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كلمة رئي�س جمل�س الإدارة

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

توا�سلت تداعيات الأزمة املالية العاملية وتعمقت اآثارها ب�سكل دراماتيكي موؤثر خالل العام 2011 لتربز كاأحد اأ�سعب 
وتبعاتها  تاأثرياتها  واإنت�سارًا منذ عقود عدة. فقد عمت  اإت�ساعًا  واأكرثها  العامل  ي�سهدها  التي  الإقت�سادية  الأزمات 
ال�سلبية لتهدد معظم الإقت�ساديات الدولية ولتوؤثر على كل من الأفراد واملوؤ�س�سات يف خمتلف الدول. وقد كان لتلك 
الإقت�سادية  اإنعكا�ساتها  تزال  ول  العربي،  عاملنا  م�ستوى  على  امل�سبوقة  الإجتماعية غري  اآثارها  الإقت�سادية  الأزمة 

والإجتماعية تع�سف مبجموعة من دول عاملنا العربي وتهدد باملزيد من ال�سعوبات والتحديات.

ورغم اجلهود الدولية املبذولة، وت�سابق كل من حكومات العامل وبنوكها املركزية ل�سياغة حلول مالية واإ�سالحات 
اإقت�سادية، من اأجل حتفيز الإقت�ساد العاملي واخلروج من تلك الأزمة والتخفيف من وطاأتها، اإل اأن اإزدياد حالة عدم 
التاأكد وتفاقم اأزمة الديون ال�سيادية يف منطقة اليورو واإ�ستمرار اأزمة التباطوء يف حركة التبادل التجاري على م�ستوى 
العامل وتراجع اأداء الأ�سواق املالية الدولية وتزايد العجوزات املالية يف ميزانيات الدول وتقل�س التدفقات الإ�ستثمارية 

وزيادة معدلت البطالة ل تزال جميعها تنذر بن�سوء خماطر وحتديات.

فقد مت تخفي�س توقعات النمو للعديد من املناطق والدول ب�سكل متكرر خالل العام ال�سابق، كما قامت معظم موؤ�س�سات 
الت�سنيف الدولية مبراجعة ت�سنيفاتها ونظرتها امل�ستقبلية للعديد من الدول واملوؤ�س�سات على حد �سواء وتخفي�سها 

يف �سوء تلك املخاطر والتحديات.

اأما على �سعيد ال�سناعة امل�سرفية، فقد واجهت البنوك عامليًا ظروفًا �سعبة وحتديات ج�سيمة يف �سوء اإرتفاع ن�سبة 
تعر�س  جانب  اإلى  عمالئها  من  متزايدة  اأعداد  لتعرث  نتيجة  الإئتمانية  حمافظها  جودة  وتاآكل  العاملة  غري  ديونها 
ديونها  لتغطية  كبرية  خم�س�سات  لتجنيب  واإ�سطرارها  اليورو،  منطقة  يف  خا�سة  ال�سيادية،  للديون  منها  العديد 
اإلى معاناتها من تراجع معدالت ال�سيولة ون�سب  اأو خ�سائر حمتملة، باالإ�سافة  املتعرثة وللتحوط مقابل اأية خماطر 
كفاية راأ�س املال و�سعف ال�سوق ما بني البنوك ب�سبب ال�سعوبات الإقت�سادية وال�سيا�سية الراهنة. كما زاد من حدة 
ال�سعوبات التي تواجه البنوك قيام ال�سلطات الرقابية يف العديد من دول العامل بفر�س قوانني اأكرث ت�سددًا و�سرامة 
ت�سمنت قيودًا متنوعة على عمليات الإقرا�س وزيادة املتطلبات فيما يتعلق بدرجة التعر�س للمخاطر وقوانني ال�سيولة 

.Basel 3 ون�سبة كفاية راأ�س املال �سمن اإطار ما ا�سبح يعرف  بـ

هذا، ومل يكن البنك العربي مبناأى عن تلك التحولت العاملية وتداعياتها املختلفة، وذلك يف �سوء اإت�ساع رقعة اإنت�ساره 
اجلغرايف وتواجده يف 30 دولة تاأثر العديد منها بالأزمة الإقت�سادية العاملية.
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اإل اأن �سالمة النهج الإ�سرتاتيجي للبنك العربي، املرتكز على اأ�سا�سيات العمل امل�سريف ال�سليم و�سيا�ساته املحافظة 
يف الت�سليف والإ�ستثمار وتوظيف الأموال واحتفاظه بال�سيولة العالية، بالإ�سافة اإلى املرونة التي اإعتمدها البنك يف 
التعامل مع امل�ستجدات والتعاطي مع حتديات الأزمة واآثارها، كانت من �سمن عوامل القوة التي مكنت البنك من 

موا�سلة م�سرية اأدائه املميزة وعززت من نتائجة املالية.

لقد جاءت �سايف الأرباح الت�سغيلية ملجموعة البنك العربي قبل املخ�س�سات وال�سرائب لت�سجل م�ستوى 922 مليون 
دولر اأمريكي، مدفوعة ب�سكل اأ�سا�سي بنمو �سايف الإيرادات من الفوائد والعمولت .

ولقد بلغت الأرباح ال�سافية ملجموعة البنك العربي يف العام 2011 بعد ال�سرائب واملخ�س�سات ما مقداره 305.9 
مليون دولر اأمريكي ، مقارنة مع 270.8 مليون دولر اأمريكي يف العام 2010 وبن�سبة منو بلغت %13.  

اإ�سافة لذلك، فقد حققت املجموعة منو يف اإجمايل حجم الودائع خالل العام 2011 مبا يزيد عن مليار دولر اأمريكي 
لت�سل اإلى 31.7 مليار دولر اأمريكي، مما عزز من �سيولة البنك والتي كانت دائما على راأ�س اأولويات البنك العربي 
واأهدافه الإ�سرتاتيجية.  هذا، وياأتي اإ�ستمرار النمو يف حجم ودائع البنك يف ظل ظروف �سعبة ليعك�س م�ستوى الثقة 
العالية والرا�سخة لعمالء البنك فيما يتعلق مبتانة املركز املايل ملجموعة البنك العربي، ونظرتهم الإيجابية للبنك 

كمالذ اآمن ملدخراتهم واإ�ستثماراتهم.

اأن حجم الودائع لدى البنك العربي قد منا خالل الفرتة منذ بداية العام 2008 مبقدار  ومن اجلدير بالذكر هنا 
7 مليارات دولر، وذلك على الرغم من اإرتفاع الكلفة املرتتبة على زيادة الودائع ل تقابلها زيادة يف معدلت التوظيف 

ذات العائد واملخاطر املرتفعة.

واإقت�سادية  �سيا�سية  اإ�سطرابات   2011 العام  خالل  �سهدت  التي  الدول  من  عدد  يف  تواجدنا  من  الرغم  وعلى 
واإجتماعية، اإل اأن البنك قد متكن من حتقيق منو يف اأرباحه الت�سغيلية املتاأتية من معظم تلك الدول.

كما اأن النتائج املالية للبنك مل تتاأثر مبا حدث يف ليبيا وذلك يف �سوء القرار الذي اتخذته اإدارة البنك مبكرا بعدم 
دمج القوائم املالية مل�سرف الوحدة يف ليبيا �سمن البيانات املالية املجمعة ملجموعة البنك العربي.

ما  بلغت  والتي  الراأ�سمالية،  قاعدته  وقوة  للبنك  املايل  املركز  متانة  املن�سرم  العام  نتائج  عك�ست  اآخر،  من جانب 
جمموعه 7.7 مليار دولر اأمريكي بنهاية العام 2011، حيث و�سلت ن�سبة كفاية راأ�س املال اإلى 15.1% وهي تقرتب 
من �سعف احلد الأدنى املطلوب وفقا للجنة Basel والبالغ 8% واأعلى يف الوقت نف�سه من احلد الأدنى املطلوب من 

البنك املركزي الأردين والبالغ %12.

كما وا�سل البنك اإجراءاته الرامية لتح�سني عمليات واإجراءات اإدارة وقيا�س املخاطر، وتطوير ال�سيا�سات الت�سليفية 
جتنيب  يف  اإ�ستمراره  خالل  من  الإئتمانية  حمفظته  جودة  على  واحلفاظ  الإئتماين  التقييم  وطرق  والإ�ستثمارية 
املخ�س�سات الإئتمانية بن�سب تزيد عن متطلبات البنك املركزي الأردين وال�سلطات الرقابية الأخرى، وقيامه برفع 
ن�سبة التغطية للديون غري العاملة لت�سل اإلى اأكرث من 100% دون احت�ساب قيمة ال�سمانات، وذلك ب�سورة اإحرتازية 

حتوطًا لأي تغريات اإقت�سادية غري مواتية قد ت�ستجد م�ستقبال.

غري  املخاطر  وجتنب  اجليد  التنوع  على  الرتكيز  مع  املحافظ  نهجنا  وا�سلنا  فقد  امليزانية،  باإدارة  يتعلق  فيما  اأما 
املح�سوبة واحلفاظ على �سيولة مرتفعة مدعمة بودائع را�سخة لقاعدة عري�سة من املودعني.  فقد �سكل النقد و�سبه 
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اإلى  الو�سول  للمودعني  ت�سمن  مريحة  م�ستويات  عند  الودائع  اإلى  القرو�س  ن�سبة  وبقيت  امليزانية،  من   %46 النقد 
اأموالهم ب�سكل فوري اإذا ما اإحتاجوا لذلك ويف اأي وقت. 

كما اإ�ستمرت حمفظة اإ�ستثماراتنا بالرتكيز ب�سكل اأ�سا�سي على الإ�ستثمارات ذات الت�سنيف املرتفع وال�سيولة العالية، 
علما باأن حمفظتنا الإ�ستثمارية ل تت�سمن اأية تعر�سات للقرو�س ال�سيادية املمنوحة للعديد من دول منطقة اليورو.

وتاأكيدا ل�سالبة موقفه املايل ومتانة و�سعه الإئتماين و�سالمة موؤ�سراته، قامت وكالة الت�سنيف )Fitch(خالل العام 
اآند بورز، ووفقا ملعايريها  2011 بتاأكيد الت�سنيف الإئتماين للبنك عند م�ستوى )-A(، كما قامت وكالة �ستاندرد 
املعدلة لت�سنيف البنوك، مبنح الت�سنيف)+BBB( للوحدات الرئي�سية التابعة للمجموعة. وجتدر الإ�سارة اإلى اأنه، 
وعلى خالف الو�سع بالن�سبة ملجموعة من البنوك العاملية، فاإن ت�سنيف البنك العربي هو على اأ�سا�س التقييم الإئتماين 
املنفرد )Stand Alone Credit Profile(، والذي يفرت�س عدم وجود اأي دعم �سيادي خارجي للبنك.  وبالتايل 
العاملية  البنوك  من  العديد  م�ستوى  نف�س  على  فعليا  البنك  ي�سع  بورز  اآند  �ستاندرد  من  املميز  الت�سنيف  هذا  فاإن 

الكربى، والتي يف اأغلب احلالت ح�سلت على ترفيع درجة اأو اإثنتني نظرًا لإحتمال ح�سولها على دعم خارجي.

عاملية  جهات  من  املرموقة  اجلوائز  من  العديد  ح�سد   2011 العام  خالل  العربي  البنك  وا�سل  اآخر،  جانب  من 
جملة  من  التوايل  على  الرابعة  لل�سنة  الأردن  يف  بنك  اأف�سل  جائزة  على  العربي  البنك  ح�سل  فقد  واإقليمية.  
يوروموين)Euromoney(. كما ح�سل البنك على جائزة اأف�سل بنك متويل جتاري يف ال�سرق الأو�سط واأف�سل بنك 
يف الأردن واليمن، واأف�سل بنك اإ�ستثماري واأف�سل مقدم خلدمات تداول العمالت الأجنبية واأف�سل خدمات م�سرفية 
عرب الإنرتنت يف الأردن من جملة جلوبال فاينان�س )Global Finance(.  كما ح�سل البنك العربي اأي�سا على 

.)Arabian Business( جائزة بنك العام على م�ستوى املنطقة من جملـة اآرابيان بزني�س

وعلى الرغم من �سعوبة املتغريات وت�سارع الأحداث والتحولت التي ي�سهدها العامل ومنطقتنا العربية ب�سكل خا�س، 
فاإننا نوا�سل م�سرية جناحاتنا واإجنازاتنا بكل ثقة واإقتدار، م�ستندين يف ذلك اإلى ثوابت تاريخية وقيم وممار�سات 
م�سرفية �سليمة ور�سينة ،كانت ول تزال حمور اأعمالنا وعنوان جدارتنا واإ�ستحقاقنا لثقة م�ساهمينا وعمالئنا حتت 

كل الظروف.

اجلهاز  مع  التعامل  وطريقة  اتخذها  التي  لالجراءات  الردين  املركزي  البنك  الى  بال�سكر  اتوجه  فاإنني  وختامًا، 
امل�سريف الردين خالل العام املا�سي من اجل احلفاظ على �سالمة ومتانة هذا القطاع .

كما اأتوجه بجزيل ال�سكر وخال�س الإمتنان اإلى كافة موظفينا يف خمتلف املناطق على ما يبذلونه من جهد واأداء مميز 
اإلتزامنا وحر�سنا الدائم على  اإ�سم البنك العربي، موؤكدين للجميع  باأعلى درجات الإلتزام واملهنية والتفاين لرفع 

الإ�ستمرار يف حتقيق اأف�سل النتائج والإجنازات.

عبد احلميد عبداملجيد �شومان
رئي�س جمل�س االدارة 
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جمموعة خدمات ال�شركات و املوؤ�ش�شات :

لقد واجهت جمموعة خدمات ال�سركات و املوؤ�س�سات يف العام 2011 حتديات كبرية يف ظل الظروف التي �سهدتها 
املنطقة العربية، ومن ثم اأزمة منطقة اليورو وال�سعف العام يف القت�ساد العاملي ، لكن وبالرغم من تلك ال�سعوبات 
اآفاق جديدة  فتح  من  امل�سريف   ال�سوق  بخربة طويلة يف  مدفوعة  املوؤ�س�سات  و  ال�سركات  متكنت جمموعة خدمات 
واإيجاد فر�س متويلية اآمنة تزيد من ربحية البنك و تطور من اأعماله و ذلك مع املحافظة على �سيا�سته احل�سيفة يف 
الإقرا�س امل�سوؤول  و احلفاظ على اأموال املودعني و امل�ستثمرين من خالل التقييم ال�سليم للمخاطر و كيفية اإدارتها. 

متكنت جمموعة خدمات ال�سركات و املوؤ�س�سات  وعلى الرغم من الأو�ساع القت�سادية و ال�سيا�سية ال�سعبة التي مير 
فيها العامل من زيادة النمو يف اأرباحها، حيث يقوم البنك و بف�سل  انت�ساره اجلغرايف بتوفري كافة اخلدمات املتطورة 
و التي ترتقي باأعمال البنك و عمالئه. و يف ال�سعي نحو تطوير قاعدة خدمات املجموعة لعمالء ال�سركات قام البنك 
العربي بتقدمي خدمات و منتجات جديدة ترتقي باخلدمة املقدمة من قبل املوؤ�س�سة لعمالئها حيث جنح البنك يف 
العمليات  اإدارة  على  القدرة  حت�سني  للعمالء  تتيح  والتي  )Cash Management(؛  النقد  اإدارة  خدمة  تقدمي 
النقدية املتعلقة بالدورة الت�سغيلية مما يزيد من كفاءة العمليات كما توؤدي اإلى تخفي�س الكلفة الت�سغيلية. اإن النمو 
امل�ستمر يف حجم الأعمال ال�سنوية املتجددة لل�سركات املتعاملة مع البنك العربي ما هو اإل دليل على وفاء العمالء لهذه 

املوؤ�س�سة العريقة التي حتافظ على عالقة �سراكة م�ستدامة مع قاعدة عمالئها. 

التواجد  ذات  املوؤ�س�سات  و  لل�سركات  العامل  م�ستوى  على  ال�سقيقة  موؤ�س�ساته  و  فروعه  كافة  بتوظيف  البنك  يقوم 
الإقليمي و العاملي بهدف تقدمي اخلدمة املتكاملة لعمالئه للو�سول اإلى اأعلى الدرجات من حيث اجلاهزية و التميز 

يف اخلدمات املقدمة لإر�ساء العمالء. 

 يتميز البنك العربي بقدرته العالية على تنظيم و اإدارة و جتميع و توزيع القرو�س نظرا لتنوع خدماته و خربته العالية 
�سمال  و  الأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف  العربي  للبنك  الوا�سع  بالنت�سار  مدعومة  ال�سناعات  و  القطاعات  خمتلف  يف 
اإفريقيا. يبقى البنك العربي الختيار الأف�سل و الأكرث ثقة بني البنوك يف املنطقة نظرا لتاريخه و خربته املمتدة على 
مدى ال�سنوات مدعومة براأ�س مال قوي يوؤكد على �سالبة البنك و قدرته على تلبية احتياجات ال�سركات مهما كربت 
اأحجامها. كما اإن تواجد البنك العربي  يف اأوروبا و ا�سرتاليا و اآ�سيا ير�سخ قدرة البنك العربي على خدمة ال�سركات 

متعددة اجلن�سيات. 

اأما على �سعيد متويل امل�ساريع فقد قامت جمموعة خدمات ال�سركات و املوؤ�س�سات  بلعب دور ا�سرتاتيجي يف توفري 
و �سمال  الأو�سط  ال�سرق  القرو�س يف منطقة  و كفالة عدد كبري من  و تغطية و متويل  و تنظيم  املالية  ال�ست�سارات 
اإفريقيا منها و على �سبيل املثال ل احل�سر متويل بناء مطار م�سقط الدويل يف �سلطنة عمان و متويل طريق بر�سم 
املرور يف الإمارات العربية املتحدة و م�سانع لالأ�سمدة يف عدة دول منها الأردن وم�سر. كذلك قام البنك العربي 
العربية  اململكة  الكهربائية يف  الطاقة  بتنفيذ م�ساريع كربى يف جمال  تقوم  بنكية ل�سالح �سركات  باإ�سدار كفالت 
ال�سعودية. و من اجلدير بالذكر اأي�سا قيام البنك العربي بتنظيم قر�س جتمع بنكي دويل ل�سركة احلكمة لل�سناعات 

الدوائية، حيث مت تنظيم القر�س يف اأوروبا و ذلك لتلبية الرغبات التو�سعية لل�سركة عامليا.  
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نظرا لل�سمعة الطيبة التي يتمتع بها البنك العربي حمليا و عامليا و بف�سل انت�ساره العاملي قام البنك بتوقيع العديد 
من اتفاقيات الإدارة بالوكالة عن املقر�سني الدوليني و املانحني، يذكر منها التفاقيات املوقعة مع موؤ�س�سة التمويل 
الدولية )IFC( و املمولني الآخرين لل�سركة الأردنية الهندية ل�سناعة الأ�سمدة حيث يقوم البنك العربي بدور الوكيل 
املحلي و الدويل لل�سمانات و بدور بنك احل�سابات املحلي و الدويل لل�سركة  وذلك �سمانا للقرو�س املمنوحة دوليا. 
املتحدة  )الوليات  الألفية  حتدي  ملوؤ�س�سة  امل�سرفية  و  املالية  اخلدمات  تقدمي  بعطاء  العربي  البنك  فاز  وقد  هذا 
الأمريكية( وحكومة اململكة الأردنية الها�سمية ممثلة بوزارة املياه و الري، علما اأن هذه املنحة البالغة قيمتها )275( 
مليون دولر اأمريكي موجهة لغايات تطوير �سبكة املياه و ال�سرف ال�سحي يف حمافظتي الزرقاء و عمان و �سوف يتم 
اأمريكي منها لغايات متويل جزء من كلفة م�سروع  تو�سعة  و تطوير حمطة تنقية املياه  تخ�سي�س 95 مليون دولر 
العادمة يف منطقة ال�سمرا و التي يقودها البنك العربي و ذلك  لتوفري التمويل الالزم من خالل قيامه بدور مدير 
و منظم قر�س التجمع البنكي  البالغ 105 مليون دينار اأردين لغايات ا�ستكمال تكلفة بناء امل�سروع الذي يعترب من 

م�ساريع البنية التحتية املهمة يف اململكة. 

امل�ساريع يف منطقة  اأية فر�س متويلية يف جمال متويل  الدائم لإيجاد و درا�سة   العربي �سعيه  البنك  �سيتابع  و  هذا 
ال�سرق الأو�سط و �سمال اإفريقيا و خا�سة يف جمال الطاقة املتجددة و م�ساريع البنية التحتية. 

لتحقيق اأهدافه للعام 2011 وا�سل البنك العربي تركيزه الدائم على جودة الأعمال و التي تعود بعائد متو�سط وطويل 
الأجل على العمالء . حيث اأن ال�سيا�سة العامة ملجموعة خدمات ال�سركات و املوؤ�س�سات هي تقدمي اأف�سل اخلدمات 
و احللول لعمالء البنك يف منطقة ال�سرق الأو�سط و �سمال اإفريقيا مبعزل عن الأحداث املحيطة يف املنطقة و العامل 
من الناحية القت�سادية و ال�سيا�سية. اإن حر�س جمموعة خدمات ال�سركات و املوؤ�س�سات على تقدمي اأف�سل املنتجات و 
املحافظة على عالقات متميزة مع العمالء هو اأمر اأ�سا�سي للحفاظ على �سالمة حمفظة البنك الئتمانية على املدى 
توفر عائد  والتي  للبنك  العامة  الإ�سرتاتيجية  و ذلك �سمن  بعناية  و مدرو�سة  البعيد  �سمن حجم خماطر مقبولة 

منا�سب حلملة الأ�سهم. 

جمموعة اخلدمات امل�شرفية للأفراد:

متطلبات  لتلبية   2011 العام  خالل  واحلمالت  املنتجات  من  جمموعة  اإطالق  مت  لالأفراد  امل�سرفية  اخلدمات  ويف 
 MasterCard Titanium Credit( العمالء وتوقعاتهم حيث مت اإطالق بطاقة ما�سرت كارد تيتانيوم الئتمانية
Card( يف الأردن والتي توفر جمموعة مميزة من املزايا حلامليها . كما مت اإطالق برنامج الرهن العقاري الذهبي  
لفئة حمددة  من كبار العمالء بالإ�سافة اإلى  اإطالق حملة ت�سجيع الإنفاق على جميع اأنواع البطاقات و التي ت�سمنت 
منح   جوائز كربى. وحر�سًا منا على اإر�ساء عمالئنا ،مت اإطالق برنامج “مكافاآت العربي” اخلا�س ببطاقات فيزا 
جولد وبالك وبالتنيوم الئتمانية بالإ�سافة اإلى حملة “ر�سح �سديق” التي تهدف اإلى زيادة قاعدة العمالء لدينا. 
كما و قام البنك بتطوير برنامج بطاقات البنك العربي – امللكية الأردنية، و ذلك من خالل اإطالق اآلية ك�سب الأميال 
متا�سيًا مع اأحكام برنامج امل�سافر الدائم اجلديدة. ومن اجلدير بالذكر اأي�سا اأن فئة العمالء ال�سباب قد اأظهرت 

اأي�سا منوًا ملحوظًا منذ جتديد برنامج “�سباب” يف الأردن.

ة 
سي

رئي
 ال

ك
بن

 ال
طة

ش
أن



10

اأما يف فل�سطني فقد مت تقدمي ثالثة منتجات رئي�سية ل�سمان توفري حلول منا�سبة لحتياجات عمالئنا.اأولها خدمة 
عمالئنا  احتياجات  لتلبية  خ�سي�سًا  ت�سميمها  مت  فريدة  �سخ�سية  م�سرفية  خدمة  وهي   ،)Elite( “اإيليت” 
املميزين حمليا و اإقليميا و تقدم لهم جمموعة من احللول امل�سرفية ال�سخ�سية باأ�سعار تف�سيلية. كما مت اإطالق منتج  
“�سباب” الذي ي�ستهدف فئة ال�سباب من خالل مزيج من اخلدمات امل�سرفية وغريها من املزايا امل�سممة خ�سي�سا 
لهم  بالإ�سافة اإلى ال�سحوبات الدورية واخل�سومات التي تتما�سى مع منط حياتهم، واأخريا منتج جيل العربي وهو 
ح�ساب التوفري  اخلا�س بفئة  الأطفال مل�ساعدة الأهل على التوفري مل�ستقبل اأبنائهم  ولغر�س ح�س الدخار و الوعي 

املايل  لدى الأطفال من �سن مبكرة.

وامل�سريني  واللبنانيني  والفل�سطينيني  الأردنيني  العمالء  الرتكيز على  ا�ستمر  لالأ�سواق اخلليجية، فقد  بالن�سبة  اأما 
املقيمني و العاملني يف الإمارات العربية و قطر و البحرين من خالل خدمة “بنكي معي” والتي مت ت�سميمها لت�سهيل 

معامالتهم املالية مع بلدانهم.

و ل�سمان تقدمي اأف�سل م�ستويات اخلدمة والراحة للعمالء عرب قنوات اخلدمات امل�سرفية، ا�ستمر البنك العربي يف 
تطوير خدماته اللكرتونية حيث قام البنك باإطالق خدمات اإ�سافية ت�سمل على �سبيل املثال:  

كلمة املرور ملرة واحدة لأمان اأعلى للحركات امل�سرفية عرب النرتنت و ك�سف احل�ساب الإلكرتوين و ت�سديد ا�سرتاكات 
ال�سمان الجتماعي و حتويل الأموال من ح�ساب البطاقة اإلى احل�ساب ال�سخ�سي اأو لت�سديد املدفوعات، بالإ�سافة 
اإلى اإطالق اخلدمة امل�سرفية عرب النرتنت املطورة يف اجلزائر و البحرين و قطر و اليمن ولبنان بعد اأن مت اإطالقها 
يف كل من الأردن وفل�سطني وم�سر والإمارات وذلك يف اإطار خطة ا�ستكمال اإطالق هذه اخلدمة املطورة يف خمتلف 

البلدان.

ولتعزيز ا�ستخدام القنوات اللكرتونية مت اإطالق العديد من احلمالت خالل العام يف الأردن وفل�سطني وم�سر منها 
حملة ربح قيمة الفاتورة عند ت�سديدها من خالل عربي اأون لين )Arabi Online( وحملة ربح جوائز متنوعة 

.)Arabi Online( عند ت�سديد للبطاقة الئتمانية من خالل خدمة عربي اأون لين

على  الثالثة  لل�سنة   - النرتنت  عرب  امل�سرفية  اخلدمة   -  )Arabi Online( لين  اأون  عربي  خدمة  وح�سلت 
 Global( التوايل على لقب اأف�سل خدمة م�سرفية عرب الإنرتنت يف الأردن من قبل جملة غلوبال فاينان�س العاملية

.)Finance

اأجل املحافظة على الطبيعة  وانطالقًا من التزام البنك امل�ستمر بق�سايا ال�ستدامة البيئية، وجهوده املتوا�سلة من 
ومواردها والتقليل من ا�ستهالك الورق، قام البنك العربي باإطالق خدمة ك�سف احل�ساب الإلكرتوين، حيث اأ�سبح 
الك�سوفات  من  بدًل  اإلكرتونيًا  الئتمانية  وبطاقاتهم  ح�ساباتهم  ك�سوفات  على  البنك احل�سول  باإمكان عمالء  الآن 

الورقية التقليدية يف كل من الأردن و فل�سطني و م�سر.
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دائرة اخلزينة:

بتداول  املتعلقة  املخاطر  اإدارة  اإلى  بالإ�سافة  البنك  ال�سيولة يف  اإدارة  الهام يف  دورها  اخلزينة  دائرة  وا�سلت  لقد 
العمالت الأجنبية وخماطر �سعر الفائدة. كما ا�ستمرت اإدارة اخلزينة يف تلبية احتياجات عمالء البنك العربي من 

خالل تقدمي خدمات ا�ست�سارية وخدمات تنفيذ املعامالت لعمالء البنك العربي دوليا. 

لقد  اأظهر العام 2011 حتديات من نوع جديد �سواء للبنك اأو ملنطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا، وبالرغم من 
�سعوبة الأزمات القت�سادية وال�سيا�سية املتعاقبة خالل هذا العام وما �سحب ذلك من تقلبات يف الأ�سواق املالية على 
م�ستوى املنطقة والعامل، اإل اأن ذلك مل مينع دائرة اخلزينة يف البنك العربي، ومن خالل فريقها املوؤهل، من املحافظة 
على م�ستويات �سيولة مرتفعة متا�سيًا مع �سيا�سة البنك املتبعة يف هذا اخل�سو�س. ون�سري هنا على وجه التحديد اإلى 

ما يلي:

لقد ا�ستثمر البنك اأكرث من اأي وقت م�سى يف عمليات حوكمة اإدارة ال�سيولة، ومل يعزز ذلك من قدرة البنك على  	•
اإدارة �سيولته احلالية فح�سب، بل واأعده م�سبقا للتعامل مع بيئة ال�سوق املنظورة خالل عام 2012 وما بعده.

اإلى  باأنها ذات جودة عالية ومتنوعة للغاية، هذا بالإ�سافة  البنك  ميتلكها  التي  املالية  الأوراق  حمافظ  متتاز  	•
اأدائها املايل املتميز خالل العام 2011.

يتجاوز الأربعني عملة، وبف�سل �سيا�سته املحافظة فيما يتعلق مبخاطر اأ�سعار  مبا  البنك  تعامالت  من  بالرغم  	•
اأرباح م�ستقرة من ن�ساط �سرف العمالت االأجنبية هذا، مع  �سرف العمالت الأجنبية، ا�ستطاع البنك حتقيق 

موا�سلة تاأمني اأعلى درجات احلماية �سد التقلبات الكبرية التي �سهدتها الأ�سواق املالية يف العامل.

�سرف  بعمليات  املتعلقة  العربي  البنك  عمالء  احتياجات  دعم  يف  النجاح  من  املزيد  اأي�سا   2011 العام  �سهد  لقد 
العمالت الأجنبية وامل�ستقات. ونتج عن ذلك زيادة حجم معامالت �سرف العمالت الأجنبية مع كبار عمالء البنك 
 Treasury Structured( العربي يف املناطق املختلفة. وعالوة على ذلك، فقد تركت جمموعة احللول املركبة
يتعلق  فيما   2011 العام  خالل  وا�سحة  ب�سمات  اخلزينة  دائرة  �سمن  الإن�ساء  حديثة   )Solutions Group
مبنتجات حلول التحوط اخلا�سة بالنقد االأجنبي وخماطر �سعر الفائدة منوهني هنا اإلى اأن منتجات التحوط التي 
الفريق مع فروع  تعاون هذا  ولي�ست لأغرا�س الجتار. هذا وقد  فقط  التحوط  العربي هي الأغرا�ض  البنك  يقدمها 
وميزانياتهم  دخلهم  حماية  على  العربي  البنك  عمالء  م�ساعدة  بهدف   2011 العام  خالل  املختلفة  العربي  البنك 

العمومية من تقلبات ال�سوق، وقد اأثمر هذا التعاون عن تقدمي املنتجات التالية :

)Interest Rate Swaps(  مقاي�سة اأ�سعار الفائدة 	•
)Foreign Exchange Options( الأجنبية العمالت  م�ستقات  	•

)Dual Currency Swaps( املزدوجة  بالعملة  ودائع  	•
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ميار�س البنك العربي �س م ع ن�ساطاته من خالل فروعه وموؤ�س�ساته 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 2011.

تاريخ  بدء الن�شاطعدد  الفروعالبــلد
عدد  املوظفني

2011/12/31

8019342808اململكة الأردنية الها�سمية

52001180اجلزائر

51960189مملكة البحرين

119854ال�سني ال�سعبية )مكتب متثيلي(

2719471011جمهورية م�سر العربية

131944309اجلمهورية اللبنانية

101962203اململكة املغربية

241930849فل�سطني

41957135دولة قطر

119893جمهورية كوريا اجلنوبية)مكتب متثيلي(

1198444�سنغافورة

81963363دولة الإمارات العربية املتحدة

119826الوليات املتحدة الأمريكية )وكالة نيويورك(

91972269اجلمهورية اليمنية

-2004-كازاخ�ستان )مكتب متثيلي(

1896373املجموع
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كما كان توزيع فروع البنك العربي وعدد موظفيه يف الردن ح�سب املحافظات املختلفة بنهاية عام 2011 على النحو 
التايل:

عدد املوظفنيعدد الفروعاملحافظة

2618 54 )مع الدارة العامة(العا�سمة عمان1 .

534اربد2 .

659الزرقاء3 .

219العقبة4 .

528البلقاء5.

19الكرك6.

18املفرق7.

18مادبا8.

14جر�س9.

210معان10.

16الطفيلة11.

15عجلون12.

802808املجموع
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عدد املوظفنيالعناوين عدد الفروع بدء العمل منذالبلد 

20015180اجلزائــــر

الإدارة الإقليمية 

15 �سارع ال�سعادة
اإقامة �سعباين

وادي حيدرة – اجلزائر العا�سمة
هاتف: 608714 )21( 00213
فاك�س: 608708 )21( 00213

19605189البحرين

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�شني )املكتب التمثيلي(

مكتب �سنغاهاي

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

1947271011م�شر

الإدارة الإقليمية ملنطقة م�سر
�س.ب  68 املهند�سني �سارع جزيرة العرب بناية رقم 50 القاهرة - م�سر   

هاتف: 71/ 33029069 )2( 0020
فاك�س: 33029068 )2( 0020 

194413309لبنـــان

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

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

196210203املغرب

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

هاتف: 3152 2222 )5( 00212
فاك�س: 0233 2220 )5( 00212 

193024849فل�شطني 

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

هاتف: 2978100 )2( 00970
فاك�س: 2982444 )2( 00970 
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20015180اجلزائــــر

الإدارة الإقليمية 

15 �سارع ال�سعادة
اإقامة �سعباين

وادي حيدرة – اجلزائر العا�سمة
هاتف: 608714 )21( 00213
فاك�س: 608708 )21( 00213

19605189البحرين

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�شني )املكتب التمثيلي(

مكتب �سنغاهاي

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

1947271011م�شر

الإدارة الإقليمية ملنطقة م�سر
�س.ب  68 املهند�سني �سارع جزيرة العرب بناية رقم 50 القاهرة - م�سر   

هاتف: 71/ 33029069 )2( 0020
فاك�س: 33029068 )2( 0020 

194413309لبنـــان

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

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

196210203املغرب

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

هاتف: 3152 2222 )5( 00212
فاك�س: 0233 2220 )5( 00212 

193024849فل�شطني 

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

هاتف: 2978100 )2( 00970
فاك�س: 2982444 )2( 00970 
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19574135قطــــر

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

هاتف: 44387777 00974
فاك�س: 44410774 00974

198913جمهورية كوريا اجلنوبية

املكتب التمثيلي 

Samwha Building،4th Floor  21  Sogong-Dong، Chung-ku 
Seoul  100-070 Korea 
Tel. 0082 )2( 775 4290 
Fax. 0082 )2( 775 4294 

1984144�شنغافورة 

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

19638363الإمارات 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 �سارع الحتاد

منطقة ميناء �سعيد 
هاتف: 2950845 )4( 00971

فاك�س: 2955974 )4( 00971 

198216الواليات املتحدة االأمريكية  

)وكالة نيويورك(

520 Madison Avenue "
New York، NY 10022-4237 
Tel. 001 )212( 715 9700 
Fax. 001 )212( 593 4632 

19729269اليمــــن 

اإدارة املنطقة - �سنعاء 
 �س.ب 475 و 1301 �سارع الزبريي �سنعاء 

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

1093565املجمــــــــوع 
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19574135قطــــر

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

هاتف: 44387777 00974
فاك�س: 44410774 00974

198913جمهورية كوريا اجلنوبية

املكتب التمثيلي 

Samwha Building،4th Floor  21  Sogong-Dong، Chung-ku 
Seoul  100-070 Korea 
Tel. 0082 )2( 775 4290 
Fax. 0082 )2( 775 4294 

1984144�شنغافورة 

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

19638363الإمارات 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 �سارع الحتاد

منطقة ميناء �سعيد 
هاتف: 2950845 )4( 00971

فاك�س: 2955974 )4( 00971 

198216الواليات املتحدة االأمريكية  

)وكالة نيويورك(

520 Madison Avenue "
New York، NY 10022-4237 
Tel. 001 )212( 715 9700 
Fax. 001 )212( 593 4632 

19729269اليمــــن 

اإدارة املنطقة - �سنعاء 
 �س.ب 475 و 1301 �سارع الزبريي �سنعاء 

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

1093565املجمــــــــوع 
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عدد املوظفنيا�شم ال�شركة

373 6البنك العربي �س م ع

168بنك اأوروبا العربي �س م ع

96البنك العربي )�سوي�سرا( املحدود

132البنك العربي ا�سرتاليا املحدود

647البنك العربي الإ�سالمي الدويل

63البنك العربي ال�سوداين

5البنك العربي لالأعمال

848البنك العربي لتون�س

374البنك العربي – �سورية

41�سركة جمموعة العربي لال�ستثمار

9�سركة العربي جروب لالإ�ستثمار / فل�سطني

246�سركة الن�سر العربي للتاأمني

126�سركة اأراب كومباين فور �سريد �سريف�سز

44�سركة اآراب جلف تك فور اأي تي �سريف�سز

26ال�سركة العربية الوطنية للتاأجري

198 9املجموع
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للبنك الثابتة  املوجودات  �سايف  متثل  دينار  210.6 مليون  جمموعه  ما  للبنك  الراأ�سمايل  ال�ستثمار  حجم   بلغ 
العربي �س م ع بنهاية العام 2011 وذلك باملقارنة مع مبلغ 220.7 مليون دينار بنهاية العام 2010.

ارة
إلد

س ا
جل

 م
رير

تق

رة 
إلدا

س ا
جل

 م
رير

تق
 

ك
بن

 لل
ي

مال
س

لرأ
ار ا

ثم
ست

 اال
م

حج



20

رة 
إلدا

س ا
جل

 م
رير

تق
 

للبنك العربي جمموعة من ال�سركات التابعة وموؤ�س�سة �سقيقة تعمل يف جمال ال�سناعة امل�سرفية، وفيما يلي موجز عن هذه 
املوؤ�س�سات وطبيعة ن�ساطاتها:

البنك العربي )�شوي�شرا( 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 اال�ستثمارات للعمالء من 
الأفراد واملوؤ�س�سات بالإ�سافة اإلى 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:

 

20112010املبالغ باآلف الفرنكات ال�شوي�شرية

 700 70026 26راأ�س املال

 296 941496 492جمموع حقوق امل�ساهمني 

092 272 2 383 448 2جمموع املوجودات

162 616 4001 762 1املوجودات النقدية و�سبه النقدية 

308 446583 616ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة 

362 738 9981 912 1جمموع م�سادر الأموال اخلارجية )ودائع العمالء وودائع البنوك( 

 688 95445 42جمموع الإيرادات 

 770 0235 5�سايف الأرباح/)اخل�سائر( قبل ال�سريبة

260 4 023 2�سايف الأرباح/)اخل�سائر( بعد ال�سريبة

قة
قي

ش
وال

ة 
بع

تا
 ال

ت
كا

شر
 لل

ية
مال

 ال
ئج

تا
الن



21

البنك العربي اأ�شرتاليا 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 
التجارية  امل�سرفية  اخلدمات  كافة  فروع  ع�سرة  خالل  من  البنك  ويقدم  ا�سرتايل،  دولر  مليون   62.5 حاليًا  البنك 

لالأفراد وال�سركات، كما يقدم قرو�س الإ�سكان لعمالئه.  

وفيما يلي اأهم البيانات املالية املقارنة: 

 

20112010املبالغ باآلف الدولرات الأ�شرتالية 

000 50055 62راأ�س املال

135 114 718 125جمموع حقوق امل�ساهمني 

100%100%ن�سبة امللكية 

653 5 123 5ح�سة البنك العربي من الأرباح/)اخل�سائر(

858 345 0321 326 1جمموع املوجودات

483 815369 421املوجودات النقدية و�سبه النقدية 

356 476954 883ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة 

893 088 7291 981جمموع م�سادر الأموال اخلارجية )ودائع العمالء وودائع البنوك(

022 70540 41جمموع الإيرادات 

018 2608 7�سايف الأرباح/)اخل�سائر( قبل ال�سريبة

653 1235 5 �سايف الأرباح/)اخل�سائر( بعد ال�سريبة
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بنك اأوروبا العربي �س م ع:

تاأ�س�س بنك اأوروبا العربي ك�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة يف العام 2006. يبلغ راأ�س مال البنك حاليًا 550 مليون يورو، 
فروع  فتح  وله احلق يف  لندن،  الرئي�سي يف  مقرها  ع،  م  �س  العربي  البنك  قبل  بالكامل من  تابعة ومملوكة  �سركة  وهو 

م�سرفية يف اأية دولة �سمن دول الإحتاد الأوروبي.  

ولبنك اأوروبا العربي �سبعة فروع عاملة يف كل من اململكة املتحدة واأملانيا واإيطاليا واإ�سبانيا وفرن�سا والنم�سا.  ويقدم 
البنك لعمالئه خدمات متنوعة ت�سمل اأعمال ال�سركات واخلدمات امل�سرفية اخلا�سة وعمليات اخلزينة. 

 

وفيما يلي اأهم البيانات املقارنة:

 

20112010املبالغ باآلف اليورو 

998 985499 549راأ�س املال

904 081298 270جمموع حقوق امل�ساهمني 

100%100%ن�سبة امللكية 

)896 95()819 44(ح�سة البنك العربي من الأرباح/)اخل�سائر(

430 408 7884 281 4جمموع املوجودات

737 626 2742 516 2املوجودات النقدية و�سبه النقدية 

011 725 2291 706 1ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة 

470 033 1934 943 3جمموع م�سادر الأموال اخلارجية )ودائع العمالء وودائع البنوك( 

813 48557 44جمموع الإيرادات 

)379 95()849 44(�سايف الأرباح/)اخل�سائر( قبل ال�سريبة

)896 95()819 44(�سايف الأرباح/)اخل�سائر( بعد ال�سريبة
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البنك العربي الإ�شالمي الدويل �س 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 100 مليون دينار اأردين. هذا ويقدم البنك العربي الإ�سالمي الدويل لعمالئه 
اخلدمات واملنتجات امل�سرفية املتميزة وفقًا ملبادئ ال�سريعة الإ�سالمية وذلك من خالل 32 فرعًا منت�سرة يف خمتلف 

اأنحاء اململكة الأردنية الها�سمية.

وفيما يلي اأهم البيانات املالية املقارنة: 

20112010املبالغ باآلف الدنانري االأردنية

000 000100 100راأ�س املال

346 135124 90جمموع حقوق امل�ساهمني 

100%100%ن�سبة امللكية 

010 6417 10ح�سة البنك العربي من الأرباح/)اخل�سائر(

939 133 0661 124 1جمموع املوجودات

493 086120 106املوجودات النقدية و�سبه النقدية 

909 691974 967ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة*

458 285992 011 1جمموع م�سادر الأموال اخلارجية )ودائع العمالء وودائع البنوك(

240 13123 30جمموع الإيرادات 

014 20210 15�سايف الأرباح/)اخل�سائر( قبل ال�سريبة

010 6417 10�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�شوداين:

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 اإلى تقدمي حزمة متكاملة من املنتجات واخلدمات امل�سرفية وفق مبادئ ال�سريعة 

الإ�سالمية وله فرعان حاليًا .

يبلغ راأ�س املال املدفوع للبنك العربي ال�سوداين50 مليون دولر اأمريكي ، وقد با�سر البنك اأعماله بتاريخ 2009/6/11.

وفيما يلي اأهم البيانات املالية املقارنة:

20112010املبالغ باآلف اجلنيهات ال�شودانية 

515 515117 117راأ�س املال

489 502127 132جمموع حقوق امل�ساهمني 

100%100%ن�سبة امللكية 

038 96110 12ح�سة البنك العربي من الأرباح/)اخل�سائر(

411 415435 464جمموع املوجودات

154 042301 299املوجودات النقدية و�سبه النقدية 

445 51091 120التمويالت وذمم البيوع الآجلة

931 331268 322جمموع م�سادر الأموال اخلارجية )ودائع العمالء وودائع البنوك(

441 84224 29جمموع الإيرادات 

986 88812 15�سايف الأرباح/)اخل�سائر( قبل ال�سريبة والزكاة

038 96110 12�سايف الأرباح/)اخل�سائر( بعد ال�سريبة والزكاة
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البنك العربي لالأعمال �س م ل:

مت تاأ�سي�س البنك العربي لالأعمال ك�سركة تابعة للبنك العربي �س م ع يف عام 1998 وذلك براأ�سمال قدره 15 مليار 
لرية لبنانية.  وبا�سر البنك اأعماله يف كانون الثاين )يناير( 1999 يف بريوت / اجلمهورية اللبنانية كبنك ا�ستثماري 
يقدم خدمات ا�ستثمارية وقرو�سًا متو�سطة وطويلة الأجل تلبية لحتياجات عمالئه املتنامية يف هذا املجال وله حاليًا 

فرعًا واحدا عاماًل. 

 وفيما يلي اأهم البيانات املالية املقارنة:

 

قة
قي

ش
وال

ة 
بع

تا
 ال

ت
كا

شر
 لل

ية
مال

 ال
ئج

تا
الن

20112010املبالغ مبليني اللريات اللبنانية 

000 00015 15راأ�س املال

451 51120 20جمموع حقوق امل�ساهمني 

66.68%66.68%ن�سبة امللكية 

461520ح�سة البنك العربي من الأرباح/)اخل�سائر(

167 08952 51جمموع املوجودات

255 59947 46املوجودات النقدية و�سبه النقدية 

958 7461 1ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة 

061 99031 29جمموع م�سادر الأموال اخلارجية )ودائع العمالء وودائع البنوك(

378 3661 1جمموع الإيرادات 

736829�سايف الأرباح/)اخل�سائر( قبل ال�سريبة

691780�سايف الأرباح/)اخل�سائر( بعد ال�سريبة
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البنك العربي لتون�س:

دينار  البنك حاليًا 100 مليون  راأ�س مال  ويبلغ  تون�سية م�ستقلة،  العام 1982 ك�سركة  لتون�س يف  العربي  البنك  تاأ�س�س 
لتون�ض جميع االأعمال  العربي  البنك  �س م ع ما ن�سبته 64.24% منه. وي�سمل ن�ساط  العربي  البنك  تون�سي حيث ميتلك 
امل�سرفية ، كما اأنه ي�سهم ب�سكل فعال يف دعم القت�ساد الوطني التون�سي وموؤ�س�ساته وذلك من خالل 115 فرعًا منت�سرة 

يف خمتلف اأنحاء تون�س. 

وفيما يلي اأهم البيانات املالية املقارنة:
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20112010املبالغ باآلف الدنانري التون�شية

000 000100 100راأ�س املال

572 560432 453جمموع حقوق امل�ساهمني 

64.24%64.24%ن�سبة امللكية 

690 00738 34ح�سة البنك العربي من )الأرباح/اخل�سائر(

636 031 6294 328 4جمموع املوجودات

340 589 5401 799 1املوجودات النقدية و�سبه النقدية 

667 319 0192 376 2ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة 

905 354 2233 654 3جمموع م�سادر الأموال اخلارجية )ودائع العمالء وودائع البنوك(

828 763150 155�سايف الإيرادات 

837 82066 58�سايف الأرباح/)اخل�سائر( قبل ال�سريبة

228 93860 52�سايف الأرباح/)اخل�سائر( بعد ال�سريبة
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البنك العربي – �شورية:

تاأ�س�س البنك العربي – �سورية يف دم�سق خالل العام 2005. يبلغ راأ�س مال البنك حاليًا 5.05 مليار لرية �سورية وهو 
مرخ�س للقيام بكافة الأعمال امل�سرفية التجارية. ميتلك البنك العربي �س م ع ح�سة بن�سبة 51.29% من راأ�سمال 
وللبنك حاليًا 19 فرعًا منت�سرة يف  العام،  املدير  تعيني  للبنك من خالل  التنفيذية  الإدارة  وله �سيطرة على  البنك 

خمتلف اأنحاء اجلمهورية العربية ال�سورية.

وفيما يلي اأهم البيانات املالية املقارنة:
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20112010املبالغ مبليني  اللريات ال�شورية

180 3 050 5راأ�س املال

635 0343 6جمموع حقوق امل�ساهمني 

49%51.29%ن�سبة امللكية 

33174ح�سة البنك العربي من الأرباح/)اخل�سائر(

507 59641 37جمموع املوجودات

125 89116 12املوجودات النقدية و�سبه النقدية 

451 70623 22ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة 

905 83936 30جمموع م�سادر الأموال اخلارجية )ودائع العمالء وودائع البنوك(

320 4891 1جمموع الإيرادات 

98515�سايف الأرباح/)اخل�سائر( قبل ال�سريبة

64356�سايف الأرباح/)اخل�سائر( بعد ال�سريبة
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�شركة جمموعة العربي لال�شتثمار ذ م م :

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

والأبحاث. علمًا باأن لل�سركة حاليًا فرعني عاملني يف الأردن.

البنك قبل  من  بالكامل  مملوكة  وهي  دينار،  مليون   14 حاليا  لال�ستثمار  العربي  جمموعة  �سركة  مال  راأ�س   يبلغ 
العربي �س م ع .

 وفيما يلي اأهم البيانات املالية املقارنة:
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20112010املبالغ باآلف الدنانري االأردنية

000 00014 14راأ�س املال

216 09519 19جمموع حقوق امل�ساهمني 

100%100%ن�سبة امللكية 

182 9281ح�سة البنك العربي من الأرباح /)اخل�سائر(

 951 98126 23جمموع املوجودات

134 81922 19املوجودات النقدية و�سبه النقدية 

--ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة 

--جمموع م�سادر الأموال اخلارجية )ودائع العمالء وودائع البنوك( 

044 9084 2جمموع الإيرادات 

744 1981 1�سايف الأرباح/)اخل�سائر( قبل ال�سريبة

182 9281�سايف الأرباح/)اخل�سائر( بعد ال�سريبة
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ال�شركة العربية الوطنية 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 15 مليون دينار وتتولى ال�سركة تقدمي خدمات التاأجري التمويلي لكافة اأنواع الأ�سول واملنتجات 

وذلك من خالل فرعًا واحدًا يعمل يف الأردن.

وفيما يلي اأهم البيانات املالية املقارنة:

  

 

20112010املبالغ باآلف الدنانري الأردنية

000 00025 15راأ�س املال

830 48566 63جمموع حقوق امل�ساهمني 

100%100%ن�سبة امللكية 

062 0996 6ح�سة البنك العربي من الأرباح/)اخل�سائر(

713 82683 91جمموع املوجودات

799681 1املوجودات النقدية و�سبه النقدية 

633 67668 73ا�ستثمار يف عقود تاأجري

--جمموع م�سادر الأموال اخلارجية )ودائع العمالء وودائع البنوك(

867 0389 10جمموع الإيرادات 

175 3238 8�سايف الأرباح/)اخل�سائر( قبل ال�سريبة

062 0996 6�سايف الأرباح/)اخل�سائر( بعد ال�سريبة 
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�شركة الن�شر العربي للتاأمني:
تعترب �سركة الن�سر العربي للتاأمني ع�سوا يف جمموعة البنك العربي، وهي �سركة تابعة للبنك تتولى تقدمي ت�سكيلة 
متكاملة من منتجات التاأمني.  تاأ�س�ست ال�سركة يف العام 1976 ويبلغ راأ�س مال ال�سركة حاليًا 10 مليون دينار اأردين. 
هذا وقد تطورت ال�سركة خالل ال�سنوات لت�سبح يف طليعة �سركات التاأمني العاملة يف الأردن، علمًا باأن لل�سركة حاليًا 

فرعني عاملني يف الأردن.

يف اأيار 2006 ، قام البنك العربي �س م ع بال�ستحواذ على ما ن�سبته 50% بالإ�سافة اإلى �سهمني اثنني من الأ�سهم املمثلة 
لراأ�سمال ال�سركة.

وفيما يلي اأهم البيانات املالية املقارنة:
 
  

 

20112010املبالغ باآلف الدنانري الأردنية

000 00010 10راأ�س املال

685 31619 18جمموع حقوق امل�ساهمني 

50% + 2 �سهم50% + 2 �سهمن�سبة امللكية 

369883ح�سة البنك العربي من الأرباح/)اخل�سائر(

852 19938 42جمموع املوجودات

861 1399 7املوجودات النقدية 

131 89419 24جمموع ال�ستثمارات

--جمموع م�سادر الأموال اخلارجية )ودائع العمالء وودائع البنوك(

899 80112 1جمموع الإيرادات 

326 9592�سايف الأرباح/)اخل�سائر( قبل ال�سريبة

765 7381�سايف الأرباح/)اخل�سائر( بعد ال�سريبة 
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�شركة العربي جـروب لال�شتثمار 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 %99. 

وفيما يلي اأهم البيانات املالية املقارنة:
 

20112010املبالغ باآلف الدنانري االأردنية 

600 7001 1راأ�س املال

707 7661 1جمموع حقوق امل�ساهمني 

100%100%ن�سبة امللكية 

10157ح�سة البنك العربي من الأرباح/)اخل�سائر(

816 9221 1جمموع املوجودات

555 2511 1املوجودات النقدية و�سبه النقدية 

--ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة 

جمموع م�سادر الأموال اخلارجية )ودائع العمالء وودائع البنوك( 
-

-

437521جمموع الإيرادات 

�سايف الأرباح/ )اخل�سائر( قبل ال�سريبة
)مت�سمنة م�ساريف التاأ�سي�س ور�سوم ت�سجيل ال�سركة(

14161

�سايف الأرباح/)اخل�سائر( بعد ال�سريبة
)مت�سمنة م�ساريف التاأ�سي�س ور�سوم ت�سجيل ال�سركة(

10157
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اأواًل : ال�شركات االأردنية :

العنوان التف�شيلينوع ال�شركةا�شم ال�شركة 
طبيعة عمل 

ال�شركة 
راأ�س مال 
ال�شركة 

عدد 
املوظفني 

عدد فروع 
ال�شركة 

كبار مالكي الأ�شهم )5% اأو اأكرث من راأ�شمال ال�شركة(

اال�شم
عدد ال�شهم كما يف 

2010/12/31
الن�شبة %

عدد الأ�شهم كما يف 
2011/12/31

الن�شبة %

ال�سركة العربية الوطنية 
للتاأجري ذ.م.م  

ذات م�سوؤولية 
حمدودة

عمان - �سارع املدينة املنورة -عمارة 
البنك العربي  رقم )255(

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

5531649 فاك�س 5529891           
E-Mail: anl@arabbank.com.jo

تاأجري متويلي 
   15 000 000
دينـــار اأردين 

البنك العربي �س م ع261
25 000 000

دينـار /  ح�سة  
%100

15 000 000
دينـار/ ح�سة

%100

�سركة جمموعة العربي 
لال�ستثمار ذ م م 

ذات م�سوؤولية 
حمدودة

الرابية / �سارع ال�سريف نا�سر بن جميل 
خدمات بناية رقم )1( �س.ب 143156

وا�ستثمارات 
مالية  

 14 000 000
دينــــــار اأردين 

البنك العربي �س م ع412
14 000 000

دينـار /  ح�سة  
%100

14 000 000
دينـار /  ح�سة  

%100 عمان 11814 الأردن 
هاتف: 5522239  فاك�س: 5519064                                                    

      E-Mail: mail@ab-invest.net    

�سركة الن�سر العربي للتاأمني 
�سركة م�ساهمة 

عامة حمدودة

العبديل - �سارع امية بن عبد �سم�س- 
جممع عمان التجاري

اأعمال تاأمني 
  10 000 000
دينــار اأردين 

2462

50%002  000 505%002 000 5البنك العربي �س م ع

18.01%264 801 1 18.01%264 801 1 �سركة األيانز مينا القاب�سة  �س.ب 9194 عمان 11191 الأردن
هاتف 5685171 فاك�س 5685890

E-Mail : al-nisr@al-nisr.com 6.81%692 6.77680%689 677يعقوب مناويل يعقوب �سابيال

6.43%694 6.43643%694 643زيد مناويل يعقوب �سابيال 
5.57%750 5.57556%750 556البنك الردين لال�ستثمار والتمويل

البنك العربي ال�سالمي 
الدويل 

�سركة م�ساهمة 
عامة حمدودة

عمليات  �سارع و�سفي التل - بناية رقم 20
م�سرفية 
اإ�سالمية

 100 000 000
دينار اأردين 

100%000 000 100 100%000 000 100 البنك العربي �س م ع64732 هاتف: 5694901
فاك�س:  5694914

ثانيًا  : ال�شركات العربية والأجنبية :

�سركة العربي جروب 
لال�ستثمار 

م�ساهمة 
خ�سو�سية 

حمدودة

رام اهلل - البلدة القدمية - عمارة 
خدمات احلرجة - �س.ب 1476 - فل�سطني  

وا�ستثمارات 
مالية  

 1 700 000
دينــــــار اأردين 

100%000 700 1001%000 600 1البنك العربي �س م ع91
هاتف :   2980240 2 970+
فاك�س:   2980249 2 970+ 

البنك العربي لالأعمال �س م ل 
�سركة م�ساهمة 

عامة حمدودة

�ساحة ريا�س ال�سلح - �سارع امل�سارف - 
مبنى �سركة الأبنية التجارية �س.م.ل 

 �س.ب 7000 - 
 ريا�س ال�سلح 2230- 1107 

بريوت - لبنان 

عمليات 
م�سرفية 
متو�سطة  

وطويلة الأجل

       15 000 000  000
لرية لبنانية 

51

66.68%995 66.6849%995 49البنك العربي �س م ع

 �سركة العربي للتمويل
)قاب�سة( �س م ل  

24 990%33.32 24 990%33.32

البنك العربي لتون�س 
�سركة م�ساهمة 

عامة حمدودة

 9 نهج الهادي نويرة –�س.ب )520( 
تون�س 1001 

هاتف : 155 351 )71( 216 00
  فاك�س : 270 347 )71( 216  00

E-Mail: atbbank@atb.com.tn
 www.atb.com.tn

عمليات 
م�سرفية 

جتارية 

       100 000 000
دينــــار تون�سي 

848115

64.24%531 237 64 64.24%531 237 64 البنك العربي �س م ع

5.57%321 570 5.555%708 547 5جممع زرزري
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اأواًل : ال�شركات االأردنية :

العنوان التف�شيلينوع ال�شركةا�شم ال�شركة 
طبيعة عمل 

ال�شركة 
راأ�س مال 
ال�شركة 

عدد 
املوظفني 

عدد فروع 
ال�شركة 

كبار مالكي الأ�شهم )5% اأو اأكرث من راأ�شمال ال�شركة(

اال�شم
عدد ال�شهم كما يف 

2010/12/31
الن�شبة %

عدد الأ�شهم كما يف 
2011/12/31

الن�شبة %

ال�سركة العربية الوطنية 
للتاأجري ذ.م.م  

ذات م�سوؤولية 
حمدودة

عمان - �سارع املدينة املنورة -عمارة 
البنك العربي  رقم )255(

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

5531649 فاك�س 5529891           
E-Mail: anl@arabbank.com.jo

تاأجري متويلي 
   15 000 000
دينـــار اأردين 

البنك العربي �س م ع261
25 000 000

دينـار /  ح�سة  
%100

15 000 000
دينـار/ ح�سة

%100

�سركة جمموعة العربي 
لال�ستثمار ذ م م 

ذات م�سوؤولية 
حمدودة

الرابية / �سارع ال�سريف نا�سر بن جميل 
خدمات بناية رقم )1( �س.ب 143156

وا�ستثمارات 
مالية  

 14 000 000
دينــــــار اأردين 

البنك العربي �س م ع412
14 000 000

دينـار /  ح�سة  
%100

14 000 000
دينـار /  ح�سة  

%100 عمان 11814 الأردن 
هاتف: 5522239  فاك�س: 5519064                                                    

      E-Mail: mail@ab-invest.net    

�سركة الن�سر العربي للتاأمني 
�سركة م�ساهمة 

عامة حمدودة

العبديل - �سارع امية بن عبد �سم�س- 
جممع عمان التجاري

اأعمال تاأمني 
  10 000 000
دينــار اأردين 

2462

50%002  000 505%002 000 5البنك العربي �س م ع

18.01%264 801 1 18.01%264 801 1 �سركة األيانز مينا القاب�سة  �س.ب 9194 عمان 11191 الأردن
هاتف 5685171 فاك�س 5685890

E-Mail : al-nisr@al-nisr.com 6.81%692 6.77680%689 677يعقوب مناويل يعقوب �سابيال

6.43%694 6.43643%694 643زيد مناويل يعقوب �سابيال 
5.57%750 5.57556%750 556البنك الردين لال�ستثمار والتمويل

البنك العربي ال�سالمي 
الدويل 

�سركة م�ساهمة 
عامة حمدودة

عمليات  �سارع و�سفي التل - بناية رقم 20
م�سرفية 
اإ�سالمية

 100 000 000
دينار اأردين 

100%000 000 100 100%000 000 100 البنك العربي �س م ع64732 هاتف: 5694901
فاك�س:  5694914

ثانيًا  : ال�شركات العربية والأجنبية :

�سركة العربي جروب 
لال�ستثمار 

م�ساهمة 
خ�سو�سية 

حمدودة

رام اهلل - البلدة القدمية - عمارة 
خدمات احلرجة - �س.ب 1476 - فل�سطني  

وا�ستثمارات 
مالية  

 1 700 000
دينــــــار اأردين 

100%000 700 1001%000 600 1البنك العربي �س م ع91
هاتف :   2980240 2 970+
فاك�س:   2980249 2 970+ 

البنك العربي لالأعمال �س م ل 
�سركة م�ساهمة 

عامة حمدودة

�ساحة ريا�س ال�سلح - �سارع امل�سارف - 
مبنى �سركة الأبنية التجارية �س.م.ل 

 �س.ب 7000 - 
 ريا�س ال�سلح 2230- 1107 

بريوت - لبنان 

عمليات 
م�سرفية 
متو�سطة  

وطويلة الأجل

       15 000 000  000
لرية لبنانية 

51

66.68%995 66.6849%995 49البنك العربي �س م ع

 �سركة العربي للتمويل
)قاب�سة( �س م ل  

24 990%33.32 24 990%33.32

البنك العربي لتون�س 
�سركة م�ساهمة 

عامة حمدودة

 9 نهج الهادي نويرة –�س.ب )520( 
تون�س 1001 

هاتف : 155 351 )71( 216 00
  فاك�س : 270 347 )71( 216  00

E-Mail: atbbank@atb.com.tn
 www.atb.com.tn

عمليات 
م�سرفية 

جتارية 

       100 000 000
دينــــار تون�سي 

848115

64.24%531 237 64 64.24%531 237 64 البنك العربي �س م ع

5.57%321 570 5.555%708 547 5جممع زرزري
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العنوان التف�شيلينوع ال�شركةا�شم ال�شركة 
طبيعة عمل 

ال�شركة 
راأ�س مال 
ال�شركة 

عدد 
املوظفني 

عدد فروع 
ال�شركة 

كبار مالكي الأ�شهم )5% اأو اأكرث من راأ�شمال ال�شركة(

اال�شم
عدد ال�شهم كما يف 

2010/12/31
الن�شبة %

عدد الأ�شهم كما يف 
2011/12/31

الن�شبة %

البنك العربي - �سورية
م�ساهمة عامة 

حمدودة

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 : 49844 11 963 +
www.arabbank.syria.com

عمليات 
م�سرفية 

جتارية 

  5 050 000 000
ليـــــرة �سورية 

37419

51.286%877 179 495%400 116 3البنك العربي �س م ع
4.85%000 5490%000 318 ب�سمة طالل زين 
5%000 5505%000 318 عالية طالل زين 

5%000 5505%000 318 �سامر �سالح دانيال
5%000 5505%000 318 حممد كامل ال�سباغ �سرباتي

4.97%500 5502%000 318 حممد املرت�سى الدند�سي

�سركة البنك العربي ال�سوداين 
املحدودة 

�سركة خا�سة

ال�سودان - اخلرطوم - �سارع البلدية 
عمليات �س.ب 955 

م�سرفية 
اإ�سالمية

       50 000 000
دولر اأمريكي 

100%999 999 1004%999 999 4البنك العربي �س م ع632
هاتف: 556550001 1 2491+
 فاك�س:  56550003 1 2491+ 

اأراب جلف تك فور اأي تي 
�سريف�سز - منطقة حرة ذ.م.م

�سركة حمدودة 
امل�سوؤولية

Dubai Outsource Zone )DOZ( 
- 031، ACSS building، 2nd floor
Phone : 00971 4 3621288
Fax : 00971 4 3621299
www.agt-it.com

خدمات 
اأنظمة 

معلومات 
لفروع البنك 

العربي  

000 500 1 دولر 
اأمريكي

البنك العربي �س م ع441
5 509
ح�سة

%100
5 509
ح�سة

%100

اآراب كومباين فور �سريد 
�سريف�سز - منطقة حرة  

ذ.م.م 

�سركة حمدودة 
امل�سوؤولية

P O Box 11364، Dubai Ou -
source Zone )DOZ(، Manama 
Street، Dubai، UAE
Phone : 0097144450500
Fax : 0097144495463

خدمات مالية 
لفروع البنك 

العربي 

        40 370 000
درهم  اإماراتي 

البنك العربي �س م ع1261
40 370 000

ح�سة
%100

40 370 000
ح�سة

%100

البنك العربي ا�سرتاليا 
املحدود

�سركة م�ساهمة 
عامة  

Level 9 & 10، 200 George Street 
Sydney NSW Australia 2000 
Phone: +61 2 9377 8900

عمليات 
م�سرفية 

جتارية 

62 500 000
دولر ا�سرتايل 

100%000 500 10062%000 000 55البنك العربي �س م ع13210

بنك اأوروبا العربي �س م ع
�سركة م�ساهمة 

عامة
13-15 Moorgate  London
EC2R 6AD 

عمليات 
م�سرفية 

جتارية 

 549 998 000
يـــورو

البنك العربي �س م ع1687
49 999 deferred shares 
of    1 and 499 925 539 
ordinary shares of    1 

%100
49 999 deferred  shares  
of    1  and  549 925 539  
ordinary shares of    1 

%100

ثالثًا : ال�شركات ال�شقيقة :

البنك العربي )�سوي�سرا( 
املحدود

�سركة م�ساهمة 
عامة

Claridenstrasse 26، P.O Box 
2023 CH-8022، Zurich Swi -
zerland 
Tel. 41 44 2657111 
Fax. 41 44 2657330

عمليات 
م�سرفية 

جتارية 

26 700 000
فرنك �سوي�سري 

م�ساهمو البنك العربي )�سوي�سرا( املحدود هم نف�س م�ساهمي البنك العربي �س.م.ع وبنف�س ن�سب امللكية 962



35

قة
قي

ش
وال

ة 
بع

تا
 ال

ت
كا

شر
 ال

ول
 ح

ية
يل

ص
تف

ت 
ما

لو
مع

ف 
ش

ك

العنوان التف�شيلينوع ال�شركةا�شم ال�شركة 
طبيعة عمل 

ال�شركة 
راأ�س مال 
ال�شركة 

عدد 
املوظفني 

عدد فروع 
ال�شركة 

كبار مالكي الأ�شهم )5% اأو اأكرث من راأ�شمال ال�شركة(

اال�شم
عدد ال�شهم كما يف 

2010/12/31
الن�شبة %

عدد الأ�شهم كما يف 
2011/12/31

الن�شبة %

البنك العربي - �سورية
م�ساهمة عامة 

حمدودة

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 : 49844 11 963 +
www.arabbank.syria.com

عمليات 
م�سرفية 

جتارية 

  5 050 000 000
ليـــــرة �سورية 

37419

51.286%877 179 495%400 116 3البنك العربي �س م ع
4.85%000 5490%000 318 ب�سمة طالل زين 
5%000 5505%000 318 عالية طالل زين 

5%000 5505%000 318 �سامر �سالح دانيال
5%000 5505%000 318 حممد كامل ال�سباغ �سرباتي

4.97%500 5502%000 318 حممد املرت�سى الدند�سي

�سركة البنك العربي ال�سوداين 
املحدودة 

�سركة خا�سة

ال�سودان - اخلرطوم - �سارع البلدية 
عمليات �س.ب 955 

م�سرفية 
اإ�سالمية

       50 000 000
دولر اأمريكي 

100%999 999 1004%999 999 4البنك العربي �س م ع632
هاتف: 556550001 1 2491+
 فاك�س:  56550003 1 2491+ 

اأراب جلف تك فور اأي تي 
�سريف�سز - منطقة حرة ذ.م.م

�سركة حمدودة 
امل�سوؤولية

Dubai Outsource Zone )DOZ( 
- 031، ACSS building، 2nd floor
Phone : 00971 4 3621288
Fax : 00971 4 3621299
www.agt-it.com

خدمات 
اأنظمة 

معلومات 
لفروع البنك 

العربي  

000 500 1 دولر 
اأمريكي

البنك العربي �س م ع441
5 509
ح�سة

%100
5 509
ح�سة

%100

اآراب كومباين فور �سريد 
�سريف�سز - منطقة حرة  

ذ.م.م 

�سركة حمدودة 
امل�سوؤولية

P O Box 11364، Dubai Ou -
source Zone )DOZ(، Manama 
Street، Dubai، UAE
Phone : 0097144450500
Fax : 0097144495463

خدمات مالية 
لفروع البنك 

العربي 

        40 370 000
درهم  اإماراتي 

البنك العربي �س م ع1261
40 370 000

ح�سة
%100

40 370 000
ح�سة

%100

البنك العربي ا�سرتاليا 
املحدود

�سركة م�ساهمة 
عامة  

Level 9 & 10، 200 George Street 
Sydney NSW Australia 2000 
Phone: +61 2 9377 8900

عمليات 
م�سرفية 

جتارية 

62 500 000
دولر ا�سرتايل 

100%000 500 10062%000 000 55البنك العربي �س م ع13210

بنك اأوروبا العربي �س م ع
�سركة م�ساهمة 

عامة
13-15 Moorgate  London
EC2R 6AD 

عمليات 
م�سرفية 

جتارية 

 549 998 000
يـــورو

البنك العربي �س م ع1687
49 999 deferred shares 
of    1 and 499 925 539 
ordinary shares of    1 

%100
49 999 deferred  shares  
of    1  and  549 925 539  
ordinary shares of    1 

%100

ثالثًا : ال�شركات ال�شقيقة :

البنك العربي )�سوي�سرا( 
املحدود

�سركة م�ساهمة 
عامة

Claridenstrasse 26، P.O Box 
2023 CH-8022، Zurich Swi -
zerland 
Tel. 41 44 2657111 
Fax. 41 44 2657330

عمليات 
م�سرفية 

جتارية 

26 700 000
فرنك �سوي�سري 

م�ساهمو البنك العربي )�سوي�سرا( املحدود هم نف�س م�ساهمي البنك العربي �س.م.ع وبنف�س ن�سب امللكية 962
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امل�شاهمات يف ال�شركات التابعة كما هي يف 2011/12/31

الدولةامللكيةن�شبة امللكية %طبيعة العملا�شم ال�شركة

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 

البنك العربي لالأعمال �س م ل
عمليات م�سرفية

متو�سطة وطويلة الأجل
لبنانتابعة%66.68

تون�ستابعة64.24%عمليات م�سرفية جتاريةالبنك العربي لتون�س 

الأردنتابعة50%+ 2 �سهماأعمال تاأمني �سركة الن�سر العربي للتاأمني

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

امل�شاهمات يف ال�شركات احلليفة كما هي يف 2011/12/31

الدولةامللكيةن�شبة امللكية% طبيعة العملا�شم ال�شركة

Turkland Bankتركيا حليفة 28 %*عمليات م�سرفية جتارية

ُعمانحليفة 49%عمليات م�سرفية جتاريةبنك ُعمان العربي 

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

لبنانحليفة36.79%اأعمال تاأمني�سركة التاأمني العربية

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

* احتفظت جمموعة البنك العربي مبا ن�سبته 50% من راأ�س مال Turkland Bank وذلك كما يف 2011/12/31.
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ال�شيد “حممد عبد احلميد” عبد املجيد عبد احلميد �شوماناال�شــم 

رئي�س جمل�س الإدارة املتفرغ  املن�شب

1976/9/28 تاريخ الع�شوية 

1947/1/1تاريخ امليالد

بكالوريو�س اإدارة اأعمال اجلامعة الأمريكية /بريوت 1970  ال�شهادات العلمية 

تولى من�سب رئي�س جمل�س الإدارة املتفرغ منذ تاريخ 17 /2010/1اخلربات العملية  -
تولى من�سب رئي�س جمل�س الإدارة / املدير العام للبنك العربي  - 

) للفرتة من 7 /2005 ولغاية 1 /2010 ( 
تولى من�سب نائب رئي�س جمل�س الإدارة / املدير العام للبنك العربي                                 -

) للفرتة من 5 /2001  ولغاية  7 /2005 (
عمل لفرتة 25 عامًا كم�ساعد للمدير العام للبنك العربي ، مرتئ�سًا اللجنة العليا   -

لالئتمان بالإ�سافة اإلى العديد من اللجان العليا الأخرى للبنك
املدير الإقليمي التنفيذي لفروع البنك العربي يف منطقة اخلليج العربي                               -

) للفرتة من 1972 - 1976 (
ع�سو جمل�س اإدارة البنك املركزي الأردين ) 2001 - 2005 (  -

ع�سو جمل�س الأعيان الأردين )منذ 11/ 2005 ولغاية 2011/10 (  -
ع�سو جمل�س الأمناء معهد احل�سني لل�سرطان والتكنولوجيا احليوية – الأردن                 -

) لغاية 2011/5/10 (
رئي�س جمل�س الإدارة / البنك العربي �سوي�سرا )املحدود(   - 

) منذ 2002/4/18 (
رئي�س جمل�س الإدارة / بنك اأوروبا العربي �س م ع ) منذ 2005/6/28 (   -

رئي�س جمل�س الإدارة / موؤ�س�سة عبد احلميد �سومان  ) منذ 2007/4/26 (  -
رئي�س جمل�س الإدارة / املدير العام - البنك العربي لالأعمال �س.م.ل  - 

) 2011/3/29 – 2001/5/31 ( 
رئي�س جمل�س الإدارة/ املدير العام - �سركة العربي للتمويل �س.م.ل قاب�سة           -

) 2011/3/29 – 2001/5/31 (
رئي�س هيئة املديرين / �سركة جمموعة العربي لال�ستثمار ذ.م.م   - 

) منذ عام 2004 - 2011/10/30 (
نائب رئي�س جمل�س الإدارة / بنك ُعمان العربي )منذ 25 /2001/6(  -

ع�سو جمل�س الإدارة / البنك العربي الوطني ) منذ 25 /2001/6(  -
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ال�شيد �شبيح طاهر دروي�س امل�شرياال�شــم

نائب رئي�س جمل�س الإدارة املن�شب

1998/3/27تاريخ الع�شوية 

1937/12/2تاريخ امليلد

بكالوريو�س هند�سة كيميائية من جامعة تك�سا�س / اأو�سنت عام1963 ال�شهادات العلمية 

يعمل يف جمال اإدارة الأعمال احلرة واملال وال�ستثمار وال�سناعة والتجارة اخلربات العملية  -
منذ ما يزيد عن )40( عامًا. 

موؤ�س�س جمموعة اأ�سرتا منذ عام 1966 .  -
رئي�س جمل�س اإدارة جمموعة اأ�سرتا ال�سناعية – ال�سعودية منذ عام   -

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

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

ع�ســـــــو جملـــــ�س اإدارة �سركـــــــــة فل�سطني للتنميــــة والإ�ستثمــــــار  - 
)باديكو(  / )فل�سطني( منذ عام )1994( 

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

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

�ــســويــ�ــســرا )املـــحـــدود( ــ�ــس اإدارة الــبــنــك الـــعـــربـــي /  ــو جمــل عــ�ــس  - 
منذ تاريخ 9 /2005/7

ع�سو جمل�س اإدارة موؤ�س�سة عبد احلميد �سومان  -
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ال�شيد �شمري فرحان خليل قعواراال�شــم

ع�شو جمل�س الإدارةاملن�شب

2002/3/29تاريخ الع�شوية 

1934/10/29تاريخ امليالد

ماج�ستري هند�سة امليكانيك الزراعي – جامعة ولية كن�سا�س عام 1961 ال�شهادات العلمية   -
بكالوريو�س هند�سة زراعية – جامعة اأريزونا ، عام 1959   -

يعمل يف جمال اإدارة الأعمال بالقطاع اخلا�س منذ عام )1965(اخلربات العملية  -
امل�سادر )ال�سناعية واملعدنية والطبيعية يف جمل�س  رئي�س ق�سم املوارد   -

الإعمار   الأردين( )1962 – 1965(
تولى عدد من الوزارات، كما �سغل عدة منا�سب يف جمل�سي النواب   -
والأعيان واملجل�س القت�سادي ال�ست�ساري والعديد من اللجان املنبثقة 

عنهما
-   ع�سو املجل�س الأعلى / اجلمعية الها�سمية للتعليم

رئي�س جمل�س اإدارة البنك العربي اأ�سرتاليا املحدود  - 
)حتى حزيران 2011(

رئي�س جمل�س اإدارة �سركة ال�سرق الأو�سط للتاأمني – الأردن  -
ع�سو جمل�س اإدارة جامعة البلمند – لبنان )�سابقًا(  -

نائب رئي�س جمل�س الأمناء للجامعة الأردنية – الأردن )�سابقًا(  -
ع�سو جمل�س اأمناء جامعة البلقاء التطبيقية  -

ع�سو موؤ�س�س / جمعية رجال الأعمال – الأردن  -
ع�سو موؤ�س�س / موؤ�س�سة اإعمار ال�سلط – الأردن  -

ع�سو - غرفة جتارة عّمان – الأردن  -
ع�سو - غرفة �سناعة عّمان - الأردن  -

ع�سو جمل�س اإدارة ورئي�س هيئة مديرين يف عدة �سركات خا�سة يف الأردن   -
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ال�شيدة نازك اأ�شعد عودة احلريرياال�شــم

ع�شو جمل�س الإدارةاملن�شب

1996/8/29تاريخ الع�شوية 

1957/9/12تاريخ امليلد

جامعيةال�شهادات العلمية 

رئي�سة موؤ�س�سة رفيق احلريري اخلربات العملية   -
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  -

اأول �سفرية ملوؤ�س�سة ترقق العظم الدولية  - 
)International Osteoporosis Foundation(

206-A Bone Fund ورئي�سة  الـ   
نائب رئي�س مركز الرعاية الدائمة - لبنان  -

ع�سو يف جمل�س اأمناء مركز طب الأطفال ملكافحة ال�سرطان – لبنان  -
ع�سو جمعية النه�سة الن�سائية اخلريية – ال�سعودية  -

 Welfare Association ع�سو جمل�س اأمناء موؤ�س�سة التعاون  -
ع�سو هيئة اأمناء جمعية الأردن للتعليم  -

رئي�سة جائزة رفيق احلريري الدولية للم�ستعمرات الب�سرية  -
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ال�شادة وزارة مالية اململكة العربية ال�شعوديةاال�شــم
ميثلها الأ�شتاذ �شالح بن �شعد بن عبد اهلل املهنا

ع�شو جمل�س الإدارةاملن�شب

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

1959/1/11تاريخ امليلد

ماج�ستري الآداب يف الإقت�ساد جامعة اأوهايو /اأمريكا ، عام1993 ال�شهادات العلمية   -
بكالوريو�س علوم الإدارة ال�سناعية – جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن،  - 

عام1982 

ي�سغل حاليًا من�سب وكيل الوزارة امل�ساعد ل�سوؤون امليزانية /وزارة املالية/ اخلربات العملية  -
اململكة العربية ال�سعودية

ع�سو يف فريق التفاو�س مع �سركات البرتول العاملية �سمن مبادرة  - 
الغاز الطبيعي خالل الفرتة )2004-2000(

ال�سعودية العربية  ع�سو يف اللجنة اخلا�سة بالت�سنيف ال�سيادي للمملكة   - 
منذ عام 2001 

ع�سو يف جلنة الإبتعاث والتدريب بوزارة املالية منذ عام 2000  -
ع�سو يف جلنة البدلت بوزارة اخلدمة املدنية منذ عام 2004  -

لــال�ــســتــثــمــار ــة  ــي املــغــرب ــة  ــعــودي ــس ــ� ال ــركــة  ــس ــ� ال اإدارة  جمــلــ�ــس  يف  عــ�ــســو   - 
الإمنائي )2006-2000(

ع�سو مبجل�س املوؤ�س�سة العامة لتحلية املياه املاحلة ) 2011-2005 (  -
ع�سو مبجل�س اإدارة املوؤ�س�سة العامة للتدريب التقني واملهني منذ عام 2008     -

ع�سو مبجل�س اإدارة ال�سركة ال�سعودية للكهرباء منذ عام 2009  -
رئي�س جلنة املراجعة لل�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  -
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ال�شيد حممد اأحمد خمتار احلريرياال�شــم

ع�شو جمل�س الإدارةاملن�شب

2005/11/6تاريخ الع�شوية

1958/11/9تاريخ امليالد

بكالوريو�س يف اإدارة الأعمال ، جامعة اأوتاوا – كندا ، عام 1979 .ال�شهادات العلمية

اأكرث من 30 �سنة يف اإدارة �سركة �سعودي اأوجيه املحدودة باململكة العربية ال�سعوديةاخلربات العملية   -
رئي�س جمل�س اإدارة �سركة �سعودي ميد لال�ستثمار – ال�سعودية )2007(  -

 -   )AVEA Illetisim Hizmelteri A.S.(سركة� اإدارة  جمل�س  رئي�س   -
تركيا )2006/9(

رئي�س جمل�س اإدارة �سركة اأوجيه تيليكوم املحدودة – دبي )2005/8(  -
)Ojer Telekomunikasyon A.S.( اإدارة  جمل�س  ع�سو   - 

تركيا )2005/8( 
رئي�س جمل�س اإدارة جمموعة البحر املتو�سط )قاب�سة(- لبنان )2005/7(  -

الى  بالإ�سافة  املتو�سط  البحر  لبنك  العام  املدير   / اإدارة  جمل�س  رئي�س   -
امل�سارف وال�سركات التابعة له – لبنان )2005/7(

رئي�س جمل�س اإدارة �سركة - ). Turk Telekom  AS( تركيا )2005(  -
 )Entreprise des Travaux Internationaux(  )ETI( ع�سو جمل�س اإدارة   -

    فرن�سا )2003/6(
ع�سو جمل�س اإدارة �سركة اأوجيه انرتنا�سيونال – فرن�سا )2003/5(  -

نائب رئيـ�س اأول – ع�سو جمل�س اإدارة �سركة �سعودي اأوجيه املحدودة    -
ال�سعودية )2003/3( 

   )3C Telecommunications( )PTY( ع�سو جمل�س اإدارة  - 
 جنوب اأفريقيا)1999/6(

رئي�س جمل�س اإدارة �سركة اإيراد لال�ستثمار)قاب�سة( – لبنان  -
رئي�س جمل�س اإدارة املال لال�ستثمار )قاب�سة( – لبنان  -

ع�سو جمل�س اإدارة جمعية م�سارف لبنان  -
ع�سو جمل�س اإدارة �سركة الأبنية التجارية  -
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ال�شيد حممد اأحمد خمتار احلريرياال�شــم

ع�شو جمل�س الإدارةاملن�شب

2005/11/6تاريخ الع�شوية

1958/11/9تاريخ امليالد

بكالوريو�س يف اإدارة الأعمال ، جامعة اأوتاوا – كندا ، عام 1979 .ال�شهادات العلمية

اأكرث من 30 �سنة يف اإدارة �سركة �سعودي اأوجيه املحدودة باململكة العربية ال�سعوديةاخلربات العملية   -
رئي�س جمل�س اإدارة �سركة �سعودي ميد لال�ستثمار – ال�سعودية )2007(  -

 -   )AVEA Illetisim Hizmelteri A.S.(سركة� اإدارة  جمل�س  رئي�س   -
تركيا )2006/9(

رئي�س جمل�س اإدارة �سركة اأوجيه تيليكوم املحدودة – دبي )2005/8(  -
)Ojer Telekomunikasyon A.S.( اإدارة  جمل�س  ع�سو   - 

تركيا )2005/8( 
رئي�س جمل�س اإدارة جمموعة البحر املتو�سط )قاب�سة(- لبنان )2005/7(  -

الى  بالإ�سافة  املتو�سط  البحر  لبنك  العام  املدير   / اإدارة  جمل�س  رئي�س   -
امل�سارف وال�سركات التابعة له – لبنان )2005/7(

رئي�س جمل�س اإدارة �سركة - ). Turk Telekom  AS( تركيا )2005(  -
 )Entreprise des Travaux Internationaux(  )ETI( ع�سو جمل�س اإدارة   -

    فرن�سا )2003/6(
ع�سو جمل�س اإدارة �سركة اأوجيه انرتنا�سيونال – فرن�سا )2003/5(  -

نائب رئيـ�س اأول – ع�سو جمل�س اإدارة �سركة �سعودي اأوجيه املحدودة    -
ال�سعودية )2003/3( 

   )3C Telecommunications( )PTY( ع�سو جمل�س اإدارة  - 
 جنوب اأفريقيا)1999/6(

رئي�س جمل�س اإدارة �سركة اإيراد لال�ستثمار)قاب�سة( – لبنان  -
رئي�س جمل�س اإدارة املال لال�ستثمار )قاب�سة( – لبنان  -

ع�سو جمل�س اإدارة جمعية م�سارف لبنان  -
ع�سو جمل�س اإدارة �سركة الأبنية التجارية  -

االآن�شة دينا »حممد عبد احلميد«  عبد املجيد �شوماناال�شــم

ع�شو جمل�س الإدارةاملن�شب

2010/3/26تاريخ الع�شوية 

1980/5/24تاريخ امليلد

ماج�ستري يف اإدارة الأعمال - اإدارة التغيري ، كلية اإدارة الأعمالال�شهادات العلمية   - 
كلية بنتلي /ولثام، الوليات املتحدة الأمريكية، عام 2006 

بكالوريو�س يف العلوم  املالية، كلية بنتلي / ولثام، الوليات املتحدة   -
الأمريكية، عام 2002 

�سغلت من�سب نائب الرئي�س التنفيذي/دائرة )Branding( يفاخلربات العملية  - 
البنك العربي منذ 2008  

�سغلت من�سب مديرة مكتب املدير العام )من 2008/10-2006/8 (   -
م�ساعد مدير اخلزينة وحملل مايل يف البنك العربي / نيويورك، الوليات   -

املتحدة الأمريكية  )من 2003/2 – 2004/6 (
عملت يف م�سروع لدى موؤ�س�سة )State Street( بو�سطن / ما�سا�سو�ست�س،   -

الوليات املتحدة الأمريكية )من �سهر 2006/5-1 (
عملت كمتدربة متجولة يف بنك )HSBC(  يف نيويورك، الوليات املتحدة      -

الأمريكية  )من �سهر 2002/12-2 (
عملت كمتدربة يف موؤ�س�سة  )Merrill Lynch( يف بريلنغتون، الوليات   -

املتحدة الأمريكية  )من �سهر 2001/9-6 (
 )First Investors Corporation(عملت كمتدربة متجولة يف  - 

يف ولثام، الوليات املتحدة الأمريكية  )من �سهر 2000/11-9 (
ع�سو جمل�س اإدارة �سركة الن�سر العربي للتاأمني - الأردن  - 

) 2009/5 – 2008/2 (
ع�سو جمل�س اإدارة البنك العربي لتون�س ) 2011/6-2009/6 (  - 
ع�سو جمل�س اإدارة البنك العربي اأ�سرتاليا املحدود – اأ�سرتاليا   -

ع�سو جمل�س اأمناء وجمل�س اإدارة اإجناز  -
ع�سو جمل�س اإدارة رنني  -

ع�سو جمل�س اإدارة موؤ�س�سة نهر الأردن  -
ع�سو جمل�س اإدارة موؤ�س�سة عبد احلميد �سومان  -
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ال�شادة املوؤ�ش�شة العامة لل�شمان الجتماعياال�شــم
ميثلها ال�شيد اإبراهيم يو�شف اإبراهيم عز الدين

ع�شو جمل�س الإدارةاملن�شب

2001/9/20تاريخ الع�شوية  : ع�سوية ال�سخ�س العتباري  
ع�سوية ممثل ال�سخ�س العتباري:  31 /2006/3

1934/12/3تاريخ امليلد

بكالوريو�س يف العلوم ال�سيا�سية ، اجلامعة الأمريكية يف بريوت ، عام 1955 ال�شهادات العلمية

رئي�س املجل�س الأعلى لالإعالم  )2002-2006(اخلربات العملية  -
مدير عام موؤ�س�سة عبد احلميد �سومان )2002-1997(  -

وزير دولة ل�سوؤون رئا�سة الوزراء ووزير لالإعالم يف فرتات خمتلفة بني عامي   -
)1995-1989(

ع�سو يف جمل�س الأعيان )1991-1989(  -
رئي�س ديوان اخلدمة املدنية )1989-1986(  -

�سفري اململكة الأردنية الها�سمية يف كٍل من �سوي�سرا واأملانيا الحتادية وبريطانيا   -
والوليات املتحدة الأمريكية ، بالإ�سافة اإلى عمله ك�سفري غري مقيم يف كٍل من 

النم�سا وال�سويد والدامنارك والرنويج ولوك�سمبورغ وهولندا )1975 -1985(
وكيل وزارة الإعالم )1975-1971(  -

�سكرتري �سحفي يف الديوان امللكي الها�سمي )1971-1968(  -
مدير اإدارة ال�سحافة الأجنبية والإعالم اخلارجي يف وزارة الإعالم  - 

)1968-1965(
عمل يف حقل الن�سر يف بريوت  )1965-1958(  -

عمل يف اإدارة ال�سوؤون اخلارجية بوزارة املوا�سالت، ويف رئا�سة الوزراء، ويف   -
دائرة املطبوعات /وزارة اخلارجية )1958-1955(

ع�سو جمل�س اإدارة البنك املركزي الأردين – الأردن منذ  )2007/3(  -
ع�سو جمل�س اأمناء جائزة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني  لالإبداع – الأردن   -

نائب رئي�س جمل�س اأمناء املركز الوطني حلقوق الإن�سان – الأردن   -
نائب رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�س�سة عبد احلميد �سومان – الأردن   -

ع�سو جمل�س مركز الدرا�سات الإ�سرتاتيجية يف اجلامعة الأردنية – الأردن   -
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ال�شادة موؤ�ش�شة عبد احلميد �شوماناال�شــم
ميثلها ال�شيد خالد اأني�س حممد »زند الإيراين« اعتبارًا من 

2010/12/27

ع�شو جمل�س الإدارةاملن�شب

2006/3/31تاريخ الع�شوية   -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.ال�شهادات العلمية   - 
ماج�ستري يف ا�ستعمالت الأرا�سي اجلافة، اجلامعة الأردنية عام 1989   - 

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

وزير الطاقة والرثوة املعدنية )12/14/ 2009-23 /2010/11(اخلربات العملية  -
وزير البيئة )2005/4/7 - 2009/12/9(  -

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

ع�سو اللجنة للطاقة النووية �سابقًا  -
رئي�س اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة   -

ع�سو جمل�س اإدارة موؤ�س�سة عبداحلميد �سومان   -
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ال�شيد ريا�س برهان طاهر كمال اال�شــم

ع�شو جمل�س الإدارةاملن�شب

2005/7/9تاريخ الع�شوية 

1943/12/6تاريخ امليلد

ماج�ستري هند�سة اإن�ساءات – جامعة لندن عام 1966   ال�شهادات العلمية   - 
بكالوريو�س هند�سة مدنية – جامعة لندن عام 1965   - 

مدير تنفيذي ل�سركة اأرابتك القاب�سة امل�ساهمة العامة منذ عام )2005(اخلربات العملية  - 
موؤ�س�س ومدير عام �سركة ارابتك للمقاولت – دبي منذ عام) 1974 (  - 

مهند�س لدى �سركة روبرت مكالباين للهند�سة – لندن  )1970 – 1974 (  - 
مهند�س لدى �سركة �ساهني للهند�سة واملقاولت  )1966 – 1970(   - 

موؤ�س�س وع�سو جمل�س اإدارة �سركة ارابتك القاب�سة /دبي  - 
موؤ�س�س وع�سو جمل�س اإدارة �سركة ديبا املتحدة /دبي  - 

موؤ�س�س وع�سو جمل�س اإدارة �سركة جلف كابيتال / اأبو ظبي  - 
ع�سو جمل�س اإدارة بنك تريكالند /اإ�سطنبول  - 

ع�سو جمل�س اإدارة �سركة التاأمني العربية /بريوت  - 
ع�سو جمل�س اإدارة �سركة روتانا للفنادق / اأبو ظبي   - 

ع�سو جمل�س ا�ست�سارين بنك دويت�سه �سوي�سرا )ملنطقة ال�سرق الأو�سط(  - 
ع�سو جمل�س اأمناء اجلامعة الأمريكية /بريوت  - 

نائب رئي�س موؤ�س�سة التعاون /جنيف  - 
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ال�شيد وهبه عبد اهلل وهبه متارياال�شــم

ع�شو جمل�س الإدارةاملن�شب

2006/3/31تاريخ الع�شوية 

1963/5/14تاريخ امليلد

بكالوريو�س يف اإدارة الأعمال والتمويل، جامعة ويب�سرت )جنيف( عام 1984 ال�شهادات العلمية 

ع�سو جمل�س اإدارة �سركة احتاد املقاولني �س.م، اأثينااخلربات العملية  -  
) اعتبارًا من اأيلول 2010 (

ع�سو جمل�س اإدارة ال�سركة الوطنية للم�ساريع العقارية �س.م.ل  - 
)اعتبارًا من تاريخ 28 ني�سان 2010(

رئي�س جمل�س اإدارة �سركة الأبنية التجارية �س.م.ل – لبنان  - 
) اعتبارًا من تاريخ 25 اأيار 2009(

ع�سو جمل�س اإدارة البنك العربي )�سوي�سرا( املحدود، زيوريخ  -  
)اعتبارًا من تاريخ 20 ني�سان 2007(

رئي�س جمل�س اإدارة �سركة التاأمني العربية �س.م.ل- لبنان  - 
)اعتبارًا من تاريخ 26 حزيران 2006(

رئي�س جمل�س اإدارة �سركة اميوفيناهولدينغ �س.م.ل- لبنان  - 
)اعتبارًا من تاريخ 5 متوز 2006(

ع�سو يف موؤ�س�سة التعاون )منذ عام  2006(  - 
موؤ�س�س ورئي�س جمل�س اإدارة �سركة وامتار و�سركاه �س.م – جنيف  - 

)اعتبارًا من تاريخ 15 كانون الثاين 2003(
رئي�س جمل�س اإدارة �سركة اميوفينا �س.م – جنيف   - 

)اعتبارًا من تاريخ 20 اآذار  2001(     
ع�سو جمل�س اإدارة �سركة �سوكافينا �س.م – جنيف  - 

)اعتبارًا من تاريخ 25 اآب 1998(
مدير تنفيذي �سوكافينا �س.م.- جنيف )2002-1999(   -
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ال�شيد نعمة اليا�س �شباغ
املدير العام التنفيذي 

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

 ال�شهادات 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 من جامعة جونز هوبكنز، عام 1974   -
ماج�ستري ) MBA ( يف العلوم املالية و امل�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
ع�سو 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 ال�سركة الأردنية لإعادة متويل الرهن العقاري  -

ع�سو جمل�س اإدارة ال�سركة الأردنية ل�سمان القرو�س  -
ع�سو جمل�س اإدارة البنك العربي الوطني   -

ع�سو جمل�س اإدارة �سندوق احل�سني لالإبداع والتفوق  -
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الآن�شة رندة حممد توفيق ال�شادق
نائب املدير العام التنفيذي 

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

 ال�شهادات العلمية:

بكالوريو�س اإدارة اأعمال - اجلامعة الأمريكية يف بريوت، عام 1984   -
-  ماج�ستري )MBA( علوم مالية و م�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 و مدير 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(  -

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

ع�سو جمل�س اإدارة البنك العربي لالأعمال �س م ل - لبنان   -
رئي�س جمل�س اإدارة �سركة العربي للتمويل �س م ل )قاب�سة( – لبنان   -

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    -

م
نه

 م
ل

 ك
ن

 ع
ية

يف
عر

ة ت
بذ

ون
ة 

ذي
في

تن
 ال

يا
عل

 ال
ارة

إلد
ص ا

خا
ش

ب أ
ورت

ء 
ما

س
أ



50

الدكتور  “حممد غيث” علي حممد م�شمار
امل�شت�شار القانوين 

1999/9/1 تاريخ التعيني :    
1961/11/24  : تاريخ امليالد    

ال�شهادات العلمية:

بكالوريو�س يف احلقوق، اجلامعة الأردنية، عمان / الأردن، عام 1984   -
ماج�ستري يف القانون التجاري، جامعة لندن، بريطانيا، عام 1992   -

دكتوراه يف القانون، جامعة لندن، بريطانيا، عام 1998   -

  
اخلربات العملية:

م�ست�سار قانوين  اعتبارًا من 1999/9/1  -
قا�س يف حمكمة بداية عمان )1989/9/1 - 1999/8/30(  -

قا�س ع�سكري )1984/3/28 - 1989/6/19(  -
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ال�شيد  غ�شان حنا �شليمان ترزي
نائب رئي�س تنفيذي / املدير املـــايل لالإدارة املالية

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

 ال�شهادات العلمية:

بكالوريو�س اإقت�ساد، جامعة اأكاديا، كندا، عام 1984  -
ماج�ستري يف اإدارة الأعمال، جامعة ليوفن )Leuven( ، بلجيكا، عام 1986  -

حا�سل على ال�سهادات املهنية CBA & CPA من الوليات املتحدة الأمريكية  - 
و�سهادة )FAIBF( من ا�سرتاليا

 اخلربات العملية:

تولى من�سب املدير املايل يف البنك العربي منذ �سهر متوز 2008  -
مدير اإدارة التدقيق الداخلي – البنك العربي )2003/8/1 – 2008/6/30(  -

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

م�ساعد مدير، البنك الأهلي الأردين )1992 – 1993(  -
مدقق رئي�سي، اآرثر اأندر�سون و�سركاه )1989 – 1992(  -

ع�سو جمل�س اإدارة البنك العربي لتون�س – تون�س  -
ع�سو جمل�س  اإدارة اأرابيال خلدمات اأنظمة املعلومات  -
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ال�شيد  حممد عبد الفتاح حمد الغنمة
نائب رئي�س تنفيذي / مدير اإدارة الئتمان

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

ال�شهادات 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 هيئة املديرين /  �سركة جمموعة العربي لال�ستثمار، عمان - الأردن  -
ع�سو جمل�س اإدارة البنك العربي الوطني – الريا�س / اململكة العربية ال�سعودية  -
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ال�شيد �شامر �شعدي ح�شن ال�شاحب التميمي
نائب رئي�س تنفيذي / مدير اإدارة الأعمال امل�شرفية وال�شتثمارية لل�شركات

2005/8/14   : تاريخ التعيني    
  1966/10/30  : تاريخ امليالد   

ال�شهادات العلمية:

بكالوريو�س يف علوم اإدارة الأعمال تخ�س�س حما�سبة و مالية، اجلامعة الأردنية، عام 1988  -
ماج�ستري يف العلوم املحا�سبية ، كلية اإدارة الأعمال واملحا�سبة / كلية وال�س، الوليات املتحدة الأمريكية،   -

عام 1991
حما�سبة عامة، جامعة الينوي ، �سيكاغو، الوليات املتحدة الأمريكية، عام 1990  -

اخلربات العملية:

�سغل من�سب نائب رئي�س تنفيذي / مدير اإدارة الأعمال امل�سرفية وال�ستثمارية لل�سركات يف  - 
البنك العربي– الأردن )منذ 2010/9/1(

�سغل من�سب نائب رئي�س اأول / دائرة ائتمان ال�سركات فروع اخلليج، الدولية وال�سركات التابعة يف  - 
البنك العربي – الأردن )2005/8 - 2010/8/31(

�سغل من�سب نائب رئي�س ومدير دائرة الئتمان و املحفظة ال�ستثمارية يف البنك العربي –  - 
نيويورك،    الوليات املتحدة الأمريكية )1998 – 2005/8(

م�ساعد نائب رئي�س و مدير املخاطر الئتمانية يف البنك العربي – نيويورك، الوليات املتحدة الأمريكية   -
)1998 – 1993(

مدقق اأول يف جمموعة التدقيق الدولية )1991 – 1993(  -
مدقق يف ) ديلويت اأند توت�س( الأردن - عمان )1990 – 1991(  -

ع�سو جمل�س اإدارة بنك اأوروبا العربي �س م ع - بريطانيا  -
ع�سو جمل�س اإدارة البنك العربي اأ�سرتاليا املحدود - اأ�سرتاليا   -
ع�سو هيئة مديري �سركة جمموعة العربي لال�ستثمار – الأردن  -



54

م
نه

 م
ل

 ك
ن

 ع
ية

يف
عر

ة ت
بذ

ون
ة 

ذي
في

تن
 ال

يا
عل

 ال
ارة

إلد
ص ا

خا
ش

ب أ
ورت

ء 
ما

س
أ

ال�شيد حممد مو�شى داود “حممد عي�شى”
نائب رئي�س تنفيذي /  مدير اإدارة الأعمال امل�شرفية وال�شتثمارية لل�شركات – االأردن وفل�شطني

1983/10/1   : تاريخ التعيني    
1956/2/1  : تاريخ امليالد   

ال�شهادات العلمية:

بكالوريو�س ريا�سيات / فرعي اإدارة الأعمال، اجلامعة الأردنية عام 1978  -

اخلربات العملية:

نائب رئي�س تنفيذي – مدير اإدارة الأعمال امل�سرفية وال�ستثمارية لل�سركات/ الأردن وفل�سطني  - 
)منذ 2009/4(

نائب رئي�س اأول- مدير ائتمان ال�سركات/ الأردن وفل�سطني )2009/3-2006/10(  -
مدير ائتمان ال�سركات/ الأردن وفل�سطني، )2004/8 – 2006/9(  -

بالإ�سافة اإلى �سغله عدة منا�سب رئي�سية يف البنك العربي – الأردن ومنها مدير الت�سهيالت التجارية   -
والتجزئة، م�سوؤول قرو�س التجمع البنكي )1983/10 – 2004/7(

ع�سو جمل�س اإدارة جمعية البنوك يف الأردن )من 2009/4/1 ولغاية 2010/12/14(  -
ع�سو جمل�س اإدارة البنك العربي – �سورية   -

-  نائب رئي�س هيئة املديرين لل�سركة العربية الوطنية للتاأجري
نائب رئي�س جمل�س اإدارة البنك العربي الإ�سالمي الدويل  -

ع�سو جمل�س اإدارة �سركة الفنادق وال�سياحة الأردنية  -
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ال�شيد اأنطونيو مانكوزو مار�شيلو 
نائب رئي�س تنفيذي / مدير دائرة اخلزينة

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

ال�شهادات العلمية:

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

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

ا

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

البيانات االأخرى:
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ال�شيد نعيم را�شم كامل احل�شيني 
نائب رئي�س تنفيذي / مدير اإدارة اخلدمات امل�شرفية لالأفراد

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

ال�شهادات 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 – ال�سعودية )2005(
مدير اقليمي – جمموعة اخلدمات امل�سرفية لالفراد – املنطقة ال�سرقية ،  - 

البنك ال�سعودي الفرن�سي )2000 – 2005(
مدير – دائرة �سبكة العمال والتخطيط املايل – جمموعة اخلدمات امل�سرفية لالفراد / الدارة العامة ،   -

البنك ال�سعودي الفرن�سي )1995 – 2000(

مدير �سوؤون املوظفني ، ادارة ت�سهيالت املوارد الب�سرية / الدارة العامة ، البنك ال�سعودي الفرن�سي   -
)1995 – 1993(

مدير ، التوظيف والعالقات احلكومية ، ادارة ت�سهيالت املوارد الب�سرية / الدارة العامة ،  - 
البنك ال�سعودي الفرن�سي )1990 – 1993(

مدير ، املوازنة والتخطيط املايل ، ات�سالت )1988 – 1990(  -
رئي�س ، العطاءات والعقود ، ات�سالت )1986 – 1988(  -



57

م
نه

 م
ل

 ك
ن

 ع
ية

يف
عر

ة ت
بذ

ون
ة 

ذي
في

تن
 ال

يا
عل

 ال
ارة

إلد
ص ا

خا
ش

ب أ
ورت

ء 
ما

س
أ

�شومان املجيد  االآن�شة  دينا “حممد عبد احلميد” عبد 
Branding / نائب رئي�س تنفيذي

2006/8/1 تاريخ التعيني :    
1980/5/24  : تاريخ امليالد    

ال�شهادات العلمية:

بكالوريو�س يف العلوم  املالية ، كلية بنتلي / ولثام، الوليات املتحدة الأمريكية ، عام 2002  -
ماج�ستري يف اإدارة الأعمال - اإدارة التغيري ، كلية اإدارة الأعمال / كلية بنتلي / ولثام، الوليات املتحدة   -

الأمريكية ، عام 2006

اخلربات العملية:

�سغلت من�سب نائب رئي�س تنفيذي /)Branding( يف البنك العربي )منذ 2008 (  -
�سغلت من�سب مديرة مكتب املدير العام )من 8/ 2006 – 2008/10(  -

م�ساعد مدير اخلزينة وحملل مايل يف البنك العربي/ نيويورك، الوليات املتحدة الأمريكية،   - 
)من 2/ 2003 - 6 / 2004(

عملت يف م�سروع لدى موؤ�س�سة )State Street( بو�سطن / ما�سا�سو�ست�س، الوليات املتحدة الأمريكية،   -
)من �سهر 2006/5-1(

عملت كمتدربة متجولة يف بنك  )HSBC( يف نيويورك، الوليات املتحدة الأمريكية،  - 
)من �سهر 2 - 2002/12(

عملت كمتدربة يف موؤ�س�سة )Merrill Lynch(  يف بريلنغتون، الوليات املتحدة الأمريكية،  - 
)من �سهر6 - 9 / 2001(

عملت كمتدربة متجولة يف )First Investors Corporation( يف ولثام،  - 
الوليات املتحدة الأمريكية، )من �سهر 9 - 2000/11(

ع�سو جمل�س اإدارة �سركة الن�سر العربي للتاأمني – الأردن )2008/2 – 2009/5(  -
ع�سو جمل�س اإدارة البنك العربي لتون�س )2009/6 - 2011/6(  -

ع�سو جمل�س اإدارة البنك العربي �س م ع  -
ع�سو جمل�س اإدارة البنك العربي اأ�سرتاليا املحدود - اأ�سرتاليا  -

ع�سو جمل�س اأمناء وجمل�س اإدارة اإجناز  -
ع�سو جمل�س اإدارة موؤ�س�سة عبد احلميد �سومان  -

ع�سو جمل�س اإدارة موؤ�س�سة نهر الأردن  -
ع�سو جمل�س اإدارة رنني  -
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ال�شيد مروان ن�شاأت راغب ريال
نائب رئي�س تنفيذي  / مدير اإدارة املوارد الب�شرية

2004/6/13 تاريخ التعيني :    
1962/10/15  : تاريخ امليالد    

ال�شهادات العلمية:

بكالوريو�س يف القت�ساد والعلوم ال�سيا�سية، اجلامعة الأردنية، 1983   -
ماج�ستري يف العالقات القت�سادية الدولية، اجلامعة الأردنية، 1993   -

 اخلربات العملية:

نائب رئي�س تنفيذي / مدير اإدارة املوارد الب�سرية، البنك العربي، عمان )منذ 11/ 2005 – اإلى الآن(  -
�سغل املنا�سب التالية �سمن اإدارة املوارد الب�سرية يف البنك العربي، عمان منذ )2004(  -

مدير دائرة التوظيف والتدريب  -
مدير دائرة تقييم الأداء  -

مدير اإدارة املوارد الب�سرية،  )ABC Bank( - الأردن )2003/10 – 2004/6 (  -
 )ASEZA( رئي�س املوارد الب�سرية وال�سوؤون الإدارية ، �سلطة منطقة العقبة القت�سادية اخلا�سة  - 

) 2003/10 – 2003/6 (
رئي�س دائرة املوارد الب�سرية ، جمموعة ن�ستله، الأردن ) 2003/3 – 2003/6 (  -

رئي�س دائرة املوارد الب�سرية، بنك القاهرة عمان، الأردن ) 1995/11 – 2002/1 (  -
مدير م�سرتيات، وزارة املالية، الأردن ) 1986 – 1995 (  -
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ال�شيد جورج فوؤاد احلاج
نائب رئي�س تنفيذي / مدير اإدارة املخاطر

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

 ال�شهادات 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(  -

ع�سو جمل�س اإدارة �سركة الأبنية التجارية – لبنان  - 
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ال�شيد مايكل ماتو�شيان
نائب رئي�س تنفيذي /مدير اإدارة مراقبة الإلتزام باملتطلبات الرقابية

2005/11/28 تاريخ التعيني :    
1956/2/23  : تاريخ امليالد    

  
ال�شهادات العلمية:

بكالوريو�س حما�سبة ، )Montclair State University( - الوليات املتحدة الأمريكية، عام 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 ، 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   - 
 )Wachovia Corporation(مكافحة عمليات غ�سل الأموال، املدير التنفيذي لإدارة املخاطر الت�سغيلية

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

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

)1989 - 1979(
 )Treasury Department. Office of the Comptroller of the U.S. Currency( - مفت�س رقابي  -

-الوليات املتحدة الأمريكية )1976 - 1979(

ع�سو يف فريق العمل لتح�سني احلوكمة املوؤ�س�سية يف دول ال�سرق الأو�سط و �سمال اإفريقيا   -
Organization for Economic Co-Operation and Development )OECD( – )MENA(  

امل�ساركة الفاعلة مع احتاد امل�سارف العربية و متحدث حول موا�سيع مراقبة اللتزام و اإدارة املخاطر يف   - 
منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا
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ال�شيد فادي جوزيف زوين  
نائب رئي�س تنفيذي / مدير اإدارة التدقيق الداخلي

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

 ال�شهادات 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�شيدة اإميان جمال عمر ال�شحار 
نائب رئي�س / مدير دائرة اأمانة ال�شر

 2010/7/18  : تاريخ التعيني   
1955/6/30  : تاريخ امليالد   

  
ال�شهادات العلمية

الثانوية العامة، عام 1972

اخلربات العملية

القيام باأعمال مدير دائرة اأمانة ال�سر منذ عام 1995  -
القيام باأعمال م�ساعد مدير دائرة اأمانة ال�سر منذ عام 1990  -

متابعة اأعمال �سكرتارية جمل�س اإدارة البنك العربي �س م ع والتح�سري لجتماعات جمال�س الإدارة وذلك   -
منذ عام 1990

العمل بدائرة اأمانة ال�سر منذ تاريخ 1972/12/6  -
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ا�سم امل�ساهمالرقم
عدد الأ�سهم يف 
2010-12-31

الن�سبة %
عدد الأ�سهم يف 
2011-12-31

الن�سبة %

8164560015.2898276838015.500املوؤ�س�سة العامة لل�سمان الجتماعي1.

