  �سمن  يدار  البنك  وان  امل�سالح،  ا�سحاب  ومراعاة  العالقة،  ذات  الرقابية  واجلهات 
وال�سيا�سات الداخلية للبنك، واأن الرقابة الفعالة مت�فرة با�ستمرار على اأن�سطة البنك مبا يف ذلك اأن�سطة 

البنك امل�سندة جلهات خارجية.
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على  بناء  وذلك  البنك  يف  العليا  التنفيذية  االإدارة  اأع�ساء  من  اأي  خدمات  اإنهاء  اأو  ا�ستقالة  وقب�ل  تعيني  ز. 
ت��سية جلنة االنتقاء واملكافاآت. هذا ويتم احل�س�ل على عدم ممانعة البنك املركزي االأردين على ا�ستقالة 

اأو اإنهاء خدمات كل من املدير العام التنفيذي وم�س�ؤويل التدقيق واالمتثال واإدارة املخاطر.
واملدقق  الداخلي  املدقق  قيام  من  والتاأكد  �سن�يًا  ومراجعتها  للبنك  داخلية  ورقابة  �سبط  اأنظمة  اعتماد  ح. 

اخلارجي مبراجعة هيكل هذه االأنظمة مرة واحدة على االأقل �سن�يًا.
�سمان ا�ستقاللية مدقق احل�سابات اخلارجي بدايًة وا�ستمرارًا. ط. 

اعتماد ا�سرتاتيجية الإدارة املخاطر ومراقبة تنفيذها، بحيث تت�سمن م�ست�ى املخاطر املقب�لة و�سمان عدم  ي. 
تعري�س البنك ملخاطر مرتفعة، وان يك�ن املجل�س ملمًا ببيئة العمل الت�سغيلية للبنك واملخاطر املرتبطة بها، 
واأن يتاأكد من وج�د اأدوات وبنية حتتية الإدارة املخاطر يف البنك قادرة على حتديد وقيا�س و�سبط ومراقبة 

كافة ان�اع املخاطر التي يتعر�س لها البنك. 
�سمان وج�د نظم معل�مات اإدارية كافية وم�ث�ق بها تغطي كافة اأن�سطة البنك. ك. 

اأن ال�سيا�سة االئتمانية للبنك تت�سمن تقييم ن�عية احلاكمية امل�ؤ�س�سية لعمالئه من ال�سركات  التحقق من  ل. 
وخا�سة ال�سركات امل�ساهمة العامة، بحيث يتم تقييم املخاطر للعمالء بنقاط ال�سعف والق�ة تبعًا ملمار�ساتهم 

يف جمال احلاكمية.
التاأكد من اأن البنك يتبنى مبادرات اجتماعية منا�سبة يف جمال حماية البيئة وال�سحة والتعليم. م. 

باإيجاد ف�سل وا�سح بني �سلطات امل�ساهمني الذين ميتلك�ن م�سلحة م�ؤثرة من  اتخاذ االإجراءات الكفيلة  ن. 
اآليات  ايجاد  وعليه  ال�سليمة،  امل�ؤ�س�سية  احلاكمية  تعزيز  بهدف  اأخرى  جهة  من  التنفيذية  واالإدارة  جهة 
منا�سبة للحد من تاأثريات امل�ساهمني الذين ميتلك�ن م�سلحة م�ؤثرة، وذلك من خالل االآتي على �سبيل املثال 

ال احل�سر:
ان ال ي�سغل اي من امل�ساهمني الذين ميتلك�ن م�سلحة م�ؤثرة اي وظيفة يف االدارة التنفيذية العليا.  .1

ان ت�ستمد االدارة التنفيذية العليا �سلطتها من املجل�س وحده، والعمل يف اطار التف�ي�س املمن�ح لها من   .2
قبله.

اعتماد هيكل تنظيمي للبنك يبني الت�سل�سل االإداري، مبا يف ذلك اللجان املنبثقة عنه واالإدارة التنفيذية. �س. 
لهذه  االإدارية  الهياكل  واعتماد  لها،  التابعة  وال�سركات  للمجم�عة  وال�سيا�سات  اال�سرتاتيجيات  اعتماد  ع. 
بهذا  ال�سادرة  التعليمات  مراعاة  مع  املجم�عة  م�ست�ى  على  امل�ؤ�س�سية  للحاكمية  دليل  واعتماد  ال�سركات، 

ال�ساأن عن البن�ك املركزية اأو اجلهات الرقابية للدول املت�اجدة فيها ال�سركات التابعة.
حتديد العمليات امل�سرفية التي تتطلب م�افقة جمل�س االدارة، على اأن يراعى عدم الت��سع يف ذلك مبا يخل  ف. 
بالدور الرقابي للمجل�س، واأن ال مينح �سالحيات تنفيذية مبا فيها �سالحيات منح ائتمان لع�س� من اأع�ساء 

املجل�س منفردًا مبا يف ذلك رئي�س املجل�س.
�س. حتديد مهام اأمني �سر املجل�س بحيث ت�سمل:-

والتحفظات  واالعرتا�سات  واالقرتاحات  املداوالت  كافة  وتدوين  املجل�س،  اجتماعات  جميع  ح�س�ر   .1
وكيفية الت�س�يت على م�سروعات قرارات املجل�س.

حتديد م�اعيد اجتماعات املجل�س وذلك بالتن�سيق مع رئي�س املجل�س.  .2
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التاأكد من ت�قيع اأع�ساء جمل�س االإدارة على حما�سر االجتماعات والقرارات.  .3
يف  طرحها  اإرجاء  مت  م�ا�سيع  اأي  بحث  ومتابعة  االإدارة،  جمل�س  من  املتخذة  القرارات  تنفيذ  متابعة   .4

اجتماع �سابق.
حفظ �سجالت ووثائق اجتماعات جمل�س االإدارة.  .5

مع  تت�افق  املجل�س  عن  اإ�سدارها  املن�ي  القرارات  م�ساريع  اأن  من  للتاأكد  الالزمة  االإجراءات  اتخاذ   .6
الت�سريعات.

التح�سري الجتماعات الهيئة العامة والتعاون مع اللجان املنبثقة عن املجل�س.  .7
تزويد البنك املركزي باإقرارات املالءمة التي يتم ت�قيعها من قبل اأع�ساء املجل�س.  .8

واأمني �سر املجل�س،  التنفيذية  االإدارة  املنبثقة مع  واللجان  املبا�سر الأع�ساء جمل�س االدارة  اتاحة االت�سال  ق. 
وت�سهيل قيامهم باملهام امل�كلة اإليهم، مبا يف ذلك اال�ستعانة عند اللزوم وعلى نفقة البنك مب�سادر خارجية 
االإدارة  قرارات  على  بالتاأثري  املجل�س  اأع�ساء  من  اأي  قيام  عدم  على  التاأكيد  مع  املجل�س،  مب�افقة  وذلك 

التنفيذية اإال من خالل املداوالت التي تتم يف اجتماعات املجل�س اأو اللجان املنبثقة عنه.

ثانياً: يت�لى، وكحد ادنى، رئي�س جمل�س االدارة املهام التالية:-

احلر�س على اإقامة عالقة بناءة بني املجل�س واالإدارة التنفيذية للبنك. اأ. 
الت�سجيع على النقد البّناء ح�ل الق�سايا التي يتم بحثها ب�سكل عام وتلك التي ي�جد ح�لها تباين يف وجهات  ب. 

النظر بني االأع�ساء، وي�سجع على النقا�سات والت�س�يت على تلك الق�سايا.
التاأكد من ا�ستالم جميع اأع�ساء املجل�س ملحا�سر االجتماعات ال�سابقة وت�قيعها، وا�ستالمهم جدول اأعمال  ج. 
اأي اجتماع قبل انعقاده مبدة كافية، على اأن يت�سمن اجلدول معل�مات مكت�بة كافية عن امل�ا�سيع التي �سيتم 

مناق�ستها يف االجتماع ويك�ن الت�سليم ب�ا�سطة اأمني �سر املجل�س.
التاأكد من وج�د ميثاق ينظم ويحدد عمل املجل�س. د. 

مناق�سة الق�سايا اال�سرتاتيجية والهامة يف اجتماعات املجل�س ب�سكل م�ستفي�س. هـ. 
وتعليمات  البن�ك  بعمل  العالقة  الق�انني ذات  بن�س��س  انتخابه  املجل�س عند  اأع�ساء  تزويد كل ع�س� من  و. 
البنك املركزي ذات العالقة بعمل املجل�س مبا فيها هذا الدليل، وبكتيب ي��سح حق�ق الع�س� وم�س�ؤولياته 

وواجباته، ومهام وواجبات امني �سر املجل�س.
تزويد كل ع�سٍ� مبلخ�سٍ كاٍف عن اأعمال البنك عند التعيني اأو عند الطلب. ز. 

اجلديد  للع�س�  يتيح  واأن  امل�ستمر،  وتعلمهم  بتط�ير خرباتهم  يتعلق  فيما  املجل�س  اأع�ساء  احتياجات  تلبية  ح. 
ح�س�ر برنامج ت�جيه، بحيث يراعي اخللفية امل�سرفية للع�س�، على اأن يحت�ي هذا الربنامج وكحد اأدنى 

امل�ا�سيع التالية:-
البنية التنظيمية للبنك، واحلاكمية امل�ؤ�س�سية، وميثاق ق�اعد ال�سل�ك املهني.  .1

االأهداف امل�ؤ�س�سية وخطة البنك اال�سرتاتيجية و�سيا�ساته املعتمدة.  .2
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االأو�ساع املالية للبنك.  .3
هيكل خماطر البنك واإطار اإدارة املخاطر لديه.  .4

التداول مع اأي ع�سٍ� جديد مب�ساعدة امل�ست�سار القان�ين للبنك ح�ل مهام وم�س�ؤوليات املجل�س وخا�سة ما  ط. 
بالع�س�ية  اخلا�سة  االأخرى  واالأم�ر  وال�سالحيات  املهام  لت��سيح  والتنظيمية  القان�نية  باملتطلبات  يتعلق 
ومنها فرتة الع�س�ية، وم�اعيد االجتماعات، ومهام اللجان، وقيمة املكافاآت، واإمكانية احل�س�ل على امل�س�رة 

الفنية املتخ�س�سة امل�ستقلة عند ال�سرورة. 

ثالثاَ: يلتزم اأع�ساء جمل�س االدارة مبا يلي :-

االإملام بالت�سريعات واملبادئ املتعلقة بالعمل امل�سريف والبيئة الت�سغيلية للبنك وم�اكبة التط�رات التي حت�سل  اأ. 
فيه وكذلك امل�ستجدات اخلارجية التي لها عالقة باأعماله، مبا يف ذلك متطلبات التعيني يف وظائف االإدارة 

التنفيذية العليا يف البنك.
ح�س�ر اجتماعات املجل�س، واجتماعات جلانه ح�سب املقت�سى واجتماعات الهيئة العامة. ب. 

عدم االإف�ساح عن املعل�مات ال�سرية اخلا�سة بالبنك اأو ا�ستخدامها مل�سلحته اخلا�سة اأو مل�سلحة غريه. ج. 
تغليب م�سلحة البنك يف كل املعامالت التي تتم مع اأي �سركة اأخرى له م�سلحة �سخ�سية فيها، وعدم اأخذ  د. 
فر�س العمل التجاري اخلا�سة بالبنك مل�سلحته اخلا�سة، واأن يتجنب تعار�س امل�سالح واالإف�ساح للمجل�س 
ب�سكل تف�سيلي عن اأي تعار�س يف امل�سالح يف حالة وج�ده مع االلتزام بعدم احل�س�ر اأو امل�ساركة بالقرار 
املتخذ باالجتماع الذي يتم فيه تداول مثل هذا امل��س�ع، واأن يدّون هذا االإف�ساح يف حم�سر اجتماع املجل�س.

تخ�سي�س ال�قت الكايف لال�سطالع مبهامه كع�س� جمل�س اإدارة. هـ. 

