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كلمة رئي�س جمل�س الإدارة

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

�سهد العام 2015 جمموعة من التطورات التي القت بظاللها على امل�سهد القت�سادي العاملي واثرت على جمرياته. 
ففي حني وا�سل القت�ساد الأمريكي منوه وتزايدت مقدرته على خلق فر�س العمل، ومع ظهور بع�س بوادر حت�سن 
وترية الن�ساط يف جمموعة من بلدان القارة الأوروبية ال اأن هبوط اأ�سعار ال�سلع الأولية وبطء النمو يف ال�سني وما 
رافقه من تقلبات حادة يف اأ�سعار العمالت والأ�سهم عرب الأ�سواق العاملية، ل �سيما يف الدول ذات القت�سادات النا�سئة 

والنامية، كل ذلك اأدى اىل انخفا�س اآفاق النمو املتزامن وامل�ستدام لالقت�ساد العاملي.

اأدى ا�ستمرار الأحداث والتحولت التي ت�سهدها جمموعة من بلدان املنطقة العربية اإىل  و على ال�سعيد الإقليمي، 
النفطية،  وغري  منها  النفطية  املنطقة،  دول  على  ال�سغوطات  تزايد  اىل  النفط  اأ�سعار  يف  احلاد  النخفا�س  جانب 
النفاق  وتراجع معدلت  العامة  املالية  بال�سغوط على  متاأثرة  القت�سادي  النمو  �سلبًا على معدلت  اأثر  الذي  الأمر 

الراأ�سمايل.

ويف �سوء هذه املعطيات العاملية والإقليمية املتقلبة  وا�سل القطاع امل�سريف العربي التعامل مع جمموعة من التحديات 
والتي كان من اأبرزها حمدودية الفر�س التمويلية وارتفاع املخاطر الت�سغيلية هذا اىل جانب مواجهة تقلبات ا�سعار 
�سرف بع�س العمالت العربية وبع�س القيود ال�سافية على حتويل العمالت. كذلك واجهت البنوك العاملة يف البلدان 
النفطية تداعيات انخفا�س اأ�سعار النفط وما يرافقه من تباطوؤ يف الإنفاق احلكومي والذي من �ساأنه اأن يرتك اأثره 

على وترية منو الأ�سول وم�ستويات ال�سيولة مما قد ينعك�س على اأداء امل�سارف يف تلك الدول وم�ستويات ربحيتها.

اأن البنك العربي وا�سل حتقيق م�ستويات اداء قوية مظهرًا  وعلى الرغم من �سعوبة التحديات وتقلب الظروف ال 
قدرة عالية على التعامل مع خمتلف امل�ستجدات والحداث وال�ستفادة من الفر�س املتاحة على امتداد املناطق التي 
اأرباح ت�سغيلية بلغت 1.1مليار دولر هذا اىل جانب املحافظة على ن�سب  يعمل بها. وقد جت�سد هذا الأداء بتحقيق 
عالية من ال�سيولة وال�ستمرار يف تعزيز نقاط القوة وال�ستغالل المثل مل�سادر الدخل املتنوعة. اإن هذه الإجنازات 
ما كانت لتتحقق لول الثقة العالية التي يوليها لنا عمالوؤنا يف خمتلف الأ�سواق والقطاعات وقناعتهم الرا�سخة بالنهج 
املوؤ�س�سي الر�سني وال�سيا�سات امل�سرفية احل�سيفة التي ينتهجها البنك العربي يف خمتلف الدول التي يتواجد فيها. 

وفيما يتعلق بالق�سية املدنية املقامة �سد البنك يف نيويورك منذ عام 2004، فقد �سهد هذا العام التو�سل اإىل اتفاق 
ت�سوية دون القرار باأي م�سوؤولية جتاه املدعني ووفق �سروط مقبولة ومبا يحقق م�سالح البنك ويحميها، حيث اأن اإنهاء 
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هذه الق�سية �سيكون له اأثر ايجابي على قدرة البنك على التو�سع والنمو، خ�سو�سًا وان ذلك �سيوفر املزيد من اجلهد 
والنفقات وامل�ساريف والتي امتدت لفرتة تزيد عن اأحد ع�سر عامًا. هذا وقد قام البنك ببناء خم�س�سات كافية 

لتغطية الحتمالت املتوقعة مبوجب اتفاق الت�سوية مع املحافظة على قوة اأدائه ومركزه املايل.

وقد وا�سل البنك العربي اداء ر�سالته التنموية عرب املنطقة العربية من خالل م�ساهماته الفاعلة يف متويل امل�ساريع 
واحللول  اخلدمات  تقدمي  جانب  اىل  املتجددة  الطاقة  وم�ساريع  البينية  والتجارة  التحتية  البنية  وم�ساريع  احليوية 
خلق  يف  وامل�ساهمة  القت�سادي  النمو  عجلة  لدعم  البنك  جهود  اطار  يف  وال�سغرية  املتو�سطة  لل�سركات  امل�سرفية 
فر�س العمل وحتقيق التنمية امل�ستدامة. كما حفل هذا العام بالعديد من املبادرات التي اطلقها البنك و�ساهم فيها 
على ال�سعيد القت�سادي والجتماعي والبيئي والثقايف والعلمي انطالقًا من م�سوؤولية البنك الجتماعية جتاه متكني 

املجتمعات التي يعمل بها وبناء قدراتها.

اننا نتطلع اىل امل�ستقبل وكلنا تفاوؤل وثقة مبا �ستحمله لنا الفرتة القادمة من اجنازات �ستعود باخلري على م�ساهمينا 
وعمالئنا م�ستندين اىل قيمنا الرا�سخة وتاريخنا العريق ونهجنا املوؤ�س�سي الر�سني وكوادرنا الوظيفية الكفوؤة. 

ختامًا، اأتوجه بال�سكر اجلزيل اإىل البنك املركزي الأردين على الدور الفعال واملحوري الذي يقوم به ل�سمان �سالمة 
وا�ستقرار اجلهاز امل�سريف الأردين.

كما واأتوجه اإىل جميع م�ساهمينا الأفا�سل بجزيل ال�سكر والتقدير على ولئهم ودعمهم للبنك، كذلك اأتقدم بوافر 
ال�سكر وجزيل المتنان اإىل عمالئنا الكرام على ثقتهم الدائمة بنا وال�سكر مو�سول اي�سًا لكافة موظفينا يف خمتلف 
املناطق على جهودهم وتفانيهم يف خدمة موؤ�س�ستهم، موؤكدين للجميع حر�سنا الدائم على موا�سلة م�سرية النجاح 

والإجناز على كافة الأ�سعدة.

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

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

حققت جمموعة البنك العربي اأرباحا قبل املخ�س�سات وال�سرائب بلغت 1.1مليار دولر بنهاية العام 2015، كما 
بلغت الرباح بعد املخ�س�سات وال�سرائب 442 مليون دولر مقابل 577 مليون دولر يف العام 2014 وبلغت املخ�س�سات 
املقتطعة خالل العام 2015 مقابل الق�سية املرفوعة �سد البنك يف نيويورك 349 مليون دولر، وبهذا يكون البنك قد 

قام وخالل الأعوام الربعة املا�سية ولغاية نهاية هذا العام ببناء خم�س�س للق�سية بلغ مليار دولر. 

وتاأتي هذه النتائج لتثبت متانة و�سع البنك املايل ولتوؤكد على قدرته على التو�سع والنمو وحتقيق الربحية يف كافة 
الظروف، حيث بلغت حقوق امللكية 8 مليار دولر اأمريكي كما يف نهاية العام 2015. 

هذا وبلغت اجمايل الت�سهيالت الئتمانية 23.8 مليار دولر اأمريكي وبلغت ودائع العمالء 35.2 مليار دولر اأمريكي 
بنهاية العام 2015. وبا�ستثناء اثر التغري يف ا�سعار ال�سرف، اظهرت حمفظة الت�سهيالت الئتمانية وودائع العمالء 

ارتفاعا بن�سبة 3% لكل منهما مقارنة مع العام ال�سابق.

كذلك حقق البنك منوا بالأرباح الت�سغيلية مما يعك�س قدرته امل�ستمرة على توليد الأرباح م�ستفيدًا من انت�ساره يف 
الدخل  تنويع م�سادر  من  مكنه  الذي  المر  افريقيا  و�سمال  العربي  اخلليج  اأ�سواق  وخ�سو�سًا  ال�سواق  من  العديد 
واملحافظة على منو م�ستدام يف الرباح، بالإ�سافة اىل اأن البنك حافظ على كفاءته الت�سغيلية من خالل ال�سيطرة 
على  املحافظة  البنك  وا�سل  كما   .%42.3 اليرادات  اىل  امل�ساريف  ن�سبة  بلغت  حيث  الت�سغيلية  امل�ساريف  على 
اأف�سل املوؤ�سرات املالية حيث انخف�ست ن�سبة القرو�س املتعرثة اإىل اإجمايل القرو�س اإىل 4.8%، وبلغت ن�سبة تغطية 
اىل  القرو�س  ن�سبة  بلغت  �سيولة مرتفعة حيث  بن�سبة  احتفاظه  اىل  بالإ�سافة  املتعرثة %109،  للديون  املخ�س�سات 

الودائع 67.6 % ون�سبة كفاية راأ�س املال بلغت %14.2.

عاملية  جهات  عدة  من  التقدير  و�سهادات  اجلوائز  من  العديد  على  العربي  البنك  ح�سول  العام  هذا  �سهد  وقد 
فاينان�س وامييا   )Global Finance( العاملية  فاينان�س  غلوبال  جملتي  اختيار  اأبرزها  من  كان   مرموقة 

على  البنك  حاز  كما  الأو�سط.  ال�سرق  منطقة  يف  جتاري  متويل  بنك  كاأف�سل  للبنك   )EMEA Finance(
فاينان�س امييا  جملة  من  واملقدمة  الأو�سط  ال�سرق  يف  لل�سركات  الجتماعية  للم�سوؤولية  برنامج  اأف�سل   جائزة 

.)EMEA Finance(
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العاملية فاينان�س  غلوبال  جمالت:  من  الأردن  يف  بنك  اأف�سل  جائزة  العام  خالل  اجلوائز  قائمة  ت�سمنت   كما 
)Global Finance( ويورومني )Euromoney( وامييا فاينان�س )EMEA Finance( وذا بانكر ال�سرق 

.)Asiamoney( وجملة ا�سيا موين )The Banker Middle East( الأو�سط

وخالل الفرتة القادمة �سي�ستمر البنك العربي يف لعب دوره املحوري والبناء من خالل امل�ساهمة يف دفع عجلة النمو 
واملنتجة  احليوية  القت�سادية  القطاعات  دعم  على  الرتكيز  مع  فيها  يتواجد  التي  الأقطار  خمتلف  يف  الإقت�سادي 

وت�سخري �سبكة فروعنا املحلية والإقليمية والعاملية خلدمة عمالئنا يف خمتلف القطاعات. 

كذلك �سنوا�سل املحافظة على م�ستوى �سيولة مرتفعة لدعم عمليات البنك وحماية م�ساهميه وعمالئه مع املحافظة 
ورفع  للم�ساهمني  املتحققة  العائد  معدلت  حت�سني  جانب  اىل  املال  راأ�س  لكفاية  ومريحة  مرتفعة  ن�سبة  على  اأي�سًا 
ال�سيا�سات  تبني  موا�سلة  اإىل  بالإ�سافة  هذا  العمل  واإجراءات  العمليات  كفاءة  تعزيز  الت�سغيلية من خالل  الكفاءة 

الإئتمانية احل�سيفة وتطبيق اأف�سل املمار�سات على �سعيد اإدارة املخاطر. 

ختامًا اأتوجه بجزيل ال�سكر اإىل عمالئنا الكرام على ثقتهم الدائمة بنا وكذلك اأ�سكر كافة موظفي البنك العربي يف 
خمتلف املناطق على اإخال�سهم وتفانيهم يف تاأدية واجباتهم وم�سوؤولياتهم.
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نعمة اليا�ش �صباغ
املدير العام التنفيذي 
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جمم�عة االأعمال امل�صرفية لل�صركات وامل�ؤ�ص�صات املالية:

تنا�سب  التي  املالية جمموعة وا�سعة من احللول امل�سرفية  واملوؤ�س�سات  لل�سركات  الأعمال امل�سرفية  تقدم جمموعة 
احتياجات العمالء من قطاع ال�سركات واملوؤ�س�سات املالية واجلهات احلكومية من خالل �سبكة فروع البنك املنت�سرة 
خدمات  ايجاد  على  با�ستمرار  املالية   واملوؤ�س�سات  لل�سركات  امل�سرفية  العمال  جمموعة  تعمل  حيث  العامل.  حول 
م�سرفية مميزة ومبتكرة بالإ�سافة اىل تطوير املنتجات امل�سرفية خلدمة عمالئها. هذا وتعمل جمموعة الأعمال 
امل�سرفية لل�سركات واملوؤ�س�سات املالية وبالتن�سيق مع قطاعات الأعمال الخرى على دعم فر�س العمل البينية للحفاظ 

على بيئة عمل فعالة .

عمالئها  مع  املتميزة  عالقتها  وتر�سيخ  بناء  املالية  واملوؤ�س�سات  لل�سركات  امل�سرفية  الأعمال  جمموعة  توا�سل  كما 
احلاليني والتي تاأتي يف �سلب اأولوياتها. كما وتقوم املجموعة بتكثيف جهودها الرامية  لزيادة قاعدة عمالئها اجلدد 

من خالل الرتكيز ب�سكل ا�سا�سي على جمموعات كبار ال�سركات وامل�ستثمرين يف املنطقة . 

العربي  البنك  فيها  يتواجد  التي  املناطق  كافة  عرب  خدماتها  تقدمي  يف  التكامل  حتقيق  اإىل  املجموعة  وتهدف  كما 
وبال�سكل الذي ي�سمن ح�سول العميل على نف�س م�ستوى اخلدمة املقدم يف كافة املناطق بغ�س النظر عن البلد املتواجد 
فيه. كذلك ل يقت�سر عمل املجموعة على تقدمي املنتجات واخلدمات اخلا�سة بقطاع ال�سركات فقط بل يتعداه اإىل 
تعريف العميل مبنتجات وخدمات البنك الأخرى من خمتلف قطاعات الأعمال بهدف توفري جتربة م�سرفية متكاملة 

للعميل.  

وي�سكل العامل الب�سري ركنا اأ�سا�سيا يف جناح جمموعة الأعمال امل�سرفية لل�سركات واملوؤ�س�سات املالية، لذلك توا�سل 
املجموعة تطوير قدرات وامكانات فرق عملها يف املناطق املختلفة ب�سكل يرقى اىل م�ستوى تطلعات العمالء اآخذين  

بالعتبار املناف�سة املتزايدة يف بيئة م�سرفية متطورة ومعقدة.  

جمم�عة اخلدمات امل�صرفية للأفراد :

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

مع الحتياجات والتوقعات املتزايدة للعمالء.

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

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

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

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

اإيليت وبرمييوم من خالل فروع البنك واخلدمات امل�سرفية عرب الإنرتنت.
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اإدارة  اخلزينة:

تدير ادارة اخلزينة يف البنك العربي خماطر ال�سوق وال�سيولة، كما تقدم امل�سورة وخدمات التداول لعمالء البنك 
اإطار ال�سيا�سة العامة التي حتكم عمل اخلزينة يف  العربي عامليا. لقد قام البنك العربي خالل عام 2015 بتعزيز 

البنك، مما ميّكن البنك من متابعة اآخر تطورات ال�سوق وتلبية املتطلبات الرقابية.

اإن التزامنا بتطوير عملياتنا ميتد لي�سمل رفع م�ستوى كفاءات كادرنا من اخلرباء املتخ�س�سني وخالل العام 2015 
قامت ادارة اخلزينة يف البنك بعمل العديد من الدورات الفنية واملتخ�س�سة التي �سملت عددا اأكرب من كوادر ادارة 

اخلزينة.

اأي�سا يف ا�ستثمار هذا الفائ�س بطرق  اإن دور ادارة اخلزينة ل يقت�سر فقط على تاأمني فائ�س �سيولة واإمنا يتمثل 
ح�سيفة وحمافظة من خالل توزيع فائ�س ال�سيولة كما يلي: 

1. ودائع ق�سرية الأجل مع البنوك املركزية.

2. ودائع ق�سرية الأجل لدى بنوك ذات ت�سنيف عال .

3. حمفظة من ال�سندات واأذونات اخلزينة ال�سائلة بعمالت متعددة. 

اإن احلفاظ على خماطر �سوق وخماطر ائتمان منخف�سة و�سيولة عالية هي من اأهم اأولويات ادارة اخلزينة، حيث 
ياأتي ذلك يف اطار حر�س البنك على تقدمي خدمات متكاملة ومتنوعة تلبي احتياجات العمالء وحتمي م�ساحلهم يف 

خمتلف املناطق التي يعمل بها البنك حتت خمتلف الظروف.  

واخلدمات  املنتجات  من  كاملة  جمموعة  عرب  العربي  البنك  فروع  �سبكة  خالل  من  اخلزينة  مبيعات  خدمة  تتوفر 
لعمالئه، �سواء اأكانوا م�سدرين اأم م�ستوردين اأم مدخرين. هذا وقد عززت ادارة اخلزينة من قدرتها على خدمة 

هوؤلء العمالء يف عام 2015 من خالل زيادة عدد املوظفني املخت�سني خلدمة العمالء. 

اإن البنك العربي يوؤمن باأهمية امل�ستقات املالية يف املحافظة على الدخل وم�سالح البنك والعميل على حد �سواء. وقد 
حافظت ادارة اخلزينة يف البنك العربي على مكانتها الرائدة ا�ستنادا اىل خربتها امل�سرفية يف م�ستقات التحوط من 
خماطر القطع الأجنبي وخماطر �سعر الفائدة. وقد �ساعد فريقنا املتخ�س�س يف حماية العمالء من تقلبات ال�سوق 

وذلك عن طريق تقدمي الن�سح وتنفيذ عدد من ال�سفقات على م�ستوى املنطقة. 
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ميار�س البنك العربي �س م ع ن�ساطاته من خالل فروعه 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 �س م ع وتوزيعها اجلغرايف يف 

خمتلف دول العامل كما يف نهاية عام 2015.

تاريخ  بدء الن�صاطعدد  الفروعالبــلد
عدد  امل�ظفني

2015/12/31

7619342934 )مع الدارة العامة(اململكة الأردنية الها�سمية

82001245اجلزائر

61960184مملكة البحرين

119854ال�سني ال�سعبية )مكتب متثيلي(

3819441132جمهورية م�سر العربية

111944313اجلمهورية اللبنانية

51962161اململكة املغربية

291930896فل�سطني

41957135دولة قطر

119893جمهورية كوريا اجلنوبية)مكتب متثيلي(

1198448�سنغافورة

71963283دولة الإمارات العربية املتحدة

119825الوليات املتحدة الأمريكية )وكالة نيويورك(

81972232اجلمهورية اليمنية

-2004-كازاخ�ستان )مكتب متثيلي(

6575--196املجم�ع
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كما كان توزيع فروع البنك العربي وعدد موظفيه يف الردن ح�سب املحافظات املختلفة بنهاية عام 2015 على النحو 
التايل:

عدد امل�ظفنيعدد الفروعاملحافظة

512743  )مع الدارة العامة(العا�سمة عمان1.

438اربد2.

756الزرقاء3.

118العقبة4.

527البلقاء5.

19الكرك6.

18املفرق7.

18مادبا8.

15جر�س9.

29معان10.

17الطفيلة11.

16عجلون12.

762934املجم�ع
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عدد امل�ظفنيالعناوين عدد الفروع بدء العمل منذالبلد 

20018245اجلزائــــر

الإدارة الإقليمية 

15 �سارع ال�سعادة
اإقامة �سعباين

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

19606184البحرين

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

هاتف: 17549000 00973
فاك�س: 17541116 00973

198514ال�صني )املكتب التمثيلي(

مكتب �سانغهاي
Shanghai Representative Office

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

1944381132م�صر

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

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

194411313لبنـــان

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

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

19625161املغرب

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

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

193029896فل�صطني 

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

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

20018245اجلزائــــر

الإدارة الإقليمية 

15 �سارع ال�سعادة
اإقامة �سعباين

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

19606184البحرين

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

هاتف: 17549000 00973
فاك�س: 17541116 00973

198514ال�صني )املكتب التمثيلي(

مكتب �سانغهاي
Shanghai Representative Office

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

1944381132م�صر

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

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

194411313لبنـــان

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

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

19625161املغرب

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

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

193029896فل�صطني 

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

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

19574135قطــــر

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

هاتف: 44387777 00974
فاك�س: 44387677 00974

198913جمه�رية ك�ريا اجلن�بية

املكتب التمثيلي 

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

1984148�صنغاف�رة 

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

19637283االإمارات العربية املتحدة 

فرع اأبو ظبي

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

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

فرع دبي

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

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

198215ال�اليات املتحدة االأمريكية  

)وكالة نيويورك(

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

19728232اليمــــن 

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

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

1203641املجمــــــــ�ع 
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�س.ب 172، منطقة حمد الكبري، جادة رقم 119 الدوحة - قطر  

هاتف: 44387777 00974
فاك�س: 44387677 00974

198913جمه�رية ك�ريا اجلن�بية

املكتب التمثيلي 

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

1984148�صنغاف�رة 

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

19637283االإمارات العربية املتحدة 

فرع اأبو ظبي

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

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

فرع دبي

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

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

198215ال�اليات املتحدة االأمريكية  

)وكالة نيويورك(

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

19728232اليمــــن 

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

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

1203641املجمــــــــ�ع 
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عدد امل�ظفنيا�صم ال�صركة

6575البنك العربي �س م ع

132بنك اأوروبا العربي �س م ع

103البنك العربي )�سوي�سرا( املحدود

120البنك العربي ا�سرتاليا املحدود

852البنك العربي الإ�سالمي الدويل

77�سركة البنك العربي ال�سوداين املحدودة

1277البنك العربي لتون�س

288البنك العربي – �سورية

36�سركة جمموعة العربي لال�ستثمار

8�سركة العربي جروب لال�ستثمار / فل�سطني

295�سركة الن�سر العربي للتاأمني

135�سركة العربي للخدمات امل�سرتكة منطقة حرة 

38اأراب جلف – تك فور اآي تي �سريفي�سز منطقة حرة

29ال�سركة العربية الوطنية للتاأجري

9965املجم�ع
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بلغ حجم ال�ستثمار الراأ�سمايل للبنك ما جمموعه 190.9 مليون دينار متثل �سايف املوجودات الثابتة للبنك 
العربي �س م ع بنهاية العام 2015 وذلك باملقارنة مع مبلغ 192.3 مليون دينار بنهاية العام 2014.
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للبنك العربي جمموعة من ال�سركات التابعة و �سركة �سقيقة تعمل يف جمال ال�سناعة امل�سرفية، وفيما يلي موجز عن هذه 
ال�سركات  وطبيعة ن�ساطاتها:

البنك العربي )�ص�ي�صرا( املحدود:

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

التجارية وال�ستثمارية من خالل فرعني اثنني.

وفيما يلي اأهم البيانات املالية املقارنة:

 

20152014املبالغ باآالف الفرنكات ال�ص�ي�صرية

700 70026 26راأ�س املال

932 228504 513جمموع حقوق امل�ساهمني 

541 008 1083 239 3جمموع املوجودات

683  749 8761 938 1املوجودات النقدية و�سبه النقدية 

597 171 5441 204 1ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة 

826 458 1532 677 2جمموع م�سادر الأموال اخلارجية )ودائع العمالء وودائع البنوك( 

077 34556 62جمموع الإيرادات 

321 21617 19�سايف الأرباح/)اخل�سائر( قبل ال�سريبة

862 87711 12�سايف الأرباح/)اخل�سائر( بعد ال�سريبة
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البنك العربي اأ�صرتاليا املحـدود:

تاأ�س�س يف ا�سرتاليا يف العام 1994 ليعمل ك�سركة تابعة مملوكة بالكامل من قبل البنك العربي �س م ع. يبلغ راأ�س مال 
البنك حاليًا ما مقداره 62.5 مليون دولر ا�سرتايل، ويقدم البنك من خالل ثمانية فروع كافة اخلدمات امل�سرفية 

التجارية لالأفراد وال�سركات.  

وفيما يلي اأهم البيانات املالية املقارنة: 
 
 

 

20152014املبالغ باآالف الدوالرات االأ�صرتالية 

500 50062 62راأ�س املال

055 642118 116جمموع حقوق امل�ساهمني 

100%100%ن�سبة امللكية 

)213 4()517 1 (ح�سة البنك العربي من الأرباح/)اخل�سائر(

792 331956 027 1جمموع املوجودات

391 338320 258املوجودات النقدية و�سبه النقدية 

331 235617 750ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة 

896 329826 900جمموع م�سادر الأموال اخلارجية )ودائع العمالء وودائع البنوك(

843 81821 23جمموع الإيرادات 

)872 5()992 1(�سايف الأرباح/)اخل�سائر( قبل ال�سريبة

)213 4()517 1( �سايف الأرباح/)اخل�سائر( بعد ال�سريبة
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بنك اأوروبا العربي �ش م ع:

تاأ�س�س بنك اأوروبا العربي ك�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة يف العام 2006. ويبلغ راأ�س مال البنك حاليًا ما مقداره  610 
مليون يورو، وهو �سركة تابعة ومملوكة بالكامل من قبل البنك العربي �س م ع، مقرها الرئي�سي يف لندن، وله احلق يف فتح 

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

اأوروبا العربي يف كل من اململكة املتحدة واأملانيا واإيطاليا وفرن�سا. ويقدم البنك لعمالئه خدمات متنوعة  ويعمل بنك 
ت�سمل اأعمال ال�سركات واخلدمات امل�سرفية لالأفراد وعمليات اخلزينة. 

 
وفيما يلي اأهم البيانات املالية املقارنة:

:

 

20152014املبالغ باآالف الي�رو 

987 987609 609راأ�س املال

083 400264 310جمموع حقوق امل�ساهمني 

100%100%ن�سبة امللكية 

875 4058 7ح�سة البنك العربي من الأرباح/)اخل�سائر(

639 343 4103 576 3جمموع املوجودات

002 826 9781 191 2املوجودات النقدية و�سبه النقدية 

713 454 7301 316 1ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة 

633 009 1033 218 3جمموع م�سادر الأموال اخلارجية )ودائع العمالء وودائع البنوك( 

284 04150 52جمموع الإيرادات 

904 6778 7�سايف الأرباح/)اخل�سائر( قبل ال�سريبة

875 4058 7�سايف الأرباح/)اخل�سائر( بعد ال�سريبة
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البنك العربي االإ�صلمي الدويل �ش م ع:

�سركة تابعة مملوكة بالكامل من قبل البنك العربي �س م ع ، تاأ�س�ست يف العام 1997 يف الأردن، حيث با�سر البنك ن�ساطه يف 
العام 1998. يبلغ راأ�س مال البنك حاليًا ما مقداره 100 مليون دينار اأردين. هذا، ويقدم البنك العربي الإ�سالمي الدويل 
لعمالئه اخلدمات واملنتجات امل�سرفية املتميزة وفقًا ملبادئ ال�سريعة الإ�سالمية وذلك من خالل 41 فرعًا منت�سرة يف 

خمتلف اأنحاء اململكة الأردنية الها�سمية.

وفيما يلي اأهم البيانات املالية املقارنة: 
 

20152014املبالغ باآالف الدنانري االأردنية

000 000100 100راأ�س املال

806 098130 140جمموع حقوق امل�ساهمني 

100%100%ن�سبة امللكية 

365 63813 16ح�سة البنك العربي من الأرباح/)اخل�سائر(

268 559 9361 789 1جمموع املوجودات

822 760635 747املوجودات النقدية و�سبه النقدية 

744 119874 995ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة*

036 397 4361 612 1جمموع م�سادر الأموال اخلارجية )ودائع العمالء وودائع البنوك(

094 11444 52جمموع الإيرادات 

092 01019 25�سايف الأرباح/)اخل�سائر( قبل ال�سريبة

365 63813 16�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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�صركة البنك العربي ال�ص�داين املحدودة:

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

الإ�سالمية وله ثالثة فروع.

با�سر البنك اأعماله بتاريخ 2009/6/11 براأ�س مال مدفوع بلغ 50 مليون دولر اأمريكي. 

وفيما يلي اأهم البيانات املالية املقارنة:

20152014املبالغ باآالف اجلنيهات ال�ص�دانية 

515 515117 117راأ�س املال

103 666191 201جمموع حقوق امل�ساهمني 

100%100%ن�سبة امللكية 

693 42227 30ح�سة البنك العربي من الأرباح/)اخل�سائر(

455 155 6481 361 1جمموع املوجودات

043 538833 977املوجودات النقدية و�سبه النقدية 

481 850274 330التمويالت وذمم البيوع الآجلة

036 781853 994جمموع م�سادر الأموال اخلارجية )ودائع العمالء وودائع البنوك(

956 01568 75جمموع الإيرادات 

962 71335 40�سايف الأرباح/)اخل�سائر( قبل ال�سريبة والزكاة

693 42227 30�سايف الأرباح/)اخل�سائر( بعد ال�سريبة والزكاة
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البنك العربي لت�ن�ش:

تاأ�س�س البنك العربي لتون�س يف العام 1982 ك�سركة تون�سية م�ستقلة، ويبلغ راأ�س مال البنك حاليًا ما مقداره 100 مليون 
جميع  لتون�س  العربي  البنك  ن�ساط  وي�سمل  منه.   %64.24 ن�سبته  ما  ع  م  �س  العربي  البنك  ميتلك  حيث  تون�سي  دينار 
الأعمال امل�سرفية، كما اأنه ي�سهم ب�سكل فعال يف دعم القت�ساد الوطني التون�سي وموؤ�س�ساته وذلك من خالل 129 فرعًا 

منت�سرة يف خمتلف اأنحاء تون�س. 

وفيما يلي اأهم البيانات املالية املقارنة:

 

20152014املبالغ باآالف الدنانري الت�ن�صية

000 000100 100راأ�س املال

150 128497 547جمموع حقوق امل�ساهمني 

64.24% 64.24%ن�سبة امللكية 

488 68832 45ح�سة البنك العربي من )الأرباح/اخل�سائر(

072 982 4114 352 5جمموع املوجودات

997 696 9091 773 1املوجودات النقدية و�سبه النقدية 

941 138 2493 394 3ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة 

832 398 1994 723 4جمموع م�سادر الأموال اخلارجية )ودائع العمالء وودائع البنوك( 

607 892174 203�سايف الإيرادات 

004 24553 74�سايف الأرباح/)اخل�سائر( قبل ال�سريبة

573 12150 71�سايف الأرباح/)اخل�سائر( بعد ال�سريبة
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البنك العربي – �ص�رية:

تاأ�س�س البنك العربي – �سورية يف دم�سق خالل العام 2005، يبلغ راأ�س مال البنك حاليًا ما مقداره 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 البنك، وللبنك حاليًا 19 فرعًا منت�سرة يف خمتلف اأنحاء اجلمهورية العربية ال�سورية.

وفيما يلي اأهم البيانات املالية املقارنة:
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20152014املبالغ مبليني اللريات ال�ص�رية

050 0505 5راأ�س املال

928 4716 12جمموع حقوق امل�ساهمني 

51.29%51.29%ن�سبة امللكية 

)562 1()026 1(ح�سة البنك العربي من الأرباح/)اخل�سائر(

330 06644 55جمموع املوجودات

286 35628 39املوجودات النقدية و�سبه النقدية 

949 30812 12ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة 

602 64036 41جمموع م�سادر الأموال اخلارجية )ودائع العمالء وودائع البنوك(

349856 1جمموع الإيرادات 

)046 3()000 2(�سايف الأرباح/)اخل�سائر( قبل ال�سريبة

)046 3()000 2(�سايف الأرباح/)اخل�سائر( بعد ال�سريبة
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�صركة جمم�عة العربي لل�صتثمار ذ م م :

�سركة مالية تعمل يف جمال ال�ستثمار امل�سريف، وُتعد من �سركات الأعمال امل�سرفية ال�ستثمارية القيادية يف العامل 
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 فرعًا واحدًا يف الأردن.

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

20152014املبالغ باآالف الدنانري االأردنية

000 00014 14راأ�س املال

798 13219 18جمموع حقوق امل�ساهمني 

100%100%ن�سبة امللكية 

331910ح�سة البنك العربي من الأرباح /)اخل�سائر(

158 32531 25جمموع املوجودات

190 47229 24املوجودات النقدية و�سبه النقدية 

--ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة 

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

829 0532 2جمموع الإيرادات 

204 4351�سايف الأرباح/)اخل�سائر( قبل ال�سريبة

331910�سايف الأرباح/)اخل�سائر( بعد ال�سريبة
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ال�صركة العربية ال�طنية للتاأجري  ذ م م:

تاأ�س�ست ال�سركة العربية الوطنية للتاأجري يف عام 1996 ك�سركة حمدودة امل�سوؤولية ومملوكة بالكامل للبنك العربي �س م ع. 
يبلغ راأ�س مال ال�سركة حاليًا ما مقداره 25 مليون دينار، وتتوىل ال�سركة تقدمي خدمات التاأجري التمويلي لكافة اأنواع الأ�سول 

واملنتجات علمًا باأن لل�سركة حاليًا فرعًا واحدًا يف الأردن.

وفيما يلي اأهم البيانات املالية املقارنة:  

 

20152014املبالغ باآالف الدنانري االأردنية

000 00025 25راأ�س املال

927 91273 73جمموع حقوق امل�ساهمني 

100%100%ن�سبة امللكية 

009 0005 5ح�سة البنك العربي من الأرباح/)اخل�سائر(

835 19589 96جمموع املوجودات

097989 2املوجودات النقدية و�سبه النقدية 

284 87784 89ا�ستثمار يف عقود تاأجري

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

655 0228 8جمموع الإيرادات 

602 7926 6�سايف الأرباح/)اخل�سائر( قبل ال�سريبة

009 0005 5�سايف الأرباح/)اخل�سائر( بعد ال�سريبة 
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�صركة الن�صر العربي للتاأمني �ش م ع:

تعترب �سركة الن�سر العربي للتاأمني ع�سوا يف جمموعة البنك العربي، وهي �سركة تابعة للبنك تتوىل تقدمي جمموعة 
متكاملة من منتجات التاأمني.  تاأ�س�ست ال�سركة يف العام 1976 ، ويبلغ راأ�س مال ال�سركة حاليًا 10 مليون دينار اأردين. 
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 اإىل �سهمني اثنني من الأ�سهم املمثلة 
لراأ�سمال ال�سركة.

وفيما يلي اأهم البيانات املالية املقارنة:
:
 

  

 

20152014املبالغ باآالف الدنانري االأردنية

000 00010 10راأ�س املال

018 28121 21جمموع حقوق امل�ساهمني 

50%+ 2 �سهم50%+ 2 �سهمن�سبة امللكية 

219989 1ح�سة البنك العربي من الأرباح/)اخل�سائر(

007 95858 66جمموع املوجودات

132 44116 17املوجودات النقدية و�سبه النقدية 

597 17736 44جمموع ال�ستثمارات

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

057 54719 21جمموع الإيرادات 

679 1592 3�سايف الأرباح/)اخل�سائر( قبل ال�سريبة

979 4391 2�سايف الأرباح/)اخل�سائر( بعد ال�سريبة 
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�صركة العربي جـروب لل�صتثمار م خ م:

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

وفيما يلي اأهم البيانات املالية املقارنة:

20152014املبالغ باآالف الدنانري االأردنية

700 7001 1راأ�س املال

486 4171 1جمموع حقوق امل�ساهمني 

100%100%ن�سبة امللكية 

)97()68(ح�سة البنك العربي من الأرباح/)اخل�سائر(

227 6012 2جمموع املوجودات

874 4351 2املوجودات النقدية و�سبه النقدية 

--ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة 

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

269246جمموع الإيرادات 

�سايف الأرباح/ )اخل�سائر( قبل ال�سريبة
)97()68()مت�سمنة م�ساريف التاأ�سي�س ور�سوم ت�سجيل ال�سركة(

�سايف الأرباح/)اخل�سائر( بعد ال�سريبة
)97()68()مت�سمنة م�ساريف التاأ�سي�س ور�سوم ت�سجيل ال�سركة(
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اأواًل : ال�صركات االأردنية :ك

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

ال�صركة 
راأ�ش مال 
ال�صركة 

عدد 
امل�ظفني 

عدد فروع 
ال�صركة 

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

اال�صم
عدد اال�صهم كما يف 

2014/12/31
الن�صبة %

عدد االأ�صهم كما يف 
2015/12/31

الن�صبة %

ذات م�سوؤولية ال�سركة العربية الوطنية للتاأجري  
حمدودة

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

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

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

 000 000 25 تاأجري متويلي 
 000 000 25البنك العربي 291 دينــــــار اأردين 

 000 000 25 100%دينــار / ح�سة  
100%دينــار/ ح�سة

ذات م�سوؤولية �سركة جمموعة العربي لال�ستثمار   
حمدودة

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

 عمان 11814 الأردن 
 هاتف: 5522239  فاك�س: 5519064

 www.ab-invest.net

خدمات وا�ستثمارات 
مالية  

14 000 000 
 000 000 14البنك العربي 361 دينــــــار اأردين 

 000 000 10014%دينــــــار /  ح�سة  
100%دينــــــار/  ح�سة  

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

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

 هاتف: 5685171 فاك�س: 5685890 
E-Mail : al-nisr@al-nisr.com

 000 000 10  اأعمال تاأمني 
2952دينـــــار اأردين 

50%002  000 505%002  000 5البنك العربي 
18.01%264 801 1 18.01%264 801 1 �سركة األيانز مينا القاب�سة 

يعقوب مناويل يعقوب 
9.67%960 9.62966%763 961�سابيال 

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

�سركة م�ساهمة البنك العربي ال�سالمي الدويل 
عامة حمدودة

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

 هاتف: 5694901
 فاك�س:  5694914

www.iiabank.com.jo

عمليات م�سرفية 
اإ�سالمية

 100 000 000 
100%000 000 100 100%000 000 100 البنك العربي 85241دينار اأردين 

ثانيًا  : ال�صركات العربية واالأجنبية :

�سركة العربي جروب لال�ستثمار 
م�ساهمة 

خ�سو�سية 
حمدودة

رام اهلل - البلدة القدمية - عمارة احلرجة - فوق 
 البنك العربي - فرع البلد 
 �س.ب 1476 - فل�سطني  

 هاتف : 2980240 2 970+
 فاك�س:   2980249 2 970+ 

www.abinvest.ps

خدمات وا�ستثمارات 
مالية  

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

�سركة م�ساهمة البنك العربي لتون�س 
عامة حمدودة

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

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

 www.atb.com.tn 

عمليات م�سرفية 
جتارية 

       100 000 000
دينــار تون�سي 

64.24%531 237 64 64.24%531 237 64 البنك العربي1277129

5.58%287 575 5.585%281 576 5جممع زرزري
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ك اأواًل : ال�صركات االأردنية :

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

ال�صركة 
راأ�ش مال 
ال�صركة 

عدد 
امل�ظفني 

عدد فروع 
ال�صركة 

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

اال�صم
عدد اال�صهم كما يف 

2014/12/31
الن�صبة %

عدد االأ�صهم كما يف 
2015/12/31

الن�صبة %

ذات م�سوؤولية ال�سركة العربية الوطنية للتاأجري  
حمدودة

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

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

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

 000 000 25 تاأجري متويلي 
 000 000 25البنك العربي 291 دينــــــار اأردين 

 000 000 25 100%دينــار / ح�سة  
100%دينــار/ ح�سة

ذات م�سوؤولية �سركة جمموعة العربي لال�ستثمار   
حمدودة

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

 عمان 11814 الأردن 
 هاتف: 5522239  فاك�س: 5519064

 www.ab-invest.net

خدمات وا�ستثمارات 
مالية  

14 000 000 
 000 000 14البنك العربي 361 دينــــــار اأردين 

 000 000 10014%دينــــــار /  ح�سة  
100%دينــــــار/  ح�سة  

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

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

 هاتف: 5685171 فاك�س: 5685890 
E-Mail : al-nisr@al-nisr.com

 000 000 10  اأعمال تاأمني 
2952دينـــــار اأردين 

50%002  000 505%002  000 5البنك العربي 
18.01%264 801 1 18.01%264 801 1 �سركة األيانز مينا القاب�سة 

يعقوب مناويل يعقوب 
9.67%960 9.62966%763 961�سابيال 

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

�سركة م�ساهمة البنك العربي ال�سالمي الدويل 
عامة حمدودة

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

 هاتف: 5694901
 فاك�س:  5694914

www.iiabank.com.jo

عمليات م�سرفية 
اإ�سالمية

 100 000 000 
100%000 000 100 100%000 000 100 البنك العربي 85241دينار اأردين 

ثانيًا  : ال�صركات العربية واالأجنبية :

�سركة العربي جروب لال�ستثمار 
م�ساهمة 

خ�سو�سية 
حمدودة

رام اهلل - البلدة القدمية - عمارة احلرجة - فوق 
 البنك العربي - فرع البلد 
 �س.ب 1476 - فل�سطني  

 هاتف : 2980240 2 970+
 فاك�س:   2980249 2 970+ 

www.abinvest.ps

خدمات وا�ستثمارات 
مالية  

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

�سركة م�ساهمة البنك العربي لتون�س 
عامة حمدودة

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

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

 www.atb.com.tn 

عمليات م�سرفية 
جتارية 

       100 000 000
دينــار تون�سي 

64.24%531 237 64 64.24%531 237 64 البنك العربي1277129

5.58%287 575 5.585%281 576 5جممع زرزري
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العن�ان التف�صيلين�ع ال�صركةا�صم ال�صركة 
طبيعة عمل 

ال�صركة 
راأ�ش مال 
ال�صركة 

عدد 
امل�ظفني 

عدد فروع 
ال�صركة 

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

اال�صم
عدد اال�صهم كما يف 

2014/12/31
الن�صبة %

عدد االأ�صهم كما يف 
2015/12/31

الن�صبة %

م�ساهمة عامة البنك العربي - �سورية
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 : 3349844 11 963 +
www.arabbank-syria.com

عمليات م�سرفية 
جتارية 

 5 050 000 000 
28819 ليـــرة �سورية 

51.29%385 899 51.2925%385 899 25البنك العربي
5%000 525 52%000 525 2عالية طالل زين 

5%000 525 52%000 525 2�سامر �سالح دانيال

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

�سركة خا�سة�سركة البنك العربي ال�سوداين املحدودة 

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

 هاتف: 56550001 2491+
فاك�س:  56550003 2491+ 

عمليات م�سرفية 
اإ�سالمية

      50 000 000 
100%000 000 1005%000 000 5البنك العربي 773 دولر اأمريكي 

اأراب جلف – تك فور اآي تي �سريفي�سز 
�سركة حمدودة  منطقة حرة 

امل�سوؤولية

Dubai Outsource Zone (DOZ),   
ACSS building, 2nd floor, Dubai, 
UAE 
Phone: +971 4 4450249  
Fax: +971 4 4495466

خدمات اأنظمة 
معلومات لفروع 
البنك العربي  

       1 500 000 
100%512 5  ح�سة100%512 5  ح�سةالبنك العربي 381  دولر اأمريكي

�سركة العربي للخدمات امل�سرتكة منطقة 
حرة  

�سركة حمدودة 
امل�سوؤولية

Dubai Out Source Zone (DOZ), 
P.O.Box 11364 
Dubai, UAE 
Phone: +971 4 4450701 
Fax: +971 4 4495463

خدمات مالية لفروع 
البنك العربي 

      40 370 000 
100% 370 40  ح�سة100% 370 40  ح�سةالبنك العربي 1351  درهم  اإماراتي 

�سركة م�ساهمة البنك العربي ا�سرتاليا املحدود
عامة  

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

عمليات م�سرفية 
جتارية 

  62 500 000 
100%000 500 10062%000 500 62البنك العربي 1208دولر ا�سرتايل 

�سركة م�ساهمة بنك اأوروبا العربي
عامة

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

عمليات م�سرفية 
جتارية 

609 990 000 
)6 مع الإدارة 132 يـــــورو

البنك العربيالعامة(

50 000 deferred  
shares  of  £1  and 

609 925 540   
ordinary shares  

of €1 

%100

50 000 deferred  
shares  of  £1  and  

609 925 540   
ordinary shares  

of €1 

%100

ثالثًا : ال�صركات ال�صقيقة :

�سركة م�ساهمة البنك العربي )�سوي�سرا( املحدود
عامة

10-12 Place de Longemalle,  
P.O.Box 3575, CH-1211 Geneva 3,  
Switzerland 
Phone: +41 22 715 1211
Fax: +41 22 715 1311

عمليات م�سرفية 
جتارية 

       26 700 000 
م�ساهمو البنك العربي )�سوي�سرا( املحدود هم نف�س م�ساهمي البنك العربي �س م ع  وبنف�س ن�سب امللكية 1032 فرنك �سوي�سري 
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العن�ان التف�صيلين�ع ال�صركةا�صم ال�صركة 
طبيعة عمل 

ال�صركة 
راأ�ش مال 
ال�صركة 

عدد 
امل�ظفني 

عدد فروع 
ال�صركة 

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

اال�صم
عدد اال�صهم كما يف 

2014/12/31
الن�صبة %

عدد االأ�صهم كما يف 
2015/12/31

الن�صبة %

م�ساهمة عامة البنك العربي - �سورية
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 : 3349844 11 963 +
www.arabbank-syria.com

عمليات م�سرفية 
جتارية 

 5 050 000 000 
28819 ليـــرة �سورية 

51.29%385 899 51.2925%385 899 25البنك العربي
5%000 525 52%000 525 2عالية طالل زين 

5%000 525 52%000 525 2�سامر �سالح دانيال

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

�سركة خا�سة�سركة البنك العربي ال�سوداين املحدودة 

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

 هاتف: 56550001 2491+
فاك�س:  56550003 2491+ 

عمليات م�سرفية 
اإ�سالمية

      50 000 000 
100%000 000 1005%000 000 5البنك العربي 773 دولر اأمريكي 

اأراب جلف – تك فور اآي تي �سريفي�سز 
�سركة حمدودة  منطقة حرة 

امل�سوؤولية

Dubai Outsource Zone (DOZ),   
ACSS building, 2nd floor, Dubai, 
UAE 
Phone: +971 4 4450249  
Fax: +971 4 4495466

خدمات اأنظمة 
معلومات لفروع 
البنك العربي  

       1 500 000 
100%512 5  ح�سة100%512 5  ح�سةالبنك العربي 381  دولر اأمريكي

�سركة العربي للخدمات امل�سرتكة منطقة 
حرة  

�سركة حمدودة 
امل�سوؤولية

Dubai Out Source Zone (DOZ), 
P.O.Box 11364 
Dubai, UAE 
Phone: +971 4 4450701 
Fax: +971 4 4495463

خدمات مالية لفروع 
البنك العربي 

      40 370 000 
100% 370 40  ح�سة100% 370 40  ح�سةالبنك العربي 1351  درهم  اإماراتي 

�سركة م�ساهمة البنك العربي ا�سرتاليا املحدود
عامة  

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

عمليات م�سرفية 
جتارية 

  62 500 000 
100%000 500 10062%000 500 62البنك العربي 1208دولر ا�سرتايل 

�سركة م�ساهمة بنك اأوروبا العربي
عامة

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

عمليات م�سرفية 
جتارية 

609 990 000 
)6 مع الإدارة 132 يـــــورو

البنك العربيالعامة(

50 000 deferred  
shares  of  £1  and 

609 925 540   
ordinary shares  

of €1 

%100

50 000 deferred  
shares  of  £1  and  

609 925 540   
ordinary shares  

of €1 

%100

ثالثًا : ال�صركات ال�صقيقة :

�سركة م�ساهمة البنك العربي )�سوي�سرا( املحدود
عامة

10-12 Place de Longemalle,  
P.O.Box 3575, CH-1211 Geneva 3,  
Switzerland 
Phone: +41 22 715 1211
Fax: +41 22 715 1311

عمليات م�سرفية 
جتارية 

       26 700 000 
م�ساهمو البنك العربي )�سوي�سرا( املحدود هم نف�س م�ساهمي البنك العربي �س م ع  وبنف�س ن�سب امللكية 1032 فرنك �سوي�سري 
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امل�صاهمات يف ال�صركات التابعة كما هي يف 2015/12/31

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

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

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

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

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

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

ال�سودانتابعة100%عمليات م�سرفية اإ�سالمية�سركة البنك العربي ال�سوداين املحدودة 

فل�سطنيتابعة100%خدمات وا�ستثمارات مالية�سركة العربي جروب لال�ستثمار م خ م 

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

الأردنتابعة50% +2�سهم اأعمال تاأمني �سركة الن�سر العربي للتاأمني �س م ع

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

امل�صاهمات يف ال�صركات احلليفة كما هي يف 2015/12/31

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

 Turkland Bankتركيا حليفة 33.3%*عمليات م�سرفية جتارية

ُعمانحليفة 49%عمليات م�سرفية جتاريةبنك ُعمان العربي 

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

لبنانحليفة38.23%اأعمال تاأمني�سركة التاأمني العربية 

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

*  احتفظت جمموعة البنك العربي مبا ن�سبته 50% من راأ�س مال Turkland Bank وذلك كما يف 2015/12/31.
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�صبيح طاهر دروي�ش امل�صرياال�صــم

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

 1998/3/27تاريخ الع�ص�ية 

 1937/12/2تاريخ امليلد

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

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

موؤ�س�س ورئي�س جمل�س ادارة جمموعة �سركات اأ�سرتا منذ عام 1966  -

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  ) 1999/5(  -

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

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

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

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

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

رئي�س جمل�س اأمناء جامعة النجاح الوطنية  -
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 �صمري فرحان خليل قع�اراال�صــم

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

 2002/3/29تاريخ الع�ص�ية 

 1934/10/29تاريخ امليلد

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

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

الإعمار الأردين( )1962 – 1965(
توىل وزارة املياه والري و وزارة النقل ، كما �سغل عدة منا�سب يف جمل�سي   -
اللجان  من  والعديد  ال�ست�ساري  القت�سادي  واملجل�س  والنواب  الأعيان  

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 )�سابقًا(
-    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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 وزارة مالية اململكة العربية ال�صع�ديةاال�صــم

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

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

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

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

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

وكيل الوزارة لل�سوؤون املالية واحل�سابات/ وزارة املالية/ اململكة العربية ال�سعوديةاخلربات العملية  -
ع�سو اللجنة اخلا�سة بالت�سنيف ال�سيادي للمملكة العربية ال�سعودية  - 

)منذ عام 2001( 
ع�سو جمل�س اإدارة ال�سركة ال�سعودية للكهرباء )منذ عام 2009(  -

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

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

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

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

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

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

ع�سو جمل�س اإدارة ال�سركة ال�سعودية املغربية لال�ستثمار الإمنائي )2006-2000(  -
ع�سو جمل�س املوؤ�س�سة العامة لتحلية املياه املاحلة )2011-2005(  -

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

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

1996/8/29تاريخ الع�ص�ية 

1957/9/12تاريخ امليلد

جامعيةال�صهادات العلمية 

رئي�سة موؤ�س�سة رفيق احلريري اخلربات العملية   -
رئي�سة 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 – موئل الأمم املتحدة - التذكارية  -
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 امل�ؤ�ص�صة العامة لل�صمان االجتماعياال�صــم

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

2001/9/20تاريخ الع�ص�ية 

وتت�سم  الجتماعي  بال�سمان  ُتعنى  تكافلي  تاأميني  نظام  تطبق  وطنية  موؤ�س�سة 
بالريادة يف اخلدمة واحلماية وال�ستدامة لتحقيق احلماية الجتماعية للموؤمن 

عليهم وامل�ساهمة يف التنمية القت�سادية ال�ساملة.
ولها  واداري  مايل  ا�ستقالل  ذات  وهي  العتبارية  بال�سخ�سية  املوؤ�س�سة  تتمتع 

جمل�س ادارة برئا�سة وزير العمل .
اأموال  ا�ستثمار  م�سوؤولية  الجتماعي  ال�سمان  اموال  ا�ستثمار  �سندوق  يتوىل 
املوؤ�س�سة بهدف حتقيق عوائد جمزية ومنتظمة مع احلفاظ على القيمة احلقيقية 
ملوجودات املوؤ�س�سة واأ�سولها وتوفري ال�سيولة الالزمة ملواجهة اللتزامات املرتتبة 

على املوؤ�س�سة.
يتوىل ال�سندوق ادارة عملية متثيل املوؤ�س�سة يف جمال�س ادارة ال�سركات، ويتمتع 
ا�ستثمار برئا�سة رئي�س املجل�س الذي يتم  با�ستقالل اداري، ولل�سندوق جمل�س 

تعيينه من ا�سحاب الراأي والخت�سا�س يف �سوؤون العمال وال�ستثمار.  
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 محمد اأحمد مختار احلريرياال�صــم

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

2005/11/6تاريخ الع�ص�ية

1958/11/9تاريخ امليلد

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

اأوجيه املحدودة باململكة العربية ال�سعودية اخلربات العملية اإدارة �سركة �سعودي  اأكرث من 30 �سنة يف   -
و�سركات اأخرى   مرتبطة يف جمال البنوك والت�سالت وال�ستثمار خارج اململكة.