516863409.679516863409.679�سركة �سعودي اوجيه املحدوده2.

379820557.113379820557.113�سركة اوجيه ميدل اي�ست هولدنغ3.
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يوا�سل البنك العربي م�سريته احلافلة بالإجنازات التي بداأت قبل ما يزيد عن 80 عامًا م�سطرًا ق�سة جناح تتوالى 
ف�سولها عامًا بعد عام، حيث يحتل البنك العربي مكانة رائدة كاأحد اأهم البنوك يف منطقة ال�سرق الأو�سط و �سمال 
اأكرثها تناف�سية و تنوعًا. و يحظى البنك العربي ب�سمعة رفيعة نابعة من م�سداقية را�سخة جعلته دائمًا  اإفريقيا و 
حمط ثقة عمالئه و م�ساهميه حتت كل الظروف، و مما يعزز هذه املكانة املتميزة، امتالك البنك العربي لأو�سع �سبكة 

فروع م�سرفية عربية يف العامل ت�سم ما يزيد عن 500 فرع.

و على الرغم من التحديات الناجمة عن الو�سع احلايل و الذي ت�سهده منطقة ال�سرق الأو�سط و حتديات القت�ساد 
العاملي، وا�سل البنك العربي تعزيزه درجة التناف�سية انطالقًا من مت�سكه مببادئه وقيمه املحافظة و ذلك فيما يتعلق 
بحماية عمالئه و م�ساهميه و موظفيه و راأ�سماله. كما ا�ستمر البنك بتطبيق اإ�سرتاتيجية متوازنة تقوم على ال�سيولة و 
معدلت مرتفعة لكفاية راأ�س املال مما اأتاح له العمل بفاعلية و كفاءة يف ظل الظروف ال�سعبة و املتقلبة و ال�ستمرار 

يف حتقيق الأرباح و تعزيز الأداء املايل القوي.  

وجتدر الإ�سارة هنا اإلى اأن �سيا�سات البنك املحافظة جتاه املخاطر وجودة التوزيع القطاعي للت�سهيالت الئتمانية 
املتنوعة والكفاءة يف اإدارة قائمة املركز املايل قد مكنته من املحافظة على ت�سنيفه الئتماين املتميز يف عام 2011 
وكالة  قامت  فقد  العاملية.  املالية  لالأزمة  ال�سلبية  التداعيات  رغم  الأخرى،  العاملية  البنوك  من  بالعديد  مقارنة 
الت�سنيف الئتماين فيت�س )Fitch( يف اآب 2011، بتاأكيد الت�سنيف الئتماين للبنك عند )-A( على املدى الطويل 
مع اآفاق م�ستقبلية م�ستقرة )Stable Outlook(. هذا وح�سل البنك على ت�سنيف )+BBB( مع اآفاق م�ستقبلية 
م�ستقرة )Stable Outlook(  من وكالة التقييم الئتماين �ستاندرد اند بورز )Standard & Poor’s(. كما 
الت�سنيف الئتماين موديز )Moody’s(. هذا وقد كانت �سمعة  البنك على ت�سنيف )Baa1( من وكالة  ح�سل 
البنك العربي املتميزة حمليًا وعامليًا وجودة اأ�سوله ومتانة قاعدة راأ�س ماله وم�ستويات ال�سيولة املريحة فيه من �سمن 

املعايري التي اعتمدت عليها موؤ�س�سات الت�سنيف العاملية.

حيث  املختلفة  التقدير  و�سهادات  الدولية  اجلوائز  من  العديد  على  العربي  البنك  ح�سول   2011 العام  �سهد  قد  و 
حاز البنك العربي على جائزة جملة غلوبال فاينان�س )Global Finance( كاأف�سل بنك متويل جتاري يف ال�سرق 
الأو�سط بالإ�سافة اإلى جائزة اأف�سل بنك يف الأردن و اليمن و جائزة اأف�سل مقدم خلدمات تداول العمالت الأجنبية 
يف الأردن و جائزة اأف�سل بنك ا�ستثماري يف الأردن واأف�سل خدمة م�سرفية عرب الإنرتنت يف الأردن و التي منحت 

.)Global Finance( اأي�سًا من جملة غلوبال فاينان�س

على  الرابعة  لل�سنة    )Euromoney( يوروموين الأردن من جملة  بنك يف  اأف�سل  على جائزة  البنك  كما ح�سل 
التوايل،  وجائزة بنك العام من جملة اأرابيان بزني�س )Arabian Business(، والتي متنح على امل�ستوى الإقليمي. 
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احل�شة ال�شوقية للبنك يف بع�س مناطق تواجده:

يعمل البنك العربي يف 30 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�ض االأ�سواق 

العربية التي يعمل بها:

البلــــد
ح�شة البنك

من جمموع املوجودات

ح�شة البنك

من حجم الودائع
ح�شة البنك من الت�شهيالت 

االئتمانية املبا�شرة

5.13%5.88%4.61%مملكة البحرين 

2.5%2.1%2.1%جمهورية م�سر العربية 

17.01%23.74%24.03%اململكة الأردنية الها�سمية 

1.4%1.06%1.12%اجلمهورية اللبنانية 

33.27%36.58%33.29%فل�سطني

0.49%0.76%0.65%دولة قطر 

0.65%0.80%0.63%دولة الإمارات العربية املتحدة 

5.63%13.26%11.14%اجلمهورية اليمنية 

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 اإلى اأن البنك العربي ياأتي يف املرتبة الأولى بني البنوك العاملة يف كل من الأردن وفل�سطني فيما 
يتعلق بحجم املوجودات، والودائع والت�سهيالت الئتمانية.
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ل توجد اأية حماية حكومية اأو امتيازات تتمتع بها ال�سركة اأو اأي من منتجاتها مبوجب القوانني والأنظمة 

اأو غريها.

كما ل توجد اأية براءات اخرتاعات اأو حقوق امتياز ح�سلت ال�سركة عليها.
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ل يوجد اعتماد على موردين حمددين اأو عمالء رئي�سني حمليا وخارجيا ي�سكلون 10% 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.

للت�سهيالت  القطاعي  التوزيع  وجودة  املخاطر  جتاه  املحافظة  البنك  �سيا�سات  اأن  اإلى  هنا  الإ�سارة  وجتدر  هذا، 

الئتمانية املتنوعة والكفاءة يف قائمة املركز املايل قد مكنته من املحافظة على ت�سنيفه الئتماين املتميز يف عام 

2011 مقارنة بالعديد من البنوك العاملية الأخرى، رغم التداعيات ال�سلبية لالأزمة املالية العاملية. فقد قامت وكالة 

الت�سنيف الئتماين فيت�س )Fitch( يف اآب 2011، بتاأكيد الت�سنيف الئتماين للبنك عند )-A( على املدى الطويل 

مع اأفاق م�ستقبلية م�ستقرة )Stable Outlook(. هذا وح�سل البنك على ت�سنيف )+BBB( مع اأفاق م�ستقبلية 

م�ستقرة )Stable Outlook(  من وكالة التقييم الئتماين �ستاندرد اند بورز )Standard & Poor’s(. كما 

الت�سنيف الئتماين موديز )Moody’s(. هذا وقد كانت �سمعة  البنك على ت�سنيف )Baa1( من وكالة  ح�سل 

البنك العربي املتميزة حمليًا وعامليًا وجودة اأ�سوله ومتانة قاعدة راأ�س ماله وم�ستويات ال�سيولة املريحة فيه من �سمن 

املعايري التي اعتمدت عليها موؤ�س�سات الت�سنيف العاملية.
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رئي�س جمل�س الإدارة 
املتفرغ

جمل�س الإدارة

املدير العام التنفيذي

مدير دوائر 
العمليات والأنظمة 

)COO( امل�سرفية

القانونية قطاع الرقابة قطاع الدعم

جلنة اإدارة املخاطر

جلنة التدقيق

جلنة ال�سرتاتيجية املوؤ�س�سية
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املوؤهل العلمي
البنك 
العربي 

�س م ع 

بنك 
اأوروبا 
العربي

البنك 
العربي 

�شوي�شرا 
املحدود

البنك 
العربي 

اأ�شرتاليا 
املحدود

البنك العربي 
الإ�شالمي 

الدويل

البنك 
العربي 

ال�شوداين

البنك 
العربي 
للأعمال

�شركة 
جمموعة 

العربي 
لالإ�شتثمار

البنك العربي 
لتون�س

البنك العربي 
�شورية

�شركة الن�شر 
العربي 
للتاأمني

اأراب كومباين 
فور �شريد 
�شريف�شز 

�شركة اآراب 
جلف تك 
فور اأي تي 

�شريف�شز

ال�شركة 
العربية 
الوطنية 

للتاأجري

�شركة العربي 
جروب 

لل�شتثمار 
املجموع

100414110300001025دكتوراه

49227101147252814520198432823ماج�ستري

45112526602157200001257دبلوم عال

38385665040226125925118880341654987بكالوريو�س

74315133085101345128224401031دبلوم

67857381928211165355142111047ثانوية عامة

56720197520433515620101028دون الثانوية العامة

63731689613264763541848374246126442699198املجموع
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املنطقة

برامج تاأهيل القيادات الربامج غري املجدولةاخلطة التدريبية
الو�سطى وبرامج الرواد

الربامج واملوؤمترات 
اخلارجية

الربامج عرب �سبكة 
النرتنت

الدورات التي عقدت
 يف الدارة العامة

برامج اللغة الجنليزية 
املجموع / املنطقةال�سهادات املهنيةوالكمبيوتر

عدد 
الدورات

عدد 
املتدربني

عدد 
الدورات

عدد 
املتدربني

عدد 
الدورات

عدد 
املتدربني

عدد 
الدورات

عدد 
املتدربني

عدد 
الدورات

عدد 
املتدربني

عدد 
الدورات

عدد 
املتدربني

عدد 
الدورات

عدد 
املتدربني

عدد
الدورات

عدد 
املتدربني

عدد
الدورات

عدد املتدربني

227517010910989616819107862115322432765398478الردن

10616020022503210000016001312121فل�سطني

63144423710023003642936981559م�سر

1014457900230000000017226املغرب

3328200046000000001558اجلزائر

34569662903035134004400451411223لبنان

002444000000001033003477اليمن

7310722700110000580081143البحرين

139692333003600000000145731المارات

00111003500220000618قطر

65597602411673148253529487815223733003987120714634املجموع



73

املنطقة

برامج تاأهيل القيادات الربامج غري املجدولةاخلطة التدريبية
الو�سطى وبرامج الرواد

الربامج واملوؤمترات 
اخلارجية

الربامج عرب �سبكة 
النرتنت

الدورات التي عقدت
 يف الدارة العامة

برامج اللغة الجنليزية 
املجموع / املنطقةال�سهادات املهنيةوالكمبيوتر

عدد 
الدورات

عدد 
املتدربني

عدد 
الدورات

عدد 
املتدربني

عدد 
الدورات

عدد 
املتدربني

عدد 
الدورات

عدد 
املتدربني

عدد 
الدورات

عدد 
املتدربني

عدد 
الدورات

عدد 
املتدربني

عدد 
الدورات

عدد 
املتدربني

عدد
الدورات

عدد 
املتدربني

عدد
الدورات

عدد املتدربني

227517010910989616819107862115322432765398478الردن

10616020022503210000016001312121فل�سطني

63144423710023003642936981559م�سر

1014457900230000000017226املغرب

3328200046000000001558اجلزائر

34569662903035134004400451411223لبنان

002444000000001033003477اليمن

7310722700110000580081143البحرين

139692333003600000000145731المارات

00111003500220000618قطر

65597602411673148253529487815223733003987120714634املجموع

ن
ربي

تد
لم

د ا
دا

وأع
ة 

بي
دري

الت
ت 

ورا
لد

د ا
دا

 أع
فة

فو
ص

م



74

رة 
إلدا

س ا
جل

 م
رير

تق
 

مقدمة:

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

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

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

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

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

الأزمات.
هذا بالإ�شافة اإلى اأن عملية ال�شبط والرقابة تتمثل يف ثالثة م�شتويات هي: 

امل�ستوى الأول: وحدات الرقابة الداخلية يف املناطق اجلغرافية و يف وحدات اأعمال البنك املختلفة.   <
امل�ستوى الثاين: جمموعة اإدارة املخاطر وجمموعة مراقبة اللتزام باملتطلبات الرقابية.   <

امل�ستوى الثالث: اإدارة التدقيق الداخلي.  <

يقوم جمل�س الإدارة مبراجعة واعتماد ا�سرتاتيجيه البنك يف اإدارة عوامل املخاطرة التي يواجهها. اإ�سافة   <
اإلى ذلك يقوم املجل�س من خالل جلانه املتعددة بالإ�سراف و التاأكد من وجود �سيا�سات و اإجراءات �ساملة 

لإدارة املخاطر يف جميع مناطق البنك املختلفة. 

خماطر  كانت  �سواء  عمله  نطاق  يف  كل  املخاطرة  عوامل  الإ�سرتاتيجية باإدارة  العمل  وحدات  مدراء  يقوم   <
ائتمانية اأو ت�سغيلية. واإ�سافة اإلى 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 عن حتديد وتقييم واحتواء وتوثيق هذه املخاطر يف جمالت عملهم املختلفة.

املخاطرة  عوامل  واإدارة  لتحديد  �ساملة  منهجية  وجود  من  التاأكد  يف  امل�سوؤول  مدير اإدارة املخاطر  يعترب   <
البنك ودرجة  اأعمال  اإ�سرتاتيجية  لتتما�سى مع  العوامل  اإلى و�سع اطر عملية لإدارة هذه  اإ�سافة  املختلفة، 

حتمله للمخاطر. 

طر
خا

لم
ا
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يعترب مدير اإدارة مراقبة االمتث�ل ب�ملتطلب�ت الرق�بية للمجم�عة ه� امل�س�ؤول عن الت�أكد من اأن البنك يلتزم   <
بك�فة التعليم�ت والت�سريع�ت والق�انني ذات العالقة ب�أعم�له ، خ��سة تلك التي ت�سدر عن اجله�ت الرق�بية 

امل�س�ؤولة. 

ال�س�ابط  اأية فروق�ت يف  امل�لية و مراجعة  امل�س�ؤول عن حتديد املخ�طر  للمجم�عة ه�  املدير امل�يل  يعترب   <
الرق�بية املعم�ل به�، واملح�فظة على ن�عية املعل�م�ت امل�لية والت�أكد من �سالمة ودقة البي�ن�ت امل�لية التي 

يتم االإف�س�ح عنه�. 

اإداري� ب��ستقالل ك�مل عن االإدارة التنفيذية حيث تتبع اإلى  اإدارة التدقيق الداخلي للبنك والتي تتمتع  اأم�   <
اأن ك�فة وحدات العمل ب�لبنك ويف خمتلف  اإدارة البنك، ف�إنه� تق�م ب�لت�أكد من  جلنة التدقيق يف جمل�س 
املن�طق تعمل على تطبيق �سي��س�ت واإجراءات العمل املعتمدة لهذه ال�حدات واملن�طق ب�سكل �سحيح والت�أكيد 
على التزام االأطراف جميعه� بتحقيق بيئة رق�بية داخلية ذات ف�علية وكف�ءة وذلك �سمن االأطر واملنهجي�ت 
املعتمدة بهذا اخل�س��س. وتق�م اإدارة التدقيق الداخلي بعده� بتزويد جلنة التدقيق يف جمل�س اإدارة البنك 
وامل�س�ؤول التنفيذي االأعلى اإ�س�فة اإلى جميع وحدات العمل واملن�طق ذات العالقة بنت�ئج وخمرج�ت عملي�ت 

التدقيق ملع�جلة اأية مالحظ�ت بهذا اخل�س��س. 

اإدارة املخاطر:   

املخ�طر  الإدارة  الهيكل امل�ؤ�س�سي  اإط�ر  للرق�بة وذلك �سمن  االأ�س��سية  امل�ست�ي�ت  اأحد  املخ�طر  اإدارة  متثل 
له�  يتعر�س  على املخ�طر التي  وفع�ل للتعرف  حمكم  نظ�م  تط�ير  عن  امل�س�ؤولة  االإدارة  للبنك ، وهي 

البنك واإدارته� حيث ت�سمل مه�مه� االأم�ر الت�لية:

و�سع �سي��س�ت واإجراءات اإدارة املخ�طر جلميع اأن�اع املخ�طر.    -
تط�ير واالإ�سراف على تطبيق االأطر املختلفة واملتعددة الإدارة املخ�طر.  -

تط�ير اأدوات قي��س ومن�ذج من��سبة الإدارة املخ�طر.    -
تقييم ومراقبة املخ�طر مق�رنة ب�حلدود املقّرة     -

-  رفع التق�رير املن��سبة اإلى جمل�س االإدارة و االإدارة التنفيذية للبنك.
-   رفع م�ست�ى املعرفة داخل البنك ب�أف�سل مع�يري ال�سن�عة امل�سرفية.

اإدارة  بتط�ير  يتعلق  اأهداف� حمددة فيم�  البنك  عمل يف  وحدة  ف�إن لكل  املخ�طر ،  هيكل جمم�عة اإدارة  �سمن 
بتعليم�ت  الن�فذة ويف اإط�ر االلتزام  الدولية والتعليم�ت  واملع�يري  املم�ر�س�ت  الأف�سل  وفق�  وذلك  البنك  خم�طر 

البنك املركزي االأردين.
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ال�سي��س�ت  ومراجعة  االئتم�ن،  خم�طر  لتق�رير  املركزي  النظ�م  بتط�ير  دائرة خم�طر االئتم�ن  تق�م   <
هذه  وت�س�عد  االئتم�ن.   خم�طر  لقي��س  الداخلي  النظ�م  تفعيل  عن  م�س�ؤوليته�  اإلى  اإ�س�فة  العالقة  ذات 
املخ�طر  قي��س  الأنظمة  ميكن  حيث  لقي��س “احتم�ل االإخف�ق”،  مط�رة  من�ذج  ا�ستخدام  على  االأنظمة 
امل�ل املعدل ب�ملخ�طر”،  راأ�س  “الع�ئد على  بـ  البنك اخلا�ص  لنموذج  بالنقاط تعزيز وت�سهيل تطبيق اأو�سع 
املتطلب�ت  وحتديدا   )Basel( ب�زل  مقررات  تطبيق  م�س�ؤولية  تت�لى  الدائرة  هذه  اأن  اإلى  هن�  وي�س�ر  كم� 

الالزمة لذلك.

تقوم  دائرة مراجعة خماطر الن�ساط مبراجعة �ساملة لكل ن�ساط من اأن�سطة البنك والتاأكد من اأن حمافظ   <
وال�س�ق  ومع االأهداف االإ�سرتاتيجية للبنك  البلد  لذلك  االقت�س�دية  البيئة  مع  تتن��سب  بلد  كل  يف  البنك 
الدائرة  تق�م  الزمة. كم�  تراه�  الغر�س ب�لت��سية ب�أية اإجراءات ت�سحيحية  حيث تق�م ولهذا  امل�ستهدف ، 
ومن  املطبقة  واإجراءات االئتم�ن  �سي��س�ت  �سالمة  ومن  الت�سهيالت  حمفظة  ن�عية  �سالمة  من  ب�لت�أكد 
اعتم�دا  اإ�س�فية  اإجراء مراجع�ت  يتم  الدائرة  هذه  عمل  اإلى  م�ظفي االئتم�ن. اإ�س�فة  كف�ءة وقدرات 
هذه  تدعيم  بع�س االأحي�ن يتم  املحفظة.  ويف  ت�سمه�  التي  القط�ع�ت  ال�س�ق وحجم وطبيعة  ظروف  على 

املراجع�ت ب�سين�ري�ه�ت اختب�ر الأ�س�اأ االحتم�الت.

هذه  حتت�ي  حيث  العالقة  ذات  املخ�طر  اإدارة  وال�سي�لة ب�إعداد منهجية  ال�س�ق  تق�م اإدارة خم�طر   <
امل�س�ؤولة  االإدارة  اأنه�  كم�  البنك  ،  يف  وال�سي�لة  ال�س�ق  خم�طر  ومراقبة  قي��س  اأدوات  على  املنهجية 
ويتم تطبيق اأ�س�ليب واأدوات املعر�سة للمخـــ�طـــر)Value At Risk(. هـــذا   عـــن نـــظ�م قيــ��س القيمــة 

متطلب�ت  االأ�س�ليب  هذه  ومن  مع اإدارة اخلزينة  ب�لتع�ون  وذلك  املج�ل  هذا  يف  امل�ستخدمة  اإدارة املخ�طر 
.)Basel III( 3 ب�زل

تغطي دائرة املخ�طر الت�سغيلية كذلك خم�طر ال�سهرة واملخ�طر االإ�سرتاتيجية. وتق�م هذه الدائرة ب�الإ�سراف   <
وتق�ية ال�س�ابط  تعزيز  عملية  الإدارة املخ�طر �سمن  البنك  م�ست�ى  وعلى  تطبيق اإط�ر �س�مل  اآلية  على 
الذاتي  والتقييم  التحديد  اأدوات  خالل �سي��س�ت واإجراءات  تت�سمن  من  وذلك  الداخلية للبنك،  والرق�بة 

لعوامل املخاطرة ومعاجلتها مبا يف ذلك تقارير املخاطر الت�سغيلية يف جميع اأعمال ون�ساطات البنك.

املعل�م�ت،  تكن�ل�جي�  التقليل من خم�طر  اإلى  يهدف  وا�سع�  اإط�را  البنك  املعل�م�ت يف  اأمن  اإدارة  اأن�س�أت   <
وذلك من خالل اال�ستخدام االأمثل الأمن وتكن�ل�جي� املعل�م�ت. والهدف من ذلك ه� �سم�ن حم�ية اأ�س�ل 
املعل�م�ت على نح� ك�ف واالأ�سخ��س والعملي�ت والتقني�ت من التهديدات ، �س�اء ك�نت داخلية اأو خ�رجية ، 
متعمدة اأو عر�سية. حيث ي�ستمل برن�مج اأمن املعل�م�ت على اأن�سطة لت�سجيع املم�ر�س�ت اجليدة ورفع ال�عي  
وتعزيز الرق�بة وتعزيز ف�عليته� من الر�سد واال�ستج�بة للح�ادث. حيث اأن من اأهمية اأمن املعل�م�ت بن�ء 

الثقة بني عمالئن� و�سرك�ء االأعم�ل وامل�ظفني والبنك.

تهدف دائرة ا�ستمرارية العمل الحت�اء اخللل الذي قد يحدث نتيجة ت�قف اأعم�ل البنك وحلم�ية مراحل   <
عمل البنك الرئي�سية من ت�أثريات االإ�سك�لي�ت التي قد تتعر�س له� اأنظمة البنك اأو حدوث ك�ارث طبيعية 
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ت�سم منهجية عمل  الالزم.  ال�قت  االأعم�ل �سمن  ا�ستئن�ف  ب�لت�أكد من  الدائرة  قي�م  مع  اأو غريه�، هذا 
دائرة ا�ستمرارية العمل اإجراءات حتديد ع�امل املخ�طر الرئي�سية واآلية حتليل ت�أثريات هذه الع�امل على 
اأعم�ل البنك. هذا ويتم جتميع نت�ئج ع�امل املخ�طرة ذات العالقة يف ق�عدة بي�ن�ت مركزية وذلك بهدف 
و�سع خطط �س�ملة ال�ستمرارية اأعم�ل البنك. ويتم حتديث هذه اخلطط من قبل املن�طق اجلغرافية وذلك 
با�ستخدام نظام اآيل مربوط بوا�سطة �سبكة االنرتنت اإ�سافة اإلى اإجراء االختبارات الالزمة لهذه اخلطط 
ب�سكل دوري وذلك بهدف �سم�ن ا�ستمرارية العملي�ت وتقدمي خدم�ت البنك الرئي�سية �سمن ال�قت الالزم.

 
تق�م اإدارة الت�أمني  ب�الإ�سراف على ك�فة �سي��س�ت الت�أمني للبنك وذلك من خالل ق�عدة معل�م�ت مركزية   <
على م�ست�ى املجم�عة وعلى امل�ست�ى املحلي. كم� وتق�م هذه الدائرة ب�لت�أكد من اأن ك�فة املخ�طر الق�بلة 
العمل  ل�حدات  الالزم  الدعم  بتقدمي  الدائرة  هذه  كم� وتق�م  من��سب،  ب�سكل  معه�  التع�مل  للت�أمني يتم 
املختلفة يف مراجعة وتقدمي برامج الت�أمني اخل��سة ب�ملنتج�ت واملح�فظ والعملي�ت امل�لية وامل�سرفية املتعلقة 

بعمالء البنك.

تت�لى الدائرة املركزية لل�سي��س�ت مهمة االإ�سراف على اإدارة ك�فة �سي��س�ت البنك ابتداء من مرحلة االإعداد   <
البنك  اإدارات  وتعمل  االإط�ر، هذا  علمية يف هذا  ملنهجية  ا�ستن�دا  وذلك  ال�سي��س�ت  ب�عتم�د هذه  وانته�ء 
املعنية على و�سع �سي��س�ت واإجراءات عمل تف�سيلية تعتمد على ال�سي��س�ت الرئي�سية التي حتت�يه� الدائرة 

املركزية لل�سي��س�ت. 

وجتدر االإ�س�رة اإلى اأن دوائر املخ�طر يف اإدارة املخ�طر تق�م ب�لتن�سيق امل�سبق مع االإدارة امل�لية يف البنك فيم�   <
يتعلق مبو�سوعات اإدارة راأ�ص املال وحتديدا االآثار التي ميكن اأن ترتتب على الت�سريعات الرقابية باخل�سو�ص 
ومنه� على �سبيل املث�ل مقررات ب�زلBasel III( 3( .اإ�س�فة اإلى بن�ء منهجية �س�ملة لقي��س مدة كف�ية 
راأ�س امل�ل بن�ء على مقدرات البنك الداخلية والبنية التحتية مدع�م� بنج�ح االأو�س�ع ال�س�غطة امل�ستندة 
الت�سغيلية  واملخ�طر  وال�سي�لة  وال�س�ق  االئتم�ن  خم�طر  االعتب�ر  بعني  ت�أخذ  متعددة  �سين�ري�ه�ت  على 
املت�قعة. ويتم يف هذا املج�ل تزويد االإدارة العلي� للبنك اإ�س�فة اإلى اجله�ت الرق�بية بتق�رير دورية ت�ؤكد 
على كف�ءة اإدارة راأ�س امل�ل للبنك ومدى كف�ءته  مل�اجهة ع�امل املخ�طرة املختلفة التي يتعر�س له� البنك.

 خماطر االئتمان:

يعتمد البنك العربي اأ�سل�ب املب�درة والدين�ميكية و تطبيق اإ�سرتاتيجية متحفظة يف اإدارة هذا الن�ع من املخ�طر 
االأ�س�ل وتركيبة  ن�عية  و املح�فظة على  املت�ا�سل  التح�سني  لتحقيق هدفه اال�سرتاتيجي يف  اأ�س��سي  كعن�سر 
ب�ملح�فظة واحلكمة و�سي��س�ت  تت�سم  ائتم�نية را�سخة  البنك كذلك على مع�يري  ويعتمد  املحفظة االئتم�نية. 
واإجراءات ومنهجي�ت واأطر ع�مة الإدارة املخ�طر ت�أخذ بعني االعتب�ر ك�فة امل�ستجدات يف البيئة امل�سرفية و 
الت�سريعية، ب�الإ�س�فة اإلى هي�كل تنظيمية وا�سحة واأنظمة اآلية ، عالوة على املت�بعة احلثيثة والرق�بة الفع�لة 
التي متكن البنك من التعامل مع املخاطر املحتملة وحتديات البيئة املتغرية مب�ستوى عال من الثقة والت�سميم.
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اإن قرارات االإدارة االئتم�نية ت�ستند اإلى اإ�سرتاتيجية اأعم�ل البنك العربي و م�ست�ي�ت املخ�طر املقب�لة .كم� و انه يتم 
اإجراء  مراجعة و حتليل لن�عية و ج�دة املحفظة االئتم�نية ب�سكل دوري وفق� مل�ؤ�سرات حمددة لالأداء كم� اأنه� تركز على 
التن�ع الذي يعترب حجر االأ�س��س لتخفيف و تن�يع املخ�طر على امل�ست�ى الفردي للعمالء وكذلك على امل�ست�ى القط�عي 
و اجلغرايف. يتم ا�ستخدام و تطبيق اآلي�ت اختب�رات ال�سغط ب�سكل دوري التي تت�سمن فر�سي�ت مت�سددة وحم�فظة 

ك�أداة الإدارة املحفظة االئتم�نية جنب� اإلى جنب مع التخطيط لراأ�س امل�ل.
واالأ�س�س  املرتكزات  على  وتق�م  ب�أحك�م  ومبنية  م�ؤ�س�سية  عملية  هي  العربي  البنك  يف  االئتم�نية  العملية  اإن 

الرئي�سية الت�لية:
ثم  ومن  االإدارية   امل�ست�ي�ت  اأعلى  يتم حتديده� على   االئتم�نية  املخ�طر  مل�ست�ى  وا�سحة وحمددة  حدود   <
اإر�س�له� اإلى وحدات االأعم�ل املختلفة. ويتم مراجعة هذه احلدود و مراقبته� و اإجراء اأية تعديالت �سرورية 

عليه� ب�سكل دوري.
اعتم�د مبداأ اللج�ن االئتم�نية للت�أكد من اأن القرارات االئتم�نية لي�ست فردية و اإمن� يتم اتخ�ذه� من قبل جل�ن.  <
�سالحي�ت ائتم�نية متدرجة وفقً� مل�ست�ي�ت املخ�طر لكل جلنة ائتم�نية على م�ست�ى املن�طق واالإدارة الع�مة.  <

مع�يري وا�سحة للعمالء/ال�س�ق امل�ستهدف وامل�ست�ى املقب�ل لالأ�س�ل االئتم�نية.  <
حتليل م�يل وائتم�ين متك�مل ومعمق يغطي اجل�انب املختلفة للمخ�طر لكل عميل و/اأو عملية ائتم�نية.  <

التقييم واملت�بعة امل�ستمرة الأية تركزات ائتم�نية وا�سرتاتيجي�ت التع�مل معه�.   <
الت�أكد من ف�علية وقدرة نظ�م االإنذار املبكر ب�سكل م�ستمر لتحديد وك�سف املخ�طر املحتملة.  <

منهجي�ت م��س�عية ومنظمة لتقييم اجلدارة االئتم�نية/الت�سنيف االئتم�ين مبنية على اأ�س�س كمية ون�عية   <
ب�الإ�س�فة اإلى ج�انب اخلربات املخت�سة.

اأنظمة الإدارة حدود االئتم�ن متكن البنك من الرق�بة الفع�لة للتعر�س�ت االئتم�نية ب�سكل ي�مي على م�ست�ى   <
الدولة واملقرت�س والقط�ع االقت�س�دي والت�سنيف االئتم�ين واأن�اع الت�سهيالت امل�سرفية املختلفة.

للت�أكد من تغطيته� لاللتزام�ت  ال�سم�ن�ت وحفظه� ومت�بعته�  واإدارة  الق�ن�ين  الت�ثيق  اإدارة فع�لة لعملية   <
املق�بلة وو�سع االآلي�ت املن��سبة للمت�بعة امل�ستمرة.

�سلبية  م�ؤ�سرات  اأية  ال�ق�ف على  لهدف  املمن�حة وذلك  االئتم�نية  للت�سهيالت  وال�سن�ية  الدورية  املراجعة   <
تخ�س هذه الت�سهيالت 

اعتم�د اأ�س�ليب مراقبة و�س�ابط مت�سددة ت�ستند اإلى املت�بعة امل�ستمرة حل�س�ب�ت الت�سهيالت االئتم�نية      <
اآلية متحفظة يف ح�س�ب املخ�س�س�ت و حت�سيل الدي�ن غري الع�ملة �سمن اأعلى املع�يري املح��سبية والرق�بية   <
املعم�ل به�، من خالل حتليل اجت�ه�ت و م�ؤ�سرات اال�ستحق�ق�ت املت�أخرة. كم� و تخ�سع هذه االآلية للمراجعة 
الع�ملة  غري  الدي�ن  ح�س�ب�ت  اإدارة  ا�سرتاتيجي�ت  نت�ئجه�  على  يبنى  التي  الدورية  الق�ن�نية  و  االئتم�نية 

لتخفيف ن�سب و م�ست�ي�ت الدي�ن غري الع�ملة و رفع م�ست�ي�ت اال�سرتداد و التغطية. 
اأية  وج�د  عدم  من  للت�أكد  اإفرادي  ب�سكل  امل�سرفية  الت�سهيالت  لك�فة  ال�سرورة  عند  اأو  الدورية  املراجعة   <

م�ؤ�سرات �سلبية اأو تراجع ت�ستدعي اتخ�ذ اإجراءات احرتازية اأو وق�ئية.            
و يقوم  البنك العربي ب�سكل م�ستمر  بتح�سني و تطوير كافة اجلوانب اأعاله مبا يتالءم مع املتغريات و امل�ستجدات   <
يف بيئة االأعم�ل وال�سن�عة امل�سرفية و اال�ستف�دة مم� ت�فره التقني�ت احلديثة من اأنظمة اآلية يف هذا املج�ل. 
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اإن اإجراءاتنا االئتمانية ال�سارمة هي اإجراءات مدعومة مبراجعات قطاعية للمحافظ و ترتكز يف البلدان 
و املن�طق و القط�ع�ت .وت�ستخدم هذه االإجراءات لك�سف اأية خم�طر مت�أ�سلة يف املح�فظ التي قد تنتج عن 
تغيريات يف ظروف ال�سوق، و هي مدعومة اأي�سا مبراجعات م�ستقلة من قبل فريق مراجعة خماطر الن�ساط 

الت�بع الإدارة املخ�طر و كذلك فريق مراجعة االئتم�ن الت�بع الإدارة التدقيق الداخلي.

واخلربات  الكف�ءات  م�ست�ى  ورفع  امله�رات  لتط�ير  كبرية  اأهمية  م�ستمر  ب�سكل  و  العربي  البنك  ي�يل  كم� 
من خالل الرتكيز على انخراط كوادره العاملة يف جمال االئتمان بدورات وبرامج تدريبية نوعية ومنتقاة 

لت�أهيلهم الأداء واجب�تهم وم�س�ؤولي�تهم بكف�ءة واقتدار. 

  خماطر ال�سيولة:

عند  عليه  املرتتبة  االلتزام�ت  وم�اجهة  اأ�س�له  زي�دة  مت�يل  على  البنك  قدرة  اأنه�  على  ال�سي�لة  ُتعّرف 
ا�ستحق�قه� بدون تكبد خ�س�ئر غري مقب�لة ، وذلك ح�سب تعريف بنك الت�س�ي�ت الدويل.  لقد ق�م البنك 
العربي بت�أ�سي�س بنية حتتية ق�ية و�سلبة من ال�سي��س�ت واالإجراءات وامل�ارد الب�سرية للت�أكد من اأن التزام�ت 

البنك يتم ال�ف�ء به� عند اال�ستحق�ق وحتت ك�فة الظروف وبدون تك�ليف اإ�س�فية.

ي�ا�سل البنك العربي تركيزه على م��س�ع ال�سي�لة، حيث يتمتع البنك بق�عدة متن�عة من م�س�در التم�يل. 
للتمويل وذلك  ال�سائلة التي تعمل كم�سدر حمتمل  وي�ستمر البنك باالحتفاظ مبحفظة وا�سعة من االأ�سول 
الأغرا�س تعزيز ال�سي�لة. ولقد ك�ن لهذا الرتكيز امل�ستمر على ال�سي�لة االأثر الكبري يف حم�ية املجم�عة من 
امل�ؤ�س�س�ت امل�سرفية منذ بداية  ب�لعديد من  التي ع�سفت  الدولية  امل�لية  االأ�س�اق  اآث�ر ا�سطراب وتقلب�ت 

اأزمة االأ�س�اق امل�لية الع�ملية .

يتم حتديد اإ�سرتاتيجية اإدارة ال�سي�لة لدى البنك العربي من قبل اللجنة العلي� الإدارة امل�ج�دات واملطل�ب�ت 
)High ALCO(. وتتم اإدارة ومراقبة وتن�سيق اأعم�ل اخلزينة على م�ست�ى البلدان ب�س�رة مركزية يف 
م�ظفي  فرق  ف�إن   ، للبنك  املختلفة  املن�طق  يف  واملطل�ب�ت  امل�ج�دات  اإدارة  جل�ن  مع  وب�لتن�سيق  البنك.  
ح�ج�ت  لتلبية  له  املخ�لة  ال�سالحي�ت  �سمن  دوره  ي�ؤدي  متن��سق�  جمتمع�  ت�سكل  املن�طق  لك�فة  اخلزينة 
واأهداف وحدات البنك املختلفة.  هذا ، وتق�م جل�ن اإدارة امل�ج�دات واملطل�ب�ت بتحليل التدفق�ت النقدية 
وخم�طر ال�س�ق وتق�م ب�تخ�ذ االإجراءات الالزمة لتعديل كل من االأ�سع�ر ومزيج املنتج�ت حيثم� يلزم وذلك 

للمح�فظة على الهيكل االأمثل مليزانية البنك واملخ�طر املرتبطة به�.

�سمن اإط�ر مراقبة و�سع ال�سي�لة ، يت�سلم مدير اإدارة اخلزينة تق�رير ي�مية واأ�سب�عية عن و�سع ال�سي�لة 
الفعلي واملت�قع واالأمثل للبنك.  هذه التق�رير ، التي تك�ن على م�ست�ى الدولة وعلى م�ست�ى الكي�ن الق�ن�ين 
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الإدارة  العلي�  اللجنة   تزويد  من  ومتكنه  اخلزينة  اإدارة  مدير  ت�س�عد   ، املجم�عة  م�ست�ى  وعلى  لل�حدة 
امل�ج�دات واملطل�ب�ت بك�مل املعل�م�ت االإدارية الالزمة عن و�سع ال�سي�لة لدى املجم�عة.  كم� يتم تدعيم 
املخ�طر  اإدارة  اإن مدير  متعددة.   �سين�ري�ه�ت  تطبق  والتي  الالزمة  ب�ختب�رات احل�س��سية  التق�رير  هذه 
م�س�ؤول عن و�سع واإدارة اختب�رات احل�س��سية ، كم� ه� م�س�ؤول اأي�س� ، ب�الإ�س�فة اإلى اللجنة العلي� الإدارة 

امل�ج�دات واملطل�ب�ت عن و�سع ال�سق�ف امل�سم�ح به� لل�سي�لة كم� يف االأن�اع االأخرى من املخ�طر.  

ي�ستخدم البنك اأ�س�ليب متعددة لقي��س وحتليل ال�سي�لة للميزانية ، والتي ت�س�عد البنك على تخطيط واإدارة 
يعر�س  ان  املمكن  من  والذي  واملطل�ب�ت  امل�ج�دات  التط�بق يف  اإلى حتديد عدم  ب�الإ�س�فة  امل�لية  م�ارده 
البنك ملخ�طر ال�سي�لة.  تت�سمن هذه املق�يي�س ن�سب ال�سي�لة لي�م و�سهر ومن�ذج ال�سي�لة الرتاكمي وعن��سر 
خم�طر ال�سي�لة و حتليل االإقرا�س واالقرتا�س داخل املجم�عة ، حتليل تركزات كب�ر امل�دعني و اختب�رات 

احل�س��سية. 

اإن اأ�سل�ب البنك العربي ال�س�مل يف قي��س واإدارة خم�طر ال�سي�لة يعطي املجم�عة الثقة الك�ملة يف قدرته� 
على م�اجهة ك�فة التط�رات غري املت�قعة يف اأو�س�ع ال�س�ق ، مع اال�ستمرار ب�ل�ف�ء ب�لتزام�ته� جت�ه العمالء 

واجله�ت الرق�بية.  

هذا، والإدارة ال�سي�لة الت�أثري االأكرب يف كيفية عمل البن�ك وتف�عله� مع بع�سه� البع�س، ومن املت�قع ان تق�م 
اجله�ت الرق�بية ب��سع حمددات اإ�س�فية للتحكم ب�ل�سي�لة.  واإن نظ�م اإدارة خم�طر ال�سي�لة لدى البنك 
العربي وهيكل م�س�در التم�يل احل�لية واملحتملة لديه يعطي�ن الثقة الك�ملة للمجم�عة بقدرته� على جم�بهة 
التحدي�ت امل�ستقبلية. وب�لت�يل، فقد اثبت نظ�م م�س�در التم�يل لدى البنك كف�ءة ع�لية وقدرة ب�لغة على 

التع�مل مع االأزم�ت الع�ملية وامل�ستمرة حتى االآن ، وعليه ف�إن ق�اعد واأ�س��سي�ت هذا النظ�م تبقى ث�بتة.

خماطر ال�سوق: 

تعرف خم�طر ال�س�ق على اأنه� اخل�س�رة املحتملة جراء التغري يف قيمة حم�فظ البنك نتيجة لتقلب�ت اأ�سع�ر 
اإن الن�س�ط�ت الرئي�سية الثالثة التي تعر�سن�  الف�ئدة و�سرف العمالت االأجنبية واأ�سع�ر االأ�سهم وال�سلع.  
ملخ�طر ال�س�ق ت�سمل املت�جرة ب�أدوات ال�س�ق النقدية والعمالت االأجنبية واأدوات ال�س�ق الراأ�سم�لية وذلك 

يف املحفظة البنكية وحمفظة املت�جرة.

اأ�سل�ب  الأنه  وذلك  م�حد  ب�سكل  البنكية  واملحفظة  املت�جرة  حمفظة  من  كل  يف  ال�س�ق  خم�طر  اإدارة  تتم 
 Transfer اأ�سع�ر حت�يل االأم�ال  اإلى ذلك ف�نه مت تطبيق مبداأ  متحفظ الإدارة هذه املخ�طر.  ب�الإ�س�فة 
اإدارة اخلزينة وذلك ل�سم�ن  اإلى  Pricing وذلك لتح�يل خم�طر ال�س�ق من خمتلف االأعم�ل امل�سرفية 

اإدارة �سليمة ومركزية ملخ�طر ال�س�ق.
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يتم التحكم يف خم�طر ال�س�ق واإدارته� ب�ا�سطة كل من مدير اإدارة  اخلزينة و مدير اإدارة املخ�طر واملدير 
امل�يل للمجم�عة. ومن جهة اأخرى ، تق�م اللجنة العلي� الإدارة امل�ج�دات واملطل�ب�ت ب�الإ�سراف على خم�طر 
ال�س�ق وتقدمي االإر�س�د فيم� يـتعلق ب�ملخ�طر املقب�لة وال�سي��سة املتبعة بهذا اخل�س��س ، كم� تق�م اللجنة 
بتحديد ال�سق�ف املقّرة ملجم�عة البنك ، ومن ثم ت�زيعه� على ب�قي وحدات املجم�عة من خالل مدير اإدارة 
اخلزينة.  هذا ، وحتدد ال�سي��س�ت واالإجراءات اخل��سة ب�إدارة اخلزينة الق�اعد الالزمة الإدارة حم�فظ 
املجم�عة املختلفة وفق� ملخ�طر ال�س�ق ، يف حني تت�لى اإدارة املخ�طر ، ب�لتع�ون مع اإدارة اخلزينة ، مهمة 
يتم  اإلى ذلك.   و/اأو عندم� تدع� احل�جة  واالإجراءات ب�س�رة دورية  ال�سي��س�ت  الت�أكد من حتديث ك�فة 
تتم  كم�  له.   املقب�لة  املخ�طر  وم�ست�ى  البنك  الإ�سرتاتيجية  وفق�  ال�س�ق  املقب�لة ملخ�طر  ال�سق�ف  حتديد 
مراقبة املخ�طر من قبل وحدة م�ستقلة )Middle Office(، وتتم مراجعته� ب�سكل دوري من قبل كل من 

اإدارة اخلزينة واإدارة املخ�طر.

خماطر اأ�سعار الفائدة:

تعترب خم�طر اأ�سع�ر الف�ئدة لدى البنك العربي ذات م�ست�ى حمدود ، وتتم اإدارته� ومراقبته� ب�سكل جيد 
وب�س�رة م�ستمرة.  اإن اجلزء االأكرب من هذه املخ�طر يرتكز يف املدى الق�سري والآج�ل ال تزيد عن �سنة ، يف 
حني اأن اجلزء الذي يزيد عن �سنة واحدة م�سيطر عليه ب�سكل حمكم.  وتتم اإدارة خم�طر اأ�سع�ر الف�ئدة 
وفق� لل�سي��س�ت واحلدود املقّرة من قبل اللجنة العلي� الإدارة امل�ج�دات واملطل�ب�ت ، بينم� تت�لى جل�ن اإدارة 
امل�ج�دات واملطل�ب�ت على م�ست�ى املراكز عملية االإدارة الي�مية ملخ�طر اأ�سع�ر الف�ائد ب�لتن�سيق مع دوائر 

اخلزينة يف تلك املراكز.

خماطر اأ�سواق راأ�س املال:

اإن اال�ستثم�ر يف اأدوات �س�ق راأ�س امل�ل معر�س ملخ�طر ال�س�ق نتيجة لتقلب اأ�سع�ره�. واإن املخ�طر املحتملة 
اأ�سع�ر  للبنك واملرتتبة على هذا الن�ع من اال�ستثم�ر تعترب حمدودة نتيجة للرق�بة ال�س�رمة على خم�طر 

الف�ائد وخم�طر االئتم�ن.

كم� وي�س�ر يف هذا املج�ل اإلى حمفظة ا�ستثم�رات البنك من االأ�سهم، حيث ت�سكل هذه اال�ستثم�رات ن�سبة 
اخل��سة  البنك  ت�جه�ت  مع  لتن�سجم  املحفظة  هذه  وت�أتي  العربي.  البنك  ا�ستثم�رات  اإجم�يل  من  متدنية 
ب�لدخ�ل يف ا�ستثم�رات مب��سرة تعنى بتحقيق مفه�م ال�سراكة االإ�سرتاتيجية يف اال�ستثم�ر، وكذلك الدخ�ل 

يف �سن�ديق ا�ستثم�رية  م�سرتكة يتم اإن�س�وؤه� من قبل البنك. 
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خماطر اأ�سعار �سرف العمالت الأجنبية:

اإن االإيرادات املتحققة من العمالت االأجنبية تنتج ب�سكل اأ�س��سي من العملي�ت التي يق�م به� العمالء.  ويتم 
التحوط وب�سكل  يتم  ، كما  االأجنبية  بالعملة  املتاجرة  البنك حل�سابه يف جمال  لتعامل  و�سع حدود �سارمة 
يقلل من خم�طر  الذي  وب�ل�سكل  للعمالت  املت�قعة  التقلب�ت  مع  للتع�مل  وذلك  العملي�ت  ملثل هذه  من��سب 

اأ�سع�ر �سرف العمالت اإلى حدوده� الدني�.

يتم اتخ�ذ املراكز املفت�حة يف اإدارة اخلزينة ب�سكل حمدود حيث يتم تغطية معظم التع�مالت ب�سكل ي�مي 
وذلك للتقليل من املخ�طر املحتملة، كم� يتم قي��س التع�مالت املفت�حة ومراقبته� من قبل االإدارة على اأ�س��س 
ي�مي ومن قبل اإدارة اخلزينة على اأ�س��س اأ�سب�عي.  اأم� التع�مالت املفت�حة ب�لعملة االأجنبية والن�جتة عن 

امل�س�رك�ت ، فتبقى م�سيطرا عليه� ب�سكل جيد وتتم اإدارته� ب�سكل �س�رم.

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

تعترب اإدارة خم�طر ال�س�ق حم�را اأ�س��سي� الأ�سل�ب تخطيط العمل يف البنك بحيث تبقي تلك املخ�طر �سمن 
حده� االأدنى. اإن االأدوات االأ�س��سية يف قي��س واإدارة خم�طر ال�س�ق هي على النح� الت�يل:   

القيمة احل�لية للتغري يف اأ�سع�ر الف�ئدة )PV01(: تقي�س هذه االأداة التغري يف القيمة احل�لية الن�جتة عن   <
تغري اأ�سع�ر الف�ئدة وذلك ب�سرب �س�يف القيمة يف كل فرتة زمنية من تقرير الفج�ة للم�ج�دات واملطل�ب�ت 
بح�س��سية االأ�سع�ر للتغري يف اأ�سع�ر الف�ئدة.  يتم قي��س ذلك على امل�ست�ى املحلي وال�حدة الق�ن�نية واملجم�عة.  
ت�سكل جميع ن�ساطات اأ�سعار الفوائد جزءًا من عملية احت�ساب قيمة النقطة االأ�سا�ص ، مبعنى اأن جميع عمليات 
 ، ب�أ�سع�ر الف�ئدة تدخل يف احت�س�ب قيمة النقطة االأ�س��س  ال�س�ق النقدي واالأوراق امل�لية واأدوات املت�جرة 

وهذا ي�سمل البن�د داخل امليزانية وخ�رجه� ملح�فظ اأن�سطة املت�جرة والن�س�ط�ت امل�سرفية.

�س�يف اإيرادات الف�ائد NII100( 100(: تقي�س قيمة الف�ئدة املكت�سبة اأو املفق�دة لدى حترك �سعر ف�ئدة   <
ال�س�ق 1% يف ال�سنة االأولى والث�نية.  يتم قي��س ذلك على امل�ست�ى املحلي وال�حدة الق�ن�نية واملجم�عة.

اإلى  ب�الإ�س�فة  اأجنبية  لكل عملة  املفت�ح  املركز  قي��س �س�يف  يتم   : االأجنبية  للعمالت  املفت�ح  املركز  �س�يف   <
املع�دن الثمينة )الذهب( ، وذلك على امل�ست�ى املحلي وال�حدة الق�ن�نية واملجم�عة.
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قي��س  ك�أداة  ح�ليً�  للمخ�طر  املعر�سة  القيمة  ت�ستخدم   :)Value At Risk( للمخ�طر املعر�سة  القيمة   <
داخلية ملخ�طر ال�س�ق وذلك لتقدير اخل�س�رة الق�س�ى املحتملة والتي ميكن اأن تتعر�س له� املجم�عة خالل 
يوم واحد من االحتفاظ ومب�ستوى ثقة 99% وذلك ب��ستخدام نظ�م املح�ك�ة الت�ريخي والذي يعتمد على 500 
ي�م ت�ريخي.  اإن احت�س�ب القيمة املعر�سة للمخ�طر يتم على م�ست�ى جمم�عة البنك وعلى م�ست�ى وحداته� 

املختلفة ، ويغطي خم�طر اأ�سع�ر �سرف العملة االأجنبية وخم�طر الف�ائد.

االأو�س�ع ال�س�غطة ) Stress Testing(: اإن من�ذج اختب�ر االأو�س�ع ال�س�غطة يعترب مكمال لعملية احت�س�ب   <
القيمة املعر�سة للمخ�طر ملجم�عة البنك وذلك عن طريق حتديد وقي��س اآث�ر �سين�ري�ه�ت متطرفة ولكن 
ق�بلة للحدوث على حم�فظ املجم�عة.  اإن االأ�س�ليب املعتمدة يف هذا املج�ل ترتاوح م� بني الطرق املعتمدة 
على ع�مل خم�طرة واحد اإلى الطرق املعتمدة على عدة ع�امل خم�طرة.  اإن االختب�رات املعتمدة على ع�مل 
خماطرة واحد تت�سمن عدة اأمناط حمددة من االأزمات باالإ�سافة اإلى اأ�سواأ ال�سيناريوهات التاريخية لكل 
ع�مل خم�طرة.  اأم� النم�ذج ذي ع�امل املخ�طرة املتعددة، فه� يق�م ب�ختب�رات مفرت�سة و�سين�ري�ه�ت 
ت�ريخية ب�الإ�س�فة اإلى مزيج من تلك ال�سين�ري�ه�ت اأو الفر�سي�ت، التي يتم ت�سميمه� مع اأخذ اخل�س�ئ�س 

املميزة ملح�فظ املجم�عة بعني االعتب�ر.

املخاطر االأخرى: 

االمتث�ل  خم�طر  �سمنه�  املخ�طر امل�سرفية، من  اأن�اع اأخرى من  اإلى  العربي  البنك  يتعر�س 
واملخ�طر االإ�سرتاتيجية.

 خم�طر االمتث�ل )االلتزام ب�ملتطلب�ت الرق�بية(: 

يح�فظ البنك العربي يف تنفيذ ك�فة اأعم�له على مب�دئ االمتث�ل الرا�سخة و التي ت�ستند اإلى اأعلى املع�يري 
املهنية يف ال�سن�عة امل�سرفية، ملتزم� بن�س��س و روح التعليم�ت لتحقيق االمتث�ل ب�ملتطلب�ت الرق�بية. 

يف جت�وبه امل�ستمر لالحتي�ج�ت املتغرية يف بيئة االأعم�ل و التي ت�سهد تغريات م�سطردة ، ف�إن البنك العربي 
ي�سعى على الدوام اإلى �سم�ن ان�سج�م عملي�ته الت�سغيلية مع املتطلب�ت الرق�بية ذات العالقة، و الت�أكد من 
ت�قع�ت  تتج�وز  حتى  اأو  تق�بل  و  الفع�لية  و  الكف�ءة  تعزز  و  املخ�طر  على  املبنية  املنهجية  اإلى  ت�ستند  اأنه� 
العمالء. هذا و حتى يتحقق ذلك يق�م البنك العربي ب�مل�ازنة بني املخ�طرة و الع�ئد و ت�قع االأبع�د اجلديدة 

للمخ�طر و �سم�ن ان�سج�م عملي�ته و ن�س�ط�ته امل�لية و امل�سرفية مع حدود املخ�طر املقب�لة.
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هذا وتتبع اإدارة مراقبة االمتث�ل ب�ملتطلب�ت الرق�بية للمجم�عة ب�سكل مب��سر اإلى رئي�س جمل�س االإدارة حيث 
ت�سرف على مراقبة االمتثال باملتطلبات الرقابية التي تنظم عمل قطاعات االأعمال مبا يف ذلك املتطلبات 
الرق�بية اخل��سة بتحقيق مبداأ “اعرف عميلك” )Know Your Customer( ومك�فحة عملي�ت غ�سل 

االأم�ال ومت�يل االإره�ب. 

منطلق� من الدعم الدائم و االلتزام الرا�سخ من قبل جمل�س اإدارة البنك العربي و اإدارته التنفيذية مقرون� 
بتف�ين م�ظفيه، ف�ن البنك العربي م�سمم على تعزيز و تط�ير برن�جمه املتني ملراقبة االمتث�ل و اال�ستمرار 

يف مق�بلة و/اأو جت�وز الت�قع�ت الرق�بية.    
       

ال ت�جد خم�طر امتث�ل معروفة ميكن اأن تعر�س البنك اللتزام�ت م�لية ج�هرية اأو خ�س�رة ه�مة اأو قد تلحق 
ال�سرر ب�سمعة البنك.

خم�طر االإ�سرتاتيجية:

يق�م  حيث  دقيق ،  ب�سكل  حمددة  ا�سرتاتيجي �س�مل  تخطيط  ومع�يري  اأ�س�س  �سمن  اأعم�له  البنك  مي�ر�س 
الرئي�سية  البنك  عملي�ت  ت�أثري  وحتليل  دوري  بدرا�سة  وب�سكل  التنفيذية للبنك   واالإدارة  االإدارة  جمل�س 
ومتطلبات  املناف�سة  وتاأثريات  واخلارجية  الداخلية  العمل  يف ذلك ظروف  اإ�سرتاتيجيته ، مبا  على 

العمالء والتغريات يف الق�انني والتعليم�ت واأنظمة املعل�م�ت واأنظمة البنك احل�لية. 

�سبكة  من  اال�ستف�دة  على  قدرته  اأ�س��سي ، وه�  مبداأ  على  بدقة  املحددة  الأهدافه  البنك  حتقيق   يعتمد 
منتج�ته  اال�ستمرار يف حت�سني وتط�ير  وكذلك  الق�ية  العمالء  ق�عدة  تعزيز  على  وقدرته  فروعه ال�ا�سعة 

وخدم�ته امل�سرفية املقدمة واملح�فظة على م�قفه امل�يل ال�سليم.

احل�لية  االإ�سرتاتيجية  �س�ء  البنك على  ملجم�عة  الت�ريخي  االأداء  وتق�م اإدارة البنك بتقييم   ،  هذا 
العمل  ظروف  يف  امل�ستمر  التغري  �سي�ق  ال�سرورة وذلك يف  عند  اأهدافه�  وتعديل  اإلى مراجعة  واحل�جة 
يف اإط�ر كل  تنفيذه�  �سيتم  التي  واالإلتزام ب�مل�س�ريع  تقييم الربحية  يتم  االإط�ر ،  �سمن هذا  وال�س�ق. 
�سيمكن  الذي  االأمر   ، ال�س�غطة”  االأو�س�ع  حتت  “العمل  للعمل” و�سين�ري�  “ال��سع املعت�د  من �سين�ري� 

البنك من اال�ستج�بة ال�سريعة للم�ستجدات وذلك يف اإدارته ال�سرتاتيجيته ط�يلة االأجل.
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على الرغم من الظروف ال�س�ئدة يف املنطقة واالقت�س�د الع�ملي غري امل�ستقر ن�سبي� يف الع�م 2011، متكن 
البنك العربي من حتقيق العديد من االجن�زات يف خمتلف املج�الت ك�ن من اأبرزه� زي�دة اأرب�حه وتق�ية 
اأجل احلفاظ على م�ستوى  املايل من  املركز  اإدارة قائمة  الع�م 2011 على  البنك يف  و ركز  امل�يل.  مركزه 
عاٍل من ال�سيولة. و قد �ساهم االنت�سار اجلغرايف الوا�سع وتنوع خطوط االأعمال يف تعدد م�سادر الدخل مع 
احلفاظ على اإ�سرتاتيجية البنك املتحفظة و احلر�ص يف اإدارة املخاطر و الذي �ساعد يف احلد من تاأثري عدم 

اال�ستقرار االقت�س�دي وال�سي��سي الذي ت�سهده منطقة ال�سرق االأو�سط و�سم�ل اإفريقي�.

ح�سب الق�ائم امل�لية ملجم�عة البنك العربي لل�سنة املنتهية يف 31 ك�ن�ن االأول 2011، فقد حققت جمم�عة 
البنك العربي اأرب�ح� �س�فية قبل ال�سرائب وبعد املخ�س�س�ت بلغت 467.8 ملي�ن دوالر خالل الع�م 2011، 
فيم� بلغت االإيرادات الت�سغيلية 625.3 1  ملي�ن دوالر مق�رنة مع 638.5 1  ملي�ن دوالر لل�سنـة املنتهيـة فـي 

31 ك�ن�ن االأول2010 .

و�سكل �س�يف اإيرادات الف�ائد الب�لغ 956.7 ملي�ن دوالر م� ن�سبته 59% من اإجم�يل االإيرادات، اأم� �س�يف 
املنتهية يف  لل�سنة  دوالر  ملي�ن  اإلى 303.4  لي�سل  دوالر  ملي�ن   16.9 ارتفع مببلغ  فقد  العموالت  اإيرادات 
31 ك�ن�ن االأول 2011 مق�رنة مع 286.5 ملي�ن دوالر بنه�ية ع�م 2010 م�سكاًل م� ن�سبته 19% من اإجم�يل 
االإيرادات. وارتفع الدخل من ال�سركات احلليفة مببلغ 27 ملي�ن دوالر لي�سل اإلى 265.8 ملي�ن دوالر مق�رنة 
الدي�ن امل�سك�ك يف  لل�سنة املنتهية يف 31 ك�ن�ن االأول 2010، فيم� بلغ خم�س�س  مع 239.2 ملي�ن دوالر 
حت�سيله� 434.9 مليون دوالر مقارنة مببلغ 473.4 ملي�ن دوالر عن ال�سنة املنتهية يف 31 ك�ن�ن االأول 2010.

كم� بلغ جمم�ع م�ج�دات البنك 45.6 ملي�ر دوالر مق�رنة مع 45.3 ملي�ر دوالر بنه�ية ع�م 2010، يف حني 
�سكلت ودائع العمالء م� ن�سبته 70% من جمم�ع م�س�در االأم�ال املت�حة للبنك علمً� ب�ن ودائع العمالء بلغت 
31.7 ملي�ر دوالر مق�رنة مع 30.6  ملي�ر دوالر بنه�ية ع�م 2010. ويف املق�بل بلغت ودائع البن�ك 5.1 ملي�ر 
دوالر مق�رنة مع 5.7 ملي�ر دوالر بنه�ية ع�م 2010. يف حني انخف�ست حمفظة الت�سهيالت االئتمانية مببلغ 
392 ملي�ن دوالر لت�سل اإلى 20.9  مليار دوالر مقارنة مببلغ 21.3 ملي�ر دوالر بنه�ية ع�م 2010 ولت�سكل 
م� ن�سبته 46% من اإجم�يل امل�ج�دات، اأم� حمفظة اال�ستثم�رات فقد بلغت 9 ملي�ر دوالر بنه�ية ع�م 2011 

ولت�سكل م� ن�سبته 20% من اإجم�يل امل�ج�دات.

امل�ل 15.1% ومبا  راأ�س  ن�سبة كف�ية  بلغت  ، فيم�  امللكية لدى املجم�عة 7.7 ملي�ر دوالر  بلغت حق�ق  وقد 
اإلى ج�نب ذلك  يف�ق الن�سب املقررة من جلنة ب�زل 2 والب�لغة 8% والبنك املركزي االأردين الب�لغة %12. 
بلغت ن�سبة ال�سيولة واملعرب عنها مبجموع االأر�سدة النقدية و�سبه النقدية 46%، فيم� بلغت ن�سبة القرو�س / 

ال�دائع %66.

للت�سهيالت  القط�عي  الت�زيع  وج�دة  املخ�طر  املح�فظة جت�ه  البنك  �سي��س�ت  اأن  اإلى  هن�  االإ�س�رة  وجتدر 
االئتم�ين  ت�سنيفه  املح�فظة على  امل�يل قد مكنته من  املركز  ق�ئمة  اإدارة  والكف�ءة يف  املتن�عة  االئتم�نية 
املتميز يف ع�م 2011 مق�رنة ب�لعديد من البن�ك الع�ملية االأخرى، رغم التداعي�ت ال�سلبية لالأزمة امل�لية 
الع�ملية. فقد ق�مت وك�لة الت�سنيف االئتم�ين فيت�س )Fitch( يف اآب 2011، بت�أكيد الت�سنيف االئتم�ين 
وح�سل  هذا   .)Stable Outlook( م�ستقرة  م�ستقبلية  اأف�ق  مع  الط�يل  املدى  على   )A-( عند  للبنك 
التقييم  وك�لة  من    )Stable Outlook( م�ستقرة  م�ستقبلية  اأف�ق  مع   )BBB+( ت�سنيف  على  البنك 
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االئتم�ين �ست�ندرد اند ب�رز )Standard & Poor’s(. كم� ح�سل البنك على ت�سنيف )Baa1( من 
وك�لة الت�سنيف االئتم�ين م�ديز )Moody’s(. هذا وقد ك�نت �سمعة البنك العربي املتميزة حمليً� وع�مليً� 
وج�دة اأ�س�له ومت�نة ق�عدة راأ�س م�له وم�ست�ي�ت ال�سي�لة املريحة فيه من �سمن املع�يري التي اعتمدت عليه� 

م�ؤ�س�س�ت الت�سنيف الع�ملية.

اأم� على �سعيد مت�يل امل�س�ريع فقد ق�مت جمم�عة خدم�ت ال�سرك�ت و امل�ؤ�س�س�ت  بلعب دور ا�سرتاتيجي 
يف ت�فري اال�ست�س�رات امل�لية و تنظيم و تغطية و مت�يل و كف�لة عدد كبري من القرو�س يف منطقة ال�سرق 
االأو�سط و �سم�ل اإفريقي� منه� و على �سبيل املث�ل ال احل�سر مت�يل بن�ء مط�ر م�سقط الدويل يف �سلطنة عم�ن 
و مت�يل طريق بر�سم املرور يف االإم�رات العربية املتحدة و م�س�نع لالأ�سمدة يف عدة دول منه� االأردن وم�سر. 
كذلك ق�م البنك العربي ب�إ�سدار كف�الت بنكية ل�س�لح �سرك�ت تق�م بتنفيذ م�س�ريع كربى يف جم�ل الط�قة 
الكهرب�ئية يف اململكة العربية ال�سع�دية. و من اجلدير ب�لذكر اأي�س� قي�م البنك العربي بتنظيم قر�س جتمع 
بنكي دويل ل�سركة احلكمة لل�سن�ع�ت الدوائية، حيث مت تنظيم القر�س يف اأوروب� و ذلك لتلبية الرغب�ت 

الت��سعية لل�سركة ع�ملي�.  

كم� وقع البنك اتف�قي�ت مع م�ؤ�س�سة التم�يل الدولية )IFC( و املم�لني االآخرين لل�سركة االأردنية الهندية 
ل�سن�عة االأ�سمدة حيث يق�م البنك العربي بدور ال�كيل املحلي و الدويل لل�سم�ن�ت و بدور بنك احل�س�ب�ت 
املحلي و الدويل لل�سركة وذلك �سم�ن� للقرو�س املمن�حة دولي�. هذا وقد ف�ز البنك العربي بعط�ء تقدمي 
اخلدم�ت امل�لية و امل�سرفية مل�ؤ�س�سة حتدي االألفية )ال�الي�ت املتحدة االأمريكية( و حك�مة اململكة االأردنية 
اله��سمية ممثلة ب�زارة املي�ه و الري، علم� اأن هذه املنحة الب�لغة قيمته� )275( ملي�ن دوالر م�جهة لغ�ي�ت 
تط�ير �سبكة املي�ه و ال�سرف ال�سحي يف حم�فظتي الزرق�ء و عم�ن و �س�ف يتم تخ�سي�س 95 ملي�ن دوالر 
اأمريكي منه� لغ�ي�ت مت�يل جزء من كلفة م�سروع  ت��سعة  و تط�ير حمطة تنقية املي�ه الع�دمة يف منطقة 
ال�سمرا و التي يق�ده� البنك العربي و ذلك  لت�فري التم�يل الالزم من خالل قي�مه بدور مدير و منظم قر�س 
التجمع البنكي  الب�لغ 105 ملي�ن دين�ر اأردين لغ�ي�ت ا�ستكم�ل تكلفة بن�ء امل�سروع الذي يعترب من م�س�ريع 

البنية التحتية املهمة يف اململكة. 

اأية فر�س مت�يلية يف جم�ل مت�يل امل�س�ريع يف  هذا و �سيت�بع البنك العربي �سعيه الدائم الإيج�د و درا�سة  
منطقة ال�سرق االأو�سط و �سم�ل اإفريقي� و خ��سة يف جم�ل الط�قة املتجددة و م�س�ريع البنية التحتية. 

لتحقيق اأهدافه للع�م 2011 وا�سل البنك العربي تركيزه الدائم على ج�دة االأعم�ل و التي تع�د بع�ئد مت��سط 
تقدمي  امل�ؤ�س�س�ت هي  و  ال�سرك�ت  الع�مة ملجم�عة خدم�ت  ال�سي��سة  اأن  العمالء. حيث  االأجل على  وط�يل 
اإفريقيا مبعزل عن االأحداث  اأف�سل اخلدمات و احللول لعمالء البنك يف منطقة ال�سرق االأو�سط و �سمال 
املحيطة يف املنطقة و الع�مل من الن�حية االقت�س�دية و ال�سي��سية. اإن حر�س جمم�عة خدم�ت ال�سرك�ت و 
املوؤ�س�سات على تقدمي اأف�سل املنتجات و املحافظة على عالقات متميزة مع العمالء هو اأمر اأ�سا�سي للحفاظ 
على �سالمة حمفظة البنك االئتم�نية على املدى البعيد  �سمن حجم خم�طر مقب�لة و مدرو�سة بعن�ية و ذلك 

�سمن االإ�سرتاتيجية الع�مة للبنك والتي ت�فر ع�ئد من��سب حلملة االأ�سهم. 

خالل  واحلمالت  املنتج�ت  من  جمم�عة  ب�إطالق  لالأفراد  امل�سرفية  اخلدم�ت  جمم�عة  ق�مت  وقد 
االئتم�نية  تيت�ني�م  ك�رد  م��سرت  بط�قـة   اإطالق  مت  حيث  وت�قع�تهم  العمالء  متطلب�ت  لتلبية   2011 الع�م 
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املزاي�  من  مميزة  جمم�عة  ت�فر  والتي  االأردن  يف   )MasterCard Titanium Credit Card(
اإلى   ب�الإ�س�فة  العمالء  الذهبي  لفئة حمددة  من كب�ر  العق�ري  الرهن  اإطالق برن�مج  . كم� مت  حل�مليه� 
اإطالق حملة ت�سجيع االإنف�ق على جميع اأن�اع البط�ق�ت و التي ت�سمنت منح   ج�ائز كربى. و حر�سً� من� 
على اإر�س�ء عمالئن� ،مت اإطالق برن�مج “مك�ف�آت العربي” اخل��س ببط�ق�ت فيزا ج�لد وبالك وبالتني�م 
االئتم�نية ب�الإ�س�فة اإلى حملة “ر�سح �سديق” التي تهدف اإلى زي�دة ق�عدة العمالء لدين�. كم� و ق�م البنك 
بتط�ير برن�مج بط�ق�ت البنك العربي – امللكية االأردنية، و ذلك من خالل اإطالق اآلية ك�سب االأمي�ل مت��سيً� 
مع اأحك�م برن�مج امل�س�فر الدائم اجلديدة. ومن اجلدير ب�لذكر اأي�س� اأن فئة العمالء ال�سب�ب قد اأظهرت 

اأي�س� من�ًا ملح�ظً� منذ جتديد برن�مج “�سب�ب” يف االأردن.

اأم� يف فل�سطني فقد مت تقدمي ثالثة منتج�ت رئي�سية ل�سم�ن ت�فري حل�ل من��سبة الحتي�ج�ت عمالئن�.اأوله� 
خدمة “اإيليت”  )Elite(، وهي خدمة م�سرفية �سخ�سية فريدة مت ت�سميمه� خ�سي�سً� لتلبية احتي�ج�ت 
عمالئن� املميزين حملي� و اإقليمي� و تقدم لهم جمم�عة من احلل�ل امل�سرفية ال�سخ�سية ب�أ�سع�ر تف�سيلية. 
امل�سرفية  اخلدم�ت  من  مزيج  خالل  من  ال�سب�ب  فئة  ي�ستهدف  الذي  “�سب�ب”  منتج   اإطالق  كم� مت 
اإلى ال�سح�ب�ت الدورية واخل�س�م�ت التي تتم��سى  وغريه� من املزاي� امل�سممة خ�سي�س� لهم  ب�الإ�س�فة 
مع منط حي�تهم، واأخريا منتج جيل العربي وه� ح�س�ب الت�فري  اخل��س بفئة  االأطف�ل مل�س�عدة االأهل على 

الت�فري مل�ستقبل اأبن�ئهم  ولغر�س ح�س االدخ�ر و ال�عي امل�يل  لدى االأطف�ل من �سن مبكرة.

واللبن�نيني  والفل�سطينيني  االأردنيني  العمالء  على  الرتكيز  ا�ستمر  فقد  اخلليجية،  لالأ�س�اق  ب�لن�سبة  اأم� 
وامل�سريني املقيمني و الع�ملني يف االإم�رات العربية و قطر و البحرين من خالل خدمة “بنكي معي” والتي 

مت ت�سميمه� لت�سهيل مع�مالتهم امل�لية مع بلدانهم.

اأف�سل م�ست�ي�ت اخلدمة والراحة للعمالء عرب قن�ات اخلدم�ت امل�سرفية،ا�ستمر البنك  و ل�سم�ن تقدمي 
العربي يف تط�ير خدم�ته االلكرتونية حيث ق�م البنك ب�إطالق خدم�ت اإ�س�فية ت�سمل على �سبيل املث�ل:  

كلمة املرور ملرة واحدة الم�ن اأعلى للحرك�ت امل�سرفية عرب االنرتنت و ك�سف احل�س�ب االإلكرتوين و ت�سديد 
لت�سديد  اأو  ال�سخ�سي  احل�س�ب  اإلى  البط�قة  ح�س�ب  من  االأم�ال  حت�يل  و  االجتم�عي  ال�سم�ن  ا�سرتاك�ت 
املدف�ع�ت، ب�الإ�س�فة اإلى اإطالق اخلدمة امل�سرفية عرب االنرتنت املط�رة يف اجلزائر و البحرين و قطر و 
اليمن ولبن�ن بعد اأن مت اإطالقه� يف كل من االأردن وفل�سطني وم�سر واالإم�رات وذلك يف اإط�ر خطة ا�ستكم�ل 

اإطالق هذه اخلدمة املط�رة يف خمتلف البلدان.

وفل�سطني  االأردن  يف  الع�م  خالل  احلمالت  من  العديد  اإطالق  مت  االلكرتونية  القن�ات  ا�ستخدام  ولتعزيز 
وم�سر منه� حملة ربح قيمة الف�ت�رة عند ت�سديده� من خالل عربي اأون الين )Arabi Online( وحملة 

.)Arabi Online( ربح ج�ائز متن�عة عند ت�سديد للبط�قة االئتم�نية من خالل خدمة عربي اأون الين

وح�سلت خدمة عربي اأون الين )Arabi Online( - اخلدمة امل�سرفية عرب االنرتنت - لل�سنة الث�لثة 
على الت�ايل على لقب اأف�سل خدمة م�سرفية عرب االإنرتنت يف االأردن من قبل جملة غل�ب�ل ف�ين�ن�س الع�ملية 

.)Global Finance(
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املح�فظة  اأجل  من  املت�ا�سلة  وجه�ده  البيئية،  اال�ستدامة  بق�س�ي�  امل�ستمر  البنك  التزام  من  وانطالقً� 
احل�س�ب  ك�سف  خدمة  ب�إطالق  العربي  البنك  ق�م  ال�رق،  ا�ستهالك  من  والتقليل  وم�ارده�  الطبيعة  على 
االإلكرتوين، حيث اأ�سبح االآن ب�إمك�ن عمالء البنك احل�س�ل على ك�س�ف�ت ح�س�ب�تهم وبط�ق�تهم االئتم�نية 

اإلكرتونيً� بداًل من الك�س�ف�ت ال�رقية التقليدية يف كل من االأردن و فل�سطني و م�سر.

الـ جم�ل  يف  اخل��سة  اإ�سرتاتيجيته  تط�ير   2011 الع�م  خالل  البنك  ا�ستكمل  فقد  اآخر  �سعيد  وعلى 
ب�أن�سطة البنك يف هذا  Branding  واالت�س�ل امل�ؤ�س�سي والت�س�يقي والتي ت�سمنت و�سع االأطر اخل��سة 
االأ�س�اق  عرب  وخدم�ته  ومنتج�ته   )Brand( البنك  ال�سم  الالزم  الدعم  تقدمي  يكفل  مبا  اخل�سو�ص 
املختلفة.   كم� ق�م البنك ب�إطالق امل�سطلح الت�س�يقي املرافق ل�سع�ر البنك  )النج�ح م�سرية(  من خالل 
تعك�س متيز  التي  و  عليه�  البنك  ت�أ�س�س  التي  الرا�سخة  القيم  اإقليمية ركزت على  تلفزي�نية  اإعالنية  حملة 

وري�دة البنك العربي يف اأ�س�اق ال�سرق االأو�سط و�سم�ل اإفريقي�. 

الع�ملية”  التق�رير  “مب�درة  ملب�دئ  وفقً�   2010 الع�م  عن  االأول  اال�ستدامة  تقرير  ب�إ�سدار  البنك  ق�م  كم� 
)GRI( ليك�ن بذلك اأول بنك يف االأردن ي�سدر مثل هذا التقرير املتخ�س�س. حيث ي�سمل هذا التقرير اأداء 

واأن�سطة البنك يف املج�الت االجتم�عية والبيئية واالقت�س�دية وم�س�هم�ته جت�ه خدمة املجتمع. 

و قد �سهد الع�م 2011 ح�س�ل البنك العربي على العديد من اجل�ائز الدولية و�سه�دات التقدير املختلفة 
العربي على ج�ئزة جملة غل�ب�ل ف�ين�ن�س )Global Finance( ك�أف�سل بنك مت�يل  البنك  حيث ح�ز 
جت�ري يف ال�سرق االأو�سط ب�الإ�س�فة اإلى ج�ئزة اأف�سل بنك يف االأردن و اليمن و ج�ئزة اأف�سل مقدم خلدم�ت 
تداول العمالت االأجنبية يف االأردن و ج�ئزة اأف�سل بنك ا�ستثم�ري يف االأردن واأف�سل خدمة م�سرفية عرب 

.)Global Finance( االإنرتنت يف االأردن و التي منحت اأي�سً� من جملة غل�ب�ل ف�ين�ن�س

كم� ح�سل البنك على ج�ئزة اأف�سل بنك يف االأردن من جملة ي�روم�ين )Euromoney(  لل�سنة الرابعة 
على الت�ايل،  وج�ئزة بنك الع�م من جملة اأرابي�ن بزني�س )Arabian Business(، و التي متنح على 

امل�ست�ى االإقليمي. 
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ت�حيد  عدم  بخ�س��س  العربي  البنك  ملجم�عة  امل�حدة  امل�لية  الق�ائم  يف   )2( رقم  االإي�س�ح  يف  ورد  م�  ب��ستثن�ء 
الق�ائم امل�لية مل�سرف ال�حدة مل يكن هن�ك يف الع�م 2011 اأي عملي�ت ذات طبيعة غري متكررة له� ت�أثري ملم��س 

على الق�ائم امل�لية للبنك العربي اأو جمم�عة البنك العربي.
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املبالغ مباليني الدنانري للبنك ومباليني الدوالرات للمجموعة

20112010200920082007

263.0145.1250.0360.2334.7�س�يف اأرب�ح البنك العربي �س م ع بعد ال�سريبة

305.9270.8575.5839.8774.9�س�يف اأرب�ح جمم�عة البنك العربي بعد ال�سريبة

548.0 580.03 801.23 786.63 813.53 3حق�ق امل�س�همني يف البنك العربي �س م ع

857.3 508.46 096.87 809.18 656.77 7حق�ق امل�س�همني يف جمم�عة البنك العربي

االرباح املوزعة على امل�ساهمني يف البنك العربي:

133.5106.8106.8133.5106.8املبلغ / ملي�ن دين�ر اأردين

30%25%20%20%25%ن�سبة مئ�ية

000 000356 000534 000534 000534 534عدد االأ�سهم )ب�آالف االأ�سهم(

7.859.9812.1515.229.3�سعر ال�سهم يف اآخر ي�م عمل - دين�ر

اإن �سعر ال�سهم عند اإغالق ي�م ) 2008/4/28 ( ك�ن 26.8 دين�ر و�سعر اإفتت�ح ال�سهم يف الي�م الت�يل )2008/4/29( ك�ن 17.87 دين�ر وذلك 
ا�ستن�دًا اإلى املع�دلة املطبقة واملعم�ل به� عند زي�دة راأ�سم�ل ال�سركة املدرجة لدى ب�ر�سة عم�ن / هيئة االأوراق امل�لية يف �س�ء قي�م البنك بت�زيع 

ن�سف �سهم جم�ين مق�بل كل �سهم.

فيم� يلي جدول ب�أهم البي�ن�ت امل�لية املق�رنة الأهم امل�ؤ�سرات امل�لية لفرتة خم�س �سن�ات:
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يت�سمن هذا اجلزء من تقرير جمل�س االإدارة ملخ�سً� الأهم املعل�م�ت ال�اردة يف الق�ائم امل�لية ملجم�عة البنك العربي 
والبنك العربي �س م ع  للع�م 2011 والتي اأعدت وفقً� للمع�يري الدولية للتق�رير امل�لية وتف�سريات التق�رير امل�لية الدولية 
املنبثقة عن جمل�ص معايري املحا�سبة الدولية ومبوجب القوانني والتعليمات النافذة يف البلدان التي تعمل بها املجموعة 

وتعليم�ت البنك املركزي االأردين.  هذا وتعترب االإي�س�ح�ت املرفقة للق�ائم امل�لية جزءا ال يتجزاأ من الق�ائم امل�لية.

وت�سم الق�ائم امل�لية ملجم�عة البنك العربي ق�ائم البنك العربي �س م ع وم�ؤ�س�سته ال�سقيقة البنك العربي )�س�ي�سرا( 
وم�ؤ�س�س�ته الت�بعة الت�لية:

ن�سبة امللكية كما يف 31 كانون االأول 2011

100.00%البنك العربي ا�سرتالي� املحدود

100.00%بنك اأوروب� العربي �س م ع

100.00%البنك العربي االإ�سالمي الدويل �س م ع

100.00%ال�سركة العربية ال�طنية للت�أجري ذ م م

100.00%�سركة جمم�عة العربي لال�ستثم�ر ذ م م

100.00%البنك العربي ال�س�داين املحدود

100.00%البنك العربي لالأعم�ل

100.00%�سركة العربي جروب لال�ستثم�ر

64.24%البنك العربي لت�ن�س

50.00%�سركة الن�سر العربي للت�أمني

51.29%البنك العربي �س�ري� 

اإن ال�سرك�ت الت�بعة هي تلك ال�سرك�ت اخل��سعة ل�سيطرة البنك العربي �س م ع وتتحقق ال�سيطرة عندم� يك�ن للبنك 
القدرة على التحكم يف ال�سي��س�ت امل�لية الت�سغيلية لل�سرك�ت الت�بعة وذلك للح�س�ل على من�فع من اأن�سطته�.  هذا 
العربي  البنك  ال�سقيقة  وم�ؤ�س�سته  له  الت�بعة  ع وال�سرك�ت  �س م  العربي  البنك  واالأر�سدة بني  املع�مالت  ا�ستبع�د  ويتم 

)�س�ي�سرا( املحدود عند اإعداد الق�ائم امل�لية امل�حدة للمجم�عة.
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قائمة الدخل:
بلغ �س�يف الربح ملجم�عة البنك العربي لل�سنة املنتهية يف 31 ك�ن�ن االأول 2011 م� يع�دل 305.9 مليون دوالر امريكي مقارنة مببلغ 270.8 ملي�ن 
دوالر لل�سنة املنتهية يف 31 ك�ن�ن االأول 2010 فيم� بلغ �س�يف اإيرادات املجم�عة 625.3 1 مليون دوالر مقارنة مببلغ 638.5 1 ملي�ن دوالر للع�م 
2010 م�سجلة تراجعً� بن�سبة 0.8%.  اأم� امل�سروف�ت فقد �سجلت نفق�ت امل�ظفني وامل�س�ريف االأخرى انخف��سً�، يف حني بلغ �س�يف خم�س�س 

تدين الت�سهيالت االئتم�نية 434.9 ملي�ن دوالر ميثل املخ�س�س�ت التي مت اخذه� خالل ال�سنة مق�بل الدي�ن حتت املراقبة وغري الع�ملة.