رابعاً: م�س�ؤولية جمل�س االدارة وم�سائلته:

اعتماد حدود وا�سحة للم�س�ؤولية وامل�سائلة وااللتزام واالإلزام بها يف جميع امل�ست�يات االإدارية يف البنك. اأ. 
التاأكد من اأن الهيكل التنظيمي يعك�س ب��س�ح خط�ط امل�س�ؤولية وال�سلطة، على اأن ي�سمل على االأقل امل�ست�يات  ب. 

الرقابية التالية:
جمل�س االإدارة وجلانه.  .1

اإدارات منف�سلة للمخاطر واالمتثال والتدقيق الداخلي ال متار�س اعمال تنفيذية ي�مية.  .2
وحدات/ م�ظفني غري م�ساركني يف العمليات الي�مية الأن�سطة البنك.  .3

التاأكد من اأن االإدارة التنفيذية العليا تق�م مب�س�ؤولياتها املتعلقة باإدارة العمليات الي�مية للبنك واأنها ت�ساهم  ج. 
يف تطبيق احلاكمية امل�ؤ�س�سية فيه، واأنها تف��س ال�سالحيات للم�ظفني، واأنها تن�سئ بنية اإدارية فعالة من 
�ساأنها تعزيز امل�ساءلة، واإنها تنفذ املهام يف املجاالت واالأن�سطة املختلفة لالأعمال ب�سكل يتفق مع ال�سيا�سات 

واالإجراءات التي اعتمدها املجل�س.
اعتماد �س�ابط رقابية منا�سبة متكنه من م�ساءلة االإدارة التنفيذية العليا. د. 
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عدم اجلمع بني من�سبي رئي�س املجل�س واملدير العام التنفيذي، وان ال يك�ن رئي�س املجل�س اأو اأي من اأع�ساء  هـ. 
املجل�س اأو امل�ساهمني الرئي�سيني مرتبطًا مع املدير العام التنفيذي ب�سلة قرابة دون الدرجة الرابعة.

املادة )6(: املدير العام التنفيذي

اإ�سافة اإىل ما ه� وارد يف الت�سريعات، يق�م املدير العام التنفيذي مبا يلي: 
تط�ير الت�جه اال�سرتاتيجي للبنك. اأ. 

تنفيذ ا�سرتاتيجيات و�سيا�سات البنك. ب. 
تنفيذ قرارات جمل�س االإدارة. ج. 

ت�فري االإر�سادات لتنفيذ خطط العمل ق�سرية وط�يلة االأجل. د. 
ت��سيل روؤية ور�سالة وا�سرتاتيجية البنك اإىل امل�ظفني. هـ. 
اإعالم املجل�س بجميع اجل�انب الهامة لعمليات البنك. و. 

اإدارة العمليات الي�مية للبنك. ز. 

املادة )7(: اللجان املنبثقة عن املجل�س

يق�م جمل�س االإدارة بت�سكيل جلان من بني اأع�سائه، يحدد اأهدافها ويف��سها ب�سالحيات من قبله، وذلك وفق 
وج�د هذه  واأن  كما  االدارة،  اإىل جمل�س  دورية  تقارير  برفع  اللجان  وتق�م هذه  ي��سح ذلك،  لكل جلنة  ميثاق 
اللجان ال يعفي املجل�س ككل من حتمل م�س�ؤولياته. ويحظر على اأي ع�س� يف املجل�س اأن يك�ن رئي�سًا الأكرث من 
جلنة من اللجان التالية: )احلاكمية امل�ؤ�س�سية، التدقيق، االنتقاء واملكافاآت، واإدارة املخاطر(، كما يحظر عليه 

اأن يك�ن رئي�سًا الأكرث من جلنتني من كافة اللجان املنبثقة عن املجل�س.

وهذه اللجان تتمثل باالتي:
اأ. جلنة احلاكمية امل�ؤ�س�سية:

تتاألف من ثالثة اأع�ساء على االأقل من املجل�س غالبيتهم من االأع�ساء امل�ستقلني وعلى اأن ت�سم رئي�س املجل�س 
وتت�ىل هذه اللجنة الت�جيه واالإ�سراف على اإعداد دليل احلاكمية امل�ؤ�س�سية وحتديثه ومراقبة تطبيقه.

ب. جلنة التدقيق:

تتاألف جلنة التدقيق من ثالثة اأع�ساء على االأقل من املجل�س ويك�ن غالبية اأع�ساء اللجنة مبا فيهم رئي�س   .1
اللجنة من االع�ساء امل�ستقلني، وعلى اأن ال يك�ن رئي�س اللجنة ه� رئي�س املجل�س اأو رئي�س الأي جلنة اأخرى 

منبثقة عن املجل�س.
يك�ن جميع اأع�ساء اللجنة حا�سلني على م�ؤهالت علمية ويتمتع�ن بخربة عملية منا�سبة يف جماالت املحا�سبة   .2

اأو املالية اأو اأي من التخ�س�سات اأو املجاالت امل�سابهة ذات العالقة باأعمال البنك.
جتتمع جلنة التدقيق اأربع مرات يف ال�سنة وكلما اقت�ست احلاجة.  .3
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تق�م جلنة التدقيق مبراجعة ما يلي :  .4
نطاق ونتائج ومدى كفاية التدقيق الداخلي واخلارجي للبنك. اأ. 

الق�سايا املحا�سبية ذات االأثر اجل�هري على البيانات املالية للبنك. ب. 
ج. اأنظمة ال�سبط والرقابة الداخلية يف البنك.

د.  اخلطة ال�سن�ية الإدارة االمتثال.
واأي  واأتعابه  واإنهاء عمله  املدقق اخلارجي  تعيني  الت��سيات ملجل�س االدارة بخ�س��س  بتقدمي  اللجنة  تق�م   .5
�سروط تتعلق بالتعاقد معه، باالإ�سافة اإىل تقييم ا�ستقالليته، اآخذة باالعتبار اأي اأعمال اأخرى كلف بها خارج 

نطاق التدقيق.
6.  يك�ن للجنة �سالحية احل�س�ل على اأي معل�مات من االإدارة التنفيذية ولها احلق يف ا�ستدعاء اأي اإداري 

حل�س�ر اأي من اجتماعاتها على اأن يك�ن من�س��سًا على ذلك يف ميثاقها.
جتتمع اللجنة مع املدقق اخلارجي واملدقق الداخلي وم�س�ؤول االمتثال مرة واحدة على االأقل يف ال�سنة بدون   .7

ح�س�ر اأي من اأع�ساء االإدارة التنفيذية العليا.
يف  خطاأ  اأي  عن  �سري  ب�سكل  االإبالغ  من  امل�ظفني  متكن  التي  االإجراءات  ومراقبة  مبراجعة  اللجنة  تق�م   .8
والتاأكد من  امل�ستقل  للتحقيق  اللجنة وج�د الرتتيبات الالزمة  اأخرى، وت�سمن  اأم�ر  اأية  اأو  املالية  التقارير 

متابعة نتائج التحقيق ومعاجلتها مب��س�عية.
ال يج�ز دمج اأعمال اأي جلنة اأخرى مع اأعمال هذه اللجنة.  .9

جلنة االنتقاء واملكافاآت: ج. 

1.  تتاألف من ثالثة اأع�ساء على االأقل من املجل�س بحيث يك�ن غالبية اأع�ساء اللجنة مبا فيهم رئي�س اللجنة من 
االأع�ساء امل�ستقلني. 

جتتمع اللجنة كلما دعت احلاجة.  .2
تك�ن مهام و�سالحيات جلنة االنتقاء واملكافاآت ما يلي:  .3

وم�ؤهالت  قدرات  باالعتبار  االأخذ  مع  املجل�س  ع�س�ية  اإىل  لالن�سمام  امل�ؤهلني  االأ�سخا�س  حتديد  اأ.  
االأ�سخا�س املر�سحني، كما ي�ؤخذ بعني االعتبار يف حالة اإعادة تر�سيح الع�س� عدد مرات ح�س�ره وفاعلية 

م�ساركته يف اجتماعات املجل�س.
تر�سح اإىل املجل�س االأ�سخا�س امل�ؤهلني لالن�سمام اإىل االإدارة التنفيذية العليا. ب. 

التاأكد من ح�س�ر اأع�ساء املجل�س ور�سات عمل اأو ندوات يف امل�ا�سيع امل�سرفية وباالأخ�س اإدارة املخاطر  ج. 
واحلاكمية امل�ؤ�س�سية واآخر تط�رات العمل امل�سريف.

حتديد فيما اإذا كان الع�س� يحقق �سفة الع�س� امل�ستقل ومراجعة ذلك ب�سكل �سن�ي. د. 
اأداء املجل�س واملدير العام التنفيذي، بحيث يك�ن معيار تقييم  اأ�س�س حمددة ومعتمدة يف تقييم  اإتباع  هـ. 

االأداء م��س�عيًا.
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ت�فري معل�مات وملخ�سات ح�ل خلفية بع�س امل�ا�سيع الهامة عن البنك الأع�ساء جمل�س االدارة عند  و. 
الطلب، والتاأكد من اطالعهم امل�ستمر ح�ل احدث امل�ا�سيع ذات العالقة بالعمل امل�سريف.

التاأكد من وج�د �سيا�سة منح مكافاآت الإداريي البنك ومراجعتها ب�س�رة دورية وتطبيق هذه ال�سيا�سة  ز. 
ومكافاآتهم  العليا  التنفيذية  االإدارة  وباقي  التنفيذي  العام  املدير  رواتب  بتحديد  اللجنة  ت��سي  كما 

وامتيازاتهم االأخرى.
لال�سطالع  الكايف  ال�قت  بتخ�سي�س  االإدارة  جمل�س  ع�س�  قيام  من  للتحقق  وا�سحة  منهجية  ايجاد  ح. 

مبهامه كع�س� جمل�س اإدارة.

د. جلنة اإدارة املخاطر:

1.  تتاألف جلنة ادارة املخاطر من ثالثة اأع�ساء على االقل من املجل�س على اأن يك�ن من بينهم ع�س�ا م�ستقال، 
ا�سافة اىل املدير العام التنفيذي ومدير ادارة املخاطر.

جتتمع اللجنة اربع مرات يف ال�سنة وكلما اقت�ست احلاجة.  .2
ت�سمل مهام جلنة ادارة املخاطر ما يلي:  .3

مراجعة اإطار اإدارة املخاطر يف البنك. اأ. 
مراجعة ا�سرتاتيجية اإدارة املخاطر لدى البنك قبل اعتمادها من املجل�س. ب. 

م�اكبة التط�رات التي ت�ؤثر على اإدارة املخاطر بالبنك، ورفع تقارير دورية عنها اإىل املجل�س. ج. 
التحقق من عدم وج�د تفاوت بني املخاطر الفعلية التي ياأخذها البنك وم�ست�ى املخاطر املقب�لة التي  د. 

وافق عليها املجل�س.
تهيئة الظروف املنا�سبة التي ت�سمن التعرف على املخاطر ذات االأثر اجل�هري، واأي اأن�سطة يق�م بها  هـ. 
املجل�س  اإىل  بذلك  تقارير  ورفع  املقب�لة،  املخاطر  م�ست�ى  من  اكرب  ملخاطر  تعر�سه  اأن  ميكن  البنك 

ومتابعة معاجلتها. 

هـ. جلنة اال�سرتاتيجية امل�ؤ�س�سية

العام  واملدير  للرئي�س  اإ�سافة  املجل�س  من  اأع�ساء  ثالثة  من  للبنك  امل�ؤ�س�سية  اال�سرتاتيجية  جلنة  تتاألف   .1
التنفيذي ونائب املدير العام التنفيذي.

جتتمع اللجنة كلما اقت�ست احلاجة.  .2
ت�سمل مهام جلنة اال�سرتاتيجية امل�ؤ�س�سية ما يلي:  .3

عامة  �سيا�سات  وج�د  من  والتاأكد  البنك،  با�سرتاتيجية  العالقة  ذات  العنا�سر  جميع  على  االإ�سراف  اأ. 
لتنفيذ االإ�سرتاتيجيات بفاعلية.
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امل�افقة على القرارات اال�سرتاتيجية وت�جيه االإدارة التنفيذية. ب. 
جديدة،  اأ�س�اق  يف  والت��سع  واالندماج  اال�ستح�اذ  كعمليات  جديدة  ا�ستثمارات  اأية  واإقرار  مراجعة  ج. 