رئي�س جمل�س اإدارة جمموعة البحر املتو�سط )قاب�سة(- لبنان )2005/7(  -
امل�سارف  اىل  بالإ�سافة  املتو�سط  البحر  لبنك  العام  املدير   / اإدارة  جمل�س  رئي�س   -

وال�سركات التابعة له – لبنان )2005/7(
رئي�س جمل�س اإدارة �سركة جمموعة البحر املتو�سط الدولية القاب�سة املحدودة – دبي   -

)2008/5(
رئي�س جمل�س اإدارة �سركة )Oger Telecom Ltd( – دبي )2005/8(  -

رئي�س جمل�س اإدارة �سركة ).Turk Telekom  A.S( - تركيا )2005/11(  -
تركيا   )AVEA Iletisim Hizmetleri A.S.( �سركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س    -

)2005/11(
رئي�س جمل�س اإدارة .TTNET A.S – تركيا )2012/11(  -

رئي�س جمل�س ادارة Cell C  - جنوب افريقيا )2013/3(  -
رئي�س جمل�س اإدارة �سركة املال لال�ستثمار )قاب�سة( – لبنان )2005/7(  -

رئي�س جمل�س اإدارة �سركة �سعودي ميد لال�ستثمار – ال�سعودية )2007(  -
نائب رئيـ�س �سركة �سعودي اأوجيه املحدودة ال�سعودية   -

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

ع�سو جمل�س اإدارة ).Ojer Telekomunikasyon A.S( – تركيا )2005/8(   -
 Entreprise de Travaux Internationaux )ETI( اإدارة  جمل�س  ع�سو   -

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

ع�سو جمل�س اإدارة جمعية م�سارف لبنان  -
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 محمد اأحمد مختار احلريرياال�صــم

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

2005/11/6تاريخ الع�ص�ية

1958/11/9تاريخ امليلد

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

اأوجيه املحدودة باململكة العربية ال�سعودية اخلربات العملية اإدارة �سركة �سعودي  اأكرث من 30 �سنة يف   -
و�سركات اأخرى   مرتبطة يف جمال البنوك والت�سالت وال�ستثمار خارج اململكة.

رئي�س جمل�س اإدارة جمموعة البحر املتو�سط )قاب�سة(- لبنان )2005/7(  -
امل�سارف  اىل  بالإ�سافة  املتو�سط  البحر  لبنك  العام  املدير   / اإدارة  جمل�س  رئي�س   -

وال�سركات التابعة له – لبنان )2005/7(
رئي�س جمل�س اإدارة �سركة جمموعة البحر املتو�سط الدولية القاب�سة املحدودة – دبي   -

)2008/5(
رئي�س جمل�س اإدارة �سركة )Oger Telecom Ltd( – دبي )2005/8(  -

رئي�س جمل�س اإدارة �سركة ).Turk Telekom  A.S( - تركيا )2005/11(  -
تركيا   )AVEA Iletisim Hizmetleri A.S.( �سركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س    -

)2005/11(
رئي�س جمل�س اإدارة .TTNET A.S – تركيا )2012/11(  -

رئي�س جمل�س ادارة Cell C  - جنوب افريقيا )2013/3(  -
رئي�س جمل�س اإدارة �سركة املال لال�ستثمار )قاب�سة( – لبنان )2005/7(  -

رئي�س جمل�س اإدارة �سركة �سعودي ميد لال�ستثمار – ال�سعودية )2007(  -
نائب رئيـ�س �سركة �سعودي اأوجيه املحدودة ال�سعودية   -

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

ع�سو جمل�س اإدارة ).Ojer Telekomunikasyon A.S( – تركيا )2005/8(   -
 Entreprise de Travaux Internationaux )ETI( اإدارة  جمل�س  ع�سو   -

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

ع�سو جمل�س اإدارة جمعية م�سارف لبنان  -

 وهبه عبد اهلل وهبه متارياال�صــم

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

2006/3/31تاريخ الع�ص�ية 

1963/5/14تاريخ امليلد

برنامج اإداري  لروؤ�ساء واأ�سحاب الأعمال من جامعة هارفاردال�صهادات العلمية   - 
)الوليات املتحدة( )�سباط 2013(

بكالوريو�س يف الإدارة ، جامعة ويب�سرت )جنيف( عام 1985  -

رئي�س جمل�س اإدارة البنك العربي )�سوي�سرا( املحدود، جنيفاخلربات العملية  - 
 )اعتبارًا من تاريخ 2013/4/19(، �سابقًا ع�سو جمل�س ادارة

)2013 -2007(
رئي�س جمل�س اإدارة �سركة التاأمني العربية �س.م.ل- لبنان  - 

)اعتبارًا من 2006/6/26(
رئي�س جمل�س اإدارة �سركة الأبنية التجارية �س.م.ل – لبنان  - 

) اعتبارًا من 2009/5/25(
ع�سو جمل�س اإدارة �سركة احتاد املقاولني �س.م. ، اأثينا  - 

) اعتبارًا من اأيلول 2010 (
رئي�س جمل�س اإدارة ال�سركة الوطنية للم�ساريع العقارية �س.م.ل  - 

)اعتبارًا من 2013/5/30(
موؤ�س�س ورئي�س جمل�س اإدارة �سركة وامتار و�سركاه �س.م. – جنيف   -

)اعتبارًا من 2003/1/15( 
ع�سو جمل�س ادارة �سركة �سوكفينا �س.م. – جنيف  - 

)اعتبارًا من 25 /1998/8(
ع�سو يف موؤ�س�سة التعاون )منذ عام 2006(  -

ع�سو يف موؤ�س�سة YPO/WPO �سوي�سرا )منذ عام 1999(  -
ع�سو يف موؤ�س�سة LIFE )منذ عام 2010(  -
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م�ؤ�ص�صة عبد احلميد �ص�ماناال�صــم

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

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

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

 
1964/8/21تاريخ امليلد

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

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

ع�سو جمل�س العيان الردين منذ عام 2013 اخلربات العملية
رئي�س جمل�س ادارة اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة 2011  -

موؤ�س�س ومدير عام �سركة E2e منذ 2011/1  -
2102 Birdlife International رئي�س جمل�س اإدارة  -
وزير الطاقة والرثوة املعدنية )2009/12 - 2010/11(  -

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

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

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

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

2013/1/22تاريخ الع�ص�ية 

1965/5/10تاريخ امليلد

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

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

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

لديه خربة تزيد عن 25 عامًا يف كربى ال�سركات العاملية والقليمية حيث اخلربات العملية  -
�سغل عدة منا�سب  ووظائف رئي�سية يف جمال الدارة العامة واملالية والتدقيق 

وال�ستثمار
الرئي�س والرئي�س التنفيذي للعمليات ملنطقة ال�سرق الأو�سط، اأفريقيا واأوروبا/   -

جمموعة �سركات اأدوية احلكمة من 2011 - حتى تاريخه
الرئي�س التنفيذي لالإدارة املالية )CFO( يف جمموعة �سركات اأدوية احلكمة   -

من 2001 - 2011
الرئي�س التنفيذي لالإدارة املالية يف �سركة فل�سطني لال�ستثمار / باديكو   - 

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

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

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

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

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

ع�سو جمل�س اأمناء وع�سو جمل�س ادارة يف موؤ�س�سة التعاون منذ العام 2011   -
حتى تاريخه

ع�سو جمل�س اإدارة اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة منذ العام 2014  - 
حتى تاريخه

-    ع�سو جمل�س اأمناء جامعة الريموك منذ العام 2015 
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عبا�ش فاروق احمد زعيرتاال�صــم

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

 2014/3/27تاريخ الع�ص�ية 

 1967/7/16تاريخ امليلد

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

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

Adecoagro رئي�س جمل�س ادارة �سركة  - 
)2003 – لغاية تاريخه( 

رئي�س جمل�س اإدارة RoC Capital Management - دبي  - 
)اأيلول 2002 – لغاية تاريخه(

Capital Holding Funds plc ع�سو جمل�س اإدارة �سركة  - 
)2014- لغاية تاريخه(

ع�سو جمل�س ا�ست�ساري لـ iMENA Group )2013- لغاية تاريخه(  -
ع�سو جمل�س احلكام ، جامعة جورج تاون )2014 – لغاية تاريخه(  -

ع�سو جمل�س امناء موؤ�س�سة التعاون، ع�سو جلنة ال�ستثمار  - 
)2011 – لغاية تاريخه(

ع�سو اللجان : التنفيذية، ال�ستثمار، الدارة، جلنة تخ�سي�س را�س املال   -
Soros Fund Management  وجلنة املخاطر 

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

)اأيلول 2002- ني�سان 2013(
Soros Fund Management املدير املايل  - 

)اأيلول 2002 – كانون اأول 2004(
PricewaterhouseCoopers LLP USA Firm سريك�  - 

)ني�سان 1994 – ايلول 2002(
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ع�ص� جمل�ش االإدارة / غري تنفيذي / م�صتقلاملن�صب

 2015/4/22تاريخ الع�ص�ية 

 1969/6/6تاريخ امليلد

ماج�ستري يف نظم املعلومات الإدارية، جامعة جورج وا�سنطن 1993ال�صهادات العلمية   -
بكالوريو�س يف الهند�سة الكهربائية، جامعة جورج وا�سنطن 1991  -

الرئي�س التنفيذي ل�سركة اأيجل هيلز / الأردن 2015 لغاية تاريخهاخلربات العملية  - 
املدير العام / العارف لال�ست�سارات 2015-2013  -

ع�سو جمل�س الأعيان 2013 لغاية تاريخه  -
وزير الطاقة والرثوة املعدنية ووزير النقل 2012 - 2013  -

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

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

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

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

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

ع�سو جمل�س اأمناء موؤ�س�سة احل�سني لل�سرطان  -
ع�سو جمل�س اأمناء مركز امللك عبد اهلل الثاين للتميز  -

ع�سو جمل�س اإدارة �سركة امللكية الأردنية  -
ع�سو جمل�س اإدارة �سركة م�سفاة البرتول الأردنية  -
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ال�صيد نعمة اليا�ش �صباغ
املدير العام التنفيذي

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

ال�صهادات العلمية:

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

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

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

اخلربات العملية:

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

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

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

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

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

ع�سو جمل�س اإدارة جمعية البنوك يف الأردن اعتبارًا من 2010/12/15  -
-  ع�سو جمل�س اإدارة ال�سركة الأردنية ل�سمان القرو�س
-  ع�سو جمل�س اإدارة البنك العربي الوطني -  الريا�س

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

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

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

ال�صهادات العلمية:

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

اخلربات العملية:

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

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

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

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

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

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

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

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

ال�صهادات العلمية:

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

دبلوم برجمة كمبيوتر،  لندن / عام 1976   -

اخلربات العملية:

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

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

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

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

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

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

اململكة العربية ال�سعودية )1976 - 1987(

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

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

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

ال�صهادات العلمية:

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

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

اخلربات العملية:

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

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

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

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

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

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

ال�صهادات العلمية:

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

اخلربات العملية:

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

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

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

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

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

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

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

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

ع�سو جمل�س اإدارة البنك العربي ال�سالمي الدويل  -
ع�سو جمل�س اإدارة �سركة الفنادق و ال�سياحة الأردنية )فندق الأردن(  -

ع�سو جمل�س �سندوق التعليم العايل- اململكة العربية ال�سعودية  -



53

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�صيد وليد محي الدين محمد ال�صمه�ري
نائب رئي�ش  تنفيذي / مدير منطقة االردن

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

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

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

اخلربات العملية:

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

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

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

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

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

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

ع�سو جمل�س اإدارة بنك ُعمان  العربي   -
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ال�صيد اإيريك م�داف
 نائب رئي�ش تنفيذي 

رئي�ش قطاعات الدعم والعمليات و الت�صغيل واالأنظمة

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

ال�صهادات العلمية:

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

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

اخلربات العملية:

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

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

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

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

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

مدير تخطيط وحتليل الأعمال )اأوروبا(، �سيتي جروب  بروك�سل )1996 – 1999(  -
مدير تدقيق، اآرثر اأندر�سون  لوك�سمبورغ )1991 – 1996(  -
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ال�صيد غ�صان حنا �صليمان ترزي
نائب رئي�ش تنفيذي  / اأمني �صر جمل�ش االإدارة، 

مدير اإدارة اأمانة ال�صر واال�صتثمارات وعلقات امل�صتثمرين

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

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

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

و�سهادة )FAIBF( من ا�سرتاليا.

 اخلربات العملية

املدير املايل يف البنك العربي منذ �سهر متوز 2008 اإىل  2012/12/31  -
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 بنك اأوروبا العربي �س م ع – لندن
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ال�صيد داود محمد داود الغ�ل 
نائب رئي�ش تنفيذي / املدير املايل 

 2008 /11 / 2  : تاريخ التعيني    
  1971/5/25  : تاريخ امليالد     

ال�صهادات العلمية:  
بكالوريو�س حما�سبة – اجلامعة الردنية –  عام 1992    -

ماج�ستري يف املحا�سبة واملالية – جامعة كولورادو – الوليات املتحدة المريكية – عام 1994   -
حا�سل على ال�سهادة املهنية CPA  من الوليات املتحدة المريكية – عام 1993  -

اخلربات العملية:

نائب رئي�س تنفيذي / املدير املايل منذ  2013/1/1  -
نائب الرئي�س التنفيذي لإدارة التخطيط املايل وال�ستثمار يف البنك العربي  ) 2008 – 2012 (  -

رئي�س ال�سوؤون املالية – �سركة �سرايا القاب�سة ) 2007 – 2008 (  -
مدير التخطيط ال�سريبي يف البنك العربي ) 2003 – 2007 (  -

مدير خدمات ا�ست�سارية  يف ال�سوؤون املالية وال�سرائب الدولية  – )KPMG( – الوليات املتحدة   -
المريكية ) 2000 – 2003 (

مراقب مايل –  Schlumberger –  دبي  ) 1997 – 2000 (  -
مدقق ح�سابات – Arthur Andersen  –  دبي ) 1995 – 1997 (  -

ع�سو جمل�س اإدارة البنك العربي ال�سالمي الدويل – الردن   -
ع�سو جمل�س اإدارة م�سرف الوحدة - ليبيا )2013/9- 2015/7(  -

ع�سو جمل�س اإدارة البنك العربي لتون�س - تون�س  -

البيانات االأخرى:
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املحامي با�صم علي االمام
مدير اإدارة ال�ص�ؤون القان�نية

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

ال�صهادات العلمية:

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

اخلربات العملية:

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

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

حمامي/مكتب خا�س )1991/7 – 1993/6(   -
حمامي متدرب )1989/4 – 1991/6(    -
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 ال�صيد مروان ن�صاأت راغب ريال
نائب رئي�ش تنفيذي  / مدير اإدارة امل�ارد الب�صرية

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

 

ال�صهادات 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 – اإىل 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�صيد ج�رج ف�ؤاد احلاج
نائب رئي�ش تنفيذي / مدير اإدارة املخاطر

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

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

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

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

حملل مايل معتمد، 1993   -
اخلربات العملية:

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

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

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

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

1956/2/23  : تاريخ امليالد     

ال�صهادات العلمية:

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

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

اخلربات العملية:

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

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

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

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

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

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

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

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

 )Treasury Department Office of the Comptroller of the U.S. Currency(
-الوليات املتحدة الأمريكية )1976 - 1979(
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ال�صيد فادي ج�زيف زوين  
نائب رئي�ش تنفيذي / مدير اإدارة التدقيق الداخلي

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

ال�صهادات العلمية:

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

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

اخلربات العملية:

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

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

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

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

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

ال�صهادات العلمية

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

اخلربات العملية

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

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



63

رة 
إلدا

س ا
جل

 م
رير

تق
 

20
15

م 
عا

 ال
الل

 خ
ون

يل
تق

س
لم

ة ا
ذي

في
تن

 ال
يا 

عل
 ال

ارة
الد

ص ا
خا

ش
أ

تاريخ اال�صتقالةامل�صمى ال�ظيفي اال�صم

 عمر بن عمر ب�حديبة
نائب رئي�س تنفيذي – مدير ادارة العمال امل�سرفية لل�سركات 

2015/9/15واملوؤ�س�سات املالية

2015/11/5نائب رئي�س تنفيذي – مدير منطقة الأردن محمد م��صى داود »محمد عي�صى«

 غ�صان حنا �صليمان ترزي
نائب رئي�س تنفيذي – اأمني �سر جمل�س الدارة مدير ادارة اأمانة ال�سر 

2015/12/31وال�ستثمارات وعالقات امل�ستثمرين



64

رة 
إلدا

س ا
جل

 م
رير

تق
 

ا�ستند البنك العربي يف �سياغة �سيا�ساته املتعلقة بنظام تقييم اأداء املوظفني ومنح احلوافز ومكافاآت الداء املعتمدة 
من قبل جمل�س الدارة اىل تعليمات احلاكمية املوؤ�س�سية ال�سادرة عن البنوك املركزية بهذا اخل�سو�س ، حيث حددت 
هذه ال�سيا�سات اآليات الربط بني قيمة املكافاآت وبني م�ستوى الأداء العام للبنك اإ�سافًة اإىل اأداء املنطقة التي يتواجد 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

املخاطر وحتقيق ال�سالمة املالية وال�ستقرار املايل للبنك.
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ا�صم امل�صاهمالرقم
عدد االأ�صهم يف 

2014-12-31
الن�صبة %

عدد االأ�صهم يف 

2015-12-31
الن�صبة %

15.991%15.877102472434%90434944املوؤ�س�سة العامة لل�سمان الجتماعي1.

19.834%19.834127096290%112974480�سركة اوجيه ميدل اي�ست هولدنغ2.
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يوا�سل البنك العربي م�سريته احلافلة بالإجنازات التي بداأت قبل 85 عامًا م�سطرًا ق�سة جناح تتواىل ف�سولها عامًا 
بعد عام، حيث يحتل البنك العربي مكانة رائدة كاأحد اأهم البنوك يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا واأكرثها 
نابعة من م�سداقية را�سخة جعلته دائمًا حمط ثقة عمالئه  ب�سمعة رفيعة  العربي  البنك  تناف�سية وتنوعًا. ويحظى 
وم�ساهميه حتت كل الظروف، ومما يعزز هذه املكانة املتميزة  �سبكة فروعه  املنت�سرة عامليا والتي ت�سم ما يزيد عن 

600 فرع.   

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

يف حتقيق الأرباح وتعزيز الأداء املايل القوي.  

�سهد العام 2015 ح�سول البنك العربي على العديد من اجلوائز و�سهادات التقدير من عدة جهات عاملية مرموقة 
 )EMEA Finance( واإمييا فاينان�س )Global Finance( كان اأبرزها اختيار جملتي غلوبال فاينان�س العاملّية
للم�سوؤولية  برنامج  اأف�سل  جائزة  البنك  ح�سد  كما  الأو�سط.  ال�سرق  منطقة  يف  جتاري  متويل  بنك  كاأف�سل  للبنك 

الجتماعّية لل�سركات يف ال�سرق الأو�سط واملقدمة من جملة اإمييا فاينان�س )EMEA Finance( العاملّية.
وت�سمنت قائمة اجلوائز التي حاز عليها البنك عن العام 2015 جائزة اأف�سل بنك يف الأردن من جمالت: غلوبال 
 )EMEA Finance( واإمييا فاينان�س )Euromoney( ويوروموين  )Global Finance( فاينان�س العاملّية
وذا بانكر ال�سرق الأو�سط )The Banker Middle East( وجملة اأ�سيا موين )Asiamoney(. كما حاز البنك 
على جمموعة من اجلوائز من جملة غلوبال فاينان�س العاملّية )Global Finance( ت�سمنت: جائزة اأف�سل بنك 
متويل جتاري يف الأردن واملغرب واليمن، وجائزة اأف�سل بنك يف خدمات العمالت الأجنبية يف الأردن وجائزة اأف�سل 

بنك على �سبكات التوا�سل الجتماعي يف ال�سرق الأو�سط واأفريقيا.
فاينان�س اإمييا  جملة  من  الأردن  يف  الأ�سول  اإدارة  يف  بنك  اأف�سل  جائزة  على  البنك  حاز  ذلك،  اإىل   بالإ�سافة 
ريڤيو تريد  غلوبال  جملة  من  الأردن  يف  جتاري  متويل  بنك  اأف�سل  وجائزة   )EMEA Finance( 

)Global Trade Review(،  كما  منح الحتاد الدويل للم�سرفيني العرب البنك العربي جائزة امل�سرف الأكرب 
من حيث �سبكته امل�سرفية العربية الدولية لعام 2015. 
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احل�صة ال�ص�قية للبنك يف بع�ش مناطق ت�اجده:

يعمل البنك العربي يف 28 بلدا منت�سرة يف القارات اخلم�س، وتختلف احل�سة ال�سوقية للبنك العربي يف ال�سوق تبعًا 
للبلد الذي يعمل فيه وطبيعة الن�ساط الذي يزاوله يف ذلك البلد. ويبني اجلدول التايل ح�سة البنك يف بع�س الأ�سواق 

العربية التي يعمل بها:

البلــــد
ح�صة البنك

من جمم�ع امل�ج�دات

ح�صة البنك

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

االئتمانية املبا�صرة

14.3%19.7%19.6%اململكة الأردنية الها�سمية 

25.81%28.18%25.3%فل�سطني

2.63%1.19%2.21%مملكة البحرين 

2.08%1.96%1.73%جمهورية م�سر العربية 

1.43%0.82%0.80%اجلمهورية اللبنانية 

0.66%0.97%0.67%دولة قطر 

0.90%0.75%0.67%دولة الإمارات العربية املتحدة 

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

هذا، وجتدر الإ�سارة اإىل اأن البنك العربي ياأتي يف املرتبة الأوىل بني البنوك العاملة يف كل من الأردن وفل�سطني فيما 
يتعلق بحجم املوجودات، والودائع والت�سهيالت الئتمانية.
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ل توجد اأية حماية حكومية اأو امتيازات يتمتع بها البنك اأو اأي من منتجاته مبوجب القوانني والأنظمة اأو 

غريها.

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

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

مت ت�سنيف البنك العربي للعام 2015 من وكالت الت�سنيف الئتماين العاملية، حيث ح�سل يف حزيران 2015 على 
ت�سنيف ائتماين )-BBB( مع اآفاق م�ستقبلية )Negative( من وكالة فيت�س )Fitch(، ويف ايلول 2015 ح�سل 
على )Ba2( مع اآفاق م�ستقبلية م�ستقرة )Stable( من وكالة موديز )Moody’s(، اأما وكالة �ستاندرد اند بورز 
2015 بدرجة  )Standard & Poor’s( فقد منحت البنك العربي �س م ع ت�سنيفا ائتمانيًا يف ت�سرين الثاين 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

حتمله للمخاطر. 
البنك  اأن  من  التاأكد  عن  امل�سوؤول  هو  للمجموعة  الرقابية  باملتطلبات  المتثال  مراقبة  اإدارة  مدير  يعترب  	•
يلتزم بكافة التعليمات والت�سريعات والقوانني ذات العالقة باأعماله، خا�سة تلك التي ت�سدر عن اجلهات 

الرقابية. 
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ال�سوابط  فروقات يف  اأية  ومراجعة  املالية  املخاطر  امل�سوؤول عن حتديد  هو  للمجموعة  املايل  املدير  يعترب  	•
الرقابية املعمول بها، واملحافظة على نوعية املعلومات املالية والتاأكد من �سالمة ودقة البيانات املالية التي 

يتم الإف�ساح عنها. 
اإداريا با�ستقالل كامل عن الإدارة التنفيذية حيث تتبع اإىل  اإدارة التدقيق الداخلي للبنك والتي تتمتع  اأما  	•
جلنة التدقيق املنبثقة عن جمل�س اإدارة البنك، فاإنها تقوم بامل�ساعدة يف حتقيق اأهداف البنك من خالل 
اإتباع اأ�سلوب منهجي منظم لتقييم وحت�سني فاعلية عمليات اإدارة املخاطر والرقابة واحلوكمة، بالإ�سافة اإىل 
التاأكد من اأن كافة وحدات العمل بالبنك ويف خمتلف املناطق تعمل على تطبيق �سيا�سات واإجراءات العمل 
املعتمدة لهذه الوحدات واملناطق ب�سكل �سحيح والتاأكيد على التزام الأطراف جميعها بتحقيق بيئة رقابية 
داخلية ذات فاعلية وكفاءة وذلك �سمن الأطر واملنهجيات املعتمدة بهذا اخل�سو�س. وتقوم اإدارة التدقيق 
اإىل  اإ�سافة  اإدارة البنك واملدير العام التنفيذي  الداخلي بعدها بتزويد جلنة التدقيق املنبثقة عن جمل�س 
يتم متابعة  التدقيق، حيث  بنتائج وخمرجات عمليات  العالقة  واملناطق ذات  العمل  اإدارات وحدات  جميع 

تطبيق اإجراءات املعاجلة املتفق عليها.

اإدارة املخاطر:

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

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

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

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

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

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

مبهامها.
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يعتمد جمل�س الدارة وثيقة للمخاطر املقبولة للبنك . ز. 
تكون مهام اإدارة املخاطر كما يلي وبحد اأدنى: ح. 

مراجعة اإطار اإدارة املخاطر يف البنك قبل اعتماده من جمل�س الإدارة.   .1
اأنواع  كافة  لإدارة  عمل  واإجراءات  �سيا�سات  تطوير  اإىل  بالإ�سافة  املخاطر  اإدارة  اإ�سرتاتيجية  تنفيذ   .2

املخاطر.
تطوير منهجيات لتحديد وقيا�س ومراقبة و�سبط كل نوع من اأنواع املخاطر.  .3

تت�سمن  العليا  التنفيذية  لالإدارة  ون�سخة  املخاطر  اإدارة  جلنة  خالل  من  الدارة  ملجل�س  تقارير  رفع   .4
معلومات عن منظومة املخاطر الفعلية لكافة اأن�سطة البنك Risk Profile باملقارنة مع وثيقة املخاطر 

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

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

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

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

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

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

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

خماطر الئتمان وحتديدا املتطلبات الالزمة لذلك.
تتنا�سب  اأنها  من  والتاأكد  البنك  حمافظ  لكل  �ساملة  مبراجعة  الن�ساط  خماطر  مراجعة  دائرة  تقوم  	•
تقوم  حيث  امل�ستهدف،  وال�سوق  للبنك  الإ�سرتاتيجية  الأهداف  ومع  بلد  كل  يف  القت�سادية  البيئة  مع 
ولهذا الغر�س بالتو�سية باأية اإجراءات ت�سحيحية تراها لزمة. كما تقوم الدائرة بالتاأكد من �سالمة نوعية 
حمفظة الت�سهيالت ومن �سالمة �سيا�سات واإجراءات الئتمان املطبقة ومن كفاءة وقدرات موظفي الئتمان. 
وطبيعة  وحجم  ال�سوق  ظروف  على  اعتمادا  اإ�سافية  مراجعات  اإجراء  يتم  الدائرة  هذه  عمل  اإىل  اإ�سافة 
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القطاعات التي ت�سمها املحفظة. ويف بع�س الأحيان يتم تدعيم هذه املراجعات ب�سيناريوهات اختبار لأ�سوء 
الحتمالت.

هذه  حتتوي  حيث  العالقة  ذات  املخاطر  اإدارة  منهجية  باإعداد  وال�سيولة  ال�سوق  خماطر  دائرة  تقوم  	•
عـــن  م�سوؤولة  الدائرة  اأن  كما  البنك،  يف  وال�سيولة  ال�سوق  خماطر  ومراقبة  قيا�س  اأدوات  على  املنهجية 
و�سع ومراقبة حمددات املخاطر، قيــا�س القيمــة املعر�سة للمخـــاطـــر)Value At Risk(، واختبارات 
اإدارة املخاطر امل�ستخدمة  واأدوات  اأ�ســـاليب  الأو�ساع ال�ساغطة )Stress Testing(. هذا ويتم تطبيق 
يف هذا املجال وذلك بالتعاون مع اإدارة اخلزينة والإدارة املالية، ومن هذه الأ�ساليب متطلبات بازل 2 و3 

   .)Basel II and III(
الدائرة  هذه  وتقوم  الإ�سرتاتيجية.  واملخاطر  ال�سهرة  خماطر  كذلك  الت�سغيلية  املخاطر  دائرة  تغطي  	•
وتقوية  تعزيز  عملية  �سمن  املخاطر  لإدارة  البنك  م�ستوى  وعلى  �سامل  اإطار  تطبيق  اآلية  على  بالإ�سراف 
ال�سوابط والرقابة الداخلية للبنك، وذلك من خالل �سيا�سات واإجراءات تهدف لتحديد و معاجلة و مراقبة  
حتديد  يف  ا�ستخدامها  يتم  التي  الدوات  اهم  من  البنك.  ون�ساطات  اأعمال  جميع  يف  الت�سغيلية   املخاطر 
 ،)KRIs( موؤ�سرات املخاطر الرئي�سية ،)RCSA( وقيا�س املخاطر الت�سغيلية هي  التقييم الذاتي للمخاطر

و جمع و حتليل اخل�سائر الناجتة عن املخاطر الت�سغيلية.
املعلومات،  تكنولوجيا  خماطر  من  التقليل  اإىل  يهدف  وا�سعا  اإطارا  البنك  يف  املعلومات  اأمن  دائرة  تقود  	•
واخلدمات  الأعمال  جمالت  جميع  يف  املعلومات  وتكنولوجيا  لأمن  الأمثل  ال�ستخدام  خالل  من  وذلك 
اأ�سول  حماية  �سمان  هو  ذلك  من  والهدف  والزبائن.  للعمالء  البنك  يتيحها  التي  الإلكرتونية  امل�سرفية 
املعلومات على نحو كاف والأ�سخا�س والعمليات والتقنيات من التهديدات، �سواء كانت داخلية اأو خارجية، 
البنك،  وموظفي  و�سركاء  عمالء  بني  الثقة  بناء  يف  املعلومات  اأمن  ا�سرتاتيجية  تهتم  عر�سية.  اأو  متعمدة 
العمل باملمار�سات الأمنية اجليدة، ورفع م�ستوى الوعي مبخاطر  اإىل ت�سجيع  التي تهدف  الأن�سطة  وت�سمل 
اأمن املعلومات، وتقوية ال�سوابط، وتعزيز فعالية مراقبة ور�سد وا�ستجابة البنك للحوادث الأمنية املختلفة. 
تهدف دائرة ا�ستمرارية العمل لحتواء اخللل الذي قد يحدث نتيجة توقف اأعمال البنك وحلماية مراحل  	• 
عمل البنك الرئي�سية من تاأثريات الإ�سكاليات التي قد تتعر�س لها اأنظمة البنك اأو حدوث كوارث طبيعية اأو 
غريها، هذا مع قيام الدائرة بالتاأكد من ا�ستئناف الأعمال �سمن الوقت الالزم. وي�ستند اإطار ومنهجيات 
عمل الدائرة على حتديد املخاطر الرئي�سية وحتليل تاأثريها على ا�ستمرارية اأعمال البنك. هذا وتقوم الفرق 
املخت�سة باإجراء تقييمات املخاطر وا�ستخدام قاعدة بيانات مركزية لبناء وو�سع خطط �ساملة ل�ستمرارية 
اأعمال البنك. ويتم حتديث هذه اخلطط من قبل كل بلد وذلك با�ستخدام نظام اآيل مربوط بوا�سطة �سبكة 
النرتنت اإ�سافة اإىل اإجراء الختبارات الالزمة لهذه اخلطط ب�سكل دوري بهدف �سمان ا�ستمرارية العمليات 

وتقدمي خدمات البنك الرئي�سية �سمن الوقت الالزم. 
معلومات  قاعدة  خالل  من  وذلك  للبنك  التاأمني  �سيا�سات  كافة  على  بالإ�سراف  التاأمني  دائرة  تقوم  	•
مركزية على م�ستوى املجموعة وعلى امل�ستوى املحلي. كما وتقوم هذه الدائرة بالتاأكد من اأن كافة املخاطر 
القابلة للتاأمني يتم التعامل معها ب�سكل منا�سب، كما وتقوم الدائرة بتقدمي الدعم الالزم لوحدات العمل 
املختلفة يف مراجعة وتقدمي برامج التاأمني اخلا�سة باملنتجات واملحافظ والعمليات املالية وامل�سرفية املتعلقة 

بعمالء البنك.
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تتوىل الدائرة املركزية لل�سيا�سات مهمة الإ�سراف على اإدارة كافة �سيا�سات البنك ابتداء من مرحلة الإعداد  	•
البنك  اإدارات  وتعمل  الإطار، هذا  علمية يف هذا  ملنهجية  ا�ستنادا  وذلك  ال�سيا�سات  باعتماد هذه  وانتهاء 
املعنية على و�سع �سيا�سات واإجراءات عمل تف�سيلية تعتمد على ال�سيا�سات الرئي�سية التي حتتويها الدائرة 

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

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

 مخاطر االئتمان:

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

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

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

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

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

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

والدارة  املناطق  م�ستوى  على  اإئتمانية  جلنة  لكل  املخاطر  مل�ستويات  وفقًا  متدرجة  ائتمانية  �سالحيات  	•
العامة.
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الئتمانية. لال�سول  املقبول  وامل�ستوى  امل�ستهدف  للعمالء/ال�سوق  وا�سحة  معايري  	•
ائتمانية. عملية  و/اأو  عميل  لكل  للمخاطر  املختلفة  اجلوانب  يغطي  ومعمق  متكامل  وائتماين  مايل  حتليل  	•

معها.  التعامل  وا�سرتاتيجيات  ائتمانية  تركزات  لأية  امل�ستمرة  واملتابعة  التقييم  	•
املحتملة. املخاطر  وك�سف  لتحديد  م�ستمر  ب�سكل  املبكر  النذار  نظام  وقدرة  فاعلية  من  التاأكد  	•

كمية  ا�س�س  على  مبنية  الئتماين  الئتمانية/الت�سنيف  اجلدارة  لتقييم  ومنظمة  مو�سوعية  منهجيات  	•
من  للتحقق  دورية  ملراجعة  املنهجيات  هذه  تخ�سع  كما  املخت�سة.  اخلربات  جوانب  اىل  بالإ�سافة  ونوعية 

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

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

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

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

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

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

غري العاملة لتخفيف ن�سب وم�ستويات الديون غري العاملة ورفع م�ستويات ال�سرتداد والتغطية. 
اأية  وجود  عدم  من  للتاأكد  اإفرادي  ب�سكل  امل�سرفية  الت�سهيالت  لكافة  ال�سرورة  عند  اأو  الدورية  املراجعة  	•

موؤ�سرات �سلبية اأو تراجع ت�ستدعي اتخاذ اإجراءات احرتازية اأو وقائية.  
التي متثل تركزات  الكربى  ب�سكل دوري على م�ستوى املحفظة وعلى احل�سابات  تطبيق اختبارات �ساغطة  	•

ائتمانية وتقييم اثر هذه الختبارات على راأ�س املال والرباح. 
املتغريات  مع  يتالءم  مبا  اأعاله  اجلوانب  كافة  وتطوير  بتح�سني  م�ستمر  ب�سكل  العربي  البنك  يقوم  	•
اأنظمة  من  احلديثة  التقنيات  توفره  مما  وال�ستفادة  امل�سرفية  وال�سناعة  الأعمال  بيئة  يف  وامل�ستجدات 

اآلية يف هذا املجال. 
والقطاعات.  واملناطق  البلدان  يف  وترتكز  للمحافظ  قطاعية  مبراجعات  مدعومة  الئتمانية  اإجراءاتنا  اإن 
وت�ستخدم هذه الإجراءات لك�سف اأية خماطر متاأ�سلة يف املحافظ التي قد تنتج عن تغيريات يف ظروف ال�سوق، 
التابع لإدارة املخاطر وكذلك  الن�ساط  اأي�سا مبراجعات م�ستقلة من قبل فريق مراجعة خماطر  وهي مدعومة 
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فريق مراجعة الئتمان التابع لإدارة التدقيق الداخلي. ويويل البنك العربي وب�سكل م�ستمر اأهمية كبرية لتطوير 
العاملة يف جمال الئتمان  الكفاءات واخلربات من خالل الرتكيز على انخراط كوادره  املهارات ورفع م�ستوى 

بدورات وبرامج تدريبية نوعية ومنتقاه لتاأهيلهم لداء واجباتهم وم�سوؤولياتهم بكفاءة واقتدار. 
  

مخاطر ال�صي�لة:

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

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

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

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

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

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

الرقابية.  

طر
خا

لم
ا



83

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

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

مخاطر ال�ص�ق: 

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

ملخاطر ال�سوق.
بالإ�سافة اىل ن�ساط البنك الرئي�سي يف القرا�س والقرتا�س، هناك ثالث ن�ساطات رئي�سية قد تعر�سنا ملخاطر 
ال�سوق ت�سمل املتاجرة باأدوات ال�سوق النقدية والعمالت الأجنبية واأدوات ال�سوق الراأ�سمالية وذلك يف املحفظة 

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

من قبل كل من اإدارة اخلزينة واإدارة املخاطر.

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

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

- القيمة احلالية للتغري يف اأ�سعار الفائدة )PV01(: تقي�س هذه الأداة التغري يف القيمة احلالية الناجتة عن 
تغري اأ�سعار الفائدة وذلك ب�سرب �سايف القيمة يف كل فرتة زمنية من تقرير الفجوة للموجودات واملطلوبات 
القانونية  والوحدة  املحلي  امل�ستوى  على  ذلك  قيا�س  يتم  الفائدة.  اأ�سعار  يف  للتغري  الأ�سعار  بح�سا�سية 
واملجموعة. ت�سكل جميع ن�ساطات اأ�سعار الفوائد جزءًا من عملية احت�ساب قيمة النقطة الأ�سا�س، مبعنى اأن 

طر
خا

لم
ا



84

جميع عمليات ال�سوق النقدي والأوراق املالية واأدوات املتاجرة باأ�سعار الفائدة تدخل يف احت�ساب قيمة النقطة 
الأ�سا�س، وهذا ي�سمل البنود داخل امليزانية وخارجها ملحافظ اأن�سطة املتاجرة والن�ساطات امل�سرفية.

�سايف اإيرادات الفوائد NII100( 100(: تقي�س قيمة الفائدة املكت�سبة اأو املفقودة لدى حترك �سعر فائدة   -
ال�سوق 1% يف ال�سنة الأوىل والثانية. يتم قيا�س ذلك على امل�ستوى املحلي والوحدة القانونية واملجموعة.

اإىل  بالإ�سافة  اأجنبية  عملة  لكل  املفتوح  املركز  �سايف  قيا�س  يتم  الجنبية:  للعمالت  املفتوح  املركز  �سايف   -
املعادن الثمينة )الذهب(، وذلك على امل�ستوى املحلي والوحدة القانونية واملجموعة.

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

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

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

املميزة ملحافظ املجموعة بعني العتبار.

مخاطر اأ�صعار الفائدة:

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

م�ستوى املراكز عملية الإدارة اليومية ملخاطر اأ�سعار الفوائد بالتن�سيق مع دوائر اخلزينة يف تلك املراكز.
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مخاطر اأ�ص�اق راأ�ش املال:

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

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

م�سرتكة يتم اإن�ساوؤها من قبل البنك. 

مخاطر اأ�صعار �صرف العملت االأجنبية:

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

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

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

املخاطر االأخرى: 

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

 خماطر المتثال )اللتزام باملتطلبات الرقابية(: 

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

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

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

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

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

جودة  م�ستوى  على  الدالة  املوؤ�سرات  اأهم  من  تعد  والتي  العمالء،  ل�سكاوى  كبرية  اأهمية  العربي  البنك  يويل 
اخلدمات واأداء املنتجات املقدمة من البنك لعمالئه، هذا وتدار وتعالج �سكاوى العمالء من خالل وحدة متيز 
اخلدمة التابعة لإدارة قطاع الأفراد، با�ستثناء الأردن وم�سر، حيث تتبع وحدة �سكاوى العمالء يف هذين البلدين 
لإدارة مراقبة المتثال وذلك ان�سجاما مع املتطلبات الرقابية يف هذين البلدين حيث مت رفدهما بكادر موؤهل 

ومدرب من املوظفني القادرين على التعامل مع �سكاوى العمالء والوقوف على اأ�سبابها ومعاجلتها. 
متابعة  يتم  العميل، حيث  �سكوى  من  البنك  موقف  تو�سيح  اأو  و/  ت�سمل حل  بطرق  �سكوى  كل  مع  التعامل  يتم 
ال�سكاوي وال�ستف�سارات الواردة مع الأق�سام والدوائر املعنية بالبنك ل�سمان اإي�سال مالحظات / �سكوى العمالء 

لهذه الدوائر وبالتايل معاجلتها والعمل على اإيجاد حلول جذرية وجتنب تكرار حدوثها مع العمالء الآخرين. 
وقد قامت وحدة اإدارة �سكاوى العمالء بدرا�سة وحتليل ال�سكاوى يف الأردن وم�سر الواردة خالل العام 2015، 

حيث مت التعامل مع هذه ال�سكاوى وفقا لل�سيا�سات والإجراءات املعمول بها لدى البنك وبكل عدالة و�سفافية.

مخاطر االإ�صرتاتيجية:

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

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

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

يف اإدارته ل�سرتاتيجيته طويلة الأجل.
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املنطقة  يف  ال�سائدة  الظروف  من  الرغم  على  املجاالت  خمتلف  يف  االجنازات  من  العديد  حتقيق  من  العربي  البنك  متكن 
واالقت�ساد العاملي غري امل�ستقر ن�سبيا يف العام 2015.

حيث حققت جمموعة البنك العربي نتائج ايجابية خالل العام 2015، حيث بلغت االأرباح  قبل املخ�س�سات وال�سرائب  1.1مليار 
دوالر بنهاية العام 2015، كما بلغت االرباح بعد املخ�س�سات وال�سرائب 442 مليون دوالر مقابل 577 مليون دوالر يف العام 2014 
وبلغت املخ�س�سات املقتطعة خالل العام 2015 مقابل الق�سية املرفوعة �سده يف نيويورك 349 مليون دوالر، وبهذا يكون البنك 

قد قام وخالل االأعوام االربعة املا�سية ولغاية نهاية هذا العام ببناء خم�س�ص بلغ مليار دوالر. 
وتاأتي هذه النتائج لتثبت متانة و�سع البنك املايل ولتوؤكد على قدرته على التو�سع والنمو وحتقيق الربحية يف كافة الظروف، حيث 

بلغت حقوق امللكية 8 مليار دوالر اأمريكي كما يف نهاية العام 2015. 
هذا وبلغت اجمايل الت�سهيالت االئتمانية 23.8 مليار دوالر اأمريكي وبلغت ودائع العمالء 35.2 مليار دوالر اأمريكي بنهاية العام 
2015. وبا�ستثناء اثر التغري يف ا�سعار ال�سرف، اظهرت حمفظة الت�سهيالت االئتمانية و ودائع العمالء ارتفاعا بن�سبة 3% لكل 

منهما مقارنة مع العام ال�سابق.
 اأما بخ�سو�ص الق�سية املدنية املقامة �سد البنك يف نيويورك منذ عام 2004، فقد جاء اتفاق الت�سوية دون االقرار باأي م�سوؤولية 
جتاه املدعني ووفق �سروط مقبولة ومبا يحقق م�سالح البنك ويحميها، واإن ما يرتتب على انتهاء هذه الق�سية �سيكون له اأثر 
ايجابي على قدرة البنك على التو�سع والنمو، خ�سو�سًا وان ذلك �سيوفر املزيد من اجلهد والنفقات وامل�ساريف والتي امتدت 
لفرتة تزيد عن اأحد ع�سر عامًا. هذا وقد قام البنك ببناء خم�س�سات كافية لتغطية االحتماالت املتوقعة مبوجب اتفاق الت�سوية 

مع املحافظة على قوة اأداءه ومركزه املايل.
ان النتائج املتحققة توؤكد قدرة البنك على موا�سلة النمو وحتقيق اأداء قوي، واال�ستمرار يف تعزيز نقاط القوة واال�ستغالل االمثل 
مل�سادر الدخل املتنوعة واال�ستفادة من تواجداته املنت�سرة حمليا وخارجيا، وان البنك ما�ص بتحقيق اأف�سل النتائج من خالل 
على  واملبنية  ا�سرتاتيجياته احل�سيفة  مع  قوي متا�سيا  مايل  على مركز  واملحافظة  امل�ستدامة  الت�سغيلية  االرباح  على  الرتكيز 

اأ�س�ص متينة. 
كذلك فقد حقق البنك منوا باالأرباح الت�سغيلية مما يعك�ص القدرة امل�ستمرة للبنك على توليد االأرباح وم�ستفيدا من انت�ساره يف 
العديد من اال�سواق وخ�سو�سا اأ�سواق اخلليج العربي و�سمال افريقيا االمر الذي مكنه من تنويع م�سادر الدخل واملحافظة على 
منو م�ستدام يف االرباح،  باالإ�سافة اىل اأن البنك حافظ على كفاءته الت�سغيلية من خالل ال�سيطرة على امل�ساريف الت�سغيلية 
املالية حيث انخف�ست  املوؤ�سرات  اأف�سل  البنك املحافظة على  ن�سبة امل�ساريف اىل االيرادات 42.3%. كما وا�سل  حيث بلغت 
ن�سبة القرو�ص املتعرثة اإىل اإجمايل القرو�ص اإىل 4.8%، وبلغت ن�سبة تغطية املخ�س�سات للديون املتعرثة 109%، باال�سافة اىل 

احتفاظه بن�سبة �سيولة مرتفعة حيث بلغت ن�سبة القرو�ص اىل الودائع 67.6% ون�سبة كفاية راأ�ص املال بلغت %14.2.
اأرباح نقدية على امل�ساهمني بن�سبة  25% للعام  اإدارة البنك العربي بتوزيع  اأو�سى جمل�ص  ونظرا لهذه النتائج االيجابية، فقد 

.2015
وا�سلت جمموعة االأعمال امل�سرفية لل�سركات واملوؤ�س�سات املالية يف عام 2015 املحافظة على ريادتها امل�سرفية وتعزيز مركزها 
املميز من خالل تو�سيع قاعدة عمالئها وتنويع خدماتها امل�سرفية ، االأمر الذي انعك�ص ب�سكل ايجابي على قوة املجموعة واأدائها 
�سمات  اأبرز  من  تزال  وال  كانت  والتي  االئتمان  واملن�سبطة ملخاطر  املنتظمة  االإدارة  مع  من�سجمًا  االأداء  وقد جاء هذا  املايل. 