يبني اجلدول الت�يل التغري املق�رن الأهم عن��سر ق�ئمة الدخل للمجم�عة:

%التغري20112010باالف الدوالرات االأمريكية

االإيرادات
3%404 31323 717933 956�س�يف اإيراد الف�ائد

6%864 55816 422286 303�س�يف اإيراد العم�الت
)13%()436 53(583 147418 365اأخرى

)1%()168 13(454 638 2861 625 1اإجمايل الدخل

امل�سروفات
5%480 08617 566376 393نفق�ت امل�ظفني
)5%()779 16(502 723342 325م�س�ريف اأخرى

)8%()450 38(391 941473 434خم�س�س تدين ت�سهيالت ائتم�نية مب��سرة ب�لتكلفة املطف�أة
)349%(529 4) 298 1(231 3خم�س�س تدين م�ج�دات م�لية ب�لتكلفة املطف�أة

)3%()220 33(681 190 4611 157 1جمموع امل�سروفات

5%052 77320 825447 467الربح لل�سنة قبل ال�سريبة
)9%()134 15(015 881177 161�سريبة الدخل

13%186 75835 944270 305الربح لل�سنة بعد ال�سريبة

قائمة الدخل ال�سامل:
بلغ الدخل ال�س�مل ملجم�عة البنك العربي لل�سنة املنتهية يف 31 ك�ن�ن االأول 2011 م� يع�دل 132.5 مليون دوالر مقارنة مببلغ 298.7 ملي�ن دوالر 

لل�سنة املنتهية يف 31 ك�ن�ن االأول 2010، ويبني اجلدول الت�يل اأهم عن��سر ق�ئمة الدخل ال�س�مل للمجم�عة:

20112010باالف الدوالرات االأمريكية

758 944270 305الربح لل�سنة

ي�س�ف:

076 8)191 83(فروق�ت ُعملة ن�جتة عن ترجمة عملي�ت اأجنبية

-)208 90(�س�يف التغري يف القيمة الع�دلة للم�ج�دات امل�لية ب�لقيمة الع�دلة من خالل الدخل ال�س�مل االآخر

831 19-     �س�يف التغري يف القيمة الع�دلة للم�ج�دات امل�لية املت�فرة للبيع

665 545298 132جمموع الدخل ال�سامل لل�سنة
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بلغ جمم�ع م�ج�دات جمم�عة البنك العربي 45.6 ملي�ر دوالر كم� يف 31 ك�ن�ن االأول 2011، هذا وارتفعت ودائع 
العمالء خالل ال�سنة مبا يزيد عن 1082 ملي�ن دوالر لت�سل اإلى م� يق�رب 31.7 ملي�ر دوالر. يف حني بلغت اال�ستثم�رات 
يف امل�ج�دات امل�لية م� يق�رب 9 ملي�ر دوالر.  هذا وبلغت الت�سهيالت االئتم�نية 20.9 ملي�ر دوالر م�سكلة م� ن�سبته %46 

من اإجم�يل امل�ج�دات يف حني بلغت حق�ق امللكيه 7.7 ملي�ر دوالر.

يبني اجلدول الت�يل التغري املق�رن الأهم عن��سر املركز امل�يل للمجم�عة:

%التغري20112010باالف الدوالرات االأمريكية

املوجودات

)3%()901 396(254 445 35312 048 12اأم�ال نقدية وودائع لدى البن�ك
15%712 214 7821 914 4947 129 9م�ج�دات م�لية 

)2%()303 392(936 346 63321 954 20ت�سهيالت ائتم�نية مب��سرة ب�لتكلفة املطف�أة
)2%()830 74(561 555 7313 480 3اخرى

1%678 533350 262 21145 613 45جمموع املوجودات

املطلوبات

)11%()561 633(283 767 7225 133 5ودائع بن�ك وم�ؤ�س�س�ت م�سرفية
4%860 082 1411 637 00130 720 31ودائع عمالء

5%683 05753 049 7401 102 1اخرى
)2%()304 152(052 809 7487 656 7حق�ق امللكية

1%678 533350 262 21145 613 45جمموع املطلوبات وحقوق امللكية
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قائمة الدخل:
بلغ �س�يف الربح للبنك العربي �س م ع لل�سنة املنتهية يف 31 ك�ن�ن االأول 2011 م� يع�دل 263 مليون دينار مقارنة مببلغ  145.1ملي�ن دين�ر لل�سنة 
م�سجلة  للع�م 2010  دين�ر  ملي�ن   797.5 مقارنة مببلغ  دينار  مليون  البنك 792.2  اإيرادات  بلغ �س�يف  فيم�  االأول 2010  ك�ن�ن   31 املنتهية يف 
.  يف حني بلغ �س�يف خم�س�س تدين الت�سهيالت  انخف��سً� بن�سبة 0.7%. اأم� امل�سروف�ت فقد �سجلت نفق�ت امل�ظفني وامل�س�ريف االأخرى انخف��سً�َ

االئتم�نية 83.3 ملي�ن دين�ر ميثل املخ�س�س�ت التي مت اخذه� خالل ال�سنة مق�بل الدي�ن حتت املراقبة وغري الع�ملة.

يبني اجلدول الت�يل التغري املق�رن الأهم عن��سر ق�ئمة الدخل للبنك:

%التغري20112010باآالف الدنانري االأردنية 

االإيرادات
3%388 51515 903490 505�س�يف اإيراد الف�ائد

9%503 43812 941141 153�س�يف اإيراد العم�الت
)20%()143 33(502 359165 132اخرى

)1%()252 5(455 203797 792�سايف االإيرادات

امل�سروفات
11%455 02918 484165 183 نفق�ت امل�ظفني
3%217 0665 283186 191م�س�ريف اخرى

)63%()417 141(769 352224 83خم�س�س تدين ت�سهيالت ائتم�نية مب��سرة ب�لتكلفة املطف�أة
)100%()832 2(832 2-     خم�س�س تدين م�ج�دات م�لية

)21%()577 120(696 119578 458جمموع امل�سروفات

53%325 759115 084218 334الربح لل�سنة قبل ال�سريبة
)4%()591 2(674 08373 71�سريبة الدخل

81%916 085117 001145 263الربح لل�سنة بعد ال�سريبة

قائمة الدخل ال�سامل:
بلغ الدخل ال�س�مل للبنك العربي �س م ع لل�سنة املنتهية يف 31 ك�ن�ن االأول 2011 م� يع�دل 153.1 مليون دينار مقارنة مببلغ 111.6 ملي�ن دين�ر 

لل�سنة املنتهية يف 31 ك�ن�ن االأول 2010، ويبني اجلدول الت�يل اأهم عن��سر ق�ئمة الدخل ال�س�مل للبنك العربي �س م ع:

20112010باالف الدنانري االأردنية 

085 001145 263الربح لل�سنة

ي�س�ف:

)643 46()073 37(فروق�ت عملة ن�جتة عن ترجمة عملي�ت اأجنبية

-)801 72(�س�يف التغري يف القيمة الع�دلة للم�ج�دات امل�لية من خالل الدخل ال�س�مل االآخر

197 13-�س�يف التغري يف القيمة الع�دلة للم�ج�دات امل�لية املت�فرة للبيع

639 127111 153اجمايل الدخل ال�سامل لل�سنة

البنك العربي �ش م ع



95

ي
مال

 ال
ل

لي
تح

ال

قائمة املركز املايل 
ودائع  وارتفعت  االأول 2011، هذا  ك�ن�ن  دين�ر كم� يف 31  ملي�ر  ع 23.9  العربي �س م  البنك  بلغ جمم�ع م�ج�دات 
اال�ستثم�رات يف  بلغت  دين�ر. يف حني  ملي�ر  اإلى 16.7  لت�سل  دين�ر  ملي�ن   543 يزيد عن  ال�سنة مبا  العمالء خالل 
امل�ج�دات امل�لية 4.6 ملي�ر دين�ر.  هذا وبلغت الت�سهيالت االئتم�نية 10 ملي�ر دين�ر م�سكلة م� ن�سبته 42% من اإجم�يل 

امل�ج�دات يف حني بلغ حق�ق امل�س�همني 3.8 ملي�ر دين�ر.

يبني اجلدول الت�يل التغري املق�رن الأهم عن��سر املركز امل�يل للبنك:

%التغري20112010باالف الدنانري االأردنية 

املوجودات

1%002 915100 641 9177 741 7اأم�ال نقدية وودائع لدى البن�ك

18%583 630729 884 2133 614 4م�ج�دات م�لية 

)1%()157 58(711 061 55410 003 10ت�سهيالت ائتم�نية مب��سرة ب�لتكلفة املطف�أة

)10%()351 169(152 731 8011 561 1اخرى

3%077 408602 319 48523 921 23جمموع املوجودات

املطلوبات

)1%()419 21(784 891 3652 870 2ودائع بن�ك وم�ؤ�س�س�ت م�سرفية

3%870 848543 159 71816 703 16ودائع عمالء

11%697 18152 878481 533اأخرى

0.7%929 59526 786 5243 813 3حق�ق امل�س�همني

3%077 408602 319 48523 921 23جمموع املطلوبات وحقوق امل�ساهمني
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توزيع االأرباح يف البنك العربي �ش م ع

يتم تخ�سي�س االأرب�ح من خالل �سي��سة مدرو�سة تهدف اإلى ت�فري ك�فة ال�سبل لزي�دة االإيرادات وتعزيز املالءة امل�لية وكذلك ت�زيع ن�سبة معق�لة 
للم�س�همني ك�أرب�ح نقدية.

اأو�سى جمل�س االإدارة بت�زيع اأرب�ح نقدية على امل�س�همني بن�سبة 25% من قيمة االأ�سهم االأ�سمية، اأي م� مقداره 133.5 ملي�ن دين�ر عن الع�م 2011 
مق�بل ن�سبة 20% ومبا مقداره 106.8 ملي�ن دين�ر عن الع�م 2010، وذلك كم� ه� مبني يف جدول الت�زيع الت�يل:

20112010مباليني الدنانري االأردنية

263145االأرب�ح الق�بلة للت�زيع والتخ�سي�س

33.421.8املح�ل لالحتي�طي الق�ن�ين

00املح�ل لالحتي�طي االختي�ري

00املح�ل لالحتي�طي الع�م

00املح�ل الحتي�طي خم�طر م�سرفية ع�مة

133.5106.8اأرب�ح مقرتح ت�زيعه� على امل�س�همني

96.116.4املح�ل اإلى االأرب�ح املدورة

263145جمموع املبالغ املوزعة واملخ�س�سة

توزيع االأرباح يف البنك العربي )�سوي�سرا( املحدود

يحق للم�س�همني �سن�يً�، ب�الإ�س�فة اإلى االأرب�ح امل�زعة من البنك العربي، اأرب�ح م�زعة من امل�ؤ�س�سة ال�سقيقة البنك العربي )�س�ي�سرا( املحدود.  
وقد قرر جمل�س اإدارة البنك العربي )�س�ي�سرا( املحدود الت��سية اإلى اجلمعية العم�مية املقبلة للبنك بت�زيع اأرب�ح بن�سبة 20% من القيمة االأ�سمية 

لل�سهم على امل�س�همني.

يبني اجلدول الت�يل ت�زيع االأرب�ح املقرتحة يف البنك العربي )�س�ي�سرا( املحدود:

20112010باالف الفرنكات ال�سوي�سرية 

260 0224 2�س�يف الدخل بعد ال�سريبة

751869اأرب�ح حمتفظ به� من ال�سنة ال�س�بقة

567211 2املح�ل من االحتي�طي�ت االخرى

340 3405 5جمموع االأرباح القابلة للتوزيع 
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كفاية راأ�ش املال

يحافظ البنك على معدالت كفاية راأ�ص املال تزيد عن احلدود املطلوبة مبوجب قرارات جلنة بازل البالغة 8% ومتطلب�ت البنك املركزي االأردين 
والب�لغة %12.

فيم� يلي جدول مق�رن الحت�س�ب معدل كف�ية را�س امل�ل لع�مي 2011 و 2010 تبعً� لق�عـدة بـ�زل “2”.

جمموعة البنك العربي

2010 )مع�د اإظه�ره�(2011باآالف الدوالرات االأمريكية

ن�سبة كفاية راأ�ش املال كما يف 31 كانون االأول

249 823 68831 412 31امل�ج�دات والبن�د خ�رج ق�ئمة املركز امل�يل امل�حد املرجحة ب�ملخ�طر

956 367 3515 249 5راأ�س امل�ل االأ�س��سي

333 887570 466راأ�س امل�ل االإ�س�يف

030 050 9395 753 4راأ�س امل�ل التنظيمي

15.5%15.1%راأ�س امل�ل االأ�س��سي / امل�ج�دات املرجحة ب�أوزان املخ�طر

15.9%15.1%راأ�س امل�ل التنظيمي / امل�ج�دات املرجحة ب�أوزان املخ�طر

البنك العربي �ش م ع

20112010باالف الدنانري االأردنية

ن�سبة كفاية راأ�ش املال كما يف 31 كانون االأول

467 910 02914 107 15امل�ج�دات والبن�د خ�رج ق�ئمة املركز امل�يل املرجحة ب�ملخ�طر

740 399 1223 449 3راأ�س امل�ل االأ�س��سي

379 624226 170راأ�س امل�ل االإ�س�يف

377 147 6582 279 2راأ�س امل�ل التنظيمي

14.40%15.09%راأ�س امل�ل االأ�س��سي / امل�ج�دات املرجحة ب�أوزان املخ�طر

14.40%15.09%راأ�س امل�ل التنظيمي / امل�ج�دات املرجحة ب�أوزان املخ�طر
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بع�ش الن�سب املالية املتعلقة مبجموعة البنك العربي:

20112010

17.3%16.8%حق�ق امللكية / امل�ج�دات

69.7%66.1%ت�سهيالت اإئتم�نية مب��سرة / جمم�ع ال�دائع

45.7%46.4%ن�سبة ال�سي�لة )النقدية و�سبه النقدية(

72.7%71.2%اإجم�يل امل�س�ريف / اإجم�يل االإيرادات

43.8%44.5%اإجم�يل امل�س�ريف / اإجم�يل االإيرادات )بعد ا�ستبع�د خم�س�س الدي�ن(

15.5%15.1%ن�سبة كف�ية را�س امل�ل االأ�س��سي

15.9%15.1%ن�سبة كف�ية را�س امل�ل التنظيمي

3.5%4.0%الع�ئد على حق�ق امللكية

0.6%0.7%الع�ئد على امل�ج�دات

2.7%2.8%�س�يف اإيرادات الف�ائد والعم�الت / امل�ج�دات 

0.550.47الربح لل�سهم ال�احد الع�ئد على م�س�همي البنك )دوالر اأمريكي(
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بع�ش الن�سب املالية املتعلقة بالبنك العربي �ش م ع:

20112010

16.2%15.9%حق�ق امل�س�همني / امل�ج�دات

62.3%59.9%ت�سهيالت اإئتم�نية مب��سرة / جمم�ع ال�دائع

49.4%51.7%ن�سبة ال�سي�لة )النقدية و�سبه النقدية(

72.6%57.8%اإجم�يل امل�س�ريف / اإجم�يل االإيرادات

44.4%47.3%اإجم�يل امل�س�ريف / اإجم�يل االإيرادات )بعد ا�ستبع�د املخ�س�س الدي�ن(

14.40%15.09%ن�سبة كف�ية را�س امل�ل االأ�س��سي

14.40%15.09%ن�سبة كف�ية را�س امل�ل التنظيمي

3.8%6.9%الع�ئد على حق�ق امللكية

0.6%1.1%الع�ئد على امل�ج�دات

2.7%2.8%�س�يف اإيرادات الف�ائد والعم�الت / امل�ج�دات 
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مت �سي�غة خطط البنك لع�م 2012 واالأع�ام الالحقة وتط�يره� اعتم�دًا على الظروف ال�س�ئدة واملت�قعة يف 
االأ�س�اق املحلية والدولية. فعلى الرغم من الت�قع�ت بدخ�ل االقت�س�د الع�ملي مرحلة التع�يف من اآث�ر االأزمة 
امل�لية الع�ملية ب�سكل بطيء، اإال اأنن� نت�قع ا�ستمرار ت�أثرن� ب�سكل غري مب��سر مع التط�رات والتح�الت اجل�رية 

يف خمتلف اأ�س�اق الع�مل.

هذا، وي�ستمر البنك العربي يف مراقبة تط�ر ال��سع الع�ملي واالإقليمي بدقة وقي��س اأثره� املت�قع على البنك 
ب�سورة منتظمة، مع القيام باتخاذ كافة التدابري الالزمة للحفاظ على قيمنا التاريخية واملبادىء التي قام 

عليها البنك ومكنته من التفوق والنجاح وذلك فيما يتعلق مبا يلي:

>   ال�سيولة:
البنك  عملي�ت  لدعم  ال�سي�لة  من  مرتفع  م�ست�ى  على  املح�فظة  ب�أهمية  بق�ة  العربي  البنك  ادارة  ت�ؤمن 
وحم�ية م�س�هميه وعمالئه يف ك�فة من�طق ت�اجد البنك. لقد ك�نت تلك و�ستظل دومً� واحدة من الرك�ئز 

االأ�س��سية التي ق�م عليه� البنك العربي.

>   كفاية راأ�ش املال:
يبقى البنك العربي، ويف جميع االأوقات، ملتزمًا باملحافظة على ن�سبة مرتفعة ومريحة لكفاية راأ�ص املال ومبا 
يتج�وز احلدود املقرة من قبل جلنة )Basel II( والبنك املركزي االأردين وب�قي اجله�ت الرق�بية املخت�سة 

وغريه� من الهيئ�ت التنظيمية يف البلدان التي يعمل به� البنك.

>   اإدارة املخاطر:
احت�س�ب  او  فهمه  ميكن  ال  عمل  اأي  يف  الدخ�ل  وعدم  حم�س�بة،  ملخ�طر  وفقً�  ب�لعمل  البنك  ادارة  ت�ؤمن 

خم�طره اأو التخفيف منه�.

>   التميز:
لقد ك�ن البنك العربي و�سيظل ملتزمً� ب�لعمل على تعزيز ر�سى عمالئه وحت�سني معدالت الع�ئد املتحققة 

للم�س�همني ورفع الكف�ءة الت�سغيلية.

�سرتتكز اأهدافن� لع�م 2012 على تعزيز امل�قف امل�يل للبنك العربي وذلك من حيث القيمة ال�س�قية وال�سي�لة 
اجله�د  تق�ية  اإلى  ب�الإ�س�فة  العمل،  واإجراءات  العملي�ت  كف�ءة  وتعزيز  للعمالء  املقدمة  وحت�سني اخلدمة 

املبذولة لتح�سني �سي��س�ت االئتم�ن وتعزيز م�ست�ى اإدارة املخ�طر.
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اأية  م�اجهة  على  ق�درا  ليك�ن  و  امل�س�همني  حق�ق  ل�سم�ن  حذر  نهج  اتخ�ذ  يف   العربي  البنك  �سي�ستمر 
ا�سطراب�ت اأخرى غري مت�قعة يف منطقة ال�سرق االأو�سط و �سم�ل اإفريقي� خ��سة و يف الع�مل ب�سكل ع�م. كم� 
�ست�ا�سل جمم�عة خدم�ت ال�سرك�ت و امل�ؤ�س�س�ت  يف ع�م 2012 ا�ستهداف ال�سرك�ت ذات اجل�دة الع�لية. 
اإيالء اهتم�م خ��س يف مت�يل امل�س�ريع املرتبطة ب�لبنية التحتية و القط�ع�ت  االقت�س�دية التي  و�ست�ا�سل 
تظهر ن�سب مرتفعة يف النم� ب�الإ�س�فة اإلى االإقرا�س يف جم�ل امل�س�ريع اخل�سراء و ال�سن�ع�ت املتعلقة به�. 

كذلك  �ستق�م جمم�عة خدم�ت ال�سرك�ت و امل�ؤ�س�س�ت بطرح منتج�ت وخدم�ت جديدة من �س�أنه� اأن ت�سمح 
و  كف�ءة  اأكرث  عملي�ته�  بجعل  اإفريقي�  �سم�ل  و  االأو�سط  ال�سرق  منطقة  اأنح�ء  جميع  يف  الكبرية  لل�سرك�ت 
مرتابطة ب�سكل اأف�سل ، مع حتقيق وف�رات يف التك�ليف. ومن املت�قع اأن تعزز هذه املنتج�ت اجلديدة من 

مك�نة البنك العربي دولي� كم� اأن من �س�أنه� جذب عمالء جدد للبنك.  

و يف جم�ل �سعي البنك الدائم نح� التميز يف خدمة ال�سرك�ت �ستق�م جمم�عة خدم�ت ال�سرك�ت و امل�ؤ�س�س�ت 
يلبي  متخ�س�س  ب�سكل  النقدية  الدفع�ت  و  ال�سي�لة  اإدارة  ن�حية  من  خ�س��س�  النقد  اإدارة  نظ�م  بتط�ير 
ح�ج�ت عمالئن� من ال�سرك�ت. العديد من املنتج�ت و اخلدم�ت املتخ�س�سة �سيتم ت�فريه� لعمالئن� من 
ال�سرك�ت بحيث تزيد من قدرتهم على اإدارة حت�سيالتهم و مدف�ع�تهم النقدية، و من �سمن هذه اخلدم�ت 
اإطالق خدمة البنك العربي االلكرتونية لل�سرك�ت  Corporate@Arabi . ومن منظ�ر التم�يل التج�ري 
�ست�ستمر جمم�عة خدم�ت ال�سرك�ت و امل�ؤ�س�س�ت بتقدمي و اإدخ�ل اأبع�د جديدة يف جم�ل  اخلدم�ت امل�سرفية 
الدولية والتم�يل التج�ري و بذلك ي�سبح نظ�م اإدارة النقد من االأنظمة االأ�س��سية  للبنك العربي التي تقدم  

حل�ال متك�ملة لق�عدة عمالء جمم�عة خدم�ت ال�سرك�ت و امل�ؤ�س�س�ت املحلية واالإقليمية والع�ملية.

وعالوة على ذلك، يف ع�م 2012 �سيتم اإطالق اأنظمة جديدة ملجم�عة خدم�ت ال�سرك�ت و امل�ؤ�س�س�ت من 
�س�أنه� اأن ت�سمح للبنك العربي اإدارة عالق�ت العمالء على نح� اأكرث ف�علية، و تب�سيط الطريقة التي تدار به� 
اأعم�ل جمم�عة خدم�ت ال�سرك�ت و امل�ؤ�س�س�ت مع عمالئه� الكرام. هذه االأنظمة اجلديدة من �س�نه� تعزيز 
التكلفة و الدخل و حت�سني  الكلية مع العميل من منظ�ر  اأف�سل للعالقة  الع�مة، وال�سم�ح بتحليل  االإنت�جية 
اخلدمة التي نقدمه� و قدرات الربح. وخالل الع�م 2012 �سيتم  تطبيق هذه االأنظمة على املن�طق االأخرى 

التي يعمل به� البنك بعد اأن مت اإطالقه� يف االأردن نه�ية ع�م 2011.

اأم� على �سعيد قط�ع خدم�ت االأفراد ف�إن االهتم�م بتنمية هذا القط�ع من خالل تقدمي منتج�ت و خدم�ت 
اإ�س�فية للعمالء احل�ليني و ا�ستقط�ب عمالء جدد �سي�ستمر خالل الع�م 2012 كت�جه ا�سرتاتيجي للبنك، 
التنم�ية  العمالء و حت�سني م�ست�ى ر�س�هم عن خدم�تن� يف �سميم كل اخلطط  تلبية احتي�ج�ت  و�ستبقى 
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والتط�يرية. كم� و �سيق�م البنك بتنفيذ جمم�عة من اخلطط اله�دفة ل�سم�ن كف�ءة انت�س�ر �سبكة فروعه 
واأجهزة ال�سراف�ت االآلية يف خمتلف االأ�س�اق ب�الإ�س�فة اإلى ا�ستمرارية العمل على تط�ير اخلدم�ت امل�سرفية 
االلكرتونية والتي ت�سمل اخلدمة امل�سرفية عرب االنرتنت، خدم�ت ال�سراف االآيل و مركز اخلدمة اله�تفية. 
االأنظمة  و  التطبيق�ت  على  ب�العتم�د  البنك  �سي�ستمر  القن�ات  م�ست�ى اخلدم�ت عرب جميع  رفع  ول�سم�ن 

املتط�رة لت�فري خدم�ت متميزة ب�أعلى درج�ت االأم�ن و �سرية املعل�م�ت ال�سخ�سية و امل�سرفية. 

  

خالل  من  اخلدم�ت  و  املنتج�ت  من  متن�عة  جمم�عة  لت�فري  الرامية  اجله�د  �ستت�ا�سل   2012 الع�م  ويف 
تقدمي ب�ق�ت جديدة تن��سب ت�قع�ت واحتي�ج�ت خمتلف قط�ع�ت العمالء امل�ستهدفة يف خمتلف االأ�س�اق 

مم� �سي�س�عد على حتقيق ح�س�س �س�قية اأعلى و زي�دة اأرب�ح البنك. 

عمالء  برن�مج  خالل  من  املميزين  االأفراد  العمالء  بفئة  االهتم�م  درج�ت  اأعلى  البنك  و�سي�يل  كم� 
“اإيليت”)Elite(  و�سي�ستمر العمل على ت�فري املزيد من اخلدم�ت ال�سخ�سية على امل�ست�ى االإقليمي لهم 
العرب  للمغرتبني  لت�فري خدم�ت متميزة  البنك  �سي�سعى  و  الدول كم�  �سبكة فروعه يف خمتلف  من خالل 

تن��سب احتي�ج�تهم يف بلد االإق�مة والبلد االأم. 

ويف جم�ل اإدارة اخلزينة ف�إن ع�م 2012 �سيك�ن ع�م التط�ر وامل�سي قدمً� يف عرو�س خدم�تن� ومنتج�تن�، 
واال�ستمرار يف دعم وخدمة عمالئن�، حم�فظني يف نف�س ال�قت على ج�دة و�سي�لة امليزانية الع�مة للبنك 

العربي، وم�ؤكدين اأن البنك �سيبقى حم�فظً� على مك�نته وم�قعه يف م�ا�سلة النم�.
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20112010باآالف الدنانري االأردنية 

056 1441 1اأتع�ب ل�س�ئر مك�تب التدقيق مق�بل تدقيق احل�س�ب�ت الف�سلية ال�سن�ية 
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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�سيةالـمن�سباالإ�ســـــمالرقم
عدد االأ�سهم كما يف

عدد االأ�سهم اململوكة من قبل ال�سركات امل�سيطر 
عليها من قبل اأي منهم

2011/12/312010/12/312011/12/312010/12/31

ال ي�جدال ي�جد816366011663700اأردنيةرئي�س جمل�س االإدارة املتفرغال�سيد » حممدعبداحلميد« عبداملجيد عبداحلميد �س�م�ن1

ال ي�جدال ي�جد70171207017120 اأردنيةن�ئب رئي�س جمل�س االإدارةال�سيد �سبيح ط�هر دروي�س امل�سري2

3
وزارة م�لية اململكة العربية ال�سع�دية

ميثله� مع�يل االأ�ست�ذ �س�لح بن �سعد بن عبد اهلل املهن�
ال ي�جدال ي�جد2400000024000000�سع�ديةع�س� جمل�س االإدارة

ال ي�جدال ي�جد6012060120�سع�ديةع�س� جمل�س االإدارةال�سيدة ن�زك اأ�سعد ع�دة/ احلريري4

5
امل�ؤ�س�سة الع�مة لل�سم�ن االإجتم�عي

ميثله� مع�يل ال�سيد اإبراهيم ي��سف اإبراهيم عز الدين
ال ي�جدال ي�جد8276838081645600اأردنيةع�س� جمل�س االإدارة

183300183300اأردنيةع�س� جمل�س االإدارةال�سيد �سمري فرح�ن خليل قع�ار6
�سركة ال�سرق االأو�سط للت�أمني

513975 �سهم
�سركة ال�سرق االأو�سط للت�أمني

513975 �سهم

1500015000اأردنيةع�س� جمل�س االإدارةال�سيد ري��س بره�ن ط�هر كم�ل7
Al Gazal Foundation

2013150 �سهم
Al Gazal Foundation

1833510 �سهم

ال ي�جدال ي�جد6870068700لبن�نية / كنديةع�س� جمل�س االإدارةال�سيد حممد اأحمد خمت�ر احلريري8

ال�س�دة م�ؤ�س�سة عبد احلميد �س�م�ن9
ال ي�جدال ي�جد1335241513211400اأردنيةع�س� جمل�س االإدارةميثله� مع�يل ال�سيد خ�لد اني�س حممد »زند االإيراين« 

ال ي�جدال ي�جد1500015000لبن�نيةع�س� جمل�س االإدارةال�سيد وهبه عبد اهلل وهبه مت�ري10

ال ي�جدال ي�جد52401024000اأردنيةع�س� جمل�س االإدارةاالآن�سة دين� »حممد عبداحلميد« عبداملجيد �س�م�ن11
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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�سيةالـمن�سباالإ�ســـــمالرقم
عدد االأ�سهم كما يف

عدد االأ�سهم اململوكة من قبل ال�سركات امل�سيطر 
عليها من قبل اأي منهم

2011/12/312010/12/312011/12/312010/12/31

ال ي�جدال ي�جد816366011663700اأردنيةرئي�س جمل�س االإدارة املتفرغال�سيد » حممدعبداحلميد« عبداملجيد عبداحلميد �س�م�ن1

ال ي�جدال ي�جد70171207017120 اأردنيةن�ئب رئي�س جمل�س االإدارةال�سيد �سبيح ط�هر دروي�س امل�سري2

3
وزارة م�لية اململكة العربية ال�سع�دية

ميثله� مع�يل االأ�ست�ذ �س�لح بن �سعد بن عبد اهلل املهن�
ال ي�جدال ي�جد2400000024000000�سع�ديةع�س� جمل�س االإدارة

ال ي�جدال ي�جد6012060120�سع�ديةع�س� جمل�س االإدارةال�سيدة ن�زك اأ�سعد ع�دة/ احلريري4

5
امل�ؤ�س�سة الع�مة لل�سم�ن االإجتم�عي

ميثله� مع�يل ال�سيد اإبراهيم ي��سف اإبراهيم عز الدين
ال ي�جدال ي�جد8276838081645600اأردنيةع�س� جمل�س االإدارة

183300183300اأردنيةع�س� جمل�س االإدارةال�سيد �سمري فرح�ن خليل قع�ار6
�سركة ال�سرق االأو�سط للت�أمني

513975 �سهم
�سركة ال�سرق االأو�سط للت�أمني

513975 �سهم

1500015000اأردنيةع�س� جمل�س االإدارةال�سيد ري��س بره�ن ط�هر كم�ل7
Al Gazal Foundation

2013150 �سهم
Al Gazal Foundation

1833510 �سهم

ال ي�جدال ي�جد6870068700لبن�نية / كنديةع�س� جمل�س االإدارةال�سيد حممد اأحمد خمت�ر احلريري8

ال�س�دة م�ؤ�س�سة عبد احلميد �س�م�ن9
ال ي�جدال ي�جد1335241513211400اأردنيةع�س� جمل�س االإدارةميثله� مع�يل ال�سيد خ�لد اني�س حممد »زند االإيراين« 

ال ي�جدال ي�جد1500015000لبن�نيةع�س� جمل�س االإدارةال�سيد وهبه عبد اهلل وهبه مت�ري10

ال ي�جدال ي�جد52401024000اأردنيةع�س� جمل�س االإدارةاالآن�سة دين� »حممد عبداحلميد« عبداملجيد �س�م�ن11
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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

2011/12/312010/12/312011/12/312010/12/31

ال ي�جدال ي�جد28502850لبن�نيةاملدير الع�م التنفيذيال�سيد نعمه الي��س �سب�غ1

ال ي�جدال ي�جدال ي�جدال ي�جدبريط�نيةن�ئب املدير الع�م التنفيذياالآن�سة رندة حممد ت�فيق ال�س�دق2

ال ي�جدال ي�جدال ي�جدال ي�جداأردنيةامل�ست�س�ر الق�ن�ين / اأمني �سر جمل�س االإدارةالدكت�ر »حممد غيث« علي حممد م�سم�ر 3

ال ي�جدال ي�جد52401024000اأردنيةن�ئب رئي�س تنفيذي/براندجناالآن�سة دين�  »حممد عبد احلميد« عبد املجيد �س�م�ن4

ال ي�جدال ي�جد195195اأردنيةن�ئب رئي�س تنفيذي / مدير اإدارة امل�ارد الب�سريةال�سيد مروان ن�س�أت راغب ري�ل5

ال ي�جدال ي�جد100205010اأردنيةن�ئب رئي�س تنفيذي/املدير امل�يل ال�سيد غ�س�ن حن� �سليم�ن ترزي6

ال ي�جدال ي�جدال ي�جدال ي�جداأردنيةن�ئب رئي�س تنفيذي/ مدير اإدارة االئتم�نال�سيد حممد عبد الفت�ح حمد الغنمة7

ال�سيد �س�مر �سعدي ح�سن ال�س�حب التميمي8
ن�ئب رئي�س تنفيذي/ مدير اإدارة االأعم�ل امل�سرفية 

واالإ�ستثم�رية لل�سرك�ت
ال ي�جدال ي�جد87154455اأردنية

ال�سيد حممد م��سى داود »حممد عي�سى«9
ن�ئب رئي�س تنفيذي/ مدير اإدارة االأعم�ل امل�سرفية 

واالإ�ستثم�رية لل�سرك�ت - االأردن و فل�سطني
ال ي�جدال ي�جد70057005اأردنية

ال ي�جدال ي�جدال ي�جدال ي�جد�سع�ديةن�ئب رئي�س تنفيذي/ مدير اإدارة اخلدم�ت امل�سرفية لالأفرادال�سيد نعيم را�سم ك�مل احل�سيني10

ال�سيد م�يكل م�ت��سي�ن11
ن�ئب رئي�س تنفيذي/ مدير اإدارة مراقبة االلتزام 

ب�ملتطلب�ت الرق�بية
ال ي�جدال ي�جد12001200اأمريكية

ال ي�جدال ي�جدال ي�جدال ي�جدكنديةن�ئب رئي�س تنفيذي/ مدير اإدارة املخ�طرال�سيد ج�رج ف�ؤاد احل�ج12

ال ي�جدال ي�جدال ي�جدال ي�جدلبن�نيةن�ئب رئي�س تنفيذي/ مدير اإدارة التدقيق الداخليال�سيد ف�دي ج�زيف زوين13

ال ي�جدال ي�جدال ي�جدال ي�جدبريط�نيةن�ئب رئي�س تنفيذي/مدير دائرة اخلزينةانط�ني� م�نك�زو م�ر�سيل� 14

ال ي�جدال ي�جد52505250اأردنيةمدير دائرة اأم�نة ال�سرال�سيدة اإمي�ن جم�ل عمر ال�سح�ر15
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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

2011/12/312010/12/312011/12/312010/12/31

ال ي�جدال ي�جد28502850لبن�نيةاملدير الع�م التنفيذيال�سيد نعمه الي��س �سب�غ1

ال ي�جدال ي�جدال ي�جدال ي�جدبريط�نيةن�ئب املدير الع�م التنفيذياالآن�سة رندة حممد ت�فيق ال�س�دق2

ال ي�جدال ي�جدال ي�جدال ي�جداأردنيةامل�ست�س�ر الق�ن�ين / اأمني �سر جمل�س االإدارةالدكت�ر »حممد غيث« علي حممد م�سم�ر 3

ال ي�جدال ي�جد52401024000اأردنيةن�ئب رئي�س تنفيذي/براندجناالآن�سة دين�  »حممد عبد احلميد« عبد املجيد �س�م�ن4

ال ي�جدال ي�جد195195اأردنيةن�ئب رئي�س تنفيذي / مدير اإدارة امل�ارد الب�سريةال�سيد مروان ن�س�أت راغب ري�ل5

ال ي�جدال ي�جد100205010اأردنيةن�ئب رئي�س تنفيذي/املدير امل�يل ال�سيد غ�س�ن حن� �سليم�ن ترزي6

ال ي�جدال ي�جدال ي�جدال ي�جداأردنيةن�ئب رئي�س تنفيذي/ مدير اإدارة االئتم�نال�سيد حممد عبد الفت�ح حمد الغنمة7

ال�سيد �س�مر �سعدي ح�سن ال�س�حب التميمي8
ن�ئب رئي�س تنفيذي/ مدير اإدارة االأعم�ل امل�سرفية 

واالإ�ستثم�رية لل�سرك�ت
ال ي�جدال ي�جد87154455اأردنية

ال�سيد حممد م��سى داود »حممد عي�سى«9
ن�ئب رئي�س تنفيذي/ مدير اإدارة االأعم�ل امل�سرفية 

واالإ�ستثم�رية لل�سرك�ت - االأردن و فل�سطني
ال ي�جدال ي�جد70057005اأردنية

ال ي�جدال ي�جدال ي�جدال ي�جد�سع�ديةن�ئب رئي�س تنفيذي/ مدير اإدارة اخلدم�ت امل�سرفية لالأفرادال�سيد نعيم را�سم ك�مل احل�سيني10

ال�سيد م�يكل م�ت��سي�ن11
ن�ئب رئي�س تنفيذي/ مدير اإدارة مراقبة االلتزام 

ب�ملتطلب�ت الرق�بية
ال ي�جدال ي�جد12001200اأمريكية

ال ي�جدال ي�جدال ي�جدال ي�جدكنديةن�ئب رئي�س تنفيذي/ مدير اإدارة املخ�طرال�سيد ج�رج ف�ؤاد احل�ج12

ال ي�جدال ي�جدال ي�جدال ي�جدلبن�نيةن�ئب رئي�س تنفيذي/ مدير اإدارة التدقيق الداخليال�سيد ف�دي ج�زيف زوين13

ال ي�جدال ي�جدال ي�جدال ي�جدبريط�نيةن�ئب رئي�س تنفيذي/مدير دائرة اخلزينةانط�ني� م�نك�زو م�ر�سيل� 14

ال ي�جدال ي�جد52505250اأردنيةمدير دائرة اأم�نة ال�سرال�سيدة اإمي�ن جم�ل عمر ال�سح�ر15
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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�سلةاالإ�ســـــمالرقم

عدد االأ�سهم كما يف
عدد االأ�سهم اململوكة من قبل ال�سركات امل�سيطر 

عليها من قبل اأي منهم

2011/12/312010/12/312011/12/312010/12/31

. 1
ال�سيد »حممدعبداحلميد« عبداملجيد عبداحلميد �س�م�ن 

رئي�س جمل�س االإدارة املتفرغ

الزوجةال�سيدة �س�زان ت�ج الدين ن�ر الدين عرف�ت

االأوالد الق�سر

اأردنية

---

24000

ال ي�جد

24000

ال ي�جد

ال ي�جد

ال ي�جد

ال ي�جد

ال ي�جد

. 2
ال�سيد �سبيح ط�هر  دروي�س  امل�سري 

ن�ئب رئي�س جمل�س االإدارة

الزوجةال�سيدة جن�ى حممد عبد الرحمن م��سي

االأوالد الق�سر

اأردنية

---

3172800

ال ي�جد

3172800

ال ي�جد

ال ي�جد

ال ي�جد

ال ي�جد

ال ي�جد

مع�يل االأ�ست�ذ �س�لح بن �سعد بن عبد اهلل املهن� / ع�س� جمل�س االإدارة3 .
ممثل وزارة م�لية اململكة العربية ال�سع�دية

الزوجة 

االأوالد الق�سر

---

---

ال ي�جد

ال ي�جد

ال ي�جد

ال ي�جد

ال ي�جد

ال ي�جد

ال ي�جد

ال ي�جد

ال�سيدة ن�زك اأ�سعد ع�ده - احلريري / ع�س� جمل�س االإدارة4 .

---

االأوالد الق�سر

---

---

---

ال ي�جد

---

ال ي�جد

---

ال ي�جد

---

ال ي�جد

مع�يل ال�سيد اإبراهيم ي��سف اإبراهيم عز الدين / ع�س� جمل�س االإدارة5 .
ممثل امل�ؤ�س�سة الع�مة لل�سم�ن االإجتم�عي

الزوجة 

االأوالد الق�سر

---

---

ال ي�جد

ال ي�جد

ال ي�جد

ال ي�جد

ال ي�جد

ال ي�جد

ال ي�جد

ال ي�جد
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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�سلةاالإ�ســـــمالرقم

عدد االأ�سهم كما يف
عدد االأ�سهم اململوكة من قبل ال�سركات امل�سيطر 

عليها من قبل اأي منهم

2011/12/312010/12/312011/12/312010/12/31

. 1
ال�سيد »حممدعبداحلميد« عبداملجيد عبداحلميد �س�م�ن 

رئي�س جمل�س االإدارة املتفرغ

الزوجةال�سيدة �س�زان ت�ج الدين ن�ر الدين عرف�ت

االأوالد الق�سر

اأردنية

---

24000

ال ي�جد

24000

ال ي�جد

ال ي�جد

ال ي�جد

ال ي�جد

ال ي�جد

. 2
ال�سيد �سبيح ط�هر  دروي�س  امل�سري 

ن�ئب رئي�س جمل�س االإدارة

الزوجةال�سيدة جن�ى حممد عبد الرحمن م��سي

االأوالد الق�سر

اأردنية

---

3172800

ال ي�جد

3172800

ال ي�جد

ال ي�جد

ال ي�جد

ال ي�جد

ال ي�جد

مع�يل االأ�ست�ذ �س�لح بن �سعد بن عبد اهلل املهن� / ع�س� جمل�س االإدارة3 .
ممثل وزارة م�لية اململكة العربية ال�سع�دية

الزوجة 

االأوالد الق�سر

---

---

ال ي�جد

ال ي�جد

ال ي�جد

ال ي�جد

ال ي�جد

ال ي�جد

ال ي�جد

ال ي�جد

ال�سيدة ن�زك اأ�سعد ع�ده - احلريري / ع�س� جمل�س االإدارة4 .

---

االأوالد الق�سر

---

---

---

ال ي�جد

---

ال ي�جد

---

ال ي�جد

---

ال ي�جد

مع�يل ال�سيد اإبراهيم ي��سف اإبراهيم عز الدين / ع�س� جمل�س االإدارة5 .
ممثل امل�ؤ�س�سة الع�مة لل�سم�ن االإجتم�عي

الزوجة 

االأوالد الق�سر

---

---

ال ي�جد

ال ي�جد

ال ي�جد

ال ي�جد

ال ي�جد

ال ي�جد

ال ي�جد

ال ي�جد
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عدد االأوراق املالية اململوكة من قبل اأقارب اأع�ساء جمل�ش االإدارة وال�سركات امل�سيطر عليها من  األ

قبل اأي منهم مقارنة مع ال�سنة ال�سابقة

اجلن�سيةال�سلةاالإ�ســـــمالرقم
عدد االأ�سهم كما يف

عدد االأ�سهم اململوكة من قبل ال�سركات امل�سيطر 
عليها من قبل اأي منهم

2011/12/312010/12/312011/12/312010/12/31

ال�سيد �سمري فرح�ن خليل قع�ار / ع�س� جمل�س االإدارة6 .

الزوجةال�سيدة رندا الي��س عي�سى املع�سر

االأوالد الق�سر

اأردنية

---

105000

ال ي�جد

105000

ال ي�جد

ال ي�جد

ال ي�جد

ال ي�جد

ال ي�جد

ال�سيد ري��س بره�ن ط�هر كم�ل / ع�س� جمل�س االإدارة7 .

الزوجة 

االأوالد الق�سر

---

---

ال ي�جد

ال ي�جد

ال ي�جد

ال ي�جد

ال ي�جد

ال ي�جد

ال ي�جد

ال ي�جد

ال�سيد حممد اأحمد خمت�ر احلريري / ع�س� جمل�س االإدارة8 .

الزوجة 

االأوالد الق�سر

---

---

ال ي�جد

ال ي�جد

ال ي�جد

ال ي�جد

ال ي�جد

ال ي�جد

ال ي�جد

ال ي�جد

ال�س�دة م�ؤ�س�سة عبد احلميد �س�م�ن / ع�س� جمل�س االإدارة9.
ميثله� مع�يل ال�سيد خ�لد اني�س حممد »زند االإيراين« 

الزوجة 

االأوالد الق�سر

---

---

ال ي�جد

ال ي�جد

ال ي�جد

ال ي�جد

ال ي�جد

ال ي�جد

ال ي�جد

ال ي�جد

ال�سيد وهبة عبد اهلل وهبة مت�ري / ع�س� جمل�س االإدارة10.

الزوجة 

االأوالد الق�سر

---

---

ال ي�جد

ال ي�جد

ال ي�جد

ال ي�جد

ال ي�جد

ال ي�جد

ال ي�جد

ال ي�جد

االآن�سة دين� »حممد عبداحلميد« عبداملجيد �س�م�ن / ع�س� جمل�س االإدارة11 .

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---
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عدد االأوراق املالية اململوكة من قبل اأقارب اأع�ساء جمل�ش االإدارة وال�سركات امل�سيطر عليها من  األ

قبل اأي منهم مقارنة مع ال�سنة ال�سابقة

اجلن�سيةال�سلةاالإ�ســـــمالرقم
عدد االأ�سهم كما يف

عدد االأ�سهم اململوكة من قبل ال�سركات امل�سيطر 
عليها من قبل اأي منهم

2011/12/312010/12/312011/12/312010/12/31

ال�سيد �سمري فرح�ن خليل قع�ار / ع�س� جمل�س االإدارة6 .

الزوجةال�سيدة رندا الي��س عي�سى املع�سر

االأوالد الق�سر

اأردنية

---

105000

ال ي�جد

105000

ال ي�جد

ال ي�جد

ال ي�جد

ال ي�جد

ال ي�جد

ال�سيد ري��س بره�ن ط�هر كم�ل / ع�س� جمل�س االإدارة7 .

الزوجة 

االأوالد الق�سر

---

---

ال ي�جد

ال ي�جد

ال ي�جد

ال ي�جد

ال ي�جد

ال ي�جد

ال ي�جد

ال ي�جد

ال�سيد حممد اأحمد خمت�ر احلريري / ع�س� جمل�س االإدارة8 .

الزوجة 

االأوالد الق�سر

---

---

ال ي�جد

ال ي�جد

ال ي�جد

ال ي�جد

ال ي�جد

ال ي�جد

ال ي�جد

ال ي�جد

ال�س�دة م�ؤ�س�سة عبد احلميد �س�م�ن / ع�س� جمل�س االإدارة9.
ميثله� مع�يل ال�سيد خ�لد اني�س حممد »زند االإيراين« 

الزوجة 

االأوالد الق�سر

---

---

ال ي�جد

ال ي�جد

ال ي�جد

ال ي�جد

ال ي�جد

ال ي�جد

ال ي�جد

ال ي�جد

ال�سيد وهبة عبد اهلل وهبة مت�ري / ع�س� جمل�س االإدارة10.

الزوجة 

االأوالد الق�سر

---

---

ال ي�جد

ال ي�جد

ال ي�جد

ال ي�جد

ال ي�جد

ال ي�جد

ال ي�جد

ال ي�جد

االآن�سة دين� »حممد عبداحلميد« عبداملجيد �س�م�ن / ع�س� جمل�س االإدارة11 .

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---
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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�سلةاالإ�ســـــمالرقم
عدد االأ�سهم كما يف

عدد االأ�سهم اململوكة من قبل ال�سركات امل�سيطر 
عليها من قبل اأي منهم

2011/12/312010/12/312011/12/312010/12/31

ال�سيد نعمه الي��س �سب�غ 1.

الزوجة

االأوالد الق�سر

لبن�نية

---

ال ي�جد

ال ي�جد

ال ي�جد

ال ي�جد

ال ي�جد

ال ي�جد

ال ي�جد
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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�سلةاالإ�ســـــمالرقم
عدد االأ�سهم كما يف

عدد االأ�سهم اململوكة من قبل ال�سركات امل�سيطر 
عليها من قبل اأي منهم
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املزايا واملكافاآت التي يتمتع بها كل من رئي�ش واأع�ساء جمل�ش اإدارة البنك العربي خالل ال�سنة املالية 2011

املكافاآت ال�سنويةبدل تنقالت �سنويةالرواتب ال�سنوية االجماليةاملن�سباال�سمالرقم
)املبالغ بالدينار االأردين(

اجمايل املزايا ال�سنوية

000 000504 0005 00019 480رئي�س جمل�س االإدارة املتفرغال�سيد »حممد عبداحلميد« عبداملجيد عبداحلميد �س�م�ن1.

000 00024 0005 19---ن�ئب رئي�س جمل�س االإدارةال�سيد �سبيح ط�هر دروي�س امل�سري2.

.3
وزارة م�لية اململكة العربية ال�سع�دية

ميثله� االأ�ست�ذ �س�لح بن �سعد بن عبد اهلل املهن�
000 00024 0005 19---ع�س� جمل�س االإدارة

000 00024 0005 19---ع�س� جمل�س االإدارةال�سيدة ن�زك اأ�سعد ع�ده / احلريري4.

.5
امل�ؤ�س�سة الع�مة لل�سم�ن االجتم�عي

ميثله� ال�سيد ابراهيم ي��سف ابراهيم عز الدين
000 00024 0005 19---ع�س� جمل�س االإدارة

000 00024 0005 19---ع�س� جمل�س االإدارةال�سيد �سمري فرح�ن خليل قع�ار 6.

000 00024 0005 19---ع�س� جمل�س االإدارةال�سيد ري��س بره�ن ط�هر كم�ل7.

000 00024 0005 19---ع�س� جمل�س االإدارةال�سيد حممد احمد خمت�ر احلريري8.

000 00024 0005 19---ع�س� جمل�س االإدارةال�سيد وهبه عبد اهلل وهبه مت�ري 9.

.10
م�ؤ�س�سة عبد احلميد �س�م�ن

ميثله� ال�سيد خ�لد اأني�س حممد »زند االيراين«
000 00024 0005 19---ع�س� جمل�س االإدارة

000 00024 0005 19---ع�س� جمل�س االإدارةاالآن�سة دين� »حممد عبد احلميد« عبداملجيد �س�م�ن11.



117

ارة
إلد

س ا
جل

 م
اء

ض
وأع

س 
رئي

ت 
فآ

كا
وم

يا 
مزا

املزايا واملكافاآت التي يتمتع بها كل من رئي�ش واأع�ساء جمل�ش اإدارة البنك العربي خالل ال�سنة املالية 2011

املكافاآت ال�سنويةبدل تنقالت �سنويةالرواتب ال�سنوية االجماليةاملن�سباال�سمالرقم
)املبالغ بالدينار االأردين(

اجمايل املزايا ال�سنوية

000 000504 0005 00019 480رئي�س جمل�س االإدارة املتفرغال�سيد »حممد عبداحلميد« عبداملجيد عبداحلميد �س�م�ن1.

000 00024 0005 19---ن�ئب رئي�س جمل�س االإدارةال�سيد �سبيح ط�هر دروي�س امل�سري2.

.3
وزارة م�لية اململكة العربية ال�سع�دية

ميثله� االأ�ست�ذ �س�لح بن �سعد بن عبد اهلل املهن�
000 00024 0005 19---ع�س� جمل�س االإدارة

000 00024 0005 19---ع�س� جمل�س االإدارةال�سيدة ن�زك اأ�سعد ع�ده / احلريري4.

.5
امل�ؤ�س�سة الع�مة لل�سم�ن االجتم�عي

ميثله� ال�سيد ابراهيم ي��سف ابراهيم عز الدين
000 00024 0005 19---ع�س� جمل�س االإدارة

000 00024 0005 19---ع�س� جمل�س االإدارةال�سيد �سمري فرح�ن خليل قع�ار 6.

000 00024 0005 19---ع�س� جمل�س االإدارةال�سيد ري��س بره�ن ط�هر كم�ل7.

000 00024 0005 19---ع�س� جمل�س االإدارةال�سيد حممد احمد خمت�ر احلريري8.

000 00024 0005 19---ع�س� جمل�س االإدارةال�سيد وهبه عبد اهلل وهبه مت�ري 9.

.10
م�ؤ�س�سة عبد احلميد �س�م�ن

ميثله� ال�سيد خ�لد اأني�س حممد »زند االيراين«
000 00024 0005 19---ع�س� جمل�س االإدارة

000 00024 0005 19---ع�س� جمل�س االإدارةاالآن�سة دين� »حممد عبد احلميد« عبداملجيد �س�م�ن11.



118

رة 
إلدا

س ا
جل

 م
رير

تق
 

ية
يذ

نف
الت

يا 
عل

 ال
ارة

إلد
ت ا

فآ
كا

وم
يا 

مزا

امل�سمى الوظيفياال�سم 

           املبالغ بالدينار االأردين

م�ساريف التنقالتجمموع الرواتب والعالوات ال�سنوية
نفقات ال�سفر ال�سنوية 

)ال ت�سمل االقامة وتذاكر ال�سفر(
االجمايل

000 432--000 432املدير الع�م التنفيذيال�سيد نعمه الي��س �سب�غ

000 400--000 400ن�ئب املدير الع�م التنفيذياالآن�سة رنده حممد ت�فيق ال�س�دق

400 165--400 165امل�ست�س�ر الق�ن�ينالدكت�ر »حممد غيث« علي حممد م�سم�ر

640 179--640 179ن�ئب رئي�س تنفيذي/ Brandingاالآن�سة دين� »حممد عبد احلميد« عبد املجيد �س�م�ن

824 189--824 189ن�ئب رئي�س تنفيذي/ مدير اإدارة امل�ارد الب�سريةال�سيد مروان ن�س�أت راغب ري�ل

976 203--976 203ن�ئب رئي�س تنفيذي/مدير اإدارة االئتم�نال�سيد حممد عبد الفت�ح حمد الغنمه

ال�سيد �س�مر �سعدي ح�سن ال�س�حب التميمي
ن�ئب رئي�س تنفيذي/مدير اإدارة االأعم�ل امل�سرفية و اال�ستثم�رية 

لل�سرك�ت
252 130--252 130

ال�سيد حممد م��سى داود »حممد عي�سى«
ن�ئب رئي�س تنفيذي/مدير اإدارة االأعم�ل امل�سرفية و اال�ستثم�رية 

لل�سرك�ت-االأردن وفل�سطني
228 047--228 047

320 104--320 104ن�ئب رئي�س تنفيذي/ مدير اإدارة املخ�طرال�سيد ج�رج ف�ؤاد احل�ج

520 306--520 306ن�ئب رئي�س تنفيذي/ مدير اإدارة مراقبة االلتزام ب�ملتطلب�ت الرق�بيةال�سيد م�يكل م�ت��سي�ن

356 27--356 27ن�ئب رئي�س تنفيذي/مدير اإدارة اخلدم�ت امل�سرفية لالأفراد ال�سيد نعيم را�سم ك�مل احل�سيني  )تعني بت�ريخ 2011/11/20 (

232 207--232 207ن�ئب رئي�س تنفيذي/ مدير اإدارة التدقيق الداخليال�سيد ف�دي ج�زيف زوين

644 394--644 394ن�ئب رئي�س تنفيذي/ مدير دائرة اخلزينةال�سيد انط�ني� م�نك�زو م�ر�سيل�

406 79--406 79ن�ئب رئي�س/ مدير دائرة اأم�نة ال�سرال�سيدة امي�ن جم�ل  ال�سح�ر

كما اأظهرت �سجالت �سركة املالية واملحا�سبة يف جنيف ما يلي :

امل�سمى الوظيفياال�سم 

           املبالغ بالفرنك ال�سوي�سري 

م�ساريف التنقالتجمموع الرواتب والعالوات ال�سنوية
نفقات ال�سفر ال�سنوية

 )ال ت�سمل االقامة وتذاكر ال�سفر(
االجمايل

000 312--000 312ن�ئب رئي�س تنفيذي / املدير امل�يل ال�سيد غ�س�ن حن� �سليم�ن ترزي 

اأظهرت �سجالت ادارة املوارد الب�سرية يف االدارة العامة يف عمان ما يلي:
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نفقات ال�سفر ال�سنوية 

)ال ت�سمل االقامة وتذاكر ال�سفر(
االجمايل

000 432--000 432املدير الع�م التنفيذيال�سيد نعمه الي��س �سب�غ

000 400--000 400ن�ئب املدير الع�م التنفيذياالآن�سة رنده حممد ت�فيق ال�س�دق

400 165--400 165امل�ست�س�ر الق�ن�ينالدكت�ر »حممد غيث« علي حممد م�سم�ر

640 179--640 179ن�ئب رئي�س تنفيذي/ Brandingاالآن�سة دين� »حممد عبد احلميد« عبد املجيد �س�م�ن

824 189--824 189ن�ئب رئي�س تنفيذي/ مدير اإدارة امل�ارد الب�سريةال�سيد مروان ن�س�أت راغب ري�ل

976 203--976 203ن�ئب رئي�س تنفيذي/مدير اإدارة االئتم�نال�سيد حممد عبد الفت�ح حمد الغنمه

ال�سيد �س�مر �سعدي ح�سن ال�س�حب التميمي
ن�ئب رئي�س تنفيذي/مدير اإدارة االأعم�ل امل�سرفية و اال�ستثم�رية 

لل�سرك�ت
252 130--252 130

ال�سيد حممد م��سى داود »حممد عي�سى«
ن�ئب رئي�س تنفيذي/مدير اإدارة االأعم�ل امل�سرفية و اال�ستثم�رية 

لل�سرك�ت-االأردن وفل�سطني
228 047--228 047

320 104--320 104ن�ئب رئي�س تنفيذي/ مدير اإدارة املخ�طرال�سيد ج�رج ف�ؤاد احل�ج

520 306--520 306ن�ئب رئي�س تنفيذي/ مدير اإدارة مراقبة االلتزام ب�ملتطلب�ت الرق�بيةال�سيد م�يكل م�ت��سي�ن

356 27--356 27ن�ئب رئي�س تنفيذي/مدير اإدارة اخلدم�ت امل�سرفية لالأفراد ال�سيد نعيم را�سم ك�مل احل�سيني  )تعني بت�ريخ 2011/11/20 (

232 207--232 207ن�ئب رئي�س تنفيذي/ مدير اإدارة التدقيق الداخليال�سيد ف�دي ج�زيف زوين

644 394--644 394ن�ئب رئي�س تنفيذي/ مدير دائرة اخلزينةال�سيد انط�ني� م�نك�زو م�ر�سيل�

406 79--406 79ن�ئب رئي�س/ مدير دائرة اأم�نة ال�سرال�سيدة امي�ن جم�ل  ال�سح�ر

كما اأظهرت �سجالت �سركة املالية واملحا�سبة يف جنيف ما يلي :

امل�سمى الوظيفياال�سم 

           املبالغ بالفرنك ال�سوي�سري 

م�ساريف التنقالتجمموع الرواتب والعالوات ال�سنوية
نفقات ال�سفر ال�سنوية

 )ال ت�سمل االقامة وتذاكر ال�سفر(
االجمايل

000 312--000 312ن�ئب رئي�س تنفيذي / املدير امل�يل ال�سيد غ�س�ن حن� �سليم�ن ترزي 
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املبلغ ) بالدينار االأردين( اجلهة امل�ستفيدة

8 134 057 م�ؤ�س�سة عبد احلميد �س�م�ن

177 250 �سندوق امللك عبد اهلل الث�ين للتنمية

148 000 م�ؤ�س�سة نهر االأردن 

61 897 تدري�س اأبن�ء امل�ظفني يف اجل�مع�ت االأردنية

50 000 ال�سندوق االأردين اله��سمي للتنمية الب�سرية

50 000 �سندوق االأم�ن مل�ستقبل االأيت�م 

48 500 التربع لتنفيذ برامج اجن�ز

30 000 م�ؤ�س�س�ت علمية وجم�ل�س البحث العلمي

27 500 جمعية تكية اأم علي

25 000 م�ؤ�س�سة احل�سني لل�سرط�ن 

8 587 التربع ل�سرك�ء امل�س�ؤولية االإجتم�عية ) حملة مع� - برن�مج امل�س�ؤولية االجتم�عية(

6 000 مب�درة اأم�نة عم�ن الكربى )حق�ئب مدر�سية عدد 2000(

5 000 ن�دي �سيدات �سالح اجل�

3 545 ال�سليب االأحمر الي�ب�ين - ال�سف�رة الي�ب�نية 

2 500 م�ؤ�س�سة احل�سني لل�سرط�ن - ثمن بط�ق�ت مع�يدة 

2 500 طرود خري وزعت على م�ستحقني من االأمن الع�م 

200 مدر�سة زرق�ء اليم�مة الث�ن�ية للبن�ت 

8 780 536 املجموع 



121

رة 
إلدا

س ا
جل

 م
رير

تق
 

قة
عال

ت 
 ذا

ف
طرا

ع أ
 م

ت
مال

عا
م

رة 
إلدا

س ا
جل

 م
رير

تق
 

رة 
إلدا

س ا
جل

 م
رير

تق
 

ال�سركة  عقدته�  ارتب�ط�ت  اأو  م�س�ريع  اأو  عق�د  اأية  ت�جد  “ ال  املعت�د،  البنك  علم  نط�ق  حتت  يندرج  م�  ب��ستثن�ء 
امل�سدرة مع ال�سرك�ت الت�بعة اأو ال�سقيقة اأو احلليفة اأو رئي�س جمل�س االإدارة اأو اأع�س�ء املجل�س اأو املدير الع�م اأو اأي 

م�ظف يف ال�سركة اأو اأق�ربهم”.

ب�آالف الدن�نري االأردنية

31 ك�ن�ن االأول 2011

ودائع لدى 
اأطراف ذات 

عالقة

ت�سهيالت ائتم�نية 
مب��سرة

ودائع من اأطراف   
ذات عالقة

اعتم�دات وكف�الت 
و�سح�ب�ت وت�سهيالت 

غري م�ستغلة

314 457202 554743 505138 769 1�سرك�ت �سقيقة وت�بعة

163 2662 91-013 101�سرك�ت حليفة

211 67857 739294 264-اأع�س�ء جمل�س االإدارة وكب�ر امل�س�همني

688 401261 129 2931 518403 870 1 املجموع

ب�آالف الدن�نري االأردنية

31 ك�ن�ن االأول 2010

ودائع لدى 
اأطراف ذات 

عالقة

ت�سهيالت ائتم�نية 
مب��سرة

ودائع من اأطراف   
ذات عالقة

اعتم�دات وكف�الت 
و�سح�ب�ت وت�سهيالت 

غري م�ستغلة

827 578140 765939 962230 534 1�سرك�ت �سقيقة وت�بعة

664 34133 25-736 28�سرك�ت حليفة

528 532107 645241 351-اأع�س�ء جمل�س االإدارة وكب�ر امل�س�همني

019 451282 206 4101 698582 563 1املجموع
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اإن تف��سيل املع�مالت مع االأطراف ذات عالقة ك�نت كم� يلي:

ب�آالف الدن�نري االأردنية

2011

فوائد مدينةفوائد دائنة

860 66414 16�سرك�ت �سقيقة وت�بعة

21847�سرك�ت حليفة

907 88214 16املجموع

ب�آالف الدن�نري االأردنية

2010

فوائد مدينةفوائد دائنة

592 68715 15�سرك�ت �سقيقة وت�بعة

198248�سرك�ت حليفة

840 88515 15املجموع

اإن ن�سب الف�ائد املقيدة على الت�سهيالت املمن�حة الأع�س�ء جمل�س االإدارة وكب�ر امل�س�همني تقع �سمن حدود الت�سهيالت املمن�حة لب�قي العمالء.
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يوؤمن البنك العربي باأن البيئة النظيفة وامل�ستدامة هي اإحدى �سروريات احلياة لالأجيال القادمة مبا فيها 
امل�ظف�ن وع�ئالتهم واملجتمع ككل. ا�ستن�دًا لهذه القن�عة، ي�س�رك البنك بفع�لية يف الن�س�ط�ت والربامج 

التي تعنى ب�ملح�فظة على البيئة الداخلية و اخل�رجية.

فيم� يتعلق بحم�ية البيئة الداخلية، فقد عمل البنك خالل ال�سن�ات امل��سية على احلد من الت�أثريات ال�سلبية 
املب��سرة على البيئة من خالل عدة برامج هدفت لرت�سيد ا�ستهالك املي�ه والكهرب�ء وال�ق�د وب�لت�يل حم�ية 
ا�ستهالك  تر�سيد  معدل  بلغ   ،2011 ع�م  فخالل  الداخلية.   الت�سغيل  عملي�ت  وحت�سني  الطبيعية  امل�س�در 
الكهرب�ء ح�ايل 3% )340.410 كيل� وات )kWh((. ويق�م البنك بدرا�سة جدوى تطبيق عدد من املع�يري 
ت�جه  بتبني  البنك  يق�م  ح�ليً�  واملي�ه.  الط�قة  ا�ستهالك  ن�سبة  خف�س  يف  ت�س�هم  والتي  البيئية  الع�ملية 
والتي  اال�ستدامة،  ح�ل  متك�ملة  اإ�سرتاتيجية  اأول  تط�ير  على  العمل  خالل  من  البيئة  حلم�ية  اإ�سرتاتيجي 
تعترب حم�ية البيئة من اإحدى الرك�ئز االأ�س��سية فيه�. وان هذا الت�جه ي�سهم بتخفي�س معدالت ا�ستهالك 

الط�قة واملي�ه على مر ال�سنني.

البنك  ق�م  ال�رق،  ا�ستهالك  من  والتقليل  الطبيعة  على  للمح�فظة  املت�ا�سلة  البنك  جه�د  من  وانطالقً� 
البنك احل�س�ل على  ب�إمك�ن عمالء  االآن  اأ�سبح  االإلكرتوين، حيث  ب�إطالق خدمة ك�سف احل�س�ب  العربي 
ك�س�ف�ت ح�س�ب�تهم وبط�ق�تهم االئتم�نية اإلكرتونيً� بداًل من الك�س�ف�ت ال�رقية التقليدية يف كل من االأردن 

وفل�سطني وم�سر.

اأم� فيم� يتعلق ب�لبيئة اخل�رجية، ف�إن البنك العربي يعتمد على جمم�عة من املع�يري عند درا�سة م�س�ريع 
وفر�س مت�يلية جديدة بحيث ي�س�هم ب�حلد من االأثر البيئي لهذه امل�س�ريع على امل�س�در الطبيعية.

ولتعزيز امل�س�ؤولية التم�يلية امل�ستدامة، بداأ البنك العربي بدمج مع�يري بيئية واجتم�عية يف اإدارة العالق�ت 
االئتم�نية مع عمالء ال�سرك�ت، والبنك ح�ليً� يخطط لتج�سيد هذه املع�يري ب�سي��سته االئتم�نية.

اأ�س��سية  مع�يري  ب�إتب�ع  البنك ح�ليً�  يق�م  امل�س�ريع،  لتم�يل  اأ�س��سي  م�ؤ�سر  وليك�ن هن�ك  ال�سدد،  يف هذا 
، والتي متثل مب�دئ معروفة ومعتمدة لدى   )Equator Principles( اأخذ القرار االئتم�ين يف عملية 
اأف�سل البن�ك يف الع�مل بخ�س��س مت�يل امل�س�ريع. والأن البنك العربي �سيق�م ب�عتم�د هذه املع�يري ب�سكل 
ر�سمي، ف�ست�سمل الدرا�سة االئتم�نية و عملية ت�ثيق القرو�س على مراجعة لالآث�ر البيئية وتق�رير من العمالء 

بخ�س��س التزامهم ب�لت�س�ريح والرخ�س واملتطلب�ت البيئية الق�ن�نية.

ج لل�ح�ت �سم�سية  وعلى �سعيد امل�س�ريع املرتبطة ب�لبيئة، فقد ق�م البنك العربي بتقدمي خدم�ته الأول ُمنِتِ
اإنت�ج للط�قة  �س�ئية يف االأردن والع�مل العربي )Philadelphia Solar( والذي يق�م بت�سنِيع وحدات 
الكهرب�ئية عن طريق التح�يل املب��سر الأ�سعة ال�سم�س. هذه العالقة تربز روؤية البنك العربي لالأردن كبلد 

م�سيف لال�ستثم�رات اخل��سة ب�سن�ع�ت الط�قة النظيفة. 
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كم� يق�م البنك العربي ح�ليً� بتنظيم واإدارة التم�يل املطل�ب لت��سعة »حمطة خربة ال�سمرا لتنقية املي�ه الع�دمة« 
والتي ت�سمل اإ�س�فة �سعة مقداره� 100.000 مرت مكعب ي�ميً� من املي�ه املع�جلة ل�سعة امل�سروع احل�يل واملُقدرة 
بـِ 267.000 مرت مكعب، وب�لت�يل زي�دة كمية املي�ه املع�جلة املُت�حة للري لتقليل االعتم�د على املي�ه العذبة لهذا 
الغر�س. ب�الإ�س�فة اإلى ذلك، �سي�ؤدي ا�ستكم�ل هذا امل�سروع اإلى تخفيف الروائح املنبعثة عن املي�ه الع�دمة كم� 

�سيتم ت�ليد احتي�ج�ت امل�سروع من الكهرب�ء ب�سكل ذاتي دون االعتم�د على �سبكة الكهرب�ء ال�طنية.

ت�ليد  م�سروعي  مت�يل  عملية  يف  املحلي  ال�سم�ن�ت  ووكيل  املحلي  احل�س�ب�ت  بنك  بدور  البنك  ويق�م  كم� 
الط�قة امل�ستقلة االأول والث�ين يف االأردن، و التي يتم تنفيذه� ك�سراكة بني القط�عني الع�م واخل��س وعلى 
اأ�س��س البن�ء والتملك والت�سغيل )BOO(. وحيث يتم ا�ستخدام ت�ربينني غ�زيني وت�ربني ث�لث يعمل بنظ�م 
الدورة املركبة لُيعترب م�سدرًا حل�ساد طاقة اإ�سافية عن طريق التقاط احلرارة وكذلك  فاإن الغاز الطبيعي 

ُيحرق ب�سكل يقلل من االنبع�ث�ت ال�س�رة ب�لبيئة.      

اإدارة  فريق  يق�م  لذلك  االإ�سرتاتيجية،  البنك  اأهداف  اأحد  االأردن ه�  املتجددة يف  الط�قة  م�س�ريع  اإن دعم 
املهتّمة مب�ساريع  ال�سركات  مع  اجتماعات  تنظيم  كثب من خالل  امل�ساريع عن  امل�ساريع مبتابعة هذه  ومتويل 
ت�ليد الكهرب�ء للط�قة ال�سم�سية والري�ح والتي تقدمت لعط�ءات من خالل وزارة الط�قة والرثوة املعدنية. ومن 
اإلى اأن ت�سكل ح�سة الط�قة النظيفة 10% من اإجم�يل احتي�ج�ت  اجلدير ب�لذكر اأن اخلطة ال�طنية تهدف 
اململكة من الط�قة الكهرب�ئية بحل�ل ع�م 2020، من خالل التع�ون بني القط�ع اخل��س ووزارة الط�قة والرثوة 
اأي�سً� على مت�بعة الفر�س التم�يلية مل�س�ريع الط�قة املتجددة امل�ستقبلية يف  املعدنية. ويحر�س البنك العربي 
مع�ن  �سم�س  وم�سروع  الري�ح،  من  الكهرب�ئية  الط�قة  لت�ليد  الكم�سة  وم�سروع  الفجيج  م�سروع  مثل  االأردن 
لت�ليد الكهرب�ء ب��ستخدام الط�قة ال�سم�سية، والتي بدوره� �ستق�م ب�إ�س�فة م� يق�رب )220( ميغ�وات ل�سبكة 

الكهرب�ء ال�طنية. 

 اأم� فيم� يتعلق بدعم املب�درات والن�س�ط�ت البيئية، فقد ق�م البنك العربي بدعم عدد من املب�درات املنفذة 
من قبل اجلمعية امللكية حلم�ية الطبيعة وذلك من خالل تقدمي البنك للدعم امل�يل اإ�س�فة اإلى م�س�ركة عدد 
من امل�ظفني املتط�عني. حيث ق�م البنك بدعم “حمطة الطبيعة” وهي معر�س متنقل يهدف اإلى تعريف 
طالب املدار�س وع�مة املجتمع ب�لتن�ع احلي�ي يف االأردن والتهديدات البيئية واجله�د املبذولة للمح�فظة 
على  مدربني  العربي  البنك  من  م�ظفً�   18 م�س�ركة  خالل  من  ذلك  تنفيذ  مت  وقد  االأردن.  البيئة يف  على 

امل�ا�سيع املدرجة يف املعر�س وم�ؤهلني لت�عية املجتمع املحلي.

اإ�سافة اإلى ذلك، قام البنك بدعم حملة نظفوا العامل و التي اأقيمت يف حممية غابة دبني مب�ساركة عدد من 
م�ظفي البنك حيث تط�ع 34 م�ظف ب�الإ�س�فة اإلى ع�ئالتهم واأ�سدق�ئهم. كم� رعى البنك الي�م الع�ملي 

للمناطق الرطبة الذي اأقيم يف حممية االأزرق املائية مب�ساركة 20 م�ظف. 
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كم� ق�م البنك العربي بدعم م�سروع “�سف�ري ال�س�مري” والذي يهدف اإلى اإق�مة رحالت �سف�ري يف حممية 
ال�س�مري لالأحي�ء الربية بهدف زي�دة ال�عي ح�ل احلي�ان�ت والنب�ت�ت املميزة التي تعي�س يف هذه املنطقة، 

حيث �سيبداأ تنفيذ امل�سروع يف مطلع ع�م 2012.

بدعم م�ظف من اجلمعية  الع�م  البنك هذا  ق�م  فقد  قدراته�،  ورفع  احتي�ج�ت اجلمعية  تلبية  اأجل  ومن 
البق�ء  حتدي  برن�مج  الن�جحة” �سمن  التم�يلية  امل�س�ريع  مقرتح�ت  “كت�بة  التدريبي  الربن�مج  حل�س�ر 
واال�ستمرارية. وبهذا تك�ن اجلمعية قد تلقت ح�ايل 82 �س�عة تدريبية تت�سمن برامج تدريبية تتعلق ب�لت�س�يق 
االجتم�عي و مه�رات جمع التربع�ت و التي تنعك�س ايج�بيً� على خططهم و ترثي خرباتهم يف هذا املج�ل.  

الفر�سة لعمالء  تتيح  والتي  العربي  ب�لبنك  التربع اخل��سة  تلقت اجلمعية  تربع�ت من خالل قن�ات  كم� 
البنك ب�لتربع مب��سرة للم�ؤ�س�س�ت الغري ه�دفة للربح امل�س�ركة يف برن�مج “معً�”.

االأن�سطة  من  العديد  يف  امل�ظف�ن  �س�رك  الطبيعة،  حلم�ية  امللكية  للجمعية  الذكر  ال�س�بق  للدعم  واإ�س�فة 
واملبادرات االأخرى املتعلقة بحماية البيئة كن�ساط اإعادة التدوير يف حممية االأزرق املائية مب�ساركة 28 متط�ع 
ب�الإ�س�فة اإلى دعم اجلمعية االأردنية لل�سي�حة ال�افدة برتكيب �سالت خ��سة الإع�دة التدوير يف منطقة جر�س 

ال�سياحية مب�ساركة 16 متط�ع.

ا�ست�س�فة عدد من  البيئية من خالل  الت�عية  بدور ه�م يف جم�ل  �س�م�ن  م�ؤ�س�سة عبد احلميد  تق�م  كم� 
من  وكجزء   2011 ع�م  ففي  اله�مة؛  البيئية  الق�س�ي�  من  عدد  ملن�ق�سة  املتميزين  واملح��سرين  املفكرين 
ن�س�ط�ت منتدى عبد احلميد �س�م�ن الثق�يف، مت اإق�مة �سبع حم��سرات تتمح�ر ح�ل ق�س�ي� الط�قة املتجددة، 
وامل�ارد البيئية واالأمن الغذائي يف اململكة. و�ست�ستمر امل�ؤ�س�سة يف دعم واإق�مة مثل هذه املح��سرات اإمي�نً� 

منه� ب�أهمية ن�سر الت�عية والثق�فة البيئية.
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اال�ستدامة يف البنك العربي :

اإن مفه�م اال�ستدامة لي�س جديدًا على البنك العربي، فمنذ ت�أ�سي�سه ع�م1930 ، ب��سر البنك اأعم�له يف اإط�ر 
مهمة فع�لة لتنمية املجتمع�ت املحلية ودعم اقت�س�ده�. ففي بداية م�سريتن� نح� اال�ستدامة، ك�نت مب�درات 
البنك ترتكز ب�سكل اأ�س��سي على الدعم امل�يل والتربع�ت لتتم��سى مع احتي�ج�ت املجتمع.  ثم اأولى البنك 
اهتم�مً� خ��سً� ب�جل�نب االإ�سرتاتيجي مل�س�ؤوليته االجتم�عية والبيئية من خالل تطبيق مب�درات  ت�ستند على 

روؤية البنك وقيمه وطم�ح�ته ب�سكل مرتبط مع ق�س�ي� املجتمع االأ�س��سية واأول�ي�ته. 

ولتعزيز هذا النهج االإ�سرتاتيجي، ق�م البنك بتحديد خم�سة ج�انب اأ�س��سية للدعم ت�سمل ق�س�ي� ال�سحة 
ومك�فحة الفقر وحم�ية البيئة والتعليم ودعم االأيت�م. و يعمل البنك ح�ليً�  وفقً� خلطة وا�سحة لال�ستدامة 
وتلبية  يتم من خالله� حتديد  اإلى مب�درات وبرامج م�ستدامة  البنك ومعتقداته  ت�سعى لرتجمة قيم  والتي 
احتي�ج�ت جمم�عة وا�سعة من اأ�سح�ب العالقة من امل�س�همني والعمالء وامل�ظفني واحلك�مة واملجتمع�ت 
وال�سرك�ء التج�ريني وامل�ردين وامل�ؤ�س�س�ت غري اله�دفة للربح. ومت��سيً� مع هذه اخلطة، ق�م البنك ب�إ�سدار 
تقرير اال�ستدامة االأول عن الع�م 2010 وفقً� ملب�دئ “مب�درة التق�رير الع�ملية” )GRI( ليك�ن بذلك اأول 
بنك يف االأردن ي�سدر مثل هذا التقرير املتخ�س�س وذلك لتعزيز ال�سف�فية وفتح قن�ات ات�س�ل وا�سعة مع 

اأ�سح�ب العالقة و�سي�ستمر البنك ب�إ�سدار هذا التقرير ب�سكل �سن�ي. 

االأداء  حت�سني  م�ا�سلة  خالل  من  اأعم�لن�  ا�ستدامة  يف  ي�س�هم  االإ�سرتاتيجي  النهج  هذا  مثل  تبني  اإن 
االقت�س�دي وامل�س�همة يف تط�ير وتقدم البيئة واملجتمع يف مك�ن عملن�. 

برنامج امل�سوؤولية االجتماعية )برنامج معًا ( :

برن�مج “معً�” ه� برن�مج وا�سع النط�ق متعدد االأوجه مت اإطالقه يف الع�م 2009، وه� يركز على عدد من 
اجل�انب الرئي�سية يف املجتمع املحلي ت�سمل:  ال�سحة ومك�فحة الفقر وحم�ية البيئة والتعليم ودعم االأيت�م. 

العمل على هذه اجل�انب  واملتخ�س�سة يف  للربح  اله�دفة  امل�ؤ�س�س�ت غري  فه� يجمع حتت مظلته عدد من 
وهي:  م�ؤ�س�سة احل�سني لل�سرط�ن وتكية اأم علي واجلمعية امللكية حلم�ية الطبيعة ومب�درة مدر�ستي و�سندوق 

االأم�ن مل�ستقبل االأيت�م.

مل�س�عدة  امل�يل  الدعم  ت�فري  تتعدى  عدة  جم�الت  الربن�مج  هذا  خالل  من  البنك  م�س�هم�ت   ت�سمنت 
امل�ؤ�س�س�ت غري اله�دفة للربح يف ا�ستدامة اأعم�له�، وت�سمل هذه املج�الت م� يلي: تقدمي خدم�ت ومنتج�ت 
للتدريب  امل�ؤ�س�س�ت من خالل ت�فري فر�س  التربع ودعم املجتمع وبن�ء قدرات  العمالء من  لتمكني  خ��سة 
والتط�ير ل�سم�ن ا�ستمرارية اأعم�له�، ب�الإ�س�فة اإلى اإ�سراك امل�ظفني يف ن�س�ط�ت ومب�درات تط�عية تدعم 
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مه�م هذه امل�ؤ�س�س�ت، ففي ع�م 2011 تط�ع 313 م�ظف يف 30 ن�ساط تطوعي من خالل 745 م�س�ركة تط�ع. 
وفيم� يلي ن�رد اأهم امل�س�هم�ت يف ج�انب ال�سحة ومك�فحة الفقر وحم�ية البيئة والتعليم ودعم االأيت�م:   

1. ال�سحة

ب�لتع�ون مع م�ؤ�س�سة احل�سني لل�سرط�ن، �س�رك 34 م�ظف من م�ظفي البنك العربي يف حملة جلمع التربع�ت 
ملر�سى ال�سرط�ن الذين ال ميكنهم حتمل تك�ليف العالج. حيث �سكل م�ظف� البنك فريقني جلمع التربع�ت، 
وق�م كل فريق بتبني ح�لة مر�سية ومتكن�ا من جمع تربع�ت نقدية للم�س�همة يف عالج تلك احل�لتني. كذلك، 
ق�م امل�ظف�ن ب�مل�س�ركة لل�سنة الث�نية على الت�ايل يف دعم اجله�د املبذولة ملك�فحة �سرط�ن الثدي من خالل 
التي مت  البي�ن�ت  اإدخ�ل  �س�رك  ع�سرة متط�عني يف  الثدي، حيث  ل�سرط�ن  ال�طني  الربن�مج  مع  التع�ون 
جتميعه� خالل حمالت الت�عية مل�س�عدة الربن�مج يف حتديد م�ست�ى ال�عي يف اململكة ح�ل هذا املر�س. كم� 

ق�م 88 م�ظف ب�لتربع ب�لدم ل�س�لح مر�سى مركز احل�سني لل�سرط�ن.

ب�الإ�س�فة اإلى ذلك، ق�م البنك م�ؤخرًا بتقدمي  تربع م�يل مل�ؤ�س�سة احل�سني لل�سرط�ن وذلك بهدف امل�س�همة 
يف بن�ء وجتهيز املبنى اجلديد للمركز و الذي �سي�سم 152 غرفة مر�سى متخ�س�سة للكب�ر وال�سغ�ر. و قد 
ج�ء هذا التربع يف اإط�ر  برن�مج الت�سمية و الت�سريف الت�بع للم�ؤ�س�سة والذي يتم من خالله تخ�سي�س غرفة 

خ��سة يف املبنى احل�يل حتمل ا�سم اجلهة التي قدمت التربع مل�سروع املبنى اجلديد.

عالوة على دعم املب�درات م�ليً� وتط�ع امل�ظفني، ومن اأجل تلبية احتي�ج�ت م�ؤ�س�سة احل�سني لل�سرط�ن ورفع 
مقرتح�ت  “كت�بة  التدريبي  الربن�مج  حل�س�ر  امل�ؤ�س�سة  من  م�ظف  بدعم  الع�م  هذا  البنك  ق�م  قدراته�، 
تلقت  قد  امل�ؤ�س�سة  تك�ن  وبهذا  واال�ستمرارية.  البق�ء  حتدي  برن�مج  �سمن  الن�جحة”  التم�يلية  امل�س�ريع 
ح�ايل 82 �س�عة تدريبية تت�سمن برامج تدريبية تتعلق ب�لت�س�يق االجتم�عي و مه�رات جمع التربع�ت و التي 

تنعك�س ايج�بيً� على خططهم و ترثي خرباتهم يف هذا املج�ل.

لعمالء  الفر�سة  تتيح  والتي  العربي  ب�لبنك  اخل��سة  التربع  قن�ات  خالل  من  تربع�ت  امل�ؤ�س�سة  تلقت  كم� 
البنك ب�لتربع مب��سرة للم�ؤ�س�س�ت الغري ه�دفة للربح امل�س�ركة يف برن�مج “معً�”.

واإ�س�فة للتع�ون ال�س�بق الذكر مع م�ؤ�س�سة احل�سني لل�سرط�ن، اأولى البنك العربي اأهمية خ��سة لل�سحة من 
اأربع  اأن�سطة ري��سية واجتم�عية. ففي ع�م 2011 ، ق�م البنك بت�قيع اتف�قية رع�ية ملدة  خالل دعم عدة 
�سن�ات مع االإحت�د االأردين لكرة القدم لرع�ية املنتخب ال�طني االأردين لكرة القدم ودوري فئة ال�سب�ب. كم� 
ك�ن البنك الراعي الذهبي مل�راث�ن عم�ن الدويل  ب�الإ�س�فة اإلى ت�سجيع م�س�ركة عدد كبري من امل�ظفني يف 

هذا احلدث ال�طني ب�الإ�س�فة اإلى رع�ية م�س�ركة امل�ظفني يف م�راث�ن البحر امليت.

من  عدد  بتنظيم  البنك  ق�م  م�ظفيه،  �سحة  على  البنك  حر�س  من  وانطالقً�  هن�،  ب�لذكر  اجلدير  ومن 
وعائالتهم  للموظفني  خا�ص  يوم  اإقامة  مثل  �سحية  حياه  اأمناط  اإتباع  على  املوظفني  لت�سجيع  االأن�سطة 

ت�سوير: اأجمد الطويل
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واأ�سدقائهم  لت�سجيعهم على ممار�سة ريا�سة امل�سي، حيث �سارك يف هذا الن�ساط 50 م�ظف ب�الإ�س�فة اإلى 
اأفراد ع�ئالتهم واأ�سدق�ئهم. وقد مت اإجراء عدد من الفح��س�ت االأ�س��سية للم�س�ركني تتعلق ب�سغط الدم 

ون�سبة ال�سكر وال�زن ب�الإ�س�فة اإلى تقدمي عدد من الن�س�ئح االإر�س�دية املتعلقة ب�ل�سحة. 

2. مك�فحة الفقر 

كجزء من التزام البنك العربي امل�ستمر جت�ه دعم جي�ب الفقر يف اململكة، ق�م البنك بتخ�سي�س مبلغ ملي�ن دين�ر 
اأردين ليتم اإنف�قه� الإق�مة م�س�ريع تنم�ية تهدف اإلى دعم جي�ب الفقر و حم�ربة البط�لة ورفع امل�ست�ى املعي�سي 
للم�اطنني. و�سيتم اإدارة هذا ال�سندوق من قبل م�ؤ�س�سة عبد احلميد �س�م�ن، يف اإط�ر اإع�دة هيكلة عمل امل�ؤ�س�سة 
خالل ع�م 2012. ويف هذا ال�سي�ق، فقد مت التع�ون مع م�ؤ�س�سة نهر االأردن بر�سد جزء من هذا املبلغ كقرو�س دوارة 
لت�فري فر�س عمل وم�سروع�ت اإنت�جية يف حم�فظتي مع�ن والزرق�ء. وبلغ جمم�ع عدد امل�ستفيدين من هذه امل�س�ريع 

113 �سخ�س )64 ذك�ر و49 اإن�ث( منهم 50 م�ستفيد من مدينة مع�ن و63 م�ستفيد من مدينة الزرق�ء. 

“احلقيبة املدر�سية”، حيث �س�رك 19 متط�ع قي ت�زيع  كم� ق�م البنك بدعم مب�درة اأم�نة عم�ن الكربى 
2.000 حقيبة الأطف�ل الع�ئالت ذات الدخل املتدين واالأ�سر املع�زة يف مدار�س وزارة الرتبية والتعليم االأقل 

حظ� يف منطقة خريبة ال�س�ق. 

كم� وا�سل البنك دعمه امل�ستمر لن�س�ط�ت تكية اأم علي وذلك من خالل م�ا�سلة دعمه لـ 17 ع�ئلة عفيفة يف 
منطقة الروي�سد بتزويدهم ب�لطرود الغذائية ال�سهرية وملدة �سنة ك�ملة، كم� ق�م البنك بدعم حملة �سهر 
رم�س�ن املب�رك  لت�زيع 6.000 وجبة اإفط�ر على االأ�سر العفيفة طيلة فرتة ال�سهر. كم� حر�س البنك على 
اإ�سراك موظفيه يف هذا الن�ساط، حيث �سارك 140 موظف من البنك العربي بهذا الن�ساط ومت زيارة االأ�سر 
العفيفة لت�زيع وجب�ت االإفط�ر خالل اأي�م ال�سهر الف�سيل بحيث مت ت�زيع ال�جب�ت على االأ�سر يف كل من 
مدينة الزرقاء و عمان و معان و العقبة. هذا و قام موظفو البنك مب�ساعدة موظفي تكية اأم علي و على مدار 

اأربعة اأ�س�بيع يف اإعداد و تغليف 3.700 وجبة وذلك يف مط�بخ التكية. 

 ب�الإ�س�فة اإلى ذلك  ق�م البنك العربي بدعم حملة “مل�سة دف�” التي تنفذه� التكية وذلك لت�زيع 2142 بط�نية يف كل 
من �سرق عم�ن والزرق�ء والكرك ومع�ن والطفيلة حيث �سيتم ت�زيعه� يف مطلع ع�م 2012 على اأكرث من1100 اأ�سرة. 

 
ومن اأجل تلبية احتي�ج�ت التكية ورفع قدراته�، فقد ق�م البنك هذا الع�م بدعم م�ظف من التكية حل�س�ر 
الربن�مج التدريبي “كت�بة مقرتح�ت امل�س�ريع التم�يلية الن�جحة” �سمن برن�مج حتدي البق�ء واال�ستمرارية. 
وبهذا تك�ن التكية قد تلقت ح�ايل 82 �س�عة تدريبية تت�سمن برامج تدريبية تتعلق ب�لت�س�يق االجتم�عي و 

مه�رات جمع التربع�ت و التي تنعك�س ايج�بيً� على خططهم و ترثي خرباتهم يف هذا املج�ل. 

كم� تلقت التكية تربع�ت من خالل قن�ات التربع اخل��سة ب�لبنك العربي والتي تتيح الفر�سة لعمالء البنك 
ب�لتربع مب��سرة للم�ؤ�س�س�ت الغري ه�دفة للربح امل�س�ركة يف برن�مج “معً�”.
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3. حم�ية البيئة

ق�م البنك العربي بدعم عدد من املب�درات املنفذة من قبل اجلمعية امللكية حلم�ية الطبيعة وذلك من خالل 
تقدمي البنك للدعم امل�يل اإ�س�فة اإلى م�س�ركة عدد من امل�ظفني املتط�عني. حيث ق�م البنك بدعم “حمطة 
الطبيعة” وهي معر�س متنقل يهدف اإلى تعريف طالب املدار�س وع�مة املجتمع ب�لتن�ع احلي�ي يف االأردن 
والتهديدات البيئية واجله�د املبذولة للمح�فظة على البيئة يف االأردن. وقد مت تنفيذ ذلك من خالل م�س�ركة 

18 م�ظفً� من البنك العربي مدربني على امل�ا�سيع املدرجة يف املعر�س وم�ؤهلني لت�عية املجتمع املحلي. 

اإ�سافة اإلى ذلك، قام البنك بدعم حملة نظفوا العامل و التي اأقيمت يف حممية غابة دبني مب�ساركة عدد من 
اإلى ع�ئالتهم واأ�سدق�ئهم. كم� رعى البنك الي�م  م�ظفي البنك حيث تط�ع ح�ايل 34 م�ظف ب�الإ�س�فة 

العاملي للمناطق الرطبة الذي اأقيم يف حممية االأزرق املائية مب�ساركة حوايل 20 م�ظف. 

كم� ق�م البنك العربي بدعم م�سروع “�سف�ري ال�س�مري” والذي يهدف اإلى اإق�مة رحالت �سف�ري يف حممية 
ال�س�مري لالأحي�ء الربية بهدف زي�دة ال�عي ح�ل احلي�ان�ت والنب�ت�ت املميزة التي تعي�س يف هذه املنطقة، 

حيث �سيبداأ تنفيذ امل�سروع يف مطلع ع�م 2012.

بدعم م�ظف من اجلمعية  الع�م  البنك هذا  ق�م  فقد  قدراته�،  ورفع  احتي�ج�ت اجلمعية  تلبية  اأجل  ومن 
البق�ء  حتدي  برن�مج  الن�جحة” �سمن  التم�يلية  امل�س�ريع  مقرتح�ت  “كت�بة  التدريبي  الربن�مج  حل�س�ر 
واال�ستمرارية. وبهذا تك�ن اجلمعية قد تلقت ح�ايل 82 �س�عة تدريبية تت�سمن برامج تدريبية تتعلق ب�لت�س�يق 
االجتم�عي و مه�رات جمع التربع�ت و التي تنعك�س ايج�بيً� على خططهم و ترثي خرباتهم يف هذا املج�ل.  

لعمالء  الفر�سة  تتيح  والتي  العربي  ب�لبنك  اخل��سة  التربع  قن�ات  خالل  من  تربع�ت  اجلمعية  تلقت  كم� 
البنك ب�لتربع مب��سرة للم�ؤ�س�س�ت الغري ه�دفة للربح امل�س�ركة يف برن�مج “معً�”.

االأن�سطة  من  العديد  يف  امل�ظف�ن  �س�رك  الطبيعة،  حلم�ية  امللكية  للجمعية  الذكر  ال�س�بق  للدعم  واإ�س�فة 
واملبادرات االأخرى املتعلقة بحماية البيئة كن�ساط اإعادة التدوير يف حممية االأزرق املائية مب�ساركة 28 متط�ع 
ب�الإ�س�فة اإلى دعم اجلمعية االأردنية لل�سي�حة ال�افدة برتكيب �سالت خ��سة الإع�دة التدوير يف منطقة جر�س 

ال�سياحية مب�ساركة 16 متط�ع.

اأم� فيم� يتعلق بحم�ية البيئة الداخلية واخل�رجية، فقد مت تف�سيله� يف “م�س�همة البنك يف حم�ية البيئة”.

4. التعليم:

بهدف امل�س�همة الف�علة يف التعليم، يتع�ون البنك مع عدد من امل�ؤ�س�س�ت الرائدة يف هذا املج�ل مثل اإجن�ز. 
حيث ق�م البنك بتبني خم�سة مدار�س يف منطقة جبل النزهة بهدف ت�فري بيئة تعليمية اأف�سل للطالب. حيث 
عمل 48 م�ظف على تعليم و اإر�س�د م� يزيد على 4032 ط�لب وط�لبة من خالل تقدمي عدد من الربامج 



130

ي
حل

لم
ع ا

تم
مج

 ال
مة

خد
ي 

ك ف
بن

 ال
مة

اه
س

م

والتي بدوره� تهدف اإلى م�س�ركة الطالب و اإك�س�بهم مه�رات التخ�ذ القرارات و التخطيط الن�جح. و قد 
ا�ستملت على م� يلي:

قط�ع  يف  العمل  جم�الت  يف  الطالب  وعي  م�ست�ى  رفع  اإلى  يهدف  برن�مج  ه�  و  ال�ظيفي:  ال�سهر  برن�مج   <
البن�ك، فمن خالل �سهر ك�مل متكن الطالب من اأخذ فكرة اأو�سح عن طبيعة احلي�ة العملية وم� ي�ستلزمه 
العمل من مه�رات و خربات مم� �سي�فر لهم املعل�م�ت الك�فية التي �ست�س�عدهم يف اتخ�ذ القرار ح�ل عملهم 

يف امل�ستقبل، و قد ا�ستف�د من هذا الربن�مج 200 ط�لب وط�لبة اكت�سب�ا املزيد من املعرفة عن هذا املج�ل. 

برن�مج كيف اأك�ن قي�ديً� : وه� برن�مج يهدف اإلى م�س�عدة الطالب وتقييم مه�راتهم يف اتخ�ذ القرارات   <
والتخطيط من خالل ت�ظيف مه�راتهم املكت�سبة يف م�سروع ري�دي يهدف اإلى خدمة املجتمع. حيث ح�ز اأحد 
فرق م�ظفي البنك على اجل�ئزة الذهبية �سمن ك�فة امل�س�ريع املقدمة من اجل�مع�ت و الكلي�ت يف االأردن 

اإ�س�فًة اإلى متثيلهم لالأردن يف م�س�بقة اأو�سل� الدولية.  