وعمليات التخلي عن امللكية اخلا�سة بالبنك اأو ال�سركات التابعة.

و. جلنة االئتمان 

اأحد  يك�ن  اأن  ويج�ز  اأع�ساء  واأربعة  املجل�س  رئي�س  من  االإدارة  جمل�س  عن  املنبثقة  االئتمان  جلنة  تتاألف   .1
اأع�سائها م�ستقاًل على اأن ال يك�ن ع�س�ًا يف جلنة التدقيق، وميكن الأع�ساء االإدارة التنفيذية العليا امل�ساركة 

يف اجتماعاتها.
جتتمع اللجنة كلما اقت�ست احلاجة.  .2

تك�ن مهام جلنة االئتمان املنبثقة عن جمل�س االإدارة امل�افقة على منح القرو�س والت�سهيالت امل�سرفية التي   .3
تزيد قيمتها عن ال�سالحيات االئتمانية للجنة االئتمان العليا للبنك وذلك بناًء على ت��سية جلنة االئتمان 

العليا للبنك ووفقًا لل�سيا�سة واحلدود االئتمانية امل�افق عليها من جمل�س االإدارة.
ترفع جلنة االئتمان اإىل املجل�س ب�سكل دوري تفا�سيل الت�سهيالت التي مت امل�افقة عليها من قبلها.   .4

ز. جلنة حاكمية تكن�ل�جيا املعل�مات 

تتاألف جلنة حاكمية تكن�ل�جيا املعل�مات من ثالثة اأع�ساء على االأقل من املجل�س.  .1
جتتمع اللجنة ب�سكل ربع �سن�ي على االأقل.  .2

تق�م جلنة حاكمية تكن�ل�جيا املعل�مات برفع تقارير دورية اإىل جمل�س االإدارة.  .3
تق�م جلنة حاكمية تكن�ل�جيا املعل�مات مبهامها وفقًا ملا جاء يف دليل حاكمية واإدارة املعل�مات والتكن�ل�جيا   .4

امل�ساحبة لها واملعتمد من جمل�س االإدارة.

املادة )8(: مالئمة اأع�ساء املجل�س

اأن تت�سمن هذه ال�سيا�سة احلد  اأع�سائه، على  يق�م جمل�س االدارة باعتماد �سيا�سة فعاله ل�سمان مالئمة  اأ. 
االأدنى من املعايري واملتطلبات وال�سروط ال�اجب ت�فرها يف الع�س� املر�سح واملعني، وعلى اأن يتم مراجعة هذه 
ال�سيا�سة كلما ا�ستدعت احلاجة لذلك، وو�سع اإجراءات واأنظمة كافية للتاأكد من ا�ستيفاء جميع االأع�ساء 

ملعايري املالئمة وا�ستمرار متتعهم بها.
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يجب اأن تت�افر فيمن ي�سغل رئا�سة اأو ع�س�ية جمل�س اإدارة البنك ال�سروط التالية:- ب. 
اأن ال يقل عمره عن خم�سه وع�سرين �سنة.  .1

اأن ال يك�ن ع�س�ا يف جمل�س اإدارة اأي بنك اآخر داخل اململكة اأو مديرا عاما له اأو م�ظفا فيه ما مل يكن   .2
البنك االآخر تابعا لذلك البنك.

اأن ال يك�ن حماميا اأو م�ست�سارا قان�نيا اأو مدقق ح�سابات للبنك.  .3
اأن يك�ن حا�سال على الدرجة اجلامعية االأوىل كحد اأدنى �س�اء يف االقت�ساد اأو املالية اأو املحا�سبة اأو   .4

اإدارة االأعمال اأو اأي من التخ�س�سات امل�سابهة.
اأن ال يك�ن م�ظفا يف احلك�مة اأو اأي م�ؤ�س�سة ر�سمية عامة ما مل يكن ممثال عنها.  .5

اأن ال يك�ن ع�س�ا يف جمال�س اإدارة اأكرث من خم�س �سركات م�ساهمة عامة داخل اململكة، �س�اء ب�سفته   .6
ال�سخ�سية يف بع�سها اأو ب�سفته ممثال ل�سخ�س اعتباري.

اأن يك�ن لديه خربة يف جمال اأعمال البن�ك اأو املالية اأو املجاالت امل�سابهة ال تقل عن خم�س �سن�ات.  .7
على كل من ي�سغل رئا�سة اأو ع�س�ية املجل�س ت�قيع اإقراٍر وفق النم�ذج املعتمد يحفظ لدى البنك ون�سخة منه  ج. 

تر�سل اإىل البنك املركزي مرفقًا به ال�سرية الذاتية للع�س�.
على  �سلبًا  ت�ؤثر  اأن  ميكن  ج�هرية  معل�مات  اأي  عن  املركزي  البنك  اإعالم  من  التاأكد  املجل�س  رئي�س  على  د. 

مالءمة اأي من اأع�سائه.

املادة )9(: مالئمة اأع�ساء االإدارة التنفيذية العليا

يق�م جمل�س االدارة مبا يلي: اأ. 
اعتماد �سيا�سة ل�سمان مالئمة اأع�ساء االإدارة التنفيذية العليا يف البنك، على اأن تت�سمن هذه ال�سيا�سة   .1
احلد االأدنى من املعايري واملتطلبات وال�سروط ال�اجب ت�فرها يف ع�س� االإدارة التنفيذية العليا، وعلى 
جمل�س االدارة مراجعة هذه ال�سيا�سة من وقت الآخر، وو�سع اإجراءات واأنظمة كافية للتاأكد من ا�ستيفاء 

جميع اأع�ساء االإدارة التنفيذية العليا ملعايري املالئمة وا�ستمرار متتعهم بها.
الفنية واخلربة امل�سرفية بعد احل�س�ل على عدم  والكفاءة  بالنزاهة  يتمتع  تنفيذي  تعيني مدير عام   .2

ممانعة البنك املركزي االردين. 
امل�افقة على تعيني اأي من اأع�ساء االإدارة التنفيذية العليا للبنك بعد احل�س�ل على عدم ممانعة من   .3

البنك املركزي االردين.
اإقرار خطه االحالل ال�ظيفي الأع�ساء االإدارة التنفيذية العليا، وعلى املجل�س مراجعة هذه اخلطة مرة   .4

يف ال�سنة على االأقل. 
اإعالم البنك املركزي عن اأي معل�مات ج�هرية ميكن اأن ت�ؤثر �سلبا على مالئمة اأي من اأع�ساء اإدارته   .5

التنفيذية العليا.
يجب اأن تت�فر يف من يعني يف االإدارة التنفيذية العليا للبنك ال�سروط التالية:- ب. 

اأن ال يك�ن ع�س�ا يف جمل�س اإدارة اأي بنك اآخر داخل اململكة، ما مل يكن البنك االآخر تابعًا لذلك البنك.  .1
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اأن يك�ن متفرغا الإدارة اأعمال البنك.  .2
اأن يك�ن حا�سال على الدرجة اجلامعية االأوىل كحد اأدنى يف االقت�ساد اأو املالية اأو املحا�سبة اأو اإدارة   .3

االأعمال اأو اأي من التخ�س�سات امل�سابهة التي لها عالقة بعمل البنك.
با�ستثناء  �سن�ات  تقل عن خم�س  اأعمال ذات �سله ال  اأو  البن�ك  اأعمال  لديه خربة يف جمال  يك�ن  اأن   .4

من�سب املدير العام التنفيذي، الذي يجب اأن ال تقل خربته يف جمال اأعمال البن�ك عن ع�سر �سن�ات.
اأي ع�س� يف االإدارة التنفيذية العليا وبالتايل  يجب احل�س�ل على عدم ممانعة البنك املركزي قبل تعيني  ج. 
�سريته  على  للتعيني  املر�سح  من  يح�سل  اأن  العليا  التنفيذية  االإدارة  يف  ع�س�  اأي  تعيني  قبل  البنك  على 
الذاتية مرفقًا بها ال�ثائق وال�سهادات العلمية و�سهادات اخلربة و�سهادات ح�سن ال�سرية وال�سل�ك وغريها 
من ال�ثائق املعززة الالزمة، والطلب من املر�سح ت�قيع االإقرار املعتمد، وعلى البنك تزويد البنك املركزي 

بن�سخة عن االإقرار مرفقًا به ال�سرية الذاتية للع�س�.
املادة )10(: تقييم اأداء املجل�س واالداريني

يق�م جمل�س االدارة با�ستحداث نظام لتقييم اأعماله واأعمال اأع�سائه، وعلى اأن يت�سمن هذا النظام كحد  اأ. 
اأدنى ما يلي:-

و�سع اأهداف حمدده وحتديد دور املجل�س يف حتقيق هذه االأهداف ب�سكل ميكن قيا�سه.  .1
وا�ستخدامها  اال�سرتاتيجية  واالأهداف  اخلطط  من  ا�ستخال�سها  ميكن  رئي�سيه  اأداء  م�ؤ�سرات  حتديد   .2

لقيا�س اأداء املجل�س.
الت�ا�سل ما بني جمل�س االإدارة وامل�ساهمني ودورية هذا الت�ا�سل.  .3

دورية اجتماعات جمل�س االإدارة مع االإدارة التنفيذية العليا.  .4
دور الع�س� يف اجتماعات جمل�س االإدارة، وكذلك مقارنة ادائه باأداء االأع�ساء االآخرين، ويجب احل�س�ل   .5

على التغذية الراجعة من الع�س� املعني وذلك بهدف حت�سني عملية التقييم.
اللجنة  تق�م  اأن  وعلى  والأع�سائه،  وللجانه  ككل  املجل�س  لعمل  بتقييم  �سن�يا  واملكافاآت  االنتقاء  تق�م جلنة  ب. 

باإعالم البنك املركزي بنتيجة هذا التقييم.
يق�م املجل�س بتقييم اأداء املدير العام التنفيذي �سن�يا وفق نظام تقييم ُمعد من قبل جلنة االنتقاء واملكافاآت  ج. 
مبا يف ذلك و�سع م�ؤ�سرات االأداء الرئي�سية، وبحيث تت�سمن معايري تقييم اأداء املدير العام التنفيذي كل من 
االأداء املايل واالإداري للبنك، ومدى اجنازه خلطط وا�سرتاتيجيات البنك مت��سطة وط�يلة االأجل، وعلى اأن 

تق�م اللجنة باإعالم البنك املركزي بنتيجة هذا التقييم.
على املجل�س اعتماد نظام لقيا�س اأداء اداريي البنك من غري اأع�ساء جمل�س االإدارة واملدير العام التنفيذي،  د. 

على اأن ي�سمل هذا النظام على االتي كحد ادنى:
ال�س�ابط  وتطبيق  املخاطر  اإدارة  عمل  باإطار  االلتزام  اأداء  لقيا�س  منا�سب  ترجيحي  وزن  يعطى  اأن   .1

الداخلية واملتطلبات التنظيمية.
اأن ال يك�ن اإجمايل الدخل اأو الربح العن�سر ال�حيد لقيا�س االأداء، ولكن يجب اأن ت�ؤخذ بعني االعتبار   .2
عنا�سر اأخرى لقيا�س اأداء االإداريني مثل املخاطر املرتبطة بالعمليات االأ�سا�سية ور�سا العميل وغريها.

عدم ا�ستغالل النف�ذ وتعار�س امل�سالح.  .3
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املادة )11(: املكافاآت املالية للمجل�س واالإداريني

يق�م جمل�س االدارة ب��سع اإجراءات لتحديد مكافاآت اأع�سائه، وذلك اعتمادا على نظام التقييم الذي اقره. اأ. 
بامل��س�عية  تت�سف  لالإداريني  مالية  مكافاآت  منح  �سيا�سة  ب��سع  البنك  يف  واملكافاآت  االنتقاء  جلنة  تق�م  ب. 

وال�سفافية. 
يجب اأن يت�فر يف �سيا�سة منح املكافاآت املالية العنا�سر التالية كحد اأدنى: ج. 