جمموعة االأعمال امل�سرفية لل�سركات واملوؤ�س�سات املالية يف البنك العربي. 
ا�ستمرت بلدان منطقة ال�سرق االأو�سط بتبني برامج ا�ستثمارية على نطاق وا�سع ممول من احلكومات اأو القطاع اخلا�ص، حيث 
انعك�ص ذلك على زيادة الفر�ص لل�سركات االقليمية واملحلية العاملة يف املنطقة لتو�سيع نطاق عملها وفر�ص النمو يف اأعمالها. 
هذه  بني  التجاري  التمويل  فر�ص  تعزيز  اإىل  اأدى  بدوره  والذي  املختلفة،  الدول  عرب  ال�سركات  قطاع  ن�ساطات  تزايدت  حيث 
ال�سركات والبنك العربي كونه موؤ�س�سة اقليمية ذات قدرة متميزة على منح الت�سهيالت الالزمة لن�ساطات هذه ال�سركات عرب 
البنوك املختلفة عرب جمموعة  التي توجهها �سبكة مرا�سلينا من  التجارية  التزايد يف املعامالت  اإىل جانب  دول املنطقة. هذا 

الدول التي يتواجد بها البنك العربي.
اخلدمات  خالل  من  ال�سركات  قطاع  من  لعمالئه  ومتكاملة  �ساملة  الكرتونية  م�سرفية  حلول  تقدمي  العربي  البنك  وا�سل 
االلكرتونية الإدارة النقد والتمويل التجاري عرب االنرتنت. وتتيح هذه اخلدمات املتطورة للعمالء اإدارة تعامالتهم امل�سرفية بكل 

كفاءة وفاعلية وذلك من خالل ا�ستخدام اأحدث التقنيات االلكرتونية يف هذا املجال.   
و�سمال  االو�سط  ال�سرق  منطقة  يف  احليوية  للم�ساريع  املالية  واملوؤ�س�سات  لل�سركات  امل�سرفية  االعمال  جمموعة  دعم  ا�ستمر 
قبل  املنفذة من  امل�ساريع  التحتية ومتويل  البنى  املتمثلة يف م�ساريع  للمنطقة  اال�سرتاتيجية  امل�ساريع  افريقيا من خالل متويل 
�سركات دولية ومتعددة اجلن�سيات بالتعاون مع �سركات حملية. وجتدر اال�سارة اىل ان البنك العربي كان احد املمولني الرئي�سني 
العائدات على  وزيادة ح�سة م�سر من  الدولية  التجارة  تدفق  اهمية على  امل�سروع من  لهذا  ملا  ال�سوي�ص،  قناة  تو�سعة  مل�سروع 

ا�ستخدام القناة وعائدات اخلدمات البحرية.
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ويعترب هذا التمويل مثااًل على الدور املف�سلي الذي يلعبه البنك العربي كممول رئي�سي للم�ساريع اال�سرتاتيجية ومتويل امل�ساريع 
الكربى يف املنطقة، هذا باالإ�سافة اىل متويل ال�سلع وتقدمي الدعم ل�سركات املقاوالت الدولية واالقليمية لتنفيذ م�ساريع تنموية 
حكومية من خالل باقة من اخلدمات امل�سرفية املميزة لتلك ال�سركات والتي تواكب احتياجاتها. كما واأ�سبح ملجموعة االأعمال 
الكهرباء  ن�ساطاتها  ت�سمل  والتي  اآ�سيا  الرئي�سية يف منطقة  ال�سركات  دورا حموريا مع  املالية  واملوؤ�س�سات  لل�سركات  امل�سرفية 

والطاقة ومعاجلة وحتلية املياه والطرق عرب منطقة ال�سرق االو�سط و�سمال افريقيا .
بيئة عمل متطورة  ايجاد مراكز متخ�س�سة �سمن  الفعال مع عمالئه، مت  التوا�سل  اإىل  الرامية  البنك  ا�سرتاتيجية  ويف اطار 
وتلبية الحتياجاتهم  القطاع  التعامل مع طلبات عمالء هذا  اآليات  املواقع لدعم  العديد من  ال�سركات يف  خلدمة عمالء قطاع 
امل�سرفية. هذا و�سيوا�سل البنك العمل �سمن خطة مدرو�سة ال�ستكمال �سبكة مراكز ال�سركات يف العديد من املناطق املختلفة 

التي يتواجد فيها البنك العربي. 
العمليات  تنفيذ  لتح�سني  املعلومات  وتقنية  العمليات  املالية مع فرق  واملوؤ�س�سات  لل�سركات  امل�سرفية  تعمل جمموعة اخلدمات 
بال�سكل الذي ي�سهم يف �سبط النفقات ورفع م�ستوى اخلدمة املقدمة لعمالء قطاع ال�سركات. االأمر الذي ين�سجم مع اأولويات 

املجموعة يف احلفاظ على معدالت التكاليف والنفقات واخلدمة املتميزة. 
كما ا�ستمرت جمموعة االأعمال امل�سرفية لل�سركات واملوؤ�س�سات املالية بالرتكيز على تقدمي خدمات م�سرفية متنوعة لقطاع 

ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة، وذلك من خالل �سبكة مراكز االأعمال وفروع البنك املنت�سرة يف اأنحاء اململكة. 
اأما على �سعيد اخلدمات امل�سرفية لالأفراد و متا�سيا مع التزام البنك بتوفري قنوات م�سرفية رقمية وتعريف العمالء مبزاياها 
وا�ستخداماتها العديدة، اطلق البنك العربي حملة مو�سعة يف �سنة 2015 ت�سمنت ا�ستخدام العديد من الو�سائل للتوا�سل مع 
بغر�ص  متخ�س�سني  موظفني  خالل  من  الفروع  يف  والت�سويق  االجتماعي  التوا�سل  وو�سائل  االلكرتونية  املواقع  ومنها  العمالء 
اإطالع العمالء على كيفية الت�سجيل بالقنوات امل�سرفية وكيفية اإجراء معامالتهم امل�سرفية عربها ب�سهولة وي�سر. وقد مت اإطالق 

هذه احلملة يف كل من االأردن وم�سر وفل�سطني باالإ�سافة اىل القيام باأن�سطة م�سابهة يف البلدان االأخرى.
فيما يتعلق بخدمات بطاقات ال�سراف االآيل ATM، وا�سل البنك العمل على توفري البطاقات الذكية وفقا الأعلى م�ستويات 
االأمن. ومت ا�ستبدال البطاقات املمغنطة بالبطاقات الذكية جلميع العمالء يف االأردن واالإمارات والبحرين وقطر. و�سيتم اجراء 

عملية اال�ستبدال يف بقية البلدان يف وقت قريب.
جتربة  البطاقات  هذه  تتيح  حيث  وم�سر  فل�سطني  يف  االإنرتنت  عرب  الت�سوق  لبطاقات  الفوري  اال�سدار  خدمة  تنفيذ  مت  كما 
اف�سل  للعمالء من خالل ت�سميم جديد و مميز، وقد رافق ذلك زيادة يف معدالت انت�سار بطاقة الت�سوق عرب االنرتنت وارتفاع  

م�ستويات ر�سا العمالء.
كذلك فقد مت اإطالق »عربي نت« و هي خدمة ال�سراف االآيل املركزية والتي توفر لعمالء البنك العربي ر�سوم �سحب تف�سيلية 
وحدود اأعلى عند ال�سحب من اأجهزة ال�سراف االآيل اخلا�سة بالبنك العربي يف اخلارج. حيث �سيتمكن العمالء من اال�ستفادة 
من �سبكة  البنك العربي االقليمية الأجهزة ال�سراف االآيل املتواجدة يف كل من االأردن وفل�سطني ولبنان وم�سر واالإمارات العربية 
املتحدة وقطر والبحرين واليمن واملغرب. هذه املبادرة تعترب جزء من جهود البنك العربي املتوا�سلة لتوفري خدمات م�سرفية 
التحتية  البنية  تاأ�سي�ص  الذي مت  االآيل اجلديد  ال�سراف  اقليمية ذات كفاءة عالية. وتعترب خدمة »عربي نت« جزء من نظام 
له لتوفري خدمات جديدة يف امل�ستقبل مبا فيها التحويالت االقليمية الفورية داخل �سبكة البنك العربي، وتغيري الرقم ال�سري 
للبطاقات االئتمانية، وخدمة »اإي فواتريكم« �سمن العديد من اخلدمات االأخرى. كما قام البنك العربي بتطبيق ر�سوم تف�سيلية 
على عمليات ال�سحب النقدي من اأجهزة ال�سراف االآيل لديه، حيث توفر هذه امليزة حد �سحب اأعلى للبطاقات الدولية وبذلك 

يتم جتنب الر�سوم الناجمة عن عمليات ال�سحب املتعددة.
كما عملت دائرة اخلدمات امل�سرفية لالأفراد على تطوير البنية التحتية الأنظمة مركز اخلدمة الهاتفية من اأجل حتقيق اف�سل 
معايري الكفاءة يف تنفيذ عمليات املركز. حيث يقدم النظام اجلديد اأدوات فعالة مبا يف ذلك حت�سري جدول الدوام بطريقة تزيد 
من انتاجية وفعالية املوظفني وقيا�ص مدى ر�سا العمالء عن اخلدمة وتعزيز تطبيق االت�ساالت ال�سادرة مع العمالء بطريقة 
اآلية. و كجزء من خطة ا�ستمرارية العمل، مت تاأ�سي�ص موقع ثاين ملركز اخلدمة الهاتفية يف مدينة العقبة يعمل ب�سكل متوازي 

ومتماثل للمركز احلايل املوجود يف عمان.
لتوفري مرونة يف خيارات ن�سبة ال�سداد اجلديدة لبطاقات البنك العربي االئتمانية، اأ�سبح باإمكان العمالء االآن التحكم بحجم 
دفعاتهم و تعديل ن�سبة ال�سداد اخلا�سة ببطاقاتهم االئتمانية عرب خدمة »عربي اأون الين« يف االأردن. و�سيتم تطبيق هذه اخلدمة 

يف الدول االأخرى.
ويف اطار التزامه بتوفري املرونة و الراحة لعمالئه و�سمن جهوده املتوا�سلة لتقدمي خدمات دفع متقدمة، اأطلق البنك العربي 
خدمة »اإي فواتريكم« من خالل اخلدمة امل�سرفية عرب االأجهزة الذكية »عربي موبايل« بالتن�سيق مع البنك املركزي االأردين. 
هذه اخلدمة تتيح للعمالء امكانية اال�ستعالم والدفع الفوري للفواتري الكرتونيا، مما يوفر عليهم الوقت واجلهد. كما تلعب هذه 
املبادرة دورا بيئيا هاما ب�سبب انتقال دفعات العمالء التقليدية ليتم اجنازها عرب القنوات االلكرتونية، وبالتايل تقليل احلاجة 

للفواتري واالإي�ساالت الورقية.
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كما قام البنك مببادرة اأخرى تتمثل بربط خدمة »عربي اأون الين« بنظام احلواالت االلكرتوين )EFTS( الذي مت اعتماده من 
قبل م�سرف البحرين املركزي، حيث ميكن للعمالء اإجراء احلواالت املالية املحلية الفورية والدفعات عرب االإنرتنت.

 واإ�سافة اإىل ذلك، مت اإطالق ميزة اخل�سم املبا�سر على خدمة »عربي اأون الين« لعمالء البنك العربي يف دولة االإمارات العربية 
تلقائيا ملجموعة  م�ستحقاتهم  لت�سوية  على ح�ساباتهم  املبا�سر  للخ�سم  تفوي�ص  ان�ساء  العمالء من  �سيتمكن  وبالتايل  املتحدة، 

متنوعة من ال�سركات.
النقد  �سلطة  قبل  املوؤ�س�ص من  الوطني  املفتاح  بنظام  فل�سطني  العربي يف  للبنك  االآيل  ال�سراف  اأجهزة  �سبكة  ربط  كذلك مت 
معقولة  بر�سوم  العربي  بالبنك  اخلا�سة  االآيل  ال�سراف  اأجهزة  ا�ستخدام  من  اأخرى  بنوك  لعمالء  ت�سمح  والتي  الفل�سطينية 

باملقارنة مع الر�سوم ال�سابقة.
العربية  واالإمارات  وم�سر  وفل�سطني  االأردن  فروعنا يف  كل من  الدفع يف  فيزا  لبطاقة  الفوري  اال�سدار  تطبيق خدمة  وقد مت 

املتحدة و قطر والبحرين. 
وكجزء من تركيز البنك العربي على مبادرة »اعرف عميلك« )KYC(، مت تنفيذ من�سة جديدة يف االأردن جلمع بيانات العمالء 
وحتديثها ب�سكل فوري وبطريقة فعالة لت�سهيل التفاعل مع العمالء يف امل�ستقبل وتقدمي اخلدمات واملنتجات لهم دون احلاجة 

للرجوع اإىل عمليات املكاتب اخللفية. و�سيتم تطبيق هذا النظام االأ�سا�سي يف جميع البلدان بحلول العام القادم.
االأردن  يف   )Verified by VISA/ MasterCard SecureCode( 3D Secure خدمة  اإطالق  البنك  وا�سل  وقد 
وفل�سطني وم�سر واالإمارات وقطر والبحرين واليمن. هذه اخلدمة توفر حلاملي بطاقات البنك العربي االئتمانية حماية اإ�سافية 

عند الت�سوق عرب االإنرتنت �سد اال�ستخدام غري امل�سرح به.
ولقد مت اعتماد خيارات جديدة لدفع الفواتري حلاملي بطاقات الدفع يف البحرين لت�سهيل القيام بالدفعات املتنوعة عرب االأك�ساك 

االلكرتونية ملزودي اخلدمة ونقاط البيع املعتمدة.
باالإ�سافة اىل ذلك، ومتا�سيا مع التوجه اال�سرتاتيجي للبنك وتركيزه على تطوير �سبكة الفروع واأجهزة ال�سراف االآيل وتوزيعها 
ب�سكل جيد للتاأكد من وجودها يف مناطق ا�سرتاتيجية تلبي احتياجات عمالئنا، مت فتح العديد من الفروع و ا�سافة عدد من 
ال�سرافات االلية يف كل من االأردن و فل�سطني و م�سر واالإمارات العربية املتحدة والبحرين باالإ�سافة اإىل جتديد فروع يف االأردن 

وفل�سطني واالإمارات العربية املتحدة و نقل فروع اأخرى يف االأردن ولبنان واالإمارات العربية املتحدة وقطر.
ويف اطار �سعينا الدائم لتلبيه كافة اخلدمات امل�سرفية االقليمية لعمالئنا من خالل �سبكة فروعنا املن�سرة يف املنطقة، قامت 
باإجناز  املقيمني  غري  عمالئنا  مل�ساعدة  واخلدمات  املنتجات  من  العديد  واطالق  بتطوير  لالأفراد  امل�سرفية  اخلدمات  دائرة 

معامالتهم البنكية يف كل من بلدهم االم وبلد اقامتهم.  
املناطق  بزيادة  العربي  البنك  قام  وت�سهيل خدمتهم،  املميزين  احتياجات عمالئنا  لتلبية  الرامية  العربي  البنك  �سمن خطة 
لهم  الفر�سة  الإتاحة  وذلك  والبحرين  ولبنان  واالإمارات وم�سر  وفل�سطني  االأردن  اإيليت يف كل من  املخ�س�سة خلدمة عمالء 
اىل  تهدف  التي  الربنامج  ا�سرتاتيجية  مع  يتما�سى  وهذا  الراحة.  ب�سرعة وخ�سو�سية ومبنتهى  امل�سرفية  معامالتهم  الإجناز 

احل�سول على اكرب تغطية لعمالء اإيليت املنت�سرين يف الدول املذكورة.
اأما بالن�سبة لربنامج برمييوم، فقد مت الرتكيز على اإدارة عالقات العمالء من خالل مديري العالقات املخت�سني. وقد مت زيادة 
عدد مديري عالقة العمالء داخل االأردن وفل�سطني وم�سر ولبنان واالإمارات العربية املتحدة والبحرين وقطر مبا يتنا�سب مع 
احتياجات املنطقة. وقد �ساهمت هذه الزيادة يف تو�سيع نطاق الربنامج عرب املناطق املذكورة واالرتقاء مب�ستوى خدمة عمالء 

برمييوم.
ومتا�سيا مع ا�سرتاتيجية دائرة اخلدمات امل�سرفية لالأفراد الرامية اىل تكثيف جهود املبيعات، فقد مت تنفيذ م�سروع الإ�ستقطاب 
العمالء اجلدد بنجاح يف االأردن. هذا امل�سروع، الذي يت�سمن اإعادة ت�سميم عملية  فتح احل�ساب وتقدمي اأنظمة جديدة حت�سن 
جتربة العمالء وكفاءة اخلدمة ب�سكل عام. ويف عام 2015، اأطلقت ادارة اخلدمات امل�سرفية جمموعة من امل�ساريع التوعوية 

والرتويجية والتفاعلية التي تتمحور حول الربامج واملنتجات واخلدمات.
اأما لربنامج عربي برمييوم فقد قام البنك العربي برعاية فعاليات رئي�سية يف كل من االأردن وفل�سطني واالإمارات العربية املتحدة 

والبحرين وقطر وم�سر. 
وفيما يتعلق بربامج جيل العربي و�سباب، رعى البنك جمموعة من االأن�سطة املختارة يف املدار�ص واجلامعات واملوؤ�س�سات التعليمية 
يف االأردن وفل�سطني وم�سر. ففي االأردن، قام البنك برعاية »كتيبات احلركة املرورية« و »مركز هيا الثقايف« ومهرجان »الفكر 

اجلديد« والذي �سهد ح�سور اأكرث من16,000 م�سارك حيث �سمل العديد من ور�ص العمل واالأن�سطة املختلفة. 
باالإ�سافة اإىل ما �سبق، وا�ستمرارًا جلهود البنك امل�ستمرة لتعزيز برامج جيل العربي و�سباب، مت جتديد اجلوائز الكربى املقدمة 
يف فل�سطني واالأردن. حيث مت اطالق حملة »اأربح هيونداي 2015« لربنامج �سباب يف فل�سطني و حملة »اأربح كيا �سرياتو كوب« 

يف االردن.
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وقد اأطلق البنك العديد من احلمالت الرتويجية يف خمتلف البلدان لت�سجيع العمالء الذين يحملون بطاقات فيزا االئتمانية 
ال�ستخدام بطاقاتهم لت�سديد م�سرتياتهم ومنحهم فر�سة اال�ستفادة من مزايا قيمة. فعلى �سبيل الذكر مت اإطالق حملة م�سرتكة 
مع فيزا يف كل من االأردن وفل�سطني وم�سر واالإمارات العربية املتحدة ملكافاأة العمالء على م�سرتياتهم باالإ�سافة اىل العديد من 
املزايا اخلا�سة بربنامج مكافاآت العربي . كما ومت اطالق حملة اخرى لت�سجيع العمالء الذين يحملون بطاقات فيزا االئتمانية 
وبطاقات الت�سوق عرب االنرتنت ال�ستخدام بطاقاتهم للم�سرتيات عرب االإنرتنت. وعالوة على ذلك مت اإطالق حملة بالتعاون مع 
ما�سرتكارد تقدم حلاملي بطاقة ما�سرتكارد البنك العربي فر�سة حل�سور نهائي دوري اأبطال اأوروبا يف جتربة »ما�سرتكارد التي 

ال تقدر بثمن«.
ومل�ساعدة عمالئنا بامتالك منزل اأحالمهم، طبق البنك العربي حمالت خا�سة لتعزيز القرو�ص ال�سكنية يف فل�سطني واالأردن 

ولبنان مع مزايا حم�سنة واأ�سعار خا�سة .
ان قيا�ص جتربة العمالء و وجود مراجعة م�ستمرة الآرائهم التي يتم جمعها من خالل اأ�ساليب متعددة مثل برنامج »�سوت العمالء 
و �سكاوى العمالء« هي عملية م�ستمرة ت�سكل امل�سدر الرئي�سي للتح�سينات يف اخلدمات و زيادة والء العمالء و تلبية توقعاتهم  
ول�سمان وجود حلول كافية عند حدوث اي �سكاوي. وقد �سملت هذه اجلهود كذلك ان�ساء جلنة متخ�س�سة ملتابعة وقيا�ص ر�سا 

العمالء وقيا�ص م�ستوى جتربة العميل ومطابقتها ملعايري اجلودة املحددة. 
كما وا�سل فريق متيز اخلدمة باإدارة جتربة العمالء عرب خمتلف القنوات من خالل و�سع معايري اخلدمة ور�سد التزام االأطراف 
املعنية بهذه املعايري بالرتكيز على ثالثة مكونات وهي: العامل الب�سري والعمليات واالماكن مع االهتمام بزيادة الوعي الالزم 
عن طريق التدريب املنظم واالإجراءات الت�سحيحية املنا�سبة لتحديد مناطق ال�سعف والعمل مع اجلهات املعنية ل�سمان تنفيذ 

االإجراءات الت�سحيحية املنا�سبة باالإ�سافة اإىل خمتلف اأن�سطة »العناية بالعمالء«. 
وفيما يتعلق بالتزام البنك جتاه دعم املجتمع املحلي وحماية البيئة يف االردن، ا�ستمر البنك يف تطوير وتنفيذ املبادرات التي 
منتجاتنا  و  لت�سويق خدماتنا  كتيبات خا�سة  وتوزيع  البنك طبع  وا�سل  البيئي،  املجال  ففي  االأهداف.  اإىل حتقيق هذه  تهدف 
البيئية والتي ت�سمل القرو�ص لل�سيارات الهجينة ومتويل املنتجات ال�سديقة للبيئة من خالل برامج الت�سديد املريح للبطاقات 

االئتمانية.
كما و يجري الرتويج ب�سكل متوا�سل للبطاقة االئتمانية البالتينية »معا« ويتم ت�سجيع املوظفني على اإ�سدار هذه البطاقة لدعم 

عدد من املوؤ�س�سات غري الربحية. 
اأما على �سعيد التدريب ورفع كفاءة املوظفني، ومبا يتما�سى مع التزام البنك يف تقدمي خدمات م�سرفية ا�ستثنائية من خالل 
املوظفني املوؤهلني واملدربني ذوي الكفاءة العالية، فقد قام البنك بالعديد من املبادرات التدريبية على مدار العام �سملت خمتلف  
التدريبية  والدورات  العمل  ور�سات  من  بالعديد  لالأفراد  امل�سرفية  اخلدمات  ادارة  قامت  حيث  الحتياجاتهم،  وفقا  املوظفني 
والربامج االأكادميية ملوظفي الفروع. واأجريت هذه الدورات بالتعاون مع موؤ�س�سات تدريبية متخ�س�سة بهدف تطوير وتوحيد 

درجات اخلدمة والتوا�سل لدى موظفي فروع البنك العربي يف العديد من البالد.
ويف جمال اخلزينة، وعلى الرغم مما �سهده العام 2015 من تقلبات يف اأ�سعار �سرف العمالت اإال اأن البنك حافظ على خماطر 

�سعر �سرف منخف�سة على مدار العام ومتّكن من اإدارة ميزانيته واال�ستمرار يف حتقيق االأرباح من ن�ساط القطع االأجنبي. 
 وقد ا�ستطاع البنك ومن خالل اإدارته ملخاطر اأ�سعار الفائدة وا�ستخدامه احل�سيف لو�سائل التحوط، من املحافظة على العائد 
وحماية الربحية بالرغم من التذبذب يف اأ�سعار الفوائد خالل عام 2015 حيث انخف�ست العديد من معدالت الفائدة اإىل اأقل 

من م�ستوياتها التاريخية.
 اإّن ال�سيولة تعترب عمود اأ�سا�ص يف ا�سرتاتيجية البنك العربي حيث �سهد عام 2015 االحتفاظ بن�سب �سيولة مرتفعة.

هذا وقد اتخذ البنك العربي خطوة مهمة يف تطوير النظم املالية ونظم اإدارة املخاطر الإدارة اخلزينة خالل العام 2015حيث 
مّت اطالق جمموعة نظم جديدة تعترب االأحدث واالأكرث تقدما الإدارة اأعمال اخلزينة. وقد مت تطبيق النظام اجلديد يف االأردن 

بنجاح و�سيتم العمل به يف فروع البنك العربي املنت�سرة عرب �سبكته خالل عامي 2016 و2017.
كما عزز البنك من تواجده يف و�سائل االعالم و التوا�سل االجتماعي االلكرتوين، حيث �سهدت �سفحات البنك على »الفي�سبوك« 

و »التويرت« و« لينكد اإن« منوا كبريا يف اأعداد املتابعني وامل�ساركات التفاعلية.
للمبادئ وفقًا   2014 العام  عن  لال�ستدامة  اخلام�ص  تقريره  باإ�سدار  البنك  قام   ،2015 العام  خالل  اآخر  �سعيد   وعلى 

التوجيهية - اجليل الرابع )G4( احلديثة والتي و�سعتها مبادرة التقارير العاملية. ت�ستند تلك املبادئ اأ�سا�سًا على عملية حتديد 
االأ�سا�سية.   والبيئية  واالقت�سادية  االجتماعية  االآثار  على  بالرتكيز  للموؤ�س�سات  اأهمية  االأكرث  اجلوانب  حول  التقارير  واإعداد 
التوجيهّية احلديثة  للمبادئ  وفقًا  لال�ستدامة  تقريره  ُي�سدر  االأردن  بنك يف  اأول  العربي  البنك  يعترب  التقرير،  وباإ�سدار هذا 
)G4( ملبادرة التقارير العاملّية، حيث يت�سمن التقرير عر�سًا مف�ساًل لنهج البنك العربي اال�سرتاتيجي واإجنازاته يف جمال 

التنمية امل�ستدامة.
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مل يكن هناك يف العام 2015 اأي عمليات ذات طبيعة غري متكررة لها تاأثري ملمو�ص على القوائم املالية للبنك العربي 
اأو جمموعة البنك العربي.
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املبالغ مباليني الدنانري للبنك ومباليني الدوالرات للمجموعة

20152014201320122011

346.2261.3263.0*154.0217.8�سايف اأرباح البنك العربي �ص م ع بعد ال�سريبة

442.1577.2501.9352.1305.9�سايف اأرباح جمموعة البنك العربي بعد ال�سريبة

813.5 875.53 3955.43*3518.13557.9حقوق امل�ساهمني يف البنك العربي �ص م ع

656.7 699.27 767.77 888.77 8015.67حقوق امللكية يف جمموعة البنك العربي

*معاد اإظهارها

االرباح املوزعة على امل�ساهمني يف البنك العربي:

160.268.4160.2160.2133.5املبلغ / مليون دينار اأردين

25%30%30%12%25%ن�سبة مئوية

000 000534 000534 600534 800569 640عدد االأ�سهم )باالف اال�سهم(

6.457.107.837.257.85�سعر ال�سهم يف اآخر يوم عمل - دينار

فيما يلي جدول باأهم البيانات املالية املقارنة الأهم املوؤ�سرات املالية لفرتة خم�ص �سنوات:
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يت�سمن هذا اجلزء من تقرير جمل�ص االإدارة ملخ�سًا الأهم املعلومات الواردة يف القوائم املالية املوحدة ملجموعة البنك 
العربي والبنك العربي �ص م ع للعام 2015 والتي اأعدت وفقًا للمعايري الدولية للتقارير املالية وتف�سريات التقارير املالية 
الدولية املنبثقة عن جمل�ص معايري املحا�سبة الدولية ومبوجب القوانني والتعليمات النافذة يف البلدان التي تعمل بها 
املجموعة وتعليمات البنك املركزي االأردين. هذا وتعترب االإي�ساحات املرفقة للقوائم املالية املوحدة جزء ال يتجزاأ من 

القوائم املالية املوحدة.

وت�سم القوائم املالية املوحدة ملجموعة البنك العربي قوائم البنك العربي �ص م ع وموؤ�س�سته ال�سقيقة البنك العربي 
)�سوي�سرا( وموؤ�س�ساته التابعة  التي اهمها التالية:

ن�سبة امللكية كما يف 31 كانون االأول 2015

100.00%البنك العربي ا�سرتاليا املحدود

100.00%بنك اأوروبا العربي �ص م ع

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

100.00%ال�سركة العربية الوطنية للتاأجري ذ م م

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

100.00%البنك العربي ال�سوداين املحدود

100.00%�سركة العربي جروب لال�ستثمار

64.24%البنك العربي لتون�ص

51.29%البنك العربي �سوريا

50.00%�سركة الن�سر العربي للتاأمني �ص م ع

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

املحدود عند اإعداد القوائم املالية املوحدة للمجموعة.    
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قائمة الدخل املوحدة:

بلغ �سايف الربح ملجموعة البنك العربي لل�سنة املنتهية يف 31 كانون االأول 2015 ما يعادل 442.1 مليون دوالر اأمريكي مقارنة مببلغ 577.2 مليون 
دوالر اأمريكي لل�سنة املنتهية يف 31 كانون االأول 2014 فيما بلغ �سايف اإيرادات املجموعة 1908.4 مليون دوالر اأمريكي مقارنة مببلغ 1877.3 
مليون دوالر اأمريكي للعام 2014 م�سجلة زيادة بن�سبة 2%. يف حني بلغ �سايف خم�س�ص تدين الت�سهيالت االئتمانية 32.9 مليون دوالر اأمريكي 

ميثل املخ�س�سات التي مت اأخذها خالل ال�سنة مقابل الديون حتت املراقبة وغري العاملة.   

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

20152014باآالف الدوالرات االأمريكية
%التغريمعاد اإظهارها

االإيرادات
2%190 16 948 074 1381 091 1�سايف اإيراد الفوائد

)1%()990 1 (593 321 603 319 �سايف اإيراد العموالت 
4%851 16 768 480 619 497 اأخرى

2%051 31 309 877 3601 908 1�سايف االإيرادات
  

  امل�سروفات
1%898 5 754 434 652 440 نفقات املوظفني
2%836 7 653 358 489 366 م�ساريف اأخرى

)9%()270 3 (161 36 891 32 خم�س�ص تدين ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة بالتكلفة املطفاأة 
)100%()422 6 (422 6 -  خم�س�ص تدين موجودات مالية بالتكلفة املطفاأة

0%042 4 990 835 032 840 جمموع امل�سروفات 
  

75%000 149 000 200 000 349 م�ساريف واعباء قانونية
  

(14%)(991 121 )319 841 328 719 الربح لل�سنة قبل ال�سريبة
5%039 13 166 264 205 277  �سريبة الدخل
(23%)(030 135 )153 577 123 442 الربح لل�سنة

قائمة الدخل ال�شامل املوحد:

بلغ الدخل ال�سامل ملجموعة البنك العربي لل�سنة املنتهية يف 31 كانون االأول 2015 ما يعادل 234 مليون دوالر اأمريكي مقارنة مببلغ 390.2 دوالر 
اأمريكي لل�سنة املنتهية يف 31 كانون االأول 2014، ويبني اجلدول التايل اأهم عنا�سر قائمة الدخل ال�سامل للمجموعة: 

20152014باآالف الدوالرات االأمريكية

153 577 123 442 الربح لل�سنة
ي�ساف:

بنود �سيتم اعادة حتويلها الحقا الى ح�ساب االرباح واخل�سائر 
)911 194 ()218 165 (فروقات ُعملة ناجتة عن ترجمة عمالت اأجنبية

بنود لن يتم اعادة حتويلها الحقا الى ح�ساب االرباح واخل�سائر 
 �سايف التغري يف القيمة العادلة للموجودات املالية بالقيمة العادلة 

943 7 )874 42 (من خالل قائمة الدخل ال�سامل االآخر

185 390 031 234 جمموع الدخل ال�سامل لل�سنة



95

ي
مال

 ال
ل

لي
تح

ال

قائمة املركز املايل املوحد:

بلغ جمموع موجودات جمموعة البنك العربي 49 مليار دوالر اأمريكي كما يف 31 كانون االأول 2015، هذا وارتفعت ودائع 
العمالء  273.5 مليون دوالر اأمريكي لت�سل اإىل ما يقارب 35.2 مليار دوالر اأمريكي. يف حني بلغت اال�ستثمارات يف 
املوجودات املالية ما يقارب 10.3 مليار دوالر اأمريكي. هذا وبلغت الت�سهيالت االئتمانية 22.2 مليار دوالر اأمريكي 

م�سكلة ما ن�سبته 45.2% من اإجمايل املوجودات يف حني بلغت حقوق امللكية 8 مليار دوالر اأمريكي .  
يبني اجلدول التايل التغري املقارن الأهم عنا�سر املركز املايل املوحد للمجموعة  

20152014باآالف الدوالرات االأمريكية
%التغريمعاد اإظهارها

3%304 397 498 166 80212 563 12اأموال نقدية وودائع لدى البنوك

)4%()732 406 (459 721 72710 314 10موجودات مالية
1%959 178 028 002 98722 180 22ت�سهيالت اإئتمانية مبا�سرة بالتكلفة املطفاأة

2%464 62 613 922 0773 985 3اأخرى
0%995 231 598 812 59348 044 49جمموع املوجودات

املطلوبات 

)11%()725 455 (204 168 4794 712 3ودائع بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية
1%489 273 829 968 31834 242 35ودائع عمالء

16%391 287 824 786 2151 074 2اأخرى
2%840 126 741 888 5817 015 8حقوق امللكية

0%995 231 598 812 59348 044 49جمموع املطلوبات وحقوق امللكية
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البنك العربي �ش م ع

قائمة الدخل:

بلغ �سايف الربح للبنك العربي �ص م ع لل�سنة املنتهية يف 31 كانون االأول 2015 ما يعادل 154 مليون دينار اأردين مقارنة مببلغ 217.8 مليون دينار 
اأردين لل�سنة املنتهية يف 31 كانون االأول 2014 فيما بلغ �سايف اإيرادات البنك 946.4 مليون دينار اأردين مقارنة مببلغ 926.6 مليون  دينار اأردين 
للعام 2014 م�سجلة زيادة بن�سبة 2%. يف حني بلغ �سايف خم�س�ص تدين الت�سهيالت االئتمانية 2.2 مليون دينار اأردين ميثل املخ�س�سات التي 

مت اأخذها خالل ال�سنة مقابل الديون حتت املراقبة وغري العاملة. 
  يبني اجلدول التايل التغري املقارن الأهم عنا�سر قائمة الدخل للبنك

20152014باآالف الدنانري االأردنية 
%التغريمعاد اإظهارها

االإيرادات
0%826 2 953 606 779 609 �سايف اإيراد الفوائد

)1%()655 1 (533 170 878 168 �سايف اإيراد العموالت 
13%646 18 139 149 785 167 اأخرى

2%817 19 625 926 442 946 �سايف االإيرادات
  

  امل�سروفات
1%054 1 789 208 843 209 نفقات املوظفني
2%451 3 335 197 786 200 م�ساريف اأخرى

خم�س�ص تدين ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة بالتكلفة 
)93%()655 29 (834 31 179 2 املطفاأة

)100%()288  (288  -    خم�س�ص تدين موجودات مالية اأخرى بالتكلفة املطفاأة
(6%)(438 25 )246 438 808 412     جمموع امل�سروفات 

75%674 105 844 141 518 247 م�ساريف واعباء قانونية
  

(17%)(419 60 )535 346 116 286 الربح لل�سنة قبل ال�سريبة
3%406 3 691 128 097 132 �سريبة الدخل
(29%)(825 63 )844 217 019 154 الربح لل�سنة

قائمة الدخل ال�شامل:

بلغ الدخل ال�سامل للبنك العربي �ص م ع لل�سنة املنتهية يف 31 كانون االأول 2015 ما يعادل 30.3 مليون دينار اأردين مقارنة مببلغ 103.8 مليون 
دينار اأردين لل�سنة املنتهية يف 31 كانون االأول 2014، ويبني اجلدول التايل اأهم عنا�سر قائمة الدخل ال�سامل للبنك العربي �ص م ع:

20152014باآالف الدنانري االأردنية 
معاد اإظهارها

844 217 019 154 الربح لل�سنة
ي�ساف:

بنود �سيتم اعادة حتويلها الحقا الى ح�ساب االرباح واخل�سائر 
)843 117 ()054 118 (فروقات ُعملة ناجتة عن ترجمة عمالت اأجنبية

بنود لن يتم اعادة حتويلها الحقا الى ح�ساب االرباح واخل�سائر 
�سايف التغري يف القيمة العادلة للموجودات املالية 

814 3 )653 5 (بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ال�سامل االآخر

815 103 312 30 جمموع الدخل ال�سامل لل�سنة
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البنك العربي �ش م ع

قائمة املركز املايل

بلغ جمموع موجودات البنك العربي �ص م ع 25.9 مليار دينار اأردين كما يف 31 كانون االأول 2015، هذا وارتفعت 
ودائع العمالء  185 مليون دينار اأردين لت�سل اإىل ما يقارب 19.1 مليار دينار اأردين. يف حني بلغت اال�ستثمارات يف 
املوجودات املالية ما يقارب 5.6 مليار دينار اأردين. هذا وبلغت الت�سهيالت االئتمانية 11.3 مليار دينار اأردين م�سكلة 

ما ن�سبته 43.6% من اإجمايل املوجودات يف حني بلغت حقوق امل�ساهمني 3.5 مليار دينار اأردين. 

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

20152014باآالف الدنانري االأردنية 
%التغريمعاد اإظهارها

املوجودات 

)0%()999 21 (360 527 3617 505 7اأموال نقدية وودائع لدى البنوك
)1%()696 68 (244 692 5485 623 5موجودات مالية 

2%146 214 831 050 97711 264 11ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة بالتكلفة املطفاأة
)8%()066 124 (342 589 2761 465 1اأخرى

(0%)(615  )777 859 16225 859 25جمموع املوجودات

  

  املطلوبات

)14%()551 321 (072 283 5212 961 1ودائع بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية
1%989 184 148 938 13718 123 19ودائع عمالء

16%700 175 663 080 3631 256 1اأخرى
)1%()753 39 (894 557 1413 518 3حقوق امل�ساهمني

(0%)(615  )777 859 16225 859 25جمموع املطلوبات وحقوق امل�ساهمني
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كفاية راأ�ش املال

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

فيما يلي جدول مقارن الحت�ساب معدل كفاية راأ�ص املال لعامي 2015 و 2014 تبعًا لقاعدة بازل "2"  

جمموعة البنك العربي

باآالف الدوالرات االأمريكية

20152014ن�سبة كفاية راأ�ش املال كما يف 31 كانون االأول

688 330 77432 026 33املوجودات والبنود خارج قائمة املركز املايل املوحد املرجحة باملخاطر
481 116 1896 313 6راأ�ص املال االأ�سا�سي
329 39 )905 167 (راأ�ص املال االإ�سايف

134 370 5951 454 1 اال�ستبعادات من را�ص املال التنظيمي
676 785 6894 690 4راأ�ص املال التنظيمي

14.80%14.20%راأ�ص املال االأ�سا�سي / املوجودات املرجحة باأوزان املخاطر
14.80%14.20%راأ�ص املال التنظيمي / املوجودات املرجحة باأوزان املخاطر

البنك العربي �ش م ع

باآالف الدنانري االأردنية

ن�سبة كفاية راأ�ش املال كما يف 31 كانون االأول
20152014

معاد اإظهارها

801 982 91217 274 18املوجودات والبنود خارج قائمة املركز املايل املوحد املرجحة باملخاطر
410 534 8193 528 3راأ�ص املال االأ�سا�سي
)070 81 ()799 204 (راأ�ص املال االإ�سايف

831 199 7901 101 1 اال�ستبعادات من را�ص املال التنظيمي
509 253 2302 222 2راأ�ص املال التنظيمي

12.53%12.16%راأ�ص املال االأ�سا�سي / املوجودات املرجحة باأوزان املخاطر
12.53%12.16%راأ�ص املال التنظيمي / املوجودات املرجحة باأوزان املخاطر



99

ي
مال

 ال
ل

لي
تح

ال

توزيع االأرباح يف البنك العربي �ش م ع

يتم تخ�سي�ص االأرباح من خالل �سيا�سة مدرو�سة تهدف اإىل توفري كافة ال�سبل لزيادة االإيرادات وتعزيز املالءة املالية وكذلك توزيع ن�سبة معقولة 
للم�ساهمني كاأرباح نقدية.  

اأو�سى جمل�ص االإدارة بتوزيع اأرباح نقدية على امل�ساهمني عن العام 2015 بن�سبة 25% من القيمة االإ�سمية لالأ�سهم  اأي ما مقداره 160.2 مليون 
دينار اأردين ، مقابل ن�سبة 12% من القيمة االإ�سمية لالأ�سهم  اأي ما مقداره 68.4 مليون دينار اأردين و�سهمني جمانيني لكل �ستة ع�سر �سهمًا اأي 

ما جمموعه 71.2 مليون �سهم  عن العام 2014، وذلك كما هو مبني يف جدول التوزيع التايل:  

20152014مباليني الدنانري االأردنية
معاد اإظهارها

154218الربح لل�سنة
28.648.8املحول لالحتياطي القانوين

--املحول لالحتياطي االختياري
--املحول لالحتياطي العام

--املحول الحتياطي خماطر م�سرفية عامة
160.268.4اأرباح نقدية مقرتح توزيعها على امل�ساهمني

71.2-اأ�سهم جمانية مقرتح توزيهعا على امل�ساهمني
29.4)34.8(املحول )من( اإىل االأرباح املدورة

154218جمموع املبالغ املوزعة واملخ�س�سة
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بع�ش الن�سب املالية املتعلقة مبجموعة البنك العربي:

20152014
معاد اإظهارها

16.2%16.3%حقوق امللكية / املوجودات 

62.9%62.9%�سايف ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة / جمموع الودائع

47.00%46.77%ن�سبة ال�سيولة )النقدية و�سبة النقدية(

44.5%44.0%اإجمايل امل�ساريف / اإجمايل االإيرادات

42.3%42.3%اإجمايل امل�ساريف / اإجمايل االإيرادات )بعد ا�ستبعاد خم�س�سات التدين(

14.80%14.20%ن�سبة كفاية راأ�ص املال االأ�سا�سي

14.80%14.20%ن�سبة كفاية راأ�ص املال التنظيمي

7.3%5.5%العائد على حقوق امللكية

1.2%0.9%العائد على املوجودات

2.9%2.9%�سايف اإيرادات الفوائد والعموالت / املوجودات

 0.90  0.67 الربح لل�سهم الواحد العائد مل�ساهمي البنك )دوالر امريكي(
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بع�ش الن�سب املالية املتعلقة بالبنك العربي �ش م ع:

20152014
معاد اإظهارها

13.8%13.6%حقوق امللكية / املوجودات 

58.4%58.9%�سايف ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة / جمموع الودائع

51.2%50.8%ن�سبة ال�سيولة )النقدية و�سبة النقدية(

47.3%43.6%اإجمايل امل�ساريف / اإجمايل االإيرادات

43.8%43.4%اإجمايل امل�ساريف / اإجمايل االإيرادات )بعد ا�ستبعاد خم�س�سات التدين(

12.53%12.16%ن�سبة كفاية راأ�ص املال االأ�سا�سي

12.53%12.16%ن�سبة كفاية راأ�ص املال التنظيمي

6.1%4.4%العائد على حقوق امل�ساهمني

0.8%0.6%العائد على املوجودات

3.0%3.0%�سايف اإيرادات الفوائد والعموالت / املوجودات
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مت �سياغة خطط البنك لعام 2016 واالأعوام الالحقة وتطويرها اعتمادًا على الظروف ال�سائدة واملتوقعة يف االأ�سواق 
املحلية والدولية. حيث من املتوقع تاأثر البنك ب�سكل مبا�سر وغري مبا�سر مع التطورات والتحوالت اجلارية يف خمتلف 

اأ�سواق العامل. 
هذا، وي�ستمر البنك العربي يف مراقبة تطور الو�سع العاملي واالإقليمي وقيا�ص االأثر املتوقع على البنك ب�سورة منتظمة، 
البنك ومكنته من  التي قام عليها  التاريخية واملبادئ  التدابري الالزمة للحفاظ على قيمنا  القيام باتخاذ كافة  مع 

التفوق والنجاح وذلك فيما يتعلق مبا يلي: 

• ال�سيولة: 
توؤمن اإدارة البنك العربي باأهمية املحافظة على م�ستوى مرتفع من ال�سيولة لدعم عمليات البنك وحماية م�ساهميه 
وعمالئه يف كافة مناطق تواجد البنك. لقد كانت تلك و�ستظل دومًا واحدة من الركائز االأ�سا�سية التي قام عليها 

البنك العربي. 

املال:  راأ�ش  • كفاية 
يبقى البنك العربي، ويف جميع االأوقات، ملتزمًا باملحافظة على ن�سبة مرتفعة ومريحة لكفاية راأ�ص املال ومبا يتجاوز 
من  وغريها  املخت�سة  الرقابية  اجلهات  وباقي  االأردين  املركزي  والبنك   )Basel( جلنة  قبل  من  املقرة  احلدود 

الهيئات التنظيمية يف البلدان التي يعمل بها البنك. 

املخاطر:  • اإدارة 
اأو  توؤمن اإدارة البنك بالعمل وفقًا ملخاطر حم�سوبة، وعدم التدخل يف اأي عمل ال ميكن فهمه اأو احت�ساب خماطره 

التخفيف منها. 

• التميز:  
لقد كان البنك العربي و�سيظل ملتزمًا بالعمل على تعزيز ر�سا عمالئه وحت�سني معدالت العائد املتحققة للم�ساهمني 

ورفع الكفاءة الت�سغيلية. 

�سرتتكز اأهدافنا لعام 2016 على تعزيز املوقف املايل للبنك العربي وذلك من حيث القيمة ال�سوقية وال�سيولة وحت�سني 
لتح�سني  املبذولة  اجلهود  تقوية  اإىل  باالإ�سافة  العمل.  واإجراءات  العمليات  كفاءة  وتعزيز  للعمالء  املقدمة  اخلدمة 

�سيا�سات االئتمان وتعزيز م�ستوى اإدارة املخاطر. 
�سي�ستمر البنك العربي يف اتخاذ نهج حذر ل�سمان حقوق امل�ساهمني وليكون قادرا على مواجهة اأية ا�سطرابات اأخرى 

غري متوقعة يف منطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال اإفريقيا خا�سة ويف العامل ب�سكل عام. 
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كما و�ست�ستمر جمموعة االأعمال امل�سرفية لل�سركات واملوؤ�س�سات املالية يف تو�سعة قاعدة امتيازات عمالئها من خالل 
املحافظة على م�ستوى متميز من اخلدمة مع االخذ باالعتبار تنويع املخاطر. و�ستوا�سـل دعم م�ساريع البنية التحتية 

يف املناطق االكرث منوا مثل امل�ساريع املتعلقة بالطاقة وامل�ساريع اخل�سراء )ال�سديقة للبيئة( وامل�ساريع ال�سناعية .

القاعدة  هذه  وتتنوع  اأولوياتها  مقدمة  يف  العمالء  املالية  واملوؤ�س�سات  لل�سركات  امل�سرفية  االأعمال  جمموعة  ت�سع 
احللول  توفري  املجموعة  و�ستوا�سل  والدويل.  واالقليمي  املحلي  الطابع  ذوي  العمالء  لت�سمل  العمالء  من  العري�سة 
امل�سرفية املتميزة التي تتنا�سب مع االحتياجات املتعددة  لقاعدة عمالئها املتنوعة ليبقى البنك العربي اخليار االأمثل 

للعمالء �سواء يف بلدانهم اأو خارجها.  

والتجارة،  والتعاقدات  االن�ساءات  لدعم عمالئه يف م�ساريع متويل  تاريخيًا  العربي  البنك  ا�سرتاتيجية  ومتا�سيًا مع 
ت�ستمر جمموعة االأعمال امل�سرفية لل�سركات واملوؤ�س�سات املالية بالرتكيز على هذه الن�ساطات االقت�سادية وخ�سو�سًا 

يف ظل اال�ستثمارات التي ت�سهدها منطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال افريقيا يف امل�ساريع املتعلقة بالبنية التحتية. 