هذه  خالل  من  اأنف�سهم  تط�ير  و  االإبداع  على  الطالب  حتفيز  اإلى  يهدف  وه�  ال�سركة:  برن�مج   <
اأجل تزويد الطالب بخربات ري�دية الإن�س�ء �سركة ذات منتج�ت حمددة  الربامج و امل�سممة من 

وخطة ت�س�يقية وا�سحة.

برن�مج ق�دة االأعم�ل: والذي يهدف اإلى  حتفيز وت�سجيع الطالب من خالل اإ�سراك عدد من رواد االأعم�ل   <
مع الطالب مل�س�ركة ق�س�س جن�حهم وجت�ربهم ال�سخ�سية، حيث �س�رك البنك من خالل ن�ئب الرئي�س 

التنفيذي – Branding يف هذا الربن�مج مل�س�ركة الطالب ق�سة جن�ح البنك العربي.

    
ولتح�سني وتط�ير البنية التحتية والبيئة التعليمية للمدار�س املتبن�ة من قبل البنك، فقد ق�م البنك العربي 
وب�لتع�ون مع اإدارة ال�سري املركزية بطالء ممرات امل�س�ة واالأر�سفة الداخلية واخل�رجية واجلدران الداخلية  
لهذه املدار�س وذلك لتعزيز ال�سالمة املرورية لطلبة املدار�س، حيث تط�ع 30 موظف يف هذا الن�ساط الذي مت 
تنفيذه جنبً� اإلى جنب مع م�ظفي اإجن�ز واإدارة ال�سري املركزية. ب�الإ�س�فة لذلك، ق�م البنك ولل�سنة الث�نية 

على الت�ايل برع�ية حمالت الت�عية التي تنظمه� اإدارة ال�سري املركزية لتعزيز ال�سالمة على الطرق�ت.

من كل  مع  ب�لتع�ون  اأخرى  تعليمية  مب�درة  بتنفيذ  البنك  ق�م  الذكر،  االآنفة  الربامج  لدعم   اإ�س�فة 
“كت�بي” الذي يهدف الإ�سراك امل�ظفني  م�ؤ�س�سة عبد احلميد �س�م�ن ومدر�ستي وذلك من خالل برن�مج 
بتربعهم ب�لكتب والق�س�س واإن�س�ء عدد من املكتب�ت يف املدار�س االأقل حظً�. و قد مت اإن�س�ء اأول مكتبة يف 
مدر�سة الب�سريي يف مدينة ال�سلط، حيث �س�رك امل�ظف�ن يف الربامج ال�سيفية من خالل تط�عهم يف تنمية 
مه�رات الطلبة لالإبداع واالبتك�ر عرب ور�س�ت عمل قدمه� امل�ظف�ن اأنف�سهم ب�لتع�ون والتدريب من مب�درة 
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اإلى ذلك دعم البنك العربي معر�س حمطة الطبيعة يف هذه املدر�سة  اإ�س�فة  16 م�ظف.  رنني ومب�ساركة 
والذي من �س�أنه زي�دة ال�عي ب�لتن�ع البيئي يف االأردن ويف املحمي�ت الطبيعية. 

ويتبنى البنك �سمن مب�درة مدر�ستي مدر�سة ال�سي�انية، وقد عمل 8 متطوعني مب�ساركة عدد من طالب 
املدر�سة على اإع�دة ت�أهيل مق�عد الطالب واالأل�اح ال�سفية. كم� عمل البنك على م�س�ركة الطالب يف عدد 
من الربامج ال�سيفية املدر�سية �سمن ور�س�ت عمل مميزة مع مب�درة زوايد من خالل اإع�دة ا�ستخدام بع�س 
امل�اد الق�بلة للتدوير يف ت�سميم ل�ح�ت لتعليق االإعالن�ت، و زي�دة وعيهم البيئي يف اإع�دة ا�ستخدام امل�اد 

املختلفة و اإيجاد االإبداع فيها وذلك مب�ساركة 9 متط�عني من البنك. 

اإلى دعم هذه املب�درات، ولتلبية احتي�ج�ت مب�درة مدر�ستي ورفع قدراتهم، ق�م البنك هذا الع�م  اإ�س�فة 
بدعم م�ظف من املب�درة حل�س�ر الربن�مج التدريبي “كت�بة مقرتح�ت امل�س�ريع التم�يلية الن�جحة” �سمن 
برن�مج حتدي البق�ء واال�ستمرارية. وبهذا تك�ن املب�درة قد تلقت ح�ايل 82 �س�عة تدريبية تت�سمن برامج 
تدريبية تتعلق ب�لت�س�يق االجتم�عي و مه�رات جمع التربع�ت و التي تنعك�س ايج�بيً� على خططهم و ترثي 

خرباتهم يف هذا املج�ل. 

الفر�سة  تتيح  والتي  العربي  ب�لبنك  التربع اخل��سة  قن�ات  مب�درة مدر�ستي تربع�ت من خالل  تلقت  كم� 
لعمالء البنك ب�لتربع مب��سرة للم�ؤ�س�س�ت الغري ه�دفة للربح امل�س�ركة يف برن�مج “معً�”.

كم�  ق�م البنك برع�ية ثالثة �سب�ب اأردني�ن لتمثيل االأردن يف قمة ع�مَل �س�ب واحد التي عقدت يف زي�رخ 
التي  للق�س�ي�  1200 م�س�رك من 170 دولة ملن�ق�سة و حت�سري خطط م�ستقبلية  اأكرث من  موؤخرًا مب�ساركة 

ي�اجهه� الع�مل الي�م.

5. دعم االأيت�م

يف هذا االإط�ر، رعى البنك برن�مج التدريب املهني ال�سن�ي ل�سندوق االأم�ن مل�ستقبل االأيت�م ملنفعة 50 �س�بً� 
و�س�بًة من االأيت�م �سمن من�طق جي�ب الفقر، والذي ي�س�عد على تدريبهم عمليً� لبن�ء مه�راتهم و قدراتهم 
املختلفة و للت�أكد من ج�هزيتهم لدخ�ل �س�ق العمل، و كي ي�سبح�ا ق�درين على ت�فري م�سدر دخل ث�بت لهم 

من اأجل  حتقيق العي�س الكرمي لهم والأ�سرهم .

كم� ي�ا�سل البنك  تقدمي الدعم الأربعة من االأيت�م من اأجل اإكم�ل درا�ستهم يف اإحدى اجل�مع�ت االأردنية و 
الذي ي�س�عدهم يف حتقيق االعتم�د على الذات و ميكنهم من حتقيق �سعيهم يف احل�س�ل على مهنة ت�سمن 

لهم م�ستقباًل ن�جحً�.

الفر�سة لعمالء  تتيح  العربي والتي  ب�لبنك  التربع اخل��سة  تلقى ال�سندوق تربع�ت من خالل قن�ات  كم� 
البنك ب�لتربع مب��سرة للم�ؤ�س�س�ت الغري ه�دفة للربح امل�س�ركة يف برن�مج “معً�”. 
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مبادرات اأخرى:

ومن اأجل تعزيز التنمية االقت�س�دية واال�ستثم�ر يف االأردن، لعب البنك دور ري�دي يف دعم م�ؤمتر ي�روم�ين 
يف  االقت�س�دي  النم�  اإ�سرتاتيجية  ملن�ق�سة  االأعم�ل  ق�دة  يجمع  الذي  االأردن،   –  )Euromoney(
اململكة. وك�ن البنك العربي الراعي الرئي�سي لهذا احلدث الكبري، و�س�رك يف عدة جل�س�ت ومن�ق�س�ت ح�ل 
اال�ستثم�رية. والفر�س  وامل�س�ريع  املنظم  والتم�يل  لل�سرك�ت،  االجتم�عية  امل�س�ؤولية  اأهمية  مثل   م��س�ع�ت 

ويف هذا املج�ل اأي�سً� ك�ن البنك العربي ال�سريك اال�سرتاتيجي خالل املنتدى االقت�س�دي الع�ملي الذي عقد 
يف ت�سرين االأول من ع�م 2011. وجمع امل�ؤمتر الذي ركز على خلق فر�س العمل يف ال�سرق االأو�سط، عدد من 
الق�دة ال�سي��سيني واالقت�س�ديني والثق�فيني يف الع�مل جنبً� اإلى جنب ملن�ق�سة الق�س�ي� التي ت�اجه املنطقة. 

وح�سر املنتدى وفد من البنك و�س�رك يف احل�ار ح�ل ال��سع يف ال�سرق االأو�سط.

ق�م  االإط�ر، فقد  الرائدة  يف هذا  االأفك�ر  اأ�سح�ب  الري�ديني من  لالأ�سخ��س  الف�عل  ب�لدور  البنك  والإمي�ن 
 )Oasis 500( 500 البنك برع�ية املع�سكر التدريبي ال�س�د�س لل�سرك�ت الن��سئة الذي نظمته �سركة اأوي�سي�س
والذي قدم ور�س�ت عمل تدريبية ع�لية امل�ست�ى متخ�س�سة ب�أم�ر ت�أ�سي�س ال�سرك�ت. كم� وّقع البنك العربي 
م�ؤخرًا مذكرة اكتت�ب مع ال�سركة ال�ستثم�ر مبلغ 250.000 دين�ر اأردين يف �سركة “اأوي�سي�س فنت�سر 1”
جم�الت  يف  الن��سئة  ال�سرك�ت  يف  اال�ستثم�ر  فر�س  ت�فري  اإلى  تهدف  التي   )Oasis Venture 1(

االت�س�الت وتكن�ل�جي� املعل�م�ت واالإعالم الرقمي يف االأردن.

فر�سة  الإعط�ء  الق�سة”  “�س�  نخ�ة  مب�درة  برع�ية  البنك  ق�م  التط�عي،  العمل  ثق�فة  ن�سر  وبهدف 
للمتط�عني من اأنح�ء ال�طن العربي ك�فة مل�س�ركة ق�س�سهم يف جم�ل االأعم�ل التط�عية عن طريق الكت�بة 
اأو اإعداد ملف�ت �س�تية اأو فيدي� ون�سره� على تطبيق خ��س ب�حلملة على م�قع الفي�سب�ك. ويح�سل اثن�ن 
من امل�س�ركني على دع�ة لزي�رة االأردن لالطالع على الن�س�ط�ت االجتم�عية التي تق�م به� بع�س املنظم�ت 
وامل�ؤ�س�س�ت املحلية. ب�الإ�س�فة اإلى ذلك ق�م البنك بدعم حملة  “�س� الفكرة” والتي تهدف اإلى رفع ال�عي 

ح�ل العمل التط�عي يف االأردن من خالل اإن�س�ء �سبكة لربط املتط�عني ب�مل�ؤ�س�س�ت الغري ه�دفة للربح.  
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موؤ�س�سة عبداحلميد �سومان

يعترب من�ذجً�  العربي ع�م 1978  البنك  بقرار من  الذي مت  �س�م�ن  م�ؤ�س�سة عبداحلميد  ت�أ�سي�س  ك�ن  اإذا 
الأحد اإ�سهامات البنك العربي العديدة املتميزة يف خدمة املجتمع انطالقًا من اإميانه مب�سوؤوليته االجتماعية، 
تعك�س  ت�أ�سي�سه�  منذ  حققته�  التي  العديدة  واالإجن�زات  امل�ؤ�س�سة،  به�  تق�م  التي  املختلفة  الن�س�ط�ت  ف�إن 
اإمي�نً� منه�  اإ�سه�مه� يف خدمة املجتمع يف االأردن ب�سكل خ��س ويف ال�طن العربي ب�سكل ع�م وذلك  مدى 

مب�سوؤوليتها االجتماعية.

للمبدعني  امل�ستمر  الدعم  العلمي  البحث  جم�ل  يف  به�  القي�م  امل�ؤ�س�سة  ت�ا�سل  التي  اله�مة  الن�س�ط�ت  ومن 
والب�حثني العرب عرب اآلي�ت وو�س�ئل حمددة منه�: ج�ئزة عبد احلميد �س�م�ن للب�حثني العرب ال�سب�ن، حيث بلغ 
عدد الف�ئزين يف ع�م 2011 �ستة، لي�سل جمم�ع الذين ف�زوا به� منذ ع�م 1982 )340( ف�ئزًا من �سبعة ع�سر 
قطر عربي، وك�نت امل�ؤ�س�سة قد اأق�مت احتف�ال يف 2011/9/17 كرمت فيه الف�ئزين ب�جل�ئزة لدورة الع�م 2010.

فـي  اأخرى  اإ�س�فة ج�ئزة  االإدارة علـى  رئي�س جمل�س  ال�سيد  �سع�دة  وافق  الأهمية هذه اجل�ئزة فقد  ونظرًا 
م��س�ع “التطبيق�ت االإلكرتونية” و�سيعلن عنه� ع�م 2012.

يف  اأقيم  حفل  يف  ت�ج�   2010 ع�م  عن  اجل�ئزة  هذه  يف  اثن�ن  ف�ز  فقد  االأطف�ل،  اأدب  جل�ئزة  وب�لن�سبة 
من  ف�ئزًا  ع�سر  ثالثة   2006 ع�م  ت�أ�سي�سه�  منذ  اجل�ئزة  بهذه  ف�زوا  الذين  جمم�ع  لي�سل   2011/9/17

ثم�نية اأقط�ر عربية. 

اأم� �سندوق عبداحلميد �س�م�ن لدعم البحث العلمي، فقد بلغ عدد االأبح�ث التي وافق ال�سندوق على تقدمي 
دعم له� خالل ع�م 2011 ت�سعة اأبح�ث لي�سل جمم�ع االأبح�ث املدع�مة حتى االآن )60( بحث�ً . مت اإجن�ز 

)30( بحثً� منه�، وال يزال العمل ج�ريً� ال�ستكم�ل ب�قي االأبح�ث.

اأم� ب�لن�سبة مل�سروع ح�س�د القرن، فقد �سدر قبل نه�ية ع�م 2011 املجلد الث�لث واالأخري من هذا امل�سروع 
الذي يتحدث عن اأهم املنجزات يف العل�م االأ�س��سية والتكن�ل�جي� يف القرن الع�سرين.

ووا�سلت امل�ؤ�س�سة �سي��سته� يف دعم اجل�مع�ت يف االأردن من خالل تقدمي دعم م�يل للم�ؤمترات و ور�س�ت 
العمل التي تنظمه� اجل�مع�ت يف احلق�ل التي تتفق م��س�ع�ته� مع اأهداف امل�ؤ�س�سة. وقد وقعت امل�ؤ�س�سة 
اتف�قية مع ج�معة البلق�ء التطبيقية الإق�مة مركز ح��س�ب يف اجل�معة وذلك ب�الإ�س�فة للمركز الذي ك�نت 

قد اأق�مته يف كل من ج�معة م�ؤتة وج�معة اآل البيت.

يف  والعلمية  الثق�فية  امل�ؤ�س�س�ت  من  عدد  مع  امل�ؤ�س�سة  وقعته�  اأن  �سبق  التي  التع�ون  التف�قي�ت  وب�الإ�س�فة 
ال�طن العربي، فقد وقعت امل�ؤ�س�سة ع�م 2011 اتف�قي�ت تع�ون مع: احت�د جم�ل�س البحث العلمي العربية يف 

ال�س�دان واجلمعية االأردنية للبحث العلمي يف االأردن وجمعية ج�ئزة امللكة راني� العبداهلل يف االأردن. 
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من  عددًا   2011 الع�م  خالل  ا�ست�س�ف  فقد  الثق�يف  �س�م�ن  عبداحلميد  منتدى  ن�س�ط�ت  �سعيد  وعلى 
املفكرين واملح��سرين املتميزين من االأردن وعدد من االأقط�ر العربية، وحتدث�ا يف حم��سراتهم عن ق�س�ي� 
تهم املجتمع وتبحث يف امل��س�ع�ت املختلفة التي ترتبط بهذه الق�س�ي� – مثل الق�س�ي� الثق�فية واالجتم�عية 

واالقت�س�دية وامل�لية والطبية وق�س�ي� الط�قة واملي�ه والتعليم واالإعالم وال�سب�ب واالأمن الغذائي.

العربية  “الثق�فة  بينه� كت�ب  �ستة كتب ك�ن من  امل�ؤ�س�سة خـالل ع�م 2011  اأ�سـدرت  الن�سر،  وعلى �سعيد 
م�ؤ�س�سة  مع  ب�لتع�ون  عقدت  التي  الندوة  اإط�ر  يف  قدمت  التي  املح��سرات  امل�ستقبل” ويت�سمن  وحتدي�ت 

�سلط�ن بن علي الع�ي�س الثق�فية. 

 ويف نف�س ال�قت، تبنت امل�ؤ�س�سة �سي��سة تهدف لت�سجيع الكت�ب االأردنيني من خالل عقد ندوات يقدم�ن 
فيه� اإنت�جهم االأدبي. 

احدث  �سراء  وا�سلت  – فقد  والب�حثني  للرواد  مرجعً� ممت�زًا  تعد  التي   - �س�م�ن  عبداحلميد  مكتبة  اأم� 
ب�لتع�ون مع  اأ�س�سته�  التي  للمكتب�ت  زي�رته�  املكتبة  اإدارة  وا�سلت  امل��س�ع�ت كم�  االإ�سدارات يف خمتلف 
البلدي�ت يف خمتلف حم�فظ�ت اململكة، كم� ق�مت بتزويد عدد من املكتب�ت يف فل�سطني ب�أحدث امل�ؤلف�ت . 
ووا�سلت امل�ؤ�س�سة م�س�ركته� مع مركز هي� الثق�يف ووزارة الثق�فة يف م�سروع املكتبة املتنقلة ومع وزارة الثق�فة 

يف م�سروع مكتبة االأ�سرة.

من جهة اأخرى وا�سلت امل�ؤ�س�سة التع�ون مع هيئة دبي للثق�فة والفن�ن ومركز جمعة امل�جد، وعقدت املكتبة 
عدة دورات تدريبية للمكتبيني يف عدد من امل�ؤ�س�س�ت يف االأردن وفل�سطني لتط�ير مكنز عربي �س�مل ملي�دين 

املعرفة الإ�سدار طبعة جديدة ب�لتع�ون مع ال�سرك�ء لت�اكب التط�رات احلديثة يف تكن�ل�جي� املعل�م�ت.
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31 كانون الأول

اإي�ض�ح)ب�آالف الدوالرات االمريكية(
20112010 

)معاد اإظهارها(
103 645 6787 787 7  6نقد واأر�صدة لدى بنوك مركزية

302 574 8824 084 4  7اأر�صدة لدى بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية
849 225 793 175   8اإيداعات لدى بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية

-  545 952   9موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
989 397 -    11موجودات مالية للمتاجرة

927 224 -    11موجودات مالية حمددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
025 69 261 53   42م�صتقات مالية - قيمة عادلة موجبة

936 346 63321 954 20  12ت�صهيالت اإئتمانية مبا�صرة بالتكلفة املطفاأة
-  581 641   10موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�صامل الآخر

726 015 6-    14موجودات مالية متوفرة للبيع
-  368 535 7  13موجودات مالية اأخرى بالتكلفة املطفاأة

140 276 1-    15موجودات مالية حمتفظ بها حتى تاريخ ال�صتحقاق
809 077 7642 244 2  16اإ�صتثمارات يف �صركات حليفة
951 328 -    59الإ�صتثمار يف م�صرف الوحدة

699 559 635 530   17موجودات ثابتة
340 486 684 613   18موجودات اأخرى

737 33 387 38   19موجودات �صريبية موؤجلة 
533 262 21145 613 45جمموع املوجودات

845 949 3104 323 4  20ودائع بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية
694 454 61227 744 28  21ودائع عمالء

447 182 3893 975 2  22تاأمينات نقدية
431 93 920 64   42م�صتقات مالية - قيمة عادلة �صالبة

438 817 412 810   23اأموال مقرت�صة
340 213 905 197   24خم�ص�ص �صريبة الدخل

357 133 370 131   25خم�ص�صات اأخرى
502 591 446 693   26مطلوبات اأخرى

427 17 099 15   27مطلوبات �صريبية موؤجلة
481 453 46337 956 37جمموع املطلوب�ت

027 776 027 776   28راأ�ص املال املدفوع
747 225 7471 225 1  28عالوة اإ�صدار 

547 482 652 529   29اإحتياطي اإجباري
315 977 315 977   30اإحتياطي اإختياري

824 822 8241 822 1اإحتياطي عام
458 363 458 363   31اإحتياطي خماطر م�صرفية عامة

896 540 8961 540 1اإحتياطيات لدى �صركات حليفة
033 193 182 120 اإحتياطي ترجمة ُعمالت اأجنبية

)576 13 ()002 39 (  32اإحتياطي تقييم ا�صتثمارات
567 279 330 165   33اأرباح مدورة

838 647 4297 482 7جمموع حقوق امللكية )م�ض�همي البنك(
214 161 319 174 حقوق غري امل�صيطرين

052 809 7487 656 7جمموع حقوق امللكية
533 262 21145 613 45جمموع املطلوب�ت وحقوق امللكية

تعترب الي�صاحات املرفقة من )1( الى )59(  جزءًا من هذه القوائم املالية املوحدة وتقراأ معها .
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اإي�ض�ح)ب�آالف الدوالرات االمريكية(
20112010 

)معاد اإظهارها(
184 568 6471 623 1  34فوائد دائنة

871 634 930 666   35ينزل: فوائد مدينة
313 933 717 956 �ض�يف اإيراد الفوائد
558 286 422 303   36�صايف اإيراد العمولت 

871 219 1391 260 1�ض�يف اإيراد الفوائد والعموالت
984 70 462 70 فروقات العمالت الجنبية

-  )898 22 (  37)خ�صائر( موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
)846 3 (-    38)خ�صائر( موجودات مالية للمتاجرة

)118 9 (-    38)خ�صائر( موجودات مالية حمددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
-  707 5 توزيعات نقدية من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�صامل الآخر

771 69 -    38اأرباح موجودات مالية متوفرة للبيع
208 239 860 265   16ح�صة املجموعة من اأرباح �صركات حليفة

707 8 -    59ح�صة املجموعة من اأرباح م�صرف الوحدة
877 42 016 46   39اإيرادات اأخرى

454 638 2861 625 1    اإجم�يل الدخل

086 376 566 393   40نفقات املوظفني
973 277 820 258   41م�صاريف اأخرى

941 48 375 51   17اإ�صتهالكات واطفاءات
391 473 941 434   12 خم�ص�ص تدين ت�صهيالت ائتمانية مبا�صرة بالتكلفة املطفاأة

-  231 3   13خم�ص�ص تدين موجودات مالية اأخرى بالتكلفة املطفاأة
)298 1 (-    15)وفر( خم�ص�ص موجودات مالية حمتفظ بها حتى تاريخ ال�صتحقاق

588 15 528 15   25خم�ص�صات اأخرى
681 190 4611 157 1    جمموع امل�ضروف�ت 

773 447 825 467 الربح لل�ضنة قبل ال�ضريبة
015 177 881 161   24ينزل: م�صروف �صريبة الدخل
758 270 944 305 الربح لل�ضنة بعد ال�ضريبة

ويعود الى:
016 251 177 292 م�صاهمي البنك

742 19 767 13 حقوق غري امل�صيطرين
758 270 944 305 املجموع

الربح لل�صهم الواحد العائد مل�صاهمي البنك
 0.47  0.55   54ـ اأ�صا�صي وخمف�ص )دولر اأمريكي(

تعترب الي�صاحات املرفقة من )1( الى )59(  جزءًا من هذه القوائم املالية املوحدة وتقراأ معها .
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)ب�آالف الدوالرات االأمريكية(

20112010
)معاد اإظهارها(

758 270 944 305 الربح لل�ضنة 

ي�صاف:  بنود الدخل ال�صامل الخرى بعد ال�صريبة
076 8 )191 83 ( فروقات ُعملة ناجتة عن ترجمة عمليات اأجنبية

-  )208 90 (�صايف التغري يف القيمة العادلة للموجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�صامل الآخر

831 19 -   �صايف التغري يف القيمة العادلة للموجودات املالية املتوفرة للبيع

907 27 )399 173 (جمموع بنود الدخل ال�ض�مل االخرى لل�ضنة بعد ال�ضريبة

665 298 545 132 جمموع الدخل ال�ض�مل لل�ضنة

ويعود الى:

453 291 602 129 م�صاهمي البنك

212 7 943 2 حقوق غري امل�صيطرين

665 298 545 132 املجموع

تعترب الي�صاحات املرفقة من )1( الى )59( جزءًا من هذه القوائم املالية املوحدة وتقراأ معها .

جمموعة البنك العربي
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ب�آالف الدوالرات االأمريكية

جمموعة البنك العربي

اي�صاح
راأ�ص املال 

املدفوع
عالوة 
اإ�صدار 

اأ�صهم 
خزينة

اإحتياطي 
اإجباري

اإحتياطي 
اإختياري

اإحتياطي 
عام

اإحتياطي خماطر 
م�صرفية عامة

اإحتياطيات لدى 
�صركات حليفة

اإحتياطي ترجمة 
ُعمالت اأجنبية

اإحتياطي تقييم 
ا�صتثمارات

اأرباح مدورة
جمموع حقوق 

امللكية
)م�صاهمي البنك(

حقوق غري 
امل�صيطرين

املجموع 

052 809 2147 161 838 647 5677 279 )576 13 (033 193 896 540 4581 363 824 822 3151 977 547 482 -  747 225 0271 776  ر�ضيد بداية ال�ضنة

)023 140 ()263 1 ()760 138 ()370 202 (610 63 ----  -  -  -  -  -    3اأثر تطبيق معيار التقارير املالية الدويل رقم )9(

029 669 9517 159 078 509 1977 77 034 50 033 193 896 540 4581 363 824 822 3151 977 547 482 -747 225 0271 776 ر�ضيد بداية ال�ضنة املعدل

944 305 767 13 177 292 177 292 ---  -  -  -  -  -  -  -  الربح لل�صنة

)399 173 ()824 10 ()575 162 (-)724 89 ()851 72 (-  -  -  -  -  -  -  -  الدخل ال�صامل الآخر لل�صنة

545 132 943 2 602 129 177 292 )724 89 ()851 72 (---  -  -  -  -  -     اجم�يل الدخل ال�ض�مل لل�ضنة

---)105 47 (--  -  -  -  -  105 47 -  -  -  املحول اإلى الإحتياطيات

---)688  (688  -  -  -  -  -  --  -  -  املحول من احتياطي تقييم ا�صتثمارات الى الأرباح املدورة

)173 161 ()922 4 ()251 156 ()251 156 (--  -  -  -  -  --  -  -  توزيعات اأرباح

347 16 347 16 ---  -  -  -  -  --  -  -  اأثر زيادة امل�صاهمة يف �صركة تابعة

748 656 3197 174 429 482 3307 165 )002 39 (182 120 896 540 4581 363 824 822 3151 977 652 529 -747 225 0271 776  ر�ضيد نه�ية ال�ضنة

501 695 2437 148 258 547 3287 222 )708 38 (728 177 896 540 9641 391 321 823 3151 977 702 451 )500 1 (185 226 0271 776  ر�ضيد بداية ال�ضنة

758 270 742 19 016 251 016 251 ---  -  -  -  -  -  -  -  الربح لل�صنة

907 27 )530 12 (437 40 -132 25 305 15 -  -  -  -  -  -  -  -  الدخل ال�صامل الآخر لل�صنة

665 298 212 7 453 291 016 251 132 25 305 15 ---  -  -  -  -  -     اجم�يل الدخل ال�ض�مل لل�ضنة

082 1 -  082 1 20  -  -  -  -  -  -  -  500 1 )438  (-   بيع اأ�صهم خزينة

--  -)845 30 (-  -  -  -  -  -  845 30 -  -  -  املحول اإلى الإحتياطيات

)636 168 ()684 5 ()952 162 ()952 162 (-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  توزيعات اأرباح

)927 5 ()430 5 ()497  (-  -  -  --  )497  (-  -  -  -  -  اأثر زيادة امل�صاهمة يف �صركة تابعة

873 16 873 16 --  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  اأثر زيادة راأ�ص مال �صركات تابعة 

)506 28 (-)506 28 (-  -  -  -)506 28 (-  -  -  -  -  -  تعديالت 

052 809 2147 161 838 647 5677 279 )576 13 (033 193 896 540 4581 363 824 822 3151 977 547 482 -747 225 0271 776  ر�ضيد نه�ية ال�ضنة

20
11
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01
0

ت�صمل الأرباح املدورة موجودات �صريبية موؤجلة مقيدة الت�صرف مببلغ 38.4 مليون دولر اأمريكي ، و احتياطي تقييم ا�صتثمارات مببلغ   *
)39( مليون دولر اأمريكي وبلغت قيمة الرباح املدورة التي ل ميكن الت�صرف بها ال بحالت حمددة نتيجة لتطبيق بع�ص املعايري 

املحا�صبية 1.6 مليون دولر اأمريكي كما يف 31 كانون الول 2011 .
تت�صمن الأرباح املدورة خ�صارة غري متحققة مببلغ )202.4( مليون دولر اأمريكي متثل اأثر تطبيق معيار التقارير املالية الدويل رقم )9(.  *

تعترب الإي�صاحات املرفقة من رقم )1( الى رقم )59( جزءًا من هذه القوائم املالية املوحدة وتقراأ معها.  
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اي�صاح
راأ�ص املال 

املدفوع
عالوة 
اإ�صدار 

اأ�صهم 
خزينة

اإحتياطي 
اإجباري

اإحتياطي 
اإختياري

اإحتياطي 
عام

اإحتياطي خماطر 
م�صرفية عامة

اإحتياطيات لدى 
�صركات حليفة

اإحتياطي ترجمة 
ُعمالت اأجنبية

اإحتياطي تقييم 
ا�صتثمارات

اأرباح مدورة
جمموع حقوق 

امللكية
)م�صاهمي البنك(

حقوق غري 
امل�صيطرين

املجموع 

052 809 2147 161 838 647 5677 279 )576 13 (033 193 896 540 4581 363 824 822 3151 977 547 482 -  747 225 0271 776  ر�ضيد بداية ال�ضنة

)023 140 ()263 1 ()760 138 ()370 202 (610 63 ----  -  -  -  -  -    3اأثر تطبيق معيار التقارير املالية الدويل رقم )9(

029 669 9517 159 078 509 1977 77 034 50 033 193 896 540 4581 363 824 822 3151 977 547 482 -747 225 0271 776 ر�ضيد بداية ال�ضنة املعدل

944 305 767 13 177 292 177 292 ---  -  -  -  -  -  -  -  الربح لل�صنة

)399 173 ()824 10 ()575 162 (-)724 89 ()851 72 (-  -  -  -  -  -  -  -  الدخل ال�صامل الآخر لل�صنة

545 132 943 2 602 129 177 292 )724 89 ()851 72 (---  -  -  -  -  -     اجم�يل الدخل ال�ض�مل لل�ضنة

---)105 47 (--  -  -  -  -  105 47 -  -  -  املحول اإلى الإحتياطيات

---)688  (688  -  -  -  -  -  --  -  -  املحول من احتياطي تقييم ا�صتثمارات الى الأرباح املدورة

)173 161 ()922 4 ()251 156 ()251 156 (--  -  -  -  -  --  -  -  توزيعات اأرباح

347 16 347 16 ---  -  -  -  -  --  -  -  اأثر زيادة امل�صاهمة يف �صركة تابعة

748 656 3197 174 429 482 3307 165 )002 39 (182 120 896 540 4581 363 824 822 3151 977 652 529 -747 225 0271 776  ر�ضيد نه�ية ال�ضنة

501 695 2437 148 258 547 3287 222 )708 38 (728 177 896 540 9641 391 321 823 3151 977 702 451 )500 1 (185 226 0271 776  ر�ضيد بداية ال�ضنة

758 270 742 19 016 251 016 251 ---  -  -  -  -  -  -  -  الربح لل�صنة

907 27 )530 12 (437 40 -132 25 305 15 -  -  -  -  -  -  -  -  الدخل ال�صامل الآخر لل�صنة

665 298 212 7 453 291 016 251 132 25 305 15 ---  -  -  -  -  -     اجم�يل الدخل ال�ض�مل لل�ضنة

082 1 -  082 1 20  -  -  -  -  -  -  -  500 1 )438  (-   بيع اأ�صهم خزينة

--  -)845 30 (-  -  -  -  -  -  845 30 -  -  -  املحول اإلى الإحتياطيات

)636 168 ()684 5 ()952 162 ()952 162 (-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  توزيعات اأرباح

)927 5 ()430 5 ()497  (-  -  -  --  )497  (-  -  -  -  -  اأثر زيادة امل�صاهمة يف �صركة تابعة

873 16 873 16 --  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  اأثر زيادة راأ�ص مال �صركات تابعة 

)506 28 (-)506 28 (-  -  -  -)506 28 (-  -  -  -  -  -  تعديالت 

052 809 2147 161 838 647 5677 279 )576 13 (033 193 896 540 4581 363 824 822 3151 977 547 482 -747 225 0271 776  ر�ضيد نه�ية ال�ضنة
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اي�ض�ح
20112010

)معاد اإظهارها(
773 447 825 467 الربح لل�ضنة قبل ال�ضريبة

تعديالت:
)208 239 ()860 265 (  -  ح�صة املجموعة من اأرباح �صركات حليفة

941 48 375 51   -  اإ�صتهالكات واإطفاءات
391 473 941 434   -  خم�ص�ص تدين ت�صهيالت اإئتمانية مبا�صرة بالتكلفة املطفاأة

)956 82 ()481 89 (  -  �صايف اإيرادات الفوائد
)845  ()185  (  -  )اأرباح( بيع موجودات ثابتة

-  569 35   -  خ�صائر اإعادة تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
261 6 -    -  خ�صائر اإعادة تقييم موجودات مالية للمتاجرة

172 9 -    -  خ�صائر اإعادة تقييم موجودات مالية حمددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
-  231 3   -  )وفر( تدين موجودات مالية اأخرى بالتكلفة املطفاأة

)298 1 (-    -  )وفر( تدين موجودات مالية حمتفظ بها حتى تاريخ ال�صتحقاق
588 15 528 15   -  خم�ص�صات اخرى

819 676 943 652     املجموع
)الزي�دة( النق�ش يف املوجودات:

)016 26 (780 40 اأر�صدة لدى بنوك مركزية )ت�صتحق خالل مدة تزيد عن ثالثة اأ�صهر(
685 83 056 50 اإيداعات لدى بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية )ت�صتحق خالل مدة تزيد عن ثالثة اأ�صهر(

)779 820 ()894 533 (ت�صهيالت ائتمانية مبا�صرة بالتكلفة املطفاأة
-  221 486 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

)687 91 (-  موجودات مالية للمتاجرة
)152 64 (-  موجودات مالية حمددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

368 279 271 104 املوجودات الأخرى
الزي�دة )النق�ش( يف املطلوب�ت:

)546 118 (131 98 ودائع بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية )ت�صتحق خالل مدة تزيد عن ثالثة اأ�صهر(
643 322 9181 289 1ودائع عمالء

)685  ()058 207 (تاأمينات نقدية
)018 251 ()879 272 (مطلوبات اأخرى

813 312 546 055 1�ض�يف التغري يف املوجودات واملطلوب�ت
632 989 489 708 1�ض�يف التدفق�ت النقدية من عملي�ت الت�ضغيل قبل ال�ضريبة

)467 172 ()761 181 (�صريبة الدخل املدفوعة
165 817 728 526 1�ض�يف التدفق�ت النقدية من عملي�ت الت�ضغيل 

-  381 22 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�صامل الآخر
790 347 -  بيع موجودات مالية متوفرة للبيع

-  )333 967 (موجودات مالية اأخرى بالتكلفة املطفاأة
891 615 -  ا�صتحقاق موجودات مالية حمتفظ بها حتى تاريخ ال�صتحقاق

)104 16 ()486 50 ()�صراء( اإ�صتثمارات يف �صركات حليفة وتابعة
576 104 087 110 توزيعات اأرباح مقبو�صة من �صركات حليفة

)457 126 ()311 22 ()�صراء( موجودات ثابتة
812 18 236 34 املتح�صل من بيع موجودات ثابتة

508 944 )426 873 (�ض�يف )االإ�ضتخدام�ت النقدية يف( التدفق�ت النقدية من عملي�ت اال�ضتثم�ر

437 203 -  الزيادة يف اأموال مقرت�صة
)972 162 ()928 156 (اأرباح موزعة للم�صاهمني

)684 5 ()922 4 (اأرباح موزعة لغري امل�صيطرين
062 1 -  املتح�صل من بيع اأ�صهم خزينة

843 35 )850 161 (�ض�يف ) اال�ضتخدام�ت النقدية يف( التدفق�ت النقدية من عملي�ت التمويل

516 797 4521 491     �صايف الزيادة يف النقد وما يف حكمه
305 15 )851 72 (فروقات ُعملة - تغري اأ�صعار ال�صرف

348 707 1695 520 7النقد وما يف حكمه يف بداية ال�صنة
169 520 7707 938 567    النقد وم� يف حكمه يف نه�ية ال�ضنة
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)ب�آالف الدوالرات االأمريكية(

جمموعة البنك العربي
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تعترب الإي�صاحات املرفقة من رقم )1( الى رقم )59( جزءًا من هذه القوائم املالية املوحدة وتقراأ معها.
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جمموعة البنك العربي

معلوم�ت عــ�مة  - 1

الرئي�صي  اأردنية مركزها  م�صـاهمة عامة حمدودة  ك�صـركة  م�صـجل  وهو  العربي عام 1930،  البنك  تاأ�ص�ص   <
عمان - اململكة الأردنية الها�صمية ويقوم بالأعمال امل�صرفية من خالل فروعه املنت�صرة يف الأردن وعددها 
79 واخلارج وعددها 107 ومن خالل �صركاته التابعة وال�صركة ال�صقيقة البنك العربي )�صوي�صرا( املحدود.

يتم تداول اأ�صهم البنك العربي يف �صوق عمان املايل.  <
مت اإقرار القوائم املالية املوحدة املرفقة من جمل�ص اإدارة البنك العربي مبوجب جل�صته رقم )1( بتاريخ 26   <

كانون الثاين 2012 وهي خا�صعة ملوافقة الهيئة العامة للم�صاهمني .

اأ�ض�ش توحيد القوائم امل�لية  -  2

ت�صمل القوائم املالية املوحدة ملجموعة البنك العربي والتي تظهر اأرقامها بالدولر الأمريكي القوائم املالية   <
للبنك العربي �ص . م . ع  وال�صركة ال�صقيقة البنك العربي )�صوي�صرا( املحدود، وال�صركات التابعة التي اأهمها 

التالية :

راأ�ش امل�ل املدفوعبلد الت�أ�ضي�شطبيعة الن�شاطن�ضبــة امللكيـة )٪(اإ�ضم ال�ضركة

20112010
550 مليون يورواململكة املتحدةعمليات م�صرفية100.00                                        100.00                                        بنك اأوروبا العربي �ص م ع 

62.5 مليون دولر ا�صرتايلا�صرتالياعمليات م�صرفية100.00100.00البنك العربي ا�صرتاليا املحدود
100 مليون دينار اردينالأردنعمليات م�صرفية100.00        100.00        البنك العربي الإ�صالمي الدويل �ص م ع
15 مليون دينار اردينالأردنتاأجري متويلي100.00100.00ال�صركة العربية الوطنية للتاأجري ذ م م

14 مليون دينار اردينالأردنو�صاطة وخدمات مالية100.00100.00�صركة جمموعة العربي لال�صتثمار ذ م م 
117.5 مليون جنيه �صوداينال�صودانعمليات م�صرفية100.00100.00البنك العربي ال�صوداين املحدود

15 مليار لرية لبناينلبنانعمليات م�صرفية100.00100.00البنك العربي لالأعمال
-الماراتو�صاطة وخدمات مالية100.00-�صركة العربي كابيتال املحدود

1.7 مليون دينار اردينفل�صطنيو�صاطة وخدمات مالية100.00100.00�صركة العربي جروب لال�صتثمار
100 مليون دينار تون�صيتون�صعمليات م�صرفية64.2464.24البنك العربي لتون�ص 

10 مليون دينار اردينالردناأعمال تاأمني50.0050.00�صركة الن�صر العربي للتامني
5.05 مليار لرية �صورية�صورياعمليات م�صرفية51.2949.00البنك العربي �صوريا

والت�صغيلية  املالية  ال�صيا�صات  على  ت�صيطر  العربي  البنك  جمموعة  تعد  مل   ، ليبيا  يف  ال�صائدة  الو�صاع  ب�صبب   *
الوحدة  مل�صرف  املالية  القوائم  توحيد  يتم  مل  وعليه   )٪19 بن�صبة  مملوكة  )�صركة  ليبيا  يف  الوحدة  مل�صرف 
خالل  من  العادلة  بالقيمة  املالية  املوجودات  �صمن  ت�صنيفه  مت  بل   2011 الثاين  كانون  من  الأول  من  اعتبارَا 
الدخل ال�صامل الآخر مبوجب املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )9( والذي مت تطبيقه ب�صكل مبكرًا اإعتبارًا من 
ذلك التاريخ . مت اعادة اإظهار ارقام املقارنة للمجموعة لتعك�ص اأثر التطورات الواردة اأعاله بحيث ت�صبح قابلة 
للمقارنة مع القوائم املالية املوحدة للعام 2010 . اإن اأثر اإلغاء توحيد القوائم املالية مل�صرف الوحدة على اأرقام 

املقارنة للمجموعة مبينة يف الإي�صاح )59(.
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ال�صيطرة عندما  . ع وتتحقق  . م  العربِي �ص  البنك  ل�صيطرة  ال�صركات اخلا�صعة  التابعة هي تلك  ال�صركات   <
يكون للمجموعة القدرة على التحكم يف ال�صيا�صات املالية والت�صغيلية الإ�صرتاتيجية لل�صركات التابعة وذلك 

للح�صول على منافع من اأن�صطتها .
اإن القوائم املالية املوحدة تعك�ص الو�صع املايل ونتائج الأعمال على م�صتوى امللكية القت�صادية املوحدة للبنك   <
العربي �ص.م.ع  وال�صركة ال�صقيقة البنك العربي )�صوي�صرا( املحدود والتي تعترب جزءًا مكماًل ملجموعة البنك 

العربي .  
قبل  من  امل�صتخدمة  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 .
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  الإ�صتبعاد  تاريخ  حتى  املوحد  الدخل  قائمة  يف  اإ�صتبعادها  مت 

ال�صيطرة على ال�صركات التابعة .
. ع وال�صركة  . م  العربي �ص  البنك  ا�صتبعاد املعامالت والأر�صدة فيما بني  املالية يتم  القوائم  عند توحيد   <
ال�صقيقة البنك العربي )�صوي�صرا( املحدود وال�صركات التابعة الأخرى ، 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 . 

3  - تطبيق مع�يري التق�رير امل�لية الدولية اجلديدة واملعدلة

اأ – التطبيق املبكر للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم )9( »الدوات املالية« ال�صادر بت�صرين الثاين 2009  واملعدل 
بت�صرين الأول 2010 

قامت املجموعة خالل ال�صنة بالتطبيق املبكر للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم )9( وفقا ملتطلبات البنك   <
املركزي الأردين وهيئة الأوراق املالية بحيث مت اعتبارا من الأول من كانون الثاين 2011 كتاريخ التطبيق 
الأويل للمعيار وهو التاريخ الذي مت فيه تقييم الت�صنيف املالئم للموجودات واملطلوبات املالية للمجموعة 

مبوجب املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )9( .
يحدد املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )9( الطريقة التي يتوجب اإتباعها يف ت�صنيف وقيا�ص املوجودات   <
املالية  املوجودات  لإدارة  الأعمال  مناذج  على  بناًء  املالية  املوجودات  كافة  ت�صنيف  يتطلب  بحيث  املالية 
اأو  املطفاأة  بالتكلفة  اإما  املالية  املوجودات  قيا�ص  ويتم  هذا  املالية.  للموجودات  النقدية  التدفقات  و�صفات 

القيمة العادلة.
يتم قيا�ص اأدوات الدين بالتكلفة املطفاأة فقط عند اإجتماع ال�صرطني التاليني:  <

اإذا كانت تلك املوجودات املالية )اأدوات الدين( حمتفظ بها وفقًا لنموذج اأعمال يهدف اإلى الإحتفاظ  اأ- 
باملوجودات بغر�ص حت�صيل التدفقات النقدية املتعاقد عليها

اإذا كان ين�صاأ عن ال�صروط التعاقدية للموجودات املالية مواعيد حمددة لتدفقات نقدية متمثلة ح�صريًا  ب- 
باأ�صل مبلغ الدين غري امل�صدد والفوائد املرتتبة عليه .
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يف حال عدم اإجتماع ال�صرطني املذكورين اأعاله يتم ت�صنيف املوجودات املالية )اأدوات الدين( كموجودات   <
قيا�ص  �صرطي  اإنطباق  حال  يف  للمجموعة  ويجوز  هذا  الدخل.  قائمة  خالل  من  العادلة  بالقيمة  مالية 
اأن يحدد عند الإعرتاف الأويل ت�صنيف تلك املوجودات املالية بالقيمة  املوجودات املالية بالتكلفة املطفاأة 
العادلة من خالل قائمة الدخل اإذا كان هذا الت�صنيف يوؤدي الى اإزالة اأو التقليل ب�صكل جوهري من عدم 

التوافق املحا�صبي. يتم اإختبار املوجودات املالية للتدين فقط لتلك التي يتم قيا�صها بالتكلفة املطفاأة.
يتم ت�صنيف وقيا�ص الإ�صتثمارات يف اأدوات امللكية )اأ�صهم ال�صركات واحل�ص�ص يف ال�صناديق الإ�صتثمارية(   <
ويتم  املتاجرة  لغري  بها  حمتفظ  الإ�صتثمارات  تلك  كانت  اإذا  اإل  الدخل  قائمة  خالل  من  العادلة  بالقيمة 
. يف حال  الآخر  ال�صامل  الدخل  العادلة من خالل  بالقيمة  مالية  املجموعة كموجودات  قبل  ت�صنيفها من 
ت�صنيف املوجودات املالية كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�صامل الآخر فيتم الإعرتاف 
بكافة الأرباح واخل�صائر عن تلك املوجودات )باإ�صتثناء عوائد توزيعات الأرباح( حتت بند الدخل ال�صامل 
الآخر ول يتم اإعادة ت�صنيف اأية منها اإلى قائمة الدخل املوحد. يجوز للمجموعة اأن تقوم مبناقلة الأرباح اأو 
اخل�صائر املرتاكمة للموجودات املالية  بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�صامل الآخر اإلى الأرباح املدورة 
عند التخل�ص من هذه املوجودات )اإنق�صاء التدفقات النقدية التعاقدية لتلك املوجودات اأو قيام املجموعة 

حتويلها اإلى طرف اآخر( .
اإن �صيا�صة املجموعة حول الأدوات املالية مف�صح عنها بالتف�صيل يف الإي�صاح رقم )4( اأدناه .  <

للتقارير  الدويل  للمعيار  الأويل  التطبيق  بتاريخ  املالية  املوجودات  كافة  وتقييم  مبراجعة  املجموعة  قامت   <
املالية رقم )9( ونتج عنه ما يلي:

بالتكلفة  اأعاله  الواردة  املطلوبة  ال�صروط  التي تطابق  الدين  اأدوات  اإ�صتثمارات املجموعة يف  قيا�س  مت   -
املطفاأة .

مت قيا�ص اإ�صتثمارات املجموعة يف اأدوات امللكية املحتفظ بها لغري املتاجرة بالقيمة العادلة من خالل   -
الدخل ال�صامل الآخر .

مت قيا�ص باقي اإ�صتثمارات املجموعة يف كل من اأدوات الدين وامللكية بالقيمة العادلة من خالل قائمة   -
الدخل . 

مت تطبيق املعيار باأثر رجعي كما مل يتم تعديل اأرقام املقارنة املتعلقة باملعيار الدويل للتقارير املالية رقم )9(   <
مبوجب الأحكام الإنتقالية للمعيار . وكان لتطبيق هذا املعيار والتغريات الناجتة يف ال�صيا�صات املحا�صبية 
للمجموعة الأثر التايل على الأر�صدة الفتتاحية لالأرباح املدورة واإحتياطي تقييم ال�صتثمارات كما يف الأول 

من كانون الثاين 2011:

اإع�دة ت�ضنيف املوجودات امل�لية اإلى:
 الأثر على الأرباح

املدورة
الأثر على احتياطي 
تقييم ال�صتثمارات

ب�آالف الدوالرات االأمريكية

683 24)571 214(موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
270 01118 20 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�صامل الآخر

657 20)810 7(موجودات مالية اأخرى بالتكلفة املطفاأة

610 63)370 202 (املجموع
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املالية  للتقارير  الدويل  للمعيار  وفقًا  املالية  املوجودات  وقيا�ص  ت�صنيف  يف  مقارنة  التايل  اجلدول  يو�صح   < 
رقم )9( و معيار املحا�صبة الدويل رقم )39( كما يف الأول من كانون الثاين 2011:
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املوجودات امل�لية
فئة القي��ش االأ�ضلية مبوجب معي�ر املح��ضبة 

الدويل رقم )39(
فئة القي��ش اجلديدة مبوجب املعي�ر الدويل للتق�رير 

امل�لية رقم )9(
القيمة الدفرتية مبوجب معي�ر 

املح��ضبة الدويل رقم )39(
القيمة الدفرتية مبوجب املعي�ر 
الدويل للتق�رير امل�لية رقم )9(

ب�آالف الدوالرات االأمريكية
103 645 1037 645 7موجودات مالية اأخرى بالتكلفة املطفاأةذمم وقرو�صنقد واأر�صدة لدى بنوك مركزية

302 574 3024 574 4موجودات مالية اأخرى بالتكلفة املطفاأةذمم وقرو�صاأر�صدة لدى بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية
849 849225 225موجودات مالية اأخرى بالتكلفة املطفاأةذمم وقرو�صاإيداعات لدى بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية

موجودات مالية للمتاجرة وحمددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل:
- موجودات مالية للمتاجرة

810 810290 290موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخلموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل   اأدوات دين
855 70348 49موجودات مالية اأخرى بالتكلفة املطفاأةموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل   اأدوات دين

898 89855 55موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخلموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل   اأدوات حقوق ملكية
578 5781 1موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�صامل الآخرموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل   اأدوات حقوق ملكية

- موجودات مالية حمددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
927 927224 224موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخلموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل   اأدوات دين

025 02569 69موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخلموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخلم�صتقات مالية - قيمة عادلة موجبة
628 060 62821 060 21موجودات مالية اأخرى بالتكلفة املطفاأةذمم وقرو�صت�صهيالت اإئتمانية مبا�صرة بالتكلفة املطفاأة
303 308108 286موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخلذمم وقرو�صت�صهيالت اإئتمانية مبا�صرة بالتكلفة املطفاأة

موجودات مالية لغري املتاجرة:
- موجودات مالية حمتفظ بها حتى تاريخ ال�صتحقاق

417 252 4171 252 1موجودات مالية اأخرى بالتكلفة املطفاأةموجودات مالية حمتفظ بها حتى تاريخ ال�صتحقاق   اأدوات دين
513 72312 23موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخلموجودات مالية حمتفظ بها حتى تاريخ ال�صتحقاق   اأدوات دين

- موجودات مالية متوفرة للبيع
826 006 1985 064 5موجودات مالية اأخرى بالتكلفة املطفاأةموجودات مالية متوفرة للبيع   اأدوات دين
702 702465 465موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخلموجودات مالية متوفرة للبيع   اأدوات دين

439 967127 126موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخلموجودات مالية متوفرة للبيع   اأدوات حقوق ملكية
439 859398 358موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�صامل الآخرموجودات مالية متوفرة للبيع   اأدوات حقوق ملكية

948 948204 204موجودات مالية اأخرى بالتكلفة املطفاأةذمم وقرو�صموجودات اأخرى – فوائد للقب�ص
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املوجودات امل�لية
فئة القي��ش االأ�ضلية مبوجب معي�ر املح��ضبة 

الدويل رقم )39(
فئة القي��ش اجلديدة مبوجب املعي�ر الدويل للتق�رير 

امل�لية رقم )9(
القيمة الدفرتية مبوجب معي�ر 

املح��ضبة الدويل رقم )39(
القيمة الدفرتية مبوجب املعي�ر 
الدويل للتق�رير امل�لية رقم )9(

ب�آالف الدوالرات االأمريكية
103 645 1037 645 7موجودات مالية اأخرى بالتكلفة املطفاأةذمم وقرو�صنقد واأر�صدة لدى بنوك مركزية

302 574 3024 574 4موجودات مالية اأخرى بالتكلفة املطفاأةذمم وقرو�صاأر�صدة لدى بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية
849 849225 225موجودات مالية اأخرى بالتكلفة املطفاأةذمم وقرو�صاإيداعات لدى بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية

موجودات مالية للمتاجرة وحمددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل:
- موجودات مالية للمتاجرة

810 810290 290موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخلموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل   اأدوات دين
855 70348 49موجودات مالية اأخرى بالتكلفة املطفاأةموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل   اأدوات دين

898 89855 55موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخلموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل   اأدوات حقوق ملكية
578 5781 1موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�صامل الآخرموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل   اأدوات حقوق ملكية

- موجودات مالية حمددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
927 927224 224موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخلموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل   اأدوات دين

025 02569 69موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخلموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخلم�صتقات مالية - قيمة عادلة موجبة
628 060 62821 060 21موجودات مالية اأخرى بالتكلفة املطفاأةذمم وقرو�صت�صهيالت اإئتمانية مبا�صرة بالتكلفة املطفاأة
303 308108 286موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخلذمم وقرو�صت�صهيالت اإئتمانية مبا�صرة بالتكلفة املطفاأة

موجودات مالية لغري املتاجرة:
- موجودات مالية حمتفظ بها حتى تاريخ ال�صتحقاق

417 252 4171 252 1موجودات مالية اأخرى بالتكلفة املطفاأةموجودات مالية حمتفظ بها حتى تاريخ ال�صتحقاق   اأدوات دين
513 72312 23موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخلموجودات مالية حمتفظ بها حتى تاريخ ال�صتحقاق   اأدوات دين

- موجودات مالية متوفرة للبيع
826 006 1985 064 5موجودات مالية اأخرى بالتكلفة املطفاأةموجودات مالية متوفرة للبيع   اأدوات دين
702 702465 465موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخلموجودات مالية متوفرة للبيع   اأدوات دين

439 967127 126موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخلموجودات مالية متوفرة للبيع   اأدوات حقوق ملكية
439 859398 358موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�صامل الآخرموجودات مالية متوفرة للبيع   اأدوات حقوق ملكية

948 948204 204موجودات مالية اأخرى بالتكلفة املطفاأةذمم وقرو�صموجودات اأخرى – فوائد للقب�ص
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ب – معايري التقارير املالية الدولية والتف�صريات اجلديدة واملعدلة والتي لي�ص لها اأثر على القوائم املالية املوحدة

تــم اتبـاع املعايري والتف�صريات اجلديدة واملعدلة التالية يف اعداد القوائم املالية املوحدة للمجموعة ، والتي   <
على  تاأثري  لها  يكون  قد  باأنه  علمًا  املوحدة  املالية  القوائم  يف  الواردة  الف�صاحات  اأو  املبالغ  على  توؤثر  مل 

املعاجلة املحا�صبية فيما يتعلق باملعامالت والرتتيبات امل�صتقبلية:

املحا�صبة  معيار  من  ال�صابقة  الن�صخة  متطلبات  يعدل 
الدويل رقم )24( بحيث:

معامالت  اإف�صاح  ملتطلبات  جزئية  اإعفاءات  يوفر   <
الأطراف ذات عالقة مع املن�صاأت احلكومية

يف�صر تعريف الأطراف ذات عالقة  <
الإرتباطات  لإف�صاح  �صريح  متطلب  على  يحتوي   <

املتعلقة باأطراف ذات عالقة.

عام  يف  )املعدل   )24( رقم  الدويل  املحا�صبي  املعيار   <
2009( اإف�صاحات اأطراف ذات عالقة.

املعايري  تطبيق  عند  اإ�صافية  اإعفاءات  املعيار  يوفر 
الدويل  باملعيار  يتعلق  مبا  املالية  للتقارير  الدولية 
للتقارير املالية رقم )7(: الأدوات املالية – اإف�صاحات 
لتجنب اإ�صتخدام الإدراك املتاأخر ول�صمان عدم حدوث 
للتقارير  الدولية  املعايري  ملطبقي  اإ�صافية  تعقيدات 

املالية.

رقم  املالية  للتقارير  الدويل  املعيار  على  التعديالت   <
)1(: تطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية لأول مرة 
مقارنة  اأرقام  اإظهار  من  حمدودة  باإعفاءات  املتعلق 
لأول   )7( رقم  املالية  للتقارير  الدويل  املعيار  ملطبقي 

مرة.

الأدوات   :)32( رقم  الدويل  املحا�صبة  معيار  يعَدل 
املالية – العر�ص بحيث يتطلب ت�صنيف الأدوات املالية 
من  ثابت  عدد  على  احل�صول  حق  حاملها  تعطي  التي 
اأي  من  ثابت  عدد  مقابل  نف�صها  املن�صاأة  ملكية  اأدوات 
مبنح  املن�صاأة  تقوم  عندما  فقط  ملكية  كاأدوات  عملة 
الأداة املالية جلميع املالكني احلاليني لنف�ص الفئة من 
قبل  ملكيته.  ح�صب  وكل  امل�صتقة  غري  امللكية  اأدوات 
تعديل املعيار كان يتم معاجلة حقوق الإ�صدار بالعملة 
م�صتقات  اأنها  على  للُم�صدر  الوظيفية   العملة  غري 

مالية.

 :)32( رقم  الدويل  املحا�صبة  معيار  على  التعديالت   <
حقوق  بت�صنيف  املتعلق  العر�ص   – املالية  الأدوات 

الإ�صدار.

يعطي تعديالت تطبيقات حمدودة للتف�صري رقم )14(: 
– احلد ملوجودات  معيار املحا�صبة الدويل رقم )19( 
التمويل  ملتطلبات  الأدنى  احلد  املحددة،  املنفعة 
املن�صاأة  تكون  عندما  التعديالت  تطبق  وتفاعالتها. 
بدفعة  وتقوم  للتمويل  الأدنى  احلد  ملتطلبات  خا�صعة 
مبكرة من امل�صاهمات يف خطط منافع املوظفني لتغطية 
اأنها  الدفعة على  في�صمح مبعاجلة هذه  املتطلبات  تلك 

موجودات.

 : املالية  الأدوات   )14( رقم  التف�صري  على  التعديالت   <
لتمويل موجودات  الأدنى  ملتطلبات احلد  الدفع مقدمًا 

خلطط منافع املوظفني املُحددة.
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مل يكن لتطبيق التح�صينات على معايري التقارير املالية 
املالية  للتقارير  الدويل  املعيار  تعدل  والتي  الدولية 
رقم  الدويل  املحا�صبة  معيار  و  و)7(  و)3(   )1( رقم 
اأية  رقم )13(  والتف�صري  و)32(  و)34(  و)27(   )1(
تاأثريات جوهرية على املبالغ والإف�صاحات الواردة يف 

القوائم املالية املوحدة.

الدولية  املالية  التقارير  معايري  على  التح�صينات   <
ال�صادرة عام 2010.

خالل  من  املالية  املطلوبات  اإطفاء  اإحت�صاب  يتطلب 
اإ�صدار اأدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة )يف�صل من 
امل�صدرة(  امللكية  حقوق  لأدوات  العادلة  القيمة  خالل 
القيمة  اأدوات  العادلة بني  القيمة  الفرق بني  قيد  ويتم 
العادلة امل�صدرة واملطلوبات التي مت اإطفائها يف قائمة 
تكون  عندما  التف�صريات  ت�صري  ل  املوحد.  الدخل 
للح�صول  اأو  الأ�صلي  بالعقد  موجودة  التحويل  �صروط 

على �صيطرة م�صرتكة للمعاملة.

التف�صري رقم )19(: اإطفاء املطلوبات من خالل اأدوات   <
حقوق امللكية.

ج – معايري التقارير املالية الدولية والتف�صريات اجلديدة واملعدلة ال�صادرة وغري �صارية املفعول بعد :

اأدناه ال�صادرة وغري  مل تطبق املجموعة معايري التقارير املالية الدولية والتف�صريات اجلديدة واملعدلة الواردة 
�صارية املفعول:

�ض�رية املفعول لل�ضنوات امل�لية 
التي تبداأ يف اأو بعد

اأول كانون الثاين 2012  )12( رقم  الدويل  املحا�صبة  معيار  على  التعديالت   <
املوجودات  اإ�صرتداد  املوؤجلة:  بال�صرائب  املتعلق 

ال�صمنية.
اأول كانون الثاين 2014  :  )32( رقم  الدويل  املحا�صبة  معيار  على  التعديالت   <

الأدوات املالية – تقا�ص املوجودات واملطلوبات املالية.
اأول متوز 2013 رقم  املالية  للتقارير  الدويل  املعيار  على  التعديالت   <

تقا�ص    – الإف�صاحات   / املالية  الأدوات   :)7(
املوجودات واملطلوبات املالية.

اأول متوز 2012 القوائم  عر�ص   :  )1( رقم  الدويل  املحا�صبة  معيار   <
املالية.

اأول كانون الثاين 2013 معيار املحا�صبة الدويل رقم )19( : منافع املوظفني.  <
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اأول كانون الثاين 2013 املالية  القوائم   :  )27( رقم  الدويل  املحا�صبة  معيار   <
املنف�صلة.

اأول كانون الثاين 2013 يف  الإ�صتثمار   :  )28( رقم  الدويل  املحا�صبة  معيار   <
ال�صركات احلليفة وامل�صاريع امل�صرتكة.

اأول كانون الثاين 2013 القوائم   :  )10( رقم  املالية  للتقارير  الدويل  املعيار   <
املالية املوحدة.

اأول كانون الثاين 2013 املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )11( : الإتفاقيات   <
امل�صرتكة.

اأول كانون الثاين 2013 الإف�صاح   :  )12( رقم  املالية  للتقارير  الدويل  املعيار   <
عن احل�ص�ص يف املن�صاآت الأخرى.

اأول كانون الثاين 2013 اإحت�صاب   :  )13( رقم  املالية  للتقارير  الدويل  املعيار   <
القيمة العادلة.

اأول كانون الثاين 2013 يف  منجم  �صطح  تعرية  تكاليف   :  )20( رقم  التف�صري   <
مرحلة الإنتاج.

الدولية  املحا�صبة  معايري  على  والتعديالت  و)12(  و)11(   )10( رقم  الدولية  املالية  التقارير   معايري 
رقم )27( و)28( ال�صادرة يف العام 2011

قام جمل�ص املعايري املحا�صبية الدولية يف �صهر اأيار 2011 باإ�صدار خم�صة معايري حول توحيد القوائم املالية،   <
 )10( رقم  املالية  للتقارير  الدولية  املعايري  وهي  والإف�صاحات  احلليفة،  وال�صركات  امل�صرتكة،  وامل�صاريع 

و)11( و)12( والتعديالت على معايري املحا�صبة الدولية رقم )27( و)28( ال�صادرة يف العام 2011.

اأثر جوهري على  اأعاله يف موعدها املحدد قد يكون لها  الواردة  اأن تطبيق املعايري اخلم�صة  تتوقع الإدارة   <
الأرقام الواردة يف القوائم املالية املوحدة للمجموعة بالإ�صافة اإلى زيادة الإي�صاحات لكن ما زالت الإدارة 
ب�صدد تقييم اأثر تطبيق تلك املعايري على القوائم املالية املوحدة للمجموعة وبالتايل مل يتم بعد حتديد الأثر 

عند التطبيق الأويل لتلك املعايري.

اأعاله يف  املبينة  والتف�صريات  املعايري  يتم تطبيق كل من  اأن  املجموعة  اإدارة  تتوقع  اأعاله  يرد  ما  باإ�صتثناء   <
اإعداد القوائم املالية املوحدة عند تاريخ �صريان كل منها دون اأن حتدث هذه املعايري والتف�صريات اأية اأثر 

جوهري على القوائم املالية للمجموعة. 
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4  - اأهم ال�ضي��ض�ت املح��ضبية 

اأ – 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 الأردين.
مت اإعداد القوائم املالية املوحدة وفقًا ملبداأ التكلفة التاريخية با�صتثناء بع�ص املوجودات واملطلوبات املالية   <

التي تظهر بالقيمة العادلة بتاريخ القوائم املالية املوحدة.

ب – حتقق االإيرادات

اإيرادات وم�صاريف الفوائد

باإيراد وم�صاريف الفوائد جلميع الأدوات املالية اخلا�صعة للفوائد يف قائمة الدخل املوحد  يتم الإعرتاف   <
باإ�صتخدام طريقة الفائدة الفعالة با�صتثناء فوائد وعمولت الت�صهيالت الئتمانية غري العاملة التي ل يتم 

العرتاف بها كاإيرادات ويتم ت�صجيلها يف ح�صاب الفوائد والعمولت املعلقة .
اإن طريقة الفائدة الفعالة هي طريقة لإحت�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 بالإعتبار كافة البنود التعاقدية لالأدوات 

املالية ولكنها ل تاأخذ بعني الإعتبار اخل�صائر الإئتمانية امل�صتقبلية . 
يتم الإعرتاف باإيراد العمولت ب�صكل عام يف تاريخ املعاملة ، يتم اإحت�صاب الإ�صرتدادات املتعلقة بالقرو�ص   <

املمنوحة �صابقًا عند قب�صها .

اإيرادات توزيع الأرباح

يتم الإعرتاف باإيرادات توزيعات الأرباح من املوجودات املالية عند ن�صوء حق للمجموعة باحل�صول على تلك   <
التوزيعات )اإقرارها من الهيئة العامة( .

اإيرادات عقود التاأمني

التاأمني كاإيرادات لل�صنة )اأق�صاط تاأمني مكت�صبة( على  التاأمني الناجتة عن عقود  باأق�صاط  يتم الإعرتاف   <
اأ�صا�س الفرتات الزمنية امل�صتحقة ومبا يتنا�صب مع فرتة التغطية التاأمينية. ويتم الإعرتاف 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 الأخرى.
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اإيرادات عقود التاأجري

اإن �صيا�صة املجموعة املتعلقة بعقود التاأجري مذكورة يف الإي�صاح )4ج( اأدناه .  <

ج – عقود االيجار

ت�صنف عقود اليجار كايجارات متويلية عندما تن�س �صروط اليجار على حتويل جميع املخاطر واملنافع املتعلقة   <
بالتملك للم�صتاأجر ب�صكل جوهري . اأما جميع عقود اليجار الخرى فت�صنف كايجارات ت�صغيلية كما يلي :

1 – املجموعة كموؤجر

يتم قيد دخل اليجارات الت�صغيلية با�صتخدام طريقة الق�صط الثابت على مدى عمر اليجار. كما ت�صاف   <
للموجودات  الدفرتية  القيمة  الى  الت�صغيلي  العقد  وترتيب  مناق�صة  يف  املتكبدة  الولية  املبا�صرة  التكاليف 

امل�صتاأجرة وتقيد وفقا لطريقة الق�صط الثابت على مدى فرتة اليجار.

2 – املجموعة كم�صتاأجر

ت�صجل املوجودات املقتناة من خالل عقود اليجار التمويلية بداية بقيمتها العادلة عند بداية عقد اليجار   <
اأو بالقيمة احلالية للحد الدنى من دفعات اليجار، اأيهما اأقل. كما يتم ت�صجيل مطلوبات التاأجري التمويلي 
اجل  من  التمويلي  التاأجري  مطلوبات  وتخفي�ص  متويل  م�صاريف  بني  اليجار  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 اليجار الت�صغيلي كم�صروف وفقًا لطريقة الق�صط الثابت على مدى عمر الإيجار.  <

د – العمالت االأجنبية

اإجراء  بتاريخ  ال�صائدة  ال�صرف  باأ�صعار  ال�صنة  خالل  الأجنبية  بالعمالت  تتم  التي  املعامالت  ت�صجيل  يتم   <
املعامالت.  يتم حتويل البنود النقدية با�صتخدام ال�صعر ال�صائد بتاريخ اإعداد القوائم املالية املوحدة، ويتم 
العرتاف بالأرباح/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 الأ�صهم( با�صتخدام ال�صعر ال�صائد بتاريخ تقييم تلك املوجودات، ويتم 

العرتاف باأرباح / خ�صائر التقييم كجزء من تلك القيمة العادلة .
عند توحيد القوائم املالية يتم  ترجمة موجودات ومطلوبات الفروع وال�صركة ال�صقيقة وال�صركات التابعة يف   <
اخلارج من العملة املحلية )الأ�صا�صية( اإلى عملة التقرير وفقًا لالأ�صعار الو�صطية للعمالت يف تاريخ القوائم 
وال�صركات  الفروع اخلارجية  ال�صتثمار يف  تقييم �صايف  الناجمة عن  العملة  فروقات  اأما   . املوحدة  املالية 

التابعة فتظهر �صمن بنود الدخل ال�صامل الأخرى املوحد .
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ه – املوجودات الثابتة

مرتاكمة  خ�صائر  واية  املرتاكمة  ال�صتهالكات  منها  مطروحا  التاريخية  بالتكلفة  الثابتة  املوجودات  تظهر   <
ناجتة عن التدين يف القيمة. وت�صمل التكلفة على جميع التكاليف املتعلقة مبا�صرة بال�صراء. وعندما يتكون 
يتم معاجلتها كبنود ممتلكات ومعدات  انتاجية خمتلفة  اأعمار  اأجزاء ذات  الثابتة من  املوجودات  بند من 

منف�صلة.
تقيد ال�صتهالكات با�صتخدام طريقة الق�صط الثابت من اجل تخفي�ص تكلفة املوجودات على مدى اعمارها   <

النتاجية املتوقعة .
ل يتم اإ�صتهالك الأرا�صي واملمتلكات حتت الن�صاء.  <

تظهر املوجودات قيد الإن�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 ل 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 ال�صتبعاد والقيمة   <

الدفرتية( يف قائمة الدخل املوحد يف ال�صنة التي يتم بها اإ�صتبعاد هذه املوجودات.

و – ا�صتثمارات يف �صركات حليفة

املتعلقة  القرارات  على  فعال  تاأثريًا  فيها  املجموعة  متار�ص  التي  ال�صركات  تلك  هي  احلليفة  ال�صركات   <
بال�صيا�صات املالية والت�صغيلية والتي متلك املجموعة ن�صبة ترتاوح بني 20٪ اإلى 50٪ من حقوق الت�صويت .

تظهر ال�صتثمارات يف ال�صركات احلليفة مبوجب طريقة حقوق امللكية.  <
يتـم ا�صتبعاد املعامالت والأر�صدة يف ما بني املجموعة وال�صركات احلليفة وح�صب ن�صبة م�صاهمة املجموعة   <

يف هذه ال�صركات. 

ز – �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 الأرباح اخلا�صعة لل�صريبة ، وتختلف الأرباح اخلا�صعة   <
اأو  اإيرادات غري خا�صعة لل�صريبة  لل�صريبة عن الأرباح املعلنة يف القوائم املالية لن الأرباح املعلنة ت�صمل 
م�صاريف غري قابلة للتنزيل يف ال�صنة املالية واإمنا يف �صنوات لحقة اأو اخل�صائر املرتاكمة املقبولة �صريبيا 

اأو بنود لي�صت خا�صعة اأو مقبولة التنزيل لأغرا�ص �صريبية.
حت�صــب ال�صرائب مبوجب الن�صب ال�صرائبية املقررة مبوجب القوانني والأنظمة والتعليمات يف البلدان التي   <

تعمل فيها املجموعة .
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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  اللتزام وحتت�صب  با�صتخدام طريقة  املوؤجلة  ال�صرائب  احت�صاب 

التي يتوقع تطبيقها عند ت�صوية اللتزام ال�صريبي اأو حتقيق املوجودات ال�صريبية املوؤجلة .
يتم مراجعة ر�صيد املوجودات ال�صريبية املوؤجلة يف تاريخ القوائم املالية املوحدة ويتم تخفي�صها يف حالة   <

توقع عدم اإمكانية ال�صتفادة من تلك املوجودات ال�صريبية جزئيا اأو كليا .

ح – املوجودات املالية

يتم العرتاف 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 الإقتناء باإ�صتثناء املوجودات املالية 
بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل حيث تقيد بدايًة بالقيمة العادلة ويتم ت�صجيل م�صاريف الإقتناء يف 

قائمة الدخل املوحد .

1 - املوجودات املالية وفقًا للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9

يتم قيا�س كافة املوجودات املالية الحقاً بالتكلفة املطفاأة او القيمة العادلة .

ت�صنيف املوجودات املالية 

االأدوات املالية بالتكلفة املطفاأة:

يتم قيا�ص اأدوات الدين ، وت�صمل الت�صهيالت الإئتمانية املبا�صرة والأذونات وال�صندات ، بالتكلفة املطفاأة يف   <
حال توافر ال�صرطني  التاليني: 

الإحتفاظ  اإلى  يهدف  اأعمال  لنموذج  وفقًا  بها  حمتفظ  الدين(  )اأدوات  املالية  املوجودات  تلك  كانت  اإذا  اأ- 
باملوجودات بغر�ص حت�صيل التدفقات النقدية املتعاقد عليها

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 )اإل   <
اإذا كانت م�صنفة كاأدوات دين بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل(. ويتم قيا�صها لحقًا بالتكلفة املطفاأة 
با�صتخدام طريقة الفائدة الفعالة بعد طرح اأي خ�صارة تدين يف القيمة ، ويتم العرتاف باإيراد الفائدة يف 

بيان الدخل .
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يف حال تغريت اأهداف منوذج الأعمال بحيث كان هنالك تعار�س مع �صروط التكلفة املطفاأة ، فاإنه يجب على   <
املجموعة اإعادة ت�صنيف اأدوات الدين امل�صنفة �صابقًا بالتكلفة املطفاأة لت�صنيف بالقيمة العادلة من خالل 

قائمة الدخل .
وقد تختار املجموعة اأن ت�صنف اأدوات الدين التي تطابق �صروط التكلفة املطفاأة امل�صار اإليها اأعاله كاأدوات   <
مداينة 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 املالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

اإن اأدوات الدين التي ل تتطابق مع �صروط التكلفة املطفاأة املذكورة اأعاله ، اأو التي تطابق تلك ال�صروط ومع   <
ذلك اختارت املجموعة عند الإعرتاف الأويل ت�صنيفها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ، يتم قيا�صها 

بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل.
وكانت  املطفاأة  التكلفة  �صروط  مع  توافق  هناك  اأ�صبح  بحيث  الأعمال  منوذج  اأهداف  تغريت  حال  ويف   <
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 . ل يجوز اإعادة ت�صنيف 

اأدوات الدين امل�صنفة عند العرتاف الأويل بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل.
يتم ت�صنيف ال�صتثمارات يف اأدوات امللكية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ، اإل اإذا قامت املجموعة   <
بت�صنيف ا�صتثمار حمتفظ به لغري املتاجرة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�صامل الآخر عند العرتاف 

املبدئي .
يتم قيا�ص املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل بالقيمة العادلة، ويتم العرتاف بالأرباح   <

واخل�صائر الناجتة عن اإعادة القيا�ص يف قائمة الدخل املوحد.
يتم العرتاف باإيرادات توزيعات الأرباح من ال�صتثمارات يف اأدوات امللكية بالقيمة العادلة من خالل الأرباح يف   <
قائمة الدخل عندما ين�صاأ حق للمجموعة يف احل�صول على توزيعات الأرباح )اإقرارها من قبل الهيئة العامة( .

املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�صامل الآخر

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 الآخر. ول ي�صمح الت�صنيف بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�صامل الآخر 

اإذا كان ال�صتثمار باأداة امللكية حمتفظ به لغر�ص املتاجرة.
تعترب املوجودات املالية حمتفظ بها لغر�ص املتاجرة اإذا :

مت �صراوؤها اأ�صا�صًا لغر�ص بيعها يف امل�صتقبل القريب ، اأو   -
كانت عند العرتاف املبدئي جزء من حمفظة اأدوات مالية حمددة تديرها املجموعة ولها طابع فعلي حديث   -

للح�صول على اأرباح يف فرتات ق�صرية ، اأو 
كانت اأدوات م�صتقة غري م�صنفة وفعالة كاأداة حتوط اأو ك�صمان مايل .  -
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بالقيمة  الآخر مبدئيا  ال�صامل  الدخل  العادلة من خالل  بالقيمة  امللكية  اأدوات  ال�صتثمارات يف  قيا�ص  يتم   <
العادلة م�صاف اإليها تكاليف املعاملة. ويتم قيا�صها لحقًا بالقيمة العادلة ويتم العرتاف بالأرباح واخل�صائر 
تقييم  اإعادة  اإلى احتياطي  الآخر وت�صاف  ال�صامل  الدخل  بند  العادلة حتت  القيمة  التغري يف  النا�صئة عن 
ال�صتثمارات . عند ا�صتبعاد املوجودات املالية ، فاإن الأرباح اأو اخل�صائر املرتاكمة �صابقًا يف احتياطي اإعادة 

تقييم ال�صتثمارات ل يتم اإعادة ت�صنيفها اإلى قائمة الدخل ولكن يتم اإعادة ت�صنيفها اإلى الأرباح املدورة.
يتم العرتاف بتوزيعات الأرباح على هذه ال�صتثمارات يف اأدوات امللكية يف قائمة الدخل عندما ين�صاأ حق   <
اإذا كانت هذه التوزيعات متثل ب�صكل وا�صح ا�صرتداد جلزء من  اإل   ، املجموعة يف ا�صتالم هذه التوزيعات 

تكاليف ال�صتثمار .

2 - املوجودات املالية وفقًا ملعيار املحا�صبة الدويل رقم 39

موجودات مالية للمتاجرة

هي تلك املوجودات التي مت اقتناوؤها ب�صفة اأ�صا�صية بغر�ص بيعها يف مدى زمني ق�صري او كانت جزءًا من   <
حمفظة اأدوات مالية يتم اإدارتها معًا ويوجد دليل على وجود معامالت فعلية حديثة توؤيد احل�صول على اأرباح 

ق�صرية الأجل.  
يتم ت�صجيل املوجودات املالية للمتاجرة املحددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل عند ال�صراء يف حني   <
يتم ت�صجيل م�صاريف القتناء يف قائمة الدخل املوحد، ويعاد تقييمها يف تاريخ القوائم املالية بالقيمة العادلة 

ويتم ت�صجيل التغريات الالحقة يف قائمة الدخل يف نف�ص فرتة حدوث هذا التغري .
يتم ت�صجيل الأرباح )اخل�صائر( الناجمة عن التغري يف اأ�صعار �صرف العمالت الأجنبية للموجودات النقدية   <
النقدية فيتم  للموجودات غري  بالن�صبة  اأما  اأرباح )خ�صائر( العمالت الأجنبية،  بالعمالت الأجنبية �صمن 

اإدراجها كجزء من التغري يف القيمة العادلة.
يتم ت�صجيل الأرباح املوزعة �صمن بند ارباح موجودات مالية للمتاجرة يف حني يتم ت�صجيل الفوائد املتحققة   <

�صمن بند الفوائد الدائنة يف قائمة الدخل املوحد.

موجودات مالية حمددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

هي تلك املوجودات التي مت اقتناوؤها بهدف اإزالة اأو التقليل بحد كبري من عدم الت�صاق يف القيا�ص والعرتاف   <
و/اأو  املوجودات  من  جمموعة  �صمن  اإداراتها  يتم  التي  املوجودات  تلك  هي  اأو  املحا�صبي(  التوافق  )عدم 

املطلوبات التي يتم تقيمها على اأ�صا�ص القيمة العادلة وفق اإدارة خماطر اأو اإ�صرتاتيجية ا�صتثمار موثقة .
يتم ت�صجيل املوجودات املالية للمتاجرة بالقيمة العادلة عند ال�صراء يف حني يتم ت�صجيل م�صاريف القتناء   <
التغريات  ت�صجيل  ويتم  العادلة  بالقيمة  املالية  القوائم  تاريخ  يف  تقييمها  ويعاد   ، املوحد  الدخل  قائمة  يف 

الالحقة يف قائمة الدخل املوحد يف نف�ص فرتة حدوث هذا التغري .
يتم ت�صجيل الأرباح )اخل�صائر( الناجمة عن التغري يف اأ�صعار �صرف العمالت الأجنبية للموجودات النقدية   <
النقدية فيتم  للموجودات غري  بالن�صبة  اأما  اأرباح )خ�صائر( العمالت الأجنبية،  بالعمالت الأجنبية �صمن 

اإدراجها كجزء من التغري يف القيمة العادلة يف الدخل ال�صامل.
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يتم ت�صجيل الأرباح املوزعة �صمن بند ارباح موجودات مالية حمددة بالقيمة العادلة يف حني يتم ت�صجيل   <
الفوائد املتحققة �صمن بند الفوائد الدائنة يف قائمة الدخل املوحد.

موجودات مالية متوفرة للبيع

هي تلك املوجودات التي مل يتم ت�صنيفها كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل املوحد اأو   <
كت�صهيالت ائتمانية مبا�صرة اأو كموجودات مالية حمتفظ بها لتاريخ ال�صتحقاق .

ال�صراء  عند  القتناء  اإليها م�صاريف  العادلة م�صافًا  بالقيمة  للبيع  املتوفرة  املالية  املوجودات  ت�صجيل  يتم   <
اإعادة  الناجتة عن  العادلة  القيمة  التغري يف  ويظهر  العادلة،  بالقيمة  املالية  القوائم  بتاريخ  تقييمها  ويعاد 
التقييم يف الدخل ال�صامل . تظهر املوجودات املالية التي ل ميكن حتديد قيمتها العادلة ب�صكل يعتمد عليه 

بالتكلفة .
يف حال بيع هذه املوجودات اأو جزء منها اأو ح�صول تدين يف قيمتها يتم ت�صجيل الأرباح اأو اخل�صائر الناجتة   <
هذه  تخ�ص  والتي  ال�صامل  الدخل  �صابقًا يف  املقيدة  املبالغ  ذلك  املوحد مبا يف  الدخل  قائمة  ذلك يف  عن 

املوجودات . 
ميكن ا�صرتجاع خ�صارة التدين التي مت ت�صجيلها �صابقا يف قائمة الدخل املوحد لأدوات الدين اإذا ما تبني   <
مبو�صوعية اإن الزيادة يف القيمة العادلة لتلك الأدوات قد حدثت يف فرتة لحقة لت�صجيل خ�صائر التدين، يف 

حني انه ل ميكن ا�صرتجاع خ�صائر التدين يف اأ�صهم ال�صركات .
يتم ت�صجيل الأرباح واخل�صائر الناجمة عن التغري يف اأ�صعار �صرف العمالت الأجنبية للموجودات النقدية   <
فيتم  النقدية  غري  للموجودات  بالن�صبة  اأما   ، الأجنبية  العمالت  وخ�صائر  اأرباح  �صمن  الأجنبية  بالعمالت 
اإدراجها كجزء من التغري يف القيمة العادلة . يتم ت�صجيل الفوائد املكت�صبة من املوجودات املالية املتوفرة 

للبيع يف قائمة الدخل املوحد با�صتخدام طريقة الفائدة الفعلية .
الفوائد  ت�صجيل  يتم  حني  يف  للبيع  متوفرة  مالية  موجودات  اأرباح  بند  �صمن  املوزعة  الأرباح  ت�صجيل  يتم   <

املتحققة �صمن بند الفوائد الدائنة يف قائمة الدخل املوحد.

موجودات مالية حمتفظ بها لتاريخ اال�صتحقاق

هي تلك املوجودات التي لها دفعات ثابتة اأو قابلة للتحديد ويوجد لدى املجموعة النية والقدرة على الحتفاظ   <
بها لتاريخ ال�صتحقاق .

القتناء،  م�صاريف  اإليها  م�صافًا  العادلة(  )القيمة  بالتكلفة  ال�صراء  عند  املالية  املوجودات  ت�صجيل  يتـم   <
وتطفاأ العالوة / اخل�صم با�صتخدام طريقة الفائدة الفعلية، قيدًا على اأو حل�صاب الفائدة، وتطرح منها اأية 
خم�ص�صات ناجتة عن التدين يف قيمتها يوؤدي اإلى عدم اإمكانية ا�صرتداد الأ�صل اأو جزء منه. ويتم ت�صجيل 

اأي تدين يف قيمتها يف قائمة الدخل املوحد.
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ت�صهيالت ائتمانية مبا�صرة

هي تلك املوجودات التي اأحدثتها املجموعة ولها دفعات ثابتة اأو قابلة للتحديد ولي�ص لها �صوق ن�صط .   <
ت�صجل الت�صهيالت الئتمانية املبا�صرة بالتكلفة، وتدرج يف قائمة املركز املايل املوحد بعد طرح املخ�ص�صات   <

والفوائد والعمولت املعلقة. 
املبالغ  حت�صيل  اإمكانية  عدم  يتبني  عندما  املبا�صرة  الئتمانية  للت�صهيالت  تدين  خم�ص�ص  تكوين  يتم   <
امل�صتحقة للمجموعة وتوفر دليل مو�صوعي على اأن حدثا ما قد اأثر �صلبًا على التدفقات النقدية امل�صتقبلية 

للت�صهيالت الئتمانية املبا�صرة وعندما ميكن تقدير هذا التدين .
حتدد قيمة التدين بالقيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�صتقبلية خم�صومة ب�صعر الفائدة الأ�صلي، اأو مبوجب   <
تعليمات البنك املركزي الأردين وال�صلطات الرقابية يف البلدان التي تعمل بها املجموعة )اأي القيمتني اأعلى( 

، وت�صجل قيمة التدين يف قائمة الدخل املوحد.
يتم تعليق الفوائد والعمولت على الت�صهيالت الئتمانية املبا�صرة غري العاملة ح�صب تعليمات البنك املركزي   <

الأردين اأو ال�صلطات الرقابية يف البلدان التي تعمل بها املجموعة )اأيهما اأ�صد( . 
يتم �صطب الت�صهيالت الئتمانية املعد لها خم�ص�صات يف حال عدم جدوى الإجراءات املتخذة لتح�صيلها   <
بتنزيلها من املخ�ص�ص ويتم حتويل اأي فائ�ص يف املخ�ص�ص الإجمايل )اإن وجد( يف قائمة الدخل املوحد ، 

وي�صاف املح�صل من الديون ال�صابق �صطبها اإلى الإيرادات .

ط - القيمة العادلة

ميثل �صعر الإغالق بتاريخ القوائم املالية يف الأ�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 الأداة املالية يتم تقدير 

قيمتها العادلة باإحدى الطرق التالية :
مقارنتها بالقيمة ال�صوقية احلالية لأداة مالية م�صابهة لها اإلى حد كبري .  -

خ�صم التدفقات النقدية املتوقعة .  -
مناذج ت�صعري اخليارات .  -

تهدف طرق التقييم اإلى احل�صول على قيمة عادلة تعك�ص توقعات ال�صوق وتاأخذ بالعتبار 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 .

ي - التدين يف قيمة املوجودات املالية

تقوم املجموعة مبراجعة القيم الدفرتية للموجودات املالية بالتكلفة املطفاأة يف تاريخ القوائم املالية املوحدة   <
اأو على �صكل جمموعة. يتم  اإذا كانت هنالك موؤ�صرات تدل على اأي تدين يف قيمتها افراديًا  لتحديد فيما 
ت�صجيل التدين يف قيمة تلك املوجودات املالية عند وجود دليل مو�صوعي نتيجة لوقوع حدث اأو اأكرث لحقًا 

لتاريخ الإعرتاف الأويل لتلك املوجودات.
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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 الأ�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  الإعرتاف  ويتم  القيمة. هذا  التدين يف  خم�ص�ص 

الدخل املوحد. 

ك - امل�صتقات املالية

امل�صتقبلية، عقود  الفائدة  الآجلة، عقود  الأجنبية  العمالت  املالية )مثل عقود  الأدوات  اإثبات م�صتقات  يتم   <
املقاي�صة ، حقوق خيارات اأ�صعار العمالت الأجنبية( يف قائمة املركز املايل املوحد بالقيمة العادلة.

1. امل�صتقات املالية املحتفظ بها لأغرا�س التحوط

التحوط للقيمة العادلة : هو التحوط ملخاطر التغري يف القيمة العادلة ملوجودات ومطلوبات املجموعة .  >
يف حال انطباق �صروط حتوط القيمة العادلة يتم ت�صجيل الأرباح 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.
التحوط للتدفقات النقدية : هو التحوط ملخاطر تغريات التدفقات النقدية ملوجودات ومطلوبات املجموعة   >

احلالية واملتوقعة والتي لها تاأثري على قائمة الدخل املوحد.
يف حال انطباق �صروط حتوط التدفقات النقدية الفعال، يتم ت�صجيل الأرباح اأو اخل�صائر الناجتة عن التغري   
يف القيمة العادلة لأداة التحوط �صمن الدخل ال�صامل ، ويتم حتويله لقائمة الدخل املوحد يف الفرتة التي يوؤثر 

بها التدفق النقدي املتحوط له على قائمة الدخل املوحد.
التحوطات التي ل ينطبق عليها �صروط التحوط الفعال، يتم ت�صجيل الأرباح اأو اخل�صائر الناجتة عن التغري   

يف القيمة العادلة لأداة التحوط يف قائمة الدخل املوحد.
التحوط ل�صايف ال�صتثمار يف وحدات اأجنبية :  >

يف حال انطباق �صروط التحوط ل�صايف ال�صتثمار يف وحدات اأجنبية، يتم ت�صجيل الأرباح اأو اخل�صائر الناجتة   
عن التغري يف القيمة العادلة لأداة التحوط �صمن الدخل ال�صامل، ويتم حتويله لقائمة الدخل املوحد عند بيع 

ال�صتثمار يف الوحدة الأجنبية امل�صتثمر بها .
التحوطات التي ل ينطبق عليها �صروط التحوط الفعال، يتم ت�صجيل الأرباح اأو اخل�صائر الناجتة عن التغري   <

يف القيمة العادلة لأداة التحوط يف قائمة الدخل املوحد.

دة
وح

لم
ة ا

الي
لم

م ا
وائ

لق
ل ا

حو
ت 

حا
ضا

اي



160

2. امل�صتقات املالية املحتفظ بها لأغرا�ص املتاجرة 

املايل  املركز  قائمة  يف  املتاجرة  لأغرا�ص  بها  املحتفظ  املالية  الأدوات  مل�صتقات  العادلة  القيمة  اإثبات  يتم   <
املوحد �صمن املوجودات الأخرى اأو املطلوبات الأخرى ، ويتم ت�صجيل مبلغ التغري يف القيمة العادلة يف قائمة 

الدخل املوحد.

ل - املوجودات التي اآلت ملكيتها للمجموعة وفاًء لديون م�صتحقة

اآلت بها  “موجودات اأخرى” وذلك بالقيمة التي  اآلت ملكيتها للمجموعة �صمن بند  تظهر املوجودات التي   <
للمجموعة اأو القيمة العادلة اأيهما اأقل .

يعاد تقييم هذه املوجودات يف تاريخ امليزانية العامة بالقيمة العادلة )مطروحًا منها تكاليف البيع( ب�صكل   <
اإفرادي حيث يتم ت�صجيل التدين يف قيمتها كخ�صارة يف قائمة الدخل املوحد ويتم ت�صجيل الزيادة الالحقة 
يف قائمة الدخل املوحد اإلى احلد الذي ل يتجاوز قيمة التدين الذي مت قيده على قائمة الدخل املوحد �صابقًا.

م - املخ�ص�صات

يتم العرتاف باملخ�ص�صات عندما يكون على املجموعة التزامات يف تاريخ القوائم املالية نا�صئة عن اأحداث   <
�صابقة وان ت�صديد اللتزامات 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 على قائمة الدخل املوحد ، ويتم قيد املبالغ املدفوعة للموظفني عند 

نهاية اخلدمة اأو تركهم للعمل على املخ�ص�ص املاأخوذ لها. 

�س - ح�صابات مداره ل�صالح العمالء

متثل احل�صابات التي تديرها املجموعة نيابة عن العمالء ول تعترب من موجودات املجموعة. يتم اإظهار ر�صوم   <
وعمولت 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 .

ع - 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 . 
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ف - النقد وما يف حكمه

بنوك  لدى  والأر�صدة  النقد  وتت�صمن:  اأ�صهر،  ثالثة  مدة  ت�صتحق خالل  التي  النقدية  والأر�صدة  النقد  هو   <
التي  امل�صرفية  واملوؤ�ص�صات  البنوك  ودائع  وتنزل  امل�صرفية،  واملوؤ�ص�صات  البنوك  لدى  والأر�صدة  مركزية 

ت�صتحق خالل مدة ثالثة اأ�صهر والأر�صدة املقيدة ال�صحب .

5  - التقديرات املح��ضبية

املالية  القوائم  البنود يف  اإجراء تقديرات واجتهادات لبع�ص  املالية املوحدة املرفقة  القوائم  اإعداد  يتطلب   <
املوحدة من خالل تطبيق ال�صيا�صات املحا�صبية ومن اأمثلة ذلك تقدير قيمة خم�ص�ص التدين للت�صهيالت 
غري العاملة ونية الإدارة لإظهار ال�صتثمارات املالية حلني ال�صتحقاق وتقييم العمر الإنتاجي للموجودات 
وتدين قيمتها، وتقوم الإدارة اأي�صًا باإجراء تقديرات م�صتقبلية لالأمور غري املوؤكدة يف تاريخ القوائم املالية 
املوحدة والتي قد ينتج عنها خماطر هامة ومن املمكن اأن توؤدي اإلى تعديالت جوهرية يف اأر�صدة املوجودات 
تقدير قيمة  اأمثلة ذلك  القادمة. ومن  املالية  ال�صنة  املوحدة خالل  املالية  القوائم  الظاهرة يف  واملطلوبات 

املخ�ص�صات املختلفة واملطلوبات التي من املحتمل اأن تطراأ على املجموعة.
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باآلف الدولرات الأمريكية6- نقد واأر�ضدة لدى بنوك مركزية
31 كانــــون الول

 20112010ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :
)معاد اإظهارها(

168 367 154 342 نقد يف اخلزينة
اأر�صدة لدى بنوك مركزية:

960 546 466 529 ح�صابات جارية
538 268 0045 532 5ودائع لأجل وخا�صعة لإ�صعار
710 159 6081 120 1الحتياطي النقدي الإجباري

727 302 446 263 �صهادات اإيداع
103 645 6787 787 7املجموع

با�صتثناء الحتياطي النقدي ل توجد اأية اأر�صدة مقيدة ال�صحب لدى البنوك املركزية.   - 
بلغت الر�صدة التي ت�صتحق خالل فرتة تزيد عن ثالثة ا�صهر 162.2 مليون دولر اأمريكي كما يف 31 كانون الأول 2011 )202.9 مليون دولر   - 

اأمريكي كما يف 31 كانون الأول 2010( .

باآلف الدولرات الأمريكية
31 كانــــون الول 7- اأر�ضدة لدى بنوك وموؤ�ض�ض�ت م�ضرفية

 20112010    ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :
)معاد اإظهارها(

534 796 201 192 1ح�صابات جارية
742 695 6813 892 2ودائع ت�صتحق خالل 3 اأ�صهر

026 82 -  �صهادات اإيداع
302 574 8824 084 4املجموع

باآلف الدولرات الأمريكية
31 كانــــون الول 8- اإيداع�ت لدى بنوك وموؤ�ض�ض�ت م�ضرفية

2010 2011    ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :
447 102 228 124 اإيداعات ت�صتحق بعد 3 اأ�صهر وقبل 6 اأ�صهر 
240 40 341 27 اإيداعات ت�صتحق بعد 6 اأ�صهر وقبل 9 اأ�صهر

683 32 874 20 اإيداعات ت�صتحق بعد 9 اأ�صهر وقبل �صنة
479 50 350 3 اإيداعات ت�صتحق بعد �صنة

849 225 793 175 املجموع

يوجد اأر�صدة لدى بنوك حملية  لفرتة تقل عن ثالثة اأ�صهر مببلغ 33.811 مليون دولر اأمريكي كما يف 31 كانون الأول 2011  - 
)�صفر كما يف 31 كانون اأول 2010(.