وا�ستقطابهم  الالزمة  واخلربات  واملهارات  الكفاءات  ذوي  االإداريني  على  للمحافظة  معدة  تك�ن  اأن    .1
وحتفيزهم واالرتقاء باأدائهم.

اأن تك�ن م�سممة ل�سمان عدم ا�ستخدامها ب�سكل ي�ؤثر على مالءة و�سمعة البنك.   .2
اأن تاأخذ باالعتبار املخاطر وو�سع ال�سي�لة واالأرباح وت�قيتها.   .3

4. اأن ال ي�ستند عن�سر منح املكافاأة فقط على اأداء ال�سنة احلالية، بل اأن ي�ستند اأي�سًا على اأدائه يف املدى 
املت��سط والط�يل )3-5( �سن�ات.

اأن تعرب عن اأهداف البنك وقيمة واإ�سرتاتيجيته.   .5
حتدد �سكل املكافاآت كاأن تك�ن على �سكل اأتعاب اأو رواتب اأو بدالت اأو عالوات اأو خيارات االأ�سهم اأو اأي    .6

مزايا اأخرى.
7. اإمكانية تاأجيل دفع ن�سبة معق�لة من املكافاآت، بحيث يتم حتديد هذه الن�سبة وفرتة التاأجيل على اأ�سا�س 

طبيعة العمل وخماطره ون�ساطات االإداري املعني.
االمتثال، وغريها(  التدقيق،  املخاطر،  )اإدارة  الرقابية  الدوائر  الإداريي  مالية  مكافاآت  منح  يتم  ال  اأن   .8

اعتمادا على نتائج اأعمال الدوائر التي يراقب�نها.

املادة )12(: تعار�س امل�سالح

على االإداريني جتنب تعار�س امل�سالح. اأ. 
يق�م املجل�س باعتماد �سيا�سة واإجراءات ملعاجلة تعار�س امل�سالح واالإف�ساح عن اأي تعار�س يف امل�سالح قد  ب. 

ين�ساأ عن ارتباط البنك بال�سركات داخل املجم�عة.
يق�م املجل�س باعتماد �سيا�سيات واإجراءات للتعامالت مع ذوي العالقة بحيث ت�سمل تعريف هذه االأطراف  ج. 
التعامالت، بحيث ال  واآلية مراقبة هذه  التعامالت واإجراءات امل�افقة  الت�سريعات و�سروط  اأخذًا باالعتبار 

ي�سمح بتجاوز هذه ال�سيا�سات واالإجراءات. 
تق�م الدوائر الرقابية يف البنك بالتاأكد من اأن التعامالت مع ذوي العالقة قد متت وفق ال�سيا�سة واالإجراءات  د. 
املعتمدة، وعلى جلنة التدقيق القيام مبراجعة جميع تعامالت ذوي العالقة ومراقبتها، واإطالع املجل�س على 

هذه التعامالت.
يق�م املجل�س بالتاأكد من اأن االإدارة التنفيذية العليا تنفذ ال�سيا�سات واالإجراءات املعتمدة. هـ. 
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للمنفعة  اال�ستغالل  متنع  االإدارات،  خمتلف  بني  املعل�مات  انتقال  حلركة  �س�ابط  باعتماد  املجل�س  يق�م  و. 
ال�سخ�سية.

يق�م املجل�س باعتماد �سيا�ساٍت وميثاٍق لل�سل�ك املهني وتعميمها على جميع االإداريني وبحيث تت�سمن بحد  ز. 
اأدنى االآتي:

عدم ا�ستغالل اأي من االإداريني معل�مات داخلية يف البنك مل�سلحتهم ال�سخ�سية.  .1
ق�اعد واإجراءات تنظم التعامالت مع ذوي العالقة.  .2

احلاالت التي قد ين�ساأ عنها تعار�س م�سالح.  .3
تعار�س  وتتجنب  اأعمالها  عالية يف ممار�سة  بنزاهة  تتمتع  التنفيذية  االإدارة  اأن  من  بالتاأكد  املجل�س  يق�م  ح. 

امل�سالح.

املادة )13(: التدقيق الداخلي 

اواًل: يق�م جمل�س االدارة مبا يلي:

التاأكد من اأن دائرة التدقيق الداخلي يف البنك قادرة على القيام باملهام االآتية كحد اأدنى: اأ. 
التحقق من ت�فر اأنظمة �سبط ورقابة داخلية كافية الأن�سطة البنك و�سركاته التابعة وااللتزام بها.  .1

التحقق من االمتثال ل�سيا�سات البنك الداخلية واملعايري الدولية والت�سريعات ذات العالقة.  .2
تدقيق االأم�ر املالية واالإدارية، بحيث يتم التاأكد من اأن املعل�مات الرئي�سية ح�ل االأم�ر املالية واالإدارية،   .3

تت�فر فيها الدقة واالعتمادية والت�قيت املنا�سب.
مراجعة االلتزام بدليل احلاكمية امل�ؤ�س�سية.  .4

مراجعة �سحة و�سم�لية اختبارات االأو�ساع ال�ساغطة، ومبا يتفق مع املنهجية املعتمدة من املجل�س.  .5
التاأكد من دقة االإجراءات املتبعة لعملية التقييم الداخلي لكفاية راأ�سمال البنك.  .6

�سمان وتعزيز ا�ستقاللية املدققني الداخليني، واإعطائهم مكانة منا�سبة يف ال�سلم ال�ظيفي للبنك، و�سمان  ب. 
اأن يك�ن�ا م�ؤهلني للقيام ب�اجباتهم، مبا يف ذلك حق و�س�لهم اإىل جميع ال�سجالت واملعل�مات واالت�سال باأي 

م�ظف داخل البنك بحيث ميكنهم من اأداء املهام امل�كلة اإليهم واإعداد تقاريرهم دون اأي تدخل خارجي.
اتخاذ االإجراءات الالزمة لتعزيز فعالية التدقيق الداخلي وذلك من خالل: ج. 

اإعطاء االأهمية الالزمة لعملية التدقيق وتر�سيخ ذلك يف البنك.  .1
متابعة ت�س�يب مالحظات التدقيق.  .2

اعتماد ميثاق تدقيق داخلي يت�سمن مهام و�سالحيات وم�س�ؤوليات اإدارة التدقيق، وتعميمه داخل البنك. د. 
التحقق من اأن دائرة التدقيق الداخلي خا�سعة لالإ�سراف املبا�سر من جلنة التدقيق، واأنها ترفع تقاريرها  هـ. 

مبا�سرة اإىل رئي�س جلنة التدقيق.
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ثانياً: تق�م جلنة التدقيق مبا يلي:

التحقق من ت�فر امل�ارد الكافية والعدد الكايف من الك�ادر الب�سرية امل�ؤهلة الإدارة التدقيق الداخلي وتدريبهم. اأ. 
التحقق من تدوير م�ظفي التدقيق الداخلي على تدقيق اأن�سطة البنك كل ثالثة �سن�ات كحٍد اأعلى. ب. 

التحقق من عدم تكليف م�ظفي التدقيق الداخلي باأي مهام تنفيذية. ج. 
التحقق من اإخ�ساع كافة اأن�سطة البنك للتدقيق مبا فيها امل�سندة جلهات خارجية. د. 

تقييم اأداء مدير وم�ظفي التدقيق الداخلي وحتديد مكافاأتهم. هـ. 
املادة )14(: التدقيق اخلارجي

�سن�ات كحد  �سبع  كل  التابعة  و�سركاتها  التدقيق  مكاتب  بني  للمدقق اخلارجي  منتظم  ب�سكل  التدوير  يتم  اأ. 
اأعلى.

حتت�سب مدة ال�سبع �سن�ات االأوىل اعتبارًا من عام 2010. ب. 
تك�ن ال�سنة االأوىل )عند التدوير( للمكتب اجلديد ب�سكل م�سرتك مع املكتب القدمي. ج. 

ال يج�ز اإعادة انتخاب املكتب القدمي مرة اأخرى قبل مرور �سنتني على االأقل من تاريخ اآخر انتخاب له بالبنك  د. 
بخالف مهمة التدقيق امل�سرتكة.

على جلنة التدقيق التحقق من ا�ستقاللية املدقق اخلارجي �سن�يًا. هـ. 
على جمل�س االدارة اتخاذ االإجراءات املنا�سبة ملعاجلة نقاط ال�سعف يف اأنظمة ال�سبط والرقابة الداخلية اأو  و. 

اأي نقاط اأخرى اأظهرها املدقق اخلارجي.

املادة )15(: اإدارة املخاطر 

على اإدارة املخاطر مراقبة التزام دوائر البنك التنفيذية بامل�ست�يات املحددة للمخاطر املقب�لة. اأ. 
التجاوزات على م�ست�يات املخاطر املقب�لة، مبا يف ذلك م�ساءلة  التحقق من معاجلة  على جمل�س االدارة  ب. 

االإدارة التنفيذية العليا املعنية ب�ساأن هذه التجاوزات.
االأو�ساع ال�ساغطة ب�سكل  باإجراء اختبارات  اإدارة املخاطر تق�م  اأن دائرة  التاأكد من  على جمل�س االدارة  ج. 
دوري لقيا�س قدرة البنك على حتمل ال�سدمات وم�اجهة املخاطر املرتفعة، وان يك�ن للمجل�س دور رئي�سي 
يف اعتماد الفر�سيات وال�سيناري�هات امل�ستخدمة ومناق�سة نتائج االختبارات واعتماد االإجراءات ال�اجب 

اتخاذها بناًء على هذه النتائج. 
املنهجية  هذه  تك�ن  وبحيث  البنك،  راأ�سمال  لكفاية  الداخلي  التقييم  منهجية  اعتماد  االدارة  جمل�س  على  د. 
�ساملة وفعالة وقادرة على حتديد جميع املخاطر التي من املمكن اأن ي�اجهها البنك، وتاأخذ باالعتبار خطة 
البنك اال�سرتاتيجية وخطة راأ�س املال، ومراجعة هذه املنهجية ب�س�رة دورية والتحقق من تطبيقها والتاأكد 

من احتفاظ البنك براأ�سمال كاٍف ملقابلة جميع املخاطر التي ي�اجهها.
على جمل�س االدارة وقبل امل�افقة على اأي ت��سع يف اأن�سطة البنك االأخذ باالعتبار املخاطر املرتتبة على ذلك  هـ. 

وقدرات وم�ؤهالت م�ظفي اإدارة املخاطر.
على جمل�س االدارة اعطاء ال�سالحية الإدارة املخاطر يف البنك مبا يحقق �سمان رفع تقاريرها مبا�سرًة اإىل  و. 
جلنة اإدارة املخاطر، ومنحها ال�سالحيات الالزمة لتمكينها من احل�س�ل على املعل�مات من ادارات ودوائر 

البنك االأخرى والتعاون مع اللجان االأخرى للقيام مبهامها.

على جمل�س االدارة اعتماد وثيقة للمخاطر املقب�لة للبنك . ز. 
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تك�ن مهام اإدارة املخاطر ما يلي كحد اأدنى:- ح. 
مراجعة اإطار اإدارة املخاطر يف البنك قبل اعتماده من املجل�س.  .1

اأن�اع  كافة  الإدارة  عمل  واإجراءات  �سيا�سات  تط�ير  اإىل  باالإ�سافة  املخاطر  اإدارة  ا�سرتاتيجية  تنفيذ   .2
املخاطر.