خدمات  وتطوير  ايجاد  على  بالرتكيز  �ست�ستمر  املالية  واملوؤ�س�سات  لل�سركات  امل�سرفية  االعمال  جمموعة  واأن  كما 
الو�سول  و�سهولة  لعمالئها  امل�سرفية  تقدمي اخلدمات  الرتكيز على جودة  باالإ�سافة اىل  م�سرفية جديدة متطورة 

لتلك اخلدمات.

و�سيوا�سل البنك العربي يف املحافظة على نهجة التاريخي يف االدارة احل�سيفة للمخاطر وخ�سو�سًا يف ظل التحديات 
التي ت�سهدها املنطقة وتاأثريها على القطاعات امل�سرفية يف خمتلف البلدان التي يتعامل فيها البنك العربي.

كجزء من التزام البنك بتبني نهج ممركز حول العمالء لتوفري جتربة اإيجابية وعالقة مثمرة مع عمالئنا، و�سعت 
دائرة اخلدمات امل�سرفية لالأفراد اخلطة لعام 2016 ل�سمان ا�ستمرارية  تطوير وتنويع اخلدمات وملواكبة اخلدمات 
امل�سرفية احلديثة مع اخذ احتياجات كل من اأ�سواقنا بعني االعتبار. وترتكز هذه اخلطة على تقدمي برامج م�سرفية 
واخلدمات  االآيل  ال�سراف  واأجهزة  املبتكرة  الرقمية  واخلدمات  الوا�سعة  فروعنا  �سبكة  وتوظيف  ومتنوعة  غنية 
امل�سرفية عرب االإنرتنت واخلدمات امل�سرفية عرب االأجهزة الذكية ومراكز اخلدمة الهاتفية لتقدمي اأف�سل اخلدمات 

التي تلبي احتياجات وتطلعات عمالئنا.

اإّن براجمنا امل�سرفية املتاحة لعمالئنا يف كل من االأردن وفل�سطني وم�سر ولبنان واالإمارات العربية املتحدة والبحرين 
وقطر قد مّكنت البنك العربي من تقدمي خدمات م�سرفية تلبي احتياجات وتوقعات العمالء.

اأما على �سعيد بطاقات االئتمان، �سوف ي�ستمر البنك باالإرتقاء بقيمة العرو�ص املقدمة لبطاقات االئتمان واحتياجات 
الربامج امل�سرفية املتنوعة باالإ�سافة اىل الرتكيز على حمالت تهدف اإىل زيادة الوعي باملزايا املتنوعة التي متنحها 

بطاقات البنك العربي االئتمانية و مكافاأة عمالئنا على عالقتهم بالبنك. 

التاأمني  خدمات  تقدمي  على  الرتكيز  اىل  البنك  عمد  امل�سرفية،  اخلدمة  ولتكتمل  نقدمها  التي  للمزايا  وا�سافة 
اإىل  باالإ�سافة  وم�سر  االأردن  يف  التاأمني  خدمات  و�ست�ستمر  هذا  واالدخار.  التعليم  تغطي  والتي  املختارة  امل�سريف 

اإطالقها يف فل�سطني مطلع عام 2016.

كما �سنوا�سل الرتكيز على برنامج مكافاآت العربي و�سيتم بذل كل اجلهود الإثراء العرو�ص املقدمة من خالله وتو�سيع 
نطاقها لت�سمل فئات خمتلفة من عمالئنا الكرام. حيث �سيتم اإعادة اإطالق برنامج مكافاأة العمالء على عالقتهم مع 
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البنك من خالل خدمات مميزة و جمموعة من املكافاآت اجلديدة التي تتمحور حول منط احلياة واحتياجات عمالئنا 
من خالل منوذج حديث ومالئم.

و�سيتم توفري جمموعة وا�سعة من اخلدمات املبتكرة للعمالء خارج �ساعات العمل من خالل الفرع الذكي الذي �سيوفر 
الراحة واملرونة للعمالء عند القيام باملعامالت امل�سرفية اليومية.

هذا اىل جانب اإيجاد اك�ساك الكرتونية لتوفري العديد من املعامالت امل�سرفية ومنها طباعة ك�سف احل�ساب وجتديد 
الرقمية  البنك  ا�سرتاتيجية  من  جزء  اأي�سا  وهي  اخلدمات.  من  وغريها  ال�سيكات  وايداع  وال�سحب  الدفع  بطاقة 

املتمركزة حول تطوير خدمات الفرع.

اأون الين« لتح�سني جتربة العمالء باالإ�سافة اإىل توفري  كما �سيتم جتديد اخلدمة امل�سرفية عرب االنرتنت، »عربي 
خدمة م�سممة لراحة العميل وتلبية احتياجاته.

مت اطالق اخلدمة امل�سرفية لالأجهزة الذكية  »عربي موبايل«  يف االأ�سواق الرئي�سية لدينا و�سيتوا�سل تركيز البنك 
على توفري املزيد من التح�سينات الرقمية على اخلدمة لتمكني اإ�سافة اخلدمات املبتكرة لهذه القناة املهمة.باالإ�سافة 
حملي  كنظام  االردين  املركزي  البنك  قبل  من  تطويرها  مت  اىل ذلك، �سيتم اطالق خدمة “JoMoPay” التي 
الذكية »عربي موبايل«  النقال. و�سيتم توفري هذه اخلدمة �سمن اخلدمات امل�سرفية لالأجهزة  الهاتف  للدفع عرب 

ليتوفر للعمالء امكانية الدفع بوا�سطة الهاتف النقال يف جميع انحاء االردن.  

فرق اخلزينة  البنك وخدمة عمالئه من خالل  العمل على حماية  العربي  البنك  �سيوا�سل  اأما يف جمال اخلزينة، 
املمتدة عرب �سبكة البنك و�سيكون العام 2016 فر�سة لتطوير منتجاتنا وخدماتنا، مع اال�ستفادة من النظام اجلديد 
البنك  لعمالء  خدمة  اأف�سل  لتقدمي  جهودها  اخلزينة  دائرة  و�ستوا�سل  هذا  بناوؤها.  مت  التي  التكنولوجية  واملن�سة 

وحت�سيل عوائد ذات جودة عالية. 
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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 اململوكة من قبل ال�سركات امل�سيطر عليها من قبل اأي منهمعدد االأ�سهم كما يف

2015/12/312014/12/312015/12/312014/12/31

ال يوجدال يوجد84205447484928اأردنيةرئي�ص جمل�ص االإدارةال�سيد �سبيح طاهر دروي�ص امل�سري1

�سركة ال�سرق االأو�سط للتاأمني219960195520اأردنيةنائب رئي�ص جمل�ص االإدارةمعايل ال�سيد �سمري فرحان خليل قعوار2
627570 �سهم

�سركة ال�سرق االأو�سط للتاأمني
557840 �سهم

وزارة مالية اململكة العربية ال�سعودية3
ال يوجدال يوجد2880000025600000�سعوديةع�سو جمل�ص االإدارةميثلها معايل االأ�ستاذ �سالح بن �سعد بن عبد اهلل املهنا

ال يوجدال يوجد7214464128�سعوديةع�سو جمل�ص االإدارةال�سيدة نازك اأ�سعد عودة/ احلريري4

ال يوجدال يوجد10247243490434944اأردنيةع�سو جمل�ص االإدارةاملوؤ�س�سة العامة لل�سمان االإجتماعي5

ال يوجدال يوجد8244073280لبنانية/ كنديةع�سو جمل�ص االإدارةال�سيد حممد اأحمد خمتار احلريري6

ال�سادة موؤ�س�سة عبد احلميد �سومان7
ال يوجدال يوجد2182690817922032اأردنيةع�سو جمل�ص االإدارةميثلها معايل ال�سيد خالد اني�ص حممد "زند االإيراين"

ال يوجدال يوجد1800016000لبنانيةع�سو جمل�ص االإدارةال�سيد وهبه عبد اهلل وهبه متاري8

ال يوجدال يوجد4933843856اأردنيةع�سو جمل�ص االإدارةال�سيد ب�سام وائل ر�سدي كنعان9

ال يوجدال يوجد3034822400اأردنيةع�سو جمل�ص االإدارةال�سيد عبا�ص فاروق احمد زعيرت10

ال يوجدال يوجد------11250اأرد نيةع�سو جمل�ص االإدارةمعايل ال�سيد عالء عارف �سعد البطاينه11
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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 اململوكة من قبل ال�سركات امل�سيطر عليها من قبل اأي منهمعدد االأ�سهم كما يف

2015/12/312014/12/312015/12/312014/12/31

ال يوجدال يوجد84205447484928اأردنيةرئي�ص جمل�ص االإدارةال�سيد �سبيح طاهر دروي�ص امل�سري1

�سركة ال�سرق االأو�سط للتاأمني219960195520اأردنيةنائب رئي�ص جمل�ص االإدارةمعايل ال�سيد �سمري فرحان خليل قعوار2
627570 �سهم

�سركة ال�سرق االأو�سط للتاأمني
557840 �سهم

وزارة مالية اململكة العربية ال�سعودية3
ال يوجدال يوجد2880000025600000�سعوديةع�سو جمل�ص االإدارةميثلها معايل االأ�ستاذ �سالح بن �سعد بن عبد اهلل املهنا

ال يوجدال يوجد7214464128�سعوديةع�سو جمل�ص االإدارةال�سيدة نازك اأ�سعد عودة/ احلريري4

ال يوجدال يوجد10247243490434944اأردنيةع�سو جمل�ص االإدارةاملوؤ�س�سة العامة لل�سمان االإجتماعي5

ال يوجدال يوجد8244073280لبنانية/ كنديةع�سو جمل�ص االإدارةال�سيد حممد اأحمد خمتار احلريري6

ال�سادة موؤ�س�سة عبد احلميد �سومان7
ال يوجدال يوجد2182690817922032اأردنيةع�سو جمل�ص االإدارةميثلها معايل ال�سيد خالد اني�ص حممد "زند االإيراين"

ال يوجدال يوجد1800016000لبنانيةع�سو جمل�ص االإدارةال�سيد وهبه عبد اهلل وهبه متاري8

ال يوجدال يوجد4933843856اأردنيةع�سو جمل�ص االإدارةال�سيد ب�سام وائل ر�سدي كنعان9

ال يوجدال يوجد3034822400اأردنيةع�سو جمل�ص االإدارةال�سيد عبا�ص فاروق احمد زعيرت10

ال يوجدال يوجد------11250اأرد نيةع�سو جمل�ص االإدارةمعايل ال�سيد عالء عارف �سعد البطاينه11



108

ية
يذ

نف
الت

يا 
عل

 ال
ارة

إلد
ص ا

خا
ش

ل أ
قب

ن 
 م

كة
لو

مم
 ال

ية
مال

 ال
اق

ور
األ

رة 
إلدا

س ا
جل

 م
رير

تق
 

 عدد االأوراق املالية اململوكة من قبل 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 اململوكة من قبل ال�سركات امل�سيطر عليها من قبل اأي منهمعدد االأ�سهم كما يف

2015/12/312014/12/312015/12/312014/12/31

ال يوجدال يوجد1200610672لبنانيةاملدير العام التنفيذيال�سيد نعمه اليا�ش �سباغ1.

ال يوجدال يوجد2401221344بريطانيةنائب املدير العام التنفيذي االآن�سة رندة محمد توفيق ال�سادق2.

ال�سيد غ�سان حنا �سليمان ترزي3.
نائب رئي�ص تنفيذي

اأمني �سر جمل�ص االإدارة
مدير اإدارة اأمانة ال�سر واال�ستثمارات وعالقات امل�ستثمرين

ال يوجدال يوجد1200610672اأردنية

نائب رئي�ص تنفيذيال�سيد مروان ن�ساأت راغب ريال4.
ال يوجدال يوجد234208اأردنيةمدير اإدارة املوارد الب�سرية

نائب رئي�ص تنفيذيال�سيد محمد عبد الفتاح حمد الغنمة5.
ال يوجدال يوجد1800016000اأردنيةمدير اإدارة االإئتمان

نائب رئي�ص تنفيذيال�سيد جورج فوؤاد احلاج6.
ال يوجدال يوجدال يوجدال يوجدكنديةمدير اإدارة املخاطر

نائب رئي�ص تنفيذيال�سيد مايكل ماتو�سيان7.
ال يوجدال يوجد14401280اأمريكيةمدير اإدارة االلتزام باملتطلبات الرقابية

نائب رئي�ص تنفيذيال�سيد نعيم را�سم كامل احل�سيني8.
ال يوجدال يوجدال يوجدال يوجد�سعوديةمدير اإدارة اخلدمات امل�سرفية لالأفراد

نائب رئي�ص تنفيذيال�سيد فادي جوزف زوين9.
ال يوجدال يوجدال يوجدال يوجدلبنانيةمدير اإدارة التدقيق الداخلي

ال يوجدال يوجد1080960اأردنيةمدير اإدارة ال�سوؤون القانونيةال�سيد با�سم علي عبداهلل االإمام10.

نائب رئي�ص تنفيذيال�سيد اأنطونيو مانكوزو مار�سيلو11.
ال يوجدال يوجدال يوجدال يوجدبريطانيةمدير اإدارة اخلزينة

نائب رئي�ص تنفيذيال�سيد داود محمد داود الغول12.
ال يوجدال يوجدال يوجدال يوجداأردنيةاملدير املايل

رئي�ص قطاعات الدعم والعمليات ال�سيد اإيريك موداف13.
ال يوجدال يوجدال يوجدال يوجدبلجيكيةوالت�سغيل واالأنظمة

ال يوجدال يوجدال يوجدال يوجداأردنيةنائب رئي�ص اأول - مدير منطقة االأردنال�سيد وليد محي الدين محمد ال�سمهوري14.

ال يوجدال يوجد5448اأردنيةمدير دائرة اأمانة ال�سرال�سيدة خلود وليد خالد العي�سوي15.
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األ  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 اململوكة من قبل ال�سركات امل�سيطر عليها من قبل اأي منهمعدد االأ�سهم كما يف

2015/12/312014/12/312015/12/312014/12/31

ال يوجدال يوجد1200610672لبنانيةاملدير العام التنفيذيال�سيد نعمه اليا�ش �سباغ1.

ال يوجدال يوجد2401221344بريطانيةنائب املدير العام التنفيذي االآن�سة رندة محمد توفيق ال�سادق2.

ال�سيد غ�سان حنا �سليمان ترزي3.
نائب رئي�ص تنفيذي

اأمني �سر جمل�ص االإدارة
مدير اإدارة اأمانة ال�سر واال�ستثمارات وعالقات امل�ستثمرين

ال يوجدال يوجد1200610672اأردنية

نائب رئي�ص تنفيذيال�سيد مروان ن�ساأت راغب ريال4.
ال يوجدال يوجد234208اأردنيةمدير اإدارة املوارد الب�سرية

نائب رئي�ص تنفيذيال�سيد محمد عبد الفتاح حمد الغنمة5.
ال يوجدال يوجد1800016000اأردنيةمدير اإدارة االإئتمان

نائب رئي�ص تنفيذيال�سيد جورج فوؤاد احلاج6.
ال يوجدال يوجدال يوجدال يوجدكنديةمدير اإدارة املخاطر

نائب رئي�ص تنفيذيال�سيد مايكل ماتو�سيان7.
ال يوجدال يوجد14401280اأمريكيةمدير اإدارة االلتزام باملتطلبات الرقابية

نائب رئي�ص تنفيذيال�سيد نعيم را�سم كامل احل�سيني8.
ال يوجدال يوجدال يوجدال يوجد�سعوديةمدير اإدارة اخلدمات امل�سرفية لالأفراد

نائب رئي�ص تنفيذيال�سيد فادي جوزف زوين9.
ال يوجدال يوجدال يوجدال يوجدلبنانيةمدير اإدارة التدقيق الداخلي

ال يوجدال يوجد1080960اأردنيةمدير اإدارة ال�سوؤون القانونيةال�سيد با�سم علي عبداهلل االإمام10.

نائب رئي�ص تنفيذيال�سيد اأنطونيو مانكوزو مار�سيلو11.
ال يوجدال يوجدال يوجدال يوجدبريطانيةمدير اإدارة اخلزينة

نائب رئي�ص تنفيذيال�سيد داود محمد داود الغول12.
ال يوجدال يوجدال يوجدال يوجداأردنيةاملدير املايل

رئي�ص قطاعات الدعم والعمليات ال�سيد اإيريك موداف13.
ال يوجدال يوجدال يوجدال يوجدبلجيكيةوالت�سغيل واالأنظمة

ال يوجدال يوجدال يوجدال يوجداأردنيةنائب رئي�ص اأول - مدير منطقة االأردنال�سيد وليد محي الدين محمد ال�سمهوري14.

ال يوجدال يوجد5448اأردنيةمدير دائرة اأمانة ال�سرال�سيدة خلود وليد خالد العي�سوي15.
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عدد االأوراق املالية اململوكة من قبل اأقارب اأع�ساء جمل�ش االإدارة وال�سركات امل�سيطر عليها من قبل اأي منهم مقارنة مع 
ال�سنة ال�سابقة

اجلن�سيةال�سلـةاالإ�ســـــمالرقم
عدد االأ�سهم اململوكة من قبل ال�سركات امل�سيطر عليها  من قبل اأي منهمعدد االأ�سهم كما هي يف

2015/12/312014/12/312015/12/312014/12/31

ال�سيد �سبيح طاهر  دروي�ش  امل�سري1.
رئي�ص جمل�ص االإدارة 

الزوجةال�سيدة جنوى حممد عبد الرحمن ما�سي
االأوالد الق�سر

اأردنية
---

3807360
ال يوجد

 3384320
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال�سيد �سمري فرحان خليل قعوار2.
نائب رئي�ص جمل�ص االإدارة

الزوجة
االأوالد الق�سر

---
---

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

.3
معايل االأ�ستاذ �سالح بن �سعد بن عبد اهلل املهنا 

ممثل وزارة مالية اململكة العربية ال�سعودية
ع�سو جمل�ص االإدارة

الزوجة 
االأوالد الق�سر

---
---

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال�سيدة نازك اأ�سعد عوده/ احلريري4.
ع�سو جمل�ص االإدارة

---
االأوالد الق�سر

---
---

---
ال يوجد

---
ال يوجد

---
ال يوجد

---
ال يوجد

املوؤ�س�سة العامة لل�سمان االإجتماعي5.
ع�سو جمل�ص االإدارة

 ---
---

---
---

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال�سيد محمد اأحمد مختار احلريري6.
ع�سو جمل�ص االإدارة

الزوجة 
االأوالد الق�سر

---
---

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد
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اجلن�سيةال�سلـةاالإ�ســـــمالرقم
عدد االأ�سهم اململوكة من قبل ال�سركات امل�سيطر عليها  من قبل اأي منهمعدد االأ�سهم كما هي يف

2015/12/312014/12/312015/12/312014/12/31

ال�سيد �سبيح طاهر  دروي�ش  امل�سري1.
رئي�ص جمل�ص االإدارة 

الزوجةال�سيدة جنوى حممد عبد الرحمن ما�سي
االأوالد الق�سر

اأردنية
---

3807360
ال يوجد

 3384320
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال�سيد �سمري فرحان خليل قعوار2.
نائب رئي�ص جمل�ص االإدارة

الزوجة
االأوالد الق�سر

---
---

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

.3
معايل االأ�ستاذ �سالح بن �سعد بن عبد اهلل املهنا 

ممثل وزارة مالية اململكة العربية ال�سعودية
ع�سو جمل�ص االإدارة

الزوجة 
االأوالد الق�سر

---
---

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال�سيدة نازك اأ�سعد عوده/ احلريري4.
ع�سو جمل�ص االإدارة

---
االأوالد الق�سر

---
---

---
ال يوجد

---
ال يوجد

---
ال يوجد

---
ال يوجد

املوؤ�س�سة العامة لل�سمان االإجتماعي5.
ع�سو جمل�ص االإدارة

 ---
---

---
---

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال�سيد محمد اأحمد مختار احلريري6.
ع�سو جمل�ص االإدارة

الزوجة 
االأوالد الق�سر

---
---

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد
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اجلن�سيةال�سلـةاالإ�ســـــمالرقم
عدد االأ�سهم اململوكة من قبل ال�سركات امل�سيطر عليها من قبل اأي منهمعدد االأ�سهم كما هي يف

2015/12/312014/12/312015/12/312014/12/31

.7
ال�سادة موؤ�س�سة عبد احلميد �سومان

ع�سو جمل�ص االإدارة
ميثلها معايل ال�سيد خالد اني�ش محمد »زند االإيراين«

الزوجة 
االأوالد الق�سر

---
---

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال�سيد وهبة عبد اهلل وهبة متاري8.
ع�سو جمل�ص االإدارة

الزوجة 
االأوالد الق�سر

---
---

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال�سيد ب�سام وائل ر�سدي كنعان9.
ع�سو جمل�ص االإدارة

الزوجة 
االأوالد الق�سر

---
---

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال�سيد عبا�ش فاروق احمد زعيرت10.
ع�سو جمل�ص االإدارة

الزوجة 
االأوالد الق�سر

---
---

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

معايل ال�سيد عالء عارف �سعد البطاينه11.
ع�سو جمل�ص االإدارة

الطفلة عائ�سه عالء عارف البطاينه
الطفل عارف عالء عارف البطاينه

الزوجة 
االأوالد الق�سر
االأوالد الق�سر

اأردنية
اأردنية
اأردنية

ال يوجد
1008
1008

ال يوجد
-----
-----

ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
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عدد االأ�سهم اململوكة من قبل ال�سركات امل�سيطر عليها من قبل اأي منهمعدد االأ�سهم كما هي يف
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ال يوجد

ال�سيد ب�سام وائل ر�سدي كنعان9.
ع�سو جمل�ص االإدارة

الزوجة 
االأوالد الق�سر

---
---

ال يوجد
ال يوجد
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ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال�سيد عبا�ش فاروق احمد زعيرت10.
ع�سو جمل�ص االإدارة
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معايل ال�سيد عالء عارف �سعد البطاينه11.
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الطفلة عائ�سه عالء عارف البطاينه
الطفل عارف عالء عارف البطاينه
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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

2015/12/312014/12/312015/12/312014/12/31
ال�سيد نعمه اليا�ص �سباغ 1.

الزوجة
االأوالد الق�سر

ال يوجدلبنانية
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

االآن�سة رندة حممد توفيق ال�سادق2.
------------------

ال�سيد غ�سان حنا �سليمان ترزي3.
ال�سيدة نوال وفا جنيب طرزي
الطفلة داليا غ�سان حنا ترزي

الزوجة
االأوالد الق�سر

اأردنية
اأردنية

1206
11412

1072
10144

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال�سيد مروان ن�ساأت راغب ريال4.
الزوجة

االأوالد الق�سر
ال يوجداأردنية

ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال�سيد حممد عبد الفتاح حمد الغنمة5.
الزوجة

االأوالد الق�سر
ال يوجداأردنية

ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال�سيد نعيم را�سم كامل احل�سيني6.
الزوجة

االأوالد الق�سر
ال يوجد�سعودية

ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال�سيد مايكل ماتو�سيان7.
الزوجة

االأوالد الق�سر
ال يوجداأمريكية

ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال�سيد جورج فوؤاد احلاج8.
الزوجة

االأوالد الق�سر
ال يوجدكندية

ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

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

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال�سيد حممد عبد الفتاح حمد الغنمة5.
الزوجة

االأوالد الق�سر
ال يوجداأردنية

ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال�سيد نعيم را�سم كامل احل�سيني6.
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االأوالد الق�سر
ال يوجد�سعودية

ال يوجد
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ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
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ال�سيد مايكل ماتو�سيان7.
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ال يوجداأمريكية

ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال�سيد جورج فوؤاد احلاج8.
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االأوالد الق�سر
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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

عدد االأ�سهم كما يفاجلن�سيةال�سلةاالإ�ســـــمالرقم
 عدد االأ�سهم اململوكة من قبل ال�سركات امل�سيطر عليها 

من قبل اأي منهم
2015/12/312014/12/312015/12/312014/12/31

ال�سيد فادي جوزف زوين9.
الزوجة

االآوالد الق�سر
ال يوجدلبنانية

ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال�سيد اأنطونيو مانكوزو مار�سيلو10.
الزوجة

االآوالد الق�سر
ال يوجدبريطانية

ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال�سيد داود حممد داود الغول11.
الزوجةال�سيدة نفني امني حممد عديله

االأوالد الق�سر
198اأردنية

ال يوجد
320

ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال�سيد با�سم علي عبداهلل االإمام12.
الزوجة

االأوالد الق�سر
ال يوجداأردنية

ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال�سيد اإيريك موداف13.
الزوجة

االأوالد الق�سر
ال يوجدبلجيكية

ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال�سيد وليد حمي الدين حممد ال�سمهوري14.
الزوجةال�سيدة رميا حممد عبد الكرمي �سويكه 

االأوالد الق�سر
90اأردنية

ال يوجد
80

ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال�سيدة خلود وليد خالد العي�سوي15.
الزوج

االأوالد الق�سر
ال يوجداأردنية

ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد
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عدد االأ�سهم كما يفاجلن�سيةال�سلةاالإ�ســـــمالرقم
 عدد االأ�سهم اململوكة من قبل ال�سركات امل�سيطر عليها 
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االآوالد الق�سر
ال يوجدلبنانية

ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال�سيد اأنطونيو مانكوزو مار�سيلو10.
الزوجة

االآوالد الق�سر
ال يوجدبريطانية

ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال�سيد داود حممد داود الغول11.
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املزايا واملكافاآت التي يتمتع بها كل من رئي�ش واأع�ساء جمل�ش ادارة البنك العربي خالل ال�سنة املالية 2015

  املكافاآت ال�سنويةبدل تنقالت �سنويةالرواتب ال�سنوية االإجمالية         املن�سباال�سمالرقم
(املبالغ بالدينار االأردين)

اجمايل املزايا ال�سنوية

000 00043 0005 38-رئي�ص جمل�ص االدارةال�سيد �سبيح طاهر دروي�ص امل�سري1

000 00043 0005 38-نائب رئي�ص جمل�ص االإدارة معايل ال�سيد �سمري فرحان خليل قعوار2

ال�سادة وزارة مالية اململكة العربية ال�سعودية3
000 00043 0005 38-ع�سو جمل�ص االإدارة ميثلها معايل االأ�ستاذ �سالح بن �سعد بن عبداهلل املهنا 

000 00043 0005 38-ع�سو جمل�ص االإدارة ال�سيدة نازك اأ�سعد عودة احلريري4

000 00043 0005 38-ع�سو جمل�ص االإدارة ال�سادة املوؤ�س�سة العامة لل�سمان االجتماعي 5

000 00043 0005 38-ع�سو جمل�ص االإدارة ال�سيد حممد اأحمد خمتار احلريري6

000 00043 0005 38-ع�سو جمل�ص االإدارة ال�سيد وهبه عبداهلل وهبه متاري7

ال�سادة موؤ�س�سة عبد احلميد �سومان8
000 00043 0005 38-ع�سو جمل�ص االإدارة ميثلها ال�سيد خالد اأني�ص حممد "زند االيراين"

000 00043 0005 38-ع�سو جمل�ص االإدارة ال�سيد ب�سام وائل ر�سدي كنعان 9

000 00043 0005 38-ع�سو جمل�ص االإدارة ال�سيد عبا�ص فاروق احمد زعيرت10

056 45634 6003 30-ع�سو جمل�ص االإدارة ال�سيد عالء عارف �سعد البطاينة )اعتبارا من 2015/4/22(11
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املزايا واملكافاآت التي يتمتع بها كل من رئي�ش واأع�ساء جمل�ش ادارة البنك العربي خالل ال�سنة املالية 2015

  املكافاآت ال�سنويةبدل تنقالت �سنويةالرواتب ال�سنوية االإجمالية         املن�سباال�سمالرقم
(املبالغ بالدينار االأردين)

اجمايل املزايا ال�سنوية

000 00043 0005 38-رئي�ص جمل�ص االدارةال�سيد �سبيح طاهر دروي�ص امل�سري1

000 00043 0005 38-نائب رئي�ص جمل�ص االإدارة معايل ال�سيد �سمري فرحان خليل قعوار2

ال�سادة وزارة مالية اململكة العربية ال�سعودية3
000 00043 0005 38-ع�سو جمل�ص االإدارة ميثلها معايل االأ�ستاذ �سالح بن �سعد بن عبداهلل املهنا 

000 00043 0005 38-ع�سو جمل�ص االإدارة ال�سيدة نازك اأ�سعد عودة احلريري4

000 00043 0005 38-ع�سو جمل�ص االإدارة ال�سادة املوؤ�س�سة العامة لل�سمان االجتماعي 5

000 00043 0005 38-ع�سو جمل�ص االإدارة ال�سيد حممد اأحمد خمتار احلريري6

000 00043 0005 38-ع�سو جمل�ص االإدارة ال�سيد وهبه عبداهلل وهبه متاري7

ال�سادة موؤ�س�سة عبد احلميد �سومان8
000 00043 0005 38-ع�سو جمل�ص االإدارة ميثلها ال�سيد خالد اأني�ص حممد "زند االيراين"

000 00043 0005 38-ع�سو جمل�ص االإدارة ال�سيد ب�سام وائل ر�سدي كنعان 9

000 00043 0005 38-ع�سو جمل�ص االإدارة ال�سيد عبا�ص فاروق احمد زعيرت10

056 45634 6003 30-ع�سو جمل�ص االإدارة ال�سيد عالء عارف �سعد البطاينة )اعتبارا من 2015/4/22(11
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ك�سف بعدد مرات اجتماعات جمل�ش االإدارة وجلانه

اجتماعات اللجان املنبثقة عن جمل�ش االإدارة *

جلنة التدقيقجمل�ش االإدارة جلنة التدقيق      
جلنة االنتقاء 

واملكافاآت

جلنة 
احلاكمية 
املوؤ�س�سية

جلنة اإدارة املخاطرجلنة اال�سرتاتيجية املوؤ�س�سية

الرابعالثالثالثايناالأولالثالثالثايناالأولاالأولالثايناالأولال�ساد�صاخلام�صالرابع الثالثالثايناالأولال�ساد�صاخلام�صالرابع الثالثالثايناالأول

••••••• • ••••ال�سيد �سبيح امل�سري
••• • •• •ال�سيد �سمري قعوار

ال�سادة وزارة مالية اململكة 
العربية ال�سعودية

ميثلها ال�سيد �سالح املهنا

•••• • •••••

• •ال�سيدة نازك احلريري
ال�سادة املوؤ�س�سة العامة 

لل�سمان االجتماعي
••• •

••••• • •••ال�سيد محمد احلريري
•••••• • •••ال�سيد وهبه متاري

ال�سادة موؤ�س�سة عبد احلميد 
�سومان/ميثلها ال�سيد خالد 

»زند االإيراين«
•••• • •• ••••••

•••••••• •• • •••ال�سيد ب�سام كنعان

•••••••••••• •• • ••••ال�سيد عبا�ش زعيرت

•منذ 2015/10/23     • • •• منذ 2015/4/22ال�سيد عالء البطاينة

* مُتار�ص اللجان املهام املناطة بها وفقًا ملا جاء يف دليل احلاكمية املوؤ�س�سية.
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ك�سف بعدد مرات اجتماعات جمل�ش االإدارة وجلانه

اجتماعات اللجان املنبثقة عن جمل�ش االإدارة *

جلنة التدقيقجمل�ش االإدارة جلنة التدقيق      
جلنة االنتقاء 

واملكافاآت

جلنة 
احلاكمية 
املوؤ�س�سية

جلنة اإدارة املخاطرجلنة اال�سرتاتيجية املوؤ�س�سية

الرابعالثالثالثايناالأولالثالثالثايناالأولاالأولالثايناالأولال�ساد�صاخلام�صالرابع الثالثالثايناالأولال�ساد�صاخلام�صالرابع الثالثالثايناالأول

••••••• • ••••ال�سيد �سبيح امل�سري
••• • •• •ال�سيد �سمري قعوار

ال�سادة وزارة مالية اململكة 
العربية ال�سعودية

ميثلها ال�سيد �سالح املهنا

•••• • •••••

• •ال�سيدة نازك احلريري
ال�سادة املوؤ�س�سة العامة 

لل�سمان االجتماعي
••• •

••••• • •••ال�سيد محمد احلريري
•••••• • •••ال�سيد وهبه متاري

ال�سادة موؤ�س�سة عبد احلميد 
�سومان/ميثلها ال�سيد خالد 

»زند االإيراين«
•••• • •• ••••••

•••••••• •• • •••ال�سيد ب�سام كنعان

•••••••••••• •• • ••••ال�سيد عبا�ش زعيرت

•منذ 2015/10/23     • • •• منذ 2015/4/22ال�سيد عالء البطاينة

* مُتار�ص اللجان املهام املناطة بها وفقًا ملا جاء يف دليل احلاكمية املوؤ�س�سية.
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 اأ�سمــــــــاء امل�سـاهـمني الـــذين ميلكون 
ن�سبــــــــة (1%) اأو اأكثـــر من راأ�سمـــــال 

البنك، مع حتديد امل�ستفيــد النهــائــي

 اأ�سمــــــــاء امل�سـاهـمني الـــذين ميلكون 
ن�سبــــــــة (1%) اأو اأكثـــر من راأ�سمـــــال 

البنك، مع حتديد امل�ستفيــد النهــائــي

 اأ�سمــــــــاء امل�سـاهـمني الـــذين ميلكون 
ن�سبــــــــة (1%) اأو اأكثـــر من راأ�سمـــــال 

البنك، مع حتديد امل�ستفيــد النهــائــي

امل�ستفيـــد النهائـــيعدد اال�سهم املرهونةجهة الرهنالن�سبة %عدد اال�سهم 2015/12/31ا�سم امل�ساهم

127096290بنك اال�سكان12709629019.834�سركة اوجيه ميدل اي�ست هولدنغ

�سركة اوجيه ميدل اي�ست، وهي مملوكة من:
�سركة �سعودي اوجيه )%99.99(

ال�سيد �سعد الدين احلريري )%0.005(
ال�سيد وليد �سبع اأعني )%0.005(

�سركة �سعودي اوجيه، وهي مملوكة من:
ال�سيدة نازك عوده

ال�سيد �سعد الدين احلريري
ح�سام الدين �سعد الدين احلريري

لولوه �سعد الدين احلريري
عبد العزيز �سعد الدين احلريري

نف�سه  10247243415.991املوؤ�س�سة العامة لل�سمان االجتماعي

�سندوق اال�ستثمارات العامة / اململكة العربية ال�سعودية  288000004.494وزارة مالية اململكة العربية ال�سعودية

موؤ�س�سة عبد احلميد �سومان / بنما  218269083.408موؤ�س�سة عبد احلميد �سومان

بور�سة   119999881.873�سركة االت�ساالت الفل�سطينية يف  مدرجة  عامة  م�ساهمة  �سركة  وهي  الفل�سطينية  االت�ساالت  �سركة 
فل�سطني

وزوجته   115199821.798�سركة ال�سرق القاب�سة ال�سباح  العلي  �سامل  ال�سيخ  �سمو  ميلكها  مقفلة،  كويتية  م�ساهمة  �سركة 
واأوالده واآخرون

�سركة قطر القاب�سة ، اململوكة بالكامل جلهاز قطر لال�ستثمار  105641641.649وزارة املالية واالقت�ساد والتجارة حكومة قطر

نف�سه  84205441.314�سبيح طاهر دروي�ص امل�سري

نف�سه  78176881.220نا�سر بن ابراهيم بن ر�سيد الر�سيد

BANKMED SUISSE SA70147441.095   عمالء بنك البحر املتو�سط / �سوي�سرا

نف�سه  65446561.021مارى عي�سى اليا�ص اللو�سي

اأ�سمــــــــاء امل�سـاهـمني الـــذين ميلكون ن�سبــــــــة (1%) اأو اأكثـــر من راأ�سمـــــال البنك، مع حتديد امل�ستفيــد 
النهــائــي واملرهون منها
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 اأ�سمــــــــاء امل�سـاهـمني الـــذين ميلكون 
ن�سبــــــــة (1%) اأو اأكثـــر من راأ�سمـــــال 

البنك، مع حتديد امل�ستفيــد النهــائــي

 اأ�سمــــــــاء امل�سـاهـمني الـــذين ميلكون 
ن�سبــــــــة (1%) اأو اأكثـــر من راأ�سمـــــال 

البنك، مع حتديد امل�ستفيــد النهــائــي

 اأ�سمــــــــاء امل�سـاهـمني الـــذين ميلكون 
ن�سبــــــــة (1%) اأو اأكثـــر من راأ�سمـــــال 

البنك، مع حتديد امل�ستفيــد النهــائــي

امل�ستفيـــد النهائـــيعدد اال�سهم املرهونةجهة الرهنالن�سبة %عدد اال�سهم 2015/12/31ا�سم امل�ساهم

127096290بنك اال�سكان12709629019.834�سركة اوجيه ميدل اي�ست هولدنغ

�سركة اوجيه ميدل اي�ست، وهي مملوكة من:
�سركة �سعودي اوجيه )%99.99(

ال�سيد �سعد الدين احلريري )%0.005(
ال�سيد وليد �سبع اأعني )%0.005(

�سركة �سعودي اوجيه، وهي مملوكة من:
ال�سيدة نازك عوده

ال�سيد �سعد الدين احلريري
ح�سام الدين �سعد الدين احلريري

لولوه �سعد الدين احلريري
عبد العزيز �سعد الدين احلريري

نف�سه  10247243415.991املوؤ�س�سة العامة لل�سمان االجتماعي

�سندوق اال�ستثمارات العامة / اململكة العربية ال�سعودية  288000004.494وزارة مالية اململكة العربية ال�سعودية

موؤ�س�سة عبد احلميد �سومان / بنما  218269083.408موؤ�س�سة عبد احلميد �سومان

بور�سة   119999881.873�سركة االت�ساالت الفل�سطينية يف  مدرجة  عامة  م�ساهمة  �سركة  وهي  الفل�سطينية  االت�ساالت  �سركة 
فل�سطني

وزوجته   115199821.798�سركة ال�سرق القاب�سة ال�سباح  العلي  �سامل  ال�سيخ  �سمو  ميلكها  مقفلة،  كويتية  م�ساهمة  �سركة 
واأوالده واآخرون

�سركة قطر القاب�سة ، اململوكة بالكامل جلهاز قطر لال�ستثمار  105641641.649وزارة املالية واالقت�ساد والتجارة حكومة قطر

نف�سه  84205441.314�سبيح طاهر دروي�ص امل�سري

نف�سه  78176881.220نا�سر بن ابراهيم بن ر�سيد الر�سيد

BANKMED SUISSE SA70147441.095   عمالء بنك البحر املتو�سط / �سوي�سرا

نف�سه  65446561.021مارى عي�سى اليا�ص اللو�سي

ها
من

ن 
هو

مر
وال

ي 
ائــ

هــ
الن

د 
يــ

تف
س

لم
د ا

دي
تح

ع 
 م

ك،
بن

 ال
ال

مــ
س

ن رأ
 م

ثـر
أك

أو 
 )%

1( 
ـة

سبـ
ن ن

كو
مل

ن ي
ذي

 الـ
ن

مي
هـ

سـا
لم

ء ا
ما

س
أ



124

امل�سمى الوظيفياال�سم 

املبالغ بالدينار االأردين

جمموع الرواتب 
والعالوات ال�سنوية

م�ساريف 
التنقالت

 نفقات ال�سفر ال�سنوية 
(ال ت�سمل االقامة 

وتذاكر ال�سفر)
االجمايل

املكافاأة ال�سنوية عن 
اأداء عام 2015 والتي 

اأُقّرت عام 2016 
و�سُتدفع ابتداءًا من

عام 2016

55000068750--550000املدير العام التنفيذيال�سيد نعمه اليا�ص �سباغ

45000056250--450000نائب املدير العام التنفيذياالآن�سة رنده حممد توفيق ال�سادق

27366316706--273663نائب رئي�ص تنفيذي/ مدير ادارة االئتمانال�سيد حممد عبدالفتاح حمد الغنمة

42489544313--424895نائب رئي�ص تنفيذي/ مدير اإدارة اخلزينةال�سيد انطونيو مانكوزو مار�سيلو

29662426864--296624نائب رئي�ص تنفيذي/ مدير اإدارة اخلدمات امل�سرفية لالأفرادال�سيد نعيم را�سم كامل احل�سيني

23130829000--231308نائب رئي�ص تنفيذي/ مدير منطقة االأردنال�سيد وليد حمي الدين حممد ال�سمهوري

21316015953--213160نائب رئي�ص تنفيذي/ رئي�ص قطاعات الدعم والعمليات والت�سغيل واالنظمةال�سيد اإريك موداف

 نائب رئي�ص تنفيذي/ اأمني �سر جمل�ص االدارة ال�سيد غ�سان حنا �سليمان ترزي
16778621876--167786مدير اإدارة اأمانة ال�سر واال�ستثمارات وعالقات امل�ستثمرين

37737820493--377378نائب رئي�ص تنفيذي/ املدير املايلال�سيد داود حممد داود الغول

27766453932--277664مدير اإدارة ال�سوؤون القانونيةال�سيد با�سم علي عبداهلل االمام

27714642426--277146نائب رئي�ص تنفيذي/ مدير اإدارة املوارد الب�سريةال�سيد مروان ن�ساأت راغب ريال

21228825358--212288نائب رئي�ص تنفيذي/ مدير اإدارة املخاطرال�سيد جورج فوؤاد احلاج

39354422378--393544نائب رئي�ص تنفيذي - مدير اإدارة مراقبة االلتزام باملتطلبات الرقابيةال�سيد مايكل ماتو�سيان

29876458184--298764نائب رئي�ص تنفيذي/ مدير اإدارة التدقيق الداخليال�سيد فادي جوزف زوين
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اأظهرت �سجالت ادارة املوارد الب�سرية يف االدارة العامة يف عمان ما يلي: 
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امل�سمى الوظيفياال�سم 

املبالغ بالدينار االأردين

جمموع الرواتب 
والعالوات ال�سنوية

م�ساريف 
التنقالت

 نفقات ال�سفر ال�سنوية 
(ال ت�سمل االقامة 

وتذاكر ال�سفر)
االجمايل

املكافاأة ال�سنوية عن 
اأداء عام 2015 والتي 

اأُقّرت عام 2016 
و�سُتدفع ابتداءًا من

عام 2016

55000068750--550000املدير العام التنفيذيال�سيد نعمه اليا�ص �سباغ

45000056250--450000نائب املدير العام التنفيذياالآن�سة رنده حممد توفيق ال�سادق

27366316706--273663نائب رئي�ص تنفيذي/ مدير ادارة االئتمانال�سيد حممد عبدالفتاح حمد الغنمة

42489544313--424895نائب رئي�ص تنفيذي/ مدير اإدارة اخلزينةال�سيد انطونيو مانكوزو مار�سيلو

29662426864--296624نائب رئي�ص تنفيذي/ مدير اإدارة اخلدمات امل�سرفية لالأفرادال�سيد نعيم را�سم كامل احل�سيني

23130829000--231308نائب رئي�ص تنفيذي/ مدير منطقة االأردنال�سيد وليد حمي الدين حممد ال�سمهوري

21316015953--213160نائب رئي�ص تنفيذي/ رئي�ص قطاعات الدعم والعمليات والت�سغيل واالنظمةال�سيد اإريك موداف

 نائب رئي�ص تنفيذي/ اأمني �سر جمل�ص االدارة ال�سيد غ�سان حنا �سليمان ترزي
16778621876--167786مدير اإدارة اأمانة ال�سر واال�ستثمارات وعالقات امل�ستثمرين

37737820493--377378نائب رئي�ص تنفيذي/ املدير املايلال�سيد داود حممد داود الغول

27766453932--277664مدير اإدارة ال�سوؤون القانونيةال�سيد با�سم علي عبداهلل االمام

27714642426--277146نائب رئي�ص تنفيذي/ مدير اإدارة املوارد الب�سريةال�سيد مروان ن�ساأت راغب ريال

21228825358--212288نائب رئي�ص تنفيذي/ مدير اإدارة املخاطرال�سيد جورج فوؤاد احلاج

39354422378--393544نائب رئي�ص تنفيذي - مدير اإدارة مراقبة االلتزام باملتطلبات الرقابيةال�سيد مايكل ماتو�سيان

29876458184--298764نائب رئي�ص تنفيذي/ مدير اإدارة التدقيق الداخليال�سيد فادي جوزف زوين
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املبلغ (بالدينار االأردين)اجلهة امل�ستفيدة 

000 763 4موؤ�س�سة عبد احلميد �سومان 

177 875موؤ�س�سة امللكة رانيا للتعليم و التنمية

675 612موؤ�س�سة احل�سني لل�سرطان

000 300جامعة احل�سني بن طالل 

222 166مدر�سة كينغز اكادميي 

000 150�سندوق امللك عبداهلل الثاين للتنمية

300 135البنك املركزي االردين

000 100 القوات امل�سلحة االأردنية

688 90ر�سوم درا�سية عن ابناء موظفني

358 79موؤ�س�سة نهر االأردن 

000 70ال�سندوق الها�سمي للتنمية 

635 35تكية اأم علي 

450 35مدر�سة البكالوريا

800 24�سندوق االمان مل�ستقبل االيتام

000 15جمعية قرى االطفال االردنية 

000 14جمعية منتدى اال�سرتاتيجيات االردين

000 14جمعية البنوك يف االردن

799 105تربعات اخرى

103 587 7املجموع
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باآالف الدنانري االأردنية
31 كانون االأول 2015

ودائع لدى اأطراف 
ذات عالقة

ت�سهيالت ائتمانية 
مبا�سرة بالتكلفة 

املطفاأة

 ودائع من اأطراف 
ذات عالقة

اعتمادات وكفاالت 
و�سحوبات وت�سهيالت 

غري م�ستغلة
395 187 460 144 447 106 182 414 1�سركات �سقيقة وتابعة

896 27 289 76 -    289 76 �سركات حليفة
452 47 609 401 761 378 -    اأع�ساء جمل�ص االإدارة وكبار امل�ساهمني

743 262 358 622 208 485 471 490 1املجموع

باآالف الدنانري االأردنية
31 كانون االأول 2014

ودائع لدى اأطراف 
ذات عالقة

ت�سهيالت ائتمانية 
مبا�سرة بالتكلفة 

املطفاأة

ودائع من اأطراف ذات 
عالقة

اعتمادات وكفاالت 
و�سحوبات وت�سهيالت 

غري م�ستغلة
894 168 670 159 785 111 218 189 1�سركات �سقيقة وتابعة

636 45 278 63 -    519 543 �سركات حليفة
978 39 661 432 956 301 -    اأع�ساء جمل�ص االإدارة وكبار امل�ساهمني

508 254 609 655 741 413 737 732 1املجموع

با�ستثناء ما يندرج حتت نطاق علم البنك املعتاد، " التوجد اأية عقود اأو م�ساريع اأو ارتباطات عقدتها ال�سركة امل�سدرة 
مع ال�سركات التابعة اأو احلليفة اأو رئي�ص جمل�ص االإدارة اأو اأع�ساء املجل�ص اأو املدير العام اأو اأي موظف يف ال�سركة اأو 

اأقاربهم".