ل توجد اأر�صدة وايداعات مقيدة ال�صحب كما يف 31 كانون الأول 2011 و 2010 .  -
ل توجد اأر�صدة وايداعات ل تتقا�صى فوائد كما يف 31 كانون الأول 2011 و 2010 .  -
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9 - موجودات م�لية ب�لقيمة الع�دلة من خالل ق�ئمة الدخل
باآلف الدولرات الأمريكيةان تفا�صيل هذا البند مبوجب املعيار الدويل للتقارير املالية  رقم )9( هي كما يلي :

31 كانون الأول 2011
223 194 اأذونات و�صندات حكومية

028 450 �صندات �صركات
619 126 �صلف وقرو�ص

675 181 اأ�صهم و�صناديق اإ�صتثمارية       
545 952 املجموع

10 - موجودات م�لية ب�لقيمة الع�دلة من خالل الدخل ال�ض�مل االآخر
باآلف الدولرات الأمريكيةان تفا�صيل هذا البند مبوجب املعيار الدويل للتقارير املالية  رقم )9( هي كما يلي :

31 كانون الأول 2011

581 641 *   اأ�صهم �صركات و�صناديق اإ�صتثمارية       

581 641 املجموع

* بلغت توزيعات الأرباح النقدية على ال�صتثمارات اأعاله 5.7 مليون دولر اأمريكي لل�صنة املنتهية يف 31 كانون الأول 2011.

11 - موجودات م�لية للمت�جرة وحمددة ب�لقيمة الع�دلة من خالل ق�ئمة الدخل
ان تفا�صيل هذا البند مبوجب معيار املحا�صبة الدويل رقم )39( هي كما يلي :

باآلف الدولرات الأمريكية

31 كانون الأول 2010 اأ - موجودات م�لية للمت�جرة
415 83 �صندات حكومية
099 257 �صندات �صركات

475 57 اأ�صهم �صركات و�صناديق اإ�صتثمارية
989 397 املجموع

باآلف الدولرات الأمريكية
31 كانون الأول 2010 ب - موجودات م�لية حمددة ب�لقيمة الع�دلة من خالل ق�ئمة الدخل

709 25 �صندات حكومية
218 199 �صندات �صركات

927 224 املجموع
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12 - ت�ضهيالت ائتم�نية مب��ضرة ب�لتكلفة املطف�أة

       اإن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

بــــــــــاآلف الـدولرات المـــريــــكـــــــــــية

31 كانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون الأول 2011

اأفراد 
بنوك �صركات

وموؤ�ص�صات 
مالية

حكومات 
وقطاع عام

املجموع �صغرية 
ومتو�صطة

كربى

892 869 706 10 944 227 352 345 962 221 928 63 كمبيالت واأ�صناد خم�صومة *

320 880 3173 355 375  234 725 1042 719 290 80 ح�صابات جارية مدينة *

657 155 11516 861 953 145 442 673 38211 621 7651 853 1�صلف وقرو�ص م�صتغلة *

565 572 1-  -  785 16 929 257 851 297 1قرو�ص عقارية

826 86 -  -  -  -  826 86 بطاقات ائتمان

260 565 13822 227 2721 374 813 760 37714 820 6602 382 3    املجموع

865 237 -  519 1 755 105 821 92 770 37 ينزل: فوائد وعمولت معلقة 

762 372 4361 2 290 3 924 070 0981 148 014 148      خم�ص�ص تدين ت�صهيالت ائتمانية مبا�صرة 

627 610 4361 2 809 4 679 176 9191 240 784 185 املجموع

633 954 70220 224 4631 369 134 584 45813 579 8762 196 3�ض�يف ت�ضهيالت ائتم�نية مب��ضرة ب�لتكلفة املطف�أة

* �صايف بعد تنزيل الفوائد والعمولت املقبو�صة مقدمًا البالغة 103.3 مليون دولر اأمريكي كما يف 31 كانون الول 2011 .
 - بلغت الت�صهيالت املمنوحة للحكومة الأردنية و بكفالتها 147.2 مليون دولر اأو ما ن�صبته 0.7٪ من اإجمايل الت�صهيالت كما يف 31 كانون الول 

. 2011
 - بلغت الت�صهيالت الئتمانية غري العاملة 1586.5 مليون دولر اأو ما ن�صبته 7٪ من اإجمايل الت�صهيالت كما يف 31 كانون الول 2011 .

 - بلغت الت�صهيالت الئتمانية غري العاملة، بعد تنزيل الفوائد والعمولت املعلقة ، ما يعادل 1348.7  مليون دولر اأو ما ن�صبته 6٪ من ر�صيد 
الت�صهيالت بعد تنزيل الفوائد املعلقة كما يف 31 كانون الول 2011 .



165

دة
وح

لم
ة ا

الي
لم

م ا
وائ

لق
ل ا

حو
ت 

حا
ضا

اي

بــــــــــاآلف الـدولرات المـــريــــكـــــــــــية

31 كانون الول  2010 )معاد اظهارها(

اأفراد 

بنوك �صركات
وموؤ�ص�صات 

مالية

حكومات 
وقطاع عام

املجموع �صغرية 
ومتو�صطة

كربى

943 677 034 6 111 32 942 390 540 189 316 59 كمبيالت واأ�صناد خم�صومة *

476 537 4723 255 698  740 549 6482 661 918 69 ح�صابات جارية مدينة *

407 770 56616 169 5281 363 246 796 75211 678 3151 762 1�صلف وقرو�ص م�صتغلة *

317 551 1-  -  033 128 259 300 025 123 1قرو�ص عقارية

853 71 -  -  -  -  853 71 بطاقات ائتمان

996 608 07222 431 3371 396 961 864 19914 830 4272 086 3    املجموع

198 205 -  869  125 85 233 91 971 27 ينزل: فوائد وعمولت معلقة 

862 056 6761 2 -  251 786 788 138 147 129        خم�ص�ص تدين ت�صهيالت ائتمانية مبا�صرة 

060 262 6761 2 869  376 871 021 230 118 157     املجموع

936 346 39621 428 4681 395 585 993 17813 600 3092 929 2�ض�يف ت�ضهيالت ائتم�نية مب��ضرة ب�لتكلفة املطف�أة

* �صايف بعد تنزيل الفوائد والعمولت املقبو�صة مقدمًا البالغة 80.6 مليون دولر اأمريكي كما يف 31 كانون الول 2010 .
 - بلغت الت�صهيالت املمنوحة للحكومة الأردنية و بكفالتها  114.2 مليون دولر اأو ما ن�صبته 0.5٪ من اإجمايل الت�صهيالت كما يف 31 كانون الول 

. 2010
 - بلغت الت�صهيالت الئتمانية غري العاملة 1738.2 مليون دولر اأو ما ن�صبته 7.7٪ من اإجمايل الت�صهيالت كما يف 31 كانون الول 2010 .

 - بلغت الت�صهيالت الئتمانية غري العاملة، بعد تنزيل الفوائد والعمولت املعلقة ، ما يعادل 1533 مليون دولر اأو ما ن�صبته 6.8٪ من ر�صيد 
الت�صهيالت بعد تنزيل الفوائد املعلقة كما يف 31 كانون الول 2010 .
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تف��ضيل حركة الفوائد والعموالت املعلقة 

بــــــاآلف الـدولرات المـــريــكــــــية

31 كانـــــــــــــــــــــــــــون الأول 2011

اأفراد 
بنوك �صركات

وموؤ�ص�صات 
مالية

حكومات 
وقطاع عام

املجموع �صغرية 
ومتو�صطة

كربى

198 205 -  869  125 85 233 91 971 27 ر�صيد بداية ال�صنة

883 64 -  649  056 40 309 12 869 11 فوائد وعمولت معلقة خالل ال�صنة

)856 25 (-  -  )064 17 ()512 8 ()280  (فوائد وعمولت مت ت�صويتها / م�صطوبة

)507 5 (-  -  )010 2 ()949 1 ()548 1 (فوائد وعمولت مت ت�صويتها حمولة لالإيرادات

--  -  -  -  -  تعديالت خالل ال�صنة

)853  (-  1  )352  ()260  ()242  (تعديالت فرق عملة

865 237 -  519 1 755 105 821 92 770 37 ر�ضيد نه�ية ال�ضنة

بــــــاآلف الـدولرات المـــريــكــــــية

31 كانـــــــــــــــــــــــــون الأول 2010 )معاد اظهارها(

اأفراد 
بنوك �صركات

وموؤ�ص�صات 
مالية

حكومات 
وقطاع عام

املجموع �صغرية 
ومتو�صطة

كربى

991 158 -  242  683 48 346 87 720 22 ر�صيد بداية ال�صنة

464 66 -  627  366 41 838 12 633 11 فوائد وعمولت معلقة خالل ال�صنة

)574 12 (-  -  )921 2 ()052 4 ()601 5 (فوائد وعمولت مت ت�صويتها / م�صطوبة

)378 5 (-  -  )118 1 ()744 2 ()516 1 (فوائد وعمولت مت ت�صويتها حمولة لالإيرادات

)232 3 (-  -  )569 1 ()152 1 ()511  (تعديالت خالل ال�صنة

927  -  -  684  )003 1 (246 1 تعديالت فرق عملة

198 205 -  869  125 85 233 91 971 27 ر�ضيد نه�ية ال�ضنة
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اي تف��ضيل حركة خم�ض�ش تدين الت�ضهيالت االئتم�نية املب��ضرة ب�لتكلفة املطف�أة

بــــــاآلف الـدولرات المـــريــكــــــية

31 كانـــــــــــــــــــــــــــون الأول 2011

اأفراد 
بنوك �صركات

وموؤ�ص�صات 
مالية

حكومات 
وقطاع عام

املجموع �صغرية 
ومتو�صطة

كربى

862 056 6761 2 -  251 786 788 138 147 129 ر�صيد بداية ال�صنة

)082 87 (-  -  )082 87 (-  -  اأثر تطبيق معيار التقارير املالية الدويل رقم )9(

780 969 676 2 -  169 699 788 138 147 129  ر�ضيد بداية ال�ضنة املُعّدل

135 465 199  290 3 476 405 948 25 222 30 املقتطع من الإيرادات 

)013 28 (-  -  )417 15 ()012 11 ()584 1 (امل�صتخدم من املخ�ص�ص )ديون م�صطوبة(

)194 30 ()381( -  )190 14 ()110 8 ()513 7 (الفائ�ص يف املخ�ص�ص حمول لالإيراد

--  -  )293  (293  -  تعديالت خالل ال�صنة 

)946 3 ()58  (-  )821 3 (191 2 )258 2 (تعديالت فرق عملة

762 372 4361 2 290 3 924 070 0981 148 014 148 ر�ضيد نه�ية ال�ضنة

بــــــاآلف الـدولرات المـــريــكــــــية

31 كانـــــــــــــــــــــون الأول 2010 )معاد اظهارها(

اأفراد 
بنوك �صركات

وموؤ�ص�صات 
مالية

حكومات 
وقطاع عام

املجموع �صغرية 
ومتو�صطة

كربى

875 657 329  090 24 644 363 166 143 646 126 ر�صيد بداية ال�صنة

725 523 147 1 195 21 437 441 605 24 341 35 املقتطع من الإيرادات 

)168 80 (-  )850 44 ()676 11 ()054 4 ()588 19 (امل�صتخدم من املخ�ص�ص )ديون م�صطوبة(

)334 50 ()617  ()982  ()682 18 ()607 14 ()446 15 (الفائ�ص يف املخ�ص�ص حمول لالإيراد

506 28 819 1 -  261 26 )787 3 (213 4 تعديالت خالل ال�صنة

)742 22 ()2  (547  )733 14 ()535 6 ()019 2 (تعديالت فرق عملة

862 056 6761 2 -  251 786 788 138 147 129 ر�ضيد نه�ية ال�ضنة

ـ يتم حتديد قيمة التدين على م�صتوى كل عميل و ب�صكل افرادي .
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13 - موجودات م�لية اأخرى ب�لتكلفة املطف�أةاي
ان تفا�صيل هذا البند مبوجب املعيار الدويل للتقارير املالية  رقم )9( هي كما يلي :

باآلف الدولرات الأمريكية
31 كانون الأول 2011

225 114 4اأذونات و�صندات خزينة
176 709 1�صندات حكومية
974 719 1�صندات �صركات

)007 8 (ينزل : خم�ص�ص التدين
368 535 7     املجموع

باآلف الدولرات الأمريكيةحتليل ال�ضندات ح�ضب طبيعة الف�ئدة :
31 كانون الأول 2011

305 274 1ذات فائدة متغرية 
063 261 6ذات فائدة ثابتة 

368 535 7املجموع

حتليل املوجودات امل�لية ح�ضب توفر االأ�ضع�ر ال�ضوقية:
باآلف الدولرات الأمريكية

31 كانون الأول 2011موجودات م�لية متوفر له� اأ�ضع�ر �ضوقية :
871 593 اأذونات و�صندات خزينة

554 568 �صندات حكومية
234 243 1�صندات �صركات

659 405 2املجموع

باآلف الدولرات الأمريكية
31 كانون الأول 2011موجودات م�لية غري متوفر له� اأ�ضع�ر �ضوقية :

354 520 3اأذونات و�صندات خزينة
622 140 1�صندات حكومية
733 468 �صندات �صركات

709 129 5املجموع

باآلف الدولرات الأمريكية
31 كانون الأول 2011تف��ضيل حركة خم�ض�ش تدين املوجودات امل�لية االأخرى ب�لتكلفة املطف�أة :

764 23 ر�صيد بداية ال�صنة
231 3 املقتطع من اليرادات 

)713 18 (امل�صتخدم من املخ�ص�ص )م�صطوبة(
)275  (تعديالت فرق عملة

007 8 ر�ضيد نه�ية ال�ضنة
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اي 14- موجودات م�لية متوفرة للبيع
باآلف الدولرات الأمريكية      ان تفا�صيل هذا البند مبوجب معيار املحا�صبة الدويل رقم )39( هي كما يلي :

 31 كانون الأول 2010
)معاد اإظهارها(

229 409 2اأذونات و�صندات خزينة
385 369 1�صندات حكومية
286 751 1�صندات �صركات

826 485 اأ�صهم �صركات
726 015 6املجموع

* من �صمن املوجودات املالية املتوفرة للبيع اأ�صهم �صركات مببلغ 220.8 مليون دولر اأمريكي تظهر بالتكلفة و�صندات واأذونات مببلغ 259 2 
مليون دولر اأمريكي تظهر بالتكلفة/التكلفة املطفاأة ، وذلك لتعذر قيا�ص القيمة العادلة مبوثوقية كافية .

حتليل ال�ضندات ح�ضب طبيعة الف�ئدة :
باآلف الدولرات الأمريكية

 31 كانون الأول 2010
)معاد اإظهارها(

114 650 1ذات فائدة متغرية 
786 879 3ذات فائدة ثابتة 

900 529 5املجموع

باآلف الدولرات الأمريكيةحتليل املوجودات امل�لية ح�ضب توفر االأ�ضع�ر ال�ضوقية:

موجودات م�لية متوفرة له� اأ�ضع�ر �ضوقية :
 31 كانون الأول 2010

)معاد اإظهارها(
939 736 اأذونات و�صندات خزينة

142 442 �صندات حكومية
537 574 1�صندات �صركات

777 330 اأ�صهم �صركات
395 084 3املجموع

باآلف الدولرات الأمريكية

موجودات م�لية غري متوفرة له� اأ�ضع�ر �ضوقية :
 31 كانون الأول 2010

)معاد اإظهارها(
290 672 1اأذونات و�صندات خزينة

243 927 �صندات حكومية
749 176 �صندات �صركات

049 155 اأ�صهم �صركات
331 931 2املجموع
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باآلف الدولرات الأمريكية15- موجودات م�لية حمتفظ به� حتى ت�ريخ اال�ضتحق�ق
31 كانون الأول 2010ان تفا�صيل هذا البند مبوجب معيار املحا�صبة الدويل رقم )39(  هي كما يلي :

161 509 اأذونات و�صندات خزينة
912 176 �صندات حكومية
831 613 �صندات �صركات

)764 23 (ينزل: خم�ص�ص التدين
140 276 1املجموع

باآلف الدولرات الأمريكية

31 كانون الأول 2010حتليل ال�ضندات ح�ضب طبيعة الف�ئدة :
491 379 ذات فائدة متغرية 

649 896 ذات فائدة ثابتة 
140 276 1املجموع

باآلف الدولرات الأمريكية

موجودات م�لية متوفرة له� اأ�ضع�ر �ضوقية :
 31 كانون الأول 2010

)معاد اإظهارها(
743 436 اأذونات و�صندات خزينة

656 172 �صندات حكومية
460 539 �صندات �صركات

859 148 1املجموع

باآلف الدولرات الأمريكية

موجودات م�لية غري متوفر له� اأ�ضع�ر �ضوقية :
 31 كانون الأول 2010

)معاد اإظهارها(
418 72 اأذونات و�صندات خزينة

256 4 �صندات حكومية
607 50 �صندات �صركات

281 127 املجموع

باآلف الدولرات الأمريكية
31 كانون الأول 2010تف��ضيل حركة خم�ض�ش تدين املوجودات امل�لية املحتفظ به� حتى ت�ريخ اال�ضتحق�ق :

844 25 ر�صيد بداية ال�صنة
994 3 املقتطع من اليرادات 
)292 5 (املحول  الى اليرادات

)782  (تعديالت فرق عملة
764 23 ر�ضيد نه�ية ال�ضنة
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بلغت  والتي  الدين  اأدوات  ا�صتثماراتها يف  بع�ص  ت�صنيف  باعادة  العام 2008  من  الثالث  الربـع  املجموعـة خالل  قامـت 
تاريـخ  بهـا حتى  ماليـة حمتفـظ  موجودات  الى  للمتاجرة  مالية  موجودات  من  امريكي  دولر  مليون   755 قيمتها حوايل 

ال�صتحقـاق اعتبـارَا مـن  الأول من متوز 2008 . 

مت ا�صتخدام القيمة العادلة يف الأول من متوز 2008 لتحديد القيمة الدفرتية بتاريخ اعادة الت�صنيف الفعلي . هذا وفيما 
لو مل يتم تطبيق  اإعادة الت�صنيف املذكور اأعاله لأدى ذلك لتغري موجب يف القيمـة العادلة مببلغ 930 األف دولر امريكـي 

لل�صنـة املنتهيـة فـي  31 كانون الأول 2010 . 

هذا وقد بلغت قيمة الفوائد الدائنة املعرتف بها يف قائمة الدخل املوحد لتلك الأوراق املاليـة 5.3 مليون دولر امريكـي فـي
31 كانون الأول 2010 .

تتوقع املجموعة اأن ت�صرتد كامل القيمة الإ�صمية لالأوراق املالية املعاد ت�صنيفها بتاريخ الإ�صتحقاق ، هذا وقد بلغ معدل 
الفائدة الفّعالة لهذه الأوراق املالية عند اإعادة الت�صنيف ٪5.6 . 

ان القيمة العادلة لالأوراق املالية املعاد ت�صنيفها مبّينة يف اجلدول اأدناه :

باآلف الدولرات المريكية 

31 كانـــــون الول 2010

 القيمة الدفرتيةالقيمة العادلة

411 041 8371 969 موجودات مالية حمتفظ بها حتى تاريخ ال�صتحقاق عند الإقتناء

729 234 390 232 موجودات مالية اأعيد ت�صنيفها اإلى حمتفظ بها حتى تاريخ ال�صتحقاق

140 276 2271 202 1               املجموع



172

دة
وح

لم
ة ا

الي
لم

م ا
وائ

لق
ل ا

حو
ت 

حا
ضا

اي

16 - ا�ضتثم�رات يف �ضرك�ت حليفة

باآلف الدولرات الأمريكية      ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

31 كانـــون الأول 312010 كانـــون الأول 2011

قيمة ال�صتثمارن�صبة امللكية
ن�صبة 
امللكية 

قيمة ال�صتثمار
بلد 

التاأ�صي�ص 
طبيعة الن�صاط

٪٪

Turkland Bank A.Ş.50.00 172 26850.00 162 346عمليات م�صرفيةتركيا

عمليات م�صرفيةُعمان682 162 90349.00 204 49.00بنك ُعمان العربي   

عمليات م�صرفيةال�صعودية042 700 00140.001 817 40.001البنك العربي الوطني

اأعمال تاأمنيلبنان878 38 42336.79 37 36.79�صركة التاأمني العربية

متعددةمتعددة861 13 متعددة169 13 متعددةاأخرى

809 077 7642 244 2املجموع

ان احلركة على اال�ضتثم�رات يف �ضرك�ت حليفة هي كم� يلي:

باآلف الدولرات الأمريكية

20112010

106 955 8091 077 2ر�صيد بداية ال�صنة 

179 10 486 50 �صراء ا�صتثمارات يف �صركات حليفة

208 239 860 265 ح�صة املجموعة من اأرباح ال�صنة

)576 104 ()561 122 (توزيعات اأرباح مقبو�صة 

)108 22 ()830 26 (ح�صة املجموعة من تغيريات اأخرى يف حقوق امللكية 

809 077 7642 244 2ر�ضيد نه�ية ال�ضنة 

* بلغ �صعر اإقفال �صهم البنك العربي الوطني يف �صوق املال ال�صعودي 27.5 ريال �صعودي كما يف 31 كانون الأول 2011 )37.7 ريال �صعودي 
كما يف 31 كانون الأول 2010( ، اإل اأنه وب�صبب حيثيات تتعلق برتكزات امللكية فاإن �صعر الإقفال قد ل ميثل بال�صرورة القيمة العادلة لل�صهم .

ان ح�ضة املجموعة من موجودات ومطلوب�ت وايرادات ال�ضرك�ت احلليفة هي كم� يلي :

باآلف الدولرات الأمريكية

31 كانـــــــون الأول

20112010

188 206 27314 691 14جمموع املوجودات 

015 225 72512 530 12جمموع املطلوبات

956 586 742 592 جمموع اليرادات
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17 - موجودات ث�بتة
      ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

باآلف الدولرات الأمريكية

مبايناأرا�صي
اأثاث 

وجتهيزات 
ومعدات

اأجهزة 
احلا�صوب 
والأت�صالت

املجموعحت�صيناتو�صائل نقل

الكلفة الت�ريخية:
الر�صيد كما يف اول كانون الثاين 2010

)معاد اإظهارها(
 51 787 329 718 141 751 81 545 14 008 102 800 721 609

891 151 307 15 376 1 364 24 271 16 626 85 947 8 اإ�صافات
)320 22 ()739 6 ()687 2 ()999 3 ()850 3 ()202 4 ()843  (ا�صتبعادات

825 24 )349 1 (299 2 657 15 779 4 217 4 )778  (تعديالت خالل ال�صنة
262 6 679 2 )114  ()945  ()703  (346 5 )1  (تعديالت فرق عملة

الر�ضيد كم� يف 31 ك�نون االأول 2010
)مع�د اإظه�ره�(

 59 112 420 705 158 248 116 622 14 882 112 698 882 267

655 62 342 17 683 1 233 2 352 22 263 9 782 9 اإ�صافات
)879 75 ()853 26 ()674 1 ()588 5 ()318 8 ()711 31 ()735 1 (ا�صتبعادات

232  -  )8  ()254  ()384  (878  -تعديالت فرق عملة
275 869 187 103 883 14 013 113 898 171 135 399 159 67 الر�ضيد كم� يف 31 ك�نون االأول 2011

اال�ضتهالك املرتاكم:
الر�صيد كما يف اول كانون الثاين 2010

)معاد اإظهارها(
  - 61 336 92 288 52 732 7 898 24 703 238 957

941 48 441 11 063 2 168 11 322 13 947 10 -  ا�صتهالك ال�صنة
)908 15 ()200 6 ()460 2 ()534 3 ()271 3 ()443  (-  ا�صتبعادات

893 43 794 18 113 3 262 23 889 1 )165 3 (-  تعديالت خالل ال�صنة
685 6 628 2 )60  ()479  ()133  (729 4 -  تعديالت فرق عملة

الر�ضيد كم� يف 31 ك�نون االأول 2010
)مع�د اإظه�ره�(

  - 73 404 104 095 83 149 10 554 51 366 322 568

375 51 237 15 752 1 040 10 796 13 550 10 -  ا�صتهالك ال�صنة
)200 35 ()203 20 ()345 1 ()294 5 ()643 7 ()715  (-  ا�صتبعادات

)103  ()173  ()34  ()8  ()206  (318  -  تعديالت فرق عملة
640 338 227 46 927 10 887 87 042 110 557 83 -  الر�ضيد كم� يف 31 ك�نون االأول 2011

�ض�يف القيمة الدفرتية كم� يف 31 ك�نون 
االأول 2011

 67 159 315 578 61 856 25 126 3 956 56 960 530 635

�ض�يف القيمة الدفرتية كم� يف 31 ك�نون 
االأول 2010 )مع�د اإظه�ره�(

 59 112 347 301 54 153 33 473 4 328 61 332 559 699
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باآلف الدولرات الأمريكية18 - موجودات اأخرى

31 كانـــــون الول       ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :
20112010

)معاد اإظهارها(

948 204 501 220 فوائد للقب�ص
949 104 293 107 م�صروفات مدفوعة مقدمًا

065 45 446 47 موجودات اآلت ملكيتها للمجموعة وفاًء لديون م�صتحقة *
930 1 399  معامالت يف الطريق 

448 129 045 238 موجودات متفرقة اأخرى
340 486 684 613 املجموع

*  تتطلب تعليمات البنك املركزي الأردين التخل�ص من هذه املوجودات خالل فرتة اأق�صاها �صنتني من تاريخ الإحالة.

* فيم� يلي احلركة على املوجودات التي اآلت ملكيته� للمجموعة وف�ء لديون م�ضتحقة 
باآلف الدولرات الأمريكية

2011

املجموعمباين ارا�صي 
065 45 969 39 096 5 ر�صيد بداية ال�صنة

293 10 312 7 981 2 اإ�صافات
)437 7 ()692 4 ()745 2 (      ا�صتبعادات

)523  ()42  ()481( خ�صارة تدين
144  141  3  خ�صارة تدين معادة الى الإيراد

)96  ()97  (1  تعديالت فرق عملة

446 47 591 42 855 4 ر�ضيد نه�ية ال�ضنة

باآلف الدولرات الأمريكية

2010 )معاد اإظهارها(
املجموعمباين ارا�صي 

885 39 715 33 170 6 ر�صيد بداية ال�صنة

034 9 990 8 44  اإ�صافات
)953 3 ()061 2 ()892 1 (ا�صتبعادات

)845  ()845  (-  خ�صارة تدين
269  251  18  خ�صارة تدين معادة الى الإيراد

675  )81  (756  تعديالت فرق عملة

065 45 969 39 096 5 ر�ضيد نه�ية ال�ضنة
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19 -  موجودات �ضريبية موؤجلة
        ان البنود التي نتج عنها �صرائب موؤجلة هي كما يلي :

باآلف الدولرات الأمريكية
2011

 ر�صيد
بداية ال�صنة

 تعديالت
خالل ال�صنة

املحررامل�صاف
 ر�صيد

نهاية ال�صنة
317 44 )898 4 (514 11 524 2 177 35 خم�ص�ص تدين ت�صهيالت ائتمانية مبا�صرة

197 52 )723  (669 5 422  829 46 خم�ص�ص تعوي�ص نهاية اخلدمة 
592 8 )572 2 (180 4 -  984 6 فوائد معلقة مدفوع �صرائب عنها 

853 36 )895 5 (744 13 )114 10 (118 39 خم�ص�صات اأخرى
959 141 )088 14 (107 35 )168 7 (108 128 املجموع

باآلف الدولرات الأمريكية
2010 )معاد اإظهارها(

 ر�صيد
بداية ال�صنة

 تعديالت
خالل ال�صنة

املحررامل�صاف
 ر�صيد

نهاية ال�صنة
177 35 )002 1 (049 7 635 1 495 27 خم�ص�ص تدين ت�صهيالت ائتمانية مبا�صرة

829 46 )601 2 (002 12 -  428 37 خم�ص�ص تعوي�ص نهاية اخلدمة 
984 6 )521 2 (989 2 -  516 6 فوائد معلقة مدفوع �صرائب عنها 

118 39 )195 29 (616 9 011 1 686 57 خم�ص�صات اأخرى
108 128 )319 35 (656 31 646 2 125 129 املجموع

باآلف الدولرات الأمريكية     ان ر�صيد املوجودات ال�صريبية املوؤجلة كما يلي:
31 كـــــانون الأول

2010 )معاد اإظهارها(2011
601 9 207 12 خم�ص�ص تدين ت�صهيالت ائتمانية مبا�صرة

656 12 538 14 خم�ص�ص تعوي�ص نهاية اخلدمة 
593 1 009 2 فوائد معلقة مدفوع �صرائب عنها 

887 9 633 9 خم�ص�صات اأخرى
737 33 387 38 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 
ال�صتفادة من هذه املبالغ يف امل�صتقبل . هذا ومت احت�صابها على اأ�صا�ص معدلت ال�صريبة يف البلدان التي تعمل بها املجموعة .

باآلف الدولرات الأمريكية     ك�نت احلركة على ح�ض�ب املوجودات ال�ضريبية املوؤجلة كم� يلي:
2010 )معاد اإظهارها(2011

841 34 737 33 ر�صيد بداية ال�صنة
955 7 209 4 امل�صاف خالل ال�صنة

)113  (574 1 تعديالت خالل ال�صنة
)946 8 ()133 1 (املطفاأ خالل ال�صنة

737 33 387 38 ر�ضيد نه�ية ال�ضنة
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باآلف الدولرات الأمريكية20 -  ودائع بنوك وموؤ�ض�ض�ت م�ضرفية

31 كانـــــون الول       ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

2010 )معاد اإظهارها(2011

716 080 7011 920 ح�صابات جارية وحتت الطلب

560 415 9093 850 2ودائع ت�صتحق خالل 3 اأ�صهر

930 319 292 438 ودائع ت�صتحق بعد 3 اأ�صهر وقبل 6 اأ�صهر

684 92 459 57 ودائع ت�صتحق بعد 6 اأ�صهر وقبل 9 اأ�صهر

939 19 390 34 ودائع ت�صتحق بعد 9 اأ�صهر وقبل �صنة

016 21 559 21 ودائع ت�صتحق بعد �صنة

845 949 3104 323 4املجموع

21 -  ودائع عمــالء

باآلف الدولرات الأمريكية       ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

31 كانـــــون الول 2011

اأفراد 
�صركات

حكومات 
وقطاع عام

املجموع
كربى�صغرية ومتو�صطة

423 597 0789 455 826 122 2952 580 2241 439 5ح�صابات جارية وحتت الطلب

109 174 2042  377 8 452 20 076 145 2ودائع التوفري

815 487 64316 858 1622 174 0174 951 993 503 8ودائع لأجل وخا�صعة لإ�صعار

265 485 259 19 602 51 040 4 364 410 �صهادات اإيداع

612 744 18428 333 9673 356 8046 555 6572 498 16املجموع

بلغت قيمة ودائع احلكومة الأردنية والقطاع العام الردين 685.4 مليون دولر اأو ما ن�صبته2.4٪ من اإجمايل ودائع العمالء كما يف 31 كانون   -
الأول 2011 .

بلغت قيمة الودائع التي ل حتمل فوائد 7889.8 مليون دولر اأو ما ن�صبته 27.4٪ من اإجمايل ودائع العمالء كما يف 31 كانون الأول 2011 .  - 
بلغت قيمة الودائع املحجوزة )مقيدة ال�صحب( 502.9 مليون دولر اأو ما ن�صبته 1.7 ٪ من اإجمايل ودائع العمالء كما يف 31 كانون الأول   - 

.2011
بلغت الودائع اجلامدة 242.6 مليون دولر اأو ما ن�صبته 0.8٪ من اإجمايل ودائع العمالء كما يف 31 كانون الأول 2011 .  - 
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باآلف الدولرات الأمريكية

31 كانون الأول 2010 )معاد اظهارها(

اأفراد 
حكومات�صركات

 وقطاع عام
املجموع

كربى�صغرية ومتو�صطة

974 684 9938 334 866 687 6281 679 4871 982 4ح�صابات جارية وحتت الطلب

935 999 1-  097 12 476 20 362 967 1ودائع التوفري

732 245 73816 686 0192 147 8464 886 129 525 8ودائع لأجل وخا�صعة لإ�صعار

053 524 530 103 642 7 650 17 231 395 �صهادات اإيداع

694 454 26127 125 6243 854 6005 604 2092 870 15املجموع

- بلغت قيمة ودائع احلكومة الأردنية والقطاع العام 525.9 مليون دولر اأو ما ن�صبته 1.9٪ من اإجمايل ودائع العمالء 
كما يف 31 كانون الأول 2010 .

 - بلغت قيمة الودائع التي ل حتمل فوائد 7317.2 مليون دولر اأو ما ن�صبته 26.7٪ من اإجمايل ودائع العمالء كما 
يف 31 كانون الأول 2010 .

 - بلغت قيمة الودائع املحجوزة )مقيدة ال�صحب( 383.9 مليون دولر اأو ما ن�صبته 1.4 ٪ من اإجمايل ودائع العمالء 
كما يف 31 كانون الأول 2010 .

 - بلغت الودائع اجلامدة 273.2 مليون دولر اأو ما ن�صبته 1٪ من اإجمايل ودائع العمالء كما يف 31 كانون الأول 2010.
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22 -  ت�أمين�ت نقدية
باآلف الدولرات الأمريكية       ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

31 كانـــــون الول
2010 )معاد اإظهارها(2011

845 679 6602 491 2مقابل ت�صهيالت ائتمانية مبا�صرة
164 460 760 430 مقابل ت�صهيالت ائتمانية غري مبا�صرة

089 1 290 7 تاأمينات التعامل بالهام�ص
349 41 679 45 تاأمينات اأخرى

447 182 3893 975 2املجموع

23 -  اأموال مقرت�ضة
باآلف الدولرات الأمريكية       ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

31 كانـــــون الول
20112010

438 817 412 810 من بنوك وموؤ�ص�صات مالية  *

438 817 412 810 املجموع

 * قامت املجموعة خالل العام 2007 بطرح قر�ص جتمع بنكي ل�صاحلها عن طريق الوحدة امل�صرفية اخلارجية يف البحرين بقيمة ن�صف مليار 
. )Libor + 25bp( دولر اأمريكي ملدة خم�ص �صنوات وب�صعر فائدة ليبور م�صاف اليها 25 نقطة ا�صا�ص 

قامت املجموعة بالإقرتا�ص من بنوك وموؤ�ص�صات مالية بالإ�صافة اإلى طرح قرو�ص جتمع بنكية ل�صاحلها عن طريق البنك العربي لتون�ص ملدة 
 ترتاوح من خم�ص �صنوات اإلى ثالث ع�صر �صنة ب�صعر فائدة خمتلفة بلغ اأدناها 2٪ واأق�صاها TMM م�صافًا اإليها 200 نقطة اأ�صا�ص

. )TMM + 200 bp( 
قامت املجموعة خالل عام 2010 بطرح قر�ص جتمع بنكي ل�صاحلها عن طريق البنك العربي اأ�صرتاليا املحدود بقيمة اإ�صمية مقدارها 200 

مليون دولر اأ�صرتايل ملدة ثالث �صنوات ب�صعر فائدة BBSW م�صافًا اإليها 47 نقطة اأ�صا�ص )BBSW + 47 bp( . اإن هذة ال�صندات مكفولة 
 من قبل احلكومة ال�صرتالية بتكلفة 100 نقطة اأ�صا�ص .

قامت املجموعة خالل عام 2010  بالقرتا�ص من موؤ�ص�صة عرب البحار المريكية لال�صتثمار اخلا�ص عن طريق فروع البنك العربي �ص.م.ع يف 
اململكة الأردنية الها�صمية مبلغ خم�صة ماليني دولر امريكي ملدة خم�ص وع�صرون �صنة وب�صعر فائدة ٪5.015.

باآلف الدولرات الأمريكية
31 كانـــــون الولحتليل االموال املقرت�ضة ح�ضب طبيعة الفوائد

20112010
438 812 412 805 ذات فائدة متغرية

000 5 000 5 ذات فائدة ثابتة
438 817 412 810      املجموع
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24-  خم�ض�ش �ضريبة الدخل

باآلف الدولرات الأمريكية      ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :
2010 )معاد اإظهارها(2011

575 206 340 213 ر�صيد بداية ال�صنة
232 179 326 166 م�صروف �صريبة الدخل

)467 172 ()761 181 (�صريبة دخل مدفوعة
340 213 905 197 ر�ضيد نه�ية ال�ضنة

باآلف الدولرات الأمريكية
2010 )معاد اإظهارها(2011ميثل م�ضروف �ضريبة الدخل الظ�هرة يف ق�ئمـة الدخل املـوحد م� يلي:

232 179 326 166 م�صروف �صريبة الدخل
)217 2 ()445 4 (اأثر موجودات �صريبية موؤجلة

015 177 881 161 املجموع

 -   تبلغ ن�صبة �صريبة الدخل ال�صائدة يف الأردن 30٪ وترتاوح ن�صبة �صريبة الدخل ال�صائدة يف البلدان التي يوجد للمجموعة  فروع  و �صركات فيها 
من �صفر اإلى ٪40.

25 -  خم�ض�ض�ت اأخرى
ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

بــــــــــاآلف الـــــدولرات الأمريكيــــــــــــة
2011

 ر�صيد
بداية ال�صنة

اإ�صافات
اإ�صتخدامات 

اأو حتويل
ما قيد 

لالإيرادات
تعديالت خالل ال�صنة

 ر�صيد
نهاية ال�صنة

100 98 361  )296  ()406 4 (988 11 453 90 تعوي�ص نهاية اخلدمة
921 7 )31  ()425  ()194  (885  686 7 ق�صايا
349 25 )860  ()145  ()385 12 (521 3 218 35 اأخرى

370 131 )530  ()866  ()985 16 (394 16 357 133 املجموع

بــــــــــاآلف الـــــدولرات الأمريكيــــــــــــة
2010 )معاد اإظهارها(

 ر�صيد
بداية ال�صنة

اإ�صافات
اإ�صتخدامات 

اأو حتويل
ما قيد 

لالإيرادات
تعديالت خالل ال�صنة

 ر�صيد
نهاية ال�صنة

453 90 278  )92  ()096 7 (913 11 450 85 تعوي�ص نهاية اخلدمة
686 7 92  )994  ()294  (183 4 699 4 ق�صايا
218 35 675 18 )253  ()972 16 (831  937 32 اأخرى

357 133 045 19 )339 1 ()362 24 (927 16 086 123 املجموع

26 -  مطلوب�ت اأخرى
باآلف الدولرات الأمريكية     ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

31 كانـــــون الول
2010 )معاد اإظهارها(2011

992 121 020 131 فوائد للدفع
925 132 007 158 اأوراق للدفع

041 103 250 135 فوائد وعمولت مقبو�صة مقدمًا
707 58 267 66 م�صاريف م�صتحقة غري مدفوعة

837 174 902 202 مطلوبات خمتلفة اأخرى
502 591 446 693 املجموع
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27 -  مطلوب�ت �ضريبية موؤجلة
        ان البنود التي نتج عنها �صرائب موؤجلة هي كما يلي :

باآلف الدولرات الأمريكية
2011

ر�صيد بداية 
ال�صنة

تعديالت خالل ال�صنةاملحررامل�صاف
ر�صيد نهاية 

ال�صنة
اإحتياطي تقييم موجودات مالية متوفرة للبيع / 

احتياطي تقييم ا�صتثمارات
 51 096 13 953) 29 410( 9 539 45 178

366 8 822 11 )651 6 (604 2 591  اأرباح مدورة
870  )025 4 ()456  (513  838 4 اخرى

414 54 336 17 )517 36 (070 17 525 56 املجموع 

باآلف الدولرات الأمريكية
2010

ر�صيد بداية 
ال�صنة

تعديالت خالل ال�صنةاملحررامل�صاف
ر�صيد نهاية 

ال�صنة
096 51 )099 4 ()415 48 (812 24 798 78 اإحتياطي تقييم موجودات مالية متوفرة للبيع

591  250 2 )724 1 (-  65  اأرباح مدورة
838 4 )485  ()526  (-  849 5 اخرى

525 56 )334 2 ()665 50 (812 24 712 84 املجموع 

باآلف الدولرات الأمريكية     ان ر�ضيد املطلوب�ت ال�ضريبية املوؤجلة كم� يلي:
31 كانـــــون الأول

20112010
561 16 556 13 اإحتياطي تقييم موجودات مالية متوفرة للبيع / اإحتياطي تقييم ا�صتثمارات

130  456 1 اأرباح مدورة
736  87  اخرى

427 17 099 15 املجموع

باآلف الدولرات الأمريكية     ك�نت احلركة على ح�ض�ب املطلوب�ت ال�ضريبية املوؤجلة كم� يلي:
20112010

474 21 427 17 ر�صيد بداية ال�صنة
960 1 133  امل�صاف خالل ال�صنة

)007 6 ()461 2 (املطفاأ خالل ال�صنة
427 17 099 15 ر�ضيد نه�ية ال�ضنة
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28 - راأ�ش امل�ل املكتتب به واملدفوع 
بلغ راأ�ص املال املكتتب به واملدفوع 776.027  مليون دولر امريكي كما يف 31 كانون الأول 2011 و2010 . اأ - 

اأمريكي كما يف 31 كانون الول 2011 )1225.747  الإ�صدار  1225.747 مليون دولر  ب - بلغ ر�صيد عالوة 
مليون دولر امريكي كما يف 31 كانون الول 2010(.

29 -  اإحتي�طي اإجب�ري
الول 2011 )482.547 مليون  كانون  بلغ ر�صيد الحتياطي الجباري 529.652 مليون دولر كما يف 31   < 

دولر كما يف 31 كانون الول 2010( وهو غري قابل للتوزيع على امل�صاهمني. 

30 -  اإحتي�طي اإختي�ري
بلغ ر�صيد الحتياطي الختياري  977.315 مليون دولر امريكي كما يف 31 كانـــون الول 2011 )977.315   < 
التي   الأغرا�ص  الإختياري يف  الحتياطي  ي�صتخدم   .  )2010 الول  كانون   31 كما يف  امريكي  دولر  مليون 

يقررها جمل�ص الدارة ويحق للهيئة العامة توزيعه بالكامل اأو اأي جزء منه كاأرباح على امل�صاهمني .

31 - اإحتي�طي خم�طر م�ضرفية ع�مة
الول  كانون   31 يف  كما  اأمريكي  دولر  مليون   363.458 العامـة  امل�صرفيـة  املخاطـر  احتياطي  ر�صيـد  بلـغ   <
2011 )363.458 مليون دولر كما يف 31 كانون الول 2010( ، و يتم الت�صرف بهذا الحتياطي بناء على 
هذا  فيها  يكون  التي  احلالت  العامة يف  الهيئة  اأو  الأردين  املركزي  البنك  موافقة  منها  اجراءات حمددة 

الحتياطي يفوق احلد الدنى املطلوب مبوجب تعليمات ال�صلطات امل�صرفية.
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32 -  اإحتي�طي تقييم ا�ضتثم�رات
باآلف الدولرات الأمريكية      ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

2011
املجموعم�صتقات�صنداتاأ�صهم

)576 13 ()516( )304 51 (244 38 ر�صيد بداية ال�صنة
610 63 -  304 51 306 12 اأثر تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )9(

)724 89 (516  -  )240 90 (التغري يف القيمة العادلة خالل ال�صنة
688  -  -  688  �صايف خ�صائر متحققة حمولة لالأرباح املدورة

)002 39 (-  -  )002 39 (ر�ضيد نه�ية ال�ضنة

باآلف الدولرات الأمريكية
 2010

املجموعم�صتقات�صنداتاأ�صهم
)708 38 (-)441 95 (733 56 ر�صيد بداية ال�صنة

036 20 )516( 921  631 19 التغري يف القيمة العادلة خالل ال�صنة
112 2 -  404 42 )292 40 (�صايف )اأرباح( خ�صائر متحققة حمولة لالإيراد

936  -  -  936  خ�صائر تدين حمولة لالإيراد
048 2 -  812  236 1 تعديالت فرق عملة

)576 13 ()516( )304 51 (244 38 ر�ضيد نه�ية ال�ضنة

 * يظهر احتياطي تقييم ال�صتثمارات بال�صايف بعد تنزيل املطلوبات ال�صريبية املوؤجلة مببلغ 13.6 مليون دولر امريكي 
كما يف 31 كانون الأول 2011 )16.6 مليون دولر اأمريكي كما يف 31 كانون الأول 2010( .

33 - اأرب�ح مدورة
باآلف الدولرات الأمريكية

اإن احلركة على ح�ض�ب االأرب�ح املدورة هي كم� يلي:
20112010 

)معاد اإظهارها(
328 222 567 279  ر�صيد بداية ال�صنة

-  )370 202 (اأثر تطبيق معيار التقارير املالية الدويل رقم )9(
328 222 197 77  ر�ضيد بداية ال�ضنة املُعّدل

016 251 177 292  الربح لل�صنة العائد مل�صاهمي البنك
-  )688  ( املحول من اإحتياطي تقييم اإ�صتثمارات اإلى الأرباح املدورة

)932 162 ()251 156 ( الأرباح املوزعة 
)845 30 ()105 47 (املحول اإلى الإحتياطيات

567 279 330 165 ر�ضيد نه�ية ال�ضنة *

* بلغت قيمة الرباح املدورة التي ل ميكن الت�صرف بها ال بحالت حمددة نتيجة لتطبيق بع�ص املعايري املحا�صبية 1.6 مليون دولر اأمريكي كما 
يف 31 كانون الول 2011 )1.3 مليون دولر اأمريكي كما يف 31 كانون الول 2010( .

* قرر جمل�ص اإدارة البنك العربي �ص م ع التو�صية للهيئة العامة للم�صاهمني بتوزيع اأرباح نقدية عن العام 2011 بن�صبة 25٪ من القيمة الأ�صمية 
لالأ�صهم اأي ما جمموعه 188.2 مليون دولر اأمريكي) بلغت  الأرباح املوزعة على امل�صاهمني عن العام 2010 ما ن�صبته 20٪ من القيمة ال�صمية  

لالأ�صهم اأو ما يعادل 150.6 مليون دولر اأمريكي(.
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34 -  فوائد دائنة
باآلف الدولرات الأمريكية      ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

2010 )معاد اإظهارها(2011

244 051 9521 105 1ت�صهيالت ائتمانية مبا�صرة بالتكلفة املطفاأة *
312 81 255 80 اأر�صدة لدى بنوك مركزية

906 47 033 21 ار�صدة وايداعات لدى بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية
-  812 27 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

-  595 388 موجودات مالية اأخرى بالتكلفة املطفاأة
620 9 -  موجودات مالية للمتاجرة

517 11 -  موجودات مالية حمددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
625 259 -  موجودات مالية متوفرة للبيع

960 106 -  موجودات مالية حمتفظ بها حتى تاريخ ال�صتحقاق
184 568 6471 623 1    املجموع

* فيما يلي تفا�صيل الفوائد الدائنة على الت�صهيالت الئتمانية املبا�صرة بالتكلفة املطفاأة:
بــــــــــاآلف الـدولرات المـــريــــكـــــــــــية

2011

اأفراد 
بنوك �صركات

وموؤ�ص�صات 
مالية

حكومات 
وقطاع عام

املجموع �صغرية 
ومتو�صطة

كربى

440 46 865  969 4 663 23 696 12 247 4 كمبيالت وا�صناد خم�صومة
416 233 313 19 -  691 166 076 39 336 8 ح�صابات جارية مدينة

328 710 309 39 789 9 292 432 806 107 132 121 �صلف وقرو�ص
029 101 -  -  749  352 17 928 82 قرو�ص عقارية
739 14 -  -  -  -  739 14 بطاقات اإئتمان

952 105 4871 59 758 14 395 623 930 176 382 231     املجموع

بــــــــــاآلف الـدولرات المـــريــــكـــــــــــية
2010 )معاد اإظهارها(

اأفراد 
بنوك �صركات

وموؤ�ص�صات 
مالية

حكومات 
وقطاع عام

املجموع �صغرية 
ومتو�صطة

كربى

758 52 504  121 1 945 28 975 14 213 7 كمبيالت وا�صناد خم�صومة
034 215 424 16 16  017 152 977 39 600 6 ح�صابات جارية مدينة

109 690 329 39 351 13 038 414 302 98 089 125 �صلف وقرو�ص
964 79 -  -  137  232 18 595 61 قرو�ص عقارية
379 13 -  -  -  -  379 13 بطاقات اإئتمان

244 051 2571 56 488 14 137 595 486 171 876 213     املجموع
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35  - فوائد مدينةاي

باآلف الدولرات الأمريكية      ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :
31 كانـــــــون الأول

2010 )معاد اإظهارها(2011

979 482 183 511 ودائع عمالء *

523 83 423 69 ودائع بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية
870 45 730 49 تاأمينات نقدية
050 8 372 20 اأموال مقرت�صة

449 14 222 16 ر�صوم �صمان الودائع

871 634 930 666     املجموع

* فيما يلي تفا�صيل الفوائد املدينة على ودائع العمالء:
بـــــاآلف الـدولرات المـــريــــكــــــــية

2011

اأفراد 
حكومات�صركات

 وقطاع عام
املجموع

كربى�صغرية ومتو�صطة
711 17 909 1 047 9 019 2 736 4 جارية وحتت الطلب

245 45 -  61  196  988 44 توفري
487 408 434 50 508 98 651 32 894 226 لأجل وخا�صعة لأ�صعار

740 39 532 5 858 1 845  505 31 �صهادات اإيداع

183 511 875 57 474 109 711 35 123 308     املجموع

بـــــاآلف الـدولرات المـــريــــكــــــــية
2010 )معاد اإظهارها(

اأفراد 
حكومات �صركات

وقطاع عام
املجموع

كربى�صغرية ومتو�صطة
573 18 212 1 920 10 542 2 899 3 جارية وحتت الطلب

002 40 -  127  125  750 39 توفري
530 387 720 38 708 96 524 31 578 220 لأجل وخا�صعة لأ�صعار

874 36 436 8 341 1 497 1 600 25 �صهادات اإيداع

979 482 368 48 096 109 688 35 827 289     املجموع



185

36 - �ض�يف اإيراد العموالت 
باآلف الدولرات الأمريكية      ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

2010 )معاد اإظهارها(2011
عمولت دائنة:

581 66 204 83 - ت�صهيالت ائتمانية مبا�صرة
015 144 283 152 - ت�صهيالت ائتمانية غري مبا�صرة
106 16 090 14 - ح�صابات مدارة ل�صالح العمالء

451 76 440 72 - اأخرى
595 16 595 18 ينزل: عمولت مدينة

558 286 422 303 �ض�يف ايراد العموالت

37 - )خ�ض�ئر( موجودات م�لية ب�لقيمة الع�دلة من خالل ق�ئمة الدخل

         ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :
باآلف الدولرات الأمريكية

31 كانون الأول 2011
املجموعتوزيعات اأرباح)خ�صائر( غري متحققةاأرباح  متحققة

)725 14 (-  )253 22 (528 7 اأذونات خزينة و�صندات
)173 8 (131 3 )316 13 (012 2 اأ�صهم �صركات 

)898 22 (131 3 )569 35 (540 9 املجموع

38 - )خ�ض�ئر( اال�ضتثم�رات
         ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

اأ - )خ�ض�ئر( موجودات م�لية للمت�جرة :
بــــــــاآلف الـدولرات المـــريــــكـــــية

31 كانون الأول 2010 
املجمـــوعتوزيعات اأرباح )خ�صائر( غري متحققةاأرباح متحققة

)492 4 (-  )874 5 (382 1 اذونات خزينة و�صندات
646  008 1 )387  (25  ا�صهم �صركات 

)846 3 (008 1 )261 6 (407 1      املجموع

ب - )خ�ض�ئر( موجودات م�لية حمددة ب�لقيمة الع�دلة من خالل ق�ئمة الدخل :

بــــــــاآلف الـدولرات المـــريــــكـــــية
31 كانون الأول 2010 

املجمـــوعتوزيعات اأرباح)خ�صائر( غري متحققةاأرباح متحققة
)118 9 (-  )172 9 (54  قرو�ص و �صندات حكومية و �صركات 

)118 9 (-  )172 9 (54       املجموع
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بـاآلف الدولرات المريـكـيةج - اأرب�ح موجودات م�لية متوفرة للبيع :

2010 )معاد اإظهارها(

554 65 اأرباح بيع موجودات مالية
961 6 عوائد التوزيعات

)744 2 (ينزل: خ�صائر التدين يف القيمة

771 69 املجموع

39 – ايرادات اخرى

باآلف الدولرات الأمريكية    ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

2010 )معاد اإظهارها(2011

004 38521 18اإيرادات خدمات العمالء
529 3062 2بدل اإيجار �صناديق حديدية 

)409 1 ()350 2 ()خ�صائر( م�صتقات مالية 
753 67520 27اإيرادات اأخرى 

877 42 016 46 املجموع

باآلف الدولرات الأمريكية40 - نفق�ت املوظفني

2010 )معاد اإظهارها(2011      ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

588 283 813 294  رواتب ومنافع 
919 22 598 23 ال�صمان الجتماعي

743 4 956 4 �صندوق الدخار
686 4 459 7 تعوي�ص نهاية اخلدمة

482 8 556 8 نفقات طبية
444 2 387 2 نفقات تدريب

363 36 636 38 عالوات 
861 12 161 13 اأخرى

086 376 566 393 املجموع
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41 - م�صاريف �أخرى

باآلف الدولرات الأمريكية      ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

2010 )معاد اإظهارها(2011

876 54 161 56 م�صاريف مكاتب

946 65 739 65 م�صاريف مكتبية

563 74 821 78 م�صاريف خدمات خارجية

945 15 263 12 ر�صوم

991 27 335 27 م�صاريف اأنظمة املعلومات

652 38 501 18 م�صاريف اإدارية اأخرى

973 277 820 258 �ملجموع

42 -  م�صتقات مالية

      ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

باآلف الدولرات الأمريكية

2011 2010

510 297 695 307 عقود اأ�صعار اآجلة

395 601 5622 847 1عقود فوائد اآجلة

846 895 8017 521 7عقود عمالت اأجنبية اآجلة

751 794 05810 677 9�ملجموع
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باآلف الدولرات الأمريكيةتفا�صيل امل�صتقات املالية هي كما يلي : 
31 كانون الأول 2011

قيمة عادلة 
موجبة

قيمة 
عادلة 
�صالبة

جمموع القيمة 
ال�صمية

القيمة ال�صمية ح�صب ال�صتحقاق
خالل 3 

اأ�صهر
من 3 اأ�صهر 

الى �صنة
من �صنة الى 

3 �صنوات
اأكرث من 3 

�صنوات
131 37 268 53 542 82 754 134 695 307 328 3 722 2 عقود اأ�صعار اآجلة
496 327 518 839 030 203 847 25 891 395 1801 38 493 26 عقود فوائد اآجلة

-  639 6 615 815 1573 355 4113 177 7917 18 802 28 عقود عمالت اأجنبية اآجلة
جمموع م�صتقات مالية حمتفظ 

بها للمتاجرة
 58 017 60 2998 880 9973 515 7584 101 187 899 425 364 627

681 129 000 115 400 4 350 28 431 277 393  )191 5 (عقود فوائد اآجلة
-  -  184 79 956 38 140 118 -  -  عقود عمالت اأجنبية اآجلة

جمموع م�شتقات مالية للتحوط 
لقاء �لقيمة �لعادلة

( 5 191)  393 395 571 67 306 83 584 115 000 129 681

779 26 089 104 155 18 217 25 240 174 865 3 37  عقود فوائد اآجلة
-  -  -  250 226 250 226 363  398  عقود عمالت اأجنبية اآجلة

جمموع م�شتقات مالية للتحوط 
لقاء �لتدفقات �لنقدية

  435 4 228 400 490 251 467 18 155 104 089 26 779

087 521 514 118 9261 202 5314 834 0583 677 9209 64 261 53 �ملجموع

تدل القيمة العتبارية )ال�صمية( على قيمة املعامالت القائمة يف نهاية ال�صنة وهي ل تدل على خماطر ال�صوق او خماطر الئتمان .
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باآلف الدولرات الأمريكيةتفا�صيل امل�صتقات املالية هي كما يلي : 
31 كانون الأول 2010

قيمة عادلة 
موجبة

قيمة عادلة 
�صالبة

جمموع القيمة 
ال�صمية

القيمة ال�صمية ح�صب ال�صتحقاق
خالل 3 

اأ�صهر
من 3 اأ�صهر 

الى �صنة
من �صنة الى 

3 �صنوات
اأكرث من 3 

�صنوات
-  852 146 597 85 061 65 510 297 949  528  عقود اأ�صعار اآجلة
961 280 607 989 483 278 878 358 929 907 2981 56 934 49 عقود فوائد اآجلة

-  461 53 728 207 063 194 2526 455 0936 30 343 16 عقود عمالت اأجنبية اآجلة
م�صتقات مالية حمتفظ بها 

للمتاجرة
 66 805 87 3408 660 6916 618 002 571 8081 189 920 280 961

-  710 193 -  384 71 094 265 764 1 )318 1 (عقود فوائد اآجلة
171  -  671 61 355 42 197 104 -  -  عقود عمالت اأجنبية اآجلة

م�شتقات مالية للتحوط لقاء 
�لقيمة �لعادلة

( 1 318) 1 764 369 291 113 739 61 671 193 710  171

005 34 709 103 798 49 860 240 372 428 111 1 149  عقود فوائد اآجلة
-  -  -  397 336 3971 336 2161 3 389 3 عقود عمالت اأجنبية اآجلة

م�شتقات مالية للتحوط لقاء 
�لتدفقات �لنقدية

 3 538 4 3271 764 7691 577 257 49 798 103 709 34 005

137 315 339 487 2771 683 998 308 7518 794 43110 93 025 69 �ملجموع

تدل القيمة العتبارية )ال�صمية( على قيمة املعامالت القائمة يف نهاية ال�صنة وهي ل تدل على خماطر ال�صوق او خماطر الئتمان .
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43- �لقطاعات �لت�صغيلية:

�أ -  و�صف لأن�صطة �لقطاعات

وتقوم  املجموعة  عمالء  احتياجات  لتلبية  اإعدادها  مت  امل�صرفية  واخلدمات  املنتجات  من  متكاملة  جمموعة  يوجد 
من  ا�صتخدامها  يتم  و  احلديثة  واأدواته  امل�صريف  العمل  بيئة  يف  امل�صتمر  التغري  مع  يتنا�صب  مبا  دائما  بتطويرها 
ن�صاطات هذه املجموعات يو�صح طبيعة عملها وخططها  يلي موجز عن  التنفيذية يف املجموعة، وفيما  الإدارة  قبل 

امل�صتقبلية: 

1- جمموعة الأعمال امل�صرفية لل�صركات 

ومتويل  املتخ�ص�ص  والتمويل   ، ال�صركات  قطاع  متويل  جمال  يف  امل�صرفية  اخلدمات  بتقدمي  املجموعة  هذه  تقوم 
امل�صاريع، ومتويل التجارة اخلارجية، ومتويل املوؤ�ص�صات ال�صغرية واملتو�صطة احلجم ، والبنوك واملوؤ�ص�صات املالية.

2- جمموعة اخلزينة 

تعد هذه املجموعة م�صدر متويل للمجموعة ب�صكل عام ، ولوحدات العمل الإ�صرتاتيجية ب�صكل خا�ص ، وهي املحرك 
اإدارة  اآن واحد. وتعمل هذه املجموعة على  ال�صوق يف  النقدية وخماطر  باإدارة �صيولته  ، وتعنى  التمويلي للمجموعة 
هذه  وتعد  واملطلوبات.  للموجودات  العليا  اللجنة  لها  حتددها  التي  الأطر  �صمن  ومطلوباتها  املجموعة  موجودات 
مركزية يف  كوحدة  تعمل  اأنها  كما   ، املجموعة  دوائر  �صمن  الداخلية  التحويل  اأ�صعار  الأ�صا�ص يف حتديد  املجموعة 

املجموعة للتنظيم املايل والتعامل الرئي�صي يف املجالت التالية : 

املبادلت يف العملة الأجنبية على اأنواعها .     -
م�صتقات العمالت الأجنبية  .     -

الأ�صواق النقدية .     -
�صهادات الإيداع .     -

املقاي�صة يف الفائدة على اأنواعها .     -
امل�صتقات .     -

الأ�صهم .    -
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3- النخبة

 High Net( قامت املجموعة خالل عام 2009 بدمج ن�صاطاته املقدمة لفئة العمالء من ذوي اجلدارة املالية املرتفعة
Worth( وفئة العمالء من النخبة )Elite( التي تقع �صمن نطاق التجزئة ، وذلك لتعزيز الرتكيز على اخلدمات 
واملنتجات )onshore( املقدمة لعمالء املجموعة �صمن الدول التي تعمل بها، مع العمل يف الوقت نف�صه على نقل 

ملكية الأعمال اخلارجية )offshore( اإلى البنك العربي )�صوي�صرا( املحدود.
اإن الهدف الأهم للنموذج النهائي للعمل هو لتعزيز قدرة املجموعة على ال�صتفادة من قنوات التوزيع العائدة لأعمال 
التجزئة والنخبة على نحو اأكرث فعالية لتلبية احتياجات كافة عمالء البنك من خمتلف الفئات.  وذلك من خالل نقل 
الأعمال اخلارجية )offshore( للبنك اإلى البنك العربي )�صوي�صرا( املحدود باعتباره الذراع املتخ�ص�ص للتعامل مع 

كافة متطلبات الأعمال اخلارجية لعمالء البنك من ذوي اجلدارة املالية املرتفعة.

4- جمموعة خدمات التجزئة امل�صرفية 

باأف�صل  املالية  اخلدمات  من  متطلباتهم  لتلبية  وت�صعى   ، لالأفراد  امل�صرفية  اخلدمات  بتقدمي  املجموعة  هذه  تقوم 
املجموعة  هذه  وتعمل   . املتنوعة  اخلدمات  منتجات  من  وجمموعة  فعالة  توزيع  منافذ  طريق  عن  وذلك   ، الو�صائل 
على الت�صال القريب املبا�صر مع العمالء من اأجل تقدمي اخلدمات الفورية املالئمة والدائمة لهم وذلك عن طريق 
القنوات الإلكرتونية كالت�صال الهاتفي املبا�صر والإنرتنت والر�صائل الق�صرية عرب الهواتف املحمولة . ومع تو�صيع 

مركز الت�صال لي�صمل جميع املناطق وتلبيته للخدمات الواردة وال�صادرة ، �صتتوفر للعمالء خدمات متميزة.
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معلومات عن �لقطاعات �لت�صغيلية للمجموعة

باآلف الدولرات الأمريكية

31 كانون الأول 2011

البيـــــــــــــان
العمال 

امل�صرفية 
لل�صركات

النخبةاخلزينة 
خدمات 
التجزئة

جمموعات 
اخرى

املجمــوع

286 625 2881 315 111 192 )787 122 (602 444 072 796 اإجمايل الدخل

-  -  694 81 292 173 )472 148 ()514 106 (�صايف الدخل من الفوائد بني القطاعات

خم�ص�ص تدين ت�صهيالت ائتمانية 
مبا�صرة بالتكلفة املطفاأة

 177 883  - 1 268 32 290 223 500 434 941

759 18 584 8 333 3 41  204  597 6 خم�ص�صات اخرى

848 348 157 6 921 139 738 14 747 21 285 166 امل�صاريف الدارية املبا�صرة

738 822 047 77 261 98 458 34 179 274 793 338 نتائج �أعمال �لقطاع

م�صاريف غري مبا�صرة موزعة على 
القطاعات

 175 271 67 351 22 775 117 778) 28 262( 354 913

825 467 309 105 (517 19 )683 11 828 206 522 163 �لربح قبل �ل�صر�ئب

881 161 828 51 355 6 833 6 757 45 108 51 �صريبة الدخل

944 305 481 53 (872 25 )850 4 071 161 414 112 �صايف ربح (خ�صائر) �ل�صنة

375 51 -  871 29 193 1 634 2 677 17 م�صروف ال�صتهالكات و الأطفاءات

معلومات �أخرى

447 368 57343 921 575 585 8382 478 469 986 99218 395 20موجودات القطاع

-  928 379 7635 684 2104 640 7858 175 1-  املوجودات بني القطاعات

764 244 7642 244 2-  -  -  -  ال�صتثمارات يف �صركات حليفة

211 613 26545 546 3388 270 0487 119 2549 162 99220 395 20جمموع �ملوجود�ت

463 956 51737 889 338 270 0487 119 6319 683 9293 993 16مطلوبات القطاع

748 656 7487 656 7-  -  -  -  راأ�ص املال والحتياطيات

-  -  -  -  623 478 06316 402 3مطلوبات بني القطاعات

211 613 26545 546 3388 270 0487 119 2549 162 99220 395 20جمموع �ملطلوبات وحقوق �مللكية
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معلومات عن �لقطاعات �لت�صغيلية للمجموعة

باآلف الدولرات الأمريكية

31 كانون الأول 2010 )معاد اإظهارها(

البيـــــــــــــان
العمال 

امل�صرفية 
لل�صركات

النخبةاخلزينة 
خدمات 
التجزئة

جمموعات 
اخرى

املجمــوع

454 638 4141 364 449 189 )474 122 (090 421 975 785 اإجمايل الدخل

�صايف الدخل من الفوائد بني 
القطاعات

) 93 091() 177 992( 182 337 88 746  -  -

خم�ص�ص تدين ت�صهيالت ائتمانية 
مبا�صرة

 446 243  -  7 27 141  - 473 391

290 14 199 8 637 2 67  208  179 3 خم�ص�صات اخرى

061 329 -  797 134 836 16 654 20 774 156 امل�صاريف الدارية املبا�صرة

712 821 215 356 620 113 953 42 236 222 688 86 نتائج �أعمال �لقطاع

م�صاريف غري مبا�صرة موزعة على 
القطاعات

 153 289 51 149 24 835 111 594 33 072 373 939

773 447 143 323 026 2 118 18 087 171 (601 66 )�لربح قبل �ل�صر�ئب

015 177 818 66 811 4 973 12 699 39 714 52 �صريبة الدخل

758 270 325 256 (785 2 )145 5 388 131 (315 119 )�صايف ربح (خ�صائر) �ل�صنة

941 48 -  692 32 107 1 839 2 303 12 م�صروف ال�صتهالكات و الأطفاءات

معلومات �أخرى

724 184 00843 150 6321 294 4912 374 248 506 34518 859 20موجودات القطاع

-  847 110 6015 513 9764 508 6388 410 1-  املوجودات بني القطاعات

809 077 8092 077 2-  -  -  -  ال�صتثمارات يف �صركات حليفة

533 262 66445 338 2338 808 4676 883 8868 916 34519 859 20جمموع �ملوجود�ت

481 453 61237 529 233 808 4676 883 7028 569 4673 662 17مطلوبات القطاع

052 809 0527 809 7-  -  -  -  راأ�ص املال والحتياطيات

-  -  -  -  184 347 87816 196 3مطلوبات بني القطاعات

533 262 66445 338 2338 808 4676 883 8868 916 34519 859 20جمموع �ملطلوبات وحقوق �مللكية
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44 -  �إد�رة �ملخاطر �مل�صرفية

تقوم املجموعة بادارة خماطرها امل�صرفية املتنوعة بو�صائل متعددة وذلك من خالل ا�صرتاتيجية �صاملة مو�صوعة 
حتدد املخاطر و�صبل مواجهتها وتخفيفها . اإن اأجهزة اإدارة املخاطر امل�صرفية يف املجموعة ت�صمل جمل�ص الإدارة، 
واملدير العام، وجلنة اإدارة املوجودات واملطلوبات العليا، واملدير املايل، ومدير اخلزينة، وروؤ�صاء جمموعات العمل و 
مدير اإدارة املخاطر، ومدير اإدارة التدقيق الداخلي، وروؤ�صاء الن�صاطات امل�صاندة ومديري املناطق ومنظومة اللجان 

املختلفة يف خمتلف امل�صتويات الإدارية.

وفيما يلي موجز حول كيفية اإدارة املخاطر امل�صرفية لدى املجموعة:

اأ - اإدارة خماطر الئتمان

تعرف خماطر الئتمان باأنها احتمال اأن يكون العميل اأو الطرف املقابل غري قادر على الوفاء بالتزاماته املالية 
العادية  الأعمال  �صياق  يف  الئتمان  خماطر  وتنتج  مالية.  خ�صائر  و/اأو  الإع�صار  الى  يوؤدي  مما  عليها  املتعاقد 

للمجموعة .

حتر�ص املجموعة دائما على تبني اأعلى م�صتويات املعايري الئتمانية، واتباع اأف�صل الأ�صاليب والتقنيات يف اإدارة 
خماطر الئتمان، والتي من �صاأنها املحافظة على جودة املحفظة الئتمانية، ومتتعها بدرجة عالية من النوعية.

الئتمان من خالل حتديث وتطوير  اإدارة  التي حتكم  املوؤ�ص�صية  الأطر  بتعزيز  تقوم املجموعة  ال�صياق  ويف هذا 
ال�صيا�صات والإجراءات ب�صكل م�صتمر.

الرتكزات الئتمانية :  <
تلتزم املجموعة بتعليمات البنك املركزي الأردين بخ�صو�ص حد الإقرا�ص القانوين للعميل الواحد البالغ حوايل 

25٪ من راأ�ص املال التنظيمي. 

اأ�ص�ص الت�صنيف الئتماين لعمالء املجموعة :  <
يتم ت�صنيف خماطر العمالء وفق الأ�ص�ص التالية:

1(  ت�صنيف خماطر املقرت�ص
التدفق   ، الت�صغيلي  الأداء   ، التناف�صي  املوقع   ، القت�صادي  القطاع  تقييم  على  بناء  الت�صنيف  هذا  يتم 

النقدي،الو�صع املايل والإدارة.
2(  ت�صنيف خماطر الت�صهيل

يتم ت�صنيف خماطر الت�صهيل بناء على تقييم الكفالت املقدمة ، هيكل القر�ص ، مدة الت�صهيل-ال�صمانات 
املقدمة.

تخفيف خماطر الئتمان :  <
ال�صمانات  وا�صتفاء  الت�صهيالت  ا�صتغالل  ومتابعة  ومراقبة  للت�صهيالت  املنا�صب  الهيكل  بتقدمي  املجموعة  تقوم 

)كم�صدر ثان لل�صداد( لتخفيف خماطر الئتمان.
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اآلية درا�صة الت�صهيالت :   <
ا�صتغالله وت�صديده  اإدارية منف�صلة مهمتها درا�صة الئتمان والرقابة عليه ومتابعة  يوجد يف املجموعة وحدات 

وهذه الوحدات هي وحدة تطوير العالقة الئتمانية، وحدة التحليل والدرا�صة،وحدة التنفيذ، وحدة الرقابة.

ب -  خماطر الرتكز اجلغرايف 

حتد املجموعة من خماطر تركزها اجلغرايف من خالل توزيع ن�صاطاتها على عدة قطاعات وعلى عدة مناطق 
جغرافية داخل وخارج اململكة ، ويبني الإي�صاح )46- هـ( تركز املوجودات طبقًا للتوزيع اجلغرايف.

ج - خماطر اأ�صعار الفوائد

تتعلق بتغري قيمة الأدوات املالية نتيجة تقلب اأ�صعار الفوائد ويوجد يف املجموعة عدة جلان من مهامها تقليل اثر 
هذه املخاطر اإلى احلد الأدنى ، ويبني الإي�صاح )48( مدى تعر�ص املجموعة لتقلبات اأ�صعار الفوائد.

د - خماطر ال�صيولة النقدية

تتعلق بقدرة املجموعة على مواجهة التزاماتها النقدية يف الآجال الق�صرية والطويلة ولهذا  الغر�ص يوجد عدة 
م�صتويات اإدارية يف املجموعة من مهامها مراجعة اإدارة موجودات ومطلوبات املجموعة واإدارة ال�صيولة النقدية ، 

ويبني الإي�صاح )49( اآجال ا�صتحقاق املوجودات واملطلوبات .

هـ - خماطر التعامل بالقطع الأجنبي

الدخل من  ويتاألف معظم   . ال�صرف  اأ�صعار  تقلب  نتيجة  املالية  الأدوات  قيمة  تغري  الناجتة عن  املخاطر  وهي 
فروق العمالت الأجنبية يف جمموعة البنك العربي من الدخل الناجت عن تعامل عمالء املجموعة. وتتبع املجموعة 

�صيا�صة مدرو�صة يف اإدارة مراكزه  بالعمالت الأجنبية ، وبني الي�صاح )50( �صايف مراكز العمالت الأجنبية .

و-  خماطر ال�صوق

الغر�ص تقوم املجموعة ومن  ال�صوق ولهذا  العائد يف  الأ�صعار ومعدل  الناجمة عن احتمال تغيري  وهي املخاطر 
خالل عدة جهات بالإ�صراف والرقابة واإدارة هذه املخاطر.

باجراءات  وتقوم  م�صتمرًا  ب�صكاًل  فيها  والتغريات  العاملية  املالية  الأ�صواق  التطورات يف  املجموعة مبتابعة  تقوم 
تهدف للحد من تلك املخاطر عن طريق اتباع عدة ا�ساليب منها على �سبيل املثال التحوط وتبديل املراكز كلما 

اقت�صت احلاجة لذلك ، وبني الي�صاح )47( خماطر ح�صا�صية الأ�صعار ال�صوقية.

ز-  املخاطر الت�صغيلية

و تعرف على اأنها اخل�صائر التي ميكن للمجموعة اأن تواجهها نتيجة خلل يف �صيا�صات و اإجراءات العمل،العن�صر 
الب�صري،الأنظمة الآلية و البنية التكنولوجية،اإ�صافة اإلى وقوع حوادث خارجية .

و يتم قيا�ص هذه املخاطر با�صتخدام منهجيات اإح�صائية تن�صجم و طبيعة عمليات املجموعة.
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45 - تركز �ملوجود�ت و �لير�د�ت طبقا للتوزيع �جلغر�يف
تقوم املجموعة مبمار�صة العمال امل�صرفية من خالل فروعها املنت�صرة يف الردن و اخلارج وفيما يلي توزيع ملوجودات و ايرادات املجموعة داخل 

وخارج الأردن :

باآلف الدولرات الأمريكية
31 كانـــــون الول 

�ملوجود�ت
2010 )معاد اإظهارها(2011

819 393 12510 348 10داخل الأردن
714 868 08634 265 35خارج الردن 

533 262 21145 613 45�ملجموع
�لير�د�ت

2010 )معاد اإظهارها(2011
864 365 876 366 داخل الأردن

590 272 4101 258 1خارج الردن 
454 638 2861 625 1�ملجموع

46 - خماطر �لئتمان
اأ - اجمايل التعر�ص ملخاطر الئتمان )بعد خم�ص�ص التدين وقبل خمففات املخاطر( :

باآلف الدولرات الأمريكية
31 كانـــــون الول 

2010 )معاد اإظهارها(2011�لتعر�ض �لئتماين �ملرتبط باملوجود�ت :
935 277 5247 445 7ار�صدة لدى بنوك مركزية

302 574 8824 084 4اأر�صدة لدى بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية
849 225 793 175 اإيداعات لدى بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية

-  870 770 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
514 340 -  موجودات مالية للمتاجرة

927 224 -  موجودات مالية حمددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
025 69 261 53 م�صتقات مالية - قيمة عادلة موجبة

936 346 63321 954 20ت�صهيالت �ئتمانية مبا�صرة بالتكلفة �ملطفاأة
309 929 8762 196 3لالأفراد

178 600 4582 579 2لل�صركات ال�صغرية واملتو�صطة
585 993 13413 584 13لل�صركات الكربى

468 395 463 369 للبنوك واملوؤ�ص�صات املالية
396 428 7021 224 1للحكومات و القطاع العام

900 529 5-  موجودات مالية متوفرة للبيع
-  368 535 7موجودات مالية اأخرى بالتكلفة املطفاأة

140 276 1-  موجودات مالية حمتفظ بها حتى تاريخ ال�صتحقاق
897 309 794 327 موجودات اأخرى

�لتعر�ض �لئتماين �ملرتبط ببنود خارج قائمة �ملركز �ملايل �ملوحد :
506 991 2021 381 2اعتمادات

798 485 922 777 قبولت
527 140 27213 284 13كفالت

178 528 7993 160 3ت�صهيالت ائتمانية ممنوحة وغري م�صتغلة
434 321 32060 952 60�ملجموع
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ب - ت�صنيف �لت�صهيالت �لئتمانية �ملبا�صرة  بالتكلفة �ملطفاأة ح�صب درجة �ملخاطر :
اجلدول التايل يبني ت�صنيف الت�صهيالت الئتمانية املبا�صرة ح�صب درجة املخاطر با�صتخدام نظام الت�صنيف الئتماين يف املجموعة . 

باآلف الدولرات الأمريكية
 31 كانون الول 2011

اأفراد 
بنوك �صركات

وموؤ�ص�صات مالية
حكومات 
وقطاع عام

املجموع �صغرية 
ومتو�صطة

كربى

690 448 7025 917 191 154 419 645 8451 524 5331 206 1ت�صهيالت عاملة / متدنية �ملخاطر
071 994 95614 307 924 206 464 592 56311 908 164 978 1ت�صهيالت عاملة / مقبولة �ملخاطر 

675 416 -  -  044 297 863 82 768 36   منها م�صتحقة:
662 355 -  -  709 253 778 72 175 29       لغاية 30 يوم

013 61 -  -  335 43 085 10 593 7       من 31 لغاية 60 يوم
982 535 -  157 13 691 446 232 50 902 25 حتت �ملر�قبة

517 586 4801 1 -  239 076 7371 336 061 172 غري عاملة
595 162 -  -  005 62 745 76 845 23       دون امل�صتوى

375 647 -  -  423 602 111 21 841 23       م�صكوك فيها
547 776 480 1 -  811 411 881 238 375 124       هالكة
260 565 13822 227 2721 374 813 760 37714 820 6602 382 3�ملجموع

865 237 -  519 1 755 105 821 92 770 37 ينزل: فوائد معلقة
762 372 4361 2 290 3 924 070 0981 148 014 148 ينزل: خم�ص�ص التدين

633 954 70220 224 4631 369 134 584 45813 579 8762 196 3�ل�صايف

باآلف الدولرات الأمريكية
 31 كانون الول 2010 )معاد اإظهارها(

اأفراد 
بنوك �صركات

وموؤ�ص�صات مالية
حكومات 
وقطاع عام

املجموع �صغرية 
ومتو�صطة

كربى

049 286 0136 181 6381 352 809 008 2552 582 3341 161 1ت�صهيالت عاملة / متدنية �ملخاطر
853 019 35514 243 589 43 460 093 78811 903 661 735 1ت�صهيالت عاملة / مقبولة �ملخاطر 

577 159 408 16 -  870 66 785 45 514 30   منها م�صتحقة:
971 106 408 16 -  904 41 176 29 483 19       لغاية 30 يوم

606 52 -  -  966 24 609 16 031 11       من 31 لغاية 60 يوم
840 564 028 5 -  571 470 342 60 899 28 حتت �ملر�قبة

254 738 6761 1 110  121 292 8141 283 533 160 غري عاملة
273 115 18  -  680 66 372 24 203 24       دون امل�صتوى

078 737 26  -  311 686 567 26 174 24       م�صكوك فيها
903 885 632 1 110  130 539 875 232 156 112       هالكة
996 608 07222 431 3371 396 961 864 19914 830 4272 086 3�ملجموع

198 205 -  869  125 85 233 91 971 27 ينزل فوائد معلقة
862 056 6761 2 -  251 786 788 138 147 129 ينزل: خم�ص�ص التدين

936 346 39621 428 4681 395 585 993 17813 600 3092 929 2�ل�صايف
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ج- بلغت �لقيمة �لعادلة لل�صمانات للت�صهيالت �لئتمانية بالتكلفة �ملطفاأة كما يلي:

باآلف الدولرات الأمريكية

31 كانون الأول 2011

اأفراد 
بنوك �صركات

وموؤ�ص�صات 
مالية

حكومات 
وقطاع عام

املجموع �صغرية 
ومتو�صطة

كربى

�ل�صمانات مقابل:

072 047 5664 238 -  248 213 6801 912 5781 682 متدنية �ملخاطر

711 716 7787 9 454 8 691 342 4496 552 339 803 مقبولة �ملخاطر 

339 136 -  -  037 14 619 96 683 25 ت�صهيالت م�صتحقة ول يوجد عليها تدين

594 363 -  -  778 307 273 37 543 18 حتت �ملر�قبة

204 347 14  -  053 158 357 150 780 38 غري عاملة:

535 111 -  -  635 14 793 82 107 14       دون امل�صتوى

910 44 -  -  605 29 021 9 284 6       م�صكوك فيها

759 190 14  -  813 113 543 58 389 18       هالكة

920 610 35812 248 454 8 807 035 3788 749 9232 568 1�ملجموع

منها:

595 227 4412 39 -  576 064 7481 678 830 444 تاأمينات نقدية

587 570 3641 60 089 1 771 421 3641 72 999 14 كفالت بنكية مقبولة

837 548 3-  990 6 159 571 4622 884 226 86 عقارية

152 614 350 1 375  930 554 012 9 485 48 اأ�صهم متداولة

789 666 -  -  781 526 855 48 153 91 �صيارات واآليات

960 982 2033 147 -  590 896 9371 055 2301 883 اخرى

920 610 35812 248 454 8 807 035 3788 749 9232 568 1�ملجموع
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ج- بلغت �لقيمة �لعادلة لل�صمانات للت�صهيالت �لئتمانية بالتكلفة �ملطفاأة كما يلي:

باآلف الدولرات الأمريكية

31 كانون الأول 2010 )معاد اإظهارها(

اأفراد 
بنوك �صركات

وموؤ�ص�صات 
مالية

حكومات وقطاع 
عام

املجموع �صغرية 
ومتو�صطة

كربى

�ل�صمانات مقابل:

977 279 4773 168 -  544 299 6871 354 2691 457 متدنية �ملخاطر

634 932 2736 3 255 13 857 709 9605 543 289 662 مقبولة �ملخاطر 

046 251 -  -  346 166 651 73 049 11 ت�صهيالت م�صتحقة ول يوجد عليها تدين

899 155 -  -  440 100 830 40 629 14 حتت �ملر�قبة

747 395 15  -  059 305 064 48 609 42 غري عاملة:

261 51 -  -  706 25 903 10 652 14       دون امل�صتوى

555 72 -  -  763 55 655 5 137 11       م�صكوك فيها

931 271 15  -  590 223 506 31 820 16       هالكة

303 015 76511 171 255 13 246 581 1927 061 8452 187 1�ملجموع

منها:

416 488 6911 26 -  880 048 0031 185 842 227 تاأمينات نقدية

506 403 6181 7 -  043 371 8431 21 002 3 كفالت بنكية مقبولة

592 197 4-076 12 378 290 3243 817 814 77 عقارية

570 547 923 1 179 1 086 481 002 42 380 21 اأ�صهم متداولة

942 878 -  -  057 775 201 29 684 74 �صيارات واآليات

277 499 5332 135 -  802 614 819 965 123 783 اخرى

303 015 76511 171 255 13 246 581 1927 061 8452 187 1�ملجموع
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د - ت�صنيف �صند�ت �لدين ح�صب درجة �ملخاطر

اجلدول التايل يبني ت�صنيف  �صندات الدين ح�صب درجة املخاطر  با�صتخدام الت�صنيف الئتماين لوكالت الت�صنيف الئتمانية العاملية: 

باآلف الدولرات الأمريكية
31 كانون الأول 2011

الت�صنيف الئتماين 
موجودات مالية بالقيمة 

العادلة من خالل قائمة الدخل
موجودات مالية اأخرى 

بالتكلفة املطفاأة
املجموع 

القطاع اخلا�ص:
A- الى AAA 422 714 1241 322 2981 392 من
B- الى BBB+ 025 267 025 267 -  من

B- 793 15 901 13 892 1 اقل من
374 291 917 108 457 182 غري م�صنف

624 017 4016 823 2235 194 حكومات وقطاع عام

238 306 3688 535 8707 770 �ملجموع

باآلف الدولرات الأمريكية

31 كانون الأول 2010 )معاد اإظهارها(

الت�صنيف الئتماين 
موجودات مالية 

للمتاجرة

موجودات مالية 
حمددة بالقيمة 

العادلة من خالل 
قائمة الدخل

موجودات مالية 
متوفرة للبيع

موجودات 
مالية حمتفظ 

بها لتاريخ 
ال�صتحقاق

املجموع 

القطاع اخلا�ص:

A- الى AAA 976 830 4061 468 744 994 525 128 301 239 من

B- الى BBB+ 079 749 896 79 185 646 200 5 798 17 من

B- اقل من  -  -  -  -  -

615 217 765 41 357 110 493 65 -  غري م�صنف

811 573 0734 686 614 778 7093 25 415 83 حكومات وقطاع عام

481 371 1407 276 9001 529 9275 224 514 340 �ملجموع
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هـ - �لتعر�ض ملخاطر �لئتمان للموجود�ت ح�صب �لتوزيع �جلغر�يف :

باآلف الدولرات الأمريكية
31 كانون الأول 2011

الأردن
البلدان 
العربية 
الأخرى

اأمريكااأوروبااآ�صيا *
بقية دول 

العامل
املجموع

524 445 7-  -  075 832 3291  069 921 0511 692 3ار�صدة لدى بنوك مركزية
ار�صدة وايداعات لدى بنوك 

وموؤ�ص�صات م�صرفية
 201 0411 562 688 284 7771 709 605 491 079 11 4854 260 675

موجودات مالية بالقيمة العادلة من 
خالل قائمة الدخل

 17 471 277 797  29 699 419 569 2 726 23 608 770 870

633 954 93120 168 572 261 018 014 3261 334 140 059 64614 116 5ت�صهيالت ائتمانية مبا�صرة بالتكلفة املطفاأة
موجودات مالية اأخرى بالتكلفة 

املطفاأة
2 141 9133 682 780 61 618 787 565 457 942 403 5507 535 368

055 381 655 53 242  884 47 145 36 645 153 484 89 موجودات اأخرى
125 348 22941 661 561 213 7161 810 8945 746 119 657 60621 258 11�ملجموع 

باآلف الدولرات الأمريكية
31 كانون الأول 2010 )معاد اإظهارها(

الأردن
البلدان 
العربية 
الأخرى

اأمريكااأوروبااآ�صيا *
بقية دول 

العامل
املجموع

935 277 3477 10 -  967 577 197  913 645 5112 043 4ار�صدة لدى بنوك مركزية
ار�صدة وايداعات لدى بنوك 

وموؤ�ص�صات م�صرفية
 10 502 136 968 71 3944 369 508 66 840 144 9394 800 151

514 340 761 13 807 1 439 243 -  956 64 551 16 موجودات مالية للمتاجرة
موجودات مالية حمددة بالقيمة 

العادلة من خالل قائمة الدخل
  - 93 049 41 440 65 493  - 24 945 224 927

ت�صهيالت ائتمانية مبا�صرة بالتكلفة 
املطفاأة

4 050 13113 265 635 373 3821 923 225 282 1251 452 43821 346 936

900 529 7655 320 502 579 903 776 498 96 589 468 6432 287 1موجودات مالية متوفرة للبيع
موجودات مالية حمتفظ بها حتى 

تاريخ ال�صتحقاق
 88 955 586 282 5 825 455 030 19 533 120 5151 276 140

922 378 752 98 880 1 402 62 312 3 435 192 141 20 موجودات اأخرى
425 175 46241 186 6872 951 967 473 0488 592 827 453 43419 517 9�ملجموع 

* با�صتثناء البلدان العربية .