تط�ير منهجيات لتحديد وقيا�س ومراقبة و�سبط كل ن�ع من اأن�اع املخاطر.  .3
تت�سمن  العليا  التنفيذية  لالإدارة  ون�سخة  املخاطر  اإدارة  جلنة  خالل  من  االدارة  ملجل�س  تقارير  رفع   .4
معل�مات عن منظ�مة املخاطر الفعلية لكافة اأن�سطة البنك باملقارنة مع وثيقة املخاطر املقب�لة، ومتابعة 

معاجلة االنحرافات ال�سلبية.
التحقق من تكامل اآليات قيا�س املخاطر مع اأنظمة املعل�مات االإدارية امل�ستخدمة.  .5

درا�سة وحتليل كافة اأن�اع املخاطر التي ي�اجهها البنك.  .6
تقدمي الت��سيات للجنة اإدارة املخاطر عن تعر�سات البنك للمخاطر، وت�سجيل حاالت اال�ستثناءات من   .7

�سيا�سة اإدارة املخاطر.
ت�فري املعل�مات الالزمة ح�ل خماطر البنك، ال�ستخدامها الأغرا�س االإف�ساح.  .8

املادة )16(: اإدارة االمتثال 

على جمل�س االدارة اعطاء ال�سالحية الالزمة الإدارة االمتثال مبا يحقق �سمان رفع تقاريرها مبا�سرًة اإىل  اأ. 
جلنة التدقيق، و�سمان ا�ستمرار رفد ادارة االمتثال بك�ادر كافية ومدربة.

العالقة، ومراجعة هذه  الت�سريعات ذات  البنك جلميع  امتثال  �سيا�سة ل�سمان  على جمل�س االدارة اعتماد  ب. 
ال�سيا�سة ب�سكل دوري والتحقق من تطبيقها.

على جمل�س االدارة اعتماد مهام وم�س�ؤوليات اإدارة االمتثال. ج. 
ترفع اإدارة االمتثال تقاريرها اإىل جلنة التدقيق مع اإر�سال ن�سخة عنها اإىل املدير العام التنفيذي.  د. 

               
املادة )17(: حق�ق اأ�سحاب امل�سالح 

يتم ت�فري اآلية حمددة ل�سمان الت�ا�سل مع اأ�سحاب امل�سالح وذلك من خالل االإف�ساح وت�فري معل�مات ذات  اأ. 
داللة ح�ل اأن�سطة البنك الأ�سحاب امل�سالح من خالل: 

اجتماعات الهيئة العامة.  .1
التقرير ال�سن�ي.  .2

تقارير ربع �سن�ية حتت�ي على معل�مات مالية، باالإ�سافة اإىل تقرير املجل�س ح�ل تداول اال�سهم وو�سعه   .3
املايل خالل ال�سنة.

امل�قع االلكرتوين للبنك.  .4
ق�سم عالقات امل�ساهمني.   .5

يتم تخ�سي�س جزء من م�قع البنك االلكرتوين يت�سمن ت��سيح حلق�ق امل�ساهمني وت�سجيعهم على احل�س�ر  ب. 
الن�س  باالجتماعات ومن �سمنها  املعنية  امل�ستندات  ن�سر  العامة، وكذلك  الهيئة  والت�س�يت يف اجتماعات 

الكامل للدع�ة وحما�سر االجتماعات.
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املادة )18(: االإف�ساح وال�سفافية 

يق�م املجل�س بالتاأكد من ن�سر املعل�مات املالية وغري املالية التي تهم اأ�سحاب امل�سالح. اأ. 
يت�سمن التقرير ال�سن�ي للبنك ن�سًا يفيد اأن املجل�س م�س�ؤول عن دقة وكفاية البيانات املالية للبنك واملعل�مات  ب. 

ال�اردة يف ذلك التقرير، وعن كفاية اأنظمة ال�سبط والرقابة الداخلية.
يتاأكد املجل�س من التزام البنك باالإف�ساحات التي حددتها املعايري الدولية لالإبالغ املايل واملعايري املحا�سبية  ج. 
الدولية وتعليمات البنك املركزي والت�سريعات االأخرى ذات العالقة وان يتاأكد من اأن االإدارة التنفيذية على 

علم بالتغريات التي تطراأ على املعايري الدولية لالإبالغ املايل.
يتاأكد املجل�س من ت�سمني التقرير ال�سن�ي للبنك وتقاريره الربعية، اإف�ساحات تتيح للم�ساهمني احلاليني اأو  د. 

املحتملني االطالع على نتائج العمليات وال��سع املايل للبنك.
يتاأكد جمل�س االإدارة من اأن التقرير ال�سن�ي يت�سمن ما يلي كحد اأدنى :  هـ. 

ملخ�سًا للهيكل التنظيمي للبنك؛  .1
ملخ�سًا ملهام وم�س�ؤوليات جلان املجل�س، واأي �سالحيات قام املجل�س بتف�ي�سها لتلك اللجان؛   .2

املعل�مات التي تهم اأ�سحاب امل�سالح املبينة يف دليل احلاكمية امل�ؤ�س�سية للبنك ومدى التزامه بتطبيق   .3
ما جاء يف الدليل؛

معل�ماٍت عن كل ع�س� من اأع�ساء املجل�س من حيث م�ؤهالته وخرباته ومقدار م�ساهمته يف راأ�سمال   .4
البنك وفيما اإذا كان م�ستقاًل اأم ال وع�س�يته يف جلان املجل�س وتاريخ تعيينه واأي ع�س�يات ي�سغلها يف 
جمال�س اإدارات �سركات اأخرى، واملكافاآت بكافة اأ�سكالها التي ح�سل عليها من البنك وذلك عن ال�سنة 
اأو  والع�س�  البنك  بني  متت  اأخرى  عمليات  واأي  البنك،  من  له  املمن�حة  القرو�س  وكذلك  املن�سرمة، 

االأطراف ذوي العالقة به؛
معل�ماٍت عن اإدارة املخاطر ت�سمل هيكلها وطبيعة عملياتها والتط�رات التي طراأت عليها؛  .5

عدد مرات اجتماع جمل�س االإدارة وجلانه وعدد مرات ح�س�ر كل ع�س� يف هذه االجتماعات؛  .6
اأ�سماء كل من اأع�ساء املجل�س واالإدارة التنفيذية العليا امل�ستقيلني خالل العام؛  .7

ملخ�سًا عن �سيا�سة منح املكافاآت لدى البنك، مع االإف�ساح عن كافة اأ�سكال مكافاآت اأع�ساء املجل�س كل   .8
على حده، واملكافاآت بكافة اأ�سكالها التي منحت لالإدارة التنفيذية العليا كل على حده، وذلك عن ال�سنة 

املن�سرمة؛
اأ�سماء امل�ساهمني الذين ميلك�ن ن�سبة )1%( اأو اأكرث من راأ�سمال البنك، مع حتديد امل�ستفيد النهائي   .9

لهذه امل�ساهمات اأو اأي جزء منها، وت��سيح ان كان اي من هذه امل�ساهمات مره�نة كليًا او جزئيًا؛
اإقراراٍت من كافة اأع�ساء املجل�س باأن الع�س� مل يح�سل على اأية منافع من خالل عمله يف البنك ومل   .10
يف�سح عنها، �س�اء كانت تلك املنافع مادية اأم عينية، و�س�اء كانت له �سخ�سيًا اأو الأي من ذوي العالقة 

به. 
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تقرير احلوكمة

اإن البنك العربي ه� من اأوائل البن�ك وامل�ؤ�س�سات املالية التي قامت بتطبيق مفاهيم احلاكمية امل�ؤ�س�سية، حيث اأنه 
احلاكمية  جلنة  واملكافاآت،  االنتقاء  جلنة  التدقيق،  جلنة  الدائمة:  اللجان  بت�سكيل  قام  ال�سن�ات  من  العديد  ومنذ 
امل�ؤ�س�سية وجلنة اإدارة املخاطر. وقد قام البنك باإ�سدار دليل احلاكمية امل�ؤ�س�سية يف العام 2007 كما وتابع حتديث 
اإىل قيامه  اإ�سافة  هذا الدليل مبا ين�سجم مع تعليمات احلاكمية امل�ؤ�س�سية ال�سادرة عن اجلهات الرقابية املعنية، 
اأية  مع  لتت�افق  و�سيا�سات  داخلية  اأنظمة  واأية  االأ�سا�سي  والنظام  التاأ�سي�س  عقد  على  الالزمة  التعديالت  باإجراء 

تعديالت ت�سريعية متعلقة بالعمل امل�سريف اأو بقان�ين ال�سركات وهيئة االأوراق املالية.  

لغايات تطبيق اأحكام تعليمات احلاكمية امل�ؤ�س�سية ال�سادرة عن اجلهات الرقابية، فقد مت و�سع اآلية واإجراءات عمل 
للتاأكد من االلتزام بكافة التعليمات وبحيث تتم مراجعة هذه االآلية واالإجراءات �سن�يًا والتي ت�سمل االآتي:

للبن�ك ال�سادرة  امل�ؤ�س�سية  لتعليمات احلاكمية  التاأكد من وج�د دليل حاكمية م�ؤ�س�سية معتمد ومعد وفقًا   .1
عن البنك املركزي االأردين وتعليمات ح�كمة ال�سركات امل�ساهمة املدرجة ال�سادرة عن هيئة االأوراق املالية، 

ومراجع وفقًا الأية تعديالت تطراأ على هذه التعليمات.
التاأكد من وج�د ميثاق ملجل�س االإدارة وم�اثيق لكافة اللجان املنبثقة عن املجل�س وب�سكل يت�افق مع التعليمات.  .2

التاأكد من وج�د �سيا�سات مكت�بة ومعتمدة ملختلف اأن�سطة واأعمال البنك معدة وفقًا للتعليمات.  .3
التاأكد من انعقاد اجتماعات جمل�س االإدارة واللجان املنبثقة عنه ح�سب التعليمات.  .4

املهام  بكافة  باال�سطالع  القيام  للتاأكد من  واللجان  املجل�س  الأعمال  زمنية معدة  التاأكد من وج�د جداول   .5
وامل�س�ؤوليات ح�سب التعليمات.

باإجراء تقييم ذاتي �سن�ي معد وفقًا  التاأكد من قيام جمل�س االإدارة واللجان املنبثقة عنه، كل على حدة،   .6
للتعليمات.

وامتثااًل لتعليمات ح�كمة ال�سركات امل�ساهمة املدرجة ل�سنة 2017 ال�سادرة عن هيئة االأوراق املالية فقد اأعد هذا 
التقرير �ساماًل البيانات التالية:

مة
وك

لح
ر ا

قري
ت



316

اأ�سماء اأع�ساء جمل�س اإدارة البنك العربي وممثلي االأع�ساء من اال�سخا�س االعتبارين 

�سفة اال�ستقالليةاملن�سباال�سم
تنفيذي/

غري تنفيذي

ال�سيد �سبيح طاهر امل�سري
اعتبارًا من 1998/3/27

غري تنفيذيغري م�ستقلرئي�س جمل�س االإدارة

معايل الدكتور با�سم ابراهيم عو�ض اهلل
اعتبارًا من 2016/3/31

غري تنفيذيم�ستقلنائب رئي�س جمل�س االإدارة

ال�سادة وزارة مالية اململكة العربية ال�سعودية
اعتبارًا من 1966/4/29 

ميثلها ال�سيد �سالح بن �سعد املهنا
اعتبارًا من 2006/3/31

ع�س� جمل�س االإدارة 
غري م�ستقل

غري م�ستقل

غري تنفيذي

غري تنفيذي

ال�سيدة نازك ا�سعد عودة احلريري
اعتبارًا من 1996/8/29

غري تنفيذيغري م�ستقلع�س� جمل�س االإدارة 

ال�سادة املوؤ�س�سة العامة لل�سمان االجتماعي
اعتبارًا من 2001/9/20

ميثلها عطوفة الدكتور حمزة جرادات
اعتبارًا من 2017/11/15

ع�س� جمل�س االإدارة 
غري م�ستقل

غري م�ستقل

غري تنفيذي

غري تنفيذي

ال�سيد وهبة عبد اهلل متاري
اعتبارًا من 2006/3/31

غري تنفيذيغري م�ستقلع�س� جمل�س االإدارة 

ال�سادة موؤ�س�سة عبد احلميد �سومان
اعتبارًا من 2006/3/31

ميثلها معايل ال�سيد خالد اأني�ض “زند االيراين”
اعتبارًا من 2010/12/27

ع�س� جمل�س االإدارة 
غري م�ستقل

غري م�ستقل

غري تنفيذي

غري تنفيذي

ال�سيد ب�سام وائل كنعان
اعتبارًا من 2013/1/22

غري تنفيذيم�ستقلع�س� جمل�س االإدارة 

ال�سيد عبا�ض فاروق زعيرت
اعتبارًا من 2014/3/27

غري تنفيذيم�ستقلع�س� جمل�س االإدارة 

معايل ال�سيد عالء عارف البطاينة
اعتبارًا من 2015/4/22

غري تنفيذيم�ستقلع�س� جمل�س االإدارة 

معايل ال�سيد �سليمان حافظ امل�سري
اعتبارًا من 2016/10/27

غري تنفيذيم�ستقلع�س� جمل�س االإدارة 

الدكتور م�سلم بن علي م�سلم *
اعتبارًا من 2017/5/8

غري تنفيذيم�ستقلع�س� جمل�س االإدارة

*  يف �س�ء ا�ستقالة ال�سيد حممد اأحمد خمتار احلريري بتاريخ 2017/2/15
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املنا�سب التنفيذية يف البنك واأ�سماء االأ�سخا�س الذين ي�سغل�نها