اإن تفا�سيل االأر�سدة القائمة مع االأطراف ذات عالقة كانت كما يلي:
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اإن تفا�سيل املعامالت مع االأطراف ذات عالقة كانت كما يلي:

باآالف الدنانري االأردنية

20152014

فوائد مدينة فوائد دائنة فوائد مدينة فوائد دائنة 

002 3 409 5 066 1 783 3 �سركات �سقيقة وتابعة

24  424  99  356  �سركات حليفة

026 3 833 5 165 1 139 4 املجموع

اإن تفا�سيل الت�سهيالت املمنوحة الأع�ساء جمل�ص االإدارة واالأطراف ذات العالقة كما يلي:

باآالف الدنانري االأردنية
31 كانون االأول 2015

االجمايل ممنوحة لذوي العالقة  ممنوحة للع�سو 

ت�سهيالت 
مبا�سرة 

ت�سهيالت 
غري 

مبا�سرة 
ت�سهيالت املجموع 

مبا�سرة 

ت�سهيالت 
غري 

مبا�سرة 
ت�سهيالت املجموع 

مبا�سرة 

ت�سهيالت 
غري 

مبا�سرة 
املجموع 

679 197141 48246 67795 195141 48246 1195-ال�سيد / �سبيح امل�سري 
059 252226 8071 059224 252226 8071 224---ال�سيد / حممد احلريري 

204 58-204 20458 58-204 58---ال�سيد / وهبه متاري 
261-261---261-261ال�سيد / خالد االيراين 

7-7---7-7ال�سيد / ب�سام كنعان 
33----33-ال�سيدة / نازك احلريري 

213 452426 76147 940378 447425 49347 2684272378املجموع 

 - اإن ن�سب الفوائد املقيدة على الت�سهيالت املمنوحة الع�ساء جمل�ص االدارة وكبار امل�ساهمني تقع �سمن حدود الت�سهيالت املمنوحة لباقي العمالء. 
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يوؤمن البنك العربي باأن البيئة النظيفة وامل�ستدامة هي اأمر �سروري من اأجل االأجيال القادمة والتي تت�سمن 
ون�ساطات  مبادرات  يف  فعال  ب�سكل  البنك  �سارك  املنطلق،  هذا  ومن  ككل.  واملجتمع  وعائالتهم  املوظفني 

تهدف حلماية البيئة على ال�سعيدين الداخلي واخلارجي.
فروعه  يف  للبيئة  �سديقة  اأنظمة  باعتماد  املتعلقة  �سيا�سته  يف  البنك  الداخلية،ا�ستمر  بالبيئة  يتعلق  ففيما 
اجلديدة، وكذلك تعميم نف�ص التقنيات على الفروع االأخرى حيثما اأمكن. ويف هذا ال�سياق، يعمل البنك على 
ا�ستبدال جميع وحدات االإنارة امل�ستخدمة يف املباين اإما اإىل )LED( اأو اإىل وحدات توفري الطاقة العادية 

على اأقل تقدير، مما �ساهم ب�سكل فاعل يف تخفي�ص قيمة الطاقة الكهربائية امل�ستهلكة خالل العام .
على �سعيد تر�سيد ا�ستهالك الكهرباء و تخفي�ص انبعاثات النواجت ال�سامة وال�سارة للبيئة ، �سيتم ا�ستحداث 
العربي خالل عام  البنك  وادارات  فروع  لكافة   )Preventive Maintenance( وقائية  نظام �سيانة 

.2016
 2016 عام  و�سي�سهد  ال�سم�سية،  الطاقة  با�ستخدام  املتعلقة  املبادرات  من  جمموعة  البنك  اعتمد  وكذلك 
الطاقة  ا�ستهالك  يف  اإ�سايف  توفري  �سريتب  ما  وهو  منها،  جزء  تنفيذ  بعد  املبادرات  هذه  عن  االإعالن 

الكهربائية. 
من ناحية اخرى، فقد اعتمد البنك على نظام تكييف حديث )VRV/VRF( يف مواقعه اجلديدة بداًل من 
نظام التكييف التقليدي، علمًا بان النظام اجلديد يعترب من االنظمة ال�سديقة للبيئة والتي تقلل كذلك من 
 ATM Operators خا�ص ملوقع )Split Unit(ا�ستهالك الطاقة الكهربائية. كما مت تركيب نظام تكييف
Room املوجود يف االدارة العامة و ذلك لغايات ف�سله عن نظام التكييف اخلا�ص باملبنى و التي بدورها 

تقلل من ا�ستهالك الطاقة.
وعلى �سعيد اآخر فقد ا�ستمر البنك يف �سيا�سة الرت�سيد يف ا�ستخدام الوقود ) املحروقات (، حيث مت ربط 
    )Global Positioning System( الال�سلكي  التتبع  بنظام  اخلدماتية  للغايات  امل�ستخدمة  ال�سيارات 
GPS م�ساهمة من البنك يف حماولة للرت�سيد يف ا�ستخدام الوقود ) املحروقات ( وتخفي�ص انبعاثات النواجت 

ال�سامة وال�سارة للبيئة. هذا وقد اعتمد البنك تزويد �سنابري املياه بوحدات توفري للمياه.
وفيما يتعلق بالتزام البنك جتاه دعم املجتمع املحلي وحماية البيئة يف االردن، ا�ستمر البنك يف تطوير وتنفيذ 
املبادرات التي تهدف اإىل حتقيق هذه االأهداف. ففي املجال البيئي، وا�سل البنك طبع  وتوزيع كتيبات خا�سة  
ال�سديقة  املنتجات  ومتويل  الهجينة  لل�سيارات  القرو�ص  ت�سمل  والتي  البيئية  منتجاتنا  و  لت�سويق خدماتنا 

للبيئة من خالل برامج الت�سديد املريح للبطاقات االئتمانية.
كما و يجري الرتويج ب�سكل متوا�سل للبطاقة االئتمانية البالتينية »معا« ويتم ت�سجيع املوظفني على اإ�سدار 

هذه البطاقة لدعم عدد من املوؤ�س�سات غري الربحية. 
خالل عام 2015، وبعد التعاون الناجح مع موؤ�س�سة التمويل الدولية – IFC يف متويل م�سروع مزرعة رياح 
الطفيلة، اأنهت جمموعة البنك العربي متويل �ستة من م�ساريع املرحلة االأوىل للطاقة ال�سم�سية يف االأردن 
ت�ستخدم تكنولوجيا اخلاليا ال�سم�سية )الفوتو�سوئية( حتت مظلة موؤ�س�سة التمويل الدولية - IFC بالتعاون 
مع اجلهات املمولة االأخرى. كما قام البنك العربي بدور بنك احل�سابات املحلي ووكيل ال�سمان املحلي لهذا 
التمويل اال�سرتاتيجي. وتبلغ القدرة التوليدية املزمع تركيبها لهذه امل�ساريع 81 ميغا وات مما ميكنها عند 
الت�سغيل من اإ�سافة حوايل 150 جيجا وات �ساعة �سنويا لل�سبكة الوطنية. كما �ستوؤدي هذه امل�ساريع جمتمعة 

اإىل احلد من انبعاثات الكربون يف االأردن بنحو 112,000 طن �سنويا.
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ويف ت�سرين االأول من هذا العام، مّت افتتاح م�سروع التو�سعة ملحطة خربة ال�سمرا لتنقية املياه العادمة وت�سغيل 
امل�سروع بالكامل حيث اأ�سافت هذه التو�سعة 100 األف مرت مكعب /يوميًا من املياه املعاجلة لت�سبح القدرة 
االنتاجية للمحطة 367 األف مرت مكعب /يوميًا، وتعترب هذه املحطة من املحطات الرائدة يف منطقة ال�سرق 
االأو�سط وت�ستخدم اأف�سل التكنولوجيات املتاحة ملعاجلة املياه العادمة مما �سيكون له اأثر اإيجابي وملمو�ص 

على الواقع البيئي. كما ي�ساهم بتوفري مياه اإ�سافية لغايات الزراعة. 
طرف  من  اختيارها  مّت  التي  االأربعة  للم�ساريع  التمويلية  االحتياجات  مبتابعة  حاليًا  العربي  البنك  يقوم 
وزارة الطاقة والرثوة املعدنية لتنفيذ م�ساريع املرحلة الثانية من م�ساريع الطاقة املتجددة يف االأردن والتي 
تهدف الإ�سافة 200 ميغا وات الإنتاج الكهرباء بحلول نهاية العام 2016. و�سيوا�سل البنك العربي التعاون مع 

موؤ�س�سات التمويل الدولية الإجناح هذه امل�ساريع وتقدمي اأف�سل احللول امل�سرفية والتمويلية التي حتتاجها. 
اأما فيما يتعلق باملبادرات والن�ساطات البيئية، فقد قام البنك العربي بدعم عدد من املبادرات التي تعنى 
املوؤ�س�سات غري  اإحدى  الطبيعة،  امللكية حلماية  التعاون مع اجلمعية  االأردن من خالل  الطبيعة يف  بحماية 
برعاية  البنك  قام  حيث  »معًا«.  االجتماعية  للم�سوؤولية  العربي  البنك  برنامج  يف  امل�ساركة  للربح  الهادفة 
املوؤمتر الوطني االأول للمنافع االقت�سادية االجتماعية للمحميات الطبيعية يف االأردن، حيث �سلط املوؤمتر، 
والذي يعترب االأول من نوعه، ال�سوء على اأبرز امل�سكالت والتحديات التي تواجه املحميات الطبيعة، باالإ�سافة 
واأهميتها لهذه املحميات واملنت�سرة يف خمتلف  اإىل عر�ص طرق احت�ساب املنافع االجتماعية واالقت�سادية 
مناطق اململكة. وكجزء من التزام البنك نحو حماية البيئة قام البنك بدعم اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة 
وجهه  اإىل  املنطقة  حتويل  بهدف  امليت  البحر  يف  – الزارة  ال�ساخنة  املياه  منطقة  تاأهيل  اإعادة  اجل  من 
�سياحية مميزة، حيث �سارك 44 من موظفي البنك بن�ساط تطوعي ت�سمن زراعة االأ�سجار وحمالت تنظيف 

للمنطقة.
كما تلقت اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة تربعات من خالل قنوات التربع اخلا�سة بالبنك العربي والتي 

تتيح الفر�سة لعمالء البنك بالتربع مبا�سرة للموؤ�س�سات غري الهادفة للربح امل�ساركة يف برنامج »معًا«.
العام 2013 يف منطقة جر�ص »غابة  التي قام بتبنيها يف  الغابة  البنك يف رعاية  ا�ستمر  اإىل ذلك،  اإ�سافة 
ع�سفور« بالتعاون مع جمعية حماية ال�سجرة. حيث قام البنك بتنفيذ ن�ساط تطوعي ت�سمن زراعة و ري 300 

�ستلة يف الغابة وذلك مب�ساركة 40 من موظفي البنك وعدد من اأفراد عائالتهم. 
وعائالتهم  البنك  موظفي  من  عدد  �سارك  البيئة،  حماية  يف  البنك  م�ساهمة  و�سمن  فل�سطني،  يف  اأما 

واأ�سدقائهم بن�ساطني تطوعيني للتنظيف يف حمافظتي نابل�ص ورام اهلل. 
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اال�ستدامة يف البنك العربي:
بداأت م�سرية البنك العربي يف جمال اال�ستدامة منذ تاأ�سي�سه عام 1930 وتبلورت على مر عقود من الزمن 
م�ستندة دومًا على ر�سالة البنك التي تهدف اإىل امل�ساهمة يف متكني العامل العربي من الو�سول اإىل التميز 
واالرتقاء اإىل القمة. حيث كان للبنك العربي وال يزال دور بارز يف دعم تنمية االقت�ساد العربي واملجتمعات 
التي يعمل بها من خالل دعم ومتويل امل�ساريع اال�سرتاتيجية يف املنطقة اإ�سافة اإىل ريادة البنك املبكرة يف 
م�سوؤوليته االجتماعية نحو تطوير وتنمية وبناء قدرات العامل العربي مبا يخدم اأولويات واحتياجات املجتمع. 
اإن تبني مثل هذه الر�سالة مّكن البنك العربي من بناء خربة متعمقة يف جمال االأعمال اخلريّية التي تهدف 
اإىل تنمية املجتمعات املحلية، حيث قام البنك باإن�ساء موؤ�س�سة تعنى يف اال�ستثمار يف االإبداع املعريف والثقايف 
واالجتماعي با�سم موؤ�س�ص البنك عبد احلميد �سومان يف عام 1978 واإطالق برنامج متعدد االأوجه للم�سوؤولية 

�سة لال�ستدامة ذات روؤية ور�سالة وا�سحة. االجتماعية  »معًا« يف عام 2009 وو�سع خّطة متخ�سّ
ويف �سوء التحديات االجتماعّية واالقت�سادّية املتنامية على امل�ستويات املحلّية واالقليمّية والعاملّية، باالإ�سافة 
اإىل اإميان البنك العربي بالقدرات الفريدة للقطاعات املالّية للم�ساهمة يف معاجلة هذه التحديات، يدرك 
البنك مدى اأهمّية دمج مفهوم »التنمية امل�ستدامة« يف عملياته االأ�سا�سّية. ومن هذا املنطلق، با�سر البنك 
العربي يف العام 2011 بتطوير منهجه للم�سوؤولّية االجتماعّية �سمن اإطار اأكرث �سمولّية بهدف حتقيق التنمية 
امل�ستدامة، حيث قام البنك باإن�ساء دائرة اال�ستدامة لتكون م�سوؤولة عن االإدارة املنهجية لالأهداف والربامج 

التي ت�ساعد على حت�سني االآثار االقت�سادّية واالجتماعّية والبيئّية للبنك. 
ومن اجلدير بالذكر اأن النهج اال�سرتاتيجي الذي يتبعه البنك متعدد االأبعاد وي�سمل خم�سة جوانب رئي�سية 
املجتمعي  والتعاون  اأمثل  نظام  اإىل  والو�سول  ال�سفافة  والتقارير  املوظفني  ومتكني  امل�سوؤول  التمويل  وهي: 
امل�ستند على تعزيز روح املواطنة من اأجل امل�ساهمة يف حتقيق م�ستقبل م�ستدام. فمنذ اإطالق ا�سرتاتيجية 
اال�ستدامة يف العام 2011 ا�ستطعنا تنفيذ جمموعة كبرية من اأهدافنا اال�سرتاتيجية، وقد مّت حتقيق ذلك 
من خالل املبادرات التي ترّكز على رفع وعي موّظفينا حول ق�سايا اال�ستدامة، واإبراز اأهمّية دمج جماالت 
اال�ستدامة �سمن عملّياتنا اليومّية. وخالل العام 2015 مت تطوير اال�سرتاتيجية من خالل حتديد وتبني عدد 
من االأهداف اجلديدة واملتعلقة بعدد من املحاور االجتماعية والبيئية واالقت�سادية منها: حت�سني العمليات 
الداخلية لتقليل االأثر البيئي وزيادة وعي املوظفني واجلهات ذات العالقة حول موا�سيع اال�ستدامة واإطالق 

برنامج احلزمة اخل�سراء لرتويج اخلدمات واملنتجات ال�سديقة للبيئة للعمالء يف االأردن. 
 ول�سمان تنفيذ هذه اال�سرتاتيجّية بطريقة مالئمة، ا�ستمر البنك بتعزيز برنامج »ممّثلو اال�ستدامة« خالل 
اأجل  ب�سكل حثيث مع دائرة اال�ستدامة من  للعمل  االأق�سام املختلفة  والذي ي�سم ممّثلني عن  العام 2015، 
دمج اأهداف ا�سرتاتيجية اال�ستدامة بالعملّيات اليومّية، وتقدمي التقارير املنتظمة حول مدى التقّدم يف هذا 

املجال حيث مت خالل هذا العام زيادة عدد ممثلي اال�ستدامة اىل ت�سعة موظفني من خمتلف دوائر البنك.
ومتا�سيًا مع هذا النهج، وبهدف تعزيز ال�سفافية والتوا�سل مع اجلهات ذات العالقة، قام البنك باإ�سدار 
– اجليل الرابع )G4( احلديثة  تقريره اخلام�ص لال�ستدامة خالل العام 2015 وفقًا للمبادئ التوجيهية 
والتي و�سعتها مبادرة التقارير العاملية. حيث ت�ستند تلك املبادئ اأ�سا�سًا على عملية حتديد واإعداد التقارير 
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االأ�سا�سية.   والبيئية  االآثار االجتماعية واالقت�سادية  بالرتكيز على  للموؤ�س�سات  اأهمية  االأكرث  حول اجلوانب 
للمبادئ  وفقًا  لال�ستدامة  تقريره  ُي�سدر  االأردن  بنك يف  اأول  العربي  البنك  يعترب  التقرير،  هذا  وباإ�سدار 
البنك  لنهج  مف�ساًل  عر�سًا  التقرير  يت�سمن  حيث  العاملّية،  التقارير  ملبادرة   )G4( احلديثة  التوجيهّية 

العربي اال�سرتاتيجي واإجنازاته يف جمال التنمية امل�ستدامة.

تعزيز  خالل  من  وذلك  املجتمعية  م�ساهماته  اإطار  �سمن  اال�ستدامة  مفاهيم  دمج  على  البنك  عمل  كما 
برناجمه للم�سوؤولية االجتماعية ليتعدى توفري الدعم املايل ولي�سمل املجاالت التالية:

املجتمع. ودعم  التربع  من  العمالء  لتمكني  خا�سة  ومنتجات  خدمات  • تقدمي 
• بناء قدرات املوؤ�س�سات غري الهادفة للربح من خالل توفري فر�ص للتدريب والتطوير ل�سمان ا�ستمرارية 

اأعمالها.
تطوعية. ومبادرات  ن�ساطات  يف  املوظفني  • اإ�سراك 

برنامج امل�سوؤولية االجتماعية (معًا) :
برنامج »معًا« هو برنامج متعدد االأوجه اأطلقه البنك العربي يف عام 2009 بالتعاون مع عدد من املوؤ�س�سات 
غري الهادفة للربح ويهدف اإىل دعم املجتمع يف عدة جماالت اأ�سا�سية وهي: ال�سحة ومكافحة الفقر وحماية 
البيئة والتعليم ودعم االأيتام. حيث يهدف الربنامج اإىل تنفيذ مبادرات يف هذه املجاالت من اأجل حتقيق 
التنمية امل�ستدامة وخلق اأثر ايجابي طويل املدى على املجتمعات املحلية من خالل التعاون مع املوؤ�س�سات غري 

الهادفة للربح واإدماج موظفي وعمالء البنك العربي يف جهود التنمية املجتمعية. 
الهادفة  املوؤ�س�سات غري  التعاون مع عدد من  البنك خطوات كبرية يف هذه املجاالت من خالل  وقد خطى 
للربح كموؤ�س�سة احل�سني لل�سرطان وتكية اأم علي واجلمعية امللكية حلماية الطبيعة و�سندوق االأمان مل�ستقبل 
االأيتام. هذا باالإ�سافة مل�ساركة املوظفني عرب العمل التطوعي واإدماج العمالء باإتاحة الفر�سة لهم بالترّبع 
اخلدمة  التالية:  امل�سرفية  اخلدمات  قنوات  خالل  من  الربنامج  يف  امل�ساركة  املوؤ�س�سات  هذه  ل�سالح 
امل�سرفّية عرب االإنرتنت )عربي اأون الين( واخلدمة امل�سرفّية عرب الهاتف )هال عربي( واأجهزة ال�سّراف 
االآيل )ATM( وفروع البنك املنت�سرة يف اململكة، اإ�سافة اإىل بطاقة »معًا« االئتمانّية البالتينية التي توفر 
حلامليها اآلية فريدة من نوعها ت�سمح لهم بالتربع بن�سبه ت�سل اإىل )0.5 %( من قيمة م�سرتياتهم كتربع 
الن�سبة  بنف�ص  بالتربع  البنك  يقوم  وباملقابل  »معًا«  برنامج  امل�ساركة يف  للربح  الهادفة  املوؤ�س�سات غري  اإىل 

اإ�سافة اإىل التربع بـ 50% من قيمة اال�سرتاك ال�سنوي للبطاقة لتلك املوؤ�س�سات.
ويف عام 2015 مت زيادة عدد متطوعي البنك بن�سبة 19% لي�سل اإىل 360 موظف يف االأردن �ساركوا يف 51 

ن�ساط تطوعي من خالل 768 م�ساركة تطوع اأثرت على اأكرث من 88,000 م�ستفيد.
غري  املوؤ�س�سات  ملنفعة  العربي  بالبنك  اخلا�سة  التربع  قنوات  خالل  من  العمالء  تربعات  قيمة  بلغت  كما 

الهادفة للربح امل�ساركة يف برنامج »معًا« اأكرث من 155,000 دينار اأردين. 
اإ�سافة اإىل اإدماج املوظفني والعمالء يف الربنامج، يهتم البنك كذلك ببناء قدرات املوؤ�س�سات غري الهادفة 
ا�ستمرارية  ل�سمان  وقدراتهم  موظفيها  مهارات  لتعزيز  والتطوير  للتدريب  فر�ص  توفري  خالل  من  للربح 
اأعمالها. فقد قام البنك العربي خالل العام 2015 بتقدمي عدد من الدورات التدريبية ملوظفي املوؤ�س�سات 
امل�ساركة يف برنامج »معًا« حيث مت تقدمي هذه الدورات من قبل مدربي البنك الداخليني املعتمدين لال�ستفادة 
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من مهاراتهم وكفاءاتهم، حيث مت حتديد هذه الدورات من قبل املوؤ�س�سات ح�سب اأهميتها واأولويتها بالن�سبة 
الأعمالهم. فقد متّكن البنك خالل العام 2015 من زيادة عدد امل�ستفيدين من تلك الربامج بن�سبة تزيد عن 
�سبع دورات تدريبية  تنفيذ  للربح، حيث مت  اإىل 107 موظف من خم�ص موؤ�س�سات غري هادفة  لت�سل   %24
متخ�س�سة غطت عدة جوانب منها: مهارات االت�سال عرب الهاتف ومتيز اخلدمة واإدارة امل�ساريع ومهارات 
ا�ستخدام برنامج اك�سل املتقدم )Advanced Excel( ومهارات العر�ص والتقدمي وادارة الوقت وادارة 

اجلودة ال�ساملة. 
الربنامـج  نطـاق  تو�سيع  البنك  يوا�سل  بها،  يعمل  التي  املجتمعات  ومتكني  بتنمية  التزامه  من  وانطالقًا 
واالقت�سادية  االجتماعية  التنمية  بتحقيق  امل�ساهمة  بهدف  فل�سطني  لي�سمل   2012 العام  منذ  جغرافيـًا 
البيئة  وحماية  الفقر  ومكافحة  ال�سحة  وهي:  الربنامج  يغطيها  التي  املجاالت  نف�ص  على  مرتكزًا  والبيئية 

والتعليم ودعم االأيتام.
وفيما يلي نورد اأهم م�ساهمات البنك املجتمعية حتت مظلة برنامج »معًا«: 

ال�سحة
مت تنفيذ عدد من املبادرات التطوعية التي تعنى بال�سحة بالتعاون مع موؤ�س�سة احل�سني لل�سرطان يف االأردن، 
اإحدى املوؤ�س�سات غري الهادفة للربح امل�ساركة يف برنامج »معًا«. حيث ولل�سنة ال�ساد�سة على التوايل مت تنفيذ 
اأربع حمالت للتربع بالدم خالل العام 2015، حيث تربع موظفو البنك بـ 190 وحدة دم ل�سالح مر�سى مركز 
احل�سني لل�سرطان. كما رافق 20 متطوع من موظفي البنك اأطفاال من مر�سى املركز بن�ساطني لق�ساء يوم 
ترفيهي وتعليمي بالتعاون مع موؤ�س�سة رنني و موؤ�س�سة عبداحلميد �سومان. كما كان البنك الراعي الذهبي 
حلفل الع�ساء اخلريي »حفل اخلري« والذي تقيمه املوؤ�س�سة بهدف جمع التربعات ل�سالح مر�سى ال�سرطان، 
والذي تطلقه  ال�سنوية  الزكاة  للفيلم اخلا�ص بحملة  التوايل  الثالث على  للعام  البنك  اإىل رعاية  باالإ�سافة 
يف  عالجهم  يتلقون  الذين  حظًا  االأقل  املر�سى  ل�سالح  املبارك  رم�سان  �سهر  خالل  عام  كل  يف  املوؤ�س�سة 
مركز احل�سني لل�سرطان. وانطالقًا من حر�ص البنك على �سحة موظفيه و�سالمتهم، قام البنك وبالتعاون 
مع موؤ�س�سة احل�سني لل�سرطان والربنامج االأردين ل�سرطان الثدي بتنظيم حملة فح�ص مبكر للك�سف عن 
�سرطان الثدي ا�ستفادت منها 87 موظفة من البنك. كما �سارك فريق من البنك العربي ببطولة »هدف من 
اأجل احلياة« بتنظيم من موؤ�س�سة احل�سني لل�سرطان بهدف رفع وعي املوظفني حول اأهمية عي�ص حياه �سحية 

وممار�سة الريا�سة كو�سيلة لعمل اخلري. 
كما تلقت موؤ�س�سة احل�سني لل�سرطان تربعات من خالل قنوات التربع اخلا�سة بالبنك العربي والتي تتيح 

الفر�سة لعمالء البنك بالتربع مبا�سرة للموؤ�س�سات غري الهادفة للربح امل�ساركة يف بـرنامـج »معًا«.
العام  منذ  البنك  وا�سل  فقد  االجتماعية،  امل�سوؤولية  البنك يف جمال  اأولويات  اإحدى  ال�سحة  تعترب  وحيث 
2011 دعم املنتخب الوطني االأردين لكرة القدم ودوري ال�سباب من خالل برنامج رعاية ملّدة اأربع �سنوات 
لالحّتاد االأردين لكرة القدم. كما كان البنك الراعي الذهبي ل�سباق ماراثون عّمان الدويل لل�سنة ال�سابعة 
على التوايل، وقام بتغطية تكاليف م�ساركة حوايل 1,313 موظف وعائالتهم واأ�سدقائهم يف ماراثون عمان 

والبحر امليت. 
اأما على �سعيد ال�سحة يف فل�سطني، فقد قام البنك بتنفيذ حملة للتربع بالدم، حيث تربع موظفو البنك 

وا�سدقائهم بـ 43 وحدة دم ل�سالح بنك الدم الوطني.
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مكافحة الفقر
االأردن من خالل  اجلوع يف  ومكافحة  الفقر  دعم جيوب  اإىل  تهدف  لربامج  امل�ستمر  دعمه  البنك  يوا�سل 
مبادراته امل�ستمرة مع تكية اأم علي، اإحدى املوؤ�س�سات غري الهادفة للربح امل�ساركة يف برنامج »معًا«. حيث 
وا�سل البنك دعمه لـ 50 عائلة عفيفة يف مناطق عمان ومادبا والكرك والروي�سد وعجلون من خالل تزويدهم 
بالطرود الغذائية ال�سهرية وملدة �سنة كاملة. كما قام البنك بدعم حملة �سهر رم�سان املبارك من خالل 
رعاية افطارين يف مقر التكية، حيث �سارك 38 متطوع من موظفي البنك بتقدمي وجبات االإفطار يف مقر 

التكية وعلى مدى يومني حلوايل 2,400 �سخ�ص من العائالت العفيفة.
اأربعة  اإعداد وتغليف حوايل 490 طرد غذائي من خالل  كما �سارك موظفو البنك بعدة مبادرات تت�سمن 
ن�ساطات مب�ساركة 109 موظف من موظفي البنك وعائالتهم لي�ستفيد منها حوايل 2,120 فرد من اأفراد 
االأ�سر العفيفة. و�سارك 59 متطوع من البنك وال�سركات التابعة بتوزيع الطرود الغذائية على 841 عائلة يف 
حمافظات العا�سمة والطفيلة وال�سلط والزرقاء واملفرق. كما �سارك 24 متطوع باإجراء اأربع زيارات ك�سف 
ميداين حلوايل 95 اأ�سرة فقرية حمتملة يف حمافظتي عمان والزرقاء. كما قام البنك برعاية افطار خريي 
خالل �سهر رم�سان الأكرث من 175 طفل يتيم بالتعاون مع تكية اأم علي ومركز هيا الثقايف. باالإ�سافة اإىل 
رعاية افطار خريي اآخر بالتعاون مع متحف االأطفال مّت خالله ا�ست�سافة اأكرث من 200 طفل يتيم مب�ساركة  

18 متطوع من موظفي البنك.
كذلك قام البنك برعاية ح�سرية حلملة »مل�سة دفا« التي تنظمها التكية والتي تهدف اإىل توزيع البطانيات 
مل�ساعدة االأ�سر الفقرية على مواجهة الطق�ص البارد. وقد مت توزيع 1,285 بطانية ملا يقارب 748 اأ�سرة عفيفة 
مب�ساركة 33 متطوع يف مناطق جيوب الفقر يف �سرق عّمان واربد والكرك واملفرق والعقبة والزرقاء وجر�ص 

وغور االردن. 
كما تلقت تكية اأم علي تربعات من خالل قنوات التربع اخلا�سة بالبنك العربي والتي تتيح الفر�سة لعمالء 

البنك بالتربع مبا�سرة للموؤ�س�سات غري الهادفة للربح امل�ساركة يف برنـامـج »معًا«.
ووا�سل البنك دعمه لبنك املالب�ص اخلريي حتت مظلة الهيئة اخلريية االأردنية الها�سمية من خالل دعم 
برنامج »ك�سوة االأيتام« حيث مت تزويد 1,200 يتيم مبالب�ص جديدة ملدة �سنة كاملة، كما �سارك 106 متطوع 

وعائالتهم من خمتلف فروع البنك بن�ساطات الت�سوق مع االأيتام. 

حماية البيئة
مع  التعاون  االأردن من خالل  الطبيعة يف  بحماية  تعنى  التي  املبادرات  من  بدعم عدد  العربي  البنك  قام 
اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة، اإحدى املوؤ�س�سات غري الهادفة للربح امل�ساركة يف برنامج »معًا«. حيث قام 
البنك برعاية املوؤمتر الوطني االأول للمنافع االقت�سادية االجتماعية للمحميات الطبيعية يف االأردن، حيث 
املحميات  تواجه  التي  والتحديات  امل�سكالت  اأبرز  على  ال�سوء  نوعه،  من  االأول  يعترب  الذي  املوؤمتر،  �سلط 
املحميات  لهذه  واأهميتها  واالقت�سادية  االجتماعية  املنافع  احت�ساب  طرق  عر�ص  اإىل  باالإ�سافة  الطبيعة، 
واملنت�سرة يف خمتلف مناطق اململكة. وكجزء من التزام البنك نحو حماية البيئة قام البنك بدعم اجلمعية 
امللكية حلماية الطبيعة من اجل اإعادة تاأهيل منطقة املياه ال�ساخنة – الزارة يف البحر امليت بهدف حتويل 
املنطقة اإىل وجهه �سياحية مميزة، حيث �سارك 44 من موظفي البنك بن�ساط تطوعي ت�سمن زراعة االأ�سجار 

وحمالت تنظيف للمنطقة.
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كما تلقت اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة تربعات من خالل قنوات التربع اخلا�سة بالبنك العربي والتي 
تتيح الفر�سة لعمالء البنك بالتربع مبا�سرة للموؤ�س�سات غري الهادفة للربح امل�ساركـة يف برنامــج »معًا«.

اإ�سافة اإىل ذلك، ا�ستمر البنك خالل هذا العام يف رعاية الغابة التي قام بتبنيها يف العام 2013 يف منطقة 
جر�ص »غابة ع�سفور« بالتعاون مع جمعية حماية ال�سجرة، حيث قام البنك بتنفيذ ن�ساط تطوعي ت�سمن 

زراعة و ري 300 �ستلة يف الغابة وذلك مب�ساركة 40 من موظفي البنك وعدد من اأفراد عائالتهم. 
وعائالتهم  البنك  موظفي  من  عدد  �سارك  البيئة،  حماية  يف  البنك  م�ساهمة  و�سمن  فل�سطني،  يف  اأما 

واأ�سدقائهم بن�ساطني تطوعيني للتنظيف يف حمافظتي نابل�ص ورام اهلل.   

التعليم ودعم االأيتام
يتعاون البنك العربي مع عدد من املوؤ�س�سات لتمكني ال�سباب من خالل التعليم والتدريب ومن اأبرزها �سندوق 

االأمان مل�ستقبل االأيتام وموؤ�س�سة اجناز.
اإحدى  االأيتام،  مل�ستقبل  االأمان  �سندوق  مع  بالتعاون  برامج  عدة  بدعم  البنك  قام   2015 العام  فخالل 
لثمانية  اجلامعي  التعليم  ا�ستكمال  �سمنها  من  »معًا«،  برنامج  يف  امل�ساركة  للربح  الهادفة  غري  املوؤ�س�سات 
طالب من بداية العام الدرا�سي 2014/2013 حيث يتوقع تخرجهم يف نهاية العام الدرا�سي 2017/2016، 
ثمانية طالب  )بواقع  االأيتام  ملنفعة 32 من  االأمان  ل�سندوق  املهني  التدريب  برنامج  رعاية  اإىل  باالإ�سافة 

مهنيني يف كل �سنة وملدة اأربع �سنوات(. 
 كما تلقى �سندوق االأمان مل�ستقبل االأيتام تربعات من خالل قنوات التربع اخلا�سة بالبنك العربي والتي تتيح 

الفر�سة لعمالء البنك بالتربع مبا�سرة للموؤ�س�سات غري الهادفة للربح امل�ساركة يف بــرنامـج »معًا«.
ومن خالل التعاون مع موؤ�س�سة اجناز قام البنك بتبني ثالث جامعات موزعة يف عدة حمافظات يف �سمال 
وو�سط وجنوب اململكة بهدف امل�ساهمة يف تطوير القطاع التعليمي وتزويد طالب اجلامعات باملعرفة الالزمة 
الدرا�سي  العام  خالل  املبادرة  هذه  من  وطالبة  طالب   2,282 حوايل  ا�ستفاد  حيث  املهنية،  حياتهم  لبدء 
موؤ�س�سة  مع  اتفاقية  توقيع  االأردن، مت  التعليم يف  لدعم  املتوا�سلة  البنك  من جهود  وكجزء   .2016/2015
ه وجهتك« والذي �سيتم تنفيذه يف خم�ص مدار�ص حكومية حيث  اجناز تقوم على تبني تطبيق برنامج »وجِّ
يهدف هذا الربنامج اإىل اإلهام واإعداد طالب املدار�ص ليكونوا قادة مبدعني يف امل�ستقبل. كما ميّكن برنامج 
ه وجهتك« الطالب من تعلم مهارات اأ�سا�سية غري موجودة باملناهج املدر�سية، تت�سمن التفكري االإبداعّي  »وجِّ
والناقد وحل امل�سكالت والعمل كفريق واإدارة امل�ساريع والثقة بالنف�ص. كما قام 14 موظف بالتطوع لتقدمي 
الطالب  قدرات  رفع  بهدف  واجلامعات  احلكومية  املدار�ص  من  عدد  يف  املنهجية  غري  الربامج  من  عدد 

ومهاراتهم من خالل املحا�سرات التعليمية. 
الأحد  احل�سري  الراعي  ليكون   SOS االأردنية  االأطفال  قرى  جمعية  مع  اتفاقية  بتوقيع  البنك  قام  كذلك 
بيوت االأطفال يف القرية التابعة للجمعية يف عمان والتي تهدف اإىل دعم ت�سعة اأطفال ملدة عام كامل من 
اريف طبية باالإ�سافة اإىل  خالل تغطية م�ساريفهم اليومية من مالب�ص وموا�سالت واأق�ساط املدار�ص وم�سً

م�ساريف اإدارية اأخرى.
هذا باالإ�سافة اإىل دعم موؤ�س�سة رنني الإ�سدار املجموعة الق�س�سية امل�سموعة اخلام�سة وذلك لتقدمي حمتوى 
تعليمي وتثقيفي ي�سهم يف تنمية مهارات االإبداع واالبتكار لدى طلبة املدرا�ص وخا�سة املكفوفني منهم. كما 
مت تنفيذ ور�ص تدريبيه يف عدد من املدار�ص احلكومية ومتحف االطفال ومركز هيا الثقايف ومكتبة موؤ�س�سة 
عبد احلميد �سومان لتنفيذ عدد من الور�ص التدريبية. كما �سارك البنك بحفل اطالق املجموعة الق�س�سية 
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اخلام�سة التي اأقيمت يف اكادميية املكفوفني يف عمان.
للرعاية  اجلود  موؤ�س�سة  نظمته  الذي  اجلديد  الفكر  ملهرجان  امل�سريف  ال�سريك  العربي  البنك  كان  كذلك 
العلمية يف االأردن، حيث �سعى هذا املهرجان اإىل جمع االأفكار من جميع القطاعات وخمتلف الفئات ملواجهة 
جمموعة من التحديات يف النواحي العملية واالجتماعية والبيئية حيث ا�ست�ساف املهرجان وعلى مدار يومني 
اأكرث من 16,000 �سخ�ص يف حدائق احل�سني وذلك لتعزيز مفهوم الريادة لديهم من خالل ور�سات عمل 

وفعاليات متعددة.
ووا�سل البنك تعاونه مع اإدارة ال�سري املركزية لل�سنة ال�ساد�سة على التوايل لتعزيز ال�سالمة املرورية لطلبة 
املدار�ص من خالل رعايته حلملة العودة للمدار�ص وتوزيع 5,000 حقيبة مدر�سية على طالب املدار�ص يف 
اململكة، حيث حتتوي احلقيبة على قرطا�سية ودفرت  الفقر يف خمتلف مناطق  املناطق االقل حظا وجيوب 
مالحظات ودفرت تلوين باالإ�سافة لتوزيع 50,000 كتّيب يحمل ا�سم حملة »مدر�ستي فرحتي« والذي يت�سمن 
عدد من القواعد واالإر�سادات حول ال�سالمة املرورية التي ت�سهم يف الوقاية من خطر الطريق وبلغة �سهلة 

جتذب انتباه الطلبة. 
باالإ�سافة اإىل ذلك وقع البنك العربي اتفاقية تعاون مع مركز تطوير االأعمال لدعم �سل�سلة ن�ساطات وبرامج 
لدعم فئة ال�سباب وطالب اجلامعات يف حمافظة الطفيلة. حيث مت تنظيم �سل�سلة من الفعاليات والن�ساطات 
التي تخدم الطلبة اخلريجني من املحافظة وطالب جامعة الطفيلة التقنية، باالإ�سافة اإىل عدد من اأفراد 

املجتمع ال�سباب من كال اجلن�سني.
كما كان البنك الراعي الذهبي للربنامج التدريبي خلريجي اجلامعات بالتعاون مع �سندوق امللك عبداهلل 
اجلامعات  خمتلف  من  طالب  ع�سرة  من  مكونة  جمموعة  البنك  ا�ست�ساف  حيث  لوياك  وموؤ�س�سة  للتنمية 

االردنية ملدة 6 اأ�سابيع يف عدة فروع يف حمافظات العا�سمة والزرقاء وماأدبا وال�سلط واملفرق واربد.
الطالب،  مهارات  وتنمية  للتعليم  و�سائل  توفري  يف  وامل�ساهمة  ال�سباب  دعم  وبهدف  ذلك،  اىل  باالإ�سافة 
 قام البنك وبالتعاون مع جمموعة طالل اأبو غزالة بالتربع باأكرث من 1,150 جهاز حا�سوب الإعادة تهيئتها 
وا�ستخدامها يف جمموعة من املدار�ص و مراكز ال�سباب يف املناطق االأقل حظًا وذلك �سمن مبادرة وطنية 

تهدف اىل ن�سر تقنيه تكنولوجيا املعلومات و دعم التعليم يف خمتلف مناطق اململكة.
االأ�سبوع  بفعاليات  العربي  البنك  �سارك  التعليم  لقطاع  املتوا�سل  البنك  دعم  اإطار  ويف  فل�سطني،  يف  اأما 
امل�سريف لالأطفال وال�سباب. حيث قام حوايل 80 موظف من كافة فروع البنك العربي املنت�سرة يف فل�سطني 
التوعية  وطالبة من حما�سرات  يزيد عن 5,600 طالب  ما  ا�ستفاد  بحيث  مدر�سة   135 يقارب  ما  بزيارة 
التي  املدار�ص  لعدد من  العربي زيارات منظمة  البنك  التي مت تقدميها. كما �سهدت كافة فروع  امل�سرفية 
رغبت بامل�ساركة بهذه الفعاليات وعدد من االأهايل والزوار املهتمني بتوعية اأبنائهم وتثقيفهم باالأمور املالية 

وامل�سرفية.
كذلك قام البنك و بالتعاون مع املجل�ص االأعلى للمرور بامل�ساهمة يف جتهيز خم�ص مدار�ص اآمنة مروريًا �سمن 
حملة ال�سالمة املرورية يف خم�ص حمافظات خمتلفة، وذلك للحد من احلوادث املرورية التي يتعر�ص لها 
الطالب. باالإ�سافة اإىل تنفيذ حمالت توعوية للطالب من خالل ت�سكيل جلان ال�سالمة املرورية يف املدار�ص 

امل�ستهدفة.
كما قام البنك بالتعاون مع موؤ�س�سة اجناز الإعادة تاأهيل وترميم خم�ص مدار�ص حكومية موزعة يف مناطق 
ال�سمال والو�سط واجلنوب وذلك بهدف املحافظة على توفري بيئة تعليمية �سليمة و�سحية ت�سهم يف تطوير 
مهارات وقدرات الطالب وزيادة حت�سيلهم العلمي. كما قام 24 موظف بالتطوع لتقدمي عدد من الربامج 

غري املنهجية يف هذه املدار�ص. 
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كذلك قام البنك بتوقيع اتفاقية تعاون مع موؤ�س�سة االأمرية ب�سمة لالأطفال ذوي االإعاقة بهدف امل�ساهمة يف 
توفري خدمات �سحية وتعليمية منا�سبة لهم. حيث ت�سمنت االتفاقية تغطية نفقات العالج  لـ100 طفل حمتاج 
�سمن برنامج التاأهيل ال�سامل لالأطفال ذوي االإعاقة، كما ت�سمنت تقدمي منح درا�سية لـ40 طفل من ذوي 

االإعاقة واالأطفال املحتاجني خالل العام الدرا�سي الكامل )2015 – 2016(.

مبادرات اأخرى
على �سعيد الفعاليات واملبادرات املحلية، كان البنك العربي من بني رعاة املنتدى االقت�سادي العاملي حول 
للتنمية  الثاين  امللك عبد اهلل  والتعاون مع �سندوق  بال�سراكة  امليت،  البحر  الذي عقد يف  االأو�سط  ال�سرق 
العام واخلا�ص«. حيث  القطاعني  والتعاون بني  وال�سالم  اقليمي جديد لالزدهار  اإطار  »ايجاد  �سعار  حتت 
جمع املنتدى العديد من قادة االأعمال وال�سيا�سيني وكذلك ممثلني عن املجتمع املدين واملنظمات الدولية 

وال�سبابية، وذلك ملناق�سة خمتلف الق�سايا وال�سيما دور ال�سباب والت�سغيل. 

و�سارك البنك العربي يف فعاليات يوم التمويل املفتوح للقطاع ال�سناعي، والذي اأقيم برعاية البنك املركزي 
امل�ستوى  على  نوعه  من  االأول  يعترب  والذي  اليوم  هذا  وهدف  االأردن.  �سناعة  غرفة  من  وبتنظيم  االأردين 
املحلي، اىل تقدمي منظومة �ساملة ومتكاملة من اخلدمات واملنتجات امل�سرفية التي تعمل على تعزيز القطاع 

ال�سناعي يف اململكة.
املحا�سبة  مهنة  عاملية  »نحو  بعنوان  ع�سر  احلادي  الدويل  املهني  العلمي  املوؤمتر  العربي  البنك  رعى  كما 
وبالتعاون مع احتاد  القانونيني االردنيني،  بتنظيم من جمعية املحا�سبني  اأقيم يف عّمان  والذي  والتدقيق«، 
املحا�سبني واملراجعني العرب. وقد ح�سر هذا املوؤمتر عدد كبري من امل�ساركني املتخ�س�سني يف هذا املجال 
من االأردن ومن الدول العربية واالأجنبية. وقد �سلط هذا املوؤمتر ال�سوء على املعايري الدولية ملهنة املحا�سبة 

والتدقيق يف العامل.
�سارك البنك العربي يف فعاليات منتدى االإجراءات الرقابية االحرتازية واملمار�سات ال�سليمة الإدارة املخاطر 
البنوك يف  االأردين وجمعية  املركزي  البنك  مع  وبالتعاون  العربية  امل�سارف  بتنظيم من احتاد  البنوك  يف 
االأردن واالحتاد الدويل للم�سرفيني العرب، وذلك مب�ساركة خرباء م�سرفيني من خمتلف الدول العربية. 
وقتنا احلا�سر،  العربية يف  امل�سارف  تواجه  التي  الرئي�سية  التحديات  ال�سوء على  املنتدى  �سلط هذا  وقد 
وعلى االآليات واالإجراءات الرقابية االحرتازية الكلية الالزمة للتطبيق واملمار�سات ال�سليمة الإدارة املخاطر 
وفقًا للمتطلبات اجلديدة لتو�سيات بازل، بهدف حت�سني قدرة القطاع امل�سريف العربي على مواجهة تلك 

التحديات.
تاأ�سي�ص  واخلا�سة مبرور ثالثني عامًا على  االأردنيني  االأعمال  احتفالية جمعية رجال  العربي  البنك  ورعى 
اجلمعية والدور الكبري الذي تلعبه يف دعم م�سرية االقت�ساد الوطني. اىل جانب رعاية البنك ملهرجان »�سنع 

يف االأردن« يف اطار جهود البنك لدعم ال�سناعات واملنتوجات الوطنية.
كذلك �سارك البنك العربي كراع ا�سرتاتيجي يف فعاليات املنتدى امل�سريف »امل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة: 
اأقيم بتنظيم من احتاد امل�سارف العربية بالتعاون مع البنك املركزي االردين  الطريق اىل النمو«، والذي 
وجمل�ص الوحدة االقت�سادية العربية وجمعية البنوك يف االردن واالحتاد العربي للمن�ساآت ال�سغرية. و�سلط 
هذا املنتدى ال�سوء على التحديات الرئي�سية التي تواجه امل�سارف العربية وعلى واقع ال�سركات ال�سغرية 
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واملتو�سطة واآليات تطوير دورها يف حتقيق التنمية االقت�سادية واالجتماعية يف املنطقة، وخ�سو�سًا اجلانب 
املتعلق بال�سمول املايل ودور القطاع امل�سريف العربي واملوؤ�س�سات املالية والدولية، وموؤ�س�سات �سمان املخاطر 

يف دعم ومتويل هذه امل�سروعات.
كذلك قام البنك العربي برعاية العديد من املبادرات والفعاليات التي تهم فئة ال�سباب واالأطفال من بينها 
رعاية القبة الفلكية يف مركز هيا الثقايف، واأ�سبوع االأردن لالألعاب االإلكرتونية ، وجولة فريق »هارمل وزيردز« 
العاملي لكرة ال�سلة يف عمان، باالإ�سافة اإىل رعايته ملجموعة من الفعاليات الفنية واملو�سيقية يف اطار دعم 

البنك لالأن�سطة الثقافية وال�سياحية.  
اأما على م�ستوى املنطقة، فقد رعى البنك العربي فعاليات عيد اال�ستقالل للمملكة االأردنية الها�سمية والذي 

اأقامته البعثة االأردنية يف فل�سطني. 
وبهدف تعزيز دور البنك العربي الريادي يف تقدمي اخلدمات امل�سرفية االلكرتونية املتطورة، �سارك البنك 
العربي برعاية موؤمتر ومعر�ص »اإك�سبوتك« الثاين ع�سر كراعي »اخلدمات البنكية االلكرتونية« يف فل�سطني 

وذلك يف اطار دعمه لقطاع االت�ساالت وتكنولوجيا املعلومات.  
من  بتنظيم  لبنان  يف   23 ال  دورته  يف  العربي«  االقت�ساد  »منتدى  فعاليات  العربي  البنك  رعى  لبنان  ويف 
وروؤ�ساء  وال�سفراء  ال�سابقني  والوزراء  امل�ساركني  من  العديد  جمع  والذي  واالأعمال،  االقت�ساد  جمموعة 
الهيئات االقت�سادية. هذا اىل جانب رعاية ماراثون طرابل�ص يف لبنان و رعاية دورة البنك العربي الدولية 

للنا�سئني بتنظيم من نادي »الغولف« يف لبنان.
ويف قطر رعى البنك العربي فعاليات موؤمتر اأمن املعلومات يف املوؤ�س�سات املالية بتنظيم من م�سرف قطر 
واأمن  االلكرتونية  اجلرائم  �سمنها  ومن  الهامة  املوا�سيع  من  العديد  على  ال�سوء  �سلط  والذي  املركزي، 

االنرتنت هذا اىل جانب م�ساركة البنك يف رعاية م�سابقة كاأ�ص اأمري دولة قطر لكرة ال�سلة. 
كذلك كان البنك العربي الراعي احل�سري حلفل الع�ساء اخلريي لرابطة خريجي اجلامعة االأردنية يف دولة 
االإمارات العربية املتحدة، والراعي البالتيني لالحتفال الذي اأقيم يف االمارات مبنا�سبة مرور 15 عامًا على 
انطالقة جمل�ص االأعمال االأردين يف االمارات باالإ�سافة اإىل رعاية فعاليات النادي االجتماعي االردين يف 

دبي مبنا�سبة عيد اال�ستقالل ورعاية حفل مو�سيقي اأوبرايل على م�سرح مدينة دبي. 
كما �ساهم البنك العربي برعاية العديد من االأن�سطة الرتويجية يف م�سر من بينها تقدمي الرعاية البالتينية 
ملهرجان بور�سعيد ومهرجان �ستاء �سوديك اىل جانب رعاية فعاليات �سينما مرا�سي الواقعة على ال�ساحل 

ال�سمايل ملدينة اال�سكندرية خالل ف�سل ال�سيف. 
�سة ملوا�سيع  وبهدف اإبراز دور واأثر القطاع اخلا�ص يف تنمية املجتمع، ا�ستمر البنك يف رعايته للزاوية املخ�سّ
امل�سوؤولّية االجتماعّية لل�سركات يف �سحيفة »الغد« اليومية  للعام الرابع على التوايل، حيث تركز هذه الزاوية 
اال�ستدامة.  وبرامج  لل�سركات  االجتماعّية  امل�سوؤولّية  مبادرات  حول  املعرفة  وبناء  الوعي  م�ستوى  رفع  على 
اإىل ت�سجيع املوؤ�ّس�سات على زيادة فعالية دورها يف تنمية جمتمعاتها واأن تعتمد  اأي�سًا  تهدف هذه املبادرة 

ال�سفافية يف االإف�ساح عن اإجنازاتها من خالل هذه الزاوية.
 وتقديرًا جلهود البنك العربي واجنازاته املميزة يف جمال امل�سوؤولية املجتمعية، قامت جملة اإمييا فاينان�ص 
يف  لل�سركات  االجتماعية  للم�سوؤولية  برنامج  اأف�سل  جائزة  البنك  مبنح  العاملية   )EMEA Finance(

ال�سرق االأو�سط للعام 2015. 
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موؤ�س�سة عبد احلميد �سومان