202

دة
وح

لم
ة ا

الي
لم

م ا
وائ

لق
ل ا

حو
ت 

حا
ضا

و- �لتعر�ض ملخاطر �لئتمان للموجود�ت ح�صب �لقطاع �لقت�صادي :اي

باآلف الدولرات الأمريكية

31 كانون الأول 2011

بنوك وموؤ�ص�صات�صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركـــــــــــــــــــــــــــاتافراد
 مالية

احلكومة والقطاع
 العام

املجموع
خدمات عامةنقل�صياحة وفنادقزراعةجتارةعقاراتان�صاءات�صناعة وتعدين

524 445 7-  524 445 7-  -  -  -  -  -  -  -  -  ار�صدة لدى بنوك مركزية

675 260 4-  675 260 4-  -  -  -  -  -  -  -  -  ار�صدة وايداعات لدى بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية

870 770 223 194 582 358 938 23 487 26 -  -  183 9 237 134 -  220 24 -  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

633 954 70220 224 4631 369 999 709 9312 332 0521 813 406 174 005 364 4323 846 6841 581 0831 341 8764 196 3ت�صهيالت اإئتمانية مبا�صرة بالتكلفة املطفاأة

368 535 4017 823 5975 412 9271 193 647 8 -  -  149 1 094 10 136 38 417 47 -  موجودات مالية اأخرى بالتكلفة املطفاأة

055 381 787 129 287 111 137 67 095 12 054 4 156 1 678 13 910 4 523 2 010 13 418 21 موجودات اأخرى

125 348 11341 372 1287 958 00113 995 1602 380 1061 817 562 175 015 388 6733 995 3431 622 7301 425 2944 218 3    �ملجموع

باآلف الدولرات الأمريكية

31 كانون الأول 2010 )معاد اإظهارها(

افراد
بنوك وموؤ�ص�صات�صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركـــــــــــــــــــــــــــات

 مالية
احلكومة والقطاع

 العام
املجموع

خدمات عامةنقل�صياحة وفنادقزراعةجتارةعقاراتان�صاءات�صناعة وتعدين
935 277 7-  935 277 7-  -  -  -  -  -  -  -  -  ار�صدة لدى بنوك مركزية

151 800 4-  151 800 4-  -  -  -  -  -  -  -  -  ار�صدة وايداعات لدى بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية

514 340 415 83 971 232 030 9 -  -  -  -  -  -  098 15 -  موجودات مالية للمتاجرة

927 224 709 25 479 69 424 56 -  087 20 -  -  406 45 -  822 7 -  موجودات مالية حمددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

936 346 39621 428 4681 395 424 962 8892 147 6251 770 192 175 030 722 9483 063 3392 847 3161 904 3093 929 2ت�صهيالت ائتمانية مبا�صرة بالتكلفة املطفاأة

900 529 6145 778 9473 547 7921 166 074 5 -  -  223 16 579 14 -  671  -  موجودات مالية متوفرة للبيع

140 276 0731 686 951 461 633 80 -  -  -  -  883 12 -  600 34 -  موجودات مالية حمتفظ بها حتى تاريخ ال�صتحقاق

922 378 -  032 195 131 29 183 10 983 6 547 1 460 33 872 18 315 16 574 35 825 31 موجودات اأخرى

425 175 20741 002 9346 980 43414 304 1463 163 6951 797 739 176 713 771 6883 155 6542 863 0811 998 1343 961 2    �ملجموع
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اي و- �لتعر�ض ملخاطر �لئتمان للموجود�ت ح�صب �لقطاع �لقت�صادي :

باآلف الدولرات الأمريكية

31 كانون الأول 2011

بنوك وموؤ�ص�صات�صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركـــــــــــــــــــــــــــاتافراد
 مالية

احلكومة والقطاع
 العام

املجموع
خدمات عامةنقل�صياحة وفنادقزراعةجتارةعقاراتان�صاءات�صناعة وتعدين

524 445 7-  524 445 7-  -  -  -  -  -  -  -  -  ار�صدة لدى بنوك مركزية

675 260 4-  675 260 4-  -  -  -  -  -  -  -  -  ار�صدة وايداعات لدى بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية

870 770 223 194 582 358 938 23 487 26 -  -  183 9 237 134 -  220 24 -  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

633 954 70220 224 4631 369 999 709 9312 332 0521 813 406 174 005 364 4323 846 6841 581 0831 341 8764 196 3ت�صهيالت اإئتمانية مبا�صرة بالتكلفة املطفاأة

368 535 4017 823 5975 412 9271 193 647 8 -  -  149 1 094 10 136 38 417 47 -  موجودات مالية اأخرى بالتكلفة املطفاأة

055 381 787 129 287 111 137 67 095 12 054 4 156 1 678 13 910 4 523 2 010 13 418 21 موجودات اأخرى

125 348 11341 372 1287 958 00113 995 1602 380 1061 817 562 175 015 388 6733 995 3431 622 7301 425 2944 218 3    �ملجموع

باآلف الدولرات الأمريكية

31 كانون الأول 2010 )معاد اإظهارها(

افراد
بنوك وموؤ�ص�صات�صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركـــــــــــــــــــــــــــات

 مالية
احلكومة والقطاع

 العام
املجموع

خدمات عامةنقل�صياحة وفنادقزراعةجتارةعقاراتان�صاءات�صناعة وتعدين
935 277 7-  935 277 7-  -  -  -  -  -  -  -  -  ار�صدة لدى بنوك مركزية

151 800 4-  151 800 4-  -  -  -  -  -  -  -  -  ار�صدة وايداعات لدى بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية

514 340 415 83 971 232 030 9 -  -  -  -  -  -  098 15 -  موجودات مالية للمتاجرة

927 224 709 25 479 69 424 56 -  087 20 -  -  406 45 -  822 7 -  موجودات مالية حمددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

936 346 39621 428 4681 395 424 962 8892 147 6251 770 192 175 030 722 9483 063 3392 847 3161 904 3093 929 2ت�صهيالت ائتمانية مبا�صرة بالتكلفة املطفاأة

900 529 6145 778 9473 547 7921 166 074 5 -  -  223 16 579 14 -  671  -  موجودات مالية متوفرة للبيع

140 276 0731 686 951 461 633 80 -  -  -  -  883 12 -  600 34 -  موجودات مالية حمتفظ بها حتى تاريخ ال�صتحقاق

922 378 -  032 195 131 29 183 10 983 6 547 1 460 33 872 18 315 16 574 35 825 31 موجودات اأخرى

425 175 20741 002 9346 980 43414 304 1463 163 6951 797 739 176 713 771 6883 155 6542 863 0811 998 1343 961 2    �ملجموع
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47- خماطر �ل�صوق

خماطر ح�صا�صية ال�صعار ال�صوقية

 - بافرتا�ص ان ن�صبة التغري على ال�صعار ال�صوقية مبقدار ) 5٪ ( عن ال�صعار القائمة كما يف 31 كانون الول 2011 و2010 فان ح�صا�صية قائمة 
الدخل املوحد وحقوق امللكية �صتكون على النحو التايل:

باآلف الدولرات الأمريكية

31 كانون الأول 2010 )معاد اإظهارها(31 كانون الأول 2011

املجموعحقوق امللكيةقائمة الدخلاملجموعحقوق امللكيةقائمة الدخل

749 34 792 5 957 28 886 21 -  886 21 ح�صا�صية ا�صعار الفوائد 

841 7 332 2 509 5 554 8 035 2 519 6 ح�صا�صية ا�صعار ال�صرف

165 27 291 24 874 2 163 41 079 32 084 9 ح�صا�صية ا�صعار ادوات امللكية

755 69 415 32 340 37 603 71 114 34 489 37 �ملجموع 
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�أ - فيما يلي بيان مدى تعر�ض �ملجموعة لتقلبات ��صعار �لفائدة كما يف 31 كانون �لأول 2011 ( يتم �لت�صنيف على ��صا�ض فرت�ت �عادة ت�صعري �لفائدة �و 

اال�شتحقاق ايهما اقرب( :

باآلف الدولرات الأمريكية

لغاية 3 اأ�صهر�ملوجود�ت
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

154 342 154 342 -  -  -  -  -  النقد يف اخلزينة
608 120 6081 120 1-  -  -  -  -  احتياطي اجباري

916 324 4666 529 -053 44 610 20 560 90 227 640 5ار�صدة لدى بنوك مركزية
ار�صدة وايداعات لدى بنوك وموؤ�ص�صات 

م�صرفية
2 892 681 63 732 108 711  - 3 3501 192 2014 260 675

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
قائمة الدخل

 604 660 112 910 53 300  -  - 181 675 952 545

633 954 20-  843 826 2392 602 2831 021 7542 591 5142 912 11ت�صهيالت ائتمانية مبا�صرة بالتكلفة املطفاأة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

الدخل ال�صامل الآخر
  -  -  -  -  - 641 581 641 581

368 535 7-  814 888 175 895 5561 155 5201 209 3031 386 2موجودات مالية اأخرى بالتكلفة املطفاأة
764 244 7642 244 2-  -  -  -  -  ا�صتثمارات يف �صركات حليفة

635 530 635 530 -  -  -  -  -  موجودات ثابتة
945 666 126 534 83  268  474 3 549 42 445 86 موجودات اأخرى

387 38 387 38 -  -  -  -  -  موجودات �صريبية موؤجلة 
211 613 59745 355 0907 719 7353 541 9343 362 0253 111 8304 522 23جمموع �ملوجود�ت

�ملطلوبات وحقوق �مللكية
310 323 5114 679 -  559 21 379 54 629 200 232 367 3ودائع بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية

612 744 85328 889 5727 272 341 860 719 179 9972 199 1303 342 14ودائع عمالء
389 975 3682 90 323 4 572 30 807 120 415 280 9041 448 1تاأمينات نقدية
412 810 -  821 74 214 28 936 2 852 2 589 701 اأموال مقرت�صة

905 197 905 197 -  -  -  -  -  خم�ص�ص �صريبة الدخل
370 131 370 131 -  -  -  -  -  خم�ص�صات اأخرى

366 758 366 758 -  -  -  -  -  مطلوبات اأخرى
099 15 099 15 -  -  -  -  -  مطلوبات �صريبية موؤجلة

748 656 7487 656 7-  -  -  -  -  جمموع حقوق امللكية
211 613 22045 419 71617 351 686 940 841 357 8932 683 8554 859 19جمموع �ملطلوبات وحقوق �مللكية

-  )623 063 10(374 367 0493 601 0932 005 1)868 572 (975 662 3الفجوة للفئة 
-  -  623 063 24910 696 2006 095 1074 090 9753 662 3�لفجوة �لرت�كمية
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 ب - فيما يلي بيان مدى تعر�ض �ملجموعة لتقلبات ��صعار �لفائدة كما يف 31 كانون �لأول 2010 (معاد �إظهارها) 
) يتم الت�شنيف على ا�شا�س فرتات اعادة ت�شعري الفائدة او اال�شتحقاق ايهما اقرب( :

باآلف الدولرات الأمريكية

لغاية 3 اأ�صهر�ملوجود�ت
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

168 367 168 367 -  -  -  -  -  النقد يف اخلزينة
710 159 7101 159 1-  -  -  -  -  احتياطي اجباري

225 118 9606 546 -  -  358 16 238 29 669 525 5ار�صدة لدى بنوك مركزية
ار�صدة وايداعات لدى بنوك 

وموؤ�ص�صات م�صرفية
3 803 751 112 925 61 701 25 240  - 796 5344 800 151

989 397 475 57 -  370 14 035 31 804 73 305 221 موجودات مالية للمتاجرة
موجودات مالية حمددة بالقيمة العادلة 

من خالل قائمة الدخل
 70 529 25 900 10 504  - 117 994  - 224 927

ت�صهيالت ائتمانية مبا�صرة بالتكلفة 
املطفاأة

10 473 3532 061 9802 259 5222 500 7304 051 351  -21 346 936

726 015 8266 485 015 137 3561 411 1751 341 554 482 800 157 2موجودات مالية متوفرة للبيع
موجودات مالية حمتفظ بها حتى تاريخ 

ال�صتحقاق
 850 153 77 304 195 907 69 473 83 303  -1 276 140

809 077 8092 077 2-  -  -  -  -  ا�صتثمارات يف �صركات حليفة
951 328 951 328 -  -  -  -  -  ال�صتثمار يف م�صرف الوحدة

699 559 699 559 -  -  -  -  -  موجودات ثابتة
365 555 006 507 29  740  873 1 668 2 049 43 موجودات اأخرى

737 33 737 33 -  -  -  -  -  موجودات �صريبية موؤجلة 

533 262 87545 920 6926 389 9095 021 0754 918 3732 866 6092 145 23جمموع �ملوجود�ت

�ملطلوبات وحقوق �مللكية

845 949 7164 080 1-  016 1 819 66 784 226 510 574 3ودائع بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية
694 454 19327 317 9197 30 586 733 013 507 2901 176 6932 689 15ودائع عمالء

447 182 7173 222 -  833 4 575 156 038 560 2841 238 1تاأمينات نقدية
438 817 -  236 77 190 29 038 3 974 207 000 500 اأموال مقرت�صة

340 213 340 213 -  -  -  -  -  خم�ص�ص �صريبة الدخل
357 133 357 133 -  -  -  -  -  خم�ص�صات اأخرى

933 684 933 684 -  -  -  -  -  مطلوبات اأخرى
427 17 427 17 -  -  -  -  -  مطلوبات �صريبية موؤجلة

052 809 0527 809 7-  -  -  -  -  جمموع حقوق امللكية

533 262 73545 478 15517 108 625 768 445 733 0861 171 4874 002 21جمموع �ملطلوبات وحقوق �مللكية

-  )860 557 10(537 281 2845 253 6303 184 1)713 304 1(122 143 2الفجوة للفئة 

-  -  860 557 32310 276 0395 023 4092 838 122 143 2�لفجوة �لرت�كمية
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 49 - خماطر �ل�صيولة

اأ - فيما يلي بيان ا�شتحقاق املوجودات واملطلوبات كما يف 31 كانون �لأول 2011 :

باآلف الدولرات الأمريكية

�ملوجود�ت
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

بدون 
ا�صتحقاق

املجموع

154 342 154 342 -  -  -  -  -  -  النقد يف اخلزينة
608 120 6081 120 1-  -  -  -  -  -  احتياطي اجباري

916 324 4666 529 -  683  053 64 444 97 128 78 142 555 5ار�صدة لدى بنوك مركزية
ار�صدة وايداعات لدى بنوك 

وموؤ�ص�صات م�صرفية
 941 7061 950 975 124 228 48 215 3 350  -1 192 2014 260 675

موجودات مالية بالقيمة العادلة من 
خالل قائمة الدخل

 144 837 96 813 97 734 63 780 184 279 183 427 181 675 952 545

ت�صهيالت ائتمانية مبا�صرة بالتكلفة 
املطفاأة

4 037 2043 804 8131 418 2271 859 3823 428 0216 406 986  -20 954 633

موجودات مالية بالقيمة العادلة من 
خالل الدخل ال�صامل الآخر

  -  -  -  -  -  - 641 581 641 581

موجودات مالية اأخرى بالتكلفة 
املطفاأة

 714 1141 036 2001 308 8571 253 5452 272 987 949 665  -7 535 368

764 244 7642 244 2-  -  -  -  -  -  ا�صتثمارات يف �صركات حليفة

635 530 635 530 -  -  -  -  -  -  موجودات ثابتة

945 666 686 466 666 12 524 5 202 32 140 58 087 60 640 31 موجودات اأخرى

387 38 387 38 -  -  -  -  -  -  موجودات �صريبية موؤجلة 

211 613 15745 288 7447 552 8447 894 1775 321 6303 104 0163 027 6437 424 11جمموع �ملوجود�ت

�ملطلوبات وحقوق �مللكية

310 323 7014 920 -  559 21 849 91 292 438 986 456 9231 393 1ودائع بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية

612 744 42328 597 5759 272 341 860 031 231 9972 199 7513 225 4944 357 8ودائع عمالء

389 975 3682 90 323 4 744 30 564 122 259 289 3151 150 816 287 1تاأمينات نقدية

412 810 -  821 74 803 229 936 502 852 2 -  -  اأموال مقرت�صة

905 197 -  -  -  -  -  905 197 -  خم�ص�ص �صريبة الدخل

370 131 191 131 -  -  -  -  -  179  خم�ص�صات اأخرى

366 758 653 672 049 21 402 14 908 3 818 6 473 10 063 29 مطلوبات اأخرى

099 15 099 15 -  -  -  -  -  -  مطلوبات �صريبية موؤجلة

748 656 7487 656 7-  -  -  -  -  -  جمموع حقوق امللكية

211 613 18345 084 76819 372 849 156 2881 952 2182 937 4304 041 4756 068 11جمموع �ملطلوبات وحقوق �مللكية

-  )026 796 11(976 179 9957 737 8894 368 )588 832 1(586 985 168 356 الفجوة للفئة 

-  -  026 796 05011 616 4(945 121 )(834 490 )754 341 1681 356 �لفجوة �لرت�كمية
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ب - فيما يلي بيان ا�شتحقاق املوجودات واملطلوبات كما يف 31 كانون �لأول 2010 (معاد �إظهارها) :

باآلف الدولرات الأمريكية

�ملوجود�ت
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

املجموعبدون ا�صتحقاق

168 367 168 367 -  -  -  -  -  -  النقد يف اخلزينة
710 159 7101 159 1-  -  -  -  -  -  احتياطي اجباري

225 118 9606 546 -  864 160 358 16 738 25 720 29 585 338 5ار�صدة لدى بنوك مركزية
ار�صدة وايداعات لدى بنوك 

وموؤ�ص�صات م�صرفية
2 406 8661 370 902 102 447 72 923 50 479  - 796 5344 800 151

989 397 475 57 515 69 891 121 -  405  335 66 368 82 موجودات مالية للمتاجرة
موجودات مالية حمددة بالقيمة 

العادلة من خالل قائمة الدخل
 20 087 5 036 85 256 38 997  - 75 551  - 224 927

ت�صهيالت ائتمانية مبا�صرة بالتكلفة 
املطفاأة

4 979 3263 720 0682 400 6242 072 7382 572 7285 601 452  -21 346 936

726 015 8266 485 877 174 0671 791 7611 347 405 701 678 173 1121 341 موجودات مالية متوفرة للبيع
موجودات مالية حمتفظ بها حتى 

تاريخ ال�صتحقاق
 190 504 349 136 97 469 261 359 227 362 150 310  -1 276 140

809 077 8092 077 2-  -  -  -  -  -  ا�صتثمارات يف �صركات حليفة
951 328 951 328 -  -  -  -  -  -  ال�صتثمار يف م�صرف الوحدة

699 559 699 559 -  -  -  -  -  -  موجودات ثابتة
365 555 839 482 938 7 158 15 632 1 010 13 989 11 799 22 موجودات اأخرى

737 33 737 33 -  -  -  -  -  -  موجودات �صريبية موؤجلة 

533 262 70845 896 6436 079 5497 939 7684 811 3542 426 8643 726 6476 381 13جمموع �ملوجود�ت

�ملطلوبات وحقوق �مللكية

845 949 7164 080 1-  015 21 623 112 930 319 192 990 3691 425 1ودائع بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية
694 454 97427 684 3338 32 023 916 158 584 5731 209 2312 871 4025 156 8ودائع عمالء

447 182 2823 140 -  014 5 445 158 449 569 7431 143 514 165 1تاأمينات نقدية
438 817 -  236 77 183 732 068 5 951 2 -  -  اأموال مقرت�صة

340 213 -  -  -  -  -  340 213 -  خم�ص�ص �صريبة الدخل
357 133 254 110 88  -  -  -  -  015 23 خم�ص�صات اأخرى

933 684 520 441 809 13 341 19 553 5 169 28 269 40 272 136 مطلوبات اأخرى
427 17 427 17 -  -  -  -  -  -  مطلوبات �صريبية موؤجلة

052 809 0527 809 7-  -  -  -  -  -  جمموع حقوق امللكية

533 262 22545 284 46618 123 576 693 8471 865 0721 130 7754 258 5728 906 10جمموع �ملطلوبات وحقوق �مللكية

-  )517 387 11(177 956 9736 245 9213 945 )718 703 ()911 531 1(075 475 2الفجوة للفئة 

-  -  517 387 34011 431 3674 185 4461 239 164 943 075 475 2�لفجوة �لرت�كمية
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50 - �صايف مر�كز �لعمالت �لأجنبية 

      ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

31 كانون الأول 2010 )معاد اإظهارها(31 كانون الأول 2011

عملة الأ�صا�ص 
بالآلف 

املعادل باآلف 
الدولرات

عملة الأ�صا�ص 
بالآلف 

املعادل باآلف 
الدولرات

364 403 364 403 807 293 268 414 دولر اأمريكي

)305 21 ()736 13 (812  525  جنيه اإ�صرتليني

049 124 764 93 074 161 632 124 يورو

060 112 170 060 0369 36 763 808 2ين ياباين

)316 21 ()099 20 ()491 92 (191 87 فرنك �صوي�صري

)510 58 (945 24 اأخرى*

342 538 183 424 �ملجموع

* ميثل املبلغ املعادل بالدولر الأمريكي للعمالت الخرى قيمة جمموعة عمالت اجنبية متعددة.

51 - �لقيمة �لعادلة للموجود�ت و�ملطلوبات �ملالية

�أ- �ملوجود�ت و�ملطلوبات �ملالية �لتي ل تظهر بالقيمة �لعادلة :

باآلف الدولرات الأمريكية     ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

31 كانون الأول 2010 )معاد اإظهارها(31 كانون الأول 2011

القيمة العادلة القيمة الدفرتية القيمة العادلة القيمة الدفرتية 

�ملوجود�ت

576 646 1037 645 7347 789 6787 787 7نقد واأر�صدة لدى بنوك مركزية

722 817 1514 800 8754 276 6754 260 4اأر�صدة واإيداعات لدى بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية

690 423 93621 346 45921 035 63321 954 20ت�صهيالت ائتمانية مبا�صرة بالتكلفة املطفاأة

-  -  746 614 3687 535 7موجودات مالية اأخرى بالتكلفة املطفاأة

826 285 1401 276 1-  -  موجودات مالية حمتفظ بها حتى تاريخ ال�صتحقاق 

�ملطلوبات

612 968 8454 949 6434 340 3104 323 4ودائع بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية

564 540 69427 454 82627 841 61228 744 28ودائع عمالء

302 191 4473 182 3223 984 3892 975 2تاأمينات نقدية

438 817 438 817 412 810 412 810 اأموال مقرت�صة
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باآلف الدولرات الأمريكية     ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :
31 كانون الأول 2011

املجموعامل�صتوى 3 امل�صتوى 2امل�صتوى 1
�ملوجود�ت

545 952 948 84 371 65 226 802 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
261 53 -  261 53 -  م�صتقات مالية - قيمة عادلة موجبة

581 641 -  186 244 395 397 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�صامل الآخر
387 647 9481 84 818 362 621 199 1جمموع �ملوجود�ت

�ملطلوبات
920 64 -  920 64 -  م�صتقات مالية - قيمة عادلة �صالبة

920 64 -  920 64 -  جمموع �ملطلوبات

باآلف الدولرات الأمريكية
31 كانون الأول 2010 )معاد اإظهارها(

املجموعامل�صتوى 3 امل�صتوى 2امل�صتوى 1
�ملوجود�ت

989 397 -  -  989 397 موجودات مالية للمتاجرة
927 224 406 45 087 20 434 159 موجودات مالية حمددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

025 69 -  025 69 -  م�صتقات مالية - قيمة عادلة موجبة
395 084 7003  299 143 396 940 2موجودات مالية متوفرة للبيع

336 776 1063 46 411 232 819 497 3جمموع �ملوجود�ت

�ملطلوبات
431 93 -  431 93 -  م�صتقات مالية - قيمة عادلة �صالبة

431 93 -  431 93 -  جمموع �ملطلوبات

فيما يلي ملخ�ض لإحت�صاب �لقيمة �لعادلة للموجود�ت �ملالية يف �مل�صتوى (3) :                باآلف الدولرات الأمريكيـــة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من 

خالل قائمة الدخل
موجودات مالية حمددة بالقيمة العادلة 

من خالل قائمة الدخل
20112010

543 47 106 46 الر�صيد بداية ال�صنة
-  757 57 اأثر تطبيق معيار التقارير املالية الدويل رقم )9(

)149  ()179 1 (�صايف الإ�صافات والت�صويات
899  )453 17 (�صايف التغري يف القيمة العادلة املقيدة يف قائمة الدخل املوحد

)187 2 ()283  (تعديالت فرق عملة
 84 948 46 106

ب- �ملوجود�ت و�ملطلوبات �ملالية �لتي  تظهر بالقيمة �لعادلة :
يحلل اجلدول التايل الأدوات املالية امل�صجلة بالقيمة العادلة ا�صتنادًا اإلى طريقة التقييم، حيث يتم تعريف امل�صتويات املختلفة على النحو 

التايل:

امل�صتوى 1: الأ�صعار املعلنة )غري املعدلة( ملوجودات اأو مطلوبات متطابقة يف اأ�صواق ن�صطة.  •
امل�صتوى 2: معلومات غري ال�صعر املعلن املت�صمن يف امل�صتوى 1 الذي يتم ر�صده للموجودات اأو املطلوبات ، �صواء ب�صورة مبا�صرة )مثل   •

الأ�صعار( اأو غري مبا�صرة )اأي م�صتقة من الأ�صعار(.

الــ�ــصــوق )مــعــلــومــات غــري ظــاهــرة(. ــودة مــن  تــلــك املــر�ــص ـــى  اإل اأو املــطــلــوبــات ل ت�صتند  املــ�ــصــتــوى 3: مــعــلــومــات عــن املـــوجـــودات   •" •
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52 - ا�شتحقاقات االرتباطات واملطلوبات املحتملة
يبني اجلدول التايل ا�صتحقاقات الرتباطات واملطلوبات املحتملة على اأ�صا�ص ال�صتحقاق التعاقدي :

باآلف الدولرات الأمريكية
31 كانون الأول 2011

لغاية �صنة
من �صنة ولغاية

 5 �صنوات
اكرث من

 5 �صنوات
املجموع

202 381 2-  287 91 915 289 2اعتمادات
922 777 83  992 75 847 701 قبولت

كفالت :
619 608 3591 4 978 531 282 072 1 - دفع

159 802 3124 76 665 149 1822 576 2 - ح�صن التنفيذ
494 873 5726 139 116 517 8062 216 4 - اأخرى

799 160 6393 17 340 559 820 583 2ت�صهيالت ائتمانية ممنوحة وغري م�صتغلة
195 604 96519 237 378 925 8525 440 13�ملجموع 

92  -  -  92  عقود م�صاريع ان�صائية
773 3 -  458  315 3 عقود م�صرتيات

398 26 669 15 014 7 715 3 عقود ايجار ت�صغيلية
263 30 669 15 472 7 122 7 �ملجموع 

باآلف الدولرات الأمريكية
31 كانون الأول 2010 )معاد اإظهارها(

506 991 841  394 154 028 837 1اعتمادات
798 485 -  981 6 817 478 قبولت

كفالت :
365 692 5041 97 818 340 043 254 1 - دفع

151 656 5404 152 984 009 6272 493 2 - ح�صن التنفيذ
011 792 5976 83 779 184 6352 523 4 - اأخرى

178 528 7843 221 476 705 918 600 2ت�صهيالت ائتمانية ممنوحة وغري م�صتغلة
009 146 50919 555 432 402 0685 188 13�ملجموع 

468 2 -  -  468 2 عقود م�صاريع ان�صائية
446 5 -  546 1 900 3 عقود م�صرتيات

229 35 627 21 251 9 351 4 عقود ايجار ت�صغيلية
143 43 627 21 797 10 719 10 �ملجموع 
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53 – �إد�رة ر�أ�ض �ملال
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 

التنظيمي كما عرفته اتفاقية بازل كما هو مبني يف اجلدول التايل:

باآلف الدولرات الأمريكية
31 كانـــــــــون الول

2010 )معاد اإظهارها(2011
اأ - راأ�ص املال الأ�صا�صي:

027 776 027 776 راأ�ص املال املدفوع
547 482 652 529 احتياطي اجباري

315 977 315 977 احتياطي اختياري
747 225 7471 225 1عالوة ا�صدار 
824 822 8241 822 1احتياطي عام

468 88 )747 66 (اأرباح مدورة *
)972 4 ()198 4 (موجودات غري ملمو�صة

-  )269 11 (العقارات امل�صتملكة
956 367 3515 249 5جمموع ر�أ�ض �ملال �لأ�صا�صي

ب - راأ�ص املال الإ�صايف:
033 193 182 120 اإحتياطي ترجمة عمليات اأجنبية

)576 13 ()002 39 (اإحتياطي تقييم ا�صتثمارات
953 34 709 35 قرو�ص م�صاندة

923 355 998 349 احتياطي خماطر م�صرفية عامة
333 570 887 466 جمموع ر�أ�ض �ملال �لإ�صايف

259 888 299 962 ج - ا�صتثمارات
030 050 9395 753 4ر�أ�ض �ملال �لتنظيمي (�أ+ب-ج)

249 823 68831 412 31املوجودات والبنود خارج قائمة املركز املايل املوحد املرجحة باملخاطر 
15.9٪15.1٪ن�صبة كفاية راأ�ص املال التنظيمي
15.5٪15.1٪ن�صبة كفاية راأ�ص املال ال�صا�صي 

* تت�صمن املوجودات ال�صريبية املوؤجلة

يقوم جمل�ص الدارة مبراجعة هيكلية راأ�ص املال ب�صكل ربع �صنوي، وكجزء من تلك املراجعة يقوم جمل�ص الدارة بالخذ بعني العتبار كلفة را�ص   -
املال واملخاطر كاحدى العوامل ال�صا�صية يف ادارة را�ص مال املجموعة وذلك من خالل و�صع �صيا�صة للتوزيعات النقدية ور�صملة الحتياطيات.

يبلغ احلد الدنى لن�صبة كفاية را�ص املال 8٪ وفقًا ملتطلبات جلنة بازل و12٪ وفقًا ملتطلبات البنك املركزي الأردين ، يف حني ان هذه الن�صبة قد   - 
بلغت 15.1٪ كما يف 31 كانون الأول 2011 )15.9٪ كما يف 31 كانون الأول 2010( .
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54 - �لربح لل�صهم �لو�حد

31 كانــــون الول    ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

2010 )معاد اإظهارها(2011

باآلف الدولرات الأمريكية

016 251 177 292 الربح لل�صنة العائد مل�صاهمي البنك

األــف �صهـــــم

907 533 000 534 املتو�صط املرجح لعدد الأ�صهم

دولر اأمريكي / �صـهــم

0.550.47ن�صيب ال�صهم من ربح ال�صنة

55 - ح�صابات مد�رة ل�صالح �لعمالء

 - بلغت احل�صابات املدارة ل�صالح العمالء 1193.1 مليون دولر امريكي كما يف 31 كانون الول 2011  )970.7 مليون دولر امريكي كما يف 31 
كانون الول 2010( . ل يتم اإظهار هذه احل�صابات �صمن موجودات ومطلوبات املجموعة يف القوائم املالية املوحدة. 

باآلف الدولرات الأمريكية56- �لنقد وما يف حكمه 

31 كانــــون الول     ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

2010 )معاد اإظهارها(2011

143 442 4987 625 7النقد واأر�صدة لدى بنوك مركزية ت�صتحق خالل ثالثة اأ�صهر

302 574 8824 084 4ي�صاف: اأر�صدة لدى بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية ت�صتحق خالل ثالثة اأ�صهر

276 496 6104 771 3ينزل: ودائع بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية ت�صتحق خالل ثالثة اأ�صهر

169 520 7707 938 7�ملجموع
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57 - معامالت مع �أطر�ف ذ�ت عالقة
اإن تفا�صيل الأر�صدة القائمة مع الأطراف ذات عالقة كانت كما يلي :

باآلف الدولرات الأمريكية
31 كانون الأول 2011

ودائع لدى 
اأطراف ذات 

عالقة

ت�صهيالت 
ائتمانية 
مبا�صرة

ودائع من 
اأطراف ذات 

عالقة

اعتمادات وكفالت 
و�صحوبات وت�صهيالت 

غري م�صتغلة
504 39 170 157 -  753 150 �صركات حليفة

902 139 787 461 474 466 -  اأع�صاء جمل�ص الإدارة وكبار امل�صاهمني
406 179 957 618 474 466 753 150 �ملجموع

باآلف الدولرات الأمريكية
31 كانون الأول 2010

ودائع لدى 
اأطراف ذات 

عالقة

ت�صهيالت 
ائتمانية 
مبا�صرة

ودائع من 
اأطراف ذات 

عالقة

اعتمادات وكفالت 
و�صحوبات وت�صهيالت 

غري م�صتغلة
791 54 103 56 -  739 40 �صركات حليفة

922 154 271 353 192 633 -  اأع�صاء جمل�ص الإدارة وكبار امل�صاهمني
713 209 374 409 192 633 739 40 �ملجموع

اإن ت�صنيف جميع الت�صهيالت الإئتمانية املمنوحة لأطراف ذات عالقة هي ديون عاملة بح�صب نظام الت�صنيف الإئتماين للمجموعة ، كما مل   - 
يتم ت�صجيل اأية خم�ص�صات تدين يف قيمة هذه الت�صهيالت . 

باآلف الدولرات الأمريكية
2011�إن تفا�صيل �ملعامالت مع �لأطر�ف ذ�ت عالقة كانت كما يلي:

فوائد مدينة فوائد دائنة 
  323  313�صركات حليفة

باآلف الدولرات الأمريكية
2010

فوائد مدينة فوائد دائنة 
  467  977�صركات حليفة

اإن ن�صب الفوائد املقيدة على الت�صهيالت املمنوحة لأع�صاء جمل�ص الدارة وكبار امل�صاهمني تقع �صمن حدود الت�صهيالت املمنوحة لباقي العمالء.   -
بلغت الرواتب واملكافاآت واملنافع الأخرى لالإدارة التنفيذية العليا للمجموعة يف الأردن واخلارج ما جمموعه 47.3 مليون دولر اأمريكي لل�صنة   - 

املنتهية يف 31 كانون الأول 2011 )42.3 مليون دولر اأمريكي لل�صنة املنتهية يف 31 كانون الأول 2010(.
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58 - �لق�صايا �ملقامة على �ملجموعة

هنالك ق�صايا مقامة على البنك العربي �ص . م . ع تت�صابه من حيث الوقائع املزعومة التي مفادها اأن البنك  اأ- 
العربي قد قام من خالل فرعه يف نيويورك، بتحويل اأموال اإلى من و�صفوا بالإرهابيني وباملنظمات الإرهابية 
يف فل�صطني، وانه بذلك قد �صاعد وحر�ص على ارتكاب اأعمال اإرهابية اأدت اإلى مقتل اأو جرح اأفراد عائالت 
املدعني، ويطالب املدعون البنك يف جميع الدعاوى بالتعوي�ص عن ال�صرر الناجت عن الفعل املدعى بارتكابه 
تنظر حمكمة  املُحاكمة حيث  اإجراءات  ت�صبق  التي  التح�صريية  الإعدادية  املراحل  الدعاوى يف  زالت  ول   .

ال�صتئناف يف طعون يف قرارات اإجرائية مقدمة من قبل فرقاء الدعاوى.

الإرهاب يف  املتعلقة مبكافحة  الت�صريعات  العربي كان ول يزال ملتزمًا باحرتام وتطبيق كافة  البنك  اإن   
جميع الدول الذي ميار�ص بها ن�صاطه.

جتدر الإ�صارة اإلى اأن البنك يف نيويورك كان قد تو�صل يف العام 2005 اإلى اتفاق مع مكتب مراقبة العملة   
الفدرايل مت بناء عليه حتويل الفرع اإلى وكالة فدرالية ذات ن�ساط حمدود وفقًا ملا ي�سمح به القانون امل�سريف 
الفدرايل الأمريكي. كما مت التفاق على احتفاظ الوكالة مبوجودات مالية بحوايل 420 مليون دولر اأمريكي.

ب - هنالك ق�صايا اأخرى مقامة على املجموعة تقدر بحوايل 209.7 مليون دولر اأمريكي كما يف 31 كانون الأول 
2011 )197.6 مليون دولر اأمريكي كما يف 31 كانون الأول2010( وبراأي الإدارة واملحامني املتولني متابعة 
هذه الق�صايا اأنه لن يرتتب على املجموعة مطلوبات تفوق املخ�ص�ص املقيد لقائها والبالغ 7.9 مليون دولر 

اأمريكي كما يف 31 كانون الأول 2011 )7.9 مليون دولر اأمريكي كما يف 31 كانون الأول 2010 (.

59 - �أرقام �ملقارنة

كما ورد يف الإي�صاح )2( حول القوائم املالية املوحدة ، ب�صبب الأو�صاع ال�صائدة يف ليبيا  مل تعد جمموعة 
بن�صبة  ليبيا )�صركة مملوكه  الوحدة يف  والت�صغيلية مل�صرف  املالية  ال�صيا�صات  ت�صيطر على  العربي  البنك 
19٪( وعليه مل يتم توحيد القوائم املالية مل�صرف الوحدة اعتبارَا من الأول من كانون الثاين 2011 بل مت 
اأرقام  اإظهار  اإعادة  ال�صامل الآخر. مت  العادلة من خالل الدخل  بالقيمة  املالية  ت�صنيفه �صمن املوجودات 
املالية  القوائم  مع  للمقارنة  قابلة  ت�صبح  بحيث  اأعاله  الواردة  التطورات  اأثر  لتعك�ص  للمجموعة  املقارنة 

املوحدة كما يف 31 كانون الأول 2011.
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وفيما يلي اأثر عدم توحيد القوائم املالية مل�صرف الوحدة على القوائم املالية املوحدة ملجموعة البنك العربي لأرقام املقارنة:

�أ - قائمة �ملركز �ملايل �ملوحد
باآلف الدولرات الأمريكية

�ملوجود�ت
    31 كانون �لأول 2010

)معلنة(
    31 كانون �لأول 2010

)معاد اإظهارها(
اأثر اإلغاء التوحيد

)512 492 4(103 645 6157 137 12نقد واأر�صدة لدى بنوك مركزية
)753 101 (302 574 0554 676 4اأر�صدة لدى بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية

-  849 225 849 225 اإيداعات لدى بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية
-  989 397 989 397 موجودات مالية للمتاجرة 

-  927 224 927 224 موجودات مالية حمددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
-  025 69 025 69 م�صتقات مالية - قيمة عادلة موجبة

)793 142 1(936 346 72921 489 22ت�صهيالت اإئتمانية مبا�صرة بالتكلفة املطفاأة
)900 72 (726 015 6266 088 6موجودات مالية متوفرة للبيع

-  140 276 1401 276 1موجودات مالية حمتفظ بها حتى تاريخ ال�صتحقاق
-  809 077 8092 077 2اإ�صتثمارات يف �صركات حليفة
951 328 951 328 -  ال�صتثمار يف م�صرف الوحدة

)297 108 (699 559 996 667 موجودات ثابتة
)393 199 (-  393 199 موجودات غري ملمو�صة

)643 46 (340 486 983 532 موجودات اأخرى
-  737 33 737 33 موجودات �صريبية موؤجلة 

(340 835 5)533 262 87345 097 51    جمموع �ملوجود�ت

�ملطلوبات وحقوق �مللكية
173 1 845 949 6724 948 4ودائع بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية

)779 655 4(694 454 47327 110 32ودائع عمالء
)892 375 (447 182 3393 558 3تاأمينات نقدية

-  431 93 431 93 م�صتقات مالية - قيمة عادلة �صالبة
-  438 817 438 817 اأموال مقرت�صة

)827 22 (340 213 167 236 خم�ص�ص �صريبة الدخل
)344 4 (357 133 701 137 خم�ص�صات اأخرى

)800 311 (502 591 302 903 مطلوبات اأخرى
-  427 17 427 17 مطلوبات �صريبية موؤجلة

(469 369 5)481 453 95037 822 42    جمموع �ملطلوبات

-  027 776 027 776 راأ�ص املال املدفوع
-  747 225 7471 225 1عالوة اإ�صدار 

-  547 482 547 482 اإحتياطي اإجباري
-  315 977 315 977 اإحتياطي اإختياري

-  824 822 8241 822 1اإحتياطي عام
-  458 363 458 363 اإحتياطي خماطر م�صرفية عامة

-  896 540 8961 540 1اإحتياطيات لدى �صركات حليفة
395 13 033 193 638 179 اإحتياطي ترجمة ُعمالت اأجنبية

-  )576 13 ()576 13 (اإحتياطي تقييم موجودات مالية متوفرة للبيع
-  567 279 567 279 اأرباح مدورة

395 13 838 647 4437 634 7    حقوق �مللكية �لعائدة مل�صاهمي �لبنك
)266 479 (214 161 480 640 حقوق غري امل�صيطرين

(871 465 )052 809 9237 274 8    جمموع حقوق �مللكية
(340 835 5)533 262 87345 097 51    جمموع �ملطلوبات وحقوق �مللكية
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ب - قائمة �لدخل �ملوحد

باآلف الدولرات الأمريكية
31 كانون الأول 

�لإير�د�ت
2010 

)معلنة(
2010 

)معاد اإظهارها(
اأثر اإلغاء التوحيد

)996 90 (184 568 1801 659 1فوائد دائنة
)473 3 (871 634 344 638 ينزل: فوائد مدينة

(523 87 )313 933 836 020 1    �صايف �إير�د �لفو�ئد
)020 34 (558 286 578 320 �صايف اإيراد العمولت 

(543 121 )871 219 4141 341 1    �صايف �إير�د �لفو�ئد و�لعمولت
)552 6 (984 70 536 77 فروقات العمالت الجنبية

-  )846 3 ()846 3 ()خ�صائر( موجودات مالية للمتاجرة
-  )118 9 ()118 9 ()خ�صائر( موجودات مالية حمددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

)993 1 (771 69 764 71 اأرباح موجودات مالية متوفرة للبيع
-  208 239 208 239 ح�صة املجموعة من اأرباح �صركات حليفة

707 8 707 8 -  ح�صة املجموعة من اأرباح م�صرف الوحدة
)874 4 (877 42 751 47 اإيرادات اأخرى

(255 126 )454 638 7091 764 1    �إجمايل �لدخل

�مل�صروفات

)390 55 (086 376 476 431 نفقات املوظفني
)767 22 (973 277 740 300 م�صاريف اأخرى

)070 9 (941 48 011 58 اإ�صتهالكات واإطفاءات
-  391 473 391 473 خم�ص�ص تدين ت�صهيالت ائتمانية مبا�صرة بالتكلفة املطفاأة

-  )298 1 ()298 1 (خم�ص�ص تدين موجودات مالية حمتفظ بها حتى تاريخ ال�صتحقاق
-  588 15 588 15 خم�ص�صات اأخرى

(227 87 )681 190 9081 277 1    جمموع �مل�صروفات

(028 39 )773 447 801 486     �لربح لل�صنة قبل �ل�صريبة

)909 1 (015 177 924 178 ينزل: م�صروف �صريبة الدخل

(119 37 )758 270 877 307     �لربح لل�صنة

ويعود اإلى:
-  016 251 016 251     م�صاهمي البنك

)119 37 (742 19 861 56     حقوق غري امل�صيطرين

(119 37 )758 270 877 307     �ملجموع

الربح  لل�صهم الواحد العائد مل�صاهمي البنك
 0.47  0.47   -  اأ�صا�صي وخمف�ص  )دولر اأمريكي(
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البنك العربي �ش م ع

تعترب �الي�ضاحات �ملرفقة من )1( �لى )57( جزءً� من هذه �لقو�ئم �ملالية وتقر�أ معها .
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31 كانــــــــون �الول 
20112010�إي�ضاح)باآالف الدنانري االردنية(

556 649 8824 964 53نقد و�ر�ضدة لدى بنوك مركزية
031 613 5452 415 63�أر�ضدة لدى بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية

328 379 490 361 7�إيد�عات لدى بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية
-  808 223 8موجود�ت مالية بالقيمة �لعادلة من خالل قائمة �لدخل

805 44 -  10موجود�ت مالية للمتاجرة
382 95 -  10موجود�ت مالية حمددة بالقيمة �لعادلة من خالل قائمة �لدخل

426 21 357 1 43م�ضتقات مالية - قيمة عادلة موجبة
711 061 55410 003 1110ت�ضهيالت �إئتمانية مبا�ضرة بالتكلفة �ملطفاأة

-  532 357 9موجود�ت مالية بالقيمة �لعادلة من خالل �لدخل �ل�ضامل �الآخر
875 300 3-  12موجود�ت مالية متوفرة للبيع

-  873 032 134موجود�ت مالية �أخرى بالتكلفة �ملطفاأة
568 443 -  14موجود�ت مالية حمتفظ بها حتى تاريخ �الإ�ضتحقاق

555 259 1961 060 151�إ�ضتثمار�ت يف �ضركات تابعة وحليفة
775 220 637 210 16موجود�ت ثابتة

977 211 369 271 17موجود�ت �أخرى
419 17 242 18 18موجود�ت �ضريبية موؤجلة 

408 319 48523 921 23جمموع املوجودات

629 533 2102 512 192ود�ئع بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية
658 997 02613 682 2014ود�ئع عمالء

190 162 6922 021 212تاأمينات نقدية
736 24 590 5 43م�ضتقات مالية - قيمة عادلة �ضالبة

155 358 155 358 22�أمو�ل مقرت�ضة
846 101 607 97 23خم�ض�ص �ضريبة �لدخل

045 70 612 75 24خم�ض�ضات �أخرى
344 273 781 344 25مطلوبات �أخرى

210 11 288 10 26مطلوبات �ضريبية موؤجلة
813 532 96119 107 20جمموع املطلوبات

000 534 000 534 27ر�أ�ص �ملال �ملدفوع
626 859 626 859 27عالوة �إ�ضد�ر 

336 307 744 340 28�إحتياطي �إجباري
920 614 920 614 29�إحتياطي �إختياري

674 066 6741 066 1�إحتياطي عام
468 200 468 200 30�حتياطي خماطر م�ضرفية عامة
549 79 476 42 �إحتياطي ترجمة ُعمالت �أجنبية

)310 18 ()397 39 (31�إحتياطي تقييم �إ�ضتثمار�ت
332 142 013 194 32�أرباح مدورة

595 786 5243 813 3جمموع حقوق امل�ساهمني
408 319 48523 921 23جمموع املطلوبات وحقوق امل�ساهمني
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20112010�إي�ضاح)باآالف الدنانري االردنية(

546 806 331 847 34فو�ئد د�ئنة
031 316 428 341 35ينزل: فو�ئد مدينة

515 490 903 505 �سايف اإيراد الفوائد

438 141 941 153 36�ضايف �إير�د �لعموالت 
953 631 844 659 �سايف اإيراد الفوائد والعموالت

313 33 511 36 فروقات �لعمالت �الجنبية
-  )274 1 (37)خ�ضائر( موجود�ت مالية بالقيمة �لعادلة من خالل قائمة �لدخل

)66  (-  38)خ�ضائر( موجود�ت مالية للمتاجرة
)442  (-  38)خ�ضائر( موجود�ت مالية حمددة بالقيمة �لعادلة من خالل قائمة �لدخل

-  693 3  توزيعات نقدية من موجود�ت مالية بالقيمة �لعادلة من خالل �لدخل �ل�ضامل �الآخر
384 42 -  38�أرباح موجود�ت مالية متوفرة للبيع

216 60 936 70 39ح�ضة �لبنك من توزيعات �أرباح �ضركات تابعة وحليفة
097 30 493 22 40�إير�د�ت �أخرى

455 797 203 792 اإجمايل الدخل 

029 165 484 183 41نفقات �ملوظفني
638 151 976 156 42م�ضاريف �أخرى

261 25 721 25 16�إ�ضتهالكات و�إطفاء�ت
769 224 352 83 11خم�ض�ص تدين ت�ضهيالت �إئتمانية مبا�ضرة بالتكلفة �ملطفاأة

832 2 -  14خم�ض�ص تدين موجود�ت مالية حمتفظ بها حتى تاريخ �الإ�ضتحقاق
167 9 586 8 24خم�ض�ضات �أخرى

696 578 119 458 جمموع امل�سروفات 

759 218 084 334 الربح لل�سنة قبل ال�سريبة

674 73 083 71 23ينزل: م�ضروف �ضريبة �لدخل
085 145 001 263 الربح لل�سنة بعد ال�سريبة
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تعترب �الي�ضاحات �ملرفقة من )1( �لى )57( جزءً� من هذه �لقو�ئم �ملالية وتقر�أ معها .



223

ل
ام

ش
 ال

ل
دخ

 ال
مة

قائ

البنك العربي �ش م ع

تعترب �الي�ضاحات �ملرفقة من )1( �لى )57( جزءً� من هذه �لقو�ئم �ملالية وتقر�أ معها .

)باآالف الدنانري االردنية(
20112010

085 145 001 263 الربح لل�سنة

ي�ضاف: بنود �لدخل �ل�ضامل �الخرى بعد �ل�ضريبة

)643 46 ()073 37 (فروقات ُعملة ناجتة عن ترجمة عملٌيات �أجنبية

-  )801 72 (�ضايف �لتغري يف �لقيمة �لعادلة للموجود�ت �ملالية بالقيمة �لعادلة من خالل �لدخل �ل�ضامل �الخر

197 13 -  �ضايف �لتغري يف �لقيمة �لعادلة للموجود�ت �ملالية �ملتوفرة للبيع

)446 33 ()874 109 (اإجمايل الدخل ال�سامل االآخر لل�سنة

639 111 127 153 اإجمايل الدخل ال�سامل لل�سنة
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البنك العربي �ش م ع

ت�ضمل �الأرباح �ملدورة موجود�ت �ضريبية موؤجلة مقيدة �لت�ضرف مببلغ 18.2 مليون دينار، و �حتياطي تقييم ��ضتثمار�ت مببلغ )39.4(   -
مليون دينار وبلغت قيمة �الرباح �ملدورة �لتي ال ميكن �لت�ضرف بها �ال بحاالت حمددة نتيجة لتطبيق بع�ص �ملعايري �ملحا�ضبية 1.1 مليون 

دينار كما يف 31 كانون �الول 2011 .
-      تت�ضمن �الأرباح �ملدورة خ�ضارة غري متحققة مببلغ )70.6( مليون دينار �أردين متثل �أثر تطبيق معيار �لتقارير �ملالية �لدويل رقم )9(.

تعترب �الي�ضاحات �ملرفقة من )1( �لى )57( جزءً� من هذه �لقو�ئم �ملالية وتقر�أ معها  .

ر�أ�ص �ملال �ي�ضاح)باآالف الدنانري االردنية(
�إحتياطي خماطر �إحتياطي عام�إحتياطي �إختياري�إحتياطي �إجباري�أ�ضهم خزينةعالوة �إ�ضد�ر �ملدفوع

م�ضرفية عامة
�إحتياطي ترجمة 

ُعمالت �جنبية
�حتياطي تقييم 

�ملجموع�أرباح مدورة��ضتثمار�ت

595 786 3323 142 )310 18 (549 79 468 200 674 066 9201 614 336 307 - 626 859 000 534 ر�سيد بداية ال�سنة

)398 19 ()624 70 (226 51 - - - - - - - - 2  �أثر تطبيق معيار �لتقارير �ملالية �لدويل رقم )9(

197 767 7083 71 916 32 549 79 468 200 674 066 9201 614 336 307 -  626 859 000 534 ر�سيد بداية ال�سنة املعدل

001 263 001 263 - - - - - - - - - �لربح لل�ضنة

)874 109 (-)801 72 ()073 37 (- - - - - - - �لدخل �ل�ضامل �الآخر لل�ضنة

127 153 001 263 )801 72 ()073 37 (-  -  -  -  -  -  -  اإجمايل الدخل ال�سامل لل�سنة

-  )488  (488  - - - - - - - - �ملحول من �حتياطي تقييم ��ضتثمار�ت �لى �الرباح �ملدورة

-  )408 33 (- - - - - 408 33 - - - �ملحول �لى �الحتياطيات

)800 106 ()800 106 (- - - - - - - - - �الأرباح �ملوزعة

524 813 0133 194 )397 39 (476 42 468 200 674 066 9201 614 744 340 -  626 859 000 534 ر�سيد نهاية ال�سنة

206 801 9093 125 )507 31 (192 126 685 220 674 066 9201 614 460 285 )064 1 (937 859 000 534 ر�سيد بداية ال�سنة

085 145 085 145 - - - - - - - - - �لربح لل�ضنة

)446 33 (-197 13 )643 46 (- - - - - - - �لدخل �ل�ضامل �الآخر لل�ضنة

639 111 085 145 197 13 )643 46 (- - - - - - - اإجمايل الدخل ال�سامل لل�سنة

767  14  - - - - - - 064 1 )311  (- بيع �أ�ضهم خزينة

-)876 21 (-- - - - 876 21 - - - �ملحول �لى �الحتياطيات

)800 106 ()800 106 (- - - - - - - - - �الأرباح �ملوزعة

)217 20 (- - - )217 20 (- - - - - - تعديالت خالل �ل�ضنة

595 786 3323 142 )310 18 (549 79 468 200 674 066 9201 614 336 307 -  626 859 000 534 ر�سيد نهاية ال�سنة
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ر�أ�ص �ملال �ي�ضاح)باآالف الدنانري االردنية(
�إحتياطي خماطر �إحتياطي عام�إحتياطي �إختياري�إحتياطي �إجباري�أ�ضهم خزينةعالوة �إ�ضد�ر �ملدفوع

م�ضرفية عامة
�إحتياطي ترجمة 

ُعمالت �جنبية
�حتياطي تقييم 

�ملجموع�أرباح مدورة��ضتثمار�ت

595 786 3323 142 )310 18 (549 79 468 200 674 066 9201 614 336 307 - 626 859 000 534 ر�سيد بداية ال�سنة

)398 19 ()624 70 (226 51 - - - - - - - - 2  �أثر تطبيق معيار �لتقارير �ملالية �لدويل رقم )9(

197 767 7083 71 916 32 549 79 468 200 674 066 9201 614 336 307 -  626 859 000 534 ر�سيد بداية ال�سنة املعدل

001 263 001 263 - - - - - - - - - �لربح لل�ضنة

)874 109 (-)801 72 ()073 37 (- - - - - - - �لدخل �ل�ضامل �الآخر لل�ضنة

127 153 001 263 )801 72 ()073 37 (-  -  -  -  -  -  -  اإجمايل الدخل ال�سامل لل�سنة

-  )488  (488  - - - - - - - - �ملحول من �حتياطي تقييم ��ضتثمار�ت �لى �الرباح �ملدورة

-  )408 33 (- - - - - 408 33 - - - �ملحول �لى �الحتياطيات

)800 106 ()800 106 (- - - - - - - - - �الأرباح �ملوزعة

524 813 0133 194 )397 39 (476 42 468 200 674 066 9201 614 744 340 -  626 859 000 534 ر�سيد نهاية ال�سنة

206 801 9093 125 )507 31 (192 126 685 220 674 066 9201 614 460 285 )064 1 (937 859 000 534 ر�سيد بداية ال�سنة

085 145 085 145 - - - - - - - - - �لربح لل�ضنة

)446 33 (-197 13 )643 46 (- - - - - - - �لدخل �ل�ضامل �الآخر لل�ضنة

639 111 085 145 197 13 )643 46 (- - - - - - - اإجمايل الدخل ال�سامل لل�سنة

767  14  - - - - - - 064 1 )311  (- بيع �أ�ضهم خزينة

-)876 21 (-- - - - 876 21 - - - �ملحول �لى �الحتياطيات

)800 106 ()800 106 (- - - - - - - - - �الأرباح �ملوزعة

)217 20 (- - - )217 20 (- - - - - - تعديالت خالل �ل�ضنة

595 786 3323 142 )310 18 (549 79 468 200 674 066 9201 614 336 307 -  626 859 000 534 ر�سيد نهاية ال�سنة
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تعترب �الي�ضاحات �ملرفقة من )1( �لى )57( جزءً� من هذه �لقو�ئم �ملالية وتقر�أ معها .
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)باآالف الدنانري االردنية(

20112010�ي�ضاح
759 218 084 334 الربح لل�سنة قبل ال�سريبة

تعديالت:
261 25 721 25   -  ��ضتهالكات و�طفاء�ت

769 224 352 83   - خم�ض�ص تدين ت�ضهيالت �ئتمانية مبا�ضرة بالتكلفة �ملطفاأة
)995 35 ()659 35 (  - �ضايف �إير�د�ت �لفو�ئد

832 2 -    - خم�ض�ص تدين موجود�ت مالية حمتفظ بها حتى تاريخ �ال�ضتحقاق
)599  ()131  (  -  )�أرباح( بيع موجود�ت ثابتة

-  481 7   -  خ�ضائر �إعادة تقييم موجود�ت مالية بالقيمة �لعادلة من خالل قائمة �لدخل
122  -    -  خ�ضائر �إعادة تقييم موجود�ت مالية للمتاجرة

480  -    -  خ�ضائر �إعادة تقييم موجود�ت مالية حمددة بالقيمة �لعادلة من خالل قائمة �لدخل
167 9 586 8   -  خم�ض�ضات �أخرى

796 444 434 423     املجموع
)الزيادة( النق�ش يف املوجودات:

)173 18 (003 29 �أر�ضدة لدى بنوك مركزية )ت�ضتحق خالل مدة تزيد عن ثالثة �أ�ضهر(
)236 143 (838 17 �يد�عات لدى بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية )ت�ضتحق خالل مدة تزيد عن ثالثة �أ�ضهر(

)489 168 ()302 209 (ت�ضهيالت �ئتمانية مبا�ضرة بالتكلفة �ملطفاأة
-  190 317 موجود�ت مالية بالقيمة �لعادلة من خالل قائمة �لدخل

147 7 -  موجود�ت مالية للمتاجرة
)435 45 (-  موجود�ت مالية حمددة بالقيمة �لعادلة من خالل قائمة �لدخل

457 139 706 58 �ملوجود�ت �الأخرى
)النق�ش( الزيادة يف املطلوبات:

)624 88 ()483 43 (ود�ئع بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية )ت�ضتحق خالل مدة تزيد عن ثالثة �أ�ضهر(
310 012 3681 684 ود�ئع عمالء

)863 31 ()498 140 (تاأمينات نقدية
)085 110 ()998 29 (مطلوبات �أخرى

009 553 824 683 �سايف التغري يف املوجودات واملطلوبات
805 997 258 107 1�سايف التدفقات النقدية من عمليات الت�سغيل قبل ال�سريبة

)153 71 ()698 76 (�ضريبة �لدخل �ملدفوعة
652 926 560 030 1�سايف التدفقات النقدية من عمليات الت�سغيل

-  497 25 بيع موجود�ت مالية بالقيمة �لعادلة من خالل �لدخل �ل�ضامل �الآخر
024 189 -  بيع موجود�ت مالية متوفرة للبيع

263 123 )608 689 ()�ضر�ء( ��ضتثمار�ت مالية بالتكلفة �ملطفاأة
)426 40 ()765 27 ()�ضر�ء( ��ضتثمار�ت يف �ضركات تابعة وحليفة

)919 49 ()793 94 ()�ضر�ء( موجود�ت ثابتة
633 3 281 24 �ملتح�ضل من بيع موجود�ت ثابتة

575 225 )388 762 (�سايف )االإ�ستخدامات النقدية يف( التدفقات النقدية من عمليات اال�ستثمار

545 3 -  �لزيادة يف �أمو�ل مقرت�ضة
)786 106 ()320 106 (�أرباح موزعة على �مل�ضاهمني

753  -  �ملتح�ضل من بيع �أ�ضهم خزينة
)488 102 ()320 106 (�سايف )االإ�ستخدامات( النقدية يف عمليات التمويل

299 16 )073 37 (فروقات ُعملة - تغري �أ�ضعار �ل�ضرف
739 049 8521 161 �ضايف �لزيادة يف �لنقد وما يف حكمه

411 751 4493 817 4�لنقد وما يف حكمه يف بد�ية �ل�ضنة
449 817 2284 942 4  56النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�سنة
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1  -  معلومات عـــامة

�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 

79 و�خلارج وعددها 107.

جميع  يف  �لبنك  ح�ضة  �لعربي  �لبنك  �ضهم  وميثل  �ملايل  عمان  �ضوق  يف  �لعربي  �لبنك  �أ�ضهم  تد�ول  يتم   <
موؤ�ض�ضات �ملجموعة فيما عد� �لبنك �لعربي )�ضوي�ضر�( �ملحدود و�لذي يتد�ول مع �ضهم �لبنك �لعربي بنف�ص 

�لوقت.

مت �إقر�ر �لقو�ئم �ملالية �ملرفقة من جمل�ص �إد�رة �لبنك مبوجب جل�ضته رقم )1( بتاريخ 26 كانون �لثاين   <
2012 وهي خا�ضعة ملو�فقة �لهيئة �لعامة للم�ضاهمني . 

2  -  تطبيق معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة

 2009 �لثاين  بت�ضرين  �ل�ضادر  �ملالية«  »�الدو�ت   )9( رقم  �ملالية  للتقارير  �لدويل  للمعيار  �ملبكر  – �لتطبيق  �أ 
 و�ملعدل بت�ضرين �الأول 2010 

�لبنك  ملتطلبات  وفقا   )9( رقم  �ملالية  للتقارير  �لدويل  للمعيار  �ملبكر  بالتطبيق  �ل�ضنة  خالل  �لبنك  قام 
�ملركزي �الأردين وهيئة �الأور�ق �ملالية بحيث مت �عتبار �الأول من كانون �لثاين 2011 تاريخ �لتطبيق �الأويل 
للمعيار وهو �لتاريخ �لذي مت فيه تقييم �لت�ضنيف �ملالئم للموجود�ت و�ملطلوبات �ملالية للبنك مبوجب �ملعيار 

�لدويل للتقارير �ملالية رقم )9(.

يحدد �ملعيار �لدويل للتقارير �ملالية رقم )9( �لطريقة �لتي يتوجب �إتباعها يف ت�ضنيف وقيا�ص �ملوجود�ت 
�ملالية  �ملوجود�ت  الإد�رة  �الأعمال  مناذج  على  بناًء  �ملالية  �ملوجود�ت  كافة  ت�ضنيف  يتطلب  بحيث  �ملالية 
�أو  �ملطفاأة  بالتكلفة  �إما  �ملالية  �ملوجود�ت  قيا�ص  ويتم  . هذ�  �ملالية  للموجود�ت  �لنقدية  �لتدفقات  و�ضفات 

�لقيمة �لعادلة.

يتم قيا�ص �أدو�ت �لدين بالتكلفة �ملطفاأة فقط عند �إجتماع �ل�ضرطني �لتاليني:

�الإحتفاظ  �إلى  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
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لتدفقات نقدية متمثلة ح�صريًا  املالية مواعيد حمددة  للموجودات  التعاقدية  ال�صروط  ين�صاأ عن  ب– اإذا كان 
باأ�ضل مبلغ �لدين غري �مل�ضدد و�لفو�ئد �ملرتتبة عليه .

يف حال عدم �إجتماع �ل�ضرطني �ملذكورين �أعاله يتم ت�ضنيف �ملوجود�ت �ملالية )�أدو�ت �لدين( كموجود�ت 
مالية بالقيمة �لعادلة من خالل قائمة �لدخل . هذ� ويجوز للبنك يف حال �إنطباق �ضرطي قيا�ص �ملوجود�ت 
�لعادلة  بالقيمة  �ملالية  �ملوجود�ت  تلك  ت�ضنيف  �الأويل  �الإعرت�ف  عند  يحدد  �أن  �ملطفاأة  بالتكلفة  �ملالية 
من خالل قائمة �لدخل �إذ� كان هذ� �لت�ضنيف يوؤدي �لى �إز�لة �أو �لتقليل ب�ضكل جوهري من عدم �لتو�فق 

�ملحا�ضبي. يتم �إختبار �ملوجود�ت �ملالية للتدين فقط لتلك �لتي يتم قيا�ضها بالتكلفة �ملطفاأة .

يتم ت�ضنيف وقيا�ص �الإ�ضتثمار�ت يف �أدو�ت �مللكية )�أ�ضهم �ل�ضركات و�حل�ض�ص يف �ل�ضناديق �الإ�ضتثمارية( 
ويتم  �ملتاجرة  لغري  بها  حمتفظ  �الإ�ضتثمار�ت  تلك  كانت  �إذ�  �إال  �لدخل  قائمة  خالل  من  �لعادلة  بالقيمة 
ت�ضنيفها من قبل �لبنك كموجود�ت مالية بالقيمة �لعادلة من خالل �لدخل �ل�ضامل �الآخر . يف حال ت�ضنيف 
�ملوجود�ت �ملالية كموجود�ت مالية بالقيمة �لعادلة من خالل �لدخل �ل�ضامل �الآخر فيتم �الإعرت�ف بكافة 
�الأرباح و�خل�ضائر عن تلك �ملوجود�ت )باإ�ضتثناء عو�ئد توزيعات �الأرباح( حتت بند �لدخل �ل�ضامل �الآخر وال 
يتم �إعادة ت�ضنيف �أية منها �إلى �الأرباح و�خل�ضائر. يجوز للبنك �أن يقوم مبناقلة �الأرباح �أو �خل�ضائر �ملرت�كمة 
للموجود�ت �ملالية  بالقيمة �لعادلة من خالل �لدخل �ل�ضامل �الآخر �إلى �الأرباح �ملدورة عند �لتخل�ص من هذه 
�ملوجود�ت )�إنق�ضاء �لتدفقات �لنقدية �لتعاقدية لتلك �ملوجود�ت �أو قيام �لبنك حتويلها �إلى طرف �آخر( .

�إن �ضيا�ضة �لبنك حول �الأدو�ت �ملالية مف�ضح عنها بالتف�ضيل يف �الإي�ضاح رقم )3( �أدناه .

قام �لبنك مبر�جعة وتقييم كافة �ملوجود�ت �ملالية بتاريخ �لتطبيق �الأويل للمعيار �لدويل للتقارير �ملالية رقم 
)9( ونتج عنه ما يلي:

مت قيا�س اإ�صتثمارات البنك يف اأدوات الدين التي تطابق ال�صروط املطلوبة الواردة اأعاله بالتكلفة املطفاأة .  <

�أدو�ت �مللكية �ملحتفظ بها لغري �ملتاجرة بالقيمة �لعادلة من خالل �لدخل  �إ�ضتثمار�ت �لبنك يف  مت قيا�ص   <
�ل�ضامل �الآخر .

مت قيا�ص باقي �إ�ضتثمار�ت �لبنك يف كل من �أدو�ت �لدين و�مللكية بالقيمة �لعادلة من خالل قائمة �لدخل .  <

مت تطبيق �ملعيار باأثر رجعي كما مل يتم تعديل �أرقام �ملقارنة �ملتعلقة باملعيار �لدويل للتقارير �ملالية رقم )9( 
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مبوجب �الأحكام �الإنتقالية للمعيار . وكان لتطبيق هذ� �ملعيار و�لتغري�ت �لناجتة يف �ل�ضيا�ضات �ملحا�ضبية 
للبنك �الأثر �لتايل على �الأر�ضدة �الفتتاحية لالأرباح �ملدورة و�حتياطي تقييم �ال�ضتثمار�ت كما يف �الأول من 

كانون �لثاين 2011:

�إعادة ت�ضنيف �ملوجود�ت �ملالية �إلى:
�الأثر على �الأرباح

�ملدورة

 �الأثر على �حتياطي تقييم

�ال�ضتثمار�ت
باآالف �لدنانري �الأردنية

558 17)670 78(موجود�ت مالية بالقيمة �لعادلة من خالل قائمة �لدخل

404 04614 8موجود�ت مالية بالقيمة �لعادلة من خالل �لدخل �ل�ضامل �الآخر

264 19-موجود�ت مالية �أخرى بالتكلفة �ملطفاأة

226 51)624 70(املجموع
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يو�ضح �جلدول �لتايل مقارنة يف ت�ضنيف وقيا�ص �ملوجود�ت �ملالية وفقًا للمعيار �لدويل للتقارير �ملالية 
رقم )9( و معيار �ملحا�ضبة �لدويل رقم )39( كما يف �الأول من كانون �لثاين 2011:

املوجودات املالية
فئة القيا�ش االأ�سلية مبوجب معيار املحا�سبة الدويل 

رقم )39(
فئة القيا�ش اجلديدة مبوجب املعيار الدويل للتقارير 

املالية رقم )9(
القيمة الدفرتية مبوجب معيار 

املحا�سبة الدويل رقم )39(
القيمة الدفرتية مبوجب املعيار 
الدويل للتقارير املالية رقم )9(

باآالف �لدنانري �الأردنية

556 649 5564 649 4موجود�ت مالية �أخرى بالتكلفة �ملطفاأةذمم وقرو�صنقد و�أر�ضدة لدى بنوك مركزية

031 613 0312 613 2موجود�ت مالية �أخرى بالتكلفة �ملطفاأةذمم وقرو�ص�أر�ضدة لدى بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية

328 328379 379موجود�ت مالية �أخرى بالتكلفة �ملطفاأةذمم وقرو�ص�إيد�عات لدى بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية

موجود�ت مالية للمتاجرة وحمددة بالقيمة �لعادلة من خالل قائمة �لدخل:

- موجود�ت مالية للمتاجرة

   �أدو�ت دين
موجود�ت مالية للمتاجرة

686 68643 43موجود�ت مالية بالقيمة �لعادلة من خالل قائمة �لدخل

   �أدو�ت حقوق ملكية
موجود�ت مالية للمتاجرة

119 1191 1موجود�ت مالية بالقيمة �لعادلة من خالل �لدخل �ل�ضامل �الآخر

- موجود�ت مالية حمددة بالقيمة �لعادلة من خالل قائمة �لدخل

382 38295 95موجود�ت مالية بالقيمة �لعادلة من خالل قائمة �لدخلموجود�ت مالية حمددة بالقيمة �لعادلة من خالل قائمة �لدخل   �أدو�ت دين

426 42621 21موجود�ت مالية بالقيمة �لعادلة من خالل قائمة �لدخلم�ضتقات مالية - قيمة عادلة موجبةم�ضتقات مالية - قيمة عادلة موجبة

512 969 5129 969 9موجود�ت مالية �أخرى بالتكلفة �ملطفاأةذمم وقرو�صت�ضهيالت �إئتمانية مبا�ضرة بالتكلفة �ملطفاأة

369 19928 92موجود�ت مالية بالقيمة �لعادلة من خالل قائمة �لدخلذمم وقرو�صت�ضهيالت �إئتمانية مبا�ضرة بالتكلفة �ملطفاأة

موجود�ت مالية لغري �ملتاجرة:

- موجود�ت مالية حمتفظ بها حتى تاريخ �ال�ضتحقاق

568 568443 443موجود�ت مالية �أخرى بالتكلفة �ملطفاأةموجود�ت مالية حمتفظ بها لتاريخ �ال�ضتحقاق    �أدو�ت دين

- موجود�ت مالية متوفرة للبيع:

760 826 7902 807 2موجود�ت مالية �أخرى بالتكلفة �ملطفاأةموجود�ت مالية متوفرة للبيع    �أدو�ت دين

423 423276 276موجود�ت مالية بالقيمة �لعادلة من خالل قائمة �لدخلموجود�ت مالية متوفرة للبيع    �أدو�ت دين

124 78941 40موجود�ت مالية بالقيمة �لعادلة من خالل قائمة �لدخلموجود�ت مالية متوفرة للبيع    �أدو�ت حقوق ملكية

143 873202 175موجود�ت مالية بالقيمة �لعادلة من خالل �لدخل �ل�ضامل �الآخرموجود�ت مالية متوفرة للبيع     �أدو�ت حقوق ملكية

908 90891 91موجود�ت مالية �أخرى بالتكلفة �ملطفاأةذمم وقرو�صموجود�ت �أخرى – فو�ئد للقب�ص
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يو�ضح �جلدول �لتايل مقارنة يف ت�ضنيف وقيا�ص �ملوجود�ت �ملالية وفقًا للمعيار �لدويل للتقارير �ملالية 
رقم )9( و معيار �ملحا�ضبة �لدويل رقم )39( كما يف �الأول من كانون �لثاين 2011:

املوجودات املالية
فئة القيا�ش االأ�سلية مبوجب معيار املحا�سبة الدويل 

رقم )39(
فئة القيا�ش اجلديدة مبوجب املعيار الدويل للتقارير 

املالية رقم )9(
القيمة الدفرتية مبوجب معيار 

املحا�سبة الدويل رقم )39(
القيمة الدفرتية مبوجب املعيار 
الدويل للتقارير املالية رقم )9(

باآالف �لدنانري �الأردنية

556 649 5564 649 4موجود�ت مالية �أخرى بالتكلفة �ملطفاأةذمم وقرو�صنقد و�أر�ضدة لدى بنوك مركزية

031 613 0312 613 2موجود�ت مالية �أخرى بالتكلفة �ملطفاأةذمم وقرو�ص�أر�ضدة لدى بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية

328 328379 379موجود�ت مالية �أخرى بالتكلفة �ملطفاأةذمم وقرو�ص�إيد�عات لدى بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية

موجود�ت مالية للمتاجرة وحمددة بالقيمة �لعادلة من خالل قائمة �لدخل:

- موجود�ت مالية للمتاجرة

   �أدو�ت دين
موجود�ت مالية للمتاجرة

686 68643 43موجود�ت مالية بالقيمة �لعادلة من خالل قائمة �لدخل

   �أدو�ت حقوق ملكية
موجود�ت مالية للمتاجرة

119 1191 1موجود�ت مالية بالقيمة �لعادلة من خالل �لدخل �ل�ضامل �الآخر

- موجود�ت مالية حمددة بالقيمة �لعادلة من خالل قائمة �لدخل

382 38295 95موجود�ت مالية بالقيمة �لعادلة من خالل قائمة �لدخلموجود�ت مالية حمددة بالقيمة �لعادلة من خالل قائمة �لدخل   �أدو�ت دين

426 42621 21موجود�ت مالية بالقيمة �لعادلة من خالل قائمة �لدخلم�ضتقات مالية - قيمة عادلة موجبةم�ضتقات مالية - قيمة عادلة موجبة

512 969 5129 969 9موجود�ت مالية �أخرى بالتكلفة �ملطفاأةذمم وقرو�صت�ضهيالت �إئتمانية مبا�ضرة بالتكلفة �ملطفاأة

369 19928 92موجود�ت مالية بالقيمة �لعادلة من خالل قائمة �لدخلذمم وقرو�صت�ضهيالت �إئتمانية مبا�ضرة بالتكلفة �ملطفاأة

موجود�ت مالية لغري �ملتاجرة:

- موجود�ت مالية حمتفظ بها حتى تاريخ �ال�ضتحقاق

568 568443 443موجود�ت مالية �أخرى بالتكلفة �ملطفاأةموجود�ت مالية حمتفظ بها لتاريخ �ال�ضتحقاق    �أدو�ت دين

- موجود�ت مالية متوفرة للبيع:

760 826 7902 807 2موجود�ت مالية �أخرى بالتكلفة �ملطفاأةموجود�ت مالية متوفرة للبيع    �أدو�ت دين

423 423276 276موجود�ت مالية بالقيمة �لعادلة من خالل قائمة �لدخلموجود�ت مالية متوفرة للبيع    �أدو�ت دين

124 78941 40موجود�ت مالية بالقيمة �لعادلة من خالل قائمة �لدخلموجود�ت مالية متوفرة للبيع    �أدو�ت حقوق ملكية

143 873202 175موجود�ت مالية بالقيمة �لعادلة من خالل �لدخل �ل�ضامل �الآخرموجود�ت مالية متوفرة للبيع     �أدو�ت حقوق ملكية

908 90891 91موجود�ت مالية �أخرى بالتكلفة �ملطفاأةذمم وقرو�صموجود�ت �أخرى – فو�ئد للقب�ص
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ب – معايري �لتقارير �ملالية �لدولية و�لتف�ضري�ت �جلديدة و�ملعدلة و�لتي لي�ص لها �أثر على �لقو�ئم �ملالية

تــم �تبـاع �ملعايري و�لتف�ضري�ت �جلديدة و�ملعدلة �لتالية يف �عد�د �لقو�ئم �ملالية للبنك ، و�لتي مل توؤثر على   <
�أنه قد يكون لها تاأثري على �ملعاجلة �ملحا�ضبية فيما  �أو �الف�ضاحات �لو�ردة يف �لقو�ئم �ملالية علمًا  �ملبالغ 

يتعلق باملعامالت و�لرتتيبات �مل�ضتقبلية:

يعدل متطلبات �لن�ضخة �ل�ضابقة من معيار �ملحا�ضبة 
�لدويل رقم )24( بحيث:

�إف�ضاحات  ملتطلبات  جزئية  �إعفاء�ت  يوفر   <
�ملن�ضاآت  مع  عالقة  ذ�ت  �الأطر�ف  معامالت 

�حلكومية
يف�ضر تعريف �الأطر�ف ذ�ت عالقة  <

يحتوي على متطلب �ضريح الإف�ضاح �الإرتباطات   <
�ملتعلقة باأطر�ف ذ�ت عالقة.

)�ملعدل يف  رقم )24(  �لدويل  �ملحا�ضبي  �ملعيار   <
عام 2009( �إف�ضاحات �أطر�ف ذ�ت عالقة.

تطبيق  عند  �إ�ضافية  �إعفاء�ت  �ملعيار  يوفر 
يتعلق  مبا  �ملالية  للتقارير  �لدولية  �ملعايري 
 :)7( رقم  �ملالية  للتقارير  �لدويل  باملعيار 
لتجنب  �إف�ضاحات   – �ملالية  �الأدو�ت 
عدم  ول�ضمان  �ملتاأخر  �الإدر�ك  �إ�ضتخد�م 
�ملعايري  ملطبقي  �إ�ضافية  تعقيد�ت  حدوث 

�لدولية للتقارير �ملالية.

�ملالية  للتقارير  �لدويل  �ملعيار  على  �لتعديالت   <
رقم )1(: تطبيق �ملعايري �لدولية للتقارير �ملالية 
�إظهار  من  حمدودة  باإعفاء�ت  �ملتعلق  مرة  الأول 
للتقارير  �لدويل  �ملعيار  ملطبقي  مقارنة  �أرقام 

�ملالية رقم )7( الأول مرة.

 :)32( رقم  �لدويل  �ملحا�ضبة  معيار  يعَدل 
يتطلب  بحيث  �لعر�ص   – �ملالية  �الأدو�ت 
حاملها  تعطي  �لتي  �ملالية  �الأدو�ت  ت�ضنيف 
حق �حل�ضول على عدد ثابت من �أدو�ت ملكية 
�أي عملة  �ملن�ضاأة نف�ضها مقابل عدد ثابت من 
كاأدو�ت ملكية فقط عندما تقوم �ملن�ضاأة مبنح 
لنف�ص  �حلاليني  �ملالكني  جلميع  �ملالية  �الأد�ة 
�لفئة من �أدو�ت �مللكية غري �مل�ضتقة وكل ح�ضب 
يتم  كان  �ملعيار  تعديل  قبل  �حلالية.  ملكيته 
�لعملة  غري  بالعملة  �الإ�ضد�ر  حقوق  معاجلة 

�لوظيفية  للُم�ضدر على �أنها م�ضتقات مالية.

رقم  �لدويل  �ملحا�ضبة  معيار  على  �لتعديالت   <
�ملتعلق  �لعر�ص   – �ملالية  �الأدو�ت   :)32(

بت�ضنيف حقوق �الإ�ضد�ر.
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للتف�ضري  حمدودة  تطبيقات  �لتعديالت  تعطي 
 )19( رقم  �لدويل  �ملحا�ضبة  معيار   :)14( رقم 
�حلد  �ملحددة،  �ملنفعة  ملوجود�ت  �حلد   –
تطبق  وتفاعالتها.  �لتمويل  ملتطلبات  �الأدنى 
�لتعديالت عندما تكون �ملن�ضاأة خا�ضعة ملتطلبات 
من  مبكرة  بدفعة  وتقوم  للتمويل  �الأدنى  �حلد 
�مل�ضاهمات يف خطط منافع �ملوظفني لتغطية تلك 
�ملتطلبات في�ضمح مبعاجلة هذه �لدفعة على �أنها 

موجود�ت.

�الأدو�ت   )14( رقم  �لتف�ضري  على  �لتعديالت   <
�الأدنى  �حلد  ملتطلبات  مقدمًا  �لدفع   : �ملالية 
لتمويل موجود�ت خطط منافع �ملوظفني �ملُحددة.

مل يكن لتطبيق �لتح�ضينات على معايري �لتقارير 
�ملالية �لدولية و�لتي تعدل �ملعيار �لدويل للتقارير 
�ملحا�ضبة  ومعيار  و)7(  و)3(   )1( رقم  �ملالية 
و)32(  و)34(  و)27(   )1( رقم  �لدويل 
على  جوهرية  تاأثري�ت  �أية   )13( رقم  و�لتف�ضري 

�ملبالغ و�الإف�ضاحات �لو�ردة يف �لقو�ئم �ملالية.

�لدولية  �ملالية  �لتقارير  معايري  على  �لتح�ضينات   <
�ل�ضادرة عام 2010.

من  �ملالية  �ملطلوبات  �إطفاء  �إحت�ضاب  يتطلب 
خالل �إ�ضد�ر �أدو�ت حقوق ملكية بالقيمة �لعادلة 
�لعادلة الأدو�ت حقوق  )يف�ضل من خالل �لقيمة 
�لقيمة  بني  �لفرق  قيد  ويتم  �مل�ضدرة(  �مللكية 
�مل�ضدرة  �لعادلة  �لقيمة  �أدو�ت  بني  �لعادلة 
و�ملطلوبات �لتي مت �إطفائها يف قائمة �لدخل. ال 
التحويل  �صروط  تكون  عندما  التف�صريات  ت�صري 
موجودة بالعقد �الأ�ضلي �أو للح�ضول على �ضيطرة 

م�ضرتكة للمعاملة.

�لتف�ضري رقم )19(: �إطفاء �ملطلوبات من خالل   <
�أدو�ت حقوق �مللكية.
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ج – معايري �لتقارير �ملالية �لدولية و�لتف�ضري�ت �جلديدة و�ملعدلة �ل�ضادرة وغري �ضارية �ملفعول بعد :

مل يطبق �لبنك معايري �لتقارير �ملالية �لدولية و�لتف�ضري�ت �جلديدة و�ملعدلة �لو�ردة �أدناه �ل�ضادرة وغري �ضارية �ملفعول :

�سارية املفعول لل�سنوات املالية التي تبداأ يف اأو بعد

�أول كانون �لثاين 2012
)12( رقم  �لدويل  �ملحا�ضبة  معيار  على   �لتعديالت 
�ملوجود�ت �إ�ضرتد�د  �ملوؤجلة:  بال�ضر�ئب   �ملتعلق 

�ل�ضمنية.

�أول كانون �لثاين 2014
:  )32( رقم  �لدويل  �ملحا�ضبة  معيار  على   �لتعديالت 
�الأدو�ت �ملالية – تقا�ص �ملوجود�ت و�ملطلوبات �ملالية.

�أول متوز 2013
�لتعديالت على �ملعيار �لدويل للتقارير �ملالية رقم 

 )7(: �الأدو�ت �ملالية / �الإف�ضاحات –
تقا�ص �ملوجود�ت و�ملطلوبات �ملالية.

�أول متوز 2012 معيار �ملحا�ضبة �لدويل رقم )1( : عر�ص �لقو�ئم �ملالية.

�أول كانون �لثاين 2013 معيار �ملحا�ضبة �لدويل رقم )19( : منافع �ملوظفني.

�أول كانون �لثاين 2013
�ملالية �لقو�ئم   :  )27( رقم  �لدويل  �ملحا�ضبة   معيار 

�ملنف�ضلة.

�أول كانون �لثاين 2013
يف �الإ�ضتثمار   :  )28( رقم  �لدويل  �ملحا�ضبة   معيار 

�ل�ضركات �حلليفة و�مل�ضاريع �مل�ضرتكة.

�أول كانون �لثاين 2013
�لقو�ئم  :  )10( رقم  �ملالية  للتقارير  �لدويل   �ملعيار 

�ملالية �ملوحدة.

�أول كانون �لثاين 2013
 �ملعيار �لدويل للتقارير �ملالية رقم )11( : �الإتفاقيات

�مل�ضرتكة.

�أول كانون �لثاين 2013
�الإف�ضاح  :  )12( رقم  �ملالية  للتقارير  �لدويل   �ملعيار 

عن �حل�ض�ص يف �ملن�ضاآت �الأخرى.

�أول كانون �لثاين 2013
�إحت�ضاب  :  )13( رقم  �ملالية  للتقارير  �لدويل   �ملعيار 

�لقيمة �لعادلة.

�أول كانون �لثاين 2013
 �لتف�ضري رقم )20( : تكاليف �لتعرية يف مرحلة �الإنتاج

ل�ضطح منجم.

تتوقع �إد�رة �لبنك �أن يتم تطبيق كل من �ملعايري و�لتف�ضري�ت �ملبينة �أعاله يف �إعد�د �لقو�ئم �ملالية عند تاريخ 
�ضريان كل منها دون �أن حتدث هذه �ملعايري و�لتف�ضري�ت �أية �أثر جوهري.
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3  -  اأهم ال�سيا�سات املحا�سبية 

�أ – �أ�ض�ص �إعد�د �لقو�ئم �ملالية

�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 �الأردين .

مت �إعد�د �لقو�ئم �ملالية وفقًا ملبد�أ �لتكلفة �لتاريخية با�ضتثناء بع�ص �ملوجود�ت و�ملطلوبات �ملالية �لتي تظهر 
بالقيمة �لعادلة بتاريخ �لقو�ئم �ملالية.

ب – �أ�ض�ص �إظهار �لقو�ئم �ملالية

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 �إلى �لدينار �الأردين وفقا لالأ�ضعار �ل�ضائدة بتاريخ �لقو�ئم �ملالية .

يعد �لبنك قو�ئم مالية موحدة للبنك و�ضركاته �لتابعة �ضاملة قو�ئم �لبنك �لعربي )�ضوي�ضر�( �ملحدود )�ضركة 
�ضقيقة( وذلك الإظهار �ملركز �ملايل ونتائج �الأعمال على م�ضتوى �مللكية �القت�ضادية �ملوحدة للمجموعة .

ج – حتقق �الإير�د�ت

اإيرادات وم�ساريف الفوائد  

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 
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 .
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اإيرادات توزيع االأرباح  

تلك  للبنك باحل�ضول على  ن�ضوء حق  �ملالية عند  �الأرباح من �ملوجود�ت  توزيعات  باإير�د�ت  يتم �الإعرت�ف 
�لتوزيعات )�إقر�رها من �لهيئة �لعامة( .

اإيرادات عقود التاأجري  

�إن �ضيا�ضة �لبنك �ملتعلقة بعقود �لتاأجري مذكورة يف �الإي�ضاح )3د( �أدناه .

د – عقود �اليجار

ت�صنف عقود االيجار كايجارات متويلية عندما تن�س �صروط االيجار على حتويل جميع املخاطر واملنافع املتعلقة 
بالتملك للم�ضتاأجر ب�ضكل جوهري . �أما جميع عقود �اليجار �الخرى فت�ضنف كايجار�ت ت�ضغيلية كما يلي :

1 – البنك كموؤجر

يتم قيد دخل �اليجار�ت �لت�ضغيلية با�ضتخد�م طريقة �لق�ضط �لثابت على مدى عمر �اليجار. كما ت�ضاف 
للموجود�ت  �لدفرتية  �لقيمة  �لى  �لت�ضغيلي  �لعقد  وترتيب  مناق�ضة  يف  �ملتكبدة  �الولية  �ملبا�ضرة  �لتكاليف 

�مل�ضتاأجرة وتقيد وفقا لطريقة �لق�ضط �لثابت على مدى فرتة �اليجار.

2 – البنك كم�ستاأجر

ت�ضجل �ملوجود�ت �ملقتناة من خالل عقود �اليجار �لتمويلية بد�ية بقيمتها �لعادلة عند بد�ية عقد �اليجار 
�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.

تقيد دفعات �اليجار �لت�ضغيلي كم�ضروف وفقًا لطريقة �لق�ضط �لثابت على مدى عمر �اليجار.  

هـ – �لعمالت �الأجنبية

�إجر�ء  بتاريخ  �ل�ضائدة  �ل�ضرف  باأ�ضعار  �ل�ضنة  خالل  �الأجنبية  بالعمالت  تتم  �لتي  �ملعامالت  ت�ضجيل  يتم 
ويتم  �ملالية،  �لقو�ئم  �إعد�د  بتاريخ  �ل�ضائد  �ل�ضعر  با�ضتخد�م  �لنقدية  �لبنود  حتويل  يتم    . �ملعامالت 
�ل�ضجالت  يف  و�مل�ضجلة  �لنقدية  غري  �لبنود  حتويل  يتم   . �لدخل  قائمة  يف  باالأرباح/�خل�ضائر  �العرت�ف 
بالتكلفة �لتاريخية با�ضتخد�م �ل�ضعر �ل�ضائد بتاريخ �إجر�ء �ملعاملة. يتم حتويل �لبنود غري �لنقدية و�مل�ضجلة 
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يف �ل�ضجالت بالقيمة �لعادلة )مثل �الأ�ضهم( با�ضتخد�م �ل�ضعر �ل�ضائد بتاريخ تقييم تلك �ملوجود�ت، ويتم 
�العرت�ف باأرباح / خ�ضائر �لتقييم كجزء من تلك �لقيمة �لعادلة .

�ملحلية  �لعملة  من  �خلارج  يف  �لفروع  ومطلوبات  موجود�ت  ترجمة  يتم  للفروع  �ملالية  �لقو�ئم  جتميع  عند 
)�الأ�ضا�ضية( �لى �لدينار �الردين وفقًا لالأ�ضعار �لو�ضطية للعمالت يف تاريخ �لقو�ئم �ملالية . �أما فروقات �لعملة 
�لناجمة عن تقييم �ضايف �ال�ضتثمار يف �لفروع �خلارجية فتظهر يف بند م�ضتقل �ضمن بنود �لدخل �ل�ضامل �الآخر .

و – �ملوجود�ت �لثابتة

تظهر �ملوجود�ت �لثابتة بالتكلفة �لتاريخية مطروحا منها �ال�ضتهالكات �ملرت�كمة و�ية خ�ضائر مرت�كمة ناجتة 
عن �لتدين يف �لقيمة. وت�ضمل �لتكلفة 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 �ملتوقعة .

ال يتم �إ�ضتهالك �الأر��ضي و�ملمتلكات حتت �الن�ضاء.

تظهر �ملوجود�ت قيد �الإن�ضاء بالتكلفة مطروحًا منها �أية خ�ضائر ناجتة عن �لتدين يف �لقيمة. يبد�أ �إ�ضتهالك هذه 
�ملوجود�ت، وبنف�ص �لطريقة لبنود �ملوجود�ت �لثابتة من �ل�ضنف ذ�ته، عند جاهزيتها لالإ�ضتعمال �ملق�ضود.

يتم �ضطب بند من �ملوجود�ت �لثابتة عند ��ضتبعاده �و عندما ال تكون هناك منافع �قت�ضادية متوقعة من 
�إ�ضتخد�مه �أو من ��ضتبعاده.

تقيد �أرباح �أو خ�ضائر �إ�ضتبعاد �ملوجود�ت �لثابتة )�لفرق بني �ضايف �لقيمة �لتح�ضيلية من �ال�ضتبعاد و�لقيمة 
�لدفرتية( يف قائمة �لدخل يف �ل�ضنة �لتي يتم بها �إ�ضتبعاد تلك �ملوجود�ت.

ز – ��ضتثمار�ت يف �ضركات حليفة

�ل�ضركات �حلليفة هي تلك �ل�ضركات �لتي ميار�ص �لبنك فيها تاأثريً� فعاال على �لقر�ر�ت �ملتعلقة بال�ضيا�ضات 
�ملالية و�لت�ضغيلية و�لتي ميلك �لبنك ن�ضبة ترت�وح بني 20٪ �إلى 50٪ من حقوق �لت�ضويت .

تظهر �ال�ضتثمار�ت يف �ل�ضركات �حلليفة بالتكلفة .
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ح – �ضريبة �لدخل

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

حت�ضب م�ضاريف �ل�ضر�ئب �مل�ضتحقة على �أ�ضا�ص �الأرباح �خلا�ضعة لل�ضريبة ، وتختلف �الأرباح �خلا�ضعة 
�أو  �إير�د�ت غري خا�ضعة لل�ضريبة  لل�ضريبة عن �الأرباح �ملعلنة يف �لقو�ئم �ملالية الن �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�ضر�ئبية �ملقررة مبوجب �لقو�نني و�الأنظمة و�لتعليمات يف �لبلد�ن �لتي 
يعمل فيها �لبنك .

�إن �ل�ضر�ئب �ملوؤجلة هي �ل�ضر�ئب �ملتوقع دفعها �أو ��ضرتد�دها نتيجة �لفروقات �لزمنية �ملوؤقتة بني قيمة 
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 .

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 .

ط – �ملوجود�ت �ملالية

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 .

1 - املوجودات املالية وفقًا للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9:

يتم قيا�ص كافة �ملوجود�ت �ملالية الحقًا بالتكلفة �ملطفاأة �و �لقيمة �لعادلة .

ت�سنيف املوجودات املالية 

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  �إلى  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
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لتدفقات نقدية متمثلة ح�صريًا  املالية مواعيد حمددة  للموجودات  التعاقدية  ال�صروط  ين�صاأ عن  اإذا كان  ب - 
باأ�ضل مبلغ �لدين غري �مل�ضدد و�لفو�ئد �ملرتتبة عليه .

يتم قيا�ص �أدو�ت �لدين �لتي تطابق هذين �ل�ضرطني بد�يًة بالقيمة �لعادلة بعد �إ�ضافة تكاليف �ملعاملة )�إال �إذ� كانت 
با�ضتخد�م  �ملطفاأة  بالتكلفة  قيا�ضها الحقًا  ويتم  �لدخل(.  قائمة  �لعادلة من خالل  بالقيمة  كاأدو�ت دين  م�ضنفة 

طريقة �لفائدة �لفعالة بعد طرح �أي خ�ضارة تدين يف �لقيمة ، ويتم �العرت�ف باإير�د �لفائدة يف قائمة �لدخل .

يف حال تغريت اأهداف منوذج االأعمال بحيث كان هنالك تعار�س مع �صروط التكلفة املطفاأة ، فاإنه يجب على البنك 
�إعادة ت�ضنيف �أدو�ت �لدين �مل�ضنفة �ضابقًا بالتكلفة �ملطفاأة لت�ضنيف بالقيمة �لعادلة من خالل قائمة �لدخل .

وقد يختار البنك اأن ت�صنف اأدوات الدين التي تطابق �صروط التكلفة املطفاأة امل�صار اإليها اأعاله كاأدوات 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 :  

اإن اأدوات الدين التي ال تتطابق مع �صروط التكلفة املطفاأة املذكورة اأعاله ، اأو التي تطابق تلك ال�صروط ومع 
ذلك �ختار �لبنك بد�ية ت�ضنيفها بالقيمة �لعادلة من خالل قائمة �لدخل ، فيتم قيا�ضها بالقيمة �لعادلة من 

خالل قائمة �لدخل.

ويف حال تغريت اأهداف منوذج االأعمال بحيث اأ�صبح هناك توافق مع �صروط التكلفة املطفاأة وكانت التدفقات 
املالية التعاقدية لالأداة تطابق �صروط التكلفة املطفاأة ، فاإن على البنك اإعادة ت�صنيف اأدوات الدين امل�صنفة 
�لدين  �أدو�ت  �إعادة ت�ضنيف  . ال يجوز  �ملطفاأة  بالتكلفة  لت�ضنف  �لدخل  قائمة  �لعادلة من خالل  بالقيمة 

�مل�ضنفة بد�ية بالقيمة �لعادلة من خالل قائمة �لدخل.

�ملجموعة  قامت  �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 .

باالأرباح  ، ويتم �العرت�ف  �لعادلة  بالقيمة  �لدخل  �لعادلة من خالل قائمة  بالقيمة  �ملالية  يتم قيا�ص �ملوجود�ت 
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( .
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املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل االآخر:  

ميكن للبنك �أن يختار ب�ضكل نهائي )على �أ�ضا�ص كل �أد�ة على حدة( �أن ي�ضنف �أدو�ت �مللكية بالقيمة �لعادلة 
من خالل �لدخل �ل�ضامل �الآخر . وال ي�ضمح �لت�ضنيف بالقيمة �لعادلة من خالل �لدخل �ل�ضامل �الآخر �إذ� 

كان �ال�ضتثمار باأد�ة �مللكية حمتفظ به لغر�ص �ملتاجرة .

تعترب �ملوجود�ت �ملالية حمتفظ بها لغر�ص �ملتاجرة �إذ� :

-   مت �ضر�وؤها �أ�ضا�ضًا لغر�ص بيعها يف �مل�ضتقبل �لقريب ، �أو 

-   كانت عند �العرت�ف �ملبدئي جزء من حمفظة �أدو�ت مالية حمددة يديرها �لبنك ولها طابع فعلي حديث 
جلني �أرباح يف فرت�ت ق�ضرية ، �أو 

-    كانت اأدوات م�صتقة غري م�صنفة وفعالة كاأداة حتوط اأو ك�صمان مايل .

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  �إلى �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 
�إلى �حتياطي �إعادة تقييم �ال�ضتثمار�ت ال يتم �إعادة ت�ضنيفها �إلى قائمة �لدخل ولكن يتم �إعادة ت�ضنيفها 

�إلى �الأرباح �ملدورة.

يتم �العرت�ف بتوزيعات �الأرباح على هذه �ال�ضتثمار�ت يف �أدو�ت �مللكية يف قائمة �لدخل عندما ين�ضاأ حق 
للبنك يف ��ضتالم هذه �لتوزيعات ، �إال �إذ� كانت هذه �لتوزيعات متثل ب�ضكل و��ضح ��ضرتد�د جلزء من تكاليف 

�ال�ضتثمار .

2 - املوجودات املالية وفقًا ملعيار املحا�سبة الدويل رقم 39

موجودات مالية للمتاجرة:  

هي تلك �ملوجود�ت �لتي مت �قتناوؤها ب�ضفة �أ�ضا�ضية بغر�ص بيعها يف مدى زمني ق�ضري �و كانت جزءً� من 
حمفظة �أدو�ت مالية يتم �إد�رتها معًا ويوجد دليل على وجود معامالت فعلية حديثة توؤيد �حل�ضول على �أرباح 

ق�ضرية �الأجل.  

يتم ت�ضجيل �ملوجود�ت �ملالية للمتاجرة �ملحددة بالقيمة �لعادلة من خالل قائمة �لدخل عند �ل�ضر�ء يف حني 
يتم ت�ضجيل م�ضاريف �القتناء يف قائمة �لدخل، ويعاد تقييمها يف تاريخ �لقو�ئم �ملالية بالقيمة �لعادلة ويتم 

ت�ضجيل �لتغري�ت �لالحقة يف قائمة �لدخل يف نف�ص فرتة حدوث هذ� �لتغري .
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يتم ت�ضجيل �الأرباح )�خل�ضائر( �لناجمة عن �لتغري يف �أ�ضعار �ضرف �لعمالت �الأجنبية للموجود�ت �لنقدية 
�لنقدية فيتم  للموجود�ت غري  بالن�ضبة  �أما  �الأجنبية،  �أرباح )خ�ضائر( �لعمالت  �الأجنبية �ضمن  بالعمالت 

�إدر�جها كجزء من �لتغري يف �لقيمة �لعادلة.

يتم ت�ضجيل �الأرباح �ملوزعة �ضمن بند �رباح موجود�ت مالية للمتاجرة يف حني يتم ت�ضجيل �لفو�ئد �ملتحققة 
�ضمن بند �لفو�ئد �لد�ئنة يف قائمة �لدخل .

موجودات مالية حمددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل:  

هي تلك �ملوجود�ت �لتي مت �قتناوؤها بهدف �إز�لة �أو �لتقليل بحد كبري من عدم �لتو�فق �ملحا�ضبي �أو هي تلك 
�أ�ضا�ص  �لتي يتم تقييمها على  �إد�ر�تها �ضمن جمموعة من �ملوجود�ت و/�أو �ملطلوبات  �لتي يتم  �ملوجود�ت 

�لقيمة �لعادلة وفق �إد�رة خماطر �أو �إ�ضرت�تيجية ��ضتثمار موثقة .

يتم ت�ضجيل �ملوجود�ت �ملالية للمتاجرة بالقيمة �لعادلة عند �ل�ضر�ء يف حني يتم ت�ضجيل م�ضاريف �القتناء 
يف قائمة �لدخل، ويعاد تقييمها يف تاريخ �لقو�ئم �ملالية بالقيمة �لعادلة ويتم ت�ضجيل �لتغري�ت �لالحقة يف 

قائمة �لدخل يف نف�ص فرتة حدوث هذ� �لتغري .

يتم ت�ضجيل �الأرباح )�خل�ضائر( �لناجمة عن �لتغري يف �أ�ضعار �ضرف �لعمالت �الأجنبية للموجود�ت �لنقدية 
�لنقدية فيتم  للموجود�ت غري  بالن�ضبة  �أما  �الأجنبية،  �أرباح )خ�ضائر( �لعمالت  �الأجنبية �ضمن  بالعمالت 

�إدر�جها كجزء من �لتغري يف �لقيمة �لعادلة يف �لدخل �ل�ضامل �الآخر .

يتم ت�ضجيل �الأرباح �ملوزعة �ضمن بند �رباح موجود�ت مالية حمددة بالقيمة �لعادلة يف حني يتم ت�ضجيل 
�لفو�ئد �ملتحققة �ضمن بند �لفو�ئد �لد�ئنة يف قائمة �لدخل .

موجودات مالية متوفرة للبيع:  

هي تلك �ملوجود�ت �لتي مل يتم ت�ضنيفها كموجود�ت مالية بالقيمة �لعادلة من خالل قائمة �لدخل �أو ك�ضلف 
وقرو�ص مبا�ضرة �أو كموجود�ت مالية حمتفظ بها لتاريخ �ال�ضتحقاق .

�ل�ضر�ء  عند  �القتناء  �إليها م�ضاريف  �لعادلة م�ضافًا  بالقيمة  للبيع  �ملتوفرة  �ملالية  �ملوجود�ت  ت�ضجيل  يتم 
�إعادة  �لناجتة عن  �لعادلة  �لقيمة  �لتغري يف  ويظهر  �لعادلة،  بالقيمة  �ملالية  �لقو�ئم  بتاريخ  تقييمها  ويعاد 
�لتقييم يف بنود �لدخل �ل�ضامل �الآخر . تظهر �ملوجود�ت �ملالية �لتي ال ميكن حتديد قيمتها �لعادلة ب�ضكل 

يعتمد عليه بالتكلفة .

يف حال بيع هذه �ملوجود�ت �أو جزء منها �أو ح�ضول تدين يف قيمتها يتم ت�ضجيل �الأرباح �أو �خل�ضائر �لناجتة عن 
ذلك يف قائمة �لدخل مبا يف ذلك �ملبالغ �ملقيدة �ضابقًا يف �لدخل �ل�ضامل �الآخر و�لتي تخ�ص هذه �ملوجود�ت . 

ميكن ��ضرتجاع خ�ضارة �لتدين �لتي مت ت�ضجيلها �ضابقا يف قائمة �لدخل الأدو�ت �لدين �إذ� ما تبني مبو�ضوعية 
�إن �لزيادة يف �لقيمة �لعادلة لتلك �الأدو�ت قد حدثت يف فرتة الحقة لت�ضجيل خ�ضائر �لتدين، يف حني �نه ال 

ميكن ��ضرتجاع خ�ضائر �لتدين يف �أ�ضهم �ل�ضركات .
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يتم ت�ضجيل �الأرباح و�خل�ضائر �لناجمة عن �لتغري يف �أ�ضعار �ضرف �لعمالت �الأجنبية للموجود�ت �لنقدية 
فيتم  �لنقدية  غري  للموجود�ت  بالن�ضبة  �أما   ، �الأجنبية  �لعمالت  وخ�ضائر  �أرباح  �ضمن  �الأجنبية  بالعمالت 

�إدر�جها كجزء من �لتغري يف �لقيمة �لعادلة.

 يتم ت�ضجيل �لفو�ئد �ملكت�ضبة من �ملوجود�ت �ملالية �ملتوفرة للبيع يف قائمة �لدخل با�ضتخد�م طريقة �لفائدة �لفعالة .

�لفو�ئد  ت�ضجيل  يتم  حني  يف  للبيع  متوفرة  مالية  موجود�ت  �أرباح  بند  �ضمن  �ملوزعة  �الأرباح  ت�ضجيل  يتم 
�ملتحققة �ضمن بند �لفو�ئد �لد�ئنة يف قائمة �لدخل .

موجودات مالية حمتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق:  

هي تلك �ملوجود�ت �لتي لها دفعات ثابتة �أو قابلة للتحديد ويوجد لدى �لبنك �لنية و�لقدرة على �الحتفاظ 
بها لتاريخ �ال�ضتحقاق .

�القتناء،  م�ضاريف  �إليها  م�ضافًا  �لعادلة(  )�لقيمة  بالتكلفة  �ل�ضر�ء  عند  �ملالية  �ملوجود�ت  ت�ضجيل  يتـم 
�لفائدة، وتطرح منها  �أو حل�ضاب  �لفعالة، قيدً� على  �لفائدة  با�ضتخد�م طريقة  �لعالوة / �خل�ضم  وتطفاأ 
�أية خم�ض�ضات ناجتة عن �لتدين يف قيمتها يوؤدي �إلى عدم �إمكانية ��ضرتد�د �ملوجود�ت �أو جزء منها. ويتم 

ت�ضجيل �أي تدين يف قيمتها يف قائمة �لدخل .

ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة بالتكلفة املطفاأة:  

هي تلك �ملوجود�ت �لتي �أحدثها �لبنك ولها دفعات ثابتة �أو قابلة للتحديد ولي�ص لها �ضوق ن�ضط . 

ت�ضجل �لت�ضهيالت �الئتمانية �ملبا�ضرة بالتكلفة، وتدرج يف قائمة �ملركز �ملايل بعد طرح �ملخ�ض�ضات و�لفو�ئد 
و�لعموالت �ملعلقة . 