اال�سماملن�سب

ال�سيد نعمه اليا�س �سباغاملدير العام التنفيذي

االن�سة رندة حممد ت�فيق ال�سادقنائب املدير العام التنفيذي

ال�سيد حممد عبد الفتاح حمد الغنمةنائب رئي�س تنفيذي / مدير اإدارة االئتمان

ال�سيد انط�ني�  مانك�زو مار�سيل�نائب رئي�س تنفيذي / مدير اإدارة اخلزينة

ال�سيد نعيم را�سم كامل احل�سينينائب رئي�س تنفيذي / مدير اإدارة اخلدمات امل�سرفية لالأفراد

ال�سيد وليد حمي الدين حممد ال�سمه�رينائب رئي�س تنفيذي / مدير منطقة االأردن

نائب رئي�س تنفيذي / 
ال�سيد اريك م�دافرئي�س قطاعات الدعم والعمليات والت�سغيل واالأنظمة

ال�سيد غ�سان حنا ترزينائب رئي�س تنفيذي / املدير املايل

املحامي با�سم علي عبداهلل االإماماأمني �سر جمل�س االإدارة / مدير اإدارة ال�س�ؤون القان�نية

نائب رئي�س اأول / مدير التخطيط اال�سرتاتيجي للم�ارد الب�سرية
ال�سيد ي��سف علي ي��سف �سابت�سقائم باأعمال مدير اإدارة امل�ارد الب�سرية

ال�سيد ج�رج ف�ؤاد احلاجنائب رئي�س تنفيذي / مدير اإدارة املخاطر

نائب رئي�س تنفيذي / 
ال�سيد مايكل مات��سيانمدير اإدارة مراقبة االلتزام باملتطلبات الرقابية للمجم�عة

ال�سيد فادي ج�زف زويننائب رئي�س تنفيذي / مدير اإدارة التدقيق الداخلي
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ع�س�يات جمال�س االإدارة التي ي�سغلها ع�س� جمل�س االإدارة يف ال�سركات امل�ساهمة العامة

الع�سويات يف جمال�ض اإدارة ال�سركات امل�ساهمة العامةاال�سم

رئي�س جمل�س اإدارة �سركة زاره القاب�سة – االأردن  ال�سيد �سبيح طاهر امل�سري  - 
)منذ  1999/5(

ع�س� جمل�س اإدارة �سركة فل�سطني للتنمية واال�ستثمار   -
)باديك�( / فل�سطني )منذ عام 1994(

رئي�س جمل�س اإدارة جمم�عة �سركة االت�ساالت   -
الفل�سطينية – فل�سطني )منذ عام 1998( 

رئي�س جمل�س اإدارة جمم�عة اأ�سرتا ال�سناعية – اململكة   -
العربية ال�سع�دية )منذ عام 2007(

ع�س� جمل�س اإدارة جمم�عة الربكة امل�سرفية االإ�سالمية معايل الدكتور با�سم ابراهيم عو�ض اهلل  -
– البحرين )منذ عام 2010 - لغاية تاريخه(

ع�س� جمل�س اإدارة البنك العربي ال�طني ، اململكة   -
العربية ال�سع�دية )ممثاًل عن البنك العربي �س م ع منذ 

2016/9/1 - لغاية تاريخه(
ال�سادة وزارة مالية اململكة العربية 

ال�سعودية
ميثلها ال�سيد �سالح بن �سعد املهنا

ع�س� جمل�س اإدارة ال�سركة ال�سع�دية للكهرباء – اململكة   -
العربية ال�سع�دية )منذ عام 2009(

ع�س� جمل�س اإدارة ال�سركة ال�سع�دية العاملية للم�انئ –   -
اململكة العربية ال�سع�دية )منذ عام 2011(

ع�س� جمل�س اإدارة بنك البحر املت��سط �س.م.ل - لبنانال�سيدة نازك ا�سعد عودة احلريري  -
نائب رئي�س جمل�س اإدارة جمم�عة بنك البحر املت��سط   -

القاب�سة �س .م .ل - لبنان
ال�سادة املوؤ�س�سة العامة لل�سمان االجتماعي

ميثلها عطوفة الدكتور حمزة جرادات
ال ي�جد

رئي�س جمل�س اإدارة البنك العربي )�س�ي�سرا( املحدود، ال�سيد وهبة عبد اهلل متاري  -
جنيف )اعتبارًا من 2013/4/19(، �سابقًا ع�س� جمل�س 

اإدارة )2007- 2013(
نائب رئي�س جمل�س اإدارة بنك ُعمان العربي �س.م.ع.م –   - 

م�سقط، ُعمان )اعتبارًا من اأيل�ل 2016(
ال�سادة موؤ�س�سة عبد احلميد �سومان

ميثلها معايل ال�سيد خالد اأني�ض »زند االيراين«
ال ي�جد

ال ي�جدال�سيد ب�سام وائل كنعان
رئي�س جمل�س ادارة �سركة .Adecoagro SAال�سيد عبا�ض فاروق زعيرت  - 

)2003 – لغاية تاريخه(
ع�س� جمل�س اإدارة �سركة  - 

The Capital Holding Funds plc 
)2014- لغاية تاريخه(

ع�س� جمل�س اإدارة �سركة م�سفاة البرتول االأردنية - معايل ال�سيد عالء عارف البطاينة  -
االأردن )2014 - لغاية تاريخه(

ال ي�جدمعايل ال�سيد �سليمان حافظ امل�سري
ع�س� جمل�س اإدارة م�ؤ�س�سة عكاظ لل�سحافة والن�سر – الدكتور م�سلم بن علي م�سلم   -

اململكة العربية ال�سع�دية )2015 - لغاية تاريخه(
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ا�سم �سابط ارتباط احل�كمة يف البنك
�سابط ارتباط احل�كمة يف البنك / ال�سيدة خل�د وليد خالد العي�س�ي / مدير دائرة اأمانة ال�سر - ق�سم امل�ساهمني  - 

اأ�سماء اللجان املنبثقة عن جمل�س االإدارة
جلنة احلاكمية امل�ؤ�س�سية  - 

جلنة التدقيق  - 
جلنة االنتقاء واملكافاآت   - 

جلنة اال�سرتاتيجية امل�ؤ�س�سية  - 
جلنة اإدارة املخاطر  - 

جلنة حاكمية تكن�ل�جيا املعل�مات  - 
جلنة االئتمان  - 

اأ�سماء اأع�ساء جلنة التدقيق وم�ؤهالتهم وخرباتهم املالية واملحا�سبية

اخلرباتاملوؤهالت الع�سو
 / كنعان  ر�سدي  وائل  ب�سام 

رئي�س اللجنة 
ادارة  يف  ماج�ستري    -
جــامــعــة   – االعــــمــــال 
ن�رث و�سرتن – اأمريكا 

1998
اقت�ساد  بكال�ري��س   -
جامعة   – حما�سبة   /
كــلــريمــ�نــت – اأمــريــكــا 

1986
مهنة  مزاولة  �سهادة   -
 )C P A ( قيق لتد ا
كــالــيــفــ�رنــيــا  ــــة  والي يف 
ـــات املــتــحــدة  ـــ�الي ال  –

االمريكية 1989
�سهادة  على  حا�سل   -
ـــــــايل  ــــل امل ــــي ــــحــــل ــــت ال
ال�اليات  يف   )CFA(
ــة  ــي ــك ــري املـــتـــحـــدة االم

2001

العاملية  ال�سركات  - لديه خربة تزيد عن 30 عامًا يف كربى 
يف  رئي�سية  ووظائف  منا�سب   عدة  �سغل  حيث  واالقليمية 

جمال االدارة العامة واملالية والتدقيق واال�ستثمار
وعمليات  لال�سرتاتيجية  التنفيذي  والرئي�س  الرئي�س   -
احلكمة اأدويـــة  �سركات  ملجم�عة  واال�ستح�اذ   التط�ير 

)منذ 2014 - حتى تاريخه(
ال�سرق  ملنطقة  للعمليات  التنفيذي  والرئي�س  الرئي�س   -
االأو�سط، اأفريقيا واأوروبا / جمم�عة �سركات اأدوية احلكمة 

)منذ 2010 - حتى تاريخه(
جمم�عة  يف   )CFO( املالية  لــالإدارة  التنفيذي  الرئي�س   -

�سركات اأدوية احلكمة )2001 - 2010(
فل�سطني  �سركة  يف  املــالــيــة  لــــالإدارة  التنفيذي  الرئي�س   -

لال�ستثمار / باديك� )2001-1994(
ــد تــ��ــس )لــ��ــس اجنــلــ��ــس –  مــديــر تدقيق يف ديــلــ�يــت ان  -

اأمريكا( )1986 - 1993(
ع�س� جمل�س ادارة �سركة االت�ساالت الفل�سطينية )بالتل(   -

)2001 - 2000(
املــركــزيــة  الــكــهــربــاء  تــ�لــيــد  �ــســركــة  ادارة  جمل�س  ع�س�   -

)2005 -2004( )CEGCO(
زارة  �ــســركــة  يف  الــتــدقــيــق  وجلــنــة  االدارة  جمل�س  ع�س�   -

لال�ستثمار )2006 – 2010(
بنك  يف  الــتــدقــيــق  جلــنــة  ورئــيــ�ــس  ادارة  جمــلــ�ــس  عــ�ــســ�   -
�ــســابــقــًا( والـــ�ـــســـادرات  الــتــمــ�يــل  )بــنــك  االأردين   املـــال 

)2009 – 2007(
- ع�س� جمل�س ادارة ورئي�س جلنة التدقيق يف �سركة تط�ير 

العقبة )2008 – 2012(
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اخلرباتاملوؤهالت الع�سو
ــ�ر بــا�ــســم ابــراهــيــم  ــت ــدك ال
ع�س�   / اهلل  ع��س  ي��سف 

اللجنة 

- دكت�راه يف االقت�ساد، 
جامعة لندن 1988

يف  ــــري  ــــت ــــس مــــاجــــ�  -
االقت�ساد، جامعة لندن 

1985
يف  بــــكــــالــــ�ريــــ��ــــس   -
الــــعــــالقــــات الـــدولـــيـــة 
ــــدويل،  ــاد ال ــس ــ� ــت واالق
جــامــعــة جـــــ�رج تـــاون 

1984

Tomoh Advisory الــتــنــفــيــذي/  الـــعـــام  املـــديـــر   - 
)منذ عام 2009 - لغاية تاريخه(

االإ�سالمية  الربكة امل�سرفية  اإدارة جمم�عة  ع�س� جمل�س   -
– البحرين )منذ عام 2010 - لغاية تاريخه(

اململكة   - الــ�طــنــي  الــعــربــي  البنك  اإدارة  جمل�س  ع�س�   -
العربية ال�سع�دية )ممثاًل عن البنك العربي �س.م.ع منذ 

2016/9/1 - لغاية تاريخه(
ـــة الـــقـــد�ـــس ـــع ـــــاء جـــام ـــــن ـــس جمـــلـــ�ـــس اأم ـــ� ـــي نــــائــــب رئ  - 