جاء تاأ�سي�ص موؤ�س�سة عبداحلميد �سومان من قبل البنك العربي يف العام 1978 كخطوة ريادية منه للم�ساهمة 
على  تاأ�سي�سها  منذ  املوؤ�س�سة  عملت  حيث  العربي.  والوطن  االأردن  يف  واالإبداع  للمعرفة  منارة  تاأ�سي�ص  يف 

امل�ساهمة يف نهو�ص جمتمعات الوطن العربي من خالل املعرفة والبحث واحلوار. 
تتمثل ر�سالة املوؤ�س�سة يف اال�ستثمار يف االإبداع املعريف والثقايف واالجتماعي للم�ساهمة يف نهو�ص املجتمعات 
يف الوطن العربي من خالل الفكر القيادي، االأدب والفنون، والت�سغيل واالإبداع. ومتا�سيًا مع تلك الر�سالة 
من  العديد   2015 العام  خالل  املوؤ�س�سة  حققت  واالإبداع«،  الثقافة  جمتمع  »نحو  املوؤ�س�سة  لروؤية  وحتقيقًا 

االإجنازات على ال�سعيدين املحلي والعربي �سمن تلك املحاور اال�سرتاتيجية الثالثة. 
االأ�سبق  ماليزيا  وزراء  رئي�ص  دولة  ا�ست�سافة  هي   ،2015 عام  املوؤ�س�سة  حققتها  التي  االإجنازات  اأبرز  لعل 
للتعرف على  اأمة: درو�ص م�ستفادة«، وذلك  االأردن لعقد لقاء وحوار بعنوان »نه�سة  اإىل  مهاتري بن حممد 
التجربة املاليزية امل�سهود لها بالنجاح يف املجاالت التنموية واالقت�سادية، تخللت هذه الزيارة التي عقدت 
اإعالميني  مع  وحوارات  اأردنيني  م�سوؤولني  مع  لقاءات  الثقايف  �سومان  احلميد  عبد  منتدى  اأن�سطة  �سمن 
الفاعل وموؤ�س�سات املجتمع املدين. كما اطلع دولة  ال�سباب  اإىل لقاء مع  باالإ�سافة  واقت�ساديني و�سيا�سيني 
مهاتري حممد يف جولة له يف املوؤ�س�سة على اأن�سطتها وبراجمها، و اأ�ساد بريادة دورها، الذي ميثل اهتمام 
القطاع اخلا�ص ممثال بالبنك العربي، لتحقيق التنمية امل�ستدامة لل�سباب واملجتمع من خالل دعم االإبداع 

وت�سجيع الريادة وامل�ساهمة يف احلد من البطالة.
ويف اإطار التعاون مع املوؤ�س�سات العربية الرائدة وقعت املوؤ�س�سة اتفاقية تعاون و�سراكة مع موؤ�س�سة حممد بن 
را�سد اآل مكتوم لدرا�سة اإمكانية تنفيذ م�سروعات م�سرتكة تهدف اإىل رفع درجة الوعي املعريف يف الوطن 

العربي وتعزيز ثقافة االبتكار لدى املجتمعات العربية .
كما وقعت موؤ�س�سة عبد احلميد �سومان والبنك املركزي االأردين اتفاقية تعاون لدعم الربنامج الوطني لن�سر 
الثقافة املالية املجتمعية »برنامج التعليم املايل يف املدار�ص« والذي ي�ستهدف طلبة ال�سفوف ال�سابع ولغاية 
للبنك  التنفيذي  والرئي�ص  امل�سري  �سبيح  ال�سيد  االإدارة  رئي�ص جمل�ص  التوقيع  وح�سر حفل  ع�سر.  الثاين 

العربي ال�سيد نعمة ال�سباغ.
والثالثني  الثالثة  دورتها  يف  العرب«  للباحثني  �شومان  احلميد  عبد  »جائزة  كذلك،  االإجنازات  اأبرز  من 
احلقول  �سمن  متميز  علمي  لنتاج  تقديرًا  باحثا  ع�سر  خلم�سة  اجلائزة  املوؤ�س�سة  منحت  حيث   2014 لعام 
العلمية التالية: العلوم الطبية وال�سحية والهند�سة والعلوم االأ�سا�سية واالآداب والعلوم االإن�سانية واالجتماعية 
العلمية  البحوث  على  ال�سوء  ت�سليط  اإىل  اجلائزة  وتهدف  التطبيقية.  والعلوم  الزراعية  والعلوم  واالإدارية 
البحث  بثقافة  الوعي  والتطبيقية وزيادة  العلمية  املعرفة  اإىل زيادة  ون�سرها وتعميمها مما يهدف  املتميزة 
العلمي مبا ي�سهم يف حل امل�سكالت ذات االأولوية حمليًا واإقليميًا وعامليًا. واأقيم حفل تكرمي الفائزين لدورة 
2014 برعاية دولة رئي�ص الوزراء االأفخم الدكتور عبداهلل الن�سور وبح�سور موؤ�س�سات علمية وثقافية حملية 

وعربية.
كما توا�سل املوؤ�س�سة دعمها مل�ساريع البحث العلمي العربي يف اجلامعات واملوؤ�س�سات واملراكز العلمية االأردنية 
والعربية، من خالل �شندوق عبد احلميد �شومان لدعم البحث العلمي، حيث قدمت املوؤ�س�سة الدعم هذا 
االإن�سانية  والعلوم  والتغذية  والزراعة  واالأحياء  والكيمياء  الهند�سة  لواحد وع�سرين بحثا يف جماالت  العام 

باالإ�سافة اإىل العلوم الطبية والعلوم الطبية امل�ساندة.
يكتب  الذي  باالأدب  االرتقاء  اإىل  تهدف  والتي  الأطفال،  لأدب  �شومان  احلميد  عبد  جلائزة  بالن�سبة  اأما 
لالأطفال للم�ساعدة على حفز روح االإبداع لديهم، فقد ركزت اجلائزة خالل دورتها التا�سعة )2014( على 
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االأعمال االأدبية غري املن�سورة حتت مو�سوع »الق�شة ملرحلة الطفولة املبكرة« ومنحت اجلائزة لثالثة اأعمال 
فائزة مت تكرمي اأ�سحابها يف حفل اأقيم برعاية �سمو االأمرية رمي علي بح�سور ممثلي موؤ�س�سات ثقافية حملية 

وعربية تعنى باأدب الطفل والطفولة.
 برنامج التعليم والعلوم والذي اأطلقته املوؤ�س�سة عام 2014، بهدف تعزيز ثقافة البحث العلمي والريادة بني 
االأطفال واليافعني والتاأثري ب�سورة اإيجابية على اإثراء املنهج التعليمي يف االأردن باالإ�سافة اإىل بناء قدرات 
م�ساركة  كدعم  والتعليم  الرتبية  وزارة  مع  بال�سراكة  تتم  مبادرات  خالل  من  والطلبة  العلوم  مادة  معلمي 
الطلبة االأردنيني يف معر�ص اإنتل للهند�سة والعلوم. كما يعمل الربنامج حاليًا على اإطالق معر�ص عبد احلميد 

�سومان للعلماء ال�سغار واإعادة اإحياء جائزة عبد احلميد �سومان ملعلمي العلوم.
هذا و مت خالل العام 2015 دعم م�ساركة الطلبة االأردنيني يف معر�سي اإنتل الدويل والعربي لي�ص فقط من 
خالل الدعم املادي بل باالإر�ساد من خالل عدة ور�سات بناء قدرات العر�ص والقيادة. حيث حققت الفرق 
املراكز اخلم�سة  لثالثة مراكز �سمن  ت�سجيلها  الدويل من خالل  اإنتل  االأردنية مراكز متقدمة يف معر�ص 

االأوىل على العامل. اأما يف معر�ص اإنتل العربي فحققت امل�ساركة االأردنية املركز الثاين. 
هذا واأطلقت املوؤ�س�سة خالل العام 2015، خمترب املبتكرين ال�سغار لل�سغوفني بالعلوم من االأطفال اأعمار 

10-13 عاما بهدف حتفيز التفكري الناقد وتعزيز حبهم للعلوم عرب جتارب وم�ساريع علمية. 
مكتبة »درب املعرفة« لالأطفال واليافعني

جاء افتتاح مكتبة درب املعرفة لالأطفال واليافعني عام 2013 كم�ساحة حرة وحيوية لالأطفال من خمتلف 
االأعمار لاللتقاء والبحث واالكت�ساف من خالل اأن�سطة قرائية واإبداعية تعمل على حتفيز التفكري اخلالق. 
اإىل ما يقارب 17,000 طفل  الو�سول  املكتبة يف تقدمي خدماتها ومتكنت من  ا�ستمرت  خالل عام 2015، 
وطفلة باالإ�سافة اإىل 80 زيارة مدر�سية من خالل عدة برامج وفعاليات ا�ستملت على: اأن�سطة قرائية واإبداعية 
االأطفال  لكتب  توقيع  حفالت  وا�ست�سافة  لالأطفال،  القدرات  بناء  ودورات  و�ستوية،  �سيفية  واأندية  يومية، 

لكتاب اأردنيني، وا�ست�سافة فعاليات لنادي القراءة، واأن�سطة علمية بالتعاون مع جهات حملية ودولية. 
تهدف مكتبة »درب املعرفة« اإىل تكري�ص اأن�سطتها املتعددة الإحياء دور الكتاب يف تن�سئة الطفل وتاأ�سي�ص جيل 
املعرفة واالإبداع، حيث تتمثل ر�سالة املكتبة بتعزيز القراءة يف حياة الطفل ك�سرورة يف �سعيه للمعرفة عن 
طريق توفري بيئة �سديقة وممتعة ت�سهم يف تنمية جيل واع ومتمكن من قدراته من خالل االأن�سطة القرائية 

واالإبداعية.
�سهد عام 2015، اإقامة فعالية اأيام �سعر االأطفال يف مكتبة »درب املعرفة« لالحتفاء بال�سعر العربي واأهميته 
يف تنمية اللغة لدى اأطفالنا. كما ا�ست�سافت املكتبة هذا العام عرو�ص مهرجان الفيلم العلمي للمرة الثانية 

على التوايل بالتعاون مع معهد غوتة – االأردن.
املنتدى

وا�سل منتدى عبداحلميد �سومان ا�ست�سافة كبار املفكرين والباحثني االأردنيني والعرب من خالل برناجمه 
االأ�سبوعي. ومت تنويع ن�ساطات املنتدى بحيث ا�ستملت على ندوات وحما�سرات وحوارات ومناظرات تتعلق 
مبوا�سيع هامة ثقافية واجتماعية واقت�سادية وتعليمية ومالية تهم االأردن واملنطقة. كما اأقيمت عدة معار�ص 
ا�ست�ساف  دولية، حيث  لفعاليات  باالإ�سافة  ال�سبابية  املبادرات  من  عدد  وا�ست�سافة  كتب  اإ�سهار  وفعاليات 

منتدى غرب اآ�سيا و�سمال اإفريقيا ومعر�ص »60 حال يف مواجهة التغري املناخي« .
ليايل ال�سعر

بالتعاون مع موؤ�س�سة وتر للثقافة واالإبداع اأطلقت املوؤ�س�سة برنامج ليايل ال�سعر لالحتفاء بال�سعر كنوع اأدبي 
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متجذر يف االإرث الثقايف العربي، من خالل قراءات �سعرية �سهرية يلقيها اأهم ال�سعراء يف الوطن العربي 
واملنطقة. 

حيث �سهد عام 2015، قراءات �سعرية لهامات ال�سعر العربي.
ال�سينما

وا�سل برنامج ال�سينما التابع للموؤ�س�سة تقدمي عرو�ص اأفالم من خمتارات ال�سينما العاملية والعربية وعقد 
نقا�سات حول االأفالم �سمن الربنامج االأ�سبوعي م�ساء كل ثالثاء. 

كما �سهد عام 2015 احتفاء املوؤ�س�سة باليوبيل الف�سي لربنامج ال�سينما كاأهم الربامج ال�سينمائية امل�ستدامة 
 110 ت�سمن  العامل«  اأفالم  من  »قطوف  بعنوان  كتابا  املنا�سبة  بهذه  ال�سينما  جلنة  واأ�سدرت  املنطقة  يف 
مراجعة الأفالم عر�ست على مدار 25 عاما من ال�سينما. كما قدم الربنامج ثالث فعاليات حتتفي باإبداعات 
ال�سينما كاأ�سبوع »الفيلم التون�سي« واأيام »الفيلم االإماراتي« واحتفالية »25 عاما �سينما«. وت�سمنت الفعاليات 

التي اأقيمت عرو�ص اأفالم بح�سور �سناع االأفالم ندوات �سينمائية يف كتابة ال�سيناريو والتمثيل.
كما وا�سل برنامج �سينما االأطفال عرو�سه ال�سهرية املجانية بهدف ن�سر الثقافة ال�سينمائية بني االأطفال 

وبناء قدرات االأطفال واليافعني يف النقد ال�سينمائي وتنمية مهارات التذوق الفني لديهم.
اأيام موؤ�س�سة عبد احلميد �سومان الثقافية

�سمن جهودها املتوا�سلة لن�سر اأن�سطتها يف خمتلف املحافظات وخارج االأردن ولتقدمي برنامج ثقايف وفني 
متكامل ي�ستهدف كافة الفئات ويعك�ص برامج املوؤ�س�سة املتنوعة بالتعاون مع جهات ثقافية ووطنية، اأطلقت 

املوؤ�س�سة اأيام موؤ�ش�شة عبد احلميد �شومان الثقافية. وقد �سهد عام 2015 ثالث فعاليات هي: 
اأ�سبوع جبل عمان الثقايف 2

احتفاء بجبل عمان كمهد وملتقى ثقايف يف قلب العا�سمة، اأقامت املوؤ�س�سة اأ�سبوع جبل عمان الثقايف بن�سخته 
الثانية بالتعاون مع جمعية �سكان حي جبل عمان القدمي »جارا« حتت رعاية اأمانة عمان وبالتعاون مع 11 
جهة ثقافية اأخرى. تخلل االأ�سبوع عدة اأن�سطة ثقافية عامة ملختلف االأعمار واالأذواق تت�سمن عرو�ص اأفالم 
ومعر�ص  الكاريكاتري  فن  عن  وندوة  و�سعرية  مو�سيقية  واأم�سيات  اأردنية  اأفالم  وعرو�ص  لالأطفال  عاملية 
فناين  الأبرز  كاريكاتري  ومعار�ص  فوتوغرافية  �سور  ومعر�ص  لالأطفال  وفعاليات  كتب  تواقيع  يتخلله  كتاب 
اإبداعية على مدار االأ�سبوع يف  الكاريكاتري االأردنيني، باالإ�سافة لور�سات تدريبية متنوعة وفعاليات اأطفال 

�سارع جارا ومكتبة درب املعرفة، حيث و�سل عدد احل�سور اإىل ما يقارب 8,000 �سخ�ص. 
اأيام موؤ�س�سة عبد احلميد �سومان الثقافية يف العقبة 

اخلا�سة،  االقت�سادية  العقبة  منطقة  �سلطة  مع  بال�سراكة  املوؤ�س�سة  اأقامت  العقبة  يف  اأهلنا  لدعوة  تلبية 
برناجما ثقافيا مكثفا امتد الأربعة اأيام وا�ستمل على اأن�سطة وفعاليات ت�ستهدف كافة االهتمامات وخمتلف 
االأعمار. حيث ت�سمن الربنامج عر�سا عاما للفيلم املر�سح عن االأردن لالأو�سكار »ذيب« بح�سور اأحد منتجيه 
وجنومه، وعرو�سا مو�سيقية متنوعة وندوة �ساخرة بعنوان »�سنع يف االأردن« ومعر�سا للكتاب امل�ستعمل تخلله 
تواقيع كتب واأن�سطة فنية لالأطفال وال�سباب بالتعاون مع املتحف الوطني للفنون. كما قدم فريق درب املعرفة 
تعريفي  عر�ص  اإىل  باالإ�سافة  العام  وللجمهور  حكومية  مدار�ص  عدة  يف  لالأطفال  متنوعة  اإبداعية  اأن�سطة 

بربامج املنح والدعم ودورة تدريبية للمكتبيني. و�سل عدد احل�سور اإىل ما يقارب 3,500 �سخ�ص.
اأيام موؤ�س�سة عبد احلميد �سومان الثقافية يف دبي  

بالتعاون مع موؤ�س�سة �سلطان بن علي العوي�ص الثقافية، اأقامت املوؤ�س�سة اأ�سبوعا ثقافيا اأردنيا يف دبي، عرب 
برنامج ثقايف متكامل ي�سلط ال�سوء على املنتج الثقايف والفني االأردين. ت�سمن الربنامج ندوة عن امل�سهد 
اإحدى  بح�سور  »ذيب«  لالأو�سكار  االأردن  عن  املر�سح  للفيلم  عاما  وعر�سا  �سعرية  واأم�سية  االأردين  الثقايف 
منتجيه وحفل مو�سيقي �ساهر باالإ�سافة لعر�ص فلكلوري باالإ�سافة ملعر�ص فن ت�سكيلي �سم �ستني لوحة من 

اأهم االأعمال االأردنية. 
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مكتبة عبداحلميد �سومان العامة

االأردن، خ�سعت مكتبة عبداحلميد �سومان  اأول مكتبة عامة حمو�سبة وجمهزة ب�سكل مثايل يف  باعتبارها 
العامة لعدد من التحديثات خالل العام 2015 لتلبي حاجات روادها لتمكينهم من الدرا�سة واإجراء البحوث. 
باالإ�سافة اإىل عقد اأكرث من 10 ور�سات بناء القدرات لروادها واإطالق برناجما يهدف الإلقاء ال�سوء على 
اإ�سهار وتواقيع الكتب باالإ�سافة ال�ست�سافة جل�سات نوادي  اأكرث من 13 جل�سة  الكتاب الواعدين من خالل 
الكتب. كما عقدت املكتبة دورات وور�سات تهدف اإىل بناء قدرات املكتبيني من خمتلف اأنحاء الوطن العربي.
و�سل عدد رواد املكتبة هذا العام اإىل اأكرث من 251,833 �سخ�سًا، مما ي�سكل ارتفاعا بن�سبة 62% عن العام 
املن�سرم. كما زاد عدد ا�سرتاكات املكتبة بن�سبة 22% خالل هذا العام من خالل 1,612 ا�سرتاكا جديدا هذا 

العام ليتجاوز عدد امل�سرتكني الكلي 40,000 م�سرتك وم�سرتكة.
منذ اإن�سائها وكجزء من توا�سلها املجتمعي، �ساهمت املكتبة يف اإن�ساء واإطالق 17 مكتبة يف اأنحاء اململكة و14 
مكتبة بلدية يف فل�سطني باالإ�سافة اإىل ا�ستمرارية التعاون مع وزارة الثقافة يف دعم م�سروع »مكتبة االأ�سرة 
اأي�سًا بتجديد الدعم املايل ال�سنوي مل�سروع املكتبة املتنقلة التابعة ملركز هيا  االأردنية«. كما وقامت املكتبة 

الثقايف، وزودتها بالعديد من كتب وق�س�ص االأطفال.
اأم�سيات عبداحلميد �سومان املو�سيقية:

اأطلقت املوؤ�س�سة برنامج االأم�سيات املو�سيقية يف بداية عام 2014 بهدف تقدمي من�سة مو�سيقية تلقي ال�سوء 
على جتارب اأردنية وعاملية واعدة، ولتحتفي باملو�سيقى العربية والعاملية بكافة اأنواعها.

باالإ�سافة للعرو�ص ال�سهرية وللو�سول لعدد اأكرب من اجلمهور خ�س�ست املوؤ�س�سة اأم�سيتني مو�سيقيتني يف 
مدرج االأوديون بعنوان »اأم�سيات موؤ�س�سة عبد احلميد �سومان املو�سيقية يف و�سط عمان« احتفت من خاللهما 

باملواهب االأردنية والدولية من خالل عرو�ص مو�سيقية وفنية متنوعة.
برامج املنح والدعم يف عام 2015

�سمن برامج الدعم والرعاية املختلفة، ا�ستقبلت املوؤ�س�سة 367 طلبًا وعملت املوؤ�س�سة على تقدمي الدعم لـ 67 
مبادرة تندرج �سمن املحاور اال�سرتاتيجية الثالثة ح�سب التفا�سيل التالية:

الق�سايا  اإىل  تتطرق  والتي  العلمية  امل�ساعي  ن�سر  اإىل  املوؤ�س�سة  تهدف  القيادي  الفكر  حمور  �شمن   •
اجلوائز  من  عدد  بدعم  املوؤ�س�سة  قامت  التعليمية  امل�ساحات  توفري  يف  واإ�سهاما  امللحة  املجتمعية 
وامل�سابقات العلمية باالإ�سافة اإىل تنظيم املوؤمترات واالأندية العلمية. كما وقدمت املوؤ�س�سة الدعم لعدد 
من اجلهات الثقافية والعلمية والتعليمية يف االأردن والعامل العربي مثل جائزة اإنتل وقناة وقت الفرح على 

يوتيوب.
�شمن حمور الأدب والفنون قدمت املوؤ�س�سة الدعم املادي والعيني بهدف توفري الفنون للجميع وتعزيز   •
والربامج  واملو�سيقى  امل�سرحية  والعرو�ص  وفل�سطني  االأردن  يف  املكتبات  الدعم  �سمل  الثقايف.  التنوع 
العر�ص  التي مت دعمها:  امل�ساريع  اأمثلة على  الثقايف.  االإرث  باالإ�سافة مل�ساريع لتمكني حفظ  التعليمية 
االأول للفيلم االأردين »ذيب« يف قريته االأم قرية ال�ساكرية - وادي رم، اإطالق األبومني ملو�سيقيني اأردنيني 

باالإ�سافة اىل دعم م�سروع حمرتف ال�سرق االأو�سط لالأفالم للهيئة امللكية لالأفالم.
�شمن حمور الت�شغيل والإبداع ت�سعى املوؤ�س�سة لدعم االإبداع واالبتكار بالرتكيز على فئة ال�سباب واملراأة   •
املتغريات  وتعالج  املكا�سب االجتماعية  ت�سرع  التي  امل�ساريع  اإىل دعم  باالإ�سافة  املحلية،  املجتمعات  يف 
بدعم  العام  هذا  املوؤ�س�سة  قامت  واالبتكار.  االأعمال  ريادة  خالل  من  املنطقة  على  متر  التي  الطارئة 
م�ساريع لثالث جهات هي: خطوات، ومنظمة �سباب الغد، وجمعية االأ�سر التنموية اخلريية. حيث تركز 
امل�ساريع على توفري فر�ص تعليمية ريادية لل�سباب حت�سن من فر�ص ت�سغيلهم باالإ�سافة اإىل توفري فر�ص 

ت�سغيلية.

ي
حل

لم
ع ا

تم
مج

 ال
مة

خد
ي 

ك ف
بن

 ال
مة

اه
س

م



143

ية
مال

 ال
م

وائ
لق

ا

                                          

ال�صفحةجمموعــة البـنك العربـي 

145قائمة املركز املايل املوحد

146قائمة الدخل املوحد

147قائمة الدخل ال�صامل املوحد

148قائمة التغريات يف حقوق امللكية املوحدة

150قائمة التدفقات النقدية املوحدة

151اي�صاحات حول القوائم املالية املوحدة 

216تقرير مدقق احل�صابات امل�صتقل

الـبنك العربـي �ش م ع 

219قائمة املركز املايل

220قائمة الدخل

221قائمة الدخل ال�صامل

222قائمة التغريات يف حقوق امل�صاهمني

224قائمة التدفقات النقدية

225اي�صاحات حول القوائم املالية

291تقرير مدقق احل�صابات امل�صتقل





145

31 كانون االول

معاد اإظهارها20152014اإي�صاحب�آالف الدوالرات االمريكية
974 391 3817 472 9  6نقد وار�صدة لدى بنوك مركزية

078 664 4034 992 2  7اأر�صدة لدى بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية
446 110 018 99   8اإيداعات لدى بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية

894 126 9801 831   9موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
264 56 235 58   40م�صتقات مالية - قيمة عادلة موجبة

028 002 98722 180 22  11ت�صهيالت اإئتمانية مبا�صرة بالتكلفة املطفاأة
547 477 038 479   10موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�صامل االآخر

018 117 7099 003 9  12موجودات مالية اأخرى بالتكلفة املطفاأة
624 829 2902 916 2  13اإ�صتثمارات يف �صركات حليفة

241 473 135 461   14موجودات ثابتة
552 504 788 490   15موجودات اأخرى

932 58 629 58   16موجودات �صريبية موؤجلة 
598 812 59348 044 49جمموع املوجودات

113 081 7344 636 3  17ودائع بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية
271 065 22832 799 32  18ودائع عمالء

558 903 0902 443 2  19تاأمينات نقدية
489 62 705 53   40م�صتقات مالية - قيمة عادلة �صالبة

091 87 745 75   20اأموال مقرت�صة
248 235 918 235   21خم�ص�ص �صريبة الدخل

203 144 235 145   22خم�ص�صات اأخرى
960 332 2541 627 1  23مطلوبات اأخرى

924 11 103 12   24مطلوبات �صريبية موؤجلة
857 923 01240 029 41جمموع املطلوب�ت

223 826 615 926   25راأ�ص املال املدفوع
747 225 7471 225 1  25عالوة اإ�صدار 

722 712 065 753   26اإحتياطي اإجباري
315 977 315 977   27اإحتياطي اإختياري

824 141 8241 141 1  28اإحتياطي عام
458 363 458 363   29اإحتياطي خماطر م�صرفية عامة

896 540 8961 540 1اإحتياطيات لدى �صركات حليفة
(751 122 )(609 284 )  30اإحتياطي ترجمة ُعمالت اأجنبية

(278 219 )(621 260 )  31اإحتياطي تقييم ا�صتثمارات
525 315 8671 502 1  32اأرباح مدورة

681 761 5577 886 7جمموع حقوق امللكية )م�س�همي البنك(
060 127 024 129   32حقوق غري امل�صيطرين

741 888 5817 015 8جمموع حقوق امللكية
598 812 59348 044 49جمموع املطلوب�ت وحقوق امللكية

جمموعة البنك العربي
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تعترب االي�صاحات املرفقة من رقم (1) اىل رقم (58) جزءًا من هذه القوائم املالية املوحدة 
وتقراأ معها ومع تقرير مدقق احل�صابات امل�صتقل.
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معاد اإظهارها20152014اإي�صاحب�آالف الدوالرات االأمريكية
096 845 8951 815 1  33فوائد دائنة

148 770 757 724   34ينزل: فوائد مدينة
948 074 1381 091 1�س�يف اإيراد الفوائد
593 321 603 319   35�صايف اإيراد العموالت 

541 396 7411 410 1�س�يف اإيراد الفوائد والعموالت
830 55 827 70 فروقات العمالت االجنبية

046 7 315 14   36اأرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
566 8 430 5   10توزيعات نقدية من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�صامل االآخر

201 348 981 356   13ح�صة املجموعة من اأرباح �صركات حليفة
125 61 066 50   37اإيرادات اأخرى

309 877 3601 908 1اإجم�يل الدخل

754 434 652 440   38نفقات املوظفني
996 285 433 295   39م�صاريف اأخرى

612 56 846 54   14اإ�صتهالكات واطفاءات
161 36 891 32   11خم�ص�ص تدين ت�صهيالت ائتمانية مبا�صرة بالتكلفة املطفاأة

422 6 -      12خم�ص�ص تدين موجودات مالية اأخرى بالتكلفة املطفاأة
045 16 210 16   22خم�ص�صات  اأخرى

990 835 032 840 جمموع امل�سروف�ت 

000 200 000 349 57م�س�ريف واعب�ء ق�نونية
319 841 328 719 الربح لل�سنة قبل ال�سريبة
166 264 205 277   21ينزل: م�صروف �صريبة الدخل

153 577 123 442 الربح لل�سنة 

ويعود اىل:
687 573 830 430 م�صاهمي البنك

466 3 293 11   32حقوق غري امل�صيطرين
153 577 123 442 املجموع

الربح لل�صهم الواحد العائد مل�صاهمي البنك
0.90  0.67    54- اأ�صا�صي وخمف�ص (دوالر اأمريكي)

جمموعة البنك العربي
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تعترب االي�صاحات املرفقة من رقم (1) اىل رقم (58) جزءًا من هذه القوائم املالية املوحدة 
وتقراأ معها ومع تقرير مدقق احل�صابات امل�صتقل.
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20152014اإي�س�حب�آالف الدوالرات االأمريكية

153 577 123 442 الربح لل�سنة 

ي�صاف: بنود الدخل ال�صامل االأخرى بعد ال�صريبة
بنود �سيتم اع�دة حتويله� الحق� الى ح�س�ب االرب�ح واخل�س�ئر 

(911 194 )(218 165 )  30فروقات ُعملة ناجتة عن ترجمة عمالت اأجنبية

بنود لن يتم اع�دة حتويله� الحق� الى ح�س�ب االرب�ح واخل�س�ئر 
�صايف التغري يف القيمة العادلة للموجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

943 7 (874 42 )  31ال�صامل االآخر

)968 186 ()092 208 (جمموع بنود الدخل ال�س�مل االأخرى لل�سنة بعد ال�سريبة 

185 390 031 234 جمموع الدخل ال�س�مل لل�سنة

ويعود اىل:
663 397 660 227     م�صاهمي البنك

(478 7 )371 6     حقوق غري امل�صيطرين
185 390 031 234 املجموع

تعترب االي�صاحات املرفقة من رقم (1) اىل رقم (58) جزءًا من هذه القوائم املالية املوحدة 
وتقراأ معها ومع تقرير مدقق احل�صابات امل�صتقل.

جمموعة البنك العربي
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ب�آالف الدوالرات االأمريكية

جمموعة البنك العربي

راأ�ص املال اي�صاح
اإحتياطي عالوة اإ�صدار املدفوع

اإجباري
اإحتياطي 
اإختياري

اإحتياطي 
عام

اإحتياطي 
خماطر 

م�صرفية 
عامة

اإحتياطيات لدى 
�صركات حليفة

اإحتياطي ترجمة 
ُعمالت اأجنبية

اإحتياطي تقييم 
جمموع حقوق امللكيةاأرباح مدورةا�صتثمارات

 (م�صاهمي البنك)
حقوق غري 
امل�صيطرين

جمموع حقوق 
امللكية 

741 888 0607 127 681 761 5257 315 1)278 219 ()751 122 (896 540 4581 363 824 141 3151 977 722 712 747 225 2231 826  ر�سيد بداية ال�سنة

123 442 293 11 830 430 830 430 -    -    -    -    -    -    -    -    -    الربح لل�صنة

(092 208 )(922 4 )(170 203 )-    (312 41 )(858 161 )-    -    -    -    -    -    -    الدخل ال�صامل االآخر لل�صنة

031 234 371 6 660 227 830 430 )312 41 ()858 161 (-    -    -    -    -    -    -    جمموع الدخل ال�س�مل لل�سنة

-    -    -    (343 40 )-    -    -    -    -    -    343 40 -    -    املحول اإىل االإحتياطي االجباري
املحول من احتياطي تقييم ا�صتثمارات اىل 

-    -    -    31  (31  )-    -    -    -    -    -    -    -    10  االأرباح املدورة

(382 107 )(610 5 )(772 101 )(772 101 )-    -    -    -    -    -    -    -    -    32  توزيعات اأرباح

191  203 1 (012 1 )(012 1 )-    -    -    -    -    -    -    -    -    تعديالت خالل ال�صنة

-    -    -    (392 100 )-    -    -    -    -    -    -    -    392 100 32  زيادة را�ص املال (توزيع ا�صهم جمانية )

581 015 0248 129 557 886 8677 502 1)621 260 ()609 284 (896 540 4581 363 824 141 3151 977 065 753 747 225 6151 926  ر�سيد نه�ية ال�سنة

728 767 3467 146 382 621 9337 437 )393 228 (715 61 896 540 4581 363 824 822 3151 977 860 643 747 225 0271 776  ر�سيد بداية ال�سنة

153 577 466 3 687 573 687 573 -    -    -    -    -    -    -    -    -    الربح لل�صنة

(968 186 )(944 10 )(024 176 )-    442 8 (466 184 )-    -    -    -    -    -    -    الدخل ال�صامل االآخر لل�صنة

185 390 )478 7 (663 397 687 573 442 8 )466 184 (-    -    -    -    -    -    -    جمموع الدخل ال�س�مل لل�سنة

-    -    -    000 681 -    -    -    -    (000 681 )-    -    -    -    االحتياطي العام املعاد اىل االأرباح املدورة

-    -    -    (862 68 )-    -    -    -    -    -    862 68 -    -    املحول اإىل االإحتياطي االجباري

-    -    -    (673  )673  -    -    -    -    -    -    -    -      10املحول من احتياطي تقييم ا�صتثمارات اىل االأرباح املدورة

(816 237 )(922 5 )(894 231 )(894 231 )-    -    -    -    -    -    -    -    -      32توزيعات اأرباح

(356 31 )(886 5 )(470 25 )(470 25 )-    -    -    -    -    -    -    -    -    تعديالت خالل ال�صنة

-    -    -    (196 50 )-    -    -    -    -    -    -    -    196 50 32  زيادة را�ص املال (توزيع ا�صهم جمانية )

741 888 0607 127 681 761 5257 315 1)278 219 ()751 122 (896 540 4581 363 824 141 3151 977 722 712 747 225 2231 826  ر�سيد نه�ية ال�سنة

20
15

20
14

* ت�صمل االأرباح املدورة موجودات �صريبية موؤجلة مقيدة الت�صرف مببلغ 58.6 مليون دوالر اأمريكي، واأرباح تقييم غري متحققة 
ملوجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل مببلغ 8.7 مليون دوالر اأمريكي، وبلغت قيمة االرباح املدورة التي ال ميكن 
الت�صرف بها اال بحاالت حمددة نتيجة لتطبيق بع�ص املعايري املحا�صبية 2.5 مليون دوالر اأمريكي كما يف 31 كانون االول 2015 .

* تت�صمن االأرباح املدورة خ�صارة غري متحققة مببلغ (109.1) مليون دوالر اأمريكي متثل اأثر تطبيق معيار التقارير املالية الدويل رقم 
(9) كما يف 31 كانون االول 2015 .        
* يحظر الت�صرف بقيمة احتياطي خماطر م�صرفية عامة اإال مبوافقة م�صبقة من البنك املركزي االأردين.   

* يحظر الت�صرف مببلغ (260.6) مليون دوالر اأمريكي كما يف 31 كانون االأول 2015 والذي ميثل ر�صيد احتياطي تقييم اال�صتثمارات 
ال�صالب وفقًا لتعليمات هيئة االأوراق املالية. 

تعترب االي�صاحات املرفقة من رقم (1) اىل رقم (58) جزءًا من هذه القوائم املالية املوحدة 
وتقراأ معها ومع تقرير مدقق احل�صابات امل�صتقل.
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20152014اي�س�ح
319 841 328 719 الربح لل�سنة قبل ال�سريبة

تعديالت:
612 56 846 54   14ا�صتهالكات واطفاءات

161 36 891 32   11خم�ص�ص تدين ت�صهيالت ائتمانية مبا�صرة بالتكلفة املطفاأة
942 4 762 11 �صايف الفوائد

(025 2 )(312 2 )(اأرباح) بيع موجودات ثابتة
(616 3 )(733 8 )  36(ارباح) اإعادة تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

(566 8 )(430 5 )  10توزيعات نقدية من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�صامل االآخر
(201 348 )(981 356 )  13ح�صة املجموعة من اأرباح �صركات حليفة

422 6 -    خم�ص�ص تدين موجودات مالية اأخرى بالتكلفة املطفاأة
045 16 210 16 خم�ص�صات اخرى

093 599 581 461     املجموع
)الزي�دة( النق�ش يف املوجودات:

171 60 436 103 اأر�صدة لدى بنوك مركزية (ت�صتحق خالل مدة تزيد عن ثالثة اأ�صهر)
(950 42 )428 11 اإيداعات لدى بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية (ت�صتحق خالل مدة تزيد عن ثالثة اأ�صهر)

(636 605 )(850 211 )ت�صهيالت ائتمانية مبا�صرة بالتكلفة املطفاأة
(908 188 )647 303 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

934 33 335 10 موجودات اخرى وم�صتقات مالية
الزي�دة )النق�ش( يف املطلوب�ت:

032 35 144 429 ودائع بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية (ت�صتحق خالل مدة تزيد عن ثالثة اأ�صهر)
440 342 9571 733 ودائع عمالء

(666 763 )(468 460 )تاأمينات نقدية
756 140 962 258 مطلوبات اأخرى  وم�صتقات مالية

266 610 172 640 1    �س�يف التدفق�ت النقدية من عملي�ت الت�سغيل قبل ال�سريبة املدفوعة
(136 231 )(171 279 )�صريبة الدخل املدفوعة

130 379 001 361 1    �س�يف التدفق�ت النقدية من عملي�ت الت�سغيل 

(595 15 )(360 13 )(�صراء) موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�صامل االآخر
(336 593 )309 113 ا�صتحقاق (�صراء)  موجودات مالية اأخرى بالتكلفة املطفاأة

(765 35 )(752  )(الزيادة) يف اإ�صتثمارات يف �صركات حليفة 
329 153 489 178   13توزيعات نقدية من �صركات حليفة

566 8 430 5   10توزيعات نقدية من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�صامل االآخر
(696 61 )(584 76 )  14(�صراء) موجودات ثابتة 

965 12 965 22 املتح�صل من بيع موجودات ثابتة
)532 531 (497 229     �س�يف التدفق�ت النقدية من )االإ�ستخدام�ت النقدية يف(  عملي�ت اال�ستثم�ر

(279 18 )(346 11 )(ت�صديد) اأموال مقرت�صة
(611 230 )(080 101 )اأرباح موزعة للم�صاهمني

(922 5 )(610 5 )اأرباح موزعة لغري امل�صيطرين
)812 254 ()036 118 (    �س�يف ) اال�ستخدام�ت النقدية يف ( عملي�ت التمويل

(214 407 )462 472 1�صايف الزيادة (النق�ص)  يف النقد وما يف حكمه
(262 165 )(771 86 )فروقات ُعملة - تغري اأ�صعار ال�صرف

700 701 2248 129 8النقد وما يف حكمه يف بداية ال�صنة
224 129 9158 514 569    النقد وم� يف حكمه يف نه�ية ال�سنة
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ب�آالف الدوالرات االأمريكية

جمموعة البنك العربي
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تعترب االي�صاحات املرفقة من رقم (1) اىل رقم (58) جزءًا من هذه القوائم املالية املوحدة 
وتقراأ معها ومع تقرير مدقق احل�صابات امل�صتقل.
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جمموعة البنك العربي

1 - معلوم�ت عــ�مة

الرئي�صي  اأردنية مركزها  م�صـاهمة عامة حمدودة  ك�صـركة  م�صـجل  وهو  العربي عام 1930،  البنك  تاأ�ص�ص  	•
عمان - اململكة االأردنية الها�صمية ويقوم باالأعمال امل�صرفية من خالل فروعه املنت�صرة يف االأردن وعددها 
75 واخلارج وعددها 120 ومن خالل �صركاته التابعة وال�صركة ال�صقيقة البنك العربي (�صوي�صرا) املحدود.

اآذار 2015 على   26 بتاريخ  املنعقد  العادي  اجتماعها غري  ع يف  م  �ص  العربي  للبنك  العامة  الهيئة  وافقت  	•
زيادة را�ص مال املجموعة مببلغ 100.4 مليون دوالر امريكي لي�صبح را�ص املال للمجموعة 926.6 مليون 
دوالر امريكي وقد مت ا�صتكمال اجراءات زيادة را�ص املال لدى وزارة ال�صناعة والتجارة بتاريخ 5 ني�صان 

2015 ولدى هيئة االأوراق املالية بتاريخ 21 ني�صان 2015.
املايل. عمان  �صوق  يف  ع  م  �ص  العربي  البنك  اأ�صهم  تداول  يتم  	•

بتاريخ  العربي مبوجب جل�صته رقم (1)  البنك  اإدارة  املرفقة من جمل�ص  املوحدة  املالية  القوائم  اإقرار  مت  	•
28 كانون الثاين 2016 وهي خا�صعة ملوافقة الهيئة العامة للم�صاهمني.

2  - اأ�س�ش توحيد القوائم امل�لية

القوائم  االأمريكي  بالدوالر  اأرقامها  تظهر  والتي  العربي  البنك  ملجموعة  املوحدة  املالية  القوائم  ت�صمل  	•
التابعة  وال�صركات  العربي (�صوي�صرا) املحدود،  البنك  ال�صقيقة  وال�صركة  ع   . . م  العربي �ص  للبنك  املالية 

التي اأهمها التالية :

اإ�سم ال�سركة
ت�ريخ ن�سبة امللكية )٪(

التملك
طبيعة الن�س�ط

بلد 
الت�أ�سي�ش

راأ�ش امل�ل
20152014

610 مليون يورواململكة املتحدةعمليات م�صرفية100.002006                                        100.00                                        بنك اأوروبا العربي �ص م ع 
البنك العربي ا�صرتاليا 

62،5 مليون دوالر ا�صرتالياعمليات م�صرفية100.00100.001994املحدود
ا�صرتايل

البنك العربي االإ�صالمي 
100 مليون دينار ارديناالأردنعمليات م�صرفية100.001997        100.00        الدويل �ص م ع

ال�صركة العربية الوطنية 
25 مليون دينار ارديناالأردنتاأجري متويلي100.00100.001996للتاأجري ذ م م

�صركة جمموعة العربي 
14 مليون دينار ارديناالأردنو�صاطة وخدمات مالية100.00100.001996لال�صتثمار ذ م م 

البنك العربي ال�صوداين 
117،5 مليون جنيه ال�صودانعمليات م�صرفية100.00100.002008املحدود

�صوداين
�صركة العربي جروب 

1،7 مليون دينار اردينفل�صطنيو�صاطة وخدمات مالية100.00100.002009لال�صتثمار

100 مليون دينار تون�صيتون�صعمليات م�صرفية64.2464.241982البنك العربي لتون�ص 
5،05 مليار لرية �صورية�صورياعمليات م�صرفية51.2951.292005البنك العربي �صوريا 

10 مليون دينار ارديناالردناأعمال تاأمني50.0050.002006�صركة الن�صر العربي للتامني
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للبنك  يكون  عندما  ال�صيطرة  وتتحقق  البنك  ل�صيطرة  تخ�صع  التي  ال�صركات  تلك  هي  التابعة  ال�صركات  	•
من  منافع  على  للح�صول  وذلك  التابعة  لل�صركات  والت�صغيلية  املالية  ال�صيا�صات  يف  التحكم  على  القدرة 
اأن�صطتها ، يظهر اال�صتثمار يف ال�صركات التابعة بالتكلفة عند اإعداد القوائم املالية للبنك العربي �ص. م. ع.

املوحدة  االقت�صادية  امللكية  م�صتوى  على  االأعمال  ونتائج  املايل  الو�صع  تعك�ص  املوحدة  املالية  القوائم  	اإن  	•
تعترب جزءًا مكماًل  والتي  املحدود  (�صوي�صرا)  العربي  البنك  ال�صقيقة  وال�صركة  ع   . م   . �ص  العربي  للبنك 

ملجموعة البنك العربي .  
قبل  من  امل�صتخدمـة  املحا�صبية  ال�صيا�صات  نف�ص  باإ�صتخدام  التابعة  لل�صركات  املالية  القوائم  اإعداد  يتم  	•
اإجراء  يتم  خمتلفة  التابعة  ال�صركات  قبل  من  املتبعة  املحا�صبية  ال�صيا�صات  كانت  واإذا  هذا   ، املجموعة 

التعديالت الالزمة على القوائم املالية لل�صركات التابعة لتتوافق مع تلك امل�صتخدمة من قبل املجموعة .
الذي  التاريخ  وهو  متلكها  تاريخ  من  املوحد  الدخل  قائمة  يف  التابعة  ال�صركات  عمليات  نتائج  توحيد  يتم  	•
ال�صركات  عمليات  نتائج  توحيد  ويتم   ، التابعة  ال�صركات  على  املجموعة  �صيطرة  انتقال  فعليًا  فيه  يجري 
التابعة التي مت اإ�صتبعادها يف قائمة الدخل املوحد حتى تاريخ االإ�صتبعاد وهو ذلك التاريخ الذي تفقد فيه 

املجموعة ال�صيطرة على ال�صركات التابعة .
. ع وال�صركة  . م  العربي �ص  البنك  ا�صتبعاد املعامالت واالأر�صدة فيما بني  املالية يتم  القوائم  عند توحيد  	•
ال�صقيقة البنك العربي (�صوي�صرا) املحدود وال�صركات التابعة االأخرى ، وتظهر املعامالت يف الطريق �صمن 
بند موجودات اأخرى اأو مطلوبات اأخرى ح�صب احلالة ، اأما حقوق غري امل�صيطرين (اجلزء غري اململوك من 

قبل املجموعة من حقوق ملكية ال�صركات التابعة) فتظهر يف بند م�صتقل �صمن حقوق امللكية. 
االأعمال من خالل  وتقا�ص كلفة دمج  با�صتخدام طريقة اال�صتمالك  االأعمال  اندماجات  يتم معاجلة كافة  	•
و  اأخرى  اأ�صول  اأية  اأو  مدفوعة  نقدية  كانت  �صواًء  عنها  التنازل  مت  التي  لالأ�صول  العادلة  القيم  جمموع 
االلتزامات التي مت حتملها بتاريخ التبادل، و يتم االعرتاف بالتكاليف التي يتم تكبدها لدمج االأعمال يف 

قائمة الدخل املوحدة وال تعترب جزء من تكلفة اال�صتمالك.

تطبيق مع�يري التق�رير امل�لية الدولية اجلديدة واملعدلة    - 3

معاييــر التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة والتي لي�ص لها اأثر جوهري على القوائم املالية املوحدة:  -1

تــم اتبـاع معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة التالية يف اعداد القوائم املالية املوحدة للمجموعة، 
والتي مل توؤثر ب�صكل جوهري على املبالغ واالف�صاحات الواردة يف القوائم املاليـــة املوحدة ، علمًا باأنه قد 

يكون لها تاأثري على املعاجلــة املحا�صبيـــة للمعامــالت والرتتيبات امل�صتقبليـة:
والتي   2012-2010 االعوام  خالل  ال�صادرة  املالية  للتقارير  الدولية  املعايري  على  ال�صنوية  التح�صينات  	•
تت�صمن تعديالت تتعلق باملعايري الدولية للتقارير املالية ارقام (2) و (3) و (8) و (13) ومعايري املحا�صبة 

الدولية ارقام (16) و (24) و (38).
والتي   2013  -  2011 االعوام  خالل  ال�صادرة  املالية  للتقارير  الدولية  املعايري  على  ال�صنوية  التح�صينات  	•
تت�صمن تعديالت تتعلق باملعايري الدولية للتقارير املالية ارقام (1) و (3) و (13) ومعيار املحا�صبة الدويل 

رقم (40).
توزيع  كيفية  التعديالت  هذه  تو�صح   ، املوظفني  منافع   :(19) رقم  الدويل  املحا�صبة  معيار  على  تعديالت  	•

امل�صاهمات املدفوعة من املوظفني او االأطراف اخلارجية والتي ترتبط بخدماتهم على فرتات اخلدمة.
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ب- معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة ال�صادرة وغري �صارية املفعول بعد:

مل تقم املجموعة بتطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعدلة الواردة اأدناه ال�صادرة واجلاهزة   
للتطبيق املبكر لكن غري �صارية املفعول بعد :

�س�رية املفعول لل�سنوات امل�لية
التي تبداأ يف اأو بعد

مع�يري التقرير امل�لية الدولية اجلديدة واملعدلة

اأول كانون الثاين 2016 املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (14):  ح�صابات التاأجيل 
التنظيمية.

اأول كانون الثاين 2016 عر�ص   :(1) رقم  الدويل  املحا�صبة  معيار  على  التعديالت 
القوائم املالية واملتعلقة باملبادرة باالف�صاح.

اأول كانون الثاين 2016
 :  (11) رقم  املالية  للتقارير  الدويل  املعيار  على  التعديالت 
ل�صراء  املحا�صبية   باملعاجلة  واملتعلقة  امل�صرتكة  االتفاقيات 

احل�ص�ص يف العمليات امل�صرتكة.

اأول كانون الثاين 2016

التعديالت على معيار املحا�صبة الدويل رقم (16):  املمتلكات 
 (38) رقم  الدويل  املحا�صبة  ومعيار   ، واملعدات  واالالت 
املقبولة  املحا�صبية  للطرق  تو�صيح  امللمو�صة:  املوجودات غري 

لال�صتهالك واالإطفاء.

اأول كانون الثاين 2016
التعديالت على معيار املحا�صبة الدويل رقم (16):  املمتلكات 
 (41) رقــم  الدويل  املحا�صبة  معيار  و  واملعدات  واالالت 

الزراعة: النباتات املنتجة.

اأول كانون الثاين 2016

التعديالت على معيار املحا�صبة الدويل رقم (27): القوائم 
اال�صتثمارات  بت�صجيل  للمن�صاآت  ال�صماح   ، املنف�صلة  املالية 
الزميلة  وال�صركات  امل�صرتكة  امل�صاريع   ، التابعة  ال�صركات  يف 
اما بالكلفة وفقا للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم (9) او 
با�صتخدام طريقة حقوق امللكية يف القوائم املالية املنف�صلة.     