يتم تكوين خم�ض�ص تدين للت�ضهيالت �الئتمانية �ملبا�ضرة عندما يتبني عدم �إمكانية حت�ضيل �ملبالغ �مل�ضتحقة 
للت�ضهيالت  �مل�ضتقبلية  �لنقدية  �لتدفقات  على  �ضلبًا  �أثر  قد  ما  �أن حدثا  على  مو�ضوعي  دليل  وتوفر  للبنك 

�الئتمانية �ملبا�ضرة وعندما ميكن تقدير هذ� �لتدين .

حتدد قيمة �لتدين بالقيمة �حلالية للتدفقات �لنقدية �مل�ضتقبلية خم�ضومة ب�ضعر �لفائدة �الأ�ضلي، �أو مبوجب 
تعليمات �لبنك �ملركزي �الأردين و�ل�ضلطات �لرقابية يف �لبلد�ن �لتي يعمل بها �لبنك )�أي �لقيمتني �أعلى( ، 

وت�ضجل قيمة �لتدين يف قائمة �لدخل .

يتم تعليق �لفو�ئد و�لعموالت على �لت�ضهيالت �الئتمانية �ملبا�ضرة غري �لعاملة ح�ضب تعليمات �لبنك �ملركزي 
�الأردين �أو �ل�ضلطات �لرقابية يف �لبلد�ن �لتي يعمل بها �لبنك )�أيهما �أ�ضد( . 

يتم �ضطب �لت�ضهيالت �الئتمانية �ملعد لها خم�ض�ضات يف حال عدم جدوى �الإجر�ء�ت �ملتخذة لتح�ضيلها 
بتنزيلها من �ملخ�ض�ص ويتم حتويل �أي فائ�ص يف �ملخ�ض�ص �الإجمايل )�إن وجد( يف قائمة �لدخل ، وي�ضاف 

�ملح�ضل من �لديون �ل�ضابق �ضطبها �إلى �الإير�د�ت .
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ي - �لقيمة �لعادلة

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 �إلى حد كبري .

-    خ�ضم �لتدفقات �لنقدية �ملتوقعة .

-    مناذج ت�ضعري �خليار�ت .

تهدف طرق �لتقييم �إلى �حل�ضول على قيمة عادلة تعك�ص توقعات �ل�ضوق وتاأخذ باالعتبار �لعو�مل �ل�ضوقية   
و�أية خماطر �أو منافع متوقعه عند تقدير قيمة �ملوجود�ت �ملالية، ويف حال تعذر قيا�ص �لقيمة �لعادلة ب�ضكل 

يعتمد عليه يتم �إظهارها بالتكلفة / �لتكلفة �ملطفاأة .

ك - �لتدين يف قيمة �ملوجود�ت �ملالية

�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. 

ل - �مل�ضتقات �ملالية

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.
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1 - امل�شتقات املالية املحتفظ بها لأغرا�ض التحوط

التحوط للقيمة العادلة : هو التحوط ملخاطر التغري يف القيمة العادلة ملوجودات ومطلوبات البنك .  <

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 �لدخل .

التحوط للتدفقات النقدية : هو التحوط ملخاطر تغريات التدفقات النقدية ملوجودات ومطلوبات البنك   <
�حلالية و�ملتوقعة و�لتي لها تاأثري على قائمة �لدخل .

يف حال انطباق �صروط حتوط التدفقات النقدية الفعال، 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 يف الفرتة التي 

يوؤثر بها التدفق النقدي املتحوط له على قائمة الدخل .

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 .

التحوط ل�شايف ال�شتثمار يف وحدات اأجنبية :  <

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 عند 

بيع �ال�ضتثمار يف �لوحدة �الأجنبية �مل�ضتثمر 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 .

2 - امل�شتقات املالية املحتفظ بها لأغرا�ض 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 .

ل - �ملوجود�ت �لتي �آلت ملكيتها للبنك وفاًء لديون م�ضتحقة

تظهر �ملوجود�ت �لتي �آلت ملكيتها للبنك �ضمن بند “موجود�ت �أخرى” وذلك بالقيمة �لتي �آلت بها للبنك 
�أو �لقيمة �لعادلة �أيهما �أقل  . 

يعاد تقييم هذه �ملوجود�ت يف تاريخ قائمة �ملركز �ملايل 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 �إلى �حلد �لذي ال يتجاوز قيمة �لتدين �لذي مت قيده على قائمة �لدخل �ضابقًا .
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م - �ملخ�ض�ضات

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 . 

ن - ح�ضابات مد�ره ل�ضالح �لعمالء

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 

�ص - �لتقا�ص

�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 . 

ع - �لنقد وما يف حكمه

بنوك  لدى  و�الأر�ضدة  �لنقد  وتت�ضمن:  �أ�ضهر،  ثالثة  مدة  ت�ضتحق خالل  �لتي  �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 .

4  - التقديرات املحا�سبية

يتطلب �إعد�د �لقو�ئم �ملالية �ملرفقة �إجر�ء تقدير�ت و�جتهاد�ت لبع�ص �لبنود يف �لقو�ئم �ملالية من خالل تطبيق 
�الإد�رة الإظهار  ونية  �لعاملة  للت�ضهيالت غري  �لتدين  تقدير قيمة خم�ض�ص  �أمثلة ذلك  �ملحا�ضبية ومن  �ل�ضيا�ضات 
�ال�ضتثمار�ت �ملالية حلني �ال�ضتحقاق وتقييم �لعمر �الإنتاجي للموجود�ت وتدين قيمتها، وتقوم �الإد�رة �أي�ضًا باإجر�ء 
تقدير�ت م�ضتقبلية لالأمور غري �ملوؤكدة يف تاريخ �لقو�ئم �ملالية و�لتي قد ينتج عنها خماطر هامة ومن �ملمكن �أن 
توؤدي �إلى تعديالت جوهرية يف �أر�ضدة �ملوجود�ت و�ملطلوبات �لظاهرة يف �لقو�ئم �ملالية خالل �ل�ضنة �ملالية �لقادمة. 

ومن �أمثلة ذلك تقدير قيمة �ملخ�ض�ضات �ملختلفة و�اللتز�مات �لتي من �ملحتمل �أن تطر�أ على �لبنك .
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5- نقد واأر�سدة لدى بنوك مركزية
�إن تفا�ضيل هذ� �لبند هي كما يلي :     

باآالف �لدنانري �الأردنية
31 كانــــــــون �الول

20112010

718 211 701 197 نقد يف �خلزينة
�أر�ضدة لدى بنوك مركزية:

263 149 855 154 ح�ضابات جارية
237 320 1733 675 2ود�ئع الأجل وخا�ضعة الإ�ضعار
638 753 312 750 �الحتياطي �لنقدي �الإجباري

700 214 841 186 �ضهاد�ت �إيد�ع

556 649 8824 964 3     املجموع

 - با�ضتثناء �الحتياطي �لنقدي ال توجد �أية �أر�ضدة مقيدة �ل�ضحب لدى �لبنوك �ملركزية.
  - بلغت �الر�ضدة �لتي ت�ضتحق خالل فرتة تزيد عن ثالثة ��ضهر 114.5 مليون دينار كما يف 31 كانون �الول 2011 

   )143.5 مليون دينار كما يف 31 كانون �الول 2010( .

باآالف �لدنانري �الأردنية
6- اأر�سدة لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

�إن تفا�ضيل هذ� �لبند هي كما يلي :     
31 كانــــــــون �الول

20112010

434 337 426 591 ح�ضابات جارية
597 275 1192 824 2ود�ئع ت�ضتحق خالل 3 �أ�ضهر

031 613 5452 415 3املجموع

باآالف �لدنانري �الأردنية
7- اإيداعات لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

�إن تفا�ضيل هذ� �لبند هي كما يلي :     
31 كانــــــــون �الول

20112010

018 191 697 174 �إيد�عات ت�ضتحق بعد 3 �أ�ضهر وقبل 6 �أ�ضهر 
496 44 780 104 �إيد�عات ت�ضتحق بعد 6 �أ�ضهر وقبل 9 �أ�ضهر

886 86 769 60 �إيد�عات ت�ضتحق بعد 9 �أ�ضهر وقبل �ضنة
928 56 244 21 �إيد�عات ت�ضتحق بعد �ضنة

328 379 490 361 املجموع

يوجد �أر�ضدة لدى بنوك حملية لفرتة تقل عن ثالثة �أ�ضهر مببلغ 23.980 مليون دينار كما يف 31 كانون �الأول 2011  -  
)�ضفر كما يف 31 كانون �أول 2010(.

ال توجد �أر�ضدة و�يد�عات مقيدة �ل�ضحب كما يف 31 كانون �الأول 2011 و 2010 .  - 
ال توجد �أر�ضدة و�يد�عات ال تتقا�ضى فو�ئد كما يف 31 كانون �الأول 2011 و 2010 .  - 
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باآالف �لدنانري �الأردنية 8 - موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

31 كانون �الأول 2011�ن تفا�ضيل هذ� �لبند مبوجب �ملعيار �لدويل للتقارير �ملالية  رقم )9( هي كما يلي :

007 71 �أذونات و�ضند�ت حكومية

466 92 �ضند�ت �ضركات

041 23 �ضلف وقرو�ص

294 37 �أ�ضهم و�ضناديق �إ�ضتثمارية       

808 223 املجموع

9 - موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل االآخر

باآالف �لدنانري �الأردنية�ن تفا�ضيل هذ� �لبند مبوجب �ملعيار �لدويل للتقارير �ملالية  رقم )9( هي كما يلي :

31 كانون �الأول 2011

532 357 �أ�ضهم �ضركات و�ضناديق �إ�ضتثمارية * 

532 357 املجموع

* بلغت توزيعات �الأرباح �لنقدية على �ال�ضتثمار�ت �أعاله 3.7 مليون دينار �أردين لل�ضنة �ملنتهية يف 31 كانون �الأول 2011.

10 - موجودات مالية للمتاجرة وحمددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
�ن تفا�ضيل هذ� �لبند مبوجب معيار �ملحا�ضبة �لدويل رقم )39( هي كما يلي :

باآالف �لدنانري �الأردنية 

31 كانون �الأول 2010       اأ - موجودات مالية للمتاجرة

686 43        �ضند�ت �ضركات

119 1        �أ�ضهم �ضركات و�ضناديق �إ�ضتثمارية

805 44        املجموع

باآالف �لدنانري �الأردنية 

31 كانون �الأول 2010       ب - موجودات مالية حمددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

233 18        �ضند�ت حكومية

149 77        �ضند�ت �ضركات

382 95         املجموع
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11 - ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة بالتكلفة املطفاأة
باآالف �لدنـــــــــــــــانري �الأردنيــــــــــة        �إن تفا�ضيل هذ� �لبند هي كما يلي :

 31 كانون �الول 2011

�أفر�د 
بنوك �ضركات

وموؤ�ض�ضات 
مالية

حكومات 
وقطاع عام

�ملجموع �ضغرية 
ومتو�ضطة

كربى

620 366 -  155 63 510 145 087 113 868 44 كمبياالت و�أ�ضناد خم�ضومة *

909 407 8442 247 -  498 783 2071 353 360 23 ح�ضابات جارية مدينة *

705 310 5097 451 027 219 193 629 3475 244 629 766 �ضلف وقرو�ص م�ضتغلة *

886 586 -  -  705  625 2 556 583 قرو�ص عقارية

541 60 -  -  -  -  541 60 بطاقات �ئتمان

661 732 35310 699 182 282 906 558 2667 713 954 478 1املجموع

414 150 -  077 1 077 69 721 58 539 21 ينزل: فو�ئد وعموالت معلقة 

693 578 728 1 333 2 178 449 285 54 169 71 خم�ض�ص تدين ت�ضهيالت �ئتمانية مبا�ضرة 

107 729 728 1 410 3 255 518 006 113 708 92 املجموع

554 003 62510 697 772 278 651 040 2607 600 246 386 1�سايف ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة بالتكلفة املطفاأة

* �ضايف بعد تنزيل �لفو�ئد و�لعموالت �ملقبو�ضة مقدمًا و�لبالغة 13.1 مليون دينار كما يف 31 كانون �الول 2011 .
بلغت �لت�ضهيالت �ملمنوحة للحكومة �الأردنية وبكفالتها كما يف 31 كانون �الول 2011 ما يعادل 104.4 مليون دينار �أو ما ن�ضبته 1٪ من �جمايل �لت�ضهيالت .  - 

بلغت �لت�ضهيالت �الئتمانية غري �لعاملة، كما يف 31 كانون �الول 2011 ما يعادل 832 مليون دينار �أو ما ن�ضبته  7.8 ٪ من �جمايل �لت�ضهيالت.  - 
بلغت �لت�ضهيالت �الئتمانية غري �لعاملة، بعد تنزيل �لفو�ئد و�لعموالت �ملعلقة، كما يف 31 كانون �الول 2011 ما يعادل 681.6  مليون دينار �أو   - 

ما ن�ضبته 6.4٪ من ر�ضيد �لت�ضهيالت بعد �لفو�ئد �ملعلقة.
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باآالف �لدنـــــــــــــــانري �الأردنيــــــــــة
 31 كانون �الول 2010

�أفر�د 
بنوك �ضركات

وموؤ�ض�ضات 
مالية

حكومات 
وقطاع عام

�ملجموع �ضغرية 
ومتو�ضطة

كربى

357 276 -  362 19 275 159 447 56 273 41 كمبياالت و�أ�ضناد خم�ضومة *

462 162 0772 163 35  995 661 8161 313 539 23 ح�ضابات جارية مدينة *

719 693 4577 616 167 477 166 448 2615 334 668 817 �ضلف وقرو�ص م�ضتغلة *

339 504 -  -  277 1 763 2 298 500 قرو�ص عقارية

864 49 -  -  -  -  864 49 بطاقات �ئتمان

741 686 53410 779 564 496 714 270 2877 707 642 432 1املجموع

793 118 -  616  559 44 544 58 074 15 ينزل: فو�ئد وعموالت معلقة 

237 506 898 1 -  958 385 983 57 398 60 خم�ض�ص تدين ت�ضهيالت �ئتمانية مبا�ضرة 

030 625 898 1 616  517 430 527 116 472 75 املجموع

711 061 63610 777 948 495 197 840 7606 590 170 357 1�سايف ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة بالتكلفة املطفاأة

* �ضايف بعد تنزيل �لفو�ئد و�لعموالت �ملقبو�ضة مقدمًا و�لبالغة 11.6 مليون دينار كما يف 31 كانون �الول 2010 .
بلغت �لت�ضهيالت �ملمنوحة للحكومة �الأردنية وبكفالتها كما يف 31 كانون �الول 2010 ما يعادل 80.9 مليون دينار �أو ما ن�ضبته 0.8٪ من �جمايل �لت�ضهيالت .  - 

بلغت �لت�ضهيالت �الئتمانية غري �لعاملة، كما يف 31 كانون �الول 2010 ما يعادل 834.4 مليون دينار �أو ما ن�ضبته  7.8 ٪ من �جمايل �لت�ضهيالت.  - 
بلغت �لت�ضهيالت �الئتمانية غري �لعاملة، بعد تنزيل �لفو�ئد و�لعموالت �ملعلقة، كما يف 31 كانون �الول 2010 ما يعادل 715.6  مليون دينار �أو ما   - 

ن�ضبته 6.8٪ من ر�ضيد �لت�ضهيالت بعد �لفو�ئد �ملعلقة.
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تفا�سيل حركة خم�س�ش تدين الت�سهيالت  االئتمانية املبا�سرة بالتكلفة املطفاأة

باآالف �لدنــــــــــــــــــانري �الأردنيـــــــــــــة
 31 كانــــــــــــــــــــــــــــــون �الول 2011

�أفر�د 
بنوك وموؤ�ض�ضات �ضركــــــــــات

مالية
حكومات 
وقطاع عام

�ملجموع
كربى�ضغرية ومتو�ضطة

237 506 898 1 -  958 385 983 57 398 60 ر�ضيد بد�ية �ل�ضنة

980 101 141  333 2 647 75 123 6 736 17 �ملقتطع من �الإير�د�ت 

)204 10 (-  -  )776 3 ()307 5 ()121 1 (�مل�ضتخدم من �ملخ�ض�ص )ديون م�ضطوبة(

)628 18 ()270  (-  )490 7 ()726 5 ()142 5 (�لفائ�ص يف �ملخ�ض�ص �ملحول لقائمة �لدخل

-  -  -  )208  (208  -  تعديالت خالل �ل�ضنة 

)692  ()41  (-  )953  (004 1 )702  (تعديالت فرق عملة

693 578 728 1 333 2 178 449 285 54 169 71 ر�سيد نهاية ال�سنة

باآالف �لدنــــــــــــــــــانري �الأردنيـــــــــــــة
 31 كانـــــــــــــــــــــــــــــون �الول 2010

�أفر�د 
بنوك وموؤ�ض�ضات �ضركــــــــــات

مالية
حكومات 
وقطاع عام

�ملجموع
كربى�ضغرية ومتو�ضطة

517 295 233  262 10 729 169   209 67 084 48 ر�ضيد بد�ية �ل�ضنة

132 254 813  032 15 924 210 909 6 454 20 �ملقتطع من �الإير�د�ت 

)532 31 (-  )294 25 ()837 2 ()484 2 ()917  (�مل�ضتخدم من �ملخ�ض�ص )ديون م�ضطوبة(

)363 29 ()438  (-  )902 7 ()263 10 ()760 10 (�لفائ�ص يف �ملخ�ض�ص �ملحول لقائمة �لدخل

217 20 290 1 -  625 18 )686 2 (988 2 تعديالت خالل �ل�ضنة

)734 2 (-  -  )581 2 ()702  (549  تعديالت فرق عملة

237 506 898 1 -  958 385 983 57 398 60 ر�سيد نهاية ال�سنة
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تفا�سيل حركة الفوائد والعموالت املعلقة 
باآالف �لدنــــــــــــــــــانري �الأردنيـــــــــــــة
 31 كانــــــــــــــــــــــــــــــون �الول 2011

�أفر�د 
بنوك وموؤ�ض�ضات �ضركــــــــــات

مالية
حكومات 
وقطاع عام

�ملجموع كربى�ضغرية ومتو�ضطة
793 118 -  616  559 44 544 58 074 15 ر�ضيد بد�ية �ل�ضنة

696 41 -  460  107 26 465 7 664 7 فو�ئد وعموالت معلقة خالل �ل�ضنة

)837 6 (-  -  )685  ()037 6 ()115  (فو�ئد وعموالت مت ت�ضويتها / م�ضطوبة

)303 3 (-  -  )901  ()317 1 ()085 1 (فو�ئد وعموالت مت ت�ضويتها حمولة لالإير�د�ت

-  -  -  -  -  -  تعديالت خالل �ل�ضنة

65  -  1  )3  (66  1  تعديالت فرق عملة

414 150 -  077 1 077 69 721 58 539 21 ر�سيد نهاية ال�سنة

تفا�سيل حركة الفوائد والعموالت املعلقة 
باآالف �لدنــــــــــــــــــانري �الأردنيـــــــــــــة
 31 كانـــــــــــــــــــــــــــــون �الول 2010

�أفر�د 
بنوك وموؤ�ض�ضات �ضركــــــــــات

مالية
حكومات 
وقطاع عام

�ملجموع
كربى�ضغرية ومتو�ضطة

208 87 -  172  184 23 366 55 486 8 ر�ضيد بد�ية �ل�ضنة

003 39 -  445  390 22 464 8 704 7 فو�ئد وعموالت معلقة خالل �ل�ضنة

)235 4 (-  -  )288 1 ()874 2 ()73  (فو�ئد وعموالت مت ت�ضويتها / م�ضطوبة

)847 2 (-  -  )3  ()821 1 ()023 1 (فو�ئد وعموالت مت ت�ضويتها حمولة لالإير�د�ت

-  -  -  )102  (120  )18  (تعديالت خالل �ل�ضنة

)336  (-  )1  (378  )711  ()2  (تعديالت فرق عملة

793 118 -  616  559 44 544 58 074 15 ر�سيد نهاية ال�سنة
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12- موجودات مالية متوفرة للبيع

باآالف �لدنانري �الأردنية       �إن تفا�ضيل هذ� �لبند مبوجب معيار �ملحا�ضبة �لدويل رقم )39( هي كما يلي:   
31 كانــــــــون �الول 2010

673 708 1�أذونات و�ضند�ت خزينة
309 611 �ضند�ت حكومية
231 764 �ضند�ت �ضركات

662 216 �أ�ضهم �ضركات
875 300 3املجموع

* من �ضمن �ملوجود�ت �ملالية �أ�ضهم �ضركات مببلغ 41.8 مليون دينار تظهر بالتكلفة و�ضند�ت و�أذونات مببلغ 1578.4 مليون دينار تظهر 
بالتكلفة/�لتكلفة �ملطفاأة ، وذلك لتعذر قيا�ص �لقيمة �لعادلة مبوثوقية كافية .

حتليل ال�سندات ح�سب طبيعة الفائدة :

باآالف �لدنانري �الأردنية
31 كانــــــــون �الول 2010

619 716 ذ�ت فائدة متغرية 
594 367 2ذ�ت فائدة ثابتة 

213 084 3املجموع

حتليل املوجودات املالية ح�سب توفر االأ�سعار ال�سوقية:

باآالف �لدنانري �الأردنية

31 كانــــــــون �الول 2010موجودات مالية متوفر لها اأ�سعار �سوقية :
651 522 �أذونات و�ضند�ت خزينة

313 311 �ضند�ت حكومية
325 639 �ضند�ت �ضركات

511 171 �أ�ضهم �ضركات
800 644 1املجموع

باآالف �لدنانري �الأردنية

31 كانــــــــون �الول 2010موجودات مالية غري متوفر لها اأ�سعار �سوقية :
022 186 1�أذونات و�ضند�ت خزينة

996 299 �ضند�ت حكومية
906 124 �ضند�ت �ضركات

151 45 �أ�ضهم �ضركات
075 656 1املجموع
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13 - موجودات مالية اأخرى بالتكلفة املطفاأة
       �ن تفا�ضيل هذ� �لبند مبوجب �ملعيار �لدويل للتقارير �ملالية  رقم )9( هي كما يلي :

باآالف �لدنانري �الأردنية 
31 كانون �الأول 2011

890 917 2�أذونات و�ضند�ت حكومية
114 665 �ضند�ت حكومية
701 452 �ضند�ت �ضركات

)832 2 (ينزل : خم�ض�ص �لتدين
873 032 4املجموع

حتليل ال�سندات ح�سب طبيعة الفائدة :
باآالف �لدنانري �الأردنية
31 كانون �الأول 2011

200 359 ذ�ت فائدة متغرية 
673 673 3ذ�ت فائدة ثابتة 

873 032 4املجموع

حتليل املوجودات املالية ح�سب توفر االأ�سعار ال�سوقية:

باآالف �لدنانري �الأردنية
31 كانون �الأول 2011موجودات مالية متوفرة لها اأ�سعار �سوقية :

185 421 �أذونات و�ضند�ت خزينة
498 355 �ضند�ت حكومية

696 358 �ضند�ت �أخرى
379 135 1املجموع

باآالف �لدنانري �الأردنية
31 كانون �الأول 2011موجودات مالية غري متوفرة لها اأ�سعار �سوقية :

705 496 2�أذونات و�ضند�ت خزينة
616 309 �ضند�ت حكومية

173 91 �ضند�ت �أخرى
494 897 2املجموع

ان تفا�سيل حركة خم�س�ش تدين املوجودات املالية االأخرى بالتكلفة املطفاأة هي كما يلي:
باآالف �لدنانري �الأردنية
31 كانون �الأول 2011

832 2 ر�ضيد بد�ية �ل�ضنة 
-  �ملقتطع من �الير�د 

832 2 ر�سيد نهاية ال�سنة 
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14 - موجودات مالية حمتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق
       �ن تفا�ضيل هذ� �لبند مبوجب معيار �ملحا�ضبة �لدويل رقم )39( هي كما يلي :

باآالف �لدنانري �الأردنية 
31 كانون �الأول 2010

107 361 �أذونات و�ضند�ت حكومية
065 70 �ضند�ت حكومية
228 15 �ضند�ت �ضركات

)832 2 (ينزل : خم�ض�ص �لتدين
568 443 املجموع

حتليل ال�سندات ح�سب طبيعة الفائدة :
باآالف �لدنانري �الأردنية
31 كانون �الأول 2010

012 16 ذ�ت فائدة متغرية 
556 427 ذ�ت فائدة ثابتة 

568 443 املجموع

حتليل املوجودات املالية ح�سب توفر االأ�سعار ال�سوقية:

باآالف �لدنانري �الأردنية

31 كانون �الأول 2010موجودات مالية متوفرة لها اأ�سعار �سوقية :
747 309 �أذونات و�ضند�ت خزينة

065 70 �ضند�ت حكومية
-  �ضند�ت �أخرى

812 379 املجموع

باآالف �لدنانري �الأردنية

31 كانون �الأول 2010موجودات مالية غري متوفرة لها اأ�سعار �سوقية :
360 51 �أذونات و�ضند�ت خزينة

-  �ضند�ت حكومية
396 12 �ضند�ت �أخرى

756 63 املجموع

ان تفا�سيل حركة خم�س�ش تدين املوجودات املالية املحتفظ بها حتى تاريخ 
باآالف �لدنانري �الأردنيةاال�ستحقاق هي كما يلي:

31 كانون �الأول 2010
-  ر�ضيد بد�ية �ل�ضنة 
832 2 �ملقتطع من �الير�د 

832 2 ر�سيد نهاية ال�سنة 
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       �إن تفا�ضيل هذ� �لبند هي كما يلي :     

باآالف �لدنانري �الأردنية

31 كانـــون �الأول 312010 كانــون �الأول 2011

طبيعة الن�صاطبلد �القامة كلفة �ال�ضتثمارن�ضبة �مللكية ٪كلفة �ال�ضتثمارن�ضبة �مللكية ٪

ا�ستثمارات البنك يف ال�سركات التابعة

عمليات م�ضرفيةبريطانيا145 469 127100.00 504 100.00بنك �أوروبا �لعربي �ص.م.ع

عمليات م�ضرفية��ضرت�ليا642 39 709100.00 44 100.00�لبنك �لعربي ��ضرت�ليا �ملحدود

عمليات م�ضرفية�الأردن500 73 500100.00 73 100.00�لبنك �لعربي �الإ�ضالمي �لدويل

تاأجري متويلي�الأردن000 25 000100.00 15 100.00�ل�ضركة �لعربية �لوطنية للتاأجريذ.م.م

خدمات و��ضتثمار�ت مالية�الأردن900 8 900100.00 8 100.00�ضركة جمموعة �لعربي لال�ضتثمار ذ.م.م

عمليات م�ضرفية�ل�ضود�ن747 31 253100.00 30 100.00�لبنك �لعربي �ل�ضود�ين �ملحدود

عمليات م�ضرفيةلبنان129 5 12966.68 5 66.68�لبنك �لعربي لالأعمال �ص.م.ل

عمليات م�ضرفيةتون�ص619 71 63764.24 68 64.24�لبنك �لعربي لتون�ص

خدمات و��ضتثمار�ت مالية�الإمار�ت910 10 100.00-  -  �ضركة �لعربي كابيتال �ملحدودة

خدمات و��ضتثمار�ت ماليةفل�ضطني600 1 600100.00 1 100.00�ضركة �لعربي جروب لال�ضتثمار

�عمال تامني�الأردن250 11 25050.00 11 50.00�ضركة �لن�ضر �لعربي للتامني �ص.م.ع

عمليات م�ضرفية�ضوريا237 22 95449.00 36 51.29�لبنك �لعربي �ضوريا   

عمليات م�ضرفيةليبيا124 227 19.00-  -  م�ضرف �لوحدة

متعددة 447 9  895 8 �أخرى

  250 007 1 954 808  املجموع

ا�ستثمارات البنك يف ال�سركات احلليفة

Turkland Bank A.S.28.33 91 06750.00 103 861عمليات م�ضرفيةتركيا

عمليات م�ضرفيةُعمان119 45 85049.00 56 49.00بنك ُعمان �لعربي   

عمليات م�ضرفية�ل�ضعودية870 102 87040.00 102 40.00�لبنك �لعربي �لوطني

�أعمال تاأمنيلبنان75  7536.79  36.79�ضركة �لتاأمني �لعربية �ص.م.ل

تاأجري ت�ضغيلي عقاريلبنان380  38035.24  35.24�ضركة �الأبنية �لتجارية �ص.م.ل

  305 252  242 251       املجموع

  555 259 1 196 060 1      املجموع العام
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      �ن تفا�ضيل هذ� �لبند هي كما يلي :

بــــــاآالف �لدنانيـــــــــــــر �الأردنـــــــــــــــــية

مباين�أر��ضي
�أثاث 

وجتهيز�ت 
ومعد�ت

�أجهزة 
�حلا�ضوب 
و�الإت�ضاالت

�ملجموعحت�ضيناتو�ضائل نقل

الكلفة التاريخية:

077 345 126 36 053 8 353 41 361 84 900 141 284 33 �لر�ضيد كما يف �ول كانون �لثاين 2010
919 49 839 4 220  196 3 378 5 286 36 -  �إ�ضافات

)541 12 ()620 3 ()624 1 ()218 2 ()413 2 ()666 2 (-  ��ضتبعاد�ت
)049 1 ()2  ()10  ()282  ()164  ()553  ()38  (تعديالت فرق عملة

406 381 343 37 639 6 049 42 162 87 967 174 246 33 الر�سيد كما يف 31 كانون االأول 2010

885 39 191 6 459  456 3 061 15 486 14 232  �إ�ضافات
)143 47 ()302 14 ()732  ()900 2 ()578 5 ()490 22 ()141 1 (��ضتبعاد�ت

)458  (-  )6  ()180  ()272  (-  -  تعديالت فرق عملة

690 373 232 29 360 6 425 42 373 96 963 166 337 32 الر�سيد كما يف 31 كانون االأول 2011

اال�ستهالك املرتاكم:

204 145 202 11 072 6 550 34 955 53 425 39 -  �لر�ضيد كما يف �ول كانون �لثاين 2010
261 25 140 9 829  327 3 209 7 756 4 -  ��ضتهالك �ل�ضنة

)467 9 ()657 3 ()512 1 ()174 2 ()124 2 (-  -  ��ضتبعاد�ت
)367  ()3  ()16  ()298  (48  )98  (-  تعديالت فرق عملة

631 160 682 16 373 5 405 35 088 59 083 44 -  الر�سيد كما يف 31 كانون االأول 2010

721 25 915 8 585  101 3 164 8 956 4 -��ضتهالك �ل�ضنة
)862 22 ()647 13 ()635  ()829 2 ()244 5 ()507  (-��ضتبعاد�ت

)437  ()71  ()24  ()309  ()146  (113  -تعديالت فرق عملة

053 163 879 11 299 5 368 35 862 61 645 48 -  الر�سيد كما يف 31 كانون االأول 2011

637 210 353 17 061 1 057 7 511 34 318 118 337 32 �سايف القيمة الدفرتية كما يف 31 كانون االأول 2011

775 220 661 20 266 1 644 6 074 28 884 130 246 33 �سايف القيمة الدفرتية كما يف 31 كانون االأول 2010
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باآالف �لدنانري �الأردنية      �ن تفا�ضيل هذ� �لبند هي كما يلي :
31 كانــــون �الول

20112010
908 91 852 98 فو�ئد للقب�ص

983 56 549 61 م�ضاريف مدفوعة مقدمًا
840 29 861 31 موجود�ت �آلت ملكيتها للبنك وفاًء لديون م�ضتحقة * 

246 33 107 79 موجود�ت متفرقة �أخرى
977 211 369 271 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
2011

�ملجموعمباين �ر��ضي 
840 29 226 26 614 3 ر�ضيد بد�ية �ل�ضنة

300 7 186 5 114 2 �إ�ضافات
)031 5 ()084 3 ()947 1 (��ضتبعاد�ت

)371  ()30  ()341  (خ�ضارة تدين
123  121  2  خ�ضارة تدين معاده �لى �الإير�د

-  -  -  تعديالت فرق عملة
861 31 419 28 442 3 ر�سيد نهاية ال�سنة

باآالف �لدنانري �الأردنية
2010

�ملجموعمباين �ر��ضي 
700 25 324 21 376 4 ر�ضيد بد�ية �ل�ضنة

407 6 376 6 31  �إ�ضافات
)090 2 ()748  ()342 1 (��ضتبعاد�ت

)360  ()360  (-  خ�ضارة تدين
191  178  13  خ�ضارة تدين معاده �لى �الإير�د

)8  ()544  (536  تعديالت فرق عملة
840 29 226 26 614 3 ر�سيد نهاية ال�سنة
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18 -  موجودات �سريبية موؤجلة

      �ن تفا�ضيل هذ� �لبند هي كما يلي :

البنود التي نتجت عنها موجودات �سريبية موؤجلة

باآالف �لدنانري �الأردنية
31 كانون �الأول 2011

 ر�ضيد
بد�ية �ل�ضنة

�أثر تطبيق �ملعيار 
�لدويل للتقارير 
�ملالية  رقم )9(

�ملحرر�مل�ضاف
تعديالت 
فرق عملة

 ر�ضيد
نهاية �ل�ضنة

�ل�ضريبة 
�ملوؤجلة

359 3 116 13 -  )955  (233  -  838 13 خم�ض�ص تدين ت�ضهيالت �ئتمانية مبا�ضرة

777 9 225 35 -  )383  (630 3 -  978 31 خم�ض�ص تعوي�ص نهاية �خلدمة 

425 1 099 6 -  )824 1 (970 2 -  953 4 فو�ئد معلقة مدفوع �ضر�ئب عنها 

681 3 316 13 )19  ()099 4 (142 7 )018 7 (310 17 خم�ض�ضات �أخرى

242 18 756 67 )19  ()261 7 (975 13 )018 7 (079 68 املجموع

باآالف �لدنانري �الأردنية
31 كانون �الأول 2010

 ر�ضيد
بد�ية �ل�ضنة

�ملحرر�مل�ضاف
تعديالت 
فرق عملة

 ر�ضيد
نهاية �ل�ضنة

�ل�ضريبة 
�ملوؤجلة

503 3 838 13 -  -  551 4 287 9 خم�ض�ص تدين ت�ضهيالت �ئتمانية مبا�ضرة

465 8 978 31 -  )828 1 (354 8 452 25 خم�ض�ص تعوي�ص نهاية �خلدمة 

130 1 953 4 -  )788 1 (120 2 621 4 فو�ئد معلقة مدفوع �ضر�ئب عنها 

321 4 310 17 20  )211 15 (494 5 007 27 خم�ض�ضات �أخرى

419 17 079 68 20  )827 18 (519 20 367 66 املجموع

اإن احلركة على ح�ساب املوجودات ال�سريبية املوؤجلة هي كما يلي :

باآالف �لدنانري �الأردنية

20112010

582 16 419 17 ر�ضيد بد�ية �ل�ضنة

-  )404 1 (�أثر تطبيق �ملعيار �لدويل للتقارير �ملالية  رقم )9(

309 5 847 3 �مل�ضاف خالل �ل�ضنة
)472 4 ()620 1 (�ملطفاأة خالل �ل�ضنة

419 17 242 18 ر�سيد نهاية ال�سنة
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19 -  ودائع بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

      �ن تفا�ضيل هذ� �لبند هي كما يلي :

باآالف �لدنانري �الأردنية
31 كانــــــــون �الول

20112010

041 293 775 217 ح�ضابات جارية وحتت �لطلب

557 008 8872 105 2ود�ئع ت�ضتحق خالل 3 �أ�ضهر

328 183 691 134 ود�ئع ت�ضتحق بعد 3 �أ�ضهر وقبل 6 �أ�ضهر

378 20 177 14 ود�ئع ت�ضتحق بعد 6 �أ�ضهر وقبل 9 �أ�ضهر

141 14 390 24 ود�ئع ت�ضتحق بعد 9 �أ�ضهر وقبل �ضنة

184 14 290 15 ود�ئع ت�ضتحق بعد �ضنة

629 533 2102 512 2املجموع

20 -  ودائع عمــالء

      �ن تفا�ضيل هذ� �لبند هي كما يلي :

باآالف �لدنانري �الأردنية
31 كانون �الأول 2011

�أفر�د 
حكومات وقطاع �ضركات

عام
�ملجموع

كربى�ضغرية ومتو�ضطة

522 706 0064 197 153 062 7991 808 564 638 2ح�ضابات جارية وحتت �لطلب

642 184 1391  949 4 108 12 446 167 1ود�ئع �لتوفري

676 480 9818 469 0411 177 9732 526 681 306 4ود�ئع الأجل وخا�ضعة الإ�ضعار

186 310 758 11 525 4 865 2 038 291 �ضهاد�ت �إيد�ع

026 682 88414 678 6681 248 7453 350 7291 403 8املجموع
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بـــــــــاآالف �لدنانيــــــــــــر �الأردنيــــــــــــة
31 كانـــــــــــــــــــــــــــــون �الأول 2010

�أفر�د 
حكومات وقطاع �ضركات

عام
�ملجموع

كربى�ضغرية ومتو�ضطة

525 099 8464 172 908 755 606 849 165 321 2ح�ضابات جارية وحتت �لطلب

224 103 1-  631 4 911 13 682 084 1ود�ئع �لتوفري

950 427 7078 426 7121 253 0452 524 486 223 4ود�ئع الأجل وخا�ضعة الإ�ضعار

959 366 938 71 445 2 518 12 058 280 �ضهاد�ت �إيد�ع

658 997 49113 671 6961 016 0803 400 3911 909 7املجموع

- بلغت قيمة ود�ئع �حلكومة �الأردنية و�لقطاع �لعام �الأردين 452.9 مليون دينار �أو ما ن�ضبته 3٪ من �إجمايل ود�ئع �لعمالء كما يف 31 كانون �الأول 
2011 )286.6 مليون دينار �أو ما ن�ضبته 2٪ من �إجمايل ود�ئع �لعمالء كما يف 31 كانون �الول 2010(

 - بلغت قيمة �لود�ئع �لتي ال حتمل فو�ئد  3839.9  مليون دينار �أو ما ن�ضبته 26.2 ٪ من �إجمايل ود�ئع �لعمالء كما يف 31 كانون �الأول 2011  
   ) مقابل 3433.9 مليون دينار �أو ما ن�ضبته 24.5٪ من �إجمايل ود�ئع �لعمالء كما يف 31 كانون �الول 2010(.

 - بلغــت قيمة �لود�ئع �ملحجوزة )مقيدة �ل�ضحب( 34.2 مليون دينار �أو ما ن�ضبته 0.2 ٪ من �إجمايل ود�ئع �لعمالء كما يف 31 كانون �الأول 2011 
) مقابل 10.2 مليون دينار �أو ما ن�ضبته 0.07 ٪ من �إجمايل ود�ئع �لعمالء كما يف 31 كانون �الول 2010(.

دينار   مليون  �الأول 2011 ) 71.2  كانون  �لعمالء كما يف 31  ود�ئع  �إجمايل  ن�ضبته 0.5 ٪ من  ما  �أو  دينار  مليون  �لود�ئع �جلامدة 78.2  بلغت   -   
�أو ما ن�ضبته 0.5 ٪ من �إجمايل ود�ئع �لعمالء كما يف 31 كانون �الول 2010(.
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21 -  تاأمينات نقدية

 �إن تفا�ضيل هذ� �لبند هي كما يلي:         

باآالف �لدنانري �الأردنية
31 كانــــــــون �الول

20112010

438 871 4191 731 1تاأمينات مقابل ت�ضهيالت �ئتمانية مبا�ضرة
486 288 504 283 تاأمينات مقابل ت�ضهيالت �ئتمانية غري مبا�ضرة

772  170 5 تاأمينات �لتعامل بالهام�ص
494 1 599 1 تاأمينات �أخرى

190 162 6922 021 2املجموع

22 -  اأموال مقرت�سة
 �إن تفا�ضيل هذ� �لبند هي كما يلي:         

باآالف �لدنانري �الأردنية
31 كانــــــــون �الول

20112010

155 358 155 358 من بنوك وموؤ�ض�ضات مالية خارجية *
155 358 155 358      املجموع

 * قام �لبنك خالل �لعام 2007 بطرح قر�ص جتمع بنكي ل�ضاحله عن طريق �لوحدة �مل�ضرفية �خلارجية يف �لبحرين بقيمة ن�ضف مليار دوالر 
.)Libor + 25bp( أمريكي ملدة خم�ص �ضنو�ت وب�ضعر فائدة ليبور م�ضاف �ليها 25 نقطة ��ضا�ص�

قام �لبنك خالل �لعام 2010 باالقرت��ص من موؤ�ض�ضة عرب �لبحار �المريكية لال�ضتثمار �خلا�ص مبلغ خم�ضة ماليني دوالر �أمريكي ملدة خم�ضة و 
ع�ضرين �ضنة وب�ضعر فائدة ثابتة ٪5.015 .

باآالف �لدنانري �الأردنية
31 كانــــــــون �الول

20112010حتليل االموال املقرت�سة ح�سب طبيعة الفوائد
610 354 610 354 ذ�ت فائدة متغرية 

545 3 545 3 ذ�ت فائدة ثابتة
155 358 155 358 املجموع
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23 -  خم�س�ش �سريبة الدخل

 �إن تفا�ضيل هذ� �لبند هي كما يلي:         
باآالف �لدنانري �الأردنية

20112010
322 96 846 101 ر�ضيد بد�ية �ل�ضنة

677 76 459 72 م�ضروف �ضريبة �لدخل
)153 71 ()698 76 (�ضريبة دخل مدفوعة

846 101 607 97 ر�سيد نهاية ال�سنة

باآالف �لدنانري �الأردنية
20112010متثل �سريبة الدخل الظاهرة يف قائمة الدخل ما يلي:

677 76 459 72 م�ضروف �ضريبة �لدخل لل�ضنة
)003 3 ()376 1 (�أثر موجود�ت �ضريبية موؤجلة

674 73 083 71 املجموع

 -   تبلغ ن�ضبة �ضريبة �لدخل �ل�ضائدة يف �الأردن 30٪ وترت�وح ن�ضبة �ضريبة �لدخل �ل�ضائدة يف �لبلد�ن �لتي يوجد للبنك 

     فروع فيها من �ضفر �إلى ٪40.

24 -  خم�س�سات اأخرى

 �إن تفا�ضيل هذ� �لبند هي كما يلي:         
باآالف �لدنانري �الأردنية

2011
ر�ضيد بد�ية 

�ل�ضنة
�إ�ضافات

�إ�ضتخد�مات
 /حتويل

ما قيد 
لالإير�د�ت

تعديالت فرق 
عملة

ر�ضيد نهاية 
�ل�ضنة 

436 66 -  )974  ()918 2 (640 8 688 61 تعوي�ص نهاية �خلدمة
162 5 -  )208  (-  516  854 4 ق�ضايا
014 4 )23  ()97  ()78  (709  503 3 �أخرى

612 75 )23  ()279 1 ()996 2 (865 9 045 70 املجموع

باآالف �لدنانري �الأردنية
2010

ر�ضيد بد�ية 
�ل�ضنة

�إ�ضافات
�إ�ضتخد�مات 

/حتويل
ما قيد 

لالإير�د�ت
تعديالت فرق 

عملة
ر�ضيد نهاية 

�ل�ضنة 
688 61 )189  ()65  ()698 3 (036 7 604 58 تعوي�ص نهاية �خلدمة

854 4 )2  ()673  ()180  (942 2 767 2 ق�ضايا
503 3 18  )73  ()655  (-  213 4 �أخرى

045 70 )173  ()811  ()533 4 (978 9 584 65 املجموع
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25 -  مطلوبات اأخرى

 �إن تفا�ضيل هذ� �لبند هي كما يلي:         

باآالف �لدنانري �الأردنية
31 كانـــــون �الول

20112010

913 55 193 63 فو�ئد للدفع

938 74 903 108 �أور�ق للدفع

161 52 346 78 فو�ئد وعموالت مقبو�ضة مقدمًا

016 19 145 23 م�ضاريف م�ضتحقة غري مدفوعة

316 71 194 71 مطلوبات خمتلفة �أخرى

344 273 781 344 املجموع

26 -  مطلوبات �سريبية موؤجلة

 �إن تفا�ضيل هذ� �لبند هي كما يلي:         

باآالف �لدنانري �الأردنية البنود التي نتج عنها �سرائب موؤجلة:
2011

ر�ضيد بد�ية 
�ل�ضنة

�ملحرر�مل�ضاف
تعديالت 

خالل �ل�ضنة
ر�ضيد نهاية 

�ل�ضنة
�ل�ضريبة 

�ملوؤجلة

�إحتياطي تقييم موجود�ت مالية متوفرة للبيع 
/ �حتياطي تقييم �ال�ضتثمار�ت

 32 471 9 702) 20 858( 10 532 31 847 9 556

732  934 2 -  -  847 1 087 1 �خرى

288 10 781 34 532 10 )858 20 (549 11 558 33 املجموع 

باآالف �لدنانري �الأردنية
2010

ر�ضيد بد�ية 
�ل�ضنة

�ملحرر�مل�ضاف
ر�ضيد نهاية 

�ل�ضنة
�ل�ضريبة 

�ملوؤجلة

994 10 471 32 )910 20 (356 17 025 36 �إحتياطي تقييم موجود�ت مالية متوفرة للبيع

216  087 1 )510  (-  597 1 �خرى

210 11 558 33 )420 21 (356 17 622 37 املجموع 



264

ية
مال

 ال
م

وائ
لق

ل ا
حو

ت 
حا

ضا
اي

احلركة على ح�ساب املطلوبات ال�سريبية املوؤجلة :
باآالف �لدنانري �الأردنية

20112010

292 12 210 11 ر�ضيد بد�ية �ل�ضنة

-  357 2 �أثر تطبيق �ملعيار �لدويل للتقارير �ملالية  رقم )9(

318 1 373 3 �مل�ضاف خالل �ل�ضنة

)400 2 ()652 6 (�ملطفاأ خالل �ل�ضنة

210 11 288 10 ر�سيد نهاية ال�سنة

27 - راأ�ش املال املكتتب به واملدفوع

�أ   - بلغ ر�أ�ص �ملال �ملكتتب به و�ملدفوع 534 مليون دينار بنهاية 31 كانون �الول 2011 و31 كانون �الأول 2010 موزعا على 534 مليون  �ضهم 
�لقيمة  �ال�ضمية  لل�ضهم �لو�حد دينار �أردين .

ب - بلغت عالوة �الإ�ضد�ر 859.626 مليون دينار بنهاية 31 كانون �الول 2011 )859.626 مليون دينار كما يف نهاية 31 كانون �الول 2010(

28 -  اإحتياطي اإجباري

بلغ ر�ضيد �الحتياطي �الجباري  340.744 مليون دينار بنهاية 31 كانون �الول 2011 ) 307.336 مليون دينار كما يف نهاية 31 كانون   <
�الول 2010( و هو غري قابل للتوزيع على �مل�ضاهمني. 

29 -  اإحتياطي اإختياري

بلغ ر�ضيد �الحتياطي �الختياري 614.920 مليون دينار بنهاية 31 كانون �الول 2011 )614.920 مليون دينار كما يف نهاية 31 كانون   <
�الول 2010(. ي�ضتخدم �الحتياطي �الختياري يف �الغر��ص �لتي  يقررها جمل�ص �الد�رة ويحق للهيئة �لعامة توزيعه بالكامل �أو �أي جزء 

منه كاأرباح على �مل�ضاهمني .

30 - احتياطي خماطر م�سرفية عامة 

بلغ ر�ضيد �حتياطي �ملخاطر �مل�ضرفية �لعامة 200.468 مليون دينار بنهاية 31 كانون �الول 2011 ) 200.468 مليون دينار بنهاية 31   <
كانون �الول 2010( ، و يتم �لت�ضرف بهذ� �الحتياطي بناء على �جر�ء�ت حمددة منها مو�فقة �لبنك �ملركزي �الأردين �أو �لهيئة �لعامة 

يف �حلاالت �لتي يكون فيها هذ� �الحتياطي يفوق �حلد �الدنى �ملطلوب مبوجب تعليمات �ل�ضلطات �مل�ضرفية.
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31 -  احتياطي تقييم اال�ستثمارات
 �إن تفا�ضيل هذ� �لبند هي كما يلي:         

باآالف �لدنانري �الأردنية
2011

�ملجموع�ضند�ت�أ�ضهم
)310 18 ()937 44 (627 26 ر�ضيد بد�ية �ل�ضنة

226 51 937 44 289 6 �أثر تطبيق �ملعيار �لدويل للتقارير �ملالية  رقم )9(
)801 72 (-  )801 72 (�لتغري يف �لقيمة �لعادلة خالل �ل�ضنة

488  -  488  �ضايف خ�ضائر متحققة حمولة لالأرباح �ملدورة

)397 39 (-  )397 39 (ر�سيد نهاية ال�سنة *

باآالف �لدنانري �الأردنية
2010

�ملجموع�ضند�ت�أ�ضهم
)507 31 ()373 77 (866 45 ر�ضيد بد�ية �ل�ضنة

911 12 642 5 269 7 �لتغري يف �لقيمة �لعادلة خالل �ل�ضنة
)183 2 (218 26 )401 28 (�ضايف )�أرباح( خ�ضائر متحققة حمولة لقائمة �لدخل

000 1 -  000 1 خ�ضائر تدين حمولة لقائمة �لدخل
469 1 576  893  تعديالت فرق عملة

)310 18 ()937 44 (627 26 ر�سيد نهاية ال�سنة *

* يظهر �حتياطي تقييم �ال�ضتثمار�ت بال�ضايف بعد تنزيل �ضايف �ل�ضر�ئب �ملوؤجلة مببلغ 9.6 مليون دينار كما يف 31 كانون �الول 2011 )10.9 
مليون دينار كما يف 31 كانون �الول 2010(

32 -  اأرباح مدورة
 �إن تفا�ضيل هذ� �لبند هي كما يلي:         

باآالف �لدنانري �الأردنية
20112010

909 125 332 142  ر�ضيد بد�ية �ل�ضنة
-  )624 70 (�أثر تطبيق معيار �لتقارير �ملالية �لدويل رقم )9(

909 125 708 71  ر�سيد بداية ال�سنة املُعّدل
085 145 001 263  �لربح �ل�ضنة

-  )488  ( �ملحول من �إحتياطي تقييم �إ�ضتثمار�ت �إلى �الأرباح �ملدورة
)800 106 ()800 106 ( �الأرباح �ملوزعة

)862 21 ()408 33 (�ملحول �إلى �الإحتياطيات

332 142 013 194 ر�سيد نهاية ال�سنة *

 *  بلغت قيمة �الرباح �ملدورة �لتي ال ميكن �لت�ضرف بها �ال بحاالت حمددة بنهاية 31 كانون �الول 2011 ما يعادل 1.1 مليون دينار     مقابل 
929 �ألف دينار بنهاية �لعام 2010 نتيجة لتطبيق بع�ص �ملعايري �ملحا�ضبية.

33 - اأرباح مقرتح توزيعها

بلغت �الأرباح �ملقرتح توزيعها على �مل�ضاهمني عن �لعام 2011 ما ن�ضبته 25٪ من �لقيمة �ال�ضمية �أو ما يعادل 133.5 مليون دينار وهي 
خا�ضعة ملو�فقة �لهيئة �لعامة للم�ضاهمني، ) بلغت  �الأرباح �ملوزعة على �مل�ضاهمني عن �لعام 2010 ما ن�ضبته 20٪ من �لقيمة �ال�ضمية  

�أو ما يعادل 106.8 مليون دينار(.
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34 -  فوائد دائنة
 �إن تفا�ضيل هذ� �لبند هي كما يلي:         

باآالف �لدنانري �الأردنية
20112010

669 508 824 530 ت�ضهيالت �ئتمانية مبا�ضرة بالتكلفة �ملطفاأة *  
600 55 937 52 �أر�ضدة لدى بنوك مركزية

092 24 378 26 �ر�ضدة و�يد�عات لدى بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية
-  713 10 موجود�ت مالية بالقيمة �لعادلة من خالل قائمة �لدخل

-  479 226 موجود�ت مالية �أخرى بالتكلفة �ملطفاأة
104 3 -  موجود�ت مالية للمتاجرة وحمددة بالقيمة �لعادلة من خالل قائمة �لدخل 

768 150 -  موجود�ت مالية متوفرة للبيع
313 64 -  موجود�ت مالية حمتفظ بها حتى تاريخ �ال�ضتحقاق

546 806 331 847 املجموع

* فيما يلي تفا�سيل الفوائد الدائنة على الت�سهيالت االئتمانية املبا�سرة بالتكلفة املطفاأة:

باآالف �لدنـــــــــــــــانري �الأردنيــــــــــة
2011

�أفر�د 
بنوك وموؤ�ض�ضات �ضركات

مالية
حكومات 
وقطاع عام

�ملجموع
كربى�ضغرية ومتو�ضطة

012 17 18  377  148 8 494 5 975 2 كمبياالت و��ضناد خم�ضومة

256 144 382 13 -  645 105 292 22 937 2 ح�ضابات جارية مدينة

778 323 026 21 977 5 195 213 808 17 772 65 �ضلف وقرو�ص

362 35 -  -  66  119  177 35 قرو�ص عقارية

416 10 -  -  -  -  416 10 بطاقات �إئتمان

824 530 426 34 354 6 054 327 713 45 277 117 املجموع

باآالف �لدنـــــــــــــــانري �الأردنيــــــــــة
2010

�أفر�د 
بنوك وموؤ�ض�ضات �ضركات

مالية
حكومات 
وقطاع عام

�ملجموع
كربى�ضغرية ومتو�ضطة

919 17 -  643  407 9 046 4 823 3 كمبياالت و��ضناد خم�ضومة

470 132 184 10 -  408 97 661 21 217 3 ح�ضابات جارية مدينة

279 314 854 18 536 6 842 204 320 20 727 63 �ضلف وقرو�ص

571 34 -  -  97  87  387 34 قرو�ص عقارية

430 9 -  -  -  -  430 9 بطاقات �إئتمان

669 508 038 29 179 7 754 311 114 46 584 114 املجموع
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اي 35  - فوائد مدينة

 اإن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :        
باآلف الدنانري الأردنية

20112010

219 243 705 260 ودائع عمالء * 
380 28 239 33 ودائع بن�ك وم�ؤ�ص�صات م�صرفية

171 32 105 34 تاأمينات نقدية
059 2 946 1 اأم�ال مقرت�صة

202 10 433 11 ر�ص�م �صمان ال�دائع

031 316 428 341 املجموع

*  فيما يلي تفا�صيل الف�ائد املدينة على ودائع العمالء:

باآلف الدنـــــــــــــــانري الأردنيــــــــــة
2011

اأفراد 
حك�مات �صركات

وقطاع عام
املجم�ع

كربى�صغرية ومت��صطة
433 9 711  435 5 840  447 2 جارية وحتت الطلب

304 16 -  20  119  165 16 ت�فري
777 207 482 25 625 50 438 16 232 115 لأجل وخا�صعة لإ�صعار

191 27 868 3 378  599  346 22 �صهادات اإيداع
705 260 061 30 458 56 996 17 190 156 املجموع

باآلف الدنـــــــــــــــانري الأردنيــــــــــة
2010

اأفراد 
حك�مات �صركات

وقطاع عام
املجم�ع

كربى�صغرية ومت��صطة
872 9 717  071 7 785  299 1 جارية وحتت الطلب

828 14 -  44  83  701 14 ت�فري
750 192 227 15 804 51 657 16 062 109 لأجل وخا�صعة لإ�صعار

769 25 862 5 709  062 1 136 18 �صهادات اإيداع
219 243 806 21 628 59 587 18 198 143 املجموع
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36 - �صايف اإيراد العموالت 

اإن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :  
باآلف الدنانري الأردنية

20112010

عم�لت دائنة:
318 31 998 42 - ت�صهيالت ائتمانية مبا�صرة

275 79 707 84 - ت�صهيالت ائتمانية غري مبا�صرة
157 38 103 35 - اأخرى

(312 7 )(867 8 )ينزل: عم�لت مدينة
438 141 941 153 �صايف اإيراد العموالت

37 - )خ�صائر( موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 اإن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :        
باآلف الدنانري الأردنية

2011

اأرباح متحققة
اأرباح (خ�صائر)   

  غري متحققة
املجمـــ�عت�زيعات اأرباح

408 6 -980 1 428 4 اذونات خزينة و�صندات
(682 7 )309  (461 9 )470 1 اأ�صهم �صركات و�صناديق اإ�صتثمار

)274 1 (309  )481 7 (898 5 املجموع

38 - اأرباح ) خ�صائر( اال�صتثمارات

 اإن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :        

باآلف الدنانري الأردنية       اأ - )خ�صائر( موجودات مالية للمتاجرة 
2010

اأرباح متحققة
اأرباح (خ�صائر)   

  غري متحققة
املجمـــ�عت�زيعات اأرباح

(239  )-(262  )23  اذونات خزينة و�صندات
173  15  140  18  ا�صهم �صركات 

)66  (15  )122  (41  املجموع
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       ب - )خ�صائر( موجودات مالية حمددة بالقيمة العادلة 
                من خالل قائمة الدخل

باآلف الدنانري الأردنية
31 كان�ن الأول 2010

اأرباح متحققة
 (خ�صائر)   
  غري متحققة

املجمـــ�عت�زيعات اأرباح

(442  )-(480  )38  قرو�ض و �صندات حك�مية و �صركات 
)442  (-  )480  (38  املجموع

       ج - اأرباح موجودات مالية متوفرة للبيع
باآلف الدنانري الأردنية 

31 كان�ن الأول 2010

035 39 اأرباح بيع م�ج�دات مالية

777 4 ع�ائد الت�زيعات

(428 1 )ينزل: خ�صائر تدين يف القيمة

384 42 املجموع

39 - ح�صة البنك من توزيعات اأرباح �صركات تابعة وحليفة

 اإن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :        

باآلف الدنانري الأردنية

20112010

578 16 262 17 ت�زيعات اأرباح من �صركات تابعة

638 43 674 53 ت�زيعات اأرباح من �صركات حليفة

216 60 936 70 املجموع
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40 – اإيرادات اأخرى

باآلف الدنانري الأردنيةاإن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي  :      
20112010

063 9 102 10 اإيرادات خدمات العمالء
064 1 075 1 بدل اإيجار �صناديق حديدية 

402 1 (694 1 )(خ�صائر) اأرباح م�صتقات مالية 
568 18 010 13 اإيرادات اأخرى 

097 30 493 22 املجموع

41 - نفقات املوظفني

باآلف الدنانري الأردنيةاإن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي  :      
20112010

748 125 379 139 رواتب ومنافع 
899 5 442 6 ال�صمان الجتماعي

524 1 583 1 �صندوق الدخار
317 3 289 5 تع�ي�ض نهاية اخلدمة

664 4 779 4 نفقات طبية
568  635  نفقات تدريب

437 19 072 21 عالوات
872 3 305 4 اأخرى

029 165 484 183 املجموع

42 - م�صاريف اأخرى

باآلف الدنانري الأردنيةاإن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي  :      
20112010

518 26 454 28 م�صاريف مكاتب
650 30 149 32 م�صاريف مكتبية

566 44 997 48 م�صاريف خدمات خارجية
592 5 732 4 ر�ص�م 

296 12 761 12 م�صاريف اأنظمة املعل�مات
016 32 883 29 م�صاريف اإدارية اأخرى

638 151 976 156 املجموع
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43 -  م�صتقات مالية

اإن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي  :      
باآلف الدنانري الأردنية

31 كانــــــ�ن الول
20112010

281 498 180 527 عق�د ف�ائد اآجلة
288 196 4534 796 3عق�د عمالت اأجنبية اآجلة

569 694 6334 323 4املجموع

تفا�صيل امل�صتقات املالية هي كما يلي :

باآلف الدنانري الأردنية
31 كان�ن الأول 2011

قيمة عادلة 
م�جبة

قيمة عادلة 
�صالبة

جمم�ع 
القيمة 
ال�صمية

القيمة ال�صمية ح�صب ال�صتحقاق

خالل 3 
اأ�صهر

من 3 اأ�صهر 
الى �صنة

من �صنة الى 
3 �صن�ات

اأكرث من 3 
�صن�ات

521 57 905 233 545 3 -  971 294 346 3 827 2 عق�د ف�ائد اآجلة

334 26 281 10 805 606 5722 992 992 635 7083 1 930 1 عق�د عمالت اأجنبية اآجلة

جمموع م�صتقات مالية حمتفظ بها 
للمتاجرة

 4 757 5 0543 930 963 992 5722 610 350 244 186 83 855

973 91 560 81 121 3 106 20 760 196 279  (682 3 )عق�د ف�ائد اآجلة

-  -  -  -  -  -  -  عق�د عمالت اأجنبية اآجلة

جمموع م�شتقات مالية للتحوط لقاء 
القيمة العادلة

) 3 682(  279 196 760 20 106 3 121 81 560 91 973

-  449 35 -  -  449 35 -  -  عق�د ف�ائد اآجلة

-  -  -  461 160 461 160 257  282  عق�د عمالت اأجنبية اآجلة

جمموع م�شتقات مالية للتحوط لقاء 
التدفقات النقدية

  282  257 195 910 160 461  - 35 449  -

828 175 195 361 471 613 1392 173 6331 323 5904 5 357 1 املجموع
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باآلف الدنانري الأردنية
31 كان�ن الأول 2010

قيمة عادلة 
م�جبة

قيمة عادلة 
�صالبة

جمم�ع 
القيمة 
ال�صمية

القيمة ال�صمية ح�صب ال�صتحقاق

خالل 3 
اأ�صهر

من 3 اأ�صهر 
الى �صنة

من �صنة الى 
3 �صن�ات

اأكرث من 3 
�صن�ات

546 3 094 262 657  525 8 822 274 196 19 045 19 عق�د ف�ائد اآجلة
- 916 37 391 10 182 200 4893 248 0083 2 912  عق�د عمالت اأجنبية اآجلة

جمموع م�صتقات مالية حمتفظ بها 
للمتاجرة

 19 957 21 2043 523 3113 208 707 11 048 300 010 3 546

-  383 137 -  627 50 010 188 251 1 (935  )عق�د ف�ائد اآجلة
-  -  -  -  -  -  -  عق�د عمالت اأجنبية اآجلة

جمموع م�شتقات مالية للتحوط لقاء 
القيمة العادلة

)  935( 1 251 188 010 50 627  - 137 383  -

-  449 35 -  -  449 35 -  -  عق�د ف�ائد اآجلة
-  -  -  799 947 799 947 281 2 404 2 عق�د عمالت اأجنبية اآجلة

جمموع م�شتقات مالية للتحوط لقاء 
التدفقات النقدية

 2 404 2 281 983 248 947 799  - 35 449  -

546 3 842 472 048 11 133 207 5694 694 7364 24 426 21 املجموع

 تدل القيمة العتبارية (ال�صمية) على قيمة املعامالت القائمة يف نهاية ال�صنة وهي ل تدل على خماطر ال�ص�ق او خماطر الئتمان .

 44 - تركز املوجودات وااليرادات طبقًا للتوزيع اجلغرايف 

يق�م البنك مبمار�صة الأعمال امل�صرفية من خالل فروعه املنت�صرة يف الأردن واخلارج، وفيما يلي ت�زيع مل�ج�داته وايراداته طبقًا للت�زيع اجلغرايف:

باآلف الدنانري الأردنية
31 كانـــــ�ن الأول

املوجودات

20112010

898 707 8946 877 6داخل الأردن

510 611 59116 043 17خارج الردن

408 319 48523 921 23املجموع

االيرادات

20112010

608 220 319 215 داخل الأردن
847 576 884 576 خارج الردن 

455 797 203 792 املجموع
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45-  قطاعات االأعمال :

اأ-  و�صف الأن�صطة القطاعات
لدى البنك جمم�عة متكاملة من املنتجات واخلدمات امل�صرفية مت اإعدادها لتلبية احتياجات عمالء البنك ويق�م 
بتط�يرها دائما مبا يتنا�صب مع التغري امل�صتمر يف بيئة العمل امل�صريف واأدواته احلديثة و يتم ا�صتخدامها من قبل 
الإدارة التنفيذية يف البنك ، وفيما يلي م�جز عن ن�صاطات هذه املجم�عات ي��صح طبيعة عملها وخططها امل�صتقبلية : 

1 - جمم�عة الأعمال امل�صرفية لل�صركات

املتخ�ص�ض  والتم�يل   ، ال�صركات  قطاع  مت�يل  جمال  يف  امل�صرفية  اخلدمات  بتقدمي  املجم�عة  هذه  تق�م 
والبن�ك   ، احلجم  واملت��صطة  ال�صغرية  امل�ؤ�ص�صات  ومت�يل   ، اخلارجية  التجارة  ومت�يل  امل�صاريع،  ومت�يل 

وامل�ؤ�ص�صات املالية .

2 -  جمم�عة اخلزينة 

وهي  خا�ض،  ب�صكل  الإ�صرتاتيجية  العمل  ول�حدات   ، عام  ب�صكل  للبنك  مت�يل  م�صدر  املجم�عة  هذه  تعد 
املحرك التم�يلي للبنك ، وتعنى باإدارة �صي�لته النقدية وخماطر ال�ص�ق يف اآن واحد . وتعمل هذه املجم�عة 
على اإدارة م�ج�دات البنك ومطل�باته �صمن الأطر التي حتددها لها اللجنة العليا للم�ج�دات واملطل�بات . 
وتعد هذه املجم�عة الأ�صا�ض يف حتديد اأ�صعار التح�يل الداخلية �صمن دوائر البنك ، كما اأنها تعمل ك�حدة 

مركزية يف البنك للتنظيم املايل والتعامل الرئي�صي يف املجالت التالية : 

-  املبادلت يف العملة الأجنبية على اأن�اعها . 
-  م�صتقات العمالت الأجنبية . 

-  الأ�ص�اق النقدية . 
�صهادات الإيداع .   -

-  املقاي�صة يف الفائدة على اأن�اعها . 
-  امل�صتقات . 

-  الأ�صهم . 

3 -  النخبة

 High) خالل عام 2009 قام البنك بدمج ن�صاطاته املقدمة لفئة العمالء من ذوي اجلدارة املالية املرتفعة
Net Worth) وفئة العمالء من النخبة (Elite) التي تقع �صمن نطاق التجزئة ، وذلك لتعزيز الرتكيز 
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العمل يف  مع  بها،  يعمل  التي  الدول  البنك �صمن  لعمالء  املقدمة   (onshore) واملنتجات على اخلدمات 
ال�قت نف�صه على نقل ملكية الأعمال اخلارجية (offshore) اإلى البنك العربي (�ص�ي�صرا) املحدود.

اإن الهدف الأهم للنم�ذج النهائي للعمل ه� لتعزيز قدرة البنك على ال�صتفادة من قن�ات الت�زيع العائدة 
لأعمال التجزئة والنخبة على نح� اأكرث فعالية لتلبية احتياجات كافة عمالء البنك من خمتلف الفئات.  وذلك 
من خالل نقل الأعمال اخلارجية (offshore) للبنك اإلى البنك العربي (�ص�ي�صرا) املحدود باعتباره الذراع 

املتخ�ص�ض للتعامل مع كافة متطلبات الأعمال اخلارجية لعمالء البنك من ذوي اجلدارة املالية املرتفعة.

4 -  جمم�عة خدمات التجزئة امل�صرفية 

املالية  اخلدمات  من  متطلباتهم  لتلبية  وت�صعى   ، لالأفراد  امل�صرفية  اخلدمات  بتقدمي  املجم�عة  هذه  تق�م 
باأف�صل ال��صائل ، وذلك عن طريق منافذ ت�زيع فعالة وجمم�عة من املنتجات واخلدمات املتن�عة . وتعمل 
هذه املجم�عة على الت�صال القريب املبا�صر مع العمالء من اأجل تقدمي اخلدمات الف�رية املالئمة والدائمة 
عرب  الق�صرية  والر�صائل  والإنرتنت  املبا�صر  الهاتفي  كالت�صال  الإلكرتونية  القن�ات  طريق  عن  وذلك  لهم 

اله�اتف املحم�لة . 
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معلومات عن قطاعات اأعمال البنك

باآلف الدنانيـــــــــــــــر الأردنيـــــــــــــــــــــــــــــــة
2011

 العمال 
امل�صرفية 
لل�صركات

النخبة اخلزينة
خدمات 
التجزئة

املجمــــ�ع اأخرى

203 792 437 98 593 78 (732 89 )105 297 800 407 اإجمايل الدخل

-  -656 63 902 122 (054 121 )(504 65 )�صايف الدخل من الف�ائد بني القطاعات

352 83 -918 10 899  -535 71 خم�ص�ض تدين ت�صهيالت ائتمانية مبا�صرة

586 8 382 5 175 2 29  150  850  خم�ص�صات اخرى

795 140 -479 67 573 6 184 10 559 56 امل�صاريف الدارية املبا�صرة

470 559 055 93 677 61 669 25 717 165 352 213 نتائج اأعمال القطاع

386 225 -144 77 936 9 132 39 174 99 م�صاريف غري مبا�صرة م�زعة على القطاعات

084 334 055 93 )467 15 (733 15 585 126 178 114 الربح قبل ال�صرائب

083 71 513 6 (782 1 )003 5 462 31 887 29 �صريبة الدخل

001 263 542 86 )685 13 (730 10 123 95 291 84 �صايف ربح )خ�صائر( ال�صنة

721 25 -678 16 846  835 1 362 6 م�صروف ال�صتهالكات والإطفاءات

معلومات اأخرى

289 861 65722 482 686 249 2621 262 915 805 76911 060 9م�ج�دات القطاع

-337 494 0902 353 8932 859 2454 867 -امل�ج�دات بني القطاعات

196 060 1961 060 1----ال�صتثمارات يف �صركات تابعة وحليفة

485 921 19023 037 7764 602 1553 122 1605 673 76912 060 9جمموع املوجودات

961 107 66620 223 776 602 1553 122 8405 965 5242 193 8مطل�بات القطاع

524 813 5243 813 3----راأ�ض املال والحتياطيات

----320 707 2459 867 مطل�بات بني القطاعات

485 921 19023 037 7764 602 1553 122 1605 673 76912 060 9جمموع املطلوبات وحقوق امل�صاهمني
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معلومات عن قطاعات اأعمال البنك

باآلف الدنانيـــــــــــــــر الأردنيـــــــــــــــــــــــــــــــة
2010

 العمال 
امل�صرفية 
لل�صركات

النخبة اخلزينة
خدمات 
التجزئة

املجمــــ�ع اأخرى

455 797 807 122 277 86 (343 88 )564 282 150 394 اإجمايل الدخل

--187 65 317 129 (554 141 )(950 52 )�صايف الدخل من الف�ائد بني القطاعات

769 224 -236 10 5  -528 214 خم�ص�ض تدين ت�صهيالت ائتمانية مبا�صرة

999 11 265 4 684 1 44  144  862 5 خم�ص�صات اخرى

288 139 -280 69 737 6 648 10 623 52 امل�صاريف الدارية املبا�صرة

399 421 542 118 264 70 188 34 218 130 187 68 نتائج اأعمال القطاع

640 202 773 11 616 72 872 8 507 26 871 82 م�صاريف غري مبا�صرة م�زعة على القطاعات

759 218 769 106 )352 2 (316 25 711 103 )684 14 (الربح قبل ال�صرائب

674 73 868 9 094 1 198 9 211 25 302 28 �صريبة الدخل

085 145 901 96 )446 3 (117 16 499 78 )986 42 (�صايف ربح )خ�صائر( ال�صنة

261 25 -567 16 785  642 1 267 6 م�صروف ال�صتهالكات والإطفاءات

معلومات اأخرى

853 059 86922 442 619 195 9641 211 268 948 13310 261 9م�ج�دات القطاع

-148 137 0772 051 3832 761 0144 147 1-امل�ج�دات بني القطاعات

555 259 5551 259 1----ال�صتثمارات يف �صركات تابعة وحليفة

408 319 57223 839 6963 246 3473 973 2824 095 13312 261 9جمموع املوجودات

813 532 97719 52 696 246 3473 973 6744 145 1193 114 8مطل�بات القطاع

595 786 5953 786 3----راأ�ض املال والحتياطيات

----608 949 0148 147 1مطل�بات بني القطاعات

408 319 57223 839 6963 246 3473 973 2824 095 13312 261 9جمموع املطلوبات وحقوق امل�صاهمني
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46 -   اإدارة املخاطر امل�صرفية

يق�م البنك بادارة خماطره امل�صرفية املتن�عة ب��صائل متعددة وذلك من خالل ا�صرتاتيجية �صاملة م��ص�عة حتدد 
واملدير  الإدارة،  ت�صمل جمل�ض  البنك  امل�صرفية يف  املخاطر  اإدارة  اأجهزة  اإن   . و�صبل م�اجهتها وتخفيفها  املخاطر 
العام، وجلنة اإدارة امل�ج�دات واملطل�بات العليا، واملدير املايل، ومدير اخلزينة، وروؤ�صاء جمم�عات العمل و مدير 
اللجان  ومنظ�مة  املناطق  ومديري  امل�صاندة  الن�صاطات  وروؤ�صاء  الداخلي،  التدقيق  اإدارة  ومدير  املخاطر،  اإدارة 

املختلفة يف خمتلف امل�صت�يات الإدارية.

وفيما يلي م�جز ح�ل كيفية ادارة املخاطر امل�صرفية لدى البنك :

اأ  -  اإدارة خماطر الئتمان

تعرف خماطر الئتمان باأنها احتمال اأن يك�ن العميل اأو الطرف املقابل غري قادر على ال�فاء بالتزاماته املالية 
املتعاقد عليها مما ي�ؤدي الى الإع�صار و/اأو خ�صائر مالية. وتنتج خماطر الئتمان يف �صياق الأعمال العادية للبنك .

اإدارة  يف  والتقنيات  الأ�صاليب  اأف�صل  واتباع  الئتمانية،  املعايري  م�صت�يات  اأعلى  تبني  على  دائما  البنك  يحر�ض 
خماطر الئتمان، والتي من �صاأنها املحافظة على ج�دة املحفظة الئتمانية، ومتتعها بدرجة عالية من الن�عية.

وتط�ير  حتديث  خالل  من  الئتمان  اإدارة  حتكم  التي  امل�ؤ�ص�صية  الأطر  بتعزيز  البنك  يق�م  ال�صياق  هذا  ويف 
ال�صيا�صات والإجراءات ب�صكل م�صتمر.

الرتكزات الئتمانية :  <
يلتزم البنك العربي بتعليمات البنك املركزي الأردين بخ�ص��ض حد الإقرا�ض القان�ين للعميل ال�احد البالغ 

ح�ايل 25%من راأ�ض املال التنظيمي. 
اأ�ص�ض الت�صنيف الئتماين لعمالء البنك :  <

يتم ت�صنيف خماطر العمالء وفق الأ�ص�ض التالية:
1)  ت�صنيف خماطر املقرت�ض

يتم هذا الت�صنيف بناء على تقييم القطاع القت�صادي ، امل�قع التناف�صي ، الأداء الت�صغيلي ، التدفق النقدي 
، ال��صع املايل والإدارة.

2)  ت�صنيف خماطر الت�صهيل :
يتم ت�صنيف خماطر الت�صهيل بناء على تقييم  الكفالت املقدمة ، هيكل الت�صهيل ، مدة الت�صهيل-ال�صمانات 

املقدمة.
تخفيف خماطر الئتمان :  <

يق�م البنك بتقدمي الهيكل املنا�صب للت�صهيالت ومراقبة ومتابعة ا�صتغالل الت�صهيالت وا�صتيفاء ال�صمانات 
(كم�صدر ثان لل�صداد) لتخفيف خماطر الئتمان.
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اآلية درا�صة الت�صهيالت :   <
ي�جد يف البنك وحدات اإدارية منف�صلة مهمتها درا�صة الئتمان والرقابة عليه ومتابعة ا�صتغالله وت�صديده 
وهذه ال�حدات هي وحدة تط�ير العالقة الئتمانية، وحدة التحليل والدرا�صة، وحدة التنفيذ، وحدة الرقابة.

ب -  خماطر الرتكز اجلغرايف 

يحد البنك من خماطر الرتكز اجلغرايف من خالل ت�زيع ن�صاطاته على عدة قطاعات وعلى عدة مناطق جغرافية 
داخل وخارج اململكة. 

ويبني الإي�صاح (47- هـ) تركز امل�ج�دات طبقًا للت�زيع اجلغرايف.

ج -  خماطر اأ�صعار الف�ائد

تتعلق بتغري قيمة الأدوات املالية نتيجة تقلب اأ�صعار الف�ائد وي�جد يف البنك عدة جلان من مهامها تقليل اثـر هذه 
املخاطر اإلى احلد الأدنى والإي�صاح (49) يبني مدى تعر�ض البنك لتقلبات اأ�صعار الف�ائد .

د  -  خماطر ال�صي�لة النقدية

عدة  ي�جد  الغر�ض  ولهذا  والط�يلة  الق�صرية  الآجال  يف  النقدية  التزاماته  م�اجهة  على  البنك  بقدرة  تتعلق 
م�صت�يات اإدارية يف البنك من مهامها مراجعة اإدارة م�ج�دات ومطل�بات البنك واإدارة ال�صي�لة النقدية ويبني 

الإي�صاح رقم (50) اآجال ا�صتحقاق امل�ج�دات واملطل�بات.

هـ-  خماطر التعامل بالقطع الأجنبي

وهي املخاطر الناجتة عن تغري قيمة الأدوات املالية نتيجة تقلب اأ�صعار ال�صرف . ويتاألف معظم الدخل من فروق 
العمالت الأجنبية يف البنك العربي من الدخل الناجت عن تعامل عمالء البنك. ويتبع البنك �صيا�صة مدرو�صة يف 

اإدارة مراكزه بالعمالت الأجنبية وبني الي�صاح (51) �صايف مراكز العمالت الأجنبية.

و -  خماطر ال�ص�ق

وهي املخاطر الناجمة عن احتمال تغيري الأ�صعار ومعدل العائد يف ال�ص�ق ولهذا الغر�ض يق�م البنك ومن خالل 
عدة جهات بالإ�صراف والرقابة واإدارة هذه املخاطر.

يق�م البنك مبتابعة التط�رات يف الأ�ص�اق املالية العاملية والتغريات فيها ب�صكل م�صتمر ويق�م باجراءات تهدف 
للحد من تلك املخاطر عن طريق اتباع عدة ا�ضاليب منها على �ضبيل املثال التحوط وتبديل املراكز كلما اقت�ضت 

احلاجة لذلك ، و يبني الإي�صاح (48) خماطر ح�صا�صية الأ�صعار ال�ص�قية.

ز -  املخاطر الت�صغيلية 

و تعرف على اأنها اخل�صائر التي ميكن للبنك اأن ي�اجهها نتيجة خلل يف �صيا�صات و اإجراءات العمل،العن�صر 
الب�صري،الأنظمة الآلية و البنية التكن�ل�جية،اإ�صافة اإلى وق�ع ح�ادث خارجية .

و يتم قيا�ض هذه املخاطر با�صتخدام منهجيات اإح�صائية تن�صجم و طبيعة عمليات البنك.
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47 - خماطر االئتمان

اأ - اجمايل التعر�ص ملخاطر االئتمان )بعد خم�ص�ص التدين وقبل خمففات املخاطر(

باآلف الدنانري الأردنية
31 كانــــــــ�ن الول

20112010التعر�ص االئتماين املرتبط باملوجودات :

838 437 1814 767 3ار�صدة لدى بن�ك مركزية
031 613 5452 415 3ار�صدة لدى بن�ك وم�ؤ�ص�صات م�صرفية

328 379 490 361 ايداعات لدى بن�ك وم�ؤ�ص�صات م�صرفية
-  514 186 م�ج�دات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

686 43 -  م�ج�دات مالية للمتاجرة
382 95 -  م�ج�دات مالية حمددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

426 21 357 1 م�صتقات مالية - قيمة عادلة م�جبة

711 061 55410 003 10ت�صهيالت ائتمانية مبا�صرة بالتكلفة املطفاأة

170 357 2461 386 1لالأفراد
760 590 260 600 لل�صركات ال�صغرية واملت��صطة

197 840 6516 040 7لل�صركات الكربى
948 495 772 278 للبن�ك وامل�ؤ�ص�صات املالية
636 777 625 697 للحك�مات و القطاع العام

213 084 3-  م�ج�دات مالية مت�فرة للبيع
-  873 032 4م�ج�دات مالية اأخرى بالتكلفة املطفاأة

568 443 -  م�ج�دات مالية حمتفظ بها حتى تاريخ ال�صتحقاق
891 148 401 160 م�ج�دات اأخرى

التعر�ص االئتماين املرتبط ببنود خارج قائمة املركز املايل :

582 080 4291 228 1اعتمادات
361 277 393 424 قب�لت
326 102 5447 460 7كفالت

090 723 0341 613 1ت�صهيالت ائتمانية ممن�حة وغري م�صتغلة

433 512 31531 655 32املجموع
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ب - ت�صنيف الت�صهيالت االئتمانية املبا�صرة بالتكلفة املطفاأة ح�صب درجة املخاطر

اجلدول التايل يبني ت�صنيف الت�صهيالت الئتمانية املبا�صرة ح�صب درجة املخاطر با�صتخدام نظام الت�صنيف الئتماين يف البنك. 

باآلف الدنـــــــــــــــانري الأردنيــــــــــة
 31 كان�ن الول 2011

اأفراد 
بن�ك وم�ؤ�ص�صات �صركات

مالية
حك�مات 
وقطاع عام

املجم�ع كربى�صغرية ومت��صطة
764 727 6071 480 122 133 841 690 180 115 014 308 ت�صهيالت عاملة / متدنية املخاطر

507 955 3947 218 729 139 880 067 1656 456 339 073 1ت�صهيالت عاملة / مقبولة املخاطر 
445 188 -  -  734 169 514 6 197 12   منها م�صتحقة:

223 163 -  -  641 147 612 4 970 10 لغاية 30 ي�م
222 25 -  -  093 22 902 1 227 1 من 31 لغاية 60 ي�م

393 217 -  331 9 586 182 569 15 907 9 حتت املراقبة
997 831 352  -  599 617 352 126 694 87 غري عاملة

704 33 -  -  958 19 779 3 967 9    دون امل�صت�ى
205 435 -  -  646 416 435 11 124 7    م�صك�ك فيها

088 363 352  -  995 180 138 111 603 70    هالكة
661 732 35310 699 182 282 906 558 2667 713 954 478 1املجموع

414 150 -  077 1 077 69 721 58 539 21 يطرح: ف�ائد وعم�لت معلقة
يطرح: خم�ص�ض تدين ت�صهيالت 

ائتمانية مبا�صرة 
 71 169 54 285 449 178 2 333 1 728 578 693

554 003 62510 697 772 278 651 040 2607 600 246 386 1ال�صايف

باآلف الدنـــــــــــــــانري الأردنيــــــــــة
 31 كان�ن الول 2010

اأفراد 
بن�ك وم�ؤ�ص�صات �صركات

مالية
حك�مات 
وقطاع عام

املجم�ع
كربى�صغرية ومت��صطة

566 756 6241 282 277 248 748 771 125 153 792 300 ت�صهيالت عاملة / متدنية املخاطر
753 878 5157 496 209 248 278 687 5205 404 231 042 1ت�صهيالت عاملة / مقبولة املخاطر 

543 51 637 11 -  526 22 478 4 902 12   منها م�صتحقة:
061 40 637 11 -  100 16 818 3 506 8       لغاية 30 ي�م

482 11 -  -  426 6 660  396 4       من 31 لغاية 60 ي�م
011 217 -  -  418 193 199 18 394 5 حتت املراقبة

411 834 395  78  270 618 443 131 225 84 غري عاملة
064 45 -  -  862 29 922 1 280 13       دون امل�صت�ى

324 462 -  -  233 434 262 15 829 12       م�صك�ك فيها
023 327 395  78  175 154 259 114 116 58       هالكة
741 686 53410 779 564 496 714 270 2877 707 642 432 1املجموع

793 118 -  616  559 44 544 58 074 15 يطرح: ف�ائد وعم�لت معلقة
يطرح: خم�ص�ض تدين ت�صهيالت 

ائتمانية مبا�صرة 
 60 398 57 983 385 958  - 1 898 506 237

711 061 63610 777 948 495 197 840 7606 590 170 357 1ال�صايف
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ج- القيمة العادلة لل�صمانات املقدمة مقابل الت�صهيالت االئتمانية بنهاية العام 2011 كما يلي:

باآلف الدنـــــــــــــــانري الأردنيــــــــــة
31 كان�ن الأول 2011

اأفراد 
بن�ك �صركات

وم�ؤ�ص�صات 
مالية

حك�مات 
وقطاع عام

املجم�ع
كربى�صغرية ومت��صطة

ال�صمانات مقابل :

450 005 4271 125 -  773 624 858 151 392 103 ت�صهيالت عاملة / متدنية املخاطر

553 613 9353 6 -  660 850 1432 293 815 462 ت�صهيالت عاملة / مقبولة املخاطر 

953 220 -  -  595 189 261 19 097 12 حتت املراقبة

467 115 10  -  308 63 244 35 905 16 غري عاملة:

984 7 -  -  -580 2 404 5     دون امل�صت�ى

432 23 -  -  975 15 845 4 612 2    م�صك�ك فيها

051 84 10  -  333 47 819 27 889 8    هالكة

423 955 3724 132 -  336 728 5063 499 209 595 املجموع

ال�شمانات موزعة على النحو التايل :

521 983 973 27 -  561 684 475 162 512 108 تاأمينات نقدية

670 196 -  -  192 162 332 33 146 1 كفالت بنكية مقب�لة

473 533 1-  -  905 365 6151 135 953 31 عقارية

494 132 -  -  959 93 322 6 213 32 اأ�صهم متداولة

868 386 -  -  302 357 616 10 950 18 �صيارات واآليات

397 722 3991 104 -  417 064 1461 151 435 402 اخرى

423 955 3724 132 -  336 728 5063 499 209 595 املجموع
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باآلف الدنـــــــــــــــانري الأردنيــــــــــة
31 كان�ن الأول 2010

اأفراد 

بن�ك �صركات
وم�ؤ�ص�صات 

مالية

حك�مات 
وقطاع عام

املجم�ع
كربى�صغرية ومت��صطة

ال�صمانات مقابل :

940 948 581 97 -  161 626 698 110 500 114 ت�صهيالت عاملة / متدنية املخاطر

083 831 3212 2 -  073 171 6982 265 991 391 ت�صهيالت عاملة / مقبولة املخاطر 

544 17 -  -  224 10 050 6 270 1 حتت املراقبة

315 140 11  -  660 104 360 12 284 23 غري عاملة:

690 14 -  -  356 5 447  887 8       دون امل�صت�ى

523 28 -  -  145 19 093 3 285 6       م�صك�ك فيها

102 97 11  -  159 80 820 8 112 8       هالكة

882 937 9133 99 -  118 912 8062 394 045 531 املجموع

ال�شمانات موزعة على النحو التايل :

284 895 930 18 -  778 662 508 100 068 113 تاأمينات نقدية

634 143 -  -  953 129 506 12 175 1 كفالت بنكية مقب�لة

129 533 1-  -  209 371 9161 137 004 24 عقارية

794 84 -  -  753 80 914 3 127  اأ�صهم متداولة

119 390 -  -  592 359 578 14 949 15 �صيارات واآليات

922 890 983 80 -  833 307 384 125 722 376 اخرى

882 937 9133 99 -  118 912 8062 394 045 531 املجموع
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د - ت�صنيف �صندات الدين ح�صب درجة املخاطر:

اجلدول التايل يبني ت�صنيف �صندات الدين ح�صب درجة املخاطر با�صتخدام الت�صنيف الئتماين ل�كالت الت�صنيف الئتمانية العاملية 

باآلف الدنانري الأردنية
31 كان�ن الأول 2011

الت�صنيف الئتماين
م�ج�دات مالية بالقيمة العادلة 

من خالل قائمة الدخل
م�ج�دات مالية اأخرى بالتكلفة 

املطفاأة
املجم�ع 

القطاع اخلا�ض:

A- الى AAA 915 328 406 271 509 57 من

B- الى BBB+ 600 123 600 123 -  من

B- 859 9 859 9 -  اقل من

002 103 004 45 998 57 غري م�صنف

011 654 0043 583 0073 71 حك�مات وقطاع عام

387 219 8734 032 5144 186 املجموع

باآلف الدنانري الأردنية
31 كان�ن الأول 2010

م�ج�دات مالية 
للمتاجرة

م�ج�دات مالية حمددة 
بالقيمة العادلة من خالل 

قائمة الدخل

م�ج�دات مالية 
مت�فرة للبيع

م�ج�دات مالية 
حمتفظ بها حتى 
تاريخ ال�صتحقاق

املجم�ع 

القطاع اخلا�ض:

A- الى AAA 669 374 -  522 257 461 73 686 43 من

B- الى BBB+ 995 445 993 4 314 437 688 3 -  من

B- اقل من  -  -  -  -  -

798 76 403 7 395 69 -  -  غري م�صنف

387 769 1722 431 982 319 2332 18 -  حك�مات وقطاع عام

849 666 5683 443 213 084 3823 95 686 43 املجموع
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 هـ - التعر�ص ملخاطر االئتمان للموجودات ح�صب التوزيع اجلغرايف

باآلف الدنانري الأردنية

31 كان�ن الأول 2011

الأردن
البلدان العربية 

الأخرى
املجم�عاأمريكااأوروبااآ�صيا *

181 767 3-  -  233  985 200 9631 565 2ار�صدة لدى بن�ك مركزية

ار�صدة وايداعات لدى بن�ك وم�ؤ�ص�صات 
م�صرفية

 84 8891 172 317 157 3182 108 773 253 7383 777 035

م�ج�دات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
قائمة الدخل

  - 179 484  - 7 030  - 186 514

554 003 10-  747 135 527 210 396 063 8847 593 2ت�صهيالت ائتمانية مبا�صرة بالتكلفة املطفاأة

873 032 5894 321 893 141 150 39 660 045 5812 484 1م�ج�دات مالية اأخرى بالتكلفة املطفاأة

758 161 49  454 1 158 25 631 71 466 63 م�ج�دات اأخرى

915 928 37621 575 897 394 3862 432 473 733 78311 792 6املجموع كما يف 31 كانون االول 2011

* با�صتثناء البلدان العربية
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باآلف الدنانري الأردنية
31 كان�ن الأول 2010

الأردن
البلدان العربية 

الأخرى
املجم�عاأمريكااأوروبااآ�صيا *

838 437 4-  -  140  296 618 4021 819 2ار�صدة لدى بن�ك مركزية

359 992 7202 43 501 878 6981 159 517 737 923 172 ار�صدة وايداعات لدى بن�ك وم�ؤ�ص�صات م�صرفية

686 43 -  686 43 -  -  -  م�ج�دات مالية للمتاجرة

م�ج�دات مالية حمددة بالقيمة العادلة من 
خالل قائمة الدخل

  - 65 992 29 390  -  - 95 382

711 061 26210  832 695 755 258 372 677 4906 429 2ت�صهيالت ائتمانية مبا�صرة

213 084 9943 410 084 210 438 68 404 390 2931 004 1م�ج�دات مالية مت�فرة للبيع

568 443 -  -  131 4 617 377 820 61 م�ج�دات مالية حمتفظ بها حتى تاريخ ال�صتحقاق

317 170 317  598  332 2 648 116 422 50 م�ج�دات اأخرى

074 329 29321 455 701 828 8842 522 846 983 35010 538 6املجموع كما يف 31 كانون االول 2010

* با�صتثناء البلدان العربية
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و- التعر�ص ملخاطر االئتمان للموجودات ح�صب القطاع االقت�صادي 
باآلف الدنانري الأردنية
31 كان�ن الأول 2011

�صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركــــــــــــــــــــــــــــات

خدمات عامةنقل�صياحة وفنادقزراعةجتارةعقاراتان�صاءات�صناعة وتعدين

بن�ك
وم�ؤ�ص�صات مالية

احلك�مة
والقطاع العام

املجم�ع

181 767 3-  181 767 3-  -  -  -  -  -  -  -  -  ار�صدة لدى بن�ك مركزية

035 777 3-  035 777 3-  -  -  -  -  -  -  -  -  ار�صدة وايداعات لدى بن�ك وم�ؤ�ص�صات م�صرفية

514 186 007 71 415 45 -  785 18 -  -  -  957 34 -  350 16 -  م�ج�دات مالية حمددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

554 003 62510 697 772 278 428 217 0931 597 087 340 791 65 723 394 3921 839 656 864 741 321 2462 386 1ت�صهيالت ائتمانية مبا�صرة بالتكلفة املطفاأة

873 032 0044 583 8473 373 956 23 -  -  -  -  212 4 761 17 093 30 -  م�ج�دات مالية اأخرى بالتكلفة املطفاأة

758 161 769 63 558 51 128 17 871  619 1 164  984 6 415 1 359 1 947 4 944 11 م�ج�دات اأخرى

915 928 40521 415 8084 293 5128 258 7491 616 706 341 955 65 707 401 9761 879 776 883 131 373 1902 398 1املجموع كما يف 31 كانون االول 2011

باآلف الدنانري الأردنية
31 كان�ن الأول 2010

 �صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركــــــــــــــــــــــــــــات

خدمات عامةنقل�صياحة وفنادقزراعةجتارةعقاراتان�صاءات�صناعة وتعدين

بن�ك
وم�ؤ�ص�صات مالية

احلك�مة
والقطاع العام

املجم�ع

838 437 4-  838 437 4-  -  -  -  -  -  -  -  -  ار�صدة لدى بن�ك مركزية

359 992 2-  359 992 2-  -  -  -  -  -  -  -  -  ار�صدة وايداعات لدى بن�ك وم�ؤ�ص�صات م�صرفية

686 43 -  686 43 -  -  -  -  -  -  -  -  -  م�ج�دات مالية للمتاجرة

382 95 233 18 584 31 017 40 -  -  -  -  -  -  548 5 -  م�ج�دات مالية حمددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

711 061 63610 777 948 495 829 463 1941 551 325 279 306 53 629 451 5701 015 2881 897 816 718 1701 357 1ت�صهيالت ائتمانية مبا�صرة

213 084 9823 319 6742 657 538 85 -  -  -  651 10 340 10 -  28  -  م�ج�دات مالية مت�فرة للبيع

568 443 172 431 826 6 -  -  -  -  -  570 5 -  -  -  م�ج�دات مالية حمتفظ بها حتى تاريخ ال�صتحقاق

317 170 -  392 80 876 15 506 5 790 2 532  606 14 303 10 532 9 224 17 556 13 م�ج�دات اأخرى

074 329 02321 547 3073 746 2608 605 7001 556 115 282 838 53 886 476 7831 041 8201 906 616 741 7261 370 1املجموع كما يف 31 كانون االول 2010

اأفراد

اأفراد
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و- التعر�ص ملخاطر االئتمان للموجودات ح�صب القطاع االقت�صادي 
باآلف الدنانري الأردنية
31 كان�ن الأول 2011

�صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركــــــــــــــــــــــــــــات

خدمات عامةنقل�صياحة وفنادقزراعةجتارةعقاراتان�صاءات�صناعة وتعدين

بن�ك
وم�ؤ�ص�صات مالية

احلك�مة
والقطاع العام

املجم�ع

181 767 3-  181 767 3-  -  -  -  -  -  -  -  -  ار�صدة لدى بن�ك مركزية

035 777 3-  035 777 3-  -  -  -  -  -  -  -  -  ار�صدة وايداعات لدى بن�ك وم�ؤ�ص�صات م�صرفية

514 186 007 71 415 45 -  785 18 -  -  -  957 34 -  350 16 -  م�ج�دات مالية حمددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

554 003 62510 697 772 278 428 217 0931 597 087 340 791 65 723 394 3921 839 656 864 741 321 2462 386 1ت�صهيالت ائتمانية مبا�صرة بالتكلفة املطفاأة

873 032 0044 583 8473 373 956 23 -  -  -  -  212 4 761 17 093 30 -  م�ج�دات مالية اأخرى بالتكلفة املطفاأة

758 161 769 63 558 51 128 17 871  619 1 164  984 6 415 1 359 1 947 4 944 11 م�ج�دات اأخرى

915 928 40521 415 8084 293 5128 258 7491 616 706 341 955 65 707 401 9761 879 776 883 131 373 1902 398 1املجموع كما يف 31 كانون االول 2011

باآلف الدنانري الأردنية
31 كان�ن الأول 2010

 �صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركــــــــــــــــــــــــــــات

خدمات عامةنقل�صياحة وفنادقزراعةجتارةعقاراتان�صاءات�صناعة وتعدين

بن�ك
وم�ؤ�ص�صات مالية

احلك�مة
والقطاع العام

املجم�ع

838 437 4-  838 437 4-  -  -  -  -  -  -  -  -  ار�صدة لدى بن�ك مركزية

359 992 2-  359 992 2-  -  -  -  -  -  -  -  -  ار�صدة وايداعات لدى بن�ك وم�ؤ�ص�صات م�صرفية