)منذ عام 2014 - لغاية تاريخه(
رئي�س الدي�ان امللكي الها�سمي )2008/10-2007/11(  -

مدير مكتب جاللة امللك عبد اهلل الثاين املعظم / الدي�ان   -
امللكي الها�سمي )2007/11-2006/4(

وزير املالية )2005/4- 2005/6(  -
وزير التخطيط والتعاون الدويل )2005/2-2001/10(  -

الدكت�ر حمزة اأحمد خليفه 
جرادات

ــة الــعــامــة  ــس ــ� ــس ــ�ؤ� ــل امل ممــث
لل�سمان االجتماعي /

ع�س� اللجنة

االقت�ساد  يف  دكت�راه   -
الكلي وال�سيا�سة النقدية 
القيا�سي  واالقــتــ�ــســاد 
ــة  ــع ــام ج  / ــــة  ــــي ــــال وامل
تني�سي ال�اليات املتحدة 

االأمريكية عام 2000
يف  ــــري  ــــت ــــس مــــاجــــ�  -
اجلامعة   / االقت�ساد 

االأردنية عام 1994
يف  بــــكــــالــــ�ريــــ��ــــس   -
ـــم  االقــــتــــ�ــــســــاد وعـــل
جــامــعــة   / احلـــا�ـــســـ�ب 

الريم�ك عام 1987

مدير دائرة االأبحاث والدرا�سات/ �سندوق ا�ستثمار اأم�ال   -
ال�سمان االجتماعي )اأيل�ل 2015– لغاية تاريخه(

مدير عام الربيد االأردين )اأيار 2014– اأيار 2015(  -
والقطاع  العام  القطاع  بني  ال�سراكة  م�ساريع  وحدة  مدير   -

اخلا�س )PPP( يف وزارة املالية )2013–2014(
مدير الدين العام يف وزارة املالية )2012–2013(  -

اقت�سادي اأول يف �سندوق النقد الدويل/ املركز االإقليمي   -
لالقت�ساد والتم�يل، الك�يت )2012-2011(

م�ست�سار وزير املالية )مت�ز 2004–2011(  -

احمد  فــاروق  عبا�س  ال�سيد 
زعيرت / ع�س� اللجنة 

بـــكـــالـــ�ريـــ��ـــس مــالــيــة 
جامعة  مــن  وحما�سبة 

ج�رج تاون 1989

القاب�سة  زعيرت  ل�سركة  املنتدب  والع�س�  م�ؤ�س�س  �سريك   -
)ني�سان 2013 - لغاية تاريخه(

Adecoagro SA. �ــســركــة  ادارة  جمــلــ�ــس  رئــيــ�ــس   - 
)2003 - لغاية تاريخه( 
ع�س� جمل�س اإدارة �سركة  -

The Capital Holding Funds  
)2014- لغاية تاريخه(

iMENA Group ــــ  ل ــاري  ــس ــ� ــت ــس ا� جمــلــ�ــس  عــ�ــســ�   - 
)2013- لغاية تاريخه(

ـــة جـــــــ�رج تـــــاون عـــ�ـــســـ� جمـــلـــ�ـــس احلـــــكـــــام ، جـــامـــع  - 
)2014 – لغاية تاريخه(

جلنة  االدارة،  اال�ستثمار،  التنفيذية،  الــلــجــان:  ع�س�   -
 Soros Fund املخاطر   وجلنة  املــال  را�ــس  تخ�سي�س 

Management   )ايل�ل 2002 – ني�سان 2013(
 Soros Fund ــيــات  ــعــمــل ــل ل ــذي  ــي ــف ــن ــت ال الـــرئـــيـــ�ـــس   -

Management )اأيل�ل 2002- ني�سان 2013(
Soros Fund Management ــــايل  امل املـــديـــر   - 

)اأيل�ل 2002 – كان�ن اأول 2004(
 PricewaterhouseCoopers LLP USA سريك�  -

Firm  )ني�سان 1994 – ايل�ل 2002(

مة
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ا�سم رئي�س واأع�ساء كل من جلنة  احلاكمية امل�ؤ�س�سية، جلنة االنتقاء واملكافاآت وجلنة اإدارة املخاطر

جلنة احلاكمية املوؤ�س�سية

ال�سيد �سبيح امل�سري / الرئي�ض

ال�سيد عالء البطاينة / ع�سو

ال�سيد �سليمان احلافظ / ع�سو

جلنة االنتقاء واملكافاآت

الدكتور با�سم عو�ض اهلل / الرئي�ض

ال�سيد �سبيح امل�سري / ع�سو

ال�سيد عالء البطاينة / ع�سو

جلنة اإدارة املخاطر

ال�سادة وزارة مالية اململكة العربية ال�سعودية  

ميثلها ال�سيد �سالح املهنا/ الرئي�ض

ال�سادة املوؤ�س�سة العامة لل�سمان االجتماعي

ميثلها الدكتور حمزة جرادات / ع�سو

ال�سادة موؤ�س�سة عبد احلميد �سومان

ميثلها ال�سيد خالد »زند االإيراين« / ع�سو

ال�سيد عبا�ض زعيرت / ع�سو

املدير العام التنفيذي / ع�سو

مدير اإدارة املخاطر / ع�سو
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عدد اجتماعات اللجان املنبثقة عن جمل�س االإدارة املنعقدة خالل العام 2017 واأ�سماء االأع�ساء احلا�سرين*

جلنة احلاكمية امل�ؤ�س�سيةجلنة االنتقاء واملكافاآتجلنـــة الــتــدقيق **
جلنـــة اال�سرتاتيجية 

جلنة حاكمية تكن�ل�جيا املعل�ماتجلنة اإدارة املخاطر ****امل�ؤ�س�سية  ***

الرابعالثالثالثايناالأولالرابعالثالثالثايناالأولالثايناالأولالثايناالأولالثايناالأولال�ساد�ساخلام�سالرابعالثالثالثايناالأول
✓✓✓✓�سبيح امل�سري

✓✓✓✓✓✓✓✓د. با�سم ع��س اهلل
وزارة مالية اململكة العربية ال�سع�دية/ميثلها 

✓✓✓✓�سالح املهنا

نازك احلريري
امل�ؤ�س�سة العامة لل�سمان الجتماعي/

ميثلها د. عزالدين كناكرية 
لغاية 2017/11/14

ميثلها د. حمزة جرادات 
منذ 2017/11/15

✓✓✓✓✓✓

وهبه متاري
✓

لغاية 
2017/4/27

✓✓✓✓

م�ؤ�س�سة عبداحلميد �س�مان/ ميثلها خالد 
»زند االيراين«

لغاية 
2017/4/27✓✓✓✓✓✓✓✓

✓✓✓✓✓✓✓✓ب�سام كنعان
✓✓✓✓✓✓✓✓عبا�س زعيرت

عالء البطاينة
✓

اعتبارًا من 
2017/4/27

✓✓✓✓✓✓

✓�سليمان امل�سري
اعتبارًا من 

2017/4/27
✓

حممد احلريري
لغاية 2017/2/15

د. م�سلم م�سلم
منذ 2017/5/8

منذ 
2017/5/8✓

*       مُتار�س اللجان املهام املناطة بها وفقًا ملا جاء يف دليل احلاكمية امل�ؤ�س�سية.
**     ح�سر ال�سادة مدققي احل�سابات اخلارجيني للبنك خم�سة اجتماعات للجنة التدقيق. 

***    ت�سم جلنة اال�سرتاتيجية امل�ؤ�س�سية اأع�ساء من االإدارة التنفيذية وهم املدير العام التنفيذي ونائب املدير العام التنفيذي وقد ح�سروا 
جميع اجتماعات اللجنة. 

****  ت�سم جلنة اإدارة املخاطر اأع�ساء من االإدارة التنفيذية وهم املدير العام التنفيذي ومدير اإدارة املخاطر وقد ح�سروا جميع اجتماعات 
اللجنة. 
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عدد اجتماعات اللجان املنبثقة عن جمل�س االإدارة املنعقدة خالل العام 2017 واأ�سماء االأع�ساء احلا�سرين*

جلنة احلاكمية امل�ؤ�س�سيةجلنة االنتقاء واملكافاآتجلنـــة الــتــدقيق **
جلنـــة اال�سرتاتيجية 

جلنة حاكمية تكن�ل�جيا املعل�ماتجلنة اإدارة املخاطر ****امل�ؤ�س�سية  ***

الرابعالثالثالثايناالأولالرابعالثالثالثايناالأولالثايناالأولالثايناالأولالثايناالأولال�ساد�ساخلام�سالرابعالثالثالثايناالأول
✓✓✓✓�سبيح امل�سري

✓✓✓✓✓✓✓✓د. با�سم ع��س اهلل
وزارة مالية اململكة العربية ال�سع�دية/ميثلها 

✓✓✓✓�سالح املهنا

نازك احلريري
امل�ؤ�س�سة العامة لل�سمان الجتماعي/

ميثلها د. عزالدين كناكرية 
لغاية 2017/11/14

ميثلها د. حمزة جرادات 
منذ 2017/11/15

✓✓✓✓✓✓

وهبه متاري
✓

لغاية 
2017/4/27

✓✓✓✓

م�ؤ�س�سة عبداحلميد �س�مان/ ميثلها خالد 
»زند االيراين«

لغاية 
2017/4/27✓✓✓✓✓✓✓✓

✓✓✓✓✓✓✓✓ب�سام كنعان
✓✓✓✓✓✓✓✓عبا�س زعيرت

عالء البطاينة
✓

اعتبارًا من 
2017/4/27

✓✓✓✓✓✓

✓�سليمان امل�سري
اعتبارًا من 

2017/4/27
✓

حممد احلريري
لغاية 2017/2/15

د. م�سلم م�سلم
منذ 2017/5/8

منذ 
2017/5/8✓

*       مُتار�س اللجان املهام املناطة بها وفقًا ملا جاء يف دليل احلاكمية امل�ؤ�س�سية.
**     ح�سر ال�سادة مدققي احل�سابات اخلارجيني للبنك خم�سة اجتماعات للجنة التدقيق. 

***    ت�سم جلنة اال�سرتاتيجية امل�ؤ�س�سية اأع�ساء من االإدارة التنفيذية وهم املدير العام التنفيذي ونائب املدير العام التنفيذي وقد ح�سروا 
جميع اجتماعات اللجنة. 

****  ت�سم جلنة اإدارة املخاطر اأع�ساء من االإدارة التنفيذية وهم املدير العام التنفيذي ومدير اإدارة املخاطر وقد ح�سروا جميع اجتماعات 
اللجنة. 
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عدد اجتماعات جمل�س االإدارة خالل عام 2017 واأ�سماء االأع�ساء احلا�سرين

اأع�ساء جمل�ض االإدارة
اجتماعات جمل�ض االإدارة

ال�ساد�ضاخلام�ضالرابعالثالثالثايناالأول

✓✓✓✓✓ال�سيد �سبيح امل�سري / رئي�س جمل�س االإدارة
✓✓✓✓✓الدكت�ر با�سم ع��س اهلل / نائب رئي�س جمل�س االإدارة

ال�سادة وزارة مالية اململكة العربية ال�سع�دية / 
ع�س� جمل�س االإدارة

ميثلها ال�سيد �سالح املهنا
✓✓✓✓✓✓

✓✓✓✓ال�سيدة نازك ع�ده احلريري / ع�س� جمل�س االإدارة
ال�سادة امل�ؤ�س�سة العامة لل�سمان الجتماعي / ع�س� جمل�س االإدارة

ميثلها د. عزالدين كناكرية لغاية 2017/11/14
ميثلها د. حمزة جرادات منذ 2017/11/15

✓✓✓✓✓

✓✓✓✓✓✓ال�سيد وهبه متاري / ع�س� جمل�س االإدارة
ال�سادة م�ؤ�س�سة عبداحلميد �س�مان / ع�س� جمل�س االإدارة

✓✓✓✓✓✓ميثلها ال�سيد خالد “زند االيراين”

✓✓✓✓✓ال�سيد ب�سام كنعان / ع�س� جمل�س االإدارة
✓✓✓✓✓ال�سيد عبا�س زعيرت / ع�س� جمل�س االإدارة

✓✓✓✓✓ال�سيد عالء البطاينة / ع�س� جمل�س االإدارة
✓✓✓✓✓✓ال�سيد �سليمان امل�سري / ع�س� جمل�س االإدارة

✓✓✓الدكت�ر م�سلم م�سلم / ع�س� جمل�س االإدارة منذ 2017/5/8

�سبيح امل�سري

رئي�ض جمل�ض االإدارة
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اإن البنك العربي ي�ؤكد التزامه بتطبيق االأحكام والبن�د ال�اردة يف دليل احلاكمية امل�ؤ�س�سية املعتمد من قبل جمل�س 
االإدارة واملن�س�ر اي�سًا على م�قعه االلكرتوين.