اأول كانون الثاين 2016

 :(10) رقم  املالية  للتقارير  الدويل  املعيار  على  التعديالت 
رقــم  املالية  للتقارير  الدويل  واملعيار  املوحدة  املالية  القوائم 
ومعيار  االأخرى  املن�صاآت  االف�صاح عن احل�ص�ص يف   :(12)
املحا�صبة الدويل رقــم (28): اال�صتثمار يف ال�صركات احلليفة 
وامل�صاريع امل�صرتكة ، واملتعلقة بتطبيق اال�صتثناء من التوحيد  

يف ال�صركات اال�صتثمارية.
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اأول كانون الثاين 2016

املالية  للتقارير  الدولية  املعايري  على  ال�صنوية  التح�صينات 
ال�صادرة خالل االأعوام 2012-2014 والتي تغطي التعديالت 
و   (5) ارقام  املالية  للتقارير  الدولية  املعايري  على  احلا�صلة 

(7) ومعايري املحا�صبة الدولية ارقام (19) و (34) .

اأول كانون الثاين 2018

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9 االأدوات املالية (الن�صخ 
املعدلة لالعوام 2009 و2010 و2013 و2014) .

حيث �صدر  املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (9) االأدوات 
جديدة  متطلبات  طرح  و   2009 ثاين  ت�صرين  يف  املالية 
ت�صرين  يف  تعديله  ومت   ، املالية  املوجودات  وقيا�ص  لت�صنيف 
وا�صتبعاد   قيا�ص   و  لت�صنيف  متطلبات  ال�صافة   2010 االأول 

املطلوبات املالية،
كما مت طرح ن�صخة جديدة يف ت�صرين الثاين 2013 لتت�صمن  
ن�صخه  اإ�صدار   مت  كما  التحوط.  ملحا�صبة  جديدة  متطلبات 
معدلة من املعيار يف متوز 2014 كي يت�صمن ب�صكل رئي�صي كل 
من  (اأ) متطلبات التدين للموجودات املالية (ب) تعديالت 
فئة  طرح  خالل  من  والقيا�ص  الت�صنيف  ملتطلبات  حمددة 
االخر  ال�صامل  الدخل  خالل  من  املالية  املوجودات  لقيا�ص 

لبع�ص اأدوات الدين الب�صيطة.
ان الن�صخة النهائية للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم (9) 
حتتوي على املتطلبات املحا�صبية لالدوات  املالية وحلت حمل 
والقيا�ص.  االإعرتاف   :(39) رقم  الدويل  املحا�صبة  معيار 

وتت�صمن الن�صخة اجلديدة من املعيار املتطلبات التالية:
على  بناءا  املالية  املوجودات  ت�صنف  والقيا�ص:  الت�صنيف 
هذه  وقدمت  التعاقدية.  النقدية  والتدفقات  االإعمال  منوذج 
ميكن  حيث  الدين  اأدوات  لبع�ص  جديد  ت�صنيف  الن�صخة 
من  العادلة  بالقيمة  املالية  "املوجودات  �صمن  ت�صنيفها 
خالل الدخل ال�صامل االخر". ويتم ت�صنيف املطلوبات املالية 
ب�صكل م�صابهة ملعيار املحا�صبة الدويل رقم (39) لكن هنالك 
اإختالفات يف املتطلبات املنطبقة على قيا�ص خماطر االإئتمان  

املتعلقة باملن�صاأة.
االئتمانية  "اخل�صارة  منوذج   2014 ن�صخة  قدمت  التدين: 
وعليه   ، املاليـة  املوجودات  تدين  خ�صارة  املتوقعة" الحت�صاب 
ب�صكل  االئتمانية  املخاطر  زيادة  ال�صروري  غري  من  اأ�صبح 

م�صبق حتى يتم االعرتاف بخ�صارة التدين.
حما�صبة التحوط: قدمت ن�صخة 2014 منوذج جديد ملحا�صبة 
قيام  كيفية  مع  مالئمة  اأكرث  ليكون  ت�صميمه  مت  التحوط 
املن�صاآت باإدارة املخاطر عند التعر�ص ملخاطر التحوط املايل 

وغري املايل.
االإعرتاف  اإلغاء  متطلبات  اإتباع  مت  االإعرتاف:  اإلغاء 
املعيار  يف  وردت   كما  املالية  واملطلوبات  املالية  للموجودات 

املحا�صبي الدويل رقم (39).
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عندما يتم تطبيق املعيار الدويل 
للتقارير املالية رقم (9) الأول مرة

 :(7) رقم  املالية  للتقارير  الدويل  املعيار  على  التعديالت 
االأدوات املالية: االف�صاحات املتعلقة بالتطبيق االأويل للمعيار 

الدويل للتقارير املالية رقم (9).

عندما يتم تطبيق املعيار الدويل 
للتقارير املالية رقم (9) الأول مرة

املالية:  االأدوات   :(7) رقم  املالية  للتقارير  الدويل  املعيار 
(والتعديالت  التحوط  حما�صبة  حول  اإ�صافية  اإف�صاحات 
الدويل  املعيار  يف  التحوط  حما�صبة  عن  والناجتة  الالحقة) 

للتقارير املالية رقم (9).

اأول كانون الثاين 2018

من  االإيرادات   :(15) رقم  املالية  للتقارير  الدويل  املعيار 
العقود مع العمالء.

اأيار  يف   (15) رقم  املالية  للتقارير  الدويل  املعيار  �صدر   
املن�صاآت  به  ت�صتعني  وموحد  �صامل  نظام  و�صع   حيث   2015
العمالء.  مع  املربمة  العقود  من  الناجتة  االإيرادات  قيد   يف 
حمل  يحل  �صوف   (15) رقم  املالية  للتقارير  الدويل  املعيار 
االإر�صادات احلالية ب�صاأن االإعرتاف باالإيرادات مبا يف ذلك 
واملعيار   ، االإيرادات   :(18) رقم  الدويل  املحا�صبي  املعيار 
يتعلق  وما  االإن�صاءات  عقود   :(11) رقم  الدويل  املحا�صبي 
بها من تف�صريات عند �صريان العمل باملعيار الدويل للتقارير 

املالية رقم (15).
رقم  املالية  للتقارير  الدويل  للمعيار  االأ�صا�صي  املبداأ  ويقوم 
باإيراداتها  االإعرتاف  املن�صاة  على  يتوجب  اأنه  على   (15)
عليها  املتفق  اأواخلدمات  للب�صائع  احلا�صل  التحويل  لو�صف 
احل�صول  املن�صاة  تتوقع  التي  القيمة  تعك�ص  بقيمة  للعمالء 
على  املعيار  ويقدم   ، اخلدمات  اأو  الب�صائع  تلك  لقاء  عليها 
خم�ص  على  بناءا  باالإيرادات  لالإعرتاف  منهجًا  الدقة  وجه 

خطوات:
العميل. مع  املربمة  العقود  حتديد   :1 •	اخلطوة 

بالعقد. الواردة  االداء  اإلتزامات  حتديد   :2 •	اخلطوة 
املعاملة. قيمة  حتديد    :3 •	اخلطوة 

التزامات االداء  املعاملة على  •	اخلطوة 4: تخ�صي�ص قيمة 
الواردة بالعقد.

•	اخلطوة 5: االإعرتاف باالإيرادات عند (اأو حني) ا�صتيفاء 
املن�صاأة الإلتزامات االداء.

تعرتف   (15) رقم  املالية  للتقارير  الدويل  املعيار  ومبوجب 
عندما  اأي  االإلتزام،  اإ�صتيفاء  يتم  عندما  باإيراداتها  املن�صاأة 
حتول ال�صيطرة للعميل على الب�صائع او اخلدمات التي تنطوي 
على اإ�صتيفاء اإلتزام ما. لقد مت اإ�صافة املزيد من التوجيهات 
حتى   (15) رقم  املالية  للتقارير  الدويل  للمعيار  امل�صتقبلية 
يتم معاجلة حاالت حمددة ، واإ�صافة اىل ذلك يتطلب املعيار 
االإف�صاحات  من  مزيدا   (15) رقم  املالية  للتقارير  الدويل 

التف�صيلية.
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اأول كانون الثاين 2019

املعيار  الدويل للتقارير املالية رقم (16): عقود االيجار، يحدد 
واالف�صاح  العر�ص  و  القيا�ص  و  االعرتاف  كيفية  املعيار  هذا 
كما   . املالية  للتقارير  الدولية  للمعايري  وفقا  االيجار  لعقود 
حيث  للم�صتاأجر،  موحد  حما�صبي  منوذج  املعيار  هذا  يوفر 
وااللتزامات  باال�صول  باالعرتاف  امل�صتاجرين  قيام  يتطلب 
  12 مدتها  تكون  التي  العقود  با�صتثناء  االيجار  عقود  لكافة 

�صهر اأو اأقل اأو تكون اأ�صولها ذات قيم منخف�صة.
 لقد اتاح املعيار اال�صتمرارية  للموؤجر يف ت�صنيف  العقود  اما 
عقود ت�صغلية او متويلية ، ومبوجب هذا املعيار فان حما�صبة 
هي  كما  كبري  حد  اىل  بقيت  املوؤجر  دفاتر  يف  االيجار  عقود 
الدويل  املحا�صبة  معيار  عليه مبوجب  كانت  تغيري عما  ودون 

رقم (17).

تاريخ  التطبيق غري حمدد بعد

 :(10) رقم  املالية  للتقارير  الدويل  املعيار  على  التعديالت 
القوائم املالية املوحدة ومعيار املحا�صبة الدويل رقم (28): 
االإ�صتثمار يف ال�صركات احلليفة وامل�صاريع امل�صرتكة   (2011) 
امل�صتثمر  امل�صاهمة يف املوجودات من  او  البيع  وذلك ملعاجلة 

ل�صركته احلليفة اأو م�صروعه امل�صرتك.

تتوقع اإدارة املجموعة اأن يتم تطبيق املعايري املبينة اأعاله يف اإعداد القوائم املالية املوحدة عند تاريخ �صريان كل منها دون 
اأن حتدث هذه املعايري اأي اأثر جوهري على القوائم املالية املوحدة للمجموعة با�صتثناء تطبيق املعايري الدولية للتقارير 
املالية اأرقام (9) و(15) و (16) ، حيث تتوقع االدارة ان يتم تطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية ارقام (9) و (15) 
اأو بعد االول من كانون الثاين 2018 ، واملعيار  يف القوائم املالية املوحدة للمجموعة خالل الفرتات املالية التي تبداأ يف 
الدويل للتقارير املالية رقم (16) يف اأو بعد االول من كانون الثاين 2019 ، علما باأنه قد يكون لها اثر جوهري على املبالغ 
واالف�صاحات الواردة يف القوائم املالية املوحدة واملتعلقة بااليرادات من العقود مع العمالء واملوجودات واملطلوبات املالية 
للبنك وعقود االيجار ، اال انه من غري العملي ان يتم تقدير اثر تطبيق ذلك يف الوقت احلايل ب�صكل معقول حلني قيام 

االدارة با�صتكمال الدرا�صة التف�صيلية لتطبيق تلك املعايري على القوائم املالية املوحدة للمجموعة. 
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4  - اأهم ال�سي��س�ت املح��سبية 

اأ�ص�ص اإعداد القوائم املالية املوحدة
الدولية  املالية  التقارير  املالية وتف�صريات  للتقارير  الدولية  للمعايري  املالية املوحدة وفقًا  القوائم  اإعداد  مت  		•
تعمل  التي  البلدان  النافذة يف  والتعليمات  القوانني  الدولية ومبوجب  املحا�صبة  املنبثقة عن جمل�ص معايري 

بها املجموعة وتعليمات البنك املركزي االأردين.
مت اإعداد القوائم املالية املوحدة وفقًا ملبداأ التكلفة التاريخية با�صتثناء بع�ص املوجودات واملطلوبات املالية  	•

التي تظهر بالقيمة العادلة بتاريخ القوائم املالية املوحدة.
اتباعها  مت  التي  ال�صيا�صات  مع  متماثلة  املوحدة  املالية  القوائم  اعداد  يف  املتبعة  املحا�صبية  ال�صيا�صات  اإن  	•
يف اعداد القوائم املالية املوحدة لل�صنة املنتهية يف 31 كانون االأول 2014 با�صتثناء اأثر ما يرد يف االي�صاح 

رقم (3 – اأ) حول القوائم املالية املوحدة .

وفيما يلي اهم ال�صيا�صات املحا�صبية املتبعة :
اأ –  حتقق االإيرادات

اإيرادات وم�صاريف الفوائد
باإيراد وم�صاريف الفوائد جلميع االأدوات املالية اخلا�صعة للفوائد يف قائمة الدخل املوحد  يتم االإعرتاف  	•
باإ�صتخدام طريقة الفائدة الفعالة با�صتثناء فوائد وعموالت الت�صهيالت االئتمانية غري العاملة التي ال يتم 

االعرتاف بها كاإيرادات ويتم ت�صجيلها يف ح�صاب الفوائد والعموالت املعلقة .

وتوزيع  املالية  واملطلوبات  للموجودات  املطفاأة  التكلفة  الإحت�صاب  طريقة  هي  الفعالة  الفائدة  طريقة  اإن  	•
اإيراد وم�صروف الفوائد على مدى الفرتة املنا�صبة التي تخ�صها. اإن معدل الفائدة الفعالة هو املعدل الذي 
مبوجبه يتم خ�صم الدفعات النقدية املتوقعة خالل عمر املوجودات اأو املطلوبات املالية ، اأو على عمر اأق�صر 
حيثما كان ذلك منا�صبًا. تقوم املجموعة بتقدير التدفقات النقدية اآخذين باالإعتبار كافة البنود التعاقدية 
لالأدوات املالية ولكنها ال تاأخذ بعني االإعتبار اخل�صائر االإئتمانية امل�صتقبلية . يتم االإعرتاف باإيراد العموالت 

ب�صكل عام يف تاريخ املعاملة ، يتم اإحت�صاب االإ�صرتدادات املتعلقة بالقرو�ص املمنوحة �صابقًا عند قب�صها .

اإيرادات توزيع االأرباح
على  باحل�صول  للمجموعة  ن�صوء حق  املالية عند  املوجودات  االأرباح من  توزيعات  باإيرادات  االإعرتاف  يتم  	•

تلك التوزيعات (اإقرارها من الهيئة العامة) .

اإيرادات عقود التاأمني
مكت�صبة)  تاأمني  (اأق�صاط  لل�صنة  كاإيرادات  التاأمني  عقود  عن  الناجتة  التاأمني  باأق�صاط  االإعرتاف  يتم  	•
اأ�صا�ص الفرتات الزمنية امل�صتحقة ومبا يتنا�صب مع فرتة التغطية التاأمينية. ويتم االإعرتاف باأق�صاط  على 
التاأمني غري املكت�صبة من خالل عقود التاأمني كما بتاريخ القوائم املالية املوحدة كاأق�صاط تاأمني غري مكت�صبة 

وتظهر من �صمن املطلوبات االأخرى.

اإيرادات عقود التاأجري
اإن �صيا�صة املجموعة املتعلقة بعقود التاأجري مذكورة يف الفقرة (ج) اأدناه .
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ب - ت�صهيالت ائتمانية مبا�صرة
يتم تكوين خم�ص�ص تدين للت�صهيالت االإئتمانية املبا�صرة اذا تبني عدم اإمكانية حت�صيل املبالغ امل�صتحقة  	•
امل�صتقبلية  النقدية  التدفقات  �صلبًا على  اأثر  يتوفر دليل مو�صوعي على ان حدثا ما قد  للمجموعة وعندما 
للت�صهيالت االإئتمانية املبا�صرة وعندما ميكن تقدير هذا التدين، وت�صجل قيمة املخ�ص�ص يف قائمة الدخل 

املوحد.
لتعليمات  وفقا  للعمالء  املمنوحة  العاملة  غري  االإئتمانية  الت�صهيالت  على  والعموالت  الفوائد  تعليق  يتم  	•

البنك املركزي االأردين وال�صلطات الرقابية يف الدول التي يتواجد للمجموعة فيها فروع و�صركات تابعة.
يتم �صطب الت�صهيالت االإئتمانية املعد لها خم�ص�صات يف حال عدم جدوى االإجراءات املتخذة لتح�صيلها  	•
يف  فائ�ص  اأي  حتويل  ويتم  اخل�صو�ص  بهذا  الالزمة  االدارية  املوافقات  اخذ  بعد  املخ�ص�ص  من  بتنزيلها 
املخ�ص�ص االإجمايل اىل قائمة الدخل املوحد، وي�صاف املح�صل من الديون ال�صابق �صطبها اإىل االإيرادات.

قائمة  خارج  بنود  اىل  املعلقة  والفوائد  باملخ�ص�صات  بالكامل  واملغطاة  العاملة  غري  الديون  حتويل  يتم  	•
املركز املايل املوحد وفقا لتعليمات البنك الداخلية وبعد احل�صول على املوافقات االدارية الالزمة .

عقود االيجار ج –  
واملنافع  ت�صنف عقود االيجار كايجارات متويلية عندما تن�ص �صروط االيجار على حتويل جميع املخاطر  	•

املتعلقة بالتملك للم�صتاأجر ب�صكل جوهري . اأما جميع عقود االيجار االخرى فت�صنف كايجارات ت�صغيلية.

املجموعة كموؤجر   – 1
يتم قيد دخل االيجارات الت�صغيلية با�صتخدام طريقة الق�صط الثابت على مدى عمر االيجار. كما ت�صاف  	•
للموجودات  الدفرتية  القيمة  اىل  الت�صغيلي  العقد  وترتيب  مناق�صة  يف  املتكبدة  االولية  املبا�صرة  التكاليف 

املوؤجرة وتقيد وفقا لطريقة الق�صط الثابت على مدى فرتة االيجار.

املجموعة كم�صتاأجر   – 2
عقد  بداية  عند  العادلة  بقيمتها  بداية  التمويلية  االيجار  عقود  خالل  من  املقتناة  املوجودات  ت�صجل  	•
االيجار اأو بالقيمة احلالية للحد االدنى من دفعات االيجار، اأيهما اأقل. كما يتم ت�صجيل مطلوبات التاأجري 
التمويلي بنف�ص القيمة. وتوّزع دفعات االيجار بني م�صاريف متويل وتخفي�ص مطلوبات التاأجري التمويلي من 
اجل حتقيق معدل فائدة ثابت على الر�صيد املتبقي من مطلوبات التاأجري التمويلي، وتقيد م�صاريف التمويل 

مبا�صرة يف قائمة الدخل املوحد.
االإيجار. عمر  مدى  على  الثابت  الق�صط  لطريقة  وفقًا  كم�صروف  الت�صغيلي  االيجار  دفعات  تقيد  	•

د –  العمالت االأجنبية
اإجراء  بتاريخ  ال�صائدة  ال�صرف  باأ�صعار  ال�صنة  خالل  االأجنبية  بالعمالت  تتم  التي  املعامالت  ت�صجيل  يتم  	•
املعامالت.  يتم حتويل البنود النقدية با�صتخدام ال�صعر ال�صائد بتاريخ اإعداد القوائم املالية املوحدة، ويتم 
االعرتاف باالأرباح/اخل�صائر يف قائمة الدخل املوحد . يتم حتويل البنود غري النقدية واملثبتة يف ال�صجالت 
بالتكلفة التاريخية با�صتخدام ال�صعر ال�صائد بتاريخ اإجراء العملية. يتم حتويل البنود غري النقدية واملثبتة 
يف ال�صجالت بالقيمة العادلة (مثل االأ�صهم) با�صتخدام ال�صعر ال�صائد بتاريخ تقييم تلك املوجودات، ويتم 

االعرتاف باأرباح / خ�صائر التقييم كجزء من تلك القيمة العادلة .
التابعة  وال�صركات  ال�صقيقة  وال�صركة  الفروع  ومطلوبات  موجودات  ترجمة  يتم  املالية  القوائم  توحيد  عند  	•
تاريخ  يف  للعمالت  الو�صطية  لالأ�صعار  وفقًا  التقرير  عملة  اإىل  (االأ�صا�صية)  املحلية  العملة  من  اخلارج  يف 
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اخلارجية  الفروع  يف  اال�صتثمار  �صايف  تقييم  عن  الناجمة  العملة  فروقات  اأما   . املوحدة  املالية  القوائم 
وال�صركات التابعة فتظهر �صمن بنود الدخل ال�صامل االأخر.

هــ – املوجودات الثابتة
مرتاكمة  خ�صائر  واية  املرتاكمة  اال�صتهالكات  منها  مطروحا  التاريخية  بالتكلفة  الثابتة  املوجودات  تظهر  	•
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.
مدى  على  املوجودات  تكلفة  تخفي�ص  اجل  من  الثابت  الق�صط  طريقة  با�صتخدام  اال�صتهالكات  تقيد  	•

اعمارها االنتاجية املتوقعة .
االن�صاء. حتت  واملمتلكات  االأرا�صي  اإ�صتهالك  يتم  ال  	•

يبداأ  القيمة.  يف  التدين  عن  ناجتة  خ�صائر  اأية  منها  مطروحًا  بالتكلفة  االإن�صاء  قيد  املوجودات  تظهر  	•
جاهزيتها  عند  ذاته،  ال�صنف  من  الثابتة  املوجودات  لبنود  الطريقة  وبنف�ص  املوجودات،  هذه  اإ�صتهالك 

لالإ�صتعمال املق�صود.
يتم �صطب بند من املوجودات الثابتة عند ا�صتبعاده او عندما ال تكون هناك منافع اقت�صادية متوقعة من  	•

اإ�صتخدامه اأو من ا�صتبعاده.
اال�صتبعاد  من  التح�صيلية  القيمة  �صايف  بني  (الفرق  الثابتة  املوجودات  اإ�صتبعاد  خ�صائر  اأو  اأرباح  تقيد  	•

والقيمة الدفرتية) يف قائمة الدخل املوحد يف ال�صنة التي يتم بها اإ�صتبعاد هذه املوجودات.

و- املوجودات غري امللمو�صة
1  - ال�صهـــــرة

ال�صركة احلليفة  اال�صتثمار يف  �صراء  او  امتالك  تكلفة  الزيادة يف  التي متثل  بالتكلفة  ال�صهرة  ت�صجيل  يتم  	•
يتم  االمتالك.  بتاريخ  ال�صركة  تلك  موجودات  ل�صايف  العادلة  القيمة  يف  املجموعة  ح�صة  عن  التابعة  او 
ت�صجيل ال�صهرة الناجتة عن اال�صتثمار يف �صركات تابعة يف بند منف�صل كموجودات غري ملمو�صة، اأما ال�صهرة 
الناجتة عن اال�صتثمار يف �صركات حليفة فتظهر كجزء من ح�صاب اال�صتثمار يف ال�صركة احلليفة ويتم الحقًا 

تخفي�ص تكلفة ال�صهرة باأي تدين يف قيمة اال�صتثمار .
. القيمة  يف  التدين  اختبار  الأغرا�ص  النقد  توليد  وحدات  على  ال�صهرة  توزيع  يتم  	•

كانت  اإذا  ال�صهرة  قيمة  تخفي�ص  ويتم  املوحدة  املالية  القوائم  تاريخ  يف  ال�صهرة  لقيمة  اختبار  اإجراء  يتم  	•
املقدرة  لال�صرتداد  القابلة  القيمة  كانت  حال  يف  وذلك  تدنت  قد  ال�صهرة  قيمة  اأن  على  داللة  هنالك 
اأقل من القيمة امل�صجلة يف الدفاتر لوحدات توليد النقد ويتم  لوحدات توليد النقد التي تعود لها ال�صهرة 

ت�صجيل قيمة التدين يف قائمة الدخل املوحد .

املوجودات غري امللمو�صة االأخرى  - 2
تاريخ  يف  العادلة  بالقيمة  تقيد  االندماج  خالل  من  عليها  احل�صول  يتم  التي  امللمو�صة  غري  املوجودات  	•
غري  اأخرى  طريقة  خالل  من  عليها  احل�صول  يتم  التي  امللمو�صة  غري  املوجودات  اأما  عليها.  احل�صول 

االندماج فيتم ت�صجيلها بالكلفة .
غري  لفرتة  اأو  حمددة  لفرتة  الزمني  عمرها  تقدير  ا�صا�ص  على  امللمو�صة  غري  املوجودات  ت�صنيف  يتم  	•
قيد  ويتم  العمر  هذا  خالل  حمدد  زمني  عمر  لها  التي  امللمو�صة  غري  املوجودات  اطفاء  ويتم  حمددة.  
االطفاء يف قائمة الدخل املوحدة با�صتخدام طريقة الق�صط الثابت. اأما املوجودات غري امللمو�صة التي عمرها 
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الزمني غري حمدد فيتم مراجعة التدين يف قيمتها يف تاريخ القوائم املالية املوحدة ويتم ت�صجيل اأي تدين يف 
قيمتها يف قائمة الدخل املوحد .

الدخل  قائمة  يف  ت�صجيلها  ويتم  املجموعة  اعمال  عن  الناجتة  امللمو�صة  غري  املوجودات  ر�صملة  يتم  ال  	•
املوحدة يف نف�ص الفرتة .

املوحدة.  املالية  القوائم  تاريخ  يف  امللمو�صة  غري  املوجودات  قيمة  تدين  على  موؤ�صرات  اأية  مراجعة  يتم  	•
كذلك يتم مراجعة تقدير العمر االنتاجي لتلك املوجودات ويتم اجراء اأية تعديالت على الفرتات الالحقة.

ز- عقود اإعادة ال�صراء اأو البيع
�صرائها  باإعادة  املتزامن  التعهد  والتي مت  املباعة  باملوجودات  املوحدة  املالية  القوائم  االعرتاف يف  ي�صتمر  	•
يف تاريخ م�صتقبلي ، وذلك ال�صتمرار �صيطرة املجموعة على تلك املوجودات والأن اأية خماطر اأو منافع توؤول 
للمجموعة حال حدوثها، وي�صتمر تقييمها وفقًا لل�صيا�صات املحا�صبية املتبعة. تدرج املبالغ امل�صتلمة لقاء هذه 
املوجودات �صمن املطلوبات يف بند االأموال املقرت�صة، ويتم االعرتاف بالفرق بني �صعر البيع و�صعر اإعادة 

ال�صراء كم�صروف فوائد ي�صتحق على مدى فرتة العقد با�صتخدام طريقة الفائدة الفعالة .
االعرتاف  يتم  فال  حمدد  م�صتقبلي  تاريخ  يف  بيعها  باإعادة  املتزامن  التعهد  مع  امل�صرتاه  املوجودات  اأما  	•
بها يف القوائم املالية املوحدة ، وذلك لعدم توفر ال�صيطرة على تلك املوجودات والأن اأية خماطر اأو منافع 
البنوك  لدى  الودائع  �صمن  املوجودات  هذه  لقاء  املدفوعة  املبالغ  وتدرج  حدوثها.  حال  للمجموعة  توؤول  ال 
واملوؤ�ص�صات امل�صرفية االأخرى اأو �صمن الت�صهيالت االإئتمانية ح�صب احلال ، ويتم معاجلة الفرق بني �صعر 
ال�صراء و�صعر اإعادة البيع كاإيرادات فوائد ت�صتحق على مدى فرتة العقد با�صتخدام طريقة الفائدة الفعالة.

ح- راأ�س املال
يتم قيد اي تكاليف ناجتة عن ا�صدار او �صراء ا�صهم املجموعة على االرباح املدورة بال�صايف بعد االثر ال�صريبي 
لهذه التكاليف ان وجد. اذا مل ت�صتكمل عملية اال�صدار او ال�صراء فيتم قيد هذه التكاليف كم�صاريف يف 

قائمة الدخل املوحد.

ط –  ا�صتثمارات يف �صركات حليفة
املتعلقة  القرارات  على  فعاال  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٪ اإىل 50٪ من حقوق الت�صويت. 
امللكية. حقوق  طريقة  مبوجب  احلليفة  ال�صركات  يف  اال�صتثمارات  تظهر  	•

يتـم ا�صتبعاد املعامالت واالأر�صدة يف ما بني املجموعة وال�صركات احلليفة وح�صب ن�صبة م�صاهمة املجموعة  	•
يف هذه ال�صركات. 

ي –  �صريبة الدخل
. املوؤجلة  وال�صرائب  امل�صتحقة  ال�صرائب  مبالغ  ال�صرائب  م�صاريف  متثل  	•

حت�صب م�صاريف ال�صرائب امل�صتحقة على اأ�صا�ص االأرباح اخلا�صعة لل�صريبة ، وتختلف االأرباح اخلا�صعة  	•
خا�صعة  غري  اإيرادات  ت�صمل  املعلنة  االأرباح  الن  املوحدة  املالية  القوائم  يف  املعلنة  االأرباح  عن  لل�صريبة 
املرتاكمة  اخل�صائر  اأو  الحقة  �صنوات  يف  واإمنا  املالية  ال�صنة  يف  للتنزيل  قابلة  غري  م�صاريف  اأو  لل�صريبة 

املقبولة �صريبيا اأو بنود لي�صت خا�صعة اأو مقبولة التنزيل الأغرا�ص �صريبية.
حت�صــب ال�صرائب مبوجب الن�صب ال�صريبية املقررة مبوجب القوانني واالأنظمة والتعليمات يف البلدان التي  	•

تعمل فيها املجموعة .
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بني  املوؤقتة  الزمنية  الفروقات  نتيجة  ا�صرتدادها  اأو  دفعها  املتوقع  ال�صرائب  هي  املوؤجلة  ال�صرائب  اإن  	•
اأو املطلوبات يف القوائم املالية والقيمة التي يتم احت�صاب الربح ال�صريبي على اأ�صا�صها .  قيمة املوجودات 
يتم احت�صاب ال�صرائب املوؤجلة با�صتخدام طريقة االلتزام وحتت�صب ال�صرائب املوؤجلة وفقًا للن�صب ال�صريبية 

التي يتوقع تطبيقها عند ت�صوية االلتزام 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 اال�صتفادة من تلك املوجودات ال�صريبية جزئيا اأو كليا.

ك –  املوجودات املالية
�صراء  اأو  ببيع  املجموعة  التزام  (تاريخ  املتاجرة  تاريخ  يف  املالية  املوجودات  وبيع  ب�صراء  االعرتاف  يتم  	•
باإ�صتثناء  االإقتناء  بعملية  مبا�صرة  املتعلقة  املعاملة  تكاليف  وب�صايف  العادلة  بالقيمة  املالية)  املوجودات 
ت�صجيل  ويتم  العادلة  بالقيمة  بدايًة  تقيد  حيث  الدخل  قائمة  خالل  من  العادلة  بالقيمة  املالية  املوجودات 
م�صاريف االإقتناء يف قائمة الدخل املوحد. يتم قيا�ص كافة املوجودات املالية الحقًا بالتكلفة املطفاأة او القيمة 

العادلة .
يلي: كما  و  العادلة  القيمة  او  املطفاأة  بالتكلفة  الحقًا  املالية  املوجودات  كافة  قيا�ص  يتم  	•

االأدوات امل�لية ب�لتكلفة املطف�أة

املطفاأة  بالتكلفة   ، وال�صندات  واالأذونات  املبا�صرة  االإئتمانية  الت�صهيالت  وت�صمل   ، الدين  اأدوات  قيا�ص  يتم  	•
يف حال توافر ال�صرطني التاليني: 

االإحتفاظ  اإىل  يهدف  اأعمال  لنموذج  وفقًا  بها  حمتفظ  الدين)  (اأدوات  املالية  املوجودات  تلك  كانت  اإذا   (1
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   (2
باأ�صل مبلغ الدين غري امل�صدد والفوائد املرتتبة عليه .

املعاملة  تكاليف  اإ�صافة  بعد  العادلة  بالقيمة  بدايًة  ال�صرطني  هذين  تطابق  التي  الدين  اأدوات  قيا�ص  يتم  	•
(اإال اإذا كانت م�صنفة كاأدوات دين بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل). ويتم قيا�صها الحقًا بالتكلفة 
باإيراد  االعرتاف  ويتم   ، القيمة  تدين يف  اأي خ�صارة  بعد طرح  الفعالة  الفائدة  با�صتخدام طريقة  املطفاأة 

الفائدة يف قائمة الدخل.

يف حال تغريت اأهداف منوذج االأعمال بحيث كان هنالك تعار�ص مع �صروط التكلفة املطفاأة ، فاإنه يجب  	•
العادلة من  بالقيمة  بالتكلفة املطفاأة لت�صنف  الدين امل�صنفة �صابقًا  اأدوات  اإعادة ت�صنيف  على املجموعة 

خالل قائمة الدخل.
اأعاله  اإليها  امل�صار  املطفاأة  التكلفة  �صروط  تطابق  التي  الدين  اأدوات  ت�صنف  اأن  املجموعة  تختار  وقد  	•
كاأدوات دين بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل اإذا كان هذا الت�صنيف يلغي عدم التوافق املحا�صبي 

اأو يقلل منه بدرجة كبرية يف حال قيا�ص املوجودات املالية بالتكلفة املطفاأة.

املوجودات امل�لية ب�لقيمة الع�دلة من خالل ق�ئمة الدخل 

ال�صروط  تلك  التي تطابق  اأو   ، اأعاله  املذكورة  املطفاأة  التكلفة  تتطابق مع �صروط  التي ال  الدين  اأدوات  اإن  	•
ومع ذلك اختارت املجموعة عند االإعرتاف االأويل ت�صنيفها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ، يتم 

قيا�صها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل.
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قائمة  خالل  من  العادلة  بالقيمة  االأويل  االعرتاف  عند  امل�صنفة  الدين  اأدوات  ت�صنيف  اإعادة  يجوز  ال  	•
املطفاأة  التكلفة  �صروط  مع  توافق  هناك  كان  بحيث  االأعمال  منوذج  اأهداف  تغريت  حال  يف  اإال   ، الدخل 
وكانت 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 . 
قامت  اإذا  اإال   ، الدخل  قائمة  خالل  من  العادلة  بالقيمة  امللكية  اأدوات  يف  اال�صتثمارات  ت�صنيف  يتم  	•
املجموعة بت�صنيف ا�صتثمار حمتفظ به لغري املتاجرة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�صامل االآخر عند 

االعرتاف املبدئي .
االعرتاف  ويتم  العادلة،  بالقيمة  الدخل  قائمة  خالل  من  العادلة  بالقيمة  املالية  املوجودات  قيا�ص  يتم  	•

باالأرباح واخل�صائر الناجتة عن اإعادة القيا�ص يف قائمة الدخل املوحد.
خالل  من  العادلة  بالقيمة  امللكية  اأدوات  يف  اال�صتثمارات  من  االأرباح  توزيعات  باإيرادات  االعرتاف  يتم  	•
(اإقرارها  االأرباح  توزيعات  للمجموعة يف احل�صول على  ين�صاأ حق  املوحد عندما  الدخل  قائمة  االأرباح يف 

من قبل الهيئة العامة).

املوجودات امل�لية ب�لقيمة الع�دلة من خالل الدخل ال�س�مل االآخر

ميكن للمجموعة اأن تختار ب�صكل نهائي (على اأ�صا�ص كل اأداة على حدة) اأن ت�صنف اأدوات امللكية بالقيمة  	•
ال�صامل  الدخل  خالل  من  العادلة  بالقيمة  الت�صنيف  ي�صمح  وال  االآخر.  ال�صامل  الدخل  خالل  من  العادلة 

االآخر اإذا كان اال�صتثمار باأداة امللكية حمتفظ به لغر�ص املتاجرة.
: اإذا  املتاجرة  لغر�ص  بها  حمتفظ  املالية  املوجودات  تعترب  	•

مت �صراوؤها اأ�صا�صًا لغر�ص بيعها يف امل�صتقبل القريب ، اأو   -
كانت عند االعرتاف 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 .  -

بالقيمة  االآخر مبدئيا  ال�صامل  الدخل  العادلة من خالل  بالقيمة  امللكية  اأدوات  اال�صتثمارات يف  قيا�ص  يتم  	•
باالأرباح  االعرتاف  ويتم  العادلة  بالقيمة  الحقًا  قيا�صها  ويتم  املعاملة.  تكاليف  اإليها  م�صاف  العادلة 
واخل�صائر النا�صئة عن التغري يف القيمة العادلة حتت بند الدخل ال�صامل االآخر وت�صاف اإىل احتياطي اإعادة 
تقييم اال�صتثمارات . عند ا�صتبعاد املوجودات املالية ، فاإن االأرباح اأو اخل�صائر املرتاكمة �صابقًا يف احتياطي 
اإىل  اإعادة ت�صنيفها  يتم  املوحد ولكن  الدخل  اإىل قائمة  اإعادة ت�صنيفها  يتم  تقييم اال�صتثمارات ال  اإعادة 

االأرباح املدورة.
عندما  املوحد  الدخل  قائمة  يف  امللكية  اأدوات  يف  اال�صتثمارات  هذه  على  االأرباح  بتوزيعات  االعرتاف  يتم  	•
ا�صرتداد  ب�صكل وا�صح  التوزيعات متثل  اإذا كانت هذه  اإال   ، التوزيعات  ا�صتالم هذه  ين�صاأ حق املجموعة يف 

جلزء من تكاليف اال�صتثمار .

ل -  القيمة العادلة
ميثل �صعر االإغالق بتاريخ القوائم املالية يف االأ�صواق املالية الن�صطة القيمة العادلة للموجودات وامل�صتقات  	•
املالية املتداولة ، ويف حال عدم توفر اأ�صعار معلنة اأو عدم وجود تداول ن�صط لتلك االأداة املالية يتم تقدير 

قيمتها العادلة باإحدى الطرق التالية:
. كبري  حد  اإىل  لها  م�صابهة  مالية  الأداة  احلالية  ال�صوقية  بالقيمة  مقارنتها   −

. املتوقعة  النقدية  التدفقات  خ�صم   −
. اخليارات  ت�صعري  مناذج   −
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العوامل  باالعتبار  وتاأخذ  ال�صوق  توقعات  تعك�ص  عادلة  قيمة  على  احل�صول  اإىل  التقييم  طرق  تهدف  	•
القيمة  قيا�ص  تعذر  حال  ويف  املالية،  املوجودات  قيمة  تقدير  عند  متوقعه  منافع  اأو  خماطر  واأية  ال�صوقية 

العادلة ب�صكل يعتمد عليه يتم اإظهارها بالتكلفة / التكلفة املطفاأة .
حتت�صب قيمة التدين على الفرق بني القيمة الدفرتية للموجودات املالية بالتكلفة املطفاأة والقيمة احلالية  	•

للتدفقات النقدية امل�صتقبلية املتوقعة خم�صومة باإ�صتخدام ن�صبة الفائدة الفَعالة االأ�صلية.
يتم تخفي�ص القيمة الدفرتية للموجودات املالية بالتكلفة املطفاأة مبقدار خ�صارة التدين من خالل ح�صاب  	•
قائمة  املخ�ص�ص يف  الدفرتية حل�صاب  بالقيمة  بالتغري  االإعرتاف  ويتم  القيمة. هذا  التدين يف  خم�ص�ص 

الدخل املوحد. 

م - امل�صتقات املالية
امل�صتقبلية، عقود  الفائدة  االآجلة، عقود  االأجنبية  العمالت  املالية (مثل عقود  االأدوات  اإثبات م�صتقات  يتم  	•

املقاي�صة ، حقوق خيارات اأ�صعار العمالت االأجنبية) يف قائمة املركز املايل املوحد بالقيمة العادلة.

امل�ستق�ت امل�لية املحتفظ به� الأغرا�ش التحوط  .1

: هو التحوط ملخاطر التغري يف القيمة العادلة ملوجودات ومطلوبات املجموعة. العادلة  للقيمة  التحوط  	•
يف حال انطباق �صروط حتوط القيمة العادلة يتم ت�صجيل االأرباح واخل�صائر الناجتة عن التغري يف القيمة   
العادلة للم�صتقات املالية املتحوط بها وكذلك التغري يف القيمة العادلة للموجودات اأو املطلوبات املتحوط لها 

يف قائمة الدخل املوحد.
: هو التحوط ملخاطر تغريات التدفقات النقدية ملوجودات ومطلوبات املجموعة  النقدية  للتدفقات  التحوط  	•

احلالية واملتوقعة والتي لها تاأثري على قائمة الدخل املوحد.
عن  الناجتة  اخل�صائر  اأو  االأرباح  ت�صجيل  يتم  الفعال،  النقدية  التدفقات  حتوط  �صروط  انطباق  حال  يف  	•
الدخل  لقائمة  حتويله  ويتم   ، االآخر  ال�صامل  الدخل  بنود  �صمن  التحوط  الأداة  العادلة  القيمة  يف  التغري 

املوحد يف الفرتة التي يوؤثر بها التدفق النقدي املتحوط له على قائمة الدخل املوحد.
عن  الناجتة  اخل�صائر  اأو  االأرباح  ت�صجيل  يتم  الفعال،  التحوط  �صروط  عليها  ينطبق  ال  التي  التحوطات  	•

التغري يف القيمة العادلة الأداة التحوط يف قائمة الدخل املوحد.
: اأجنبية  وحدات  يف  اال�صتثمار  ل�صايف  التحوط  	•

اخل�صائر  اأو  االأرباح  ت�صجيل  يتم  اأجنبية،  وحدات  يف  اال�صتثمار  ل�صايف  التحوط  �صروط  انطباق  حال  يف  	•
الناجتة عن التغري يف القيمة العادلة الأداة التحوط �صمن بنود الدخل ال�صامل االآخر ، ويتم حتويله لقائمة 

الدخل املوحد عند بيع اال�صتثمار يف الوحدة االأجنبية امل�صتثمر بها .
عن  الناجتة  اخل�صائر  اأو  االأرباح  ت�صجيل  يتم  الفعال،  التحوط  �صروط  عليها  ينطبق  ال  التي  التحوطات  	•

التغري يف القيمة العادلة الأداة التحوط يف قائمة الدخل املوحد.

امل�ستق�ت امل�لية املحتفظ به� الأغرا�ش املت�جرة   .2

املايل  املركز  قائمة  يف  املتاجرة  الأغرا�ص  بها  املحتفظ  املالية  االأدوات  مل�صتقات  العادلة  القيمة  اإثبات  يتم  	•
املوحد �صمن املوجودات االأخرى اأو املطلوبات االأخرى ، ويتم ت�صجيل مبلغ التغري يف القيمة العادلة يف قائمة 

الدخل املوحد.
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ن -  املوجودات التي اآلت ملكيتها للمجموعة وفاًء لديون م�صتحقة
بها  اآلت  التي  بالقيمة  اأخرى" وذلك  "موجودات  بند  للمجموعة �صمن  ملكيتها  اآلت  التي  املوجودات  تظهر  	•

للمجموعة اأو القيمة العادلة اأيهما اأقل .
تكاليف  منها  (مطروحًا  العادلة  بالقيمة  املوحدة  املالية  القوائم  تاريخ  يف  املوجودات  هذه  تقييم  يعاد  	•
ت�صجيل  ويتم  املوحد  الدخل  قائمة  يف  كخ�صارة  قيمتها  يف  التدين  ت�صجيل  يتم  حيث  اإفرادي  ب�صكل  البيع) 
الزيادة الالحقة يف قائمة الدخل املوحد اإىل احلد الذي ال يتجاوز قيمة التدين الذي مت قيده على قائمة 

الدخل املوحد �صابقًا .

�س -  املخ�ص�صات
يتم االعرتاف باملخ�ص�صات عندما يكون على املجموعة التزامات يف تاريخ القوائم املالية املوحدة نا�صئة  	•

عن اأحداث �صابقة وان ت�صديد االلتزامات حمتمل وميكن قيا�ص قيمتها ب�صكل يعتمد عليه .
تعمل  التي  البلدان  ال�صائدة يف  للقوانني  تبعًا  للموظفني  نهاية اخلدمة  تعوي�ص  قيمة خم�ص�ص  تقدير  يتم  	•
فيها املجموعة، وت�صجل املبالغ املرتتبة �صنويًا يف قائمة الدخل املوحد ، ويتم قيد املبالغ املدفوعة للموظفني 

عند نهاية اخلدمة اأو تركهم للعمل على املخ�ص�ص املاأخوذ لها. 

�س – معلومات القطاعات
خدمات  او  منتجات  تقدمي  يف  معا  ت�صرتك  التي  والعمليات  املوجودات  من  جمموعة  ميثل  االعمال  قطاع  	•

خا�صعة ملخاطر وعوائد تختلف عن تلك املتعلقة بقطاعات اعمال اخرى .
القطاع اجلغرايف يرتبط يف تقدمي منتجات او خدمات يف بيئة اقت�صادية حمددة خا�صعة ملخاطر وعوائد  	•

تختلف عن تلك املتعلقة بقطاعات تعمل يف بيئات اقت�صادية اخرى .

ع - ح�صابات مداره ل�صالح العمالء
اإظهار  يتم  املجموعة.  موجودات  من  تعترب  وال  العمالء  عن  نيابة  املجموعة  تديرها  التي  احل�صابات  متثل  	•

ر�صوم وعموالت اإدارة تلك احل�صابات يف قائمة الدخل املوحد. 
يتم اإعداد خم�ص�ص مقابل انخفا�ص قيمة املحافظ م�صمونة راأ�ص املال املدارة ل�صالح العمالء عن راأ�ص  	•

مالها.

ف - التقا�س
املايل  املركز  قائمة  يف  ال�صايف  املبلغ  واإظهار  املالية  واملطلوبات  املالية  املوجودات  بني  تقا�ص  اإجراء  يتم  	•
املوحد فقط عندما تتوفر احلقوق القانونية امللزمة وكذلك عندما يتم ت�صويتها على اأ�صا�ص التقا�ص اأو يكون 

حتقق املوجودات وت�صوية املطلوبات يف نف�ص الوقت . 

�س - النقد وما يف حكمه
بنوك  لدى  واالأر�صدة  النقد  وتت�صمن:  اأ�صهر،  ثالثة  مدة  ت�صتحق خالل  التي  النقدية  واالأر�صدة  النقد  هو  	•
التي  امل�صرفية  واملوؤ�ص�صات  البنوك  ودائع  وتنزل  امل�صرفية،  واملوؤ�ص�صات  البنوك  لدى  واالأر�صدة  مركزية 

ت�صتحق خالل مدة ثالثة اأ�صهر واالأر�صدة املقيدة ال�صحب .
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5  - التقديرات املح��سبية

القيام  املجموعة  ادارة  من  يتطلب  املحا�صبية  ال�صيا�صات  وتطبيق  املوحدة  املالية  القوائم  اعداد  ان  	•
بتقديرات واجتهادات توؤثر يف مبالغ املوجودات املالية واملطلوبات املالية و اإحتياطي القيمة العادلة وكذلك 
وامل�صاريف  االيرادات  يف  توؤثر  واالجتهادات  التقديرات  هذه  ان  كما   . املحتملة  االلتزامات  عن  االف�صاح 
واملخ�ص�صات وكذلك يف التغريات يف القيمة العادلة التي تظهر يف قائمة الدخل ال�صامل املوحدة و�صمن 
مبالغ  لتقدير  هامة  واجتهادات  احكام  ا�صدار  املجموعة  ادارة  من  يتطلب  خا�ص  وب�صكل   . امللكية  حقوق 
وعوامل  فر�صيات  على  بال�صرورة  مبنية  املذكورة  التقديرات  ان  واأوقاتها.  امل�صتقبلية  النقدية  التدفقات 
متعددة لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن وان النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك 

نتيجة التغريات الناجمة عن اأو�صاع وظروف تلك التقديرات يف امل�صتقبل .