686 43 -  686 43 -  -  -  -  -  -  -  -  -  م�ج�دات مالية للمتاجرة

382 95 233 18 584 31 017 40 -  -  -  -  -  -  548 5 -  م�ج�دات مالية حمددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

711 061 63610 777 948 495 829 463 1941 551 325 279 306 53 629 451 5701 015 2881 897 816 718 1701 357 1ت�صهيالت ائتمانية مبا�صرة

213 084 9823 319 6742 657 538 85 -  -  -  651 10 340 10 -  28  -  م�ج�دات مالية مت�فرة للبيع

568 443 172 431 826 6 -  -  -  -  -  570 5 -  -  -  م�ج�دات مالية حمتفظ بها حتى تاريخ ال�صتحقاق

317 170 -  392 80 876 15 506 5 790 2 532  606 14 303 10 532 9 224 17 556 13 م�ج�دات اأخرى

074 329 02321 547 3073 746 2608 605 7001 556 115 282 838 53 886 476 7831 041 8201 906 616 741 7261 370 1املجموع كما يف 31 كانون االول 2010
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48 - خماطر ال�صوق

 خماطر ح�صا�صية ال�صعار ال�ص�قية

بافرتا�ض ان ن�صبة التغري على ال�صعار ال�ص�قية مبقدار (5%) عن ال�صعار القائمة كما يف 31 كان�ن الول 2011 و 2010 فان ح�صا�صية قائمة 
الدخل وحق�ق امل�صاهمني �صتك�ن على النح� التايل:

باآلف الدنانري الأردنية
31 كان�ن الأول 312010 كان�ن الأول 2011

املجم�عحق�ق امل�صاهمنيقائمة الدخلاملجم�عحق�ق امل�صاهمنيقائمة الدخل
685 17 585 3 100 14 429 19 -  429 19 ح�صا�صية ا�صعار الف�ائد 

504 45 936 42 568 2 016 34 385 33 631  ح�صا�صية ا�صعار ال�صرف

889 10 833 10 56  742 19 877 17 865 1 ح�صا�صية ا�صعار ادوات امللكية

078 74 354 57 724 16 187 73 262 51 925 21 املجموع 
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 49 - خماطر ا�صعار الفائدة

اأ - فيما يلي بيان مدى تعر�ض البنك لتقلبات ا�صعار الفائدة كما يف 31 كان�ن الأول 2011 
( يتم الت�صنيف على ا�صا�ض فرتات اعادة ت�صعري الفائدة او ال�صتحقاق ايهما اقرب) :

باآلف الدنانري الأردنية

املوجودات
لغاية 3 

اأ�صهر

اأكرث من 3 
اأ�صهر ولغاية 

6 اأ�صهر

اأكرث من 6 
اأ�صهر ولغاية 

�صنة

اأكرث من 
�صنة ولغاية 

3 �صن�ات

اأكرث من 3 
�صن�ات

غري خا�صعة 
ملخاطر ا�صعار 

الفائدة
املجم�ع

701 197 701 197 -  -  -  -  -  النقد يف اخلزينة
312 750 312 750 -  -  -  -  -  احتياطي اجباري

869 016 8553 154 -  428 45 617 14 492 54 477 747 2ار�صدة لدى بن�ك مركزية
ار�صدة وايداعات لدى بن�ك وم�ؤ�ص�صات 

م�صرفية
2 845 363 174 697 165 549  -  - 591 4263 777 035

م�ج�دات مالية بالقيمة العادلة من 
خالل قائمة الدخل

 186 514  -  -  -  - 37 294 223 808

554 003 10-  198 573 3441 613 472 417 2091 266 3311 133 5ت�صهيالت ائتمانية مبا�صرة بالتكلفة املطفاأة
م�ج�دات مالية بالقيمة العادلة من 

خالل قائمة الدخل ال�صامل الآخر
  -  -  -  -  - 357 532 357 532

873 032 4-  646 353 712 033 4601 735 137 822 918 087 1م�ج�دات مالية اأخرى بالتكلفة املطفاأة
196 060 1961 060 1-  -  -  -  -  ا�صتثمارات يف �صركات تابعة وحليفة

637 210 637 210 -  -  -  -  -  م�ج�دات ثابتة
726 272 393 169 775 2 -  235 14 723 39 600 46 م�ج�دات اأخرى

242 18 242 18 -  -  -  -  -  م�ج�دات �صريبية م�ؤجلة 
485 921 58823 547 6193 929 4841 692 3331 347 2582 357 2032 047 12جمموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امل�صاهمني
210 512 7752 217 -  290 15 567 38 691 134 887 105 2ودائع بن�ك وم�ؤ�ص�صات م�صرفية

026 682 87514 839 5223 34 609 311 940 077 6611 766 4191 651 7ودائع عمالء
692 021 8352 54 066 3 050 20 319 67 104 897 318 979 تاأمينات نقدية
155 358 -  545 3 -  -  -  610 354 اأم�ال مقرت�صة

612 75 612 75 -  -  -  -  -  خم�ص�صات اأخرى
607 97 607 97 -  -  -  -  -  خم�ص�ض �صريبة الدخل

371 350 174 282 521  775 2 -  -  901 64 مطل�بات اأخرى
288 10 288 10 -  -  -  -  -  مطل�بات �صريبية م�ؤجلة
524 813 5243 813 3-  -  -  -  -  جمم�ع حق�ق امل�صاهمني

485 921 69023 391 6548 41 724 349 826 183 4561 798 1352 156 11جمموع املطلوبات وحقوق امل�صاهمني
-  (102 844 4)965 887 7601 342 5071 163 1(198 441 )068 891 الفج�ة للفئة 

-  -   102 844 1374 956 3772 613 8701 449 068 891 الفجوة الرتاكمية
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ب - فيما يلي بيان مدى تعر�ض البنك لتقلبات ا�صعار الفائدة كما يف 31 كان�ن الأول 2010 
( يتم الت�صنيف على ا�صا�ض فرتات اعادة ت�صعري الفائدة او ال�صتحقاق ايهما اقرب) :

باآلف الدنانري الأردنية

لغاية 3 اأ�صهراملوجودات
اأكرث من 3 

اأ�صهر ولغاية 
6 اأ�صهر

اأكرث من 
6 اأ�صهر 

ولغاية �صنة

اأكرث من 
�صنة ولغاية 

3 �صن�ات

اأكرث من 3 
�صن�ات

غري خا�صعة 
ملخاطر ا�صعار 

الفائدة
املجم�ع

718 211 718 211 -  -  -  -  -  النقد يف اخلزينة
638 753 638 753 -  -  -  -  -  احتياطي اجباري

200 684 2633 149 277 21 835 102 914 5 514 13 397 391 3ار�صدة لدى بن�ك مركزية
ار�صدة وايداعات لدى بن�ك وم�ؤ�ص�صات 

م�صرفية
2 332 525 191 018 131 382  -  - 337 4342 992 359

805 44 119 1 -  -  -  -  686 43 م�ج�دات مالية للمتاجرة
م�ج�دات مالية حمددة بالقيمة العادلة 

من خالل قائمة الدخل
 65 875 18 369 7 450  - 3 688  - 95 382

711 061 10-  866 532 8092 040 5441 050 1371 224 3551 213 4ت�صهيالت ائتمانية مبا�صرة
875 300 6623 216 349 389 951 787 703 271 286 417 924 217 1م�ج�دات مالية مت�فرة للبيع

م�ج�دات مالية حمتفظ بها حتى تاريخ 
ال�صتحقاق

 325 526 23 002 85 588 5 728 3 724  - 443 568

555 259 5551 259 1-  -  -  -  -  ا�صتثمارات يف �صركات تابعة وحليفة
775 220 775 220 -  -  -  -  -  م�ج�دات ثابتة

403 233 403 233 -  -  -  -  -  م�ج�دات اأخرى
419 17 419 17 -  -  -  -  -  م�ج�دات �صريبية م�ؤجلة 

408 319 98623 400 9043 950 3232 937 5811 552 3261 887 2881 590 11جمموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امل�صاهمني
629 533 0412 293 -  184 14 519 34 328 183 557 008 2ودائع بن�ك وم�ؤ�ص�صات م�صرفية

658 997 96313 433 1503 20 553 427 805 868 753 880 434 366 8ودائع عمالء
190 162 3762 50 -  974  821 91 965 108 0541 910 تاأمينات نقدية
155 358 -  545 3 -  -  -  610 354 اأم�ال مقرت�صة

045 70 045 70 -  -  -  -  -  خم�ص�صات اأخرى
846 101 846 101 -  -  -  -  -  خم�ص�ض �صريبة الدخل

080 298 080 298 -  -  -  -  -  مطل�بات اأخرى
210 11 210 11 -  -  -  -  -  مطل�بات �صريبية م�ؤجلة
595 786 5953 786 3-  -  -  -  -  جمم�ع حق�ق امل�صاهمني

408 319 15623 045 6958 23 711 442 145 995 046 173 6552 639 11جمموع املطلوبات وحقوق امل�صاهمني

-  (170 644 4)209 927 6122 494 4361 557 (720 285 )(367 49 )الفج�ة للفئة 
-  -  170 644 9614 716 3491 222 )087 335 ()367 49 (الفجوة الرتاكمية
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 50 - خماطر ال�صيولة

اإن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

اأ - فيما يلي بيان ا�صتحقاق امل�ج�دات واملطل�بات كما يف 31 كان�ن الأول 2011:

باآلف الدنانري الأردنية

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 �صن�ات

اأكرث من 3 
�صن�ات

بدون 
ا�صتحقاق

املجم�ع

701 197 701 197 -  -  -  -  -  -  النقد يف اخلزينة

312 750 312 750 -  -  -  -  -  -  احتياطي اجباري

869 016 8553 154 -  -  428 45 617 14 492 54 477 747 2ار�صدة لدى بن�ك مركزية

ار�صدة وايداعات لدى بن�ك 
وم�ؤ�ص�صات م�صرفية

1 787 6131 036 506 174 697 165 549 21 244  - 591 4263 777 035

م�ج�دات مالية بالقيمة العادلة من 
خالل قائمة الدخل

 5 398 68 662 69 315 30 711 9 128 3 300 37 294 223 808

554 003 10-479 004 9003 642 2841 095 0061 642 353 508 5321 110 2ت�صهيالت ائتمانية مبا�صرة بالتكلفة املطفاأة
م�ج�دات مالية بالقيمة العادلة من 

خالل قائمة الدخل ال�صامل الآخر
  -  -  -  -  -  - 357 532 357 532

873 032 4-  827 348 499 057 8761 715 512 825 784 611 375 473 م�ج�دات مالية اأخرى بالتكلفة املطفاأة

196 060 1961 060 1-  -  -  -  -  -  ا�صتثمارات يف �صركات تابعة وحليفة

637 210 637 210 -  -  -  -  -  -  م�ج�دات ثابتة

726 272 117 169 -  775 2 235 14 723 39 717 34 159 12 م�ج�دات اأخرى

242 18 242 18 -  -  -  -  -  -  م�ج�دات �صريبية م�ؤجلة 

485 921 31223 547 6063 356 5463 733 0832 067 8702 765 5141 314 5543 136 7جمموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امل�صاهمني

210 512 7752 217 -  290 15 567 38 691 134 024 883 863 222 1ودائع بن�ك وم�ؤ�ص�صات م�صرفية

026 682 52214 706 5224 34 609 311 940 077 6611 766 9171 072 8552 711 4ودائع عمالء

692 021 8352 54 066 3 172 20 565 68 376 903 961 96 717 874 تاأمينات نقدية

155 358 -  545 3 -  610 354 -  -  -  اأم�ال مقرت�صة

612 75 612 75 -  -  -  -  -  -  خم�ص�صات اأخرى

607 97 -  -  -  -  -  607 97 -  خم�ص�ض �صريبة الدخل

371 350 174 282 521  775 2 -  -  858 17 043 47 مطل�بات اأخرى

288 10 288 10 -  -  -  -  -  -  مطل�بات �صريبية م�ؤجلة

524 813 5243 813 3-  -  -  -  -  -  جمم�ع حق�ق امل�صاهمني

485 921 73023 160 6549 41 846 349 682 539 7281 804 3672 168 4783 856 6جمموع املطلوبات وحقوق امل�صاهمني

-  (418 613 5)952 314 7003 383 4012 527 (858 038 1)147 146 076 280 الفج�ة للفئة 

-  -  418 613 4665 298 2)234 85 ()635 612 (223 426 076 280 الفجوة الرتاكمية
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ب - فيما يلي بيان ا�شتحقاق املوجودات واملطلوبات كما يف 31 كانون االأول 2010:

باآلف الدنانري الأردنية

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 �صن�ات

اأكرث من 3 
�صن�ات

بدون 
ا�صتحقاق

املجم�ع

718 211 718 211 -  -  -  -  -  -  النقد يف اخلزينة
638 753 638 753 -  -  -  -  -  -  احتياطي اجباري

200 684 2633 149 277 21 835 102 914 5 514 13 053 21 344 370 3ار�صدة لدى بن�ك مركزية
ار�صدة وايداعات لدى بن�ك 

وم�ؤ�ص�صات م�صرفية
1 698 110 577 487 191 018 131 382 56 928  - 337 4342 992 359

805 44 119 1 759 10 -  -  -  927 32 -  م�ج�دات مالية للمتاجرة
م�ج�دات مالية حمددة بالقيمة 

العادلة من خالل قائمة الدخل
  - 3 572 60 465 27 657  - 3 688  - 95 382

711 061 10-  866 532 8092 040 5441 050 1371 224 7521 147 6032 065 2ت�صهيالت ائتمانية مبا�صرة
875 300 6623 216 374 436 928 985 753 265 124 420 993 808 041 167 م�ج�دات مالية مت�فرة للبيع

م�ج�دات مالية حمتفظ بها حتى 
تاريخ ال�صتحقاق

 134 293 191 233 23 002 85 588 5 728 3 724  - 443 568

555 259 5551 259 1-  -  -  -  -  -  ا�صتثمارات يف �صركات تابعة وحليفة
775 220 775 220 -  -  -  -  -  -  م�ج�دات ثابتة

403 233 944 212 -  -  -  504 8 624 6 331 5 م�ج�دات اأخرى
419 17 419 17 -  -  -  -  -  -  م�ج�دات �صريبية م�ؤجلة 

408 319 52723 380 6883 008 2283 192 8382 566 7641 940 6411 789 7223 440 7جمموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امل�صاهمني

629 533 0412 293 -  184 14 519 34 328 183 536 297 0211 711 ودائع بن�ك وم�ؤ�ص�صات م�صرفية
658 997 52513 099 1504 20 553 427 805 868 753 880 018 281 8541 419 6ودائع عمالء

190 162 3762 50 -  974  821 91 965 108 3941 101 660 808 تاأمينات نقدية
155 358 -  545 3 610 354 -  -  -  -  اأم�ال مقرت�صة

045 70 045 70 -  -  -  -  -  -  خم�ص�صات اأخرى
846 101 -  -  -  -  -  846 101 -  خم�ص�ض �صريبة الدخل

080 298 955 201 -  -  9  611 15 283 25 222 55 مطل�بات اأخرى
210 11 210 11 -  -  -  -  -  -  مطل�بات �صريبية م�ؤجلة
595 786 5953 786 3-  -  -  -  -  -  جمم�ع حق�ق امل�صاهمني

408 319 74723 512 6958 23 321 797 154 995 657 188 0772 807 7572 994 7جمموع املطلوبات وحقوق امل�صاهمني

-  (220 132 5)993 984 9072 394 6841 571 (893 247 )564 982 (035 554 )الفج�ة للفئة 

-  -  220 132 2275 147 3202 752 636 180 529 428 )035 554 (الفجوة الرتاكمية
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51 - �صايف مراكز العمالت االأجنبية 

31 كان�ن الأول 312010 كان�ن الأول 2011اإن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

عملة ال�صا�ض 
بالآلف

املعادل باآلف 
الدنانري

عملة ال�صا�ض 
بالآلف

املعادل باآلف 
الدنانري

156 195 170 275 407 140 974 197 دولر اأمريكي

-  -  765  698  جنيه اإ�صرتليني

430 26 168 28 508 4 488 3 ي�رو

070 41 664 716 6654  083 73 ين ياباين

(891 24 )675 6 اأخرى*

765 237 020 153 املجموع

* ميثل املبلغ املعادل بالدينار الأردين للعمالت الأخرى قيمة جمم�عة عمالت اجنبية متعددة .

52 - القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية

اأ- املوجودات واملطلوبات املالية التي ال تظهر بالقيمة العادلة :

باآلف الدنانري الأردنية

31 كان�ن الأول 312010 كان�ن الأول 2011

القيمة العادلة القيمة الدفرتية القيمة العادلة القيمة الدفرتية 

املوجودات

533 650 5564 649 2584 966 8823 964 3نقد واأر�صدة لدى بن�ك مركزية

372 998 3592 992 2562 782 0353 777 3اأر�صدة واإيداعات لدى بن�ك وم�ؤ�ص�صات م�صرفية

-  -  402 066 8734 032 4م�ج�دات مالية اأخرى بالتكلفة املطفاأة

261 447 568 443 -  -  م�ج�دات مالية حمتفظ بها حتى تاريخ ال�صتحقاق 

653 094 71110 061 74210 038 55410 003 10ت�صهيالت ائتمانية مبا�صرة بالتكلفة املطفاأة

املطلوبات

553 537 6292 533 8542 517 2102 512 2ودائع بن�ك وم�ؤ�ص�صات م�صرفية

130 040 65814 997 08913 731 02614 682 14ودائع عمالء

328 168 1902 162 6902 027 6922 021 2تاأمينات نقدية

155 358 155 358 155 358 155 358 اأم�ال مقرت�صة
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ب- املوجودات واملطلوبات املالية التي  تظهر بالقيمة العادلة :اي

 يحلل اجلدول التايل الأدوات املالية امل�صجلة بالقيمة العادلة ا�صتنادًا اإلى طريقة التقييم، حيث يتم تعريف امل�صت�يات املختلفة على النح� التايل:
ن�صطة. اأ�ص�اق  يف  متطابقة  مطل�بات  اأو  مل�ج�دات  املعدلة)  (غري  املعلنة  الأ�صعار   :1 "• امل�صت�ى 

(مثل  مبا�صرة  ب�ص�رة  �ص�اء   ، املطل�بات  اأو  للم�ج�دات  ر�صده  يتم  الذي   1 امل�صت�ى  يف  املت�صمن  املعلن  ال�صعر  غري  معل�مات   :2 • امل�صت�ى 
      الأ�صعار) اأو غري مبا�صرة (اأي م�صتقة من الأ�صعار).

ظاهرة). غري  (معل�مات  ال�ص�ق  من  املر�ص�دة  تلك  اإلى  ت�صتند  ل  املطل�بات  اأو  امل�ج�دات  عن  معل�مات   :3 "• امل�صت�ى 

باآلف الدنانري الأردنية     ان تفا�صيل هذا البند كما يلي :
31 كان�ن الأول 2011

املجم�عامل�صت�ى 3 امل�صت�ى 2امل�صت�ى 1
املوجودات

808 223 -  786 18 022 205 م�ج�دات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
357 1 -  590  767  م�صتقات مالية - قيمة عادلة م�جبة

532 357 -  325 92 207 265 م�ج�دات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�صامل الآخر
697 582 -  701 111 996 470 جمموع املوجودات

املطلوبات
590 5 -  309  281 5 م�صتقات مالية - قيمة عادلة �صالبة

590 5 -  309  281 5 جمموع املطلوبات

باآلف الدنانري الأردنية
31 كان�ن الأول 2010

املجم�عامل�صت�ى 3 امل�صت�ى 2امل�صت�ى 1
املوجودات

805 44 -  -  805 44 م�ج�دات مالية للمتاجرة
382 95 -  -  382 95 م�ج�دات مالية حمددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

426 21 -  426 21 -  م�صتقات مالية - قيمة عادلة م�جبة
800 644 1-  -  800 644 1م�ج�دات مالية مت�فرة للبيع

413 806 1-  426 21 987 784 1جمموع املوجودات

املطلوبات
736 24 -  736 24 -  م�صتقات مالية - قيمة عادلة �صالبة

736 24 -  736 24 -  جمموع املطلوبات

 •
 •
 •



295

ية
مال

 ال
م

وائ
لق

ل ا
حو

ت 
حا

ضا
اي 53 - ا�شتحقاقات االرتباطات وااللتزامات املحتملة

يبني اجلدول التايل ا�صتحقاقات الرتباطات واللتزامات املحتملة على اأ�صا�ض ال�صتحقاق التعاقدي 

باآلف الدنانري الأردنية
31 كان�ن الأول 2011

لغاية �صنة
 من �صنة ولغاية

5 �صن�ات
املجم�عاكرث من 5 �صن�ات

429 228 1-  008 20 421 208 1اعتمادات

393 424 -  838 53 555 370 قب�لت

كفالت :

968 450 879 2 143 102 946 345  - دفع

295 357 6622 10 681 123 9521 222 1 - ح�صن التنفيذ

281 652 9874 98 461 742 8331 810 2 - اأخرى

034 613 5101 12 263 142 261 458 1ت�صهيالت ائتمانية ممن�حة وغري م�صتغلة

400 726 03810 125 394 184 9683 416 7املجموع 

باآلف الدنانري الأردنية
31 كان�ن الأول 2011

65  -  -  65  عق�د م�صاريع ان�صائية

676 2 -  325  351 2 عق�د م�صرتيات

455 7 392 7 63  -  عق�د ايجار ت�صغيلية

196 10 392 7 388  416 2 املجموع 
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باآلف الدنانري الأردنية
31 كان�ن الأول 2010

لغاية �صنة
 من �صنة ولغاية

5 �صن�ات
املجم�عاكرث من 5 �صن�ات

582 080 1-  097 95 485 985 اعتمادات

361 277 -  951 4 410 272 قب�لت

كفالت :

227 411 869 8 505 25 853 376  - دفع

173 272 0992 26 980 897 094 348 1 - ح�صن التنفيذ

926 418 8184 21 050 431 0581 966 2 - اأخرى

090 723 2941 157 194 107 602 458 1ت�صهيالت ائتمانية ممن�حة وغري م�صتغلة

359 183 08010 214 777 561 5022 407 7املجموع 

باآلف الدنانري الأردنية
31 كان�ن الأول 2010

750 1 -  -  750 1 عق�د م�صاريع ان�صائية

863 3 -  097 1 766 2 عق�د م�صرتيات

554 11 530 11 -  24  عق�د ايجار ت�صغيلية

167 17 530 11 097 1 541 4 املجموع 
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54 – اإدارة راأ�ص املال

يقوم البنك بادارة را�س املال ب�سكل ي�سمن ا�ستمرارية عملياته الت�سغيلية وحتقيق اأعلى عائد ممكن على حقوق امل�ساهمني ، ويتكون را�س املال 
التنظيمي كما عرفته اتفاقية بازل كما هو مبني يف اجلدول التايل:-

باآلف الدنانري الأردنية
31 كانــــــــ�ن الول

20112010

اأ - راأ�ص املال االأ�صا�صي:-
000 534 000 534 راأ�ض املال املدف�ع
336 307 744 340 احتياطي اإجباري

920 614 920 614 احتياطي اختياري
626 859 626 859 عالوة ا�صدار 
674 066 6741 066 1احتياطي عام

184 17 150 41 اأرباح مدورة *
-  (992 7 )العقارات امل�صتملكة

740 399 1223 449 3جمموع راأ�ص املال االأ�صا�صي
ب _ راأ�ص املال االإ�صايف:

549 79 476 42 اإحتياطي ترجمة عمالت اأجنبية
(310 18 )(397 39 )اإحتياطي تقييم ا�صتثمارات

140 165 545 167 احتياطي خماطر م�صرفية عامة
379 226 624 170 جمموع راأ�ص املال االإ�صايف

742 478 0881 340 1ج - ا�صتثمارات 
377 147 6582 279 2راأ�ض املال التنظيمي (اأ+ب-ج)

467 910 02914 107 15امل�ج�دات والبن�د خارج قائمة املركز املايل املرجحة باملخاطر 
14.40%15.09%ن�صبة كفاية راأ�ض املال التنظيمي
14.40%15.09%ن�صبة كفاية راأ�ض املال ال�صا�صي 

* بال�صايف بعد طرح امل�ج�دات ال�صريبية امل�ؤجلة.

 - يق�م جمل�ض الدارة مبراجعة هيكلية را�ض املال ب�صكل ربع �صن�ي، وكجزء من تلك املراجعة يق�م جمل�ض الدارة بالخذ بعني العتبار كلفة 
را�ض املال واملخاطر كاحدى الع�امل ال�صا�صية لدارة را�ض املال وذلك من خالل و�صع �صيا�صة للت�زيعات النقدية ور�صملة الحتياطيات.

 - يبلغ احلد الدنى لن�صبة كفاية را�ض املال وفقًا ملتطلبات جلنة بازل 8% و12% وفقًا ملتطلبات البنك املركزي الأردين ، يف حني ان هذه الن�صبة 
قد بلغت 15.09% كما يف 31 كان�ن الول 2011 (14.40% كما يف 31 كان�ن الول 2010).
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55 - معامالت مع اأطراف ذات عالقة
اإن تفا�صيل الأر�صدة القائمة مع الأطراف ذات عالقة كانت كما يلي :

باآلف الدنانري الأردنية
31 كان�ن الأول 2011

ودائع لدى اأطراف 
ذات عالقة

ت�صهيالت ائتمانية 
مبا�صرة

ودائع من اأطراف 
ذات عالقة

اعتمادات وكفالت 
و�صح�بات وت�صهيالت 

غري م�صتغلة
314 202 457 743 554 138 505 769 1�صركات �صقيقة وتابعة

163 2 266 91 -  013 101 �صركات حليفة
211 57 678 294 739 264 -  اأع�صاء جمل�ض الإدارة وكبار امل�صاهمني

688 261 401 129 2931 403 518 870 1املجموع

باآلف الدنانري الأردنية
31 كان�ن الأول 2010

ودائع لدى اأطراف 
ذات عالقة

ت�صهيالت ائتمانية 
مبا�صرة

ودائع من اأطراف 
ذات عالقة

اعتمادات وكفالت 
و�صح�بات وت�صهيالت 

غري م�صتغلة
827 140 578 939 765 230 962 534 1�صركات �صقيقة وتابعة

664 33 341 25 -  736 28 �صركات حليفة
528 107 532 241 645 351 -  اأع�صاء جمل�ض الإدارة وكبار امل�صاهمني

019 282 451 206 4101 582 698 563 1املجموع

ـ    اإن ت�صنيف جميع الت�صهيالت الئتمانية املمن�حة لأطراف ذات عالقة دي�ن عاملة بح�صب نظام الت�صنيف الئتماين للبنك ، كما مل يتم ت�صجيل 
اأية خم�ص�صات تدين يف القيمة لقاء هذه الت�صهيالت .

اإن تفا�صيل املعامالت مع الأطراف ذات عالقة كانت كما يلي :
باآلف الدنانري الأردنية

2011
ف�ائد مدينة ف�ائد دائنة 

860 14 664 16 �صركات �صقيقة وتابعة
47  218  �صركات حليفة

907 14 882 16 املجموع

باآلف الدنانري الأردنية
2010

ف�ائد مدينة ف�ائد دائنة 
592 15 687 15 �صركات �صقيقة وتابعة

248  198  �صركات حليفة
840 15 885 15 املجموع

 -  اإن ن�صب الف�ائد املقيدة على الت�صهيالت املمن�حة لع�صاء جمل�ض الدارة وكبار امل�صاهمني تقع �صمن حدود الت�صهيالت املمن�حة لباقي العمالء. 
 -  بلغت الرواتب واملكافاآت واملنافع الأخرى لالإدارة التنفيذية العليا للبنك يف الأردن واخلارج 22.7 ملي�ن دينار اأردين لل�صنة املنتهية يف 31 كان�ن 

الأول 2011 ( 18.4 ملي�ن دينار اأردين لل�صنة املنتهية يف 31 كان�ن الأول 2010) 
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56 - النقد وما يف حكمه

اإن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

باآلف الدنانري الأردنية

31 كان�ن الأول
2011

31 كان�ن الأول
2010

016 506 3454 850 3النقد واأر�صدة لدى بن�ك مركزية ت�صتحق خالل ثالثة اأ�صهر

031 613 5452 415 3ي�صاف : اأر�صدة لدى بن�ك وم�ؤ�ص�صات م�صرفية ت�صتحق خالل ثالثة اأ�صهر

598 301 6622 323 2ينزل : ودائع بن�ك وم�ؤ�ص�صات م�صرفية ت�صتحق خالل ثالثة اأ�صهر

449 817 2284 942 4املجموع

57 -  الق�شايا املقامة على البنك

اأن  مفادها  التي  املزع�مة  ال�قائع  حيث  من  تت�صابه  ع   . م   . �ض  العربي  البنك  على  مقامة  ق�صايا  اأ   - هنالك 
البنك العربي قد قام من خالل فرعه يف ني�ي�رك، بتح�يل اأم�ال اإلى من و�صف�ا بالإرهابيني وباملنظمات 
الإرهابية يف فل�صطني، وانه بذلك قد �صاعد وحر�ض على ارتكاب اأعمال اإرهابية اأدت اإلى مقتل اأو جرح اأفراد 
عائالت املدعني، ويطالب املدع�ن البنك يف جميع الدعاوى بالتع�ي�ض عن ال�صرر الناجت عن الفعل املدعى 
تنظر  حيث  املُحاكمة  اإجراءات  ت�صبق  التي  التح�صريية  الإعدادية  املراحل  يف  الدعاوى  زالت  ول  بارتكابه. 

حمكمة ال�صتئناف يف طع�ن يف قرارات اإجرائية مقدمة من قبل فرقاء الدعاوى.

اإن البنك العربي كان ول يزال ملتزمًا باحرتام وتطبيق كافة الت�صريعات املتعلقة مبكافحة الإرهاب يف جميع 
الدول الذي ميار�ض بها ن�صاطه .

جتدر الإ�صارة اإلى اأن البنك يف ني�ي�رك كان قد ت��صل يف العام 2005 اإلى اتفاق مع مكتب مراقبة العملة 
الفدرايل مت بناء عليه حتويل الفرع اإلى وكالة فدرالية ذات ن�ضاط حمدود وفقًا ملا ي�ضمح به القانون امل�ضريف 
الفدرايل الأمريكي. كما مت التفاق على احتفاظ ال�كالة مب�ج�دات مالية بح�ايل 420 ملي�ن دولر اأمريكي.

الأول 2011  كان�ن   31 كما يف  دينار  ملي�ن  بح�ايل 129.6  تقدر  البنك  على  مقامة  اأخرى  ق�صايا  ب - هنالك 
(129.2ملي�ن دينار كما يف 31 كان�ن الأول 2010) وبراأي الإدارة واملحامني املت�لني متابعة هذه الق�صايا اأنه 
لن يرتتب على البنك مطل�بات تف�ق املخ�ص�ض املقيد لقائها والبالغ 5.2 ملي�ن دينار كما يف 31 كان�ن الأول 

2011 (4.9 ملي�ن دينار كما يف 31 كان�ن الأول 2010).
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يقر جمل�س اإدارة ال�شركة بعدم وجود اأي اأمور جوهرية قد توؤثر على ا�شتمرارية ال�شركة خالل 
ال�صنة املالية التالية 2012.
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يقر جمل�س االإدارة مب�شوؤوليته عن اإعداد البيانات املالية وتوفري نظام رقابة فعال يف ال�شركة.
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نقر نحن املوقعون اأدناه ب�شحة ودقة واكتمال املعلومات والبيانات الواردة يف التقرير ال�شنوي لعام 
.2011
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مقدمــة

ي�يل البنك العربي اإهتمامًا كبريًا ملمار�صات احلاكمية امل�ؤ�ص�صية ال�صليمة، كما يلتزم جمل�ض اإدارة البنك بتطبيق 
املركزي  البنك  تعليمات  املجال  هذا  يف  البنك  ويتبع  البنك،  ن�صاطات  جميع  على  املهنية  الأداء  معايري  اأعلى 
الأردين الذي تبنى ت��صيات جلنة بازل ح�ل احلاكمية امل�ؤ�ص�صية، كما يتبع متطلبات �صلطات الرقابة يف البلدان 

الأخرى التي يعمل فيها.

لقد كان البنك العربي من رواد امل�ؤ�ص�صات التي التزمت مبفاهيم احلاكمية امل�ؤ�ص�صية يف ال�صرق الأو�صط، وقد مت 
ت�صكيل جلنة التدقيق يف اأوائل العام 1996، اأما جلنة احلاكمية امل�ؤ�ص�صية فقد ت�صكلت من اأع�صاء جمل�ض الإدارة 
يف العام 2002،  كما مت تاأ�صي�ض جلنة النتقاء واملكافاآت يف اأثناء العام 2006، ومت ت�صكيل جلنة اإدارة املخاطر 
وجلنة الإ�صرتاتيجية امل�ؤ�ص�صية يف عام 2007. ويعقد املجل�ض اجتماعات دورية وغري دورية بكامل اأع�صائه ملناق�صة 

ت�جه البنك الإ�صرتاتيجي والتغري يف امل�ؤ�صرات املهمة على اإ�صرتاتيجية البنك العامة.

          

وقد مت اإعداد هذا الدليل اعتمادًا على دليل احلاكمية امل�ؤ�ص�صية (التحكم امل�ؤ�ص�صي) للبن�ك يف الأردن وال�صادر 
عن البنك املركزي الأردين، بعد م�اءمته مع اأحكام قان�ين البن�ك وال�صركات الأردنيني النافذين، واأحكام عقد 

التاأ�صي�ض والنظام الأ�صا�صي للبنك.

و�صيق�م البنك مبراجعة هذا الدليل وتط�يره وتعديله من وقت لآخر، وكلما اقت�صت احلاجة، وذلك بهدف م�اكبة 
التغريات يف احتياجاته وت�قعاته اإ�صافة اإلى التغريات يف ال�ص�ق  امل�صريف.

املرتكزات الأ�سا�سية للدليل:

اأول:  الإلتزام باحلاكمية املوؤ�س�سية:

ذات  الأخرى  الأطراف  وجميع  وامل�صاهمني  الإدارة  جمل�ض  مع  العالقات  من  منتظمة  جمم�عة  البنك  لدى 
وي�صمن  اأهدافه.  لتنفيذ  الالزمة  وال��صائل  البنك  لإ�صرتاتيجية  العام  الإطار  العالقات  هذه  وتتناول  ال�صلة، 
الإطار العام للحاكمية امل�ؤ�ص�صية املعاملة العادلة القائمة على امل�صاواة بني جميع امل�صاهمني، مبن فيهم م�صاهم� 
الأقلية وامل�صاهم�ن الأجانب، كما يعرتف بجميع حق�ق امل�صاهمني التي حددها القان�ن، وي�ؤكد تزويدهم بجميع 

املعلومات املهمة حول ن�ضاط البنك، والتزام اأع�ضاء جمل�س الإدارة مب�ضوؤولياتهم جتاه البنك وامل�ضاهمني.

لقد قام البنك باإعداد هذا الدليل وفقا ملتطلبات دليل احلاكمية امل�ؤ�ص�صية ال�صادر عن البنك املركزي الأردين، 
ن�صره  ومت  بتاريخ 2007/12/30  الإدارة  اعتماده من جمل�ض  وقد مت  و�صيا�صاته،  احتياجاته  مع  ين�صجم  ب�صكل 

بحيث تت�فر ن�صخة حمّدثة منه على م�قع البنك الإلكرتوين وللجمه�ر عند الطلب.
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يق�م البنك بت�صمني تقريره ال�صن�ي تقريرًا للجمه�ر عن مدى التزام اإدارة البنك ببن�د الدليل، مع بيان مدى 
التزام اإدارة البنك بتطبيق كل بند من بن�ده، مع ذكر اأ�صباب عدم الإلتزام باأي بند مل يتم تطبيقه.

ثانيا:  جمل�س الإدارة )املجل�س(

1-    مبادئ عامة

اأ-     اإن واجب جمل�ض الإدارة الأ�صا�صي ه� حماية حق�ق امل�صاهمني وتنميتها على املدى الط�يل، ومن اأجل القيام 
بهذا الدور يتحمل جمل�ض الإدارة م�ص�ؤولية احلاكمية امل�ؤ�ص�صية كاملة، مبا يف ذلك ت�جه البنك الإ�صرتاتيجي، 

وحتديد الأهداف العامة لالإدارة التنفيذية والإ�صراف على حتقيق هذه الأهداف.

ب-    يتحمل املجل�ض كافة امل�ص�ؤوليات املتعلقة بعمليات البنك و�صالمته املالية، والتاأكد من تلبية متطلبات البنك 
املركزي وم�صالح امل�صاهمني وامل�دعني والدائنني وامل�ظفني واجلهات الأخرى ذات العالقة، وكذلك التاأكد 
الداخلية  وال�صيا�صات  النافذة  والتعليمات  الق�انني  اإطار  و�صمن  ح�صيف،  ب�صكل  تتم  البنك  اإدارة  اأن  من 

للبنك.

ج-    يق�م املجل�ض برت�صيخ مبداأ التزام كل ع�ص� من اأع�صاء املجل�ض جتاه البنك وجميع م�صاهميه ولي�ض جتاه 
م�صاهم معني.

د-     يق�م املجل�ض بر�صم الأهداف الإ�صرتاتيجية للبنك، بالإ�صافة اإلى الرقابة على اإدارته التنفيذية التي تقع 
الداخلية،  والرقابة  ال�صبط  اأنظمة  على  بامل�صادقة  املجل�ض  يق�م  كما  الي�مية،  العمليات  م�ص�ؤوليات  عليها 
اأو  املعتمدة  والإجراءات  وال�صيا�صات  الإ�صرتاتيجية،  باخلطة  البنك  تقيد  ومدى  فاعليتها  مدى  من  ويتاأكد 
املطل�بة مب�جب الق�انني والتعليمات ال�صادرة مبقت�صاها. بالإ�صافة اإلى التاأكد من اأن جميع خماطر البنك 

قد متت اإدارتها ب�صكل �صليم.

2-     رئي�ض املجل�ض /املدير العام

اأ-     يتم الف�صل بني من�صبي رئي�ض املجل�ض (الرئي�ض) واملدير العام، وعلى اأن ل تربط الرئي�ض واملدير العام 
اأية قرابة دون الدرجة الثالثة، ويك�ن الف�صل يف امل�ص�ؤوليات مب�جب تعليمات كتابية مقرة من املجل�ض، وتتم 

مراجعتها كلما اقت�صت احلاجة.

 ب-    اإذا كان الرئي�ض تنفيذيا، فيق�م البنك بتعيني ع�ص� م�صتقل كنائب لرئي�ض املجل�ض، بهدف �صمان ت�فر 
م�صدر م�صتقل ناطق با�صم امل�صاهمني. ويك�ن رئي�ض املجل�ض تنفيذيًا  (اإذا كان متفرغا وي�صغل وظيفة يف 

البنك).

ج-    يتم الإف�صاح عن و�صع رئي�ض املجل�ض �ص�اء اأكان تنفيذيًا اأم غري تنفيذي.

        

ية
س

س
مؤ

 ال
ية

كم
حا

 ال
ل

دلي



308

3 -    دور رئي�ض املجل�ض (الرئي�ض)

        يق�م الرئي�ض مبا يلي:

اإقامة عالقة بناءة بني كل من املجل�ض والإدارة التنفيذية للبنك وبني الأع�صاء التنفيذيني والأع�صاء غري  اأ-  
التنفيذيني.

خلق ثقافة – خالل اجتماعات املجل�ض – ت�صجع على النقد البناء ح�ل الق�صايا التي ي�جد ح�لها تباين  ب-  
يف وجهات النظر بني الأع�صاء، كما ت�صجع على النقا�صات والت�ص�يت على تلك الق�صايا.

التاأكد من و�ص�ل املعل�مات الكافية اإلى كل من اأع�صاء املجل�ض وامل�صاهمني ويف ال�قت املنا�صب. ج-  

التاأكد من ت�فر معايري عالية من احلاكمية امل�ؤ�ص�صية لدى البنك.  د-  

4-     ت�صكيلة املجل�ض

اإدارة البنك من اأحد ع�صر ع�ص�ا، ويتم انتخاب اأع�صاء املجل�ض من قبل الهيئة العامة  يتاألف جمل�ض  اأ- 
لفرتة اأربع �صن�ات، كما يتم انتخاب رئي�ض جمل�ض الإدارة من قبل اأع�صاء جمل�ض الإدارة.

ت�ؤهل كل  والتي  املتخ�ص�صة،  واملهارات  واملهنية  العملية  التن�ع يف اخلربات  املجل�ض  ت�صكيل  يراعى يف   ب- 
واحد منهم لأن يبدي راأيه يف مناق�صات املجل�ض با�صتقاللية تامة، وي�صم املجل�ض املدير العام واأع�صاء 

غري تنفيذيني (اأع�صاء ل ي�صغل�ن وظائف يف البنك)

يراعى اأن يك�ن من بني اأع�صاء املجل�ض ثالثة اأع�صاء م�صتقل�ن على الأقل. ج- 

يعرف الع�ص� امل�صتقل على اأنه الع�ص� (�ص�اء اأكان ب�صفته ال�صخ�صية اأم ممثال ل�صخ�ض اعتباري) الذي ل  د- 
تربطه بالبنك اأية عالقة اأخرى غري ع�ص�يته يف جمل�ض الإدارة، الأمر الذي يجعل حكمه على الأم�ر ل يتاأثر 

باأية اعتبارات اأو اأم�ر خارجية، ويت�صمن احلد الأدنى للمتطلبات ال�اجب ت�فرها يف الع�ص� امل�صتقل ما يلي: 

اأن ل يك�ن قد عمل كم�ظف يف البنك خالل ال�صن�ات الثالث ال�صابقة لتاريخ تر�صحه لع�ص�ية املجل�ض.  -1

اأن ل تربطه باأي اإداري يف البنك قرابة دون الدرجة الثانية.  -2

اأن ل يتقا�صى من البنك اأي راتب اأو مبلغ مايل با�صتثناء ما يتقا�صاه لقاء ع�ص�يته يف املجل�ض.  -3

اأن ل يك�ن ع�ص� جمل�ض اإدارة اأو مالكا ل�صركة يتعامل معها يف البنك با�صتثناء التعامالت التي تن�صاأ   -4
ب�ضبب اخلدمات و/اأو الأعمال املعتادة التي يقدمها البنك لعمالئه، على اأن حتكمها ذات ال�ضروط 

التي تخ�ضع لها التعامالت املماثلة مع اأي طرف اآخر ودون اأية �ضروط تف�ضيلية.

اأن ل يك�ن �صريكا للمدقق اخلارجي اأو م�ظفا لديه خالل ال�صن�ات الثالث ال�صابقة لتاريخ تر�صحه   -5
لع�ص�ية املجل�ض.

اأن ل ت�صكل م�صاهمته م�صلحة م�ؤثرة يف راأ�صمال البنك، واأن ل يك�ن حليفا مل�صاهم اآخر.  -6
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5-     تنظيم اأعمال املجل�ض

املعرو�صة يف اجتماعات املجل�ض، ل تقل اجتماعات املجل�ض عن (6)  امل�ا�صيع  بهدف �صمان �صم�لية   اأ- 
اجتماعات يف ال�صنة.

تق�م الإدارة التنفيذية باإقرتاح امل�ا�صيع التي تراها مهمة على جدول اأعمال كّل اجتماع.  ب- 

يتم بحث امل�ا�صيع املعرو�صة يف اجتماعات املجل�ض ب�صكل �صم�يل. ج- 

يجب اأن تت�صمن �صيا�صة البنك وج�د اأع�صاء يف املجل�ض م�صتقلني، بهدف �صمان ت�فر قرارات م��ص�عية،  د- 
وللحفاظ على م�صت�ى من الرقابة ي�صمن ت�ازن تاأثريات جميع الأطراف مبن فيهم الإدارة التنفيذية 

وامل�صاهم�ن الرئي�صي�ن، والتاأكد من اأن القرارات املتخذة تقع يف م�صلحة البنك.

يق�م البنك بتزويد اأع�صاء املجل�ض باملعل�مات الكافية وقبل مدة كافية من اجتماعات املجل�ض لتمكينهم  هـ- 
من اتخاذ القرارات املنا�صبة.

يق�م اأمني �صر املجل�ض بتدوين كافة نقا�صات املجل�ض التي تتم خالل اجتماعات املجل�ض.  و- 

اإن م�ص�ؤوليات اأع�صاء جمل�ض الإدارة حمددة ووا�صحة، ومبا يتما�صى والت�صريعات ذات العالقة، ويق�م   ز- 
البنك بتزويد كلِّ ُع�ص� من اأع�صاء املجل�ض بكتاب ي��صح حق�ق الع�ص� وم�ص�ؤولياته وواجباته.

اإن جميع العمليات امل�صرفية التي تتطلب م�افقة املجل�ض تك�ن م��صحة كتابيا، ومنها:  ح- 

-      �صالحية املجل�ض يف منح القرو�ض التي تزيد عن مبلغ معني.

-      �صالحية املجل�ض بخ�ص��ض التعامالت مع الأطراف ذوي العالقة.

اأع�صاء املجل�ض بالإطالع ب�صكل دائم على التط�رات داخل كل من البنك والقطاعات امل�صرفية  يق�م   ي-  
املحلية والدولية، ويق�م البنك بتزويد الأع�صاء مبلخ�ض منا�صب عن اأعمال البنك. 

اإن ات�صال اأع�صاء املجل�ض وجلانه متاح مع الإدارة التنفيذية. ك- 

التنفيذية).  والإدارة  املجل�ض  ذلك جلان  الإداري (مبا يف  الت�صل�صل  يبني  تنظيميًا  هيكاًل  البنك  ي�صع  ل- 
ويق�م بالإف�صاح للجمه�ر عن اجلزء من الهيكل التنظيمي الذي يبني امل�صت�يات الإدارية العليا فيه.

نقل  ومن  املجل�ض،  من  املقرة  لالإجراءات  املجل�ض  اأع�صاء  اتباع  من  بالتاأكد  املجل�ض  �صر  اأمني  يق�م  م- 
اجتماعات  م�اعيد  حتديد  اإلى  بالإ�صافة  التنفيذية،  والإدارة  وجلانه  املجل�ض  اأع�صاء  بني  املعل�مات 
املجل�ض وكتابة حما�صر الإجتماع، وعلى املجل�ض اأن يحدد وظيفة ومهام اأمني �صر املجل�ض ب�صكل ر�صمي 
وكتابي، ومبا يتما�صى وم�صت�ى امل�ص�ؤوليات امل�صار اليها اأعاله، كما يتم اتخاذ اأي قرار يتعلق بتعيينه او 

تنحيته من قبل املجل�ض بالإجماع.

6-     اأن�صطة املجل�ض: التعيينات.. الإحالل.. والتط�ير

يجب اأن تت�صمن �صيا�صة املجل�ض تعيني مدير عام يتمتع بالنزاهة والكفاءة الفنية واخلربة امل�صرفية. اأ- 
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املايل  املدير  مثل  التنفيذيني  املديرين  بع�ض  تعيني  عند  املجل�ض  م�افقة  على  احل�ص�ل  يتم   ب-  
(Chief Financial Officer) ومدير التدقيق الداخلي والتاأكد من ت�فر اخلربات املطل�بة لديهم.

يق�م املجل�ض يف جمال التط�ير والإحالل بالتحقق من: ج-  

يف  منهجية  اإلى  امل�صتندة  واملزايا  للرواتب  ونظام   ، ال�ظيفية  وامل�صت�يات  للدرجات  نظام  وج�د   -1
ت�صنيف وتقييم ال�ظائف.

الأداء وو�صع الأهداف، وخطط  اإدارة  ال�ظيفي ونظام  والتعاقب  ال�ظيفية  امل�صارات  وج�د خطط   -2
الإحالل succession plans للمديرين التنفيذيني للبنك، تت�صمن امل�ؤهالت واملتطلبات ال�اجب 

ت�فرها ل�صاغلي هذه ال�ظائف.

املراجعة الدورية لل�ائح و�صيا�صات امل�ارد الب�صرية واملزايا، بهدف زيادة القدرة التناف�صية للبنك   -3
مبا يتنا�صب مع اآخر م�صتجدات اجتاهات امل�ارد الب�صرية يف العامل، ل�صتقطاب الكفاءات املدربة 

وللمحافظة على الك�ادر ذات الكفاءة العالية.

وخا�صة  البنك،  يحتاجها  التي  املتخ�ص�صة  املهنية  للم�ؤهالت  عالية  برامج  ت�فري  على  الرتكيز   -4
املعل�مات  حماية  واأنظمة  املخاطر  واإدارة  امل�صرفية،  بالت�صريعات  باللتزام  املتعلقة  املجالت  يف 

وال�صرية امل�صرفية، وابتعاث امل�ظفني للح�ص�ل على هذه امل�ؤهالت.

7-     اأن�صطة املجل�ض: التقييم الذاتي.. وتقييم اأداء املدير العام

تقييم  ومعتمدة يف  اأ�ص�ض حمددة  باإتباع  �صن�يا،  الأقل  على  واحدة  مرة  ككل  اأدائه  بتقييم  املجل�ض  يق�م  اأ- 
فعاليته، وبحيث يك�ن معيار تقييم الأداء م��ص�عيًا، ويت�صمن مقارنة بالبن�ك الأخرى وامل�ؤ�ص�صات املالية 
امل�صابهة، بالإ�صافة اإلى معايري �صالمة و�صحة البيانات املالية للبنك ومدى اللتزام باملتطلبات الرقابية .

يتم تقييم املدير العام من قبل املجل�ض �صن�يا. ب- 

8-     اأن�صطة املجل�ض: التخطيط، اأنظمة ال�صبط والرقابة، ميثاق اأخالقيات العمل، تعار�ض امل�صالح

يق�م املجل�ض بتحديد اأهداف البنك، ويق�م بر�صم واعتماد ا�صرتاتيجيات لتحقيق هذه الأهداف. وتق�م  اأ- 
الإدارة التنفيذية ب��صع خطط عمل تتما�صى مع تلك الإ�صرتاتيجيات، وذلك من خالل عملية تخطيط 
ت�صمل م�صاهمة جميع دوائر البنك. ويق�م املجل�ض باعتماد الإ�صرتاتيجية وخطط العمل، والتاأكد من قيام 
الإدارة التنفيذية مبراجعة اإجنازات الأداء وفقا خلطط العمل، ومن اتخاذ الإجراءات الت�ص�يبية حيثما 

لزم. وتعترب عملية اإعداد امل�ازنات التقديرية جزءًا من عملية التخطيط ق�صري الأجل وقيا�ض الأداء.

يق�م املجل�ض بالتاأكد دوما من اأن البنك يتمتع بنزاهة عالية يف ممار�صة اأعماله. ويتم ذلك من خالل ت�فر  ب- 
�صيا�صات وميثاق اأخالقيات العمل، التي تت�صمن تعريفًا لتعار�ض امل�صالح وال�صفقات التي يق�م بها م�ظف� 
نتيجة  عليها  الإطالع  اأو  مت احل�ص�ل  البنك،  عن  داخلية  معل�مات  على  بناًء  ال�صخ�صية،  مل�صاحلهم  البنك 
البنك  م�ظفي  كافة  على  العمل  اأخالقيات  وميثاق  ال�صيا�صات  تعميم  هذه  ويتم  لهم.  املعطاة  لل�صالحيات 
واأع�صاء املجل�ض، واحل�ص�ل على م�افقتهم عليها ون�صرها للجمه�ر. وعلى ان تت�صمن هذه ال�صيا�صات ما يلي :
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ق�اعد واإجراءات تنظم العمليات مع الأطراف ذوي العالقة، �ص�اء اأكانت هذه العالقة بني البنك   -1
ال�صلة بهم، مبا يف ذلك عمليات  والأطراف ذوي  و�صركاتهم  اإدارته  اأع�صاء جمل�ض  اأم  وم�ظفيه 
الإقرا�ض واملتاجرة امل�صرتكة مع البنك. كما يجب اأن تت�صمن تلك الق�اعد ما ي�ؤكد منح الئتمان 
واأن  ال�ضوق، ولي�س وفقا ل�ضروط تف�ضيلية،  ال�ضائدة يف  لأع�ضاء املجل�س و�ضركاتهم وفقا لالأ�ضعار 
ل ي�صارك الع�ص� يف اأي اجتماع يتم فيه بحث ذلك التعامل اأو التعاقد اأو الت�ص�يت عليه. كما يتم 
والرقابة  ال�صبط  باأنظمة  املعنية  البنك  دوائر  وعلى  للبنك،  ال�صن�ي  التقرير  يف  عنها  الإف�صاح 

الداخلية التاأكد من اأن عمليات الأطراف ذوي العالقة قد متت وفقا لهذه ال�صيا�صة.

البنك  اأع�صاء املجل�ض وامل�ظفني من ا�صتغالل املعل�مات الداخلية يف  اأنظمة �صبط وا�صحة متنع   -2
مل�صاحلهم ال�صخ�صية.

يجب اأن تت�افر لدى البنك �صيا�صات مكت�بة تغطي كافة الأن�صطة امل�صرفية لديه، واأن يتم تعميمها على  ج- 
كافة امل�صت�يات الإدارية، ومراجعتها بانتظام للتاأكد من �صم�لها لأية تعديالت اأو تغيريات طراأت على 

الق�انني والتعليمات والظروف الإقت�صادية، واأية اأم�ر اأخرى تتعلق بالبنك.

يق�م البنك وكجزء من عملية امل�افقة، على منح الئتمان بتقييم ن�عية احلاكمية امل�ؤ�ص�صية لعمالئه من  د- 
ال�ضركات وخا�ضة ال�ضركات امل�ضاهمة العامة، بحيث يتم ت�ضمني تقييم املخاطر للعمالء بنقاط ال�ضعف 

والق�ة ملمار�صاتهم يف جمال احلاكمية.

ثالثا:  جلان املجل�س

1-    اأحكام عامة

يق�م املجل�ض، وبهدف زيادة فعاليته، بت�صكيل جلان منبثقة عنه ذات اأهداف حمددة، يتم تف�ي�صها ب�صالحيات  اأ- 
وم�ص�ؤوليات من قبله وملدة حمددة من ال�قت، وبحيث تق�م هذه اللجان برفع تقارير دورية اإلى املجل�ض ككل. 

علما باأن وج�د هذه اللجان ل يعفي املجل�ض من حتمل امل�ص�ؤولية املبا�صرة عن جميع الأم�ر املتعلقة بالبنك.

ُيعتمد مبداأُ ال�صفافية يف تعيني اأع�صاء جلان املجل�ض. ويتم الإف�صاح عن اأ�صماء الأع�صاء يف هذه اللجان،  ب- 
وملخ�ض عن مهامها وم�ص�ؤولياتها �صمن التقرير ال�صن�ي للبنك.

اأكرث مالءمة من  اأو  منا�صبا  كان ذلك  اإذا  بدمج مهام عدة جلان من جلانه  يق�م  اأن  للمجل�ض  ميكن  ج- 
الناحية الإدارية.

2-    جلنة احلاكمية امل�ؤ�ص�صية

تتاألف جلنة احلاكمية امل�ؤ�ص�صية من الرئي�ض وثالثة اأع�صاء غري تنفيذيني.  اأ- 

تق�م اللجنة بالإ�صراف على ممار�صات احلاكمية امل�ؤ�ص�صية يف البنك، وتعمل على �صمان وج�د جميع   ب- 
العنا�صر الالزمة للحاكمية امل�ؤ�ص�صية.

تت�لى اللجنة عملية حتديث وتطبيق هذا الدليل.   ج- 
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3-    جلنة التدقيق

تتاألف جلنة التدقيق يف البنك من ثالثة اأع�صاء غري تنفيذيني على الأقل،  و يتم الإف�صاح عن اأ�صماء  اأ- 
اأع�صاء هذه اللجنة يف التقرير ال�صن�ي للبنك.

التدقيق حا�صلني على  اأع�صاء جلنة  الأقل من  يك�ن ع�ص�ان على  اأن  البنك  �صيا�صة  تت�صمن  اأن  يجب  ب- 
امل�صتقلني يف  الأع�صاء  يقل عدد  ل  واأن  املالية،  الإدارة  عملية يف جمالت  و/اأو خربة  علمية  م�ؤهالت 

اللجنة عن ع�ص�ين اثنني.

واأية  البن�ك،  قان�ن  مب�جب  اإليها  امل�كلة  وال�صالحيات  امل�ص�ؤوليات  مبمار�صة  التدقيق  جلنة  تق�م  ج-  
ت�صريعات اأخرى ذات عالقة، ويت�صمن ذلك مراجعة ما يلي:

ج/1     نطاق ونتائج ومدى كفاية التدقيق الداخلي واخلارجي للبنك.

ج/2     الق�صايا املحا�صبية ذات الأثر اجل�هري على البيانات املالية.

ج/3     اأنظمة ال�صبط والرقابة الداخلية يف البنك.

تق�م جلنة التدقيق بتقدمي الت��صيات للمجل�ض بخ�ص��ض تعيني، اإنهاء عمل، مكافاآت املدقق اخلارجي  د- 
واأية �ضروط تعاقدية اأخرى تتعلق به، بالإ�ضافة اإلى تقييم مو�ضوعية املدقق اخلارجي، مع الأخذ بعني 

الإعتبار اأية اأعمال اأخرى قام بها خارج نطاق التدقيق بهدف �صمان تلك امل��ص�عية.

اإلى  بالإ�صافة  التنفيذية،  الإدارة  من  معل�مات  اأية  على  التدقيق �صالحية احل�ص�ل  لدى جلنة  تت�فر  هـ- 
حقها يف ا�صتدعاء اأي م�ظف تنفيذي اأو ع�ص� جمل�ض اإدارة حل�ص�ر اجتماعاتها. 

تق�م جلنة التدقيق بالجتماع مع املدقق اخلارجي واملدقق الداخلي وم�ص�ؤويل الإمتثال مرة واحدة على  و- 
الأقل يف ال�صنة، وبدون ح�ص�ر اأع�صاء الإدارة التنفيذية.

اإن م�ص�ؤولية جلنة التدقيق ل تغني عن م�ص�ؤوليات املجل�ض اأو الإدارة التنفيذية للبنك، فيما يتعلق بالرقابة  ز- 
على كفاية اأنظمة ال�صبط والرقابة الداخلية لديه.

تق�م جلنة التدقيق باعتماد خطة التدقيق ال�صن�ية ومراقبة تطبيقها، اإ�صافة اإلى مراجعة مالحظات  ح- 
التدقيق، وتعد جلنة التدقيق امل�ص�ؤول املبا�صر عن الإ�صراف على اأعمال اإدارة التدقيق الداخلي.

4-    جلنة النتقاء واملكافاآت

تك�ن  ان  على  الأقل،  على  تنفيذيني  غري  اأع�صاء  ثالثة  من  البنك  يف  واملكافاآت  الإنتقاء  جلنة  تتاألف  اأ- 
غالبيتهم (مبا يف ذلك رئي�ض اللجنة) من الأع�صاء امل�صتقلني.

تت�لى جلنة النتقاء واملكافاآت حتديد ما اإذا كان للع�ص� �صفة الع�ص� امل�صتقل، اآخذة بعني العتبار احلد  ب- 
الأدنى للمتطلبات ال�اجب ت�فرها فيه وال�اردة يف هذا الدليل .
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تت�لى جلنة النتقاء واملكافاآت م�ص�ؤولية ت�فري معل�مات وملخ�صات ح�ل خلفية بع�ض امل�ا�صيع الهامة  ج- 
ذات  امل�ا�صيع  اأحدث  على  امل�صتمر  اطالعهم  من  والتاأكد  الطلب،  عند  املجل�ض  لأع�صاء  البنك  عن 
العالقة بالعمل امل�صريف. وحتقيقا لذلك يق�م البنك بت�صجيع اأع�صاء جمل�ض اإدارته على ح�ص�ر الندوات 

واملنا�صبات التي تتيح لهم فر�صة اللقاء مع امل�ؤ�ص�صات وال�صركات املحلية والعاملية.

ت��صي جلنة النتقاء واملكافاآت باملكافاآت (مبا يف ذلك الراتب ال�صهري وامليزات الأخرى) للمدير العام.  د- 
كما تق�م اللجنة مبراجعة املكافاآت (مبا يف ذلك الرواتب) املمن�حة لباقي اأع�صاء الإدارة التنفيذية.

تت�لى جلنة النتقاء واملكافاآت، م�ص�ؤولية التاأكد من وج�د �صيا�صة مكافاآت لدى البنك ت�صمن اأن تك�ن  هـ- 
املكافاآت والرواتب كافية ل�صتقطاب اأ�صخا�ض م�ؤهلني للعمل يف البنك والحتفاظ بهم، ومبا يتما�صى مع 

املكافاآت والرواتب املمن�حة من قبل البن�ك املماثلة يف ال�ص�ق.

يتم الإف�صاح عن ملخ�ض ل�صيا�صة املكافاآت لدى البنك يف التقرير ال�صن�ي للبنك، وحتديدا مكافاآت اأع�صاء  و- 
املجل�ض كلٌّ على حدة، واأعلى رواتب مت دفعها خالل ال�صنة للمديرين التنفيذيني من غري اأع�صاء املجل�ض.

لإعادة  املجل�ض،  اأع�صاء  من  اأ�صخا�ض  ت�صمية  من  واملكافاآت  النتقاء  جلنة  قيام  من  مينع  ما  ي�جد  ل  ز- 
تر�صيحهم وانتخابهم وفقا لأحكام قان�ن ال�صركات، اآخذة بعني الإعتبار عدد مرات ح�ص�رهم ون�عية 
وفاعلية م�صاركتهم يف اجتماعات املجل�ض، علما باأن قان�ن ال�صركات ين�ض على اأن مدة �صالحية املجل�ض 
تنتهي بعد اأربع �صن�ات من تاريخ انتخابه، واأنه يتطلب لتجديد ع�ص�ية اأي ع�ص� جمل�ض تر�صيح نف�صه 

لالإنتخاب خالل اجتماع الهيئة العامة ال�صن�ي للبنك.

5-    جلنة اإدارة املخاطر

اإ�صافة للرئي�ض/ املدير العام ،  اإدارة،  اإدارة املخاطر يف البنك من ثالثة اأع�صاء جمل�ض  تتاألف جلنة  اأ- 
وت�صم يف ع�ص�يتها ثالثة اأع�صاء من الإدارة التنفيذية.

تق�م جلنة اإدارة املخاطر مبراجعة �صيا�صات وا�صرتاتيجيات اإدارة املخاطر لدى البنك قبل اعتمادها  ب-  
من املجل�ض. وتقع على عاتق اإدارة البنك التنفيذية م�ص�ؤولية تنفيذ هذه الإ�صرتاتيجيات بالإ�صافة اإلى 

تط�ير �صيا�صات واإجراءات اإدارة خمتلف اأن�اع املخاطر.

يتم اقرتاح هيكل دائرة املخاطر، وعملية تط�يرها من قبل الإدارة التنفيذية للبنك بحيث تتم مراجعته  ج- 
من قبل جلنة اإدارة املخاطر واعتماده من املجل�ض.

ت�اكب جلنة اإدارة املخاطر التط�رات ال�صريعة والتعقيدات املتزايدة التي تطراأ على اإدارة املخاطر داخل  د- 
البنك، وتق�م برفع تقارير دورية اإلى املجل�ض ح�ل تلك التط�رات .

اأدائه، كما يقرر  يعمل جمل�ض الإدارة على �صمان وج�د نظام رقابي داخلي فّعال والتحقق من ُح�صن  هـ- 
املجل�ض �صيا�صات اإدارة املخاطر ب�صكل عام ويحدد اإطارها.
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6-    جلنة الإ�صرتاتيجية امل�ؤ�ص�صية

تتاألف جلنة الإ�صرتاتيجية امل�ؤ�ص�صية يف البنك من ثالثة اأع�صاء من جمل�ض الإدارة ومن الرئي�ض /املدير  اأ- 
العام ، وت�صم يف ع�ص�يتها املدير املايل العام وم�صاعد املدير العام.

تت�لى جلنة الإ�صرتاتيجية امل�ؤ�ص�صية املهام التالية: ب- 

الإ�صراف على جميع العنا�صر ذات العالقة با�صرتاتيجية البنك، والتاأكد من وج�د �صيا�صات عامة    -1
لتنفيذ الإ�صرتاتيجيات بفاعلية.

امل�افقة على القرارات الإ�صرتاتيجية، وت�جيه الإدارة التنفيذية والفريق الإداري ، وي�صمل ذلك:  -2

-    الإ�صرتاتيجيات وخطط العمل والأداء جلميع القطاعات والدوائر.

-    التعديالت اخلا�صة بامل�صت�ى ال�ظيفي الأول.

-    الإجراءات امل�ؤ�ص�صية.

مراجعة واإقرار اأية ا�صتثمارات جديدة، عمليات الإ�صتح�اذ والإندماج والت��صع يف اأ�ص�اق جديدة،    -3
وعمليات التخلي عن امللكية اخلا�صة بالبنك اأو ال�صركات التابعة اأو احلليفة.

                 

رابعا: بيئة ال�سبط والرقابة الداخلية

1-    اأنظمة ال�صبط والرقابة الداخلية

تتم مراجعة هيكل اأنظمة ال�صبط والرقابة الداخلية من قبل املدقق الداخلي واملدقق اخلارجي، مرة  اأ- 
واحدة على الأقل �صن�يا.

يق�م املجل�ض بت�صمني التقرير ال�صن�ي للبنك تقريرا ح�ل مدى كفاية اأنظمة ال�صبط والرقابة الداخلية  ب- 
على الإبالغ املايل Financial Reporting ويت�صمن التقرير ما يلي:

ب/1 فقرة ت��صح م�ص�ؤولية الإدارة التنفيذية عن و�صع اأنظمة �صبط ورقابة داخلية  على الإبالغ   -
املايل يف البنك واملحافظة على تلك الأنظمة.

ب/2 فقرة ح�ل اإطار العمل الذي قامت الإدارة التنفيذية با�صتخدامه لتقييم فعالية اأنظمة ال�صبط   -
والرقابة الداخلية.

بتاريخ  ه�  وكما  الداخلية،  والرقابة  ال�صبط  اأنظمة  فاعلية  ملدى  التنفيذية  الإدارة  تقييم  ب/3   -
البيانات املالية التي يت�صمنها التقرير ال�صن�ي للبنك.

ب/4 الإف�صاح عن اأي م�اطن �صعف يف اأنظمة ال�صبط والرقابة الداخلية، ذات قيمة ج�هرية (اأي   -
موطن �ضعف جوهري هو نقطة او جمموعة نقاط �ضعف وا�ضحة ينتج عنها احتمال عدم اإمكانية 

منع اأو الك�صف عن بيان غري �صحيح وذي اأثر ج�هري).

ب/5 تقرير من املدقق اخلارجي يبني راأيه يف تقييم الإدارة التنفيذية لفعالية اأنظمة ال�صبط والرقابة الداخلية.  -
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خماوف  وج�د  عن  حينه،  يف  �صري  وب�صكل  الإبالغ  من  امل�ظفني  متكن  اإجراءات  ب��صع  البنك  يق�م  ج- 
املخاوف  هذه  يف  با�صتقاللية  التحقيق  يتم  باأن  ي�صمح  وب�صكل  خمالفات،  حدوث  احتمالية  بخ�ص��ض 

ومتابعتها. وتتم مراقبة تنفيذ هذه الإجراءات من قبل جلنة التدقيق.

2-     التدقيق الداخلي:

ي�فر البنك لإدارة التدقيق الداخلي العدد الكايف من الك�ادر الب�صرية امل�ؤهلة  ويتم تدريبها ومكافاأتها  اأ- 
ب�صكل منا�صب، ولإدارة التدقيق حق احل�ص�ل على اأية معل�مة والإت�صال باأي م�ظف داخل البنك، كما 
لها كافة ال�صالحيات التي متكنها من اأداء املهام امل�ك�لة اإليها وعلى النح� املطل�ب. ويق�م البنك بت�ثيق 
 (Internal Audit Charter) مهام و�صالحيات وم�ص�ؤوليات اإدارة التدقيق �صمن ميثاق التدقيق

املعتمد من املجل�ض، وتعميمه داخل البنك.

تق�م اإدارة التدقيق الداخلي برفع تقاريرها اإلى رئي�ض جلنة التدقيق. ب- 

ل يكلف م�ظف� التدقيق الداخلي باأية م�ص�ؤوليات تنفيذية، وتك�ن اإدارة التدقيق الداخلي م�ص�ؤولة عن  ج- 
اأية احتمالية  التدقيق عن  اإعالم جلنة  الداخلي، كما تك�ن م�ص�ؤولة عن  التدقيق  اقرتاح هيكل ونطاق 

ل�ج�د تعار�ض يف امل�صالح.

متار�ض اإدارة التدقيق الداخلي مهامها، وتعد تقريرها كامال دون اأي تدخل خارجي، ويحق لها مناق�صة  د- 
تقاريرها مع الدوائر التي مت تدقيقها.

تت�صمن امل�ص�ؤولية الأ�صا�صية لإدارة التدقيق الداخلي، والتي يجب اأن تق�م على اأ�صا�ض املخاطر، مراجعة  هـ- 
- وبحد اأدنى - ما يلي:

والإدارية  املالية  الأم�ر  الرئي�صية ح�ل  املعل�مات  اأن  (للتاأكد من  البنك  املايل يف  الإبالغ  عمليات   -1
والعمليات تت�فر فيها الدقة والإعتمادية والت�قيت املنا�صب).

الإمتثال ل�صيا�صات البنك الداخلية واملعايري والإجراءات الدولية والق�انني والتعليمات ذات العالقة.  -2

3-    التدقيق اخلارجي:

يتبنى البنك الدوران املنتظم للتدقيق اخلارجي بني مكاتب التدقيق، ويف حال �صع�بة تطبيق ذلك من  اأ- 
الناحية العملية، يطلب البنك الدوران املنتظم لل�صريك الرئي�صي امل�ص�ؤول عن التدقيق اخلارجي للبنك.

جلنة  مع  اخلارجي  املدقق  ويجتمع  تقريره،  من  بن�صخة  التدقيق  جلنة  بتزويد  اخلارجي  املدقق  يق�م  ب- 
التدقيق بدون ح�ص�ر الإدارة التنفيذية مرة واحدة على الأقل �صن�يا.

4-    اإدارة املخاطر:

ترفع دائرة اإدارة املخاطر يف البنك تقاريرها اإلى جلنة اإدارة املخاطر، اأما بالن�صبة للعمليات الي�مية  اأ- 
فيك�ن ارتباطها مع املدير العام.
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تت�صمن م�ص�ؤوليات دائرة اإدارة املخاطر يف البنك مايلي: ب- 

ب/1   حتليل جميع املخاطر مبا فيها خماطر الئتمان، خماطر ال�ص�ق، خماطر ال�صي�لة وخماطر العمليات.  

ب/2   تط�ير منهجيات القيا�ض وال�صبط لكل ن�ع من اأن�اع املخاطر.  

ب/3   الت��صية للجنة اإدارة املخاطر ب�صق�ف للمخاطر وامل�افقات، ورفع التقارير وت�صجيل حالت   
ال�صتثناءات عن �صيا�صة اإدارة املخاطر.

املخاطر ومنظ�مة  املخاطر  قيا�ض  عن  مبعل�مات  العليا  التنفيذية  والإدارة  املجل�ض  تزويد  ب/4      
(Risk Profile) يف البنك (يق�م املجل�ض و يف كل اجتماع له مبراجعة اإح�صائيات املخاطر يف 

البنك: الن�عية والكمية وب�صكل منتظم).

ب/5   ت�فري معل�مات ح�ل املخاطر لدى البنك ل�صتخدامها لأغرا�ض الإف�صاح والن�صر للجمه�ر.  

الت�صغيل،  وخماطر  واخلزينة  واملطل�بات  امل�ج�دات  واإدارة  الئتمان،  جلان  مثل  البنك  جلان  تق�م  ج- 
مب�صاعدة دائرة اإدارة املخاطر يف القيام مبهامها وفق ال�صالحيات املحددة لهذه اللجان.

يت�صمن التقرير ال�صن�ي للبنك معل�مات عن دائرة اإدارة املخاطر بخ�ص��ض هيكلها، وطبيعة عملياتها،  د-  
والتط�رات التي طراأت فيها.

Compliance 5-    الإمتثال

يق�م البنك برفد اإدارة الإمتثال امل�صتقلة لديه بك�ادر مدربة وعلى اأن تكافاأ ب�صكل كاف، ومبا يتما�صى  اأ- 
وتعليمات البنك املركزي ال�صادرة بهذا اخل�ص��ض.

تق�م اإدارة الإمتثال باإعداد منهجية فعالة ل�صمان امتثال البنك جلميع الق�انني والت�صريعات النافذة،  ب- 
واأية اإر�صادات واأدلة ذات عالقة، وعلى البنك ت�ثيق مهام �صالحيات وم�ص�ؤوليات اإدارة الإمتثال ويتم 

تعميمها داخل البنك.

يعتمد املجل�ض ويراقب �صيا�صة الإمتثال، ويك�ن اإعدادها وتط�يرها والتاأكد من تطبيقها يف البنك من  ج- 
�صالحيات اإدارة الإمتثال.

ترفع اإدارة الإمتثال تقاريرها ح�ل نتائج اأعمالها ومراقبتها لالإمتثال اإلى املجل�ض، مع اإر�صال ن�صخة الى  د- 
الإدارة التنفيذية  ومبا يتما�صى وتعليمات البنك املركزي ال�صادرة بهذا اخل�ص��ض.

خام�سا: العالقة مع امل�ساهمني:

يق�م البنك باإتخاذ خط�ات لت�صجيع امل�صاهمني، وخا�صة �صغارهم، على ح�ص�ر الإجتماع ال�صن�ي للهيئة   -1
العامة، وللت�ص�يت اإما ب�صكل �صخ�صي اأو بت�كيل �صخ�ض يف حالة غيابهم.

الإجتماع  املجل�ض  عن  منبثقة  اأخرى  جلان  واأية  واملكافاآت  والرت�صيحات  التدقيق  جلان  روؤ�صاء  يح�صر   -2
ال�صن�ي للهيئة العامة.
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يح�صر ممثل�ن عن املدققني اخلارجيني الإجتماع ال�صن�ي للهيئة العامة، بهدف الإجابة عن اأية اأ�صئلة   -3
قد تطرح ح�ل التدقيق وتقرير املدقق.

يراعى الت�ص�يت - على حدة - على كل ق�صية تثار خالل الإجتماع ال�صن�ي للهيئة العامة.  -4

وفقا ملا ورد يف قان�ن ال�صركات، ينتخب اأع�صاء املجل�ض اأو يعاد انتخابهم خالل الإجتماع ال�صن�ي للهيئة   -5
العامة، ووفقا ملا جاء يف النظام الأ�صا�صي للبنك، كما يجري انتخاب املدقق اخلارجي خالل نف�ض الإجتماع.

بعد انتهاء الجتماع ال�صن�ي للهيئة العامة، يتم اإعداد تقرير لإطالع امل�صاهمني ح�ل املالحظات التي متت خالله   -6
والنتائج، مبا يف ذلك نتائج الت�ص�يت والأ�صئلة التي قام امل�صاهم�ن بطرحها وردود الإدارة التنفيذية عليها.

�ساد�سا: ال�سفافية والإف�ساح:

يق�م البنك بالإف�صاح وفقا للمعايري الدولية للتقارير املالية (IFRS) وتعليمات البنك املركزي الأردين   -1
فان  ذلك  على  عالوة  العالقة،  ذات  والت�صريعات  النافذ  البن�ك  قان�ن  مبقت�صى  وال�صادرة  ال�صارية 
البنك  يك�ن على دراية بالتغيريات التي تطراأ على املمار�صات الدولية لالإبالغ املايل، ونطاق ال�صفافية 
املطل�ب من امل�ؤ�ص�صات املالية، وتقع على اإدارة البنك م�ص�ؤولية التاأكد من التقيد بالتطبيق الكامل لكافة 
التعديالت التي تطراأ على املعايري الدولية للتقارير املالية، وتق�م الإدارة التنفيذية برفع تقارير ح�ل 
البنك يف جمال  تعزيز ممار�صات  �ُصبل  الت��صيات ح�ل  تقدمي  اإلى  بالإ�صافة  املجل�ض،  اإلى  التط�رات 

الإف�صاح، وب�صكل يزيد عن متطلبات البنك املركزي الأردين بهذا اخل�ص��ض.

وامل�صاهمني،  املركزي  البنك  من  لكل  ن�صاطاته  ح�ل  ومعنى  دللة  ذات  معل�مات  بت�فري  البنك  يلتزم   -2
وامل�دعني والبن�ك الأخرى واجلمه�ر ب�صكل عام، مع الرتكيز على الق�صايا التي تثري قلق امل�صاهمني، و 

يف�صح البنك عن جميع هذه املعل�مات ب�صكل دوري ومتاح للجميع.

ي��صح البنك يف تقريره ال�صن�ي م�ص�ؤوليته جتاه دقة وكفاية البيانات املالية للبنك واملعل�مات ال�اردة يف   -3
تقريره ال�صن�ي.

والبنوك  واملودعني  وامل�ضاهمني  الرقابية  ال�ضلطات  مع  ات�ضال  خطوط  على  باملحافظة  البنك  يلتزم   -4
الأخرى واجلمهور ب�ضكل عام، وتكون هذه اخلطوط من خالل ما يلي:

وم��ص�عية  �صاملة  معل�مات  ت�فري  على  قادر  م�ؤهل  كادر  وي�صغلها  امل�صتثمرين،  عالقات  وظيفة  اأ-    
وحمّدثة عن البنك وو�صعه املايل واأدائه واأن�صطته.

ب- التقرير ال�صن�ي والذي يتم اإ�صداره بعد نهاية ال�صنة املالية.

ج-   تقارير ربعية حتت�ى على معل�مات مالية ربع �صن�ية، بالإ�صافة اإلى تقرير املجل�ض ح�ل تداول اأ�صهم 
البنك وو�صعه املايل خالل ال�صنة.

د-   الجتماعات الدورية بني الإدارة التنفيذية يف البنك وامل�صتثمرين وامل�صاهمني.

تقدمي ملخ�ض دوري للم�صاهمني واملحللني يف ال�ص�ق املايل وال�صحفيني املتخ�ص�صني يف القطاع  هـ- 
املايل من قبل الإدارة التنفيذية العليا وب�صكل خا�ض املدير العام واملدير املايل .
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ت�فري املعل�مات ال�اردة يف التقرير ال�صن�ي للبنك اأو تقاريره الربعية اأو يف املحا�صرات التي تقدمها  و- 
للبنك  الإلكرتوين  امل�قع  وعلى  امل�صتثمرين،  عالقات  وظيفة  خالل  من  وذلك  التنفيذية،  الإدارة 

ب�صكل حمّدث وباللغتني العربية والإجنليزية.

ي�صمى للبنك  التنفيذية  الإدارة  من  اإف�صاحًا  الربعية  وتقاريره  للبنك  ال�صن�ي  التقرير  يت�صمن   -5 
نتائج  بفهم  للم�صتثمرين  ي�صمح   (MD&A «Management Discussion and Analysis«)
املعروفة  لالجتاهات  املحتمل  الأثر  ذلك  يف  مبا  للبنك،  املايل  وال��صع  وامل�صتقبلية،  احلالية  العمليات 
واحل�ادث وحالت عدم التاأكد، ويتعهد البنك باللتزام بان جميع الإي�صاحات ال�اردة يف هذا الإف�صاح 

معتمدة وكاملة وعادلة ومت�ازنة ومفه�مة وت�صتند اإلى البيانات املالية املن�ص�رة للبنك.

يت�صمن التقرير ال�صن�ي وكجزء من اللتزام بال�صفافية والإف�صاح الكامل على وجه اخل�ص��ض ما يلي:  -6

دليل احلاكمية امل�ؤ�ص�صية لدى البنك والتفا�صيل ال�صن�ية للتزامه ببن�دها. اأ- 

فيما  البنك،  راأ�صمال  اإدارة: م�ؤهالته وخرباته، مقدار ح�صته يف  معل�مات عن كل ع�ص� جمل�ض  ب- 
اأو غري تنفيذي، ع�ص�يته يف جلان املجل�ض، تاريخ انتخابه يف املجل�ض،  اإذا كان م�صتقاًل، تنفيذيًا 
اأية ع�ص�يات يف جمال�ض اإدارة اأخرى ،املكافاآت/ الرواتب التي ح�صل عليها من البنك، القرو�ض 

املمن�حة من البنك واأية عمليات اأخرى بني البنك والع�ص� اأو �صركاته اأو الأطراف ذات ال�صلة به.

ملخ�صًا للهيكل التنظيمي للبنك. ج- 

ملخ�صًا ملهام وم�ص�ؤوليات جلان املجل�ض واأية �صالحيات قام املجل�ض بتف�ي�صها لتلك اللجان. د- 

عدد مرات اجتماع املجل�ض وجلان املجل�ض. هـ- 

ملخ�صًا عن �صيا�صة املكافاآت واأعلى راتب مت دفعه لالإدارة التنفيذية. و- 

�صهادة املجل�ض بكفاية اأنظمة ال�صبط والرقابة الداخلية. ز- 

و�صفًا لهيكل واأن�صطة دائرة اإدارة املخاطر. ح- 

امل�ضاهمني الرئي�ضيني يف البنك )مثل امل�ضاهم اأو اجلهات ذات العالقة والتي متلك اأو لها �ضيطرة  ط- 
على اأكرث من 10% من راأ�ض مال البنك) مع حتديد (ultimate beneficial owners) (وهم 
امل�صاهم�ن الرئي�صي�ن يف ال�صـركات التي تعترب م�صاهمًا رئي�صيًا يف البنك)، اإذا كان ذلك �صروريا. 
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اإف�ساح عن مدى الإلتزام بتطبيق القواعد الر�سادية لدليل حوكمة ال�سركات امل�ساهمة واملدرجة يف بور�سة عمان.

: البنك العربي  ا�صم ال�صركـة   

2011 : ال�صنة املاليـة   

: »حممد عبد احلميد« عبد املجيد عبد احلميد �صومان رئي�ص جمل�ص االإدارة  

: نعمه اليا�ص �صباغ  املديــر العــام  

اإن ال�صركة ملتزمة بجميع الق�اعد الآمرة والعامة، كما واأنها ملتزمة بالق�اعد الإر�صادية مبا ين�صجم مع طبيعة 
ون�ع ن�صاطها / الأعمال امل�صرفية ووفقًا لالأحكام والق�انني النافذة واملعم�ل بها، وان الق�اعد الإر�صادية التي مل 

تلتزم ال�صركة بها هي املبينة تاليًا وم��صحًا اإزائها مربرات عدم اللتزام بها :

االأ�صبــابالقاعــدةالرقم

وفق 1 الإدارة  جمل�ض  اأع�صاء  انتخاب  يتم 
الهيئة  الرتاكمي من قبل  الت�ص�يت  اأ�صل�ب 

العامة لل�صركة بالقرتاع ال�صري.
)قاعدة اإر�سادية(

اإن ما ه� معم�ل به لدى دائرة مراقبة ال�صركات ووفقًا 
لأحكام قان�ن ال�صركات ه� النتخاب جلميع املر�صحني 
يتجاوز  ل  بعدد  فقط  لأحدهم  اأو  املر�صحني  لبع�ض  اأو 

عدد اأع�صاء املجل�ض ح�صب النظام الأ�صا�صي.

م�صاهم 2 كل  اإلى  الدع�ة  الإدارة  جمل�ض  ي�جه 
بالربيد  العامة  الهيئة  اجتماع  حل�ص�ر 
ي�مًا   21 قبل  بامل�صاهم،  اخلا�ض  اللكرتوين 
من التاريخ املقرر لعقد الجتماع، على اأن يتم 
لعقد  املنا�صبة  والإجراءات  الرتتيبات  اإعداد 

الجتماع مبا يف ذلك اختيار املكان والزمان.
)قاعدة اإر�سادية(

حل�ص�ر  امل�صاهمني  اإلى  الدع�ة  باإر�صال  ال�صركة  ُتلزم 
اجتماع الهيئة العامة وفقًا ملا تن�ض عليه املادة (144) 

من قان�ن ال�صركات.

يتم الإعالن عن م�عد ومكان عقد اجتماع الهيئة 3
العامة يف ثالث �صحف ي�مية حملية وملرتني على 

الأقل وعلى امل�قع اللكرتوين لل�صركة.
)قاعدة اإر�سادية(

ال�صركة بالإعالن عن م�عد ومكان عقد اجتماع  ُتلزم 
من   (145) املادة  عليه  تن�ض  ملا  وفقًا  العامة  الهيئة 

قان�ن ال�صركات.

لل�صركة 4 ال�صن�ية  الأرباح  على  احل�ص�ل 
الهيئة  قرار  �صدور  من  ي�م  ثالثني  خالل 

العامة بت�زيعها.
)قاعدة اآمرة واإر�سادية(

تاريخ  الأرباح خالل 45 ي�مًا من  بت�زيع  ال�صركة  ُتلزم 
�صدور قرار الهيئة العامة بت�زيعها وذلك وفقًا ملا تن�ض 

عليه املادة (191/ج) من قان�ن ال�صركات.

امل�ؤ�ص�صية املعتمد من قبل  ال�اردة يف دليل احلاكمية  التزامه بتطبيق الأحكام والبن�د  ي�ؤكد  العربي  البنك  اإن 
جمل�ض الإدارة بتاريخ 2007/12/30.
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جدول اأعمال الهيئة العامة العادية الثاين والثمانني :

قراءة وقائع اجلل�صة ال�صابقة للهيئة العامة العادية احلادي والثمانني.  -1 

مناق�صة تقرير جمل�ض الإدارة عن ال�صنة املالية 2011 وخطة عمل ال�صركة امل�صتقبلية وامل�صادقة عليهما.  -2 

�صماع تقرير مدققي ح�صابات البنك عن ال�صنة املالية 2011.  -3 

مناق�صة ح�صابات وميزانية البنك لل�صنة املالية 2011 وامل�صادقة عليها،  وامل�افقة على اقرتاح جمل�ض الإدارة   -4 
بت�زيع الأرباح على امل�صاهمني مببلغ  250 فل�صًا لل�صهم ال�احد اأي بن�صبة 25% من القيمة ال�صمية لل�صهم 

البالغة دينار اأردين واحد.

اإبراء ذمة اأع�صاء جمل�ض الإدارة عن ال�صنة املالية 2011.  -5 

انتخاب مدققي ح�صابات البنك لل�صنة املالية 2012 وحتديد اأتعابهم.  -6 

للهيئة  العادي  الجتماع  نطاق  يدخل يف  الأعمال مما  اإدراجها يف جدول  العامة  الهيئة  تقرتح  اأخرى  اأم�ر   -7 
العامة، على اأن يقرتن اإدراج هذا القرتاح مب�افقة عدد من امل�صاهمني ميثل�ن ما ل يقل عن 10% من الأ�صهم 

املمثلة يف الجتماع.

جدول اأعمال الهيئة العامة غري العادية :

اأخذ م�افقة الهيئة العامة على �صراء اأ�صهم خزينة وذلك ح�صب متطلبات املادة 5 من تعليمات �صراء ال�صركات 
12/ف   ) املادتني  لأحكام  بال�صتناد  ال�صادرة  اخلزينة)  (اأ�صهم  عنها  ال�صادرة  لالأ�صهم  العامة  امل�صاهمة 

و123/ب ) من قان�ن الأوراق املالية رقم 76 ل�صنة 2002 والتي تن�ض :

ي�سرتط يف عملية �سراء ال�سركة لأ�سهمها ما يلي :

اأن ل يتجاوز عدد الأ�صهم املراد �صراوؤها 5% من عدد الأ�صهم املكتتب بها لل�صركة، اإّل اأنه يج�ز ومب�افقة  اأ- 
الهيئة اأن تبلغ هذه الن�صبة ما ل يتجاوز %10 .

اأن ل يزيد املبلغ املخ�ص�ض ل�صراء ال�صركة لأ�صهمها عن جمم�ع الأرباح املدّورة والحتياطات الختيارية  ب- 
لل�صركة .
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عناوين الفروع واملكاتب الرئي�صية للبنك العربي

العنــــــوان البلــــــد

هاتف:  5600000 (6) 00962
       00962 (6) 5660140  

فاك�ض: 5606793 (6) 00962
00962 (6) 5606830  

الإدارة العامة
�ض.ب 950545

عّمان 11195 الأردن اململكة االأردنية الها�صمية

هاتف: 9/ 4638161 (6) 00962 
فاك�ض: 4637082 (6) 00962 

�صارع امللك في�صل
�ض.ب 144186

عّمان 11814  الأردن 

هاتف: 5000013 (6) 00962
فاك�ض: 5670564 (6) 00962

ال�صمي�صاين
�ض.ب 144186

عّمان 11814 الأردن 

هاتف: 2978100 (2) 00970
فاك�ض: 2982444 (2) 00970 

�ض.ب 1476
�صارع فندق جراند بارك

املا�صي�ن – رام اهلل 
فل�صطني

فل�صطني

هاتف:  17549000 00973
فاك�ض:  17541116 00973

�ض.ب 813
مبنى رقم 540

�صارع 1706 – بل�ك 317
املنطقة الدبل�ما�صية

مملكة البحرين

مملكة البحرين

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

هاتف: 2950845 (4) 00971
فاك�ض: 2955974 (4) 00971

اأب� ظبي:
�ض.ب 875

�صارع الن�صر
بناية ال�صيخ طحن�ن بن حممد

 دبــي:
�ض. ب 11364

�صارع الحتاد
منطقة ميناء �صعيد 

دولة االإمارات العربية املتحدة

هاتف :  980246/9 (1)00961
فاك�ض:      980299 (1) 00961
00961 (1) 980803                 

�ض .ب11 – 1015  
ريا�ض ال�صلح

�صارع امل�صارف
مبنى �صركة الأبنية التجارية

بريوت - لبنان

اجلمهورية اللبنانية
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العنــــــوانع البلــــــد

هاتف: 71 /33029069 (2) 0020
فاك�ض:   33029068 (2) 0020 

�ض.ب 68 املهند�صني
�صارع جزيرة العرب 

بناية رقم50 
القاهرة - م�صر

جمهورية م�صر العربية

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

�ض.ب 475 و1301        
�صارع الزبريي

�صنعاء
اجلمهورية اليمنية

هاتف:  3152  2222 (5) 00212
فاك�ض: 0233 2220 (5) 00212

�ض .ب13810 
 174�صارع حممد اخلام�ض

الدار البي�صاء
اململكة املغربية

هاتف: 44387777 00974
فاك�ض: 44410774 00974

 �ض.ب172 
منطقة حمد الكبري

جادة رقم119 
الدوحة – قطر

دولة قطر

هاتف: 608725 (21) 00213
فاك�ض:   608708 (21) 00213

15 �صارع ال�صعادة
اإقامة �صعباين - وادي حيدرة

اجلزائر العا�صمة
اجلزائر

اجلزائر 

هاتف: 65330055  0065
فاك�ض:65322150  0065

80 Raffles Place
UOB Plaza 2 # 32-20
Singapore 048624

�صنغافورة 

هاتف: 9700 -715 (212) 001
فاك�ض: 4632 -593 (212) 001

520 Madison Avenue
New York، NY 10022-4237

الواليات املتحدة االأمريكية 
)وكالة نيويورك(

هاتف: 38 /65077737 (21) 0086
فاك�ض: 65072776 (21) 0086

Unit 1803، Shanghai Trade 
Square
188 Si Ping Road،
Shanghai 200086 
China

ال�صني ال�صعبية
)مكتب متثيلي(

هاتف: 4290  775 (2) 0082
فاك�ض: 4294  775 (2) 0082   

Samwha Bldg.، 4 th Floor 
21 Sogong-Dong
Chung – ku
Seoul 100-070
Korea

كوريا اجلنوبية
)مكتب متثيلي(
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هاتف: 8500  7315 (20) 0044
فاك�ض: 7620   7600 (20) 0044 

13-15 Moorgate                                     
London EC2R 6AD

بنك اأوروبا العربي �ص.م.ع
اململكة املتحدة

هاتف: 45616000 (1) 0033
فاك�ض: 42890978  (1) 0033

P.O. Box 319                                               
75365 Paris Cedex 08
26 Avenue des Champs Elysees 
75008 Paris                                                     

فرن�صا

هاتف: 76398521 (2) 0039
فاك�ض: 782172 (2) 0039

Corso Matteotti 1A                                           
20121 Milan اإيطاليا

هاتف: 3084290 (91) 0034
فاك�ض: 3086484 (91) 0034

Paseo de la Castellana 31،                     
Planta baja 28046 Madrid   

اإ�صبانيا

هاتف: 242590 (69) 0049
فاك�ض: 235471 (69) 0049

Bockenheimer
Landstrasse 24              
60323 Frankfurt am Main

اأملانيا

هاتف: 5134240  00431
فاك�ض: 51342409  00431

Mahlerstrasse  7
Top 15+16                                                     
1010 Vienna

النم�صا

هاتف: 93778900  (2) 0061
فاك�ض: 92215428  (2) 0061

P.O. Box N 645                                                    
Grosvenor Place NSW 1220                     
Level 9، 200 George Street                             
Sydney NSW 2000

البنك العربي اأ�صرتاليا 
املحدود

هاتف: 3683434  (212) 0090
فاك�ض: 3683535  (212) 0090

19 Mayis Mah.
19 Mayis Cad 
Sisli Plaza A Blok No. 7   
Sisli 34360 Istanbul - Turkey           

تركيا
Turkland Bank A.S.

هاتف: 2657111 (44) 0041
فاك�ض: 2657330 (44) 0041

Zurich
Claridenstrasse26 
 P.O .Box2023 
CH 8022 - Zurich �صوي�صرا

البنك العربي )�صوي�صرا( 
هاتف: 7151211 (22) 0041املحدود

فاك�ض: 7151311 (22) 0041  

Geneva
Place Longemalle 10-12     
 P.O .Box3575 
CH 1211 - Geneva3 

هاتف: 9083000 (22) 0041
فاك�ض: 7387229 (22) 0041

24 Rue Neuve-du-Molard  
P.O Box3155 .
CH 1211 - Geneva3    

املالية واملحا�شبة
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العنــــــوان البلــــــد

هاتف: 5685171 (6) 00962
فاك�ض: 5685890 (6) 00962

�ض.ب 9194 عمان 11191
جممع عمان التجاري

العبديل/ عمان - الأردن
�صركة الن�صر العربي للتاأمني

هاتف: 9421 (11) 00963
فاك�ض: 3349844 (11) 00963

�صارع املهدي بن بركة
اأب� رمانة / دم�صق - �ص�رية البنك العربي - �صورية

هاتف: 5694901 (6) 00962
فاك�ض: 5694914 (6) 00962

�صارع و�صفي التل (اجلاردنز)
�ض.ب 925802

عمان 11190 الأردن
البنك العربي االإ�صالمي  الدويل

تلفاك�ض: 985111 (1) 00961
00961 (1) 985222         
00961 (1)          987333

�ض.ب7000 -11 
ريا�ض ال�صلح ، �صارع امل�صارف

مبنى �صركة الأبنية التجارية
بريوت - لبنان

البنك العربي لالأعمال �ص.م.ل 

هاتف: 5526491 (6) 00962
فاك�ض: 5526492 (6) 00962

�ض.ب143156  
 11814الرابية

�صارع عبداهلل بن رواحة 
عّمان - الأردن

�صركة جمموعة العربي لال�صتثمار

هاتف: 351155 (71) 00216
فاك�ض: 347270 (71) 00216 

�ض.ب520 
ت�ن�ض1001  البنك العربي لتون�ص

هاتف: 24706265 00968  
00968  24754000

فاك�ض: 24797736  00968

�ض.ب 2010 روي112 
�صلطنة ُعمان بنك ُعمان العربي

هاتف: 4029000 (1) 00966
فاك�ض: 4027747 (1) 00966

�ض.ب 56921
�صارع امللك في�صل، 11564 الريا�ض 

اململكة العربية ال�صع�دية
البنك العربي الوطني

هاتف: 363610 (1) 00961
فاك�ض: 363659 (1) 00961

�ض.ب 2172 – 11
�صارع فينيقيا، بريوت - لبنان �صركة التاأمني العربية

هاتف: 6550001 (15) 00249
فاك�ض: 6550004 (15) 00249 

�ض.ب 955
�صرق اخلرط�م

 1DE بل�ك
عمارة رقم (7)

اخلرط�م - ال�ص�دان

�شركة البنك العربي ال�شوداين املحدودة

هاتف: 2980240 (2) 00970
فاك�ض: 2980249 (2) 00970 

�ض.ب 1476
رام اهلل – فل�صطني �صركة العربي جروب لال�صتثمار م.خ.م