م�قعه  على  لها  امل�ساحبة  والتكن�ل�جيا  املعل�مات  واإدارة  حاكمية  دليل  ون�سر  باعتماد  قام  قد  العربي  البنك  اإن 
االلكرتوين وذلك ا�ستنادًا لتعليمات البنك املركزي االأردين واإنه ي�ؤكد التزامه بتطبيق الدليل والبن�د ال�اردة فيه.
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قراءة وقائع اجلل�سة ال�سابقة للهيئة العامة العادية ال�سابعة والثمانني.  -1
مناق�سة تقرير جمل�س االإدارة عن ال�سنة املالية 2017 وخطة عمل ال�سركة امل�ستقبلية وامل�سادقة عليهما.  -2

�سماع تقرير مدققي ح�سابات البنك عن ال�سنة املالية 2017.  -3
مناق�سة ح�سابات وميزانية البنك لل�سنة املالية 2017 وامل�سادقة عليها، وامل�افقة على اقرتاح جمل�س االإدارة   -4
لل�سهم  القيمة اال�سمية  بن�سبة 30% من  اأي  ال�احد  لل�سهم  فل�سًا  امل�ساهمني مببلغ 300  االأرباح على  بت�زيع 

البالغة دينار اأردين واحد.
�سماع تقرير م�جز ح�ل اأعمال اللجان املنبثقة عن جمل�س االإدارة وذلك ا�ستنادًا الأحكام املادة 6/هـ من   -5

تعليمات ح�كمة ال�سركات امل�ساهمة املدرجة ل�سنة 2017.
اإبراء ذمة اأع�ساء جمل�س االإدارة عن ال�سنة املالية 2017.  -6

انتخاب مدققي ح�سابات البنك لل�سنة املالية 2018 وحتديد اأتعابهم.  -7
انتخاب اأع�ساء جمل�س االإدارة اجلديد للبنك العربي �س م ع للدورة القادمة وملدة اأربع �سن�ات تبداأ من تاريخ   -8

االنتخاب.
اأية اأم�ر اأخرى تقرتح الهيئة العامة اإدراجها يف جدول االأعمال مما يدخل يف نطاق االجتماع العادي للهيئة   -9
العامة، على اأن يقرتن ادراج هذا االقرتاح مب�افقة عدد من امل�ساهمني ميثل�ن ما ال يقل عن 10% من االأ�سهم 

املمثلة يف االجتماع.
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العنــــــوان البلــــــد

هاتف:  5600000 )6( 00962
فاك�س:  5606793 )6( 00962
00962 )6( 5606830   

االإدارة العامة
�س.ب 950545

عّمان 11195 االأردن

هاتف: 9/ 4638161 )6( 00962 اململكة االأردنية الها�سمية
فاك�س:       4637082 )6( 00962 

عّمان
�س.ب 68

عّمان 11118  االأردن 

هاتف: 5000013 )6( 00962
فاك�س: 5670564 )6( 00962

ال�سمي�ساين
�س.ب 950546

عّمان 11195 االأردن 

هاتف: 2978100 )2( 00970
فاك�س: 2982444 )2( 00970 

�س.ب 1476
�سارع فـندق جراند بارك

املا�سي�ن – رام اهلل 
فل�سطني

فل�سطني

هاتف:  17549000 00973
فاك�س:  17541116 00973

�س.ب 813
مبنى رقم 540

�سارع 1706 – بل�ك 317
املنطقة الدبل�ما�سية

مملكة البحرين

مملكة البحرين

هاتف: 6392225 )2( 00971   
فاك�س: 6212370 )2( 00971   

هاتف:    3737400 )4( 00971
فاك�س:   3385022  )4( 00971

اأب� ظبي:
�س.ب 875 �سارع الن�سر

بناية ال�سيخ طحن�ن بن حممد

دبي:
�س.ب 11364 
اعمار �سك�ير 

بناية رقم 2

دولة االإمارات العربية املتحدة

هاتف :  980246/9 )1(00961
فاك�س:      980299 )1( 00961
00961 )1( 980803                 

�س. ب 11 – 1015 
�ساحة ريا�س ال�سلح

�سارع امل�سارف
مبنى �سركة االأبنية التجارية

بريوت - لبنان

اجلمهورية اللبنانية

هاتف:   33328500 )2( 0020
فاك�س:   33328618 )2( 0020 

46 �سارع جامعة الدول العربية
املهند�سني - اجليزة قةجمهورية م�سر العربية
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العنــــــوان البلــــــد

هاتف: 276585/93 )1( 00967
فاك�س:        276583 )1( 00967

�س.ب 475 و1301        
�سارع الزبريي

�سنعاء
اجلمهورية اليمنية

هاتف:  3152  2222 )5( 00212
فاك�س:   0233 2220 )5( 00212

�س .ب13810 
 174�سارع حممد اخلام�س

الدار البي�ساء
اململكة املغربية

هاتف: 44387777 00974
فاك�س: 44387677 00974

 �س.ب 172 
منطقة حمد الكبري

جادة رقم 119 
الدوحة – قطر

دولة قطر

هاتف: 608725 )21( 00213
فاك�س: 480001 )21( 00213

15 �سارع ال�سعادة
اإقامة �سعباين - وادي حيدرة

اجلزائر العا�سمة
اجلزائر

اجلزائر 

هاتف: 65330055  0065
فاك�س:65322150  0065

80 Raffles Place
UOB Plaza 2 # 32-20
Singapore 048624

�سنغافورة 

هاتف:   7159700 )212( 001 
فاك�س:  5934632 )212( 001

Federal Agency- New York 
150 East 52nd Street 
New York, NY 10022-4213

الواليات املتحدة االأمريكية 
(وكالة نيويورك)

هاتف: 38 /65077737 )21( 0086
فاك�س:         65072776 )21( 0086

Unit 1803, Shanghai Trade 
Square
188 Si Ping Road
Shanghai 200086 
China

ال�سني ال�سعبية
(مكتب متثيلي)

هاتف:    4290  775 )2( 0082
فاك�س:    4294  775 )2( 0082   

Seoul Square Bldg.,
5Fl. Hangangdaero 416 
Jung-gu،
Seoul 04637
South Korea

كوريا اجلنوبية
(مكتب متثيلي)

قة
قي

ش
وال

ة 
يف

حل
وال

ة 
بع

تا
 ال

ت
كا

شر
وال

ة 
سي

رئي
 ال

ك
بن

 ال
وع

فر
ن 

وي
نا

ع



329

قة
قي

ش
وال

ة 
يف

حل
وال

ة 
بع

تا
 ال

ت
كا

شر
وال

ة 
سي

رئي
 ال

ك
بن

 ال
وع

فر
ن 

وي
نا

ع

العنــــــوان البلــــــد

هاتف: 8500 7315 )20( 0044
فاك�س: 7620 7600 )20( 0044 

13-15 Moorgate                                     
London EC2R 6AD

بنك اأوروبا العربي 
اململكة املتحدة

هاتف: 45616000 )1( 0033
فاك�س: 42890978 )1( 0033

26 Avenue des Champs 
Elysées 
75008 Paris                                                     
P.O. Box 319,                                         
75365 Paris Cedex 08 

فرن�سا

هاتف: 76398521 )2( 0039
فاك�س: 782172 )2( 0039

Corso Matteotti 1A                                           
20121 Milan اإيطاليا

هاتف: 242590 )69( 0049
فاك�س: 235471 )69( 0049

Niedenau 61-63
D-60325 Frankfurt am Main
Germany

اأملانيا

هاتف: 93778900 )2( 0061
فاك�س: 92215428 )2( 0061

Level 7, 20 Bridge Street 
Sydney NSW 2000 
Australia

البنك العربي اأ�سرتاليا املحدود

هاتف: 7151211 )22( 0041
فاك�س: 7151311 )22( 0041  

Geneva 
Place de Longemalle 10-12
P.O. Box 3575
1211 Geneva البنك العربي (�سوي�سرا) 

املحدود
هاتف: 2657111 )44( 0041
فاك�س: 2657330 )44( 0041

Zurich
Claridenstrasse 26, 
P.O. Box 6003                    
8022 Zurich 

هاتف: 9083000 )22( 0041
فاك�س: 7387229 )22( 0041

24 Rue Neuve du Molard  
P.O. Box 3155
CH - 1211 Geneva 3   

املالية واملحا�سبة

هاتف: 5694901 )6( 00962
فاك�س: 5694914 )6( 00962

�سارع و�سفي التل، بناية رقم 20
�س.ب 925802

عمان 11190 االأردن
البنك العربي االإ�سالمي الدويل

هاتف: 5531649 )6( 00962
فاك�س: 5529891 )6( 00962

�سارع املدينة املن�رة، بناية رقم 255 
�س.ب 940638 

عمان 11194 االأردن 

ال�سركة العربية الوطنية 
للتاأجري 

هاتف: 5522239 )6( 00962
فاك�س: 5519064 )6( 00962

                                                    

ال�سمي�ساين، �سارع ع�سام العجل�ين
 بناية رقم )3( 
 �س.ب 143156

عمان 11814 االأردن

�سركة جمموعة العربي 
لال�ستثمار
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العنــــــوان البلــــــد

هاتف:   2980240 )2( 00970
فاك�س:   2980249 )2( 00970 

رام اهلل، البلدة القدمية 
�س.ب 1476  فل�سطني �سركة العربي جروب لال�ستثمار 

00249 )15( 6550001 هاتف: 
 00249 )15( 6550004 فاك�س: 

ابراج واحة اخلرط�م
�س.ب 955 

اخلرط�م - ال�س�دان

�سركة البنك العربي ال�سوداين 
املحدودة

هاتف:   351155 )71( 00216
فاك�س:          342852 )71( 00216  9 �سارع الهادي ن�يرة، ت�ن�س1001 البنك العربي لتون�ض 

هاتف:   5685171 )6( 00962
فاك�س:   5685890 )6( 00962

�سارع ع�سام العجل�ين، بناية رقم 21 
ال�سمي�ساين

�س.ب 9194 عمان 11191 االأردن
�سركة الن�سر العربي للتاأمني 

هاتف:        9421 )11( 00963
فاك�س:        3349844 )11( 00963

�سارع املهدي بن بركة، اأب� رمانة 
�س.ب 38 

دم�سق - �س�رية
البنك العربي – �سورية 

0090 )212( 3683434 هاتف: 
0090 )212( 3683535 فاك�س: 

19 Mayis Mah.
19 Mayis Cad. 
Sisli Plaza A Blok No. 7   
34360 Sisli- Istanbul - Turkey   

Turkland Bank 

هاتف:         24754000 00968 
فاك�س:         24797736 00968

الغربة ال�سمالية
�س.ب 2010 روي 112

�سلطنة ُعمان
بنك ُعمان العربي 

00966 )11( 4029000 هاتف:   
00966 )11( 4027747 فاك�س: 

�س.ب 56921 الريا�س 11564  
اململكة العربية ال�سع�دية البنك العربي الوطني

هاتف:      363610 )1( 00961
فاك�س:      363659 )1( 00961

بناء �سركة التاأمني العربية،  �سارع فينيقيا
�س.ب 2172 – 11

بريوت - لبنان
�سركة التاأمني العربية 

هاتف:      980750 )1( 00961
00961 )1( 980751      
فاك�س:      980752 )1( 00961

�ساحة ريا�س ال�سلح، �سارع امل�سارف 
�س.ب 6498 – 11

بريوت – لبنان 
�سركة االأبنية التجارية 