: التايل  النحو  على  ومف�صلة  معقولة  املوحدة  املالية  القوائم  اعداد  يف  املعتمدة  تقديراتنا  ان  	•
لتقدير  املجموعة  ادارة  قبل  ا�ص�ص وفر�صيات معتمدة من  اعتمادا على  الديون  لقاء  تكوين خم�ص�ص  يتم   -
املخ�ص�ص الواجب تكوينه مبوجب متطلبات املعايري الدولية للتقارير املالية ، ويتم مقارنة نتائج هذه اال�ص�ص 
تعمل من خاللها  التي  الرقابية  ال�صلطات  تعليمات  تكوينها مبوجب  الواجب  املخ�ص�صات  مع  والفر�صيات 
للتقارير  النتائج االكثـر ت�صـددا ومبا يتوافق مع املعايري الدولية  التابعة ويتم اعتماد  فروع البنك و�صركاته 

املالية .
مقدرين  قبل  من  ومعتمدة  حديثة  عقارية  تقييمات  على  اعتمادا  امل�صتملكة  العقارات  قيمة  تدين  قيد  يتم   -

معتمدين لغايات احت�صاب التدين ، ويعاد النظر يف ذلك التدين ب�صكل دوري .
يتم حتميل ال�صنة املالية مبا يخ�صها من نفقة �صريبة الدخل وفقا لالنظمة والقوانني واملعايري املحا�صبية   -

ويتم احت�صاب واثبات املوجودات واملطلوبات ال�صريبية املوؤجلة وخم�ص�ص ال�صريبة الالزم .
تقوم االدارة باعادة تقدير االعمار االنتاجية لال�صول امللمو�صة وغري امللمو�صة ب�صكل دوري لغايات احت�صاب   -
االنتاجية  االعمار  وتقديرات  اال�صول  لتلك  العامة  اعتمادا على احلالة  ال�صنوية  واالطفاءات  اال�صتهالكات 

املتوقعة يف امل�صتقبل ، ويتم اخذ خ�صارة التدين يف قائمة الدخل املوحد .
يتم تكوين خم�ص�ص لقاء الق�صايا املقامة �صد البنك اعتمادا على درا�صة قانونية معدة من قبل حمامي   -
وم�صت�صاري املجموعة والتي مبوجبها يتم حتديد املخاطر املحتمـل حدوثها يف امل�صتقبل ، ويعاد النظر يف تلك 

الدرا�صات ب�صكـل دوري .
تقوم االدارة مبراجعة دورية للموجودات املالية والتي تظهر بالتكلفة لتقدير اي تدين يف قيمتها ويتم اخذ   -

هذا التدين يف قائمة الدخل املوحد.
فيه  ت�صنف  الذي  العادلة  القيمة  ت�صل�صل  م�صتوى  عن  واالإف�صاح  التحديد  يتم   : العادلة  القيمة  م�صتويات   -
مقايي�ص القيمة العادلة كاملة ، كما يتم ف�صل قيا�صات القيمة العادلة وفقًا للم�صتويات املحددة يف املعايري 
الدولية للتقارير املالية. ميثل الفرق بني امل�صتوى (2) وامل�صتوى (3) ملقايي�ص القيمة العادلة تقييم ما اإذا 
كانت املعلومات اأو املدخالت ميكن مالحظتها ومدى اأهمية املعلومات التي ال ميكن مالحظتها مما يتطلب 
و�صع اأحكام وحتليل دقيق للمدخالت امل�صتخدمة لقيا�ص القيمة العادلة مبا يف ذلك االأخذ باالعتبار كافة 

العوامل التي تخ�ص االأ�صل اأو االلتزام .

دة
وح

لم
ة ا

الي
لم

م ا
وائ

لق
ل ا

حو
ت 

حا
ضا

اي



166

دة
وح

لم
ة ا

الي
لم

م ا
وائ

لق
ل ا

حو
ت 

حا
ضا

اي

باآالف الدوالرات االأمريكية6- نقد واأر�سدة لدى بنوك مركزية
31 كانــــون االول    ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

20152014

651 442 445 455 نقد يف اخلزينة
اأر�صدة لدى بنوك مركزية:

978 748 4681 173 2ح�صابات جارية
069 328 7243 392 4ودائع الأجل وخا�صعة الإ�صعار
736 681 1071 835 1االحتياطي النقدي االإجباري

540 190 637 615 �صهادات اإيداع
974 391 3817 472 9املجموع

 - با�صتثناء االحتياطي النقدي ال توجد اأية اأر�صدة مقيدة ال�صحب لدى البنوك املركزية.  
  - ال يوجد اأر�صدة و�صهادات اإيداع ت�صتحق خالل فرتة تزيد عن ثالثة ا�صهر كما يف 31 كانون االأول 2015 (103.4 مليون دوالر اأمريكي

كما يف 31 كانون االأول 2014) .  

7- اأر�سدة لدى بنوك وموؤ�س�س�ت م�سرفية
باآالف الدوالرات االأمريكية    ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

31 كانــــون االولبنوك وموؤ�س�س�ت م�سرفية محلية
20152014

-    -    ح�صابات جارية 
450 63 810 57 ودائع ت�صتحق خالل 3 اأ�صهر

450 63 810 57 املجموع

باآالف الدوالرات االأمريكيةبنوك وموؤ�س�س�ت م�سرفية خ�رجية

31 كانون االول

20152014

318 738 0941 452 1ح�صابات جارية

310 862 4992 482 1ودائع ت�صتحق خالل 3 اأ�صهر

628 600 5934 934 2املجموع

078 664 4034 992 2جمموع االأر�سدة لدى بنوك وموؤ�س�س�ت م�سرفية محلية وخ�رجية 

 - ال توجد اأر�صدة ال تتقا�صى فوائد كما يف 31 كانون االأول 2015 و 2014.
 - ال توجد اأر�صدة  مقيدة ال�صحب كما يف 31 كانون االأول 2015 و 2014.
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9 - موجودات م�لية ب�لقيمة الع�دلة من خالل ق�ئمة الدخل
باآالف الدوالرات االأمريكية       ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

31 كانون االول
20152014

921 638 445 423        اأذونات و�صندات حكومية
312 413 131 331        �صندات �صركات

757 22 624 29        �صلف وقرو�ص
566 20 918 19        اأ�صهم �صركات

338 31 862 27    �صناديق اإ�صتثمارية       

894 126 9801 831             املجموع

10 - موجودات م�لية ب�لقيمة الع�دلة من خالل الدخل ال�س�مل االآخر
باآالف الدوالرات االأمريكية       ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

31 كانـــون االأول 
20152014

820 241 776 256 ا�صهم متوفر لها ا�صعار �صوقية
727 235 262 222 ا�صهم غري متوفر لها ا�صعار �صوقية

547 477 038 479             املجموع

مليون   8.6)  2015 االأول  كانون   31 يف  املنتهية  لل�صنة  اأمريكي  دوالر  مليون   5.4 اأعاله  اال�صتثمارات  على  النقدية  االأرباح  توزيعات  •	بلغت 
دوالر اأمريكي لل�صنة  املنتهية يف31  كانون االأول 2014).   

 31 يف  كما  اأمريكي  دوالر  الف   31 مبلغ  املدورة  االأرباح  اىل  ا�صتثمارات  تقييم  احتياطي  من  حتويلها  مت  التي  املتحققة  االرباح  قيمة  •	بلغت 
كانون االول 2015 (بلغت قيمة اخل�صائر املتحققة التي مت حتويلها من احتياطي تقييم ا�صتثمارات اىل االأرباح املدورة (673) الف دوالر 

اأمريكي كما يف 31 كانون االول 2014)

8- اإيداع�ت لدى بنوك وموؤ�س�س�ت م�سرفية 

   ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :
باآالف الدوالرات االأمريكية اإيداع�ت لدى بنوك وموؤ�س�س�ت م�سرفية خ�رجية  

31 كانون االول
20152014

757 87 176 88 اإيداعات ت�صتحق بعد 3 اأ�صهر وقبل 6 اأ�صهر 
490 18 594 4 اإيداعات ت�صتحق بعد 6 اأ�صهر وقبل 9 اأ�صهر

199 4 248 6 اإيداعات ت�صتحق بعد 9 اأ�صهر وقبل �صنة
-    -    اإيداعات ت�صتحق بعد �صنة

446 110 018 99 املجموع

 - ال توجد ايداعات مقيدة ال�صحب كما يف 31 كانون االأول 2015 و 2014.
 - ال توجد ايداعات لدى بنوك حملية  كما يف 31 كانون االأول 2015 و2014.
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11 - ت�سهيالت ائتم�نية مب��سرة ب�لتكلفة املطف�أة
بــاآالف الـدوالرات االمـــريـكـية       اإن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

31 كانـون االأول 2015

اأفراد 
بنوك �صركات

وموؤ�ص�صات 
مالية

حكومات 
املجموعوقطاع عام �صغرية 

كربىومتو�صطة

690 931 351  361 141 538 555 558 147 882 86 كمبياالت واأ�صناد خم�صومة *
039 607 2294 386 104 3 698 088 0493 033 9591 95 ح�صابات جارية مدينة *
066 971 13915 820 769 52 453 915 07810 468 6271 714 2�صلف وقرو�ص م�صتغلة *

443 180 2-  -  100 144 311 137 032 899 1قرو�ص عقارية
280 122 -  -  -  -  280 122 بطاقات ائتمان

518 812 71923 206 2341 197 789 703 99614 785 7802 918 4    املجموع
248 419 -  499 4 632 253 491 91 626 69 ينزل: فوائد وعموالت معلقة 

283 212 7511 2 353 1 901 902 135 134 143 171        خم�ص�ص تدين ت�صهيالت ائتمانية مبا�صرة بالتكلفة املطفاأة
531 631 7511 2 852 5 533 156 6261 225 769 240     املجموع

987 180 96822 203 3821 191 256 547 37013 560 0112 678 4    �س�يف ت�سهيالت ائتم�نية مب��سرة ب�لتكلفة املطف�أة

�صايف بعد تنزيل الفوائد والعموالت املقبو�صة مقدمًا البالغة 105.8 مليون دوالر اأمريكي كما يف 31 كانون االول 2015.  *
بلغت قيمة  الديون التي متت جدولتها خالل ال�صنة املنتهية يف 31 كانون االول 2015 مبلغ 339.6 مليون دوالر اأمريكي.  - 

بلغت قيمة الديون التي متت هيكلتها ( حتويلها من ح�صابات غري عاملة اىل ح�صابات حتت املراقبة ) خالل ال�صنة املنتهية يف 31 كانون االول 2015 مبلغ 39.7 مليون دوالر   - 
اأمريكي.

بلغت الت�صهيالت االئتمانية املمنوحة للحكومة االأردنية و بكفالتها 81.9 مليون دوالر اأمريكي اأو ما ن�صبته 0.3٪ من اإجمايل الت�صهيالت كما يف 31 كانون االول 2015.  -
 - بلغت الت�صهيالت االئتمانية غري العاملة 1523.8 مليون دوالر اأمريكي اأو ما ن�صبته 6.4 ٪ من اإجمايل الت�صهيالت كما يف 31 كانون االول 2015.

 - بلغت الت�صهيالت االئتمانية غري العاملة، بعد تنزيل الفوائد والعموالت املعلقة  1116.5 مليون دوالر اأمريكي اأو ما ن�صبته 4.8 ٪ من ر�صيد الت�صهيالت بعد تنزيل الفوائد 
والعموالت املعلقة كما يف 31 كانون االول 2015

بــاآالف الـدوالرات االمـــريـكـية
31 كانـون االأول 2014

اأفراد 
بنوك �صركات

وموؤ�ص�صات 
مالية

حكومات 
املجموعوقطاع عام �صغرية 

كربىومتو�صطة

595 111 7861  866 405 896 456 811 161 236 86 كمبياالت واأ�صناد خم�صومة *
470 700 2664 354 062 4 565 267 9413 965 636 108 ح�صابات جارية مدينة *
534 723 13815 706 287 77 591 856 27110 529 2471 554 2�صلف وقرو�ص م�صتغلة *

566 027 2-  -  883 26 694 244 989 755 1قرو�ص عقارية
313 115 -  -  -  -  313 115 بطاقات ائتمان

478 678 19023 061 2151 487 935 607 71714 901 4212 620 4    املجموع
447 394 -  739 3 177 237 016 93 515 60 ينزل: فوائد وعموالت معلقة 

003 282 1171 2 256 1 037 992 681 121 912 164        خم�ص�ص تدين ت�صهيالت ائتمانية مبا�صرة بالتكلفة املطفاأة
450 676 1171 2 995 4 214 229 6971 214 427 225     املجموع

028 002 07322 059 2201 482 721 378 02013 687 9942 394 4    �س�يف ت�سهيالت ائتم�نية مب��سرة ب�لتكلفة املطف�أة

*  �صايف بعد تنزيل الفوائد والعموالت املقبو�صة مقدمًا البالغة 103.6 مليون دوالر اأمريكي كما يف 31 كانون االول 2014. 
 - بلغت قيمة  الديون التي متت جدولتها خالل ال�صنة املنتهية يف 31 كانون االول 2014 مبلغ 165.1 مليون دوالر اأمريكي.

 - بلغت قيمة الديون التي متت هيكلتها ( حتويلها من ح�صابات غري عاملة اىل ح�صابات حتت املراقبة ) خالل ال�صنة املنتهية يف 31 كانون االول 2014 مبلغ 31.1 مليون دوالر 
اأمريكي.

 - بلغت الت�صهيالت االئتمانية املمنوحة للحكومة االأردنية و بكفالتها 105.5 مليون دوالر اأمريكي اأو ما ن�صبته 0.4٪ من اإجمايل الت�صهيالت كما يف 31 كانون االول 2014.
 - بلغت الت�صهيالت االئتمانية غري العاملة 1592.5 مليون دوالر اأمريكي اأو ما ن�صبته 6.7 ٪ من اإجمايل الت�صهيالت كما يف 31 كانون االول 2014.

 - بلغت الت�صهيالت االئتمانية غري العاملة، بعد تنزيل الفوائد والعموالت املعلقة 1211 مليون دوالر اأمريكي اأو ما ن�صبته 5.2 ٪ من ر�صيد الت�صهيالت بعد تنزيل الفوائد املعلقة 
والعموالت كما يف 31 كانون االول 2014      
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تف��سيل حركة مخ�س�ش تدين الت�سهيالت االئتم�نية املب��سرة ب�لتكلفة املطف�أة

بــاآالف الـدوالرات االمـــريـكـية
31 كانـون االأول 2015

اأفراد 

بنوك �صركات
وموؤ�ص�صات 

مالية

حكومات 
وقطاع 

عام
املجموع

ي�صمل املجموع 
حركة خم�ص�ص 

تدين القرو�ص 
العقارية كما يلي

�صغرية 
كربىومتو�صطة

810 17 003 282 1171 2 256 1 037 992 681 121 912 164 ر�صيد بداية ال�صنة
297 2 326 90 876  154  177 53 910 19 209 16 املقتطع من االإيرادات 

امل�صتخدم من املخ�ص�ص (ديون 
م�صطوبة اأو حمولة اىل بنود خارج 

قائمة املركز املايل املوحد) *
(  744)( 4 732)( 59 230)  -  -( 64 706)(  14)

(219 2 )(435 57 )(160) (22  )(557 39 )(607 8 )(089 9 )الفائ�ص يف املخ�ص�ص حمول لالإيراد
(939  )004 6 20  -  (275 8 )483 10 776 3 تعديالت خالل ال�صنة 

(88  )(909 43 )(102  )(35  )(251 35 )(600 4 )(921 3 )تعديالت فرق عملة
847 16 283 212 7511 2 353 1 901 902 135 134 143 171 ر�سيد نه�ية ال�سنة

بــاآالف الـدوالرات االمـــريـكـية
31 كانـون االأول 2014

اأفراد 

بنوك �صركات
وموؤ�ص�صات 

مالية

حكومات 
وقطاع 

عام
املجموع

ي�صمل املجموع 
حركة خم�ص�ص 

تدين القرو�ص 
العقارية كما يلي

�صغرية 
كربىومتو�صطة

749 20 330 303 0201 3 256 1 395 981 389 154 270 163 ر�صيد بداية ال�صنة
857 3 191 103 138  87  355 77 587 11 024 14 املقتطع من االإيرادات 

امل�صتخدم من املخ�ص�ص (ديون 
م�صطوبة اأو حمولة اىل بنود خارج 

قائمة املركز املايل املوحد) *
( 3 476)( 16 203)( 16 721)    -    -( 36 400)(  581)

(883 7 )(030 67 )(754  )(3  )(805 43 )(507 12 )(961 9 )الفائ�ص يف املخ�ص�ص حمول لالإيراد
701 1 680 19 (171  )-    648 20 (370 6 )573 5 تعديالت خالل ال�صنة 

(33  )(768 40 )(116  )(84  )(835 26 )(215 9 )(518 4 )تعديالت فرق عملة
810 17 003 282 1171 2 256 1 037 992 681 121 912 164 ر�سيد نه�ية ال�سنة

ال توجد خم�ص�صات انتفت احلاجة اليها نتيجة ت�صويات او ت�صديد ديون وحولت اإزاء ديون غري عاملة اخرى  كما يف 31 كانون االول 2015 و 2014.  -
يتم حتديد قيمة التدين على م�صتوى كل عميل و ب�صكل افرادي.   -

 * بلغت الديون غري العاملة املحولة اىل بنود خارج قائمة املركز املايل املوحد 2.1 مليون دوالر كما يف 31 كانون االأول 2015 ( 0.3 مليون دوالر كما يف 31 كانون االأول 2014) 
علمًا باأن هذة الديون مغطاه بالكامل باملخ�ص�صات و الفوائد املعلقة.
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تف��سيل حركة الفوائد والعموالت املعلقة 

بــاآالف الـدوالرات االمـــريـكـية
31 كانـون االأول 2015

اأفراد 

�صركات
بنوك 

وموؤ�ص�صات 
مالية

حكومات 
وقطاع 

عام
املجموع

ي�صمل املجموع حركة 
الفوائد والعموالت 

املعلقة للقرو�ص 
العقارية كما يلي 

�صغرية 
كربىومتو�صطة

849 12 447 394 -  739 3 177 237 016 93 515 60 ر�صيد بداية ال�صنة
975 2 300 80 -  760  589 55 725 10 226 13 فوائد وعموالت معلقة خالل ال�صنة

فوائد وعموالت مت ت�صويتها / 
م�صطوبة اأو حمولة اإىل بنود خارج 

قائمة املركز املايل املوحد
( 1 302)( 9 514)( 21 992)  -  -( 32 808)(  299)

فوائد وعموالت مت ت�صويتها حمولة 
(805 1 )(263 12 )-  -  (219 5 )(137 3 )(907 3 )لالإيرادات

(142 2 )(485  )-  -  (482 3 )242 1 755 1 تعديالت خالل ال�صنة
(21  )(943 9 )-  -  (441 8 )(841  )(661  )تعديالت فرق عملة

557 11 248 419 -  499 4 632 253 491 91 626 69 ر�سيد نه�ية ال�سنة

بــاآالف الـدوالرات االمـــريـكـية
31 كانـون االأول 2014

اأفراد 

�صركات
بنوك 

وموؤ�ص�صات 
مالية

حكومات 
وقطاع 

عام
املجموع

ي�صمل املجموع حركة 
الفوائد والعموالت 

املعلقة للقرو�ص 
العقارية كما يلي 

�صغرية 
كربىومتو�صطة

325 15 939 349 -  962 2 890 192 314 96 773 57 ر�صيد بداية ال�صنة
601 3 478 80 -  776  868 60 264 10 570 8 فوائد وعموالت معلقة خالل ال�صنة

فوائد وعموالت مت ت�صويتها / 
م�صطوبة اأو حمولة اإىل بنود خارج 

قائمة املركز املايل املوحد
( 1 013)( 9 165)( 8 631)  -  -( 18 809)( 4 157)

فوائد وعموالت مت ت�صويتها حمولة 
(925 1 )(551 11 )-  -  (004 4 )(277 2 )(270 5 )لالإيرادات

(7  )608 1 -  -  701  (354  )261 1 تعديالت خالل ال�صنة
12  (218 7 )-  1  (647 4 )(766 1 )(806  )تعديالت فرق عملة

849 12 447 394 -  739 3 177 237 016 93 515 60 ر�سيد نه�ية ال�سنة
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تتوزع الت�صهيالت االئتمانية املبا�صرة ح�صب التوزيع اجلغرايف والقطاع االقت�صادي كما يلي:

بــاآالف الـدوالرات االمـــريـكـية

 31 كانـون االول خارج االردنداخل االردنالقط�ع االقت�س�دي
2015

 31 كانـون االول 
2014

994 394 0114 678 5284 532 4832 145 2اأفراد
443 801 7734 438 8094 563 9643 874 �صناعة وتعدين

182 605 4831 861 3781 622 1051 239 ان�صاءات
284 641 7731 710 9471 391 8261 318 عقارات

571 734 1913 621 6433 680 5482 940 جتارة
323 168 038 164 849 104 189 59 زراعة

005 609 032 626 287 362 745 263 �صياحة وفنادق
606 787 236 752 485 565 751 186 نقل

729 87 046 67 467 65 579 1 ا�صهم
598 630 0542 866 2402 458 8142 407 خدمات عامة

220 482 382 191 534 174 848 16 بنوك وموؤ�ص�صات مالية
073 059 9681 203 0411 122 9271 81 احلكومة والقطاع العام

028 002 98722 180 20822 644 77916 536 5 �س�يف ت�سهيالت ائتم�نية مب��سرة ب�لتكلفة املطف�أة
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12 - موجودات م�لية اأخرى ب�لتكلفة املطف�أة
       ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

باآالف الدوالرات االأمريكية
31 كانون االول

20152014
005 896 7402 731 2 اأذونات خزينة

339 501 2584 492 4 �صندات حكومية وبكفالتها
194 749 6781 808 1�صندات �صركات

(520 29 )(967 28 )ينزل : خم�ص�ص التدين
018 117 7099 003 9املجموع

باآالف الدوالرات االأمريكيةحتليل ال�سندات ح�سب طبيعة الف�ئدة :
31 كانون االول

20152014
811 551 196 602 ذات فائدة متغرية 

207 565 5138 401 8ذات فائدة ثابتة 
018 117 7099 003 9املجموع

حتليل املوجودات امل�لية ح�سب توفر االأ�سع�ر ال�سوقية:
باآالف الدوالرات االأمريكية

31 كانون االولموجودات م�لية متوفر له� اأ�سع�ر �سوقية :
20152014

496 654 022 753  اأذونات خزينة
075 326 2341 318 1 �صندات حكومية وبكفالتها

887 453 3821 660 1�صندات �صركات
458 434 6383 731 3املجموع

باآالف الدوالرات االأمريكية
31 كانون االولموجودات م�لية غري متوفر له� اأ�سع�ر �سوقية :

20152014
509 241 7182 978 1 اأذونات خزينة

264 175 0243 174 3 �صندات حكومية وبكفالتها
787 265 329 119 �صندات �صركات

560 682 0715 272 5املجموع

018 117 7099 003 9 املجموع الكلي

باآالف الدوالرات االأمريكية
31 كانون االولتف��سيل حركة مخ�س�ش تدين املوجودات امل�لية االأخرى ب�لتكلفة املطف�أة :

20152014
189 28 520 29 ر�صيد بداية ال�صنة

422 6 -  املقتطع من االيرادات 
(514 4 )-  امل�صتخدم من املخ�ص�ص 

(577  )(553  )تعديالت فرق عملة
520 29 967 28 ر�سيد نه�ية ال�سنة

مت خالل ال�صنة املنتهية يف 31 كانون االول 2015 بيع بع�ص املوجودات املالية االأخرى بالتكلفة املطفاأة مببلغ 268.7 مليون دوالر امريكي وذلك 
لقرب ا�صتحقاقاتها (376.3 مليون دوالر امريكي خالل ال�صنة املنتهية يف 31 كانون االول 2014). 
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13 - ا�ستثم�رات يف �سرك�ت حليفة

باآالف الدوالرات االأمريكيةان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

 31 كانـــون االأول 2014  31 كانـــون االأول 2015 

ن�صبة امللكية 
والت�صويت

قيمة 
اال�صتثمار

ن�صبة 
امللكية 

والت�صويت

قيمة 
اال�صتثمار

بلد 
تاريخ البيانات القيمة ال�صوقية التاأ�صي�ص 

طبيعة الن�صاطاملالية املعتمدة

٪٪

Turkland Bank A.Ş.50.00 182 17350.00 244 067عمليات 2015غري متداولتركيا
م�صرفية

عمليات 2015غري متداولُعمان487 270 56249.00 287 49.00بنك ُعمان العربي   
م�صرفية

عمليات 0002015 512 2ال�صعودية218 250 13540.002 388 40.002البنك العربي الوطني
م�صرفية

اأعمال تاأمني2014غري متداوللبنان879 40 95237.42 35 38.23�صركة التاأمني العربية �ص.م.ل
متعددةغري متداولمتعددة973 23 متعددة468 22 متعددةاأخرى

624 829 2902 916 2املجموع

باآالف الدوالرات االأمريكيةان احلركة على اال�ستثم�رات يف �سرك�ت حليفة هي كم� يلي:

20152014
191 618 6242 829 2ر�صيد بداية ال�صنة 

765 35 752  �صراء ا�صتثمارات يف �صركات حليفة
201 348 981 356 ح�صة املجموعة من اأرباح ال�صنة

(329 153 )(489 178 )توزيعات اأرباح مقبو�صة 
(650 21 )(574 61 )تعديالت فرق عملة

446 2 (004 31 )ح�صة املجموعة من تغيريات اأخرى يف حقوق امللكية 
624 829 2902 916 2ر�سيد نه�ية ال�سنة 

995 65 749 72 ح�سة املجموعة من ال�سرائب

* بلغ �صعر اإقفال �صهم البنك العربي الوطني يف �صوق املال ال�صعودي 23.55 ريال �صعودي كما يف 31 كانون االأول 2015 (30.50 ريال �صعودي كما 
يف 31 كانون االأول 2014) ، اإال اأنه وب�صبب حيثيات تتعلق برتكزات امللكية فاإن �صعر االإقفال قد ال ميثل بال�صرورة القيمة العادلة لل�صهم. 

باآالف الدوالرات االأمريكية
31 كانـــــــون االأولاإن ح�سة املجموعة من ارب�ح وخ�س�ئر ال�سرك�ت احلليفة هي كم� يلي :

20152014
Turkland Bank A.Ş. 2 599 6 956

748 35 852 36 بنك ُعمان العربي   
669 306 204 316 البنك العربي الوطني

(795 2 )(52  )�صركة التاأمني العربية �ص.م.ل
623 1 378 1 اأخرى

201 348 981 356 املجموع

باآالف الدوالرات االأمريكية
31 كانـــــــون االأولاإن ح�سة املجموعة من موجودات ومطلوب�ت وايرادات ال�سرك�ت احلليفة هي كم� يلي :

20152014
648 128 63921 853 21جمموع املوجودات 
074 377 65418 905 18جمموع املطلوبات
485 730 067 779 جمموع االيرادات
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14 - موجودات ث�بتة

      ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

باآالف الدوالرات االأمريكية

مبايناأرا�صي
اأثاث 

وجتهيزات 
ومعدات

اأجهزة 
احلا�صوب 
واالأت�صاالت

املجموعحت�صيناتو�صائل نقل

الكلفة الت�ريخية:

455 901 363 105 488 14 239 121 998 193 429 383 938 82 الر�سيد كم� يف اول ك�نون الث�ين 2014

696 61 367 15 092 2 731 14 982 11 524 17 -    اإ�صافات

(760 28 )(730 11 )(503 1 )(588 2 )(311 5 )(494 7 )(134  )ا�صتبعادات

-    -    -    188 5 (188 5 )-    -  تعديالت خالل ال�صنة

(903 33 )(405 6 )(680  )(313 5 )(797 2 )(493 16 )(215 2 )تعديالت فرق عملة

488 900 595 102 397 14 257 133 684 192 966 376 589 80 الر�سيد كم� يف 31 ك�نون االأول 2014

584 76 857 15 138 1 890 20 670 19 999 18 30  اإ�صافات

(898 38 )(719 14 )(591  )(601 5 )(511 4 )(057 13 )(419  )ا�صتبعادات

(50) (387 9 )-  435 8 082 2 (180 1 )-  تعديالت خالل ال�صنة

(708 23 )(262 4 )(496  )(370 4 )(667 2 )(694 9 )(219 2 )تعديالت فرق عملة

416 914 084 90 448 14 611 152 258 207 034 372 981 77 الر�سيد كم� يف 31 ك�نون االأول 2015

اال�ستهالك املرتاكم:

862 401 638 52 818 10 265 96 277 133 864 108 -  الر�سيد كم� يف اول ك�نون الث�ين 2014

612 56 417 14 437 1 000 12 717 16 041 12 -  ا�صتهالك ال�صنة

(820 17 )(816 7 )(208 1 )(382 2 )(023 5 )(391 1 )-  ا�صتبعادات

106  -    -  389 3 (008 4 )725  -  تعديالت خالل ال�صنة

(513 13 )(363 3 )(458  )(240 4 )(973 1 )(479 3 )-  تعديالت فرق عملة

247 427 876 55 589 10 032 105 990 138 760 116 -  الر�سيد كم� يف 31 ك�نون االأول 2014

846 54 756 10 496 1 969 13 126 16 499 12 -  ا�صتهالك ال�صنة

(245 18 )(832 9 )(501  )(465 4 )(333 2 )(114 1 )-  ا�صتبعادات

66  (328 7 )3  649 6 304 1 (562  )-  تعديالت خالل ال�صنة

(633 10 )(464 2 )(266  )(471 3 )(931 1 )(501 2 )-  تعديالت فرق عملة

281 453 008 47 321 11 714 117 156 152 082 125 -  الر�سيد كم� يف 31 ك�نون االأول 2015

135 461 076 43 127 3 897 34 102 55 952 246 981 77 �س�يف القيمة الدفرتية كم� يف 31 ك�نون االأول 2015

241 473 719 46 808 3 225 28 694 53 206 260 589 80 �س�يف القيمة الدفرتية كم� يف 31 ك�نون االأول 2014

بلغت تكلفة املوجودات الثابتة امل�صتهلكة بالكامل مبلغ 212.4 مليون دوالر امريكي كما يف 31 كانون االأول 2015 (181.9  مليون دوالر امريكي كما يف 
31 كانون االأول 2014) 
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باآالف الدوالرات االأمريكية15 - موجودات اأخرى
31 كانـون االول       ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

20152014
380 206 227 187 فوائد للقب�ص

751 127 408 122 م�صاريف مدفوعة مقدمًا
387 80 518 58 موجودات اآلت ملكيتها للمجموعة وفاًء لديون م�صتحقة *

144 2 611 24 معامالت يف الطريق 
478 14 055 16 موجودات غري ملمو�صة * *

412 73 969 81 موجودات متفرقة اأخرى
552 504 788 490 املجموع

*   تتطلب تعليمات البنك املركزي االأردين التخل�ص من هذه املوجودات خالل فرتة اأق�صاها �صنتني من تاريخ االإحالة.
*   احلركة على املوجودات التي اآلت ملكيته� للمجموعة وف�ء لديون م�ستحقة:   

باآالف الدوالرات االأمريكية* * احلركة على املوجودات الغري ملمو�سة:
31 كانـون االول

20152014
262 14 478 14 ر�صيد بداية ال�صنة 

376 9 635 9 اإ�صافات
(354  )(52  )ا�صتبعادات

(866 7 )(321 7 )االطفاء لل�صنة
(940  )(685  )تعديالت خالل ال�صنة وفرق عملة

478 14 055 16 ر�سيد نه�ية ال�سنة 

باآالف الدوالرات االأمريكية
2015

املجموعاأخرىمباين ارا�صي 
387 80 880 7 808 33 699 38 ر�صيد بداية ال�صنة

136 8 -  421 5 715 2 اإ�صافات
(587 27 )(24  )(932  )(631 26 )ا�صتبعادات

(827 1 )-  (548 1 )(279  )خم�ص�ص تدين
(590  )(169) (147  )(274  )خ�صارة تدين

141  -  141  -  خ�صارة تدين معاده اىل االإيراد
(142) -  (142  )-  تعديالت فرق عملة

518 58 687 7 601 36 230 14 ر�سيد نه�ية ال�سنة

باآالف الدوالرات االأمريكية
2014

املجموعاأخرىمباين ارا�صي 
000 89 471 19 014 33 515 36 ر�صيد بداية ال�صنة

900 7 663  545 4 692 2 اإ�صافات
(112 16 )(254 12 )(349 3 )(509  )ا�صتبعادات

(261  )-  (226  )(35  )خ�صارة تدين
103  -  68  35  خ�صارة تدين معاده اىل االإيراد

(243) -  (244  )1  تعديالت فرق عملة
387 80 880 7 808 33 699 38 ر�سيد نه�ية ال�سنة
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16 -  موجودات �سريبية موؤجلة

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

باآالف الدوالرات االأمريكية
البنود التي نتج عنه� موجودات �سريبية 

موؤجلة:
2015

ر�صيد
بداية 
ال�صنة

املحررامل�صاف
تعديالت

خالل ال�صنة 
وفرق عملة

ر�صيد
نهاية ال�صنة

ال�صريبة 
املوؤجلة

778 20 366 82 (629 10 )(716 19 )865 17 846 94 خم�ص�ص تدين ت�صهيالت ائتمانية مبا�صرة بالتكلفة املطفاأة
591 17 269 58 (29  )(669 7 )910 6 057 59 خم�ص�ص تعوي�ص نهاية اخلدمة 

780 2 509 12 -(486 4 )385 6 610 10 فوائد معلقة مدفوع �صرائب عنها 
480 17 177 70 (948 12 )(910 1 )844 29 191 55 اأخرى

629 58 321 223 )606 23 ()781 33 (004 61 704 219 املجموع

باآالف الدوالرات االأمريكية
2014

ر�صيد
بداية 
ال�صنة

املحررامل�صاف
تعديالت

خالل ال�صنة 
وفرق عملة

ر�صيد
نهاية ال�صنة

ال�صريبة 
املوؤجلة

328 24 846 94 (309 12 )(271 10 )623 14 803 102 خم�ص�ص تدين ت�صهيالت ائتمانية مبا�صرة بالتكلفة املطفاأة
123 19 057 59 (4  )(869 1 )607 4 323 56 خم�ص�ص تعوي�ص نهاية اخلدمة 

565 2 610 10 777  (414 7 )963 4 284 12 فوائد معلقة مدفوع �صرائب عنها 
916 12 191 55 607 5 (179 1 )308 9 455 41 اأخرى

932 58 704 219 )929 5 ()733 20 (501 33 865 212 املجموع

*  اإن �صرائب الدخل املوؤجلة ناجمة عن الفروقات الزمنية املوؤقتة لبنود دفع عنها �صرائب يف ال�صنة احلالية اأو ال�صنوات ال�صابقة و�صيتم اال�صتفادة 
من هذه املبالغ يف امل�صتقبل . هذا وقد ومت احت�صابها على اأ�صا�ص معدالت ال�صريبة يف البلدان التي تعمل بها املجموعة.

باآالف الدوالرات االأمريكية     اإن احلركة على ح�س�ب املوجودات ال�سريبية املوؤجلة هي كم� يلي:

20152014
573 55 932 58 ر�صيد بداية ال�صنة

183 10 148 16 امل�صاف خالل ال�صنة
(161 5 )(620 11 )املطفاأ خالل ال�صنة

(663 1 )(831 4 )تعديالت خالل ال�صنة و فرق عملة
932 58 629 58 ر�سيد نه�ية ال�سنة
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18 -  ودائع عمــالء

باآالف الدوالرات االأمريكية       ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :
31 كانون االول 2015

اأفراد 
حكومات وقطاع �صركات

املجموععام
كربى�صغرية ومتو�صطة

444 356 17312 429 187 363 8222 334 2622 229 7ح�صابات جارية وحتت الطلب
062 065 1313  224 46 172 159 535 859 2ودائع التوفري

997 800 29816 587 9352 018 4345 097 3301 097 8ودائع الأجل وخا�صعة الإ�صعار
725 576 733 91 454 61 139 15 399 408 �صهادات اإيداع

228 799 33532 108 8003 489 5677 606 5263 594 18املجموع

17 -  ودائع بنوك وموؤ�س�س�ت م�سرفية

باآالف الدوالرات االأمريكيةان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :
31 كانــــــــون االول 312014 كانــــــــون االول 2015

املجموعخارج اململكةداخل اململكةاملجموعخارج اململكةداخل اململكة
771 392 591 371 180 21 208 323 208 323 -    ح�صابات جارية وحتت الطلب

342 688 3483 668 9943 19 526 313 5293 303 9973 9 ودائع الجل

113 081 9394 039 1744 41 734 636 7373 626 9973 9 املجموع

- بلغت قيمة ودائع احلكومة االأردنية والقطاع العام االردين 719.5 مليون دوالر امريكي اأو ما ن�صبته 2.2 ٪ من اإجمايل ودائع العمالء كما يف 31 
كانون االأول 2015 (984.6 مليون دوالر امريكي اأو ما ن�صبته 3.1 ٪ من اإجمايل ودائع العمالء كما يف 31 كانون االأول 2014) 

 - بلغت قيمة ودائع العمالء التي ال حتمل فوائد 11016.5 مليون دوالر امريكي اأو ما ن�صبته 33.6 ٪ من اإجمايل ودائع العمالء كما يف 31 كانون االأول 
2015 (10526.8 مليون دوالر امريكي اأو ما ن�صبته 32.8 ٪ من اإجمايل ودائع العمالء كما يف 31 كانون االأول 2014)  

- بلغت قيمة الودائع املحجوزة (مقيدة ال�صحب) 153.2 مليون دوالر امريكي اأو ما ن�صبته 0.5 ٪ من اإجمايل ودائع العمالء كما يف 31 كانون االأول 
2015 ( 103.7 مليون دوالر امريكي اأو ما ن�صبته 0.3 ٪ من اإجمايل ودائع العمالء كما يف 31 كانون االأول 2014)  

 - بلغت قيمة الودائع اجلامدة 440.2 مليون دوالر امريكي اأو ما ن�صبته 1.3٪ من اإجمايل ودائع العمالء كما يف 31 كانون االأول 2015 (431.9 مليون 
دوالر امريكي اأو ما ن�صبته 1.3٪ من اإجمايل ودائع العمالء كما يف 31 كانون االأول 2014) .
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باآالف الدوالرات االأمريكية       ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :
31 كانون االول 2014

اأفراد 
�صركات

حكومات 
املجموعوقطاع عام �صغرية 

كربىومتو�صطة

152 691 23311 441 664 485 1102 978 1451 786 6ح�صابات جارية وحتت الطلب
793 907 802  459 68 378 119 876 719 2ودائع التوفري

748 868 92516 851 6332 024 0995 928 091 064 8ودائع الأجل وخا�صعة الإ�صعار
578 597 095 64 115 86 460 14 908 432 �صهادات اإيداع

271 065 33332 357 8713 664 0477 040 0203 003 18املجموع
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19 -  ت�أمين�ت نقدية
باآالف الدوالرات االأمريكية       ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

31 كانـون االول
20152014

527 348 0342 877 1تاأمينات مقابل ت�صهيالت ائتمانية مبا�صرة بالتكلفة املطفاأة
327 546 475 553 تاأمينات مقابل ت�صهيالت ائتمانية غري مبا�صرة

623 5 327 9 تاأمينات التعامل بالهام�ص
081 3 254 3 تاأمينات اأخرى

558 903 0902 443 2املجموع

20 -  اأموال مقرت�سة
باآالف الدوالرات االأمريكية       ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

31 كانـون االول
20152014

614 7 285 11 من بنوك مركزية*
477 79 460 64 من بنوك وموؤ�ص�صات مالية**

091 87 745 75 املجموع

باآالف الدوالرات االأمريكية
31 كانـون االولحتليل االموال املقرت�سة ح�سب طبيعة الفوائد

20152014
117 85 099 70 ذات فائدة متغرية

974 1 646 5 ذات فائدة ثابتة
091 87 745 75      املجموع

قام البنك العربي فروع االأردن خالل العام 2013 بتوقيع اتفاقية قر�ص مع البنك املركزي االأردين بقيمة 5.6 مليون دوالر ملدة (15) عاما منها (5) اأعوام فرتة �صماح   *
وبن�صبة فائدة (2.5٪) لعام 2013 وفائدة متغرية  (1.8٪+ليبور6 ا�صهر) ملا بعد عام 2013. تهدف االتفاقية اإىل دعم ال�صركات املتو�صطة وال�صغرية ومتناهية ال�صغر 
ويتم ت�صديد القر�ص مبوجب اق�صاط ن�صف �صنوية يف كل من �صهر اآذار واأيلول من كل عام وبلغ ر�صيد القر�ص 5.6 مليون دوالر كما يف 31 كانون االأول 2015 ( 5.6 مليون 

دوالر كما يف 31 كانون االأول 2014) .
قام البنك العربي فروع االأردن خالل العام 2014 بتوقيع اتفاقية قر�ص مع البنك املركزي االأردين بقيمة 3.9 مليون دوالر ملدة (10) اعوام وبن�صبة فائدة ثابتة ٪2.5.   *
تهدف االتفاقية اإىل دعم ال�صركات ال�صغرية و املتو�صطة ومتناهية ال�صغر ويتم ت�صديد القر�ص ب�صكل اق�صاط ن�صف �صنوية يف كل من �صهر اآذار واأيلول من كل عام وبلغ 

ر�صيد القر�ص 3.9 مليون دوالر كما يف 31 كانون االأول 2015 ( 2 مليون دوالر كما يف 31 كانون االأول 2014).
قام البنك العربي فروع االأردن خالل العام 2015 مبنح قرو�ص مقابل �صلف متو�صطة االجل من البنك املركزي مببلغ (1.7) مليون دوالر ب�صعر فائدة ثابت ي�صاوي �صعر   *
فائدة اخل�صم النافذ يوم منح ال�صلفة مطروحا منه 2٪، ويتم �صداد ال�صلف مبا يتوافق مع ا�صتحقاق اق�صاط القرو�ص املمنوحة للعمالء والتي ت�صدد مبوجب اق�صاط �صهرية 

تبداأ من �صهر اآذار 2016 و تنتهي يف �صهر كانون الثاين 2018.
قامت املجموعة باالإقرتا�ص من بنوك وموؤ�ص�صات مالية باالإ�صافة اإىل طرح قرو�ص جتمع بنكية ل�صاحلها عن طريق البنك العربي لتون�ص وقد بلغ الر�صيد 64.5  مليون دوالر   * *
اأمريكي كما يف 31 كانون االأول 2015 (79.5 مليون دوالر اأمريكي كما يف 31 كانون االأول 2014) حيث اأن اأدين �صعر فائدة (0.25 ٪) واأعلى �صعر فائدة (6.7 ٪) وتاريخ 

اآخر ا�صتحقاق 19 اأيار 2032 ، واجلدول التايل يبني اأهم التفا�صيل :
باآالف الدوالرات االأمريكية

31 كانـون االول
20152014

374 10 009 10 قرو�ص ت�صتحق خالل �صنة
060 20 078 17 قرو�ص ت�صتحق بعد �صنة واقل من ثالث �صنوات

043 49 373 37 قرو�ص ت�صتحق بعد ثالث �صنوات
477 79 460 64      املجموع
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21-  مخ�س�ش �سريبة الدخل
باآالف الدوالرات االأمريكية      ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

31 كانون االأول
20152014

895 196 248 235 ر�صيد بداية ال�صنة
489 269 841 279 م�صروف �صريبة الدخل

(136 231 )(171 279 )�صريبة دخل مدفوعة
248 235 918 235 ر�سيد نه�ية ال�سنة

باآالف الدوالرات االأمريكيةميثل م�سروف �سريبة الدخل الظ�هر يف ق�ئمـة الدخل املـوحد م� يلي:
20152014

489 269 841 279 م�صروف �صريبة الدخل لل�صنة
(183 10 )(012 16 )موجودات �صريبية لل�صنة
161 5 584 11 اطفاء موجودات �صريبية
-    285 2 مطلوبات �صريبية لل�صنة

(301  )(493  )اطفاء مطلوبات �صريبية 
166 264 205 277 املجموع

تبلغ ن�صبة �صريبة الدخل ال�صائدة يف االأردن 35٪ وترتاوح ن�صبة �صريبة الدخل ال�صائدة يف البلدان التي يوجد للمجموعة فروع و�صركات فيها من   - 
�صفر اإىل 37٪ كما يف 31 كانون االأول 2015 و 2014.       

ح�صلت ال�صركات والفروع التابعة ملجموعة البنك العربي على خمال�صات �صريبية حديثة ترتواح بني عام 2006 مثل البنك العربي م�صر و عام   -
2014 مثل البنك العربي االمارات و البنك العربي ال�صوداين املحدود.

22 -  مخ�س�س�ت اأخرى
     ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

بـاآالف الـدوالرات االأمريكية
2015

ر�صيد
اإ�صتخدامات اإ�صافاتبداية ال�صنة

اأو حتويل
ما قيد 

لالإيرادات
تعديالت خالل 
ال�صنة وفرق عملة

ر�صيد
نهاية ال�صنة

987 114 718  (276  )(294 12 )485 12 354 114 تعوي�ص نهاية اخلدمة
882 7 116  (584  )(924  )507 3 767 5 ق�صايا
366 22 (037 1 )(466  )(757 1 )544 1 082 24 اأخرى

235 145 )203  ()326 1 ()975 14 (536 17 203 144 املجموع

بـاآالف الـدوالرات االأمريكية
2014

 ر�صيد
اإ�صتخدامات اإ�صافاتبداية ال�صنة

اأو حتويل
ما قيد 

لالإيرادات
تعديالت خالل 
ال�صنة وفرق عملة

 ر�صيد
نهاية ال�صنة

354 114 (57  )(94  )(991 5 )691 10 805 109 تعوي�ص نهاية اخلدمة
767 5 (837  )(91  )(197  )806  086 6 ق�صايا
082 24 (528 1 )(223  )(254 2 )956 4 131 23 اأخرى

203 144 )422 2 ()408  ()442 8 (453 16 022 139 املجموع

باآالف الدوالرات االأمريكية23 -  مطلوب�ت اأخرى
31 كانـــــون االول     ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

20152014
952 140 561 133 فوائد للدفع
685 134 873 171 اأوراق للدفع

712 115 387 101 فوائد وعموالت مقبو�صة مقدمًا
145 80 277 78 م�صاريف م�صتحقة غري مدفوعة

466 861 156 142 1مطلوبات اأخرى*
960 332 2541 627 1املجموع

* ميثل هذا البند يف معظمه مطلوبات عائدة العباء قانونية مرتقبة (اإي�صاح 57).
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24 -  مطلوب�ت �سريبية موؤجلة

    ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

باآالف الدوالرات االأمريكية
البنود التي نتج عنه� مطلوب�ت �سريبة 

موؤجلة:
2015

ر�صيد 
بداية 
ال�صنة

املحررامل�صاف
تعديالت خالل 

ال�صنة وفرق 
عملة

 ر�صيد 
نهاية ال�صنة

ال�صريبة 
املوؤجلة

604 8 782 24 (318 2 )(322 4 )-    422 31 اإحتياطي تقييم ا�صتثمارات
499 3 922 11 -    (986 1 )681 6 227 7 اخرى

103 12 704 36 )318 2 ()308 6 (681 6 649 38 املجموع 

باآالف الدوالرات االأمريكية
2014

ر�صيد 
بداية 
ال�صنة

املحررامل�صاف
تعديالت خالل 

ال�صنة وفرق 
عملة

ر�صيد نهاية 
ال�صنة

ال�صريبة 
املوؤجلة

217 10 422 31 (302  )-    567 9 157 22 اإحتياطي تقييم ا�صتثمارات
707 1 227 7 (308  )(632 2 )-    167 10 اخرى

924 11 649 38 )610  ()632 2 (567 9 324 32 املجموع 

باآالف الدوالرات االأمريكيةاإن احلركة على ح�س�ب املطلوب�ت ال�سريبية املوؤجلة هي كم� يلي :
20152014

052 8 924 11 ر�صيد بداية ال�صنة
252 4 285 2 امل�صاف خالل ال�صنة

(301  )(006 2 )املطفاأ خالل ال�صنة
(79  )(100  )تعديالت خالل ال�صنة و فرق عملة

924 11 103 12 ر�سيد نه�ية ال�سنة
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25 - راأ�ش امل�ل املكتتب به واملدفوع 

اأ - وافقت الهيئة العامة للبنك العربي �ص م ع يف اجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ 26 اآذار 2015 على زيادة 
را�ص مال املجموعة مببلغ 100.4 مليون دوالر امريكي لي�صبح را�ص املال للمجموعة 926.6 مليون دوالر امريكي 
موزعة على 640.8 مليون �صهم وقد مت ا�صتكمال اجراءات زيادة را�ص املال لدى وزارة ال�صناعة والتجارة بتاريخ 
5 ني�صان 2015 ولدى هيئة االأوراق املالية بتاريخ 21 ني�صان 2015 (وافقت الهيئة العامة للبنك العربي �ص م ع 
يف اجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ 27 اآذار 2014 على زيادة را�ص مال املجموعة مببلغ 50.2 مليون دوالر 
امريكي لي�صبح را�ص املال للمجموعة 826.2 مليون دوالر امريكي موزعة على 569.6 مليون �صهم كما يف 31 
كانون االول 2014 وقد مت ا�صتكمال اجراءات زيادة را�ص املال لدى وزارة ال�صناعة والتجارة بتاريخ 1 ني�صان 

2014 ولدى هيئة االأوراق املالية بتاريخ 8 ني�صان 2014).  
ب - بلغ ر�صيد عالوة االإ�صدار 1225.7 مليون دوالر اأمريكي كما يف 31 كانون االول 2015 و2014.

26 -  اإحتي�طي اإجب�ري 

  بلغ ر�صيد االحتياطي االإجباري 753.1 مليون دوالر اأمريكي كما يف 31 كانون االول 2015 (712.7  مليون دوالر 
اأمريكي كما يف 31 كانون االول 2014) مبوجب قانون البنك املركزي االردين وقانون ال�صركات االردين وهو غري 

قابل للتوزيع على امل�صاهمني.  

27 -  اإحتي�طي اإختي�ري

ي�صتخدم  و  و2014   2015 االول  كانون   31 يف  كما  امريكي  دوالر  مليون   977.3 االختياري  االحتياطي  ر�صيد  بلغ   
االحتياطي االإختياري يف االأغرا�ص التي  يقررها جمل�ص االدارة ويحق للهيئة العامة توزيعه بالكامل اأو اأي جزء 

منه كاأرباح على امل�صاهمني . 

28 -  اإحتي�طي ع�م

ي�صتخدم  و  و2014   2015 االول  كانون   31 يف  كما  امريكي  دوالر  مليون   1141.8 العام  االحتياطي  ر�صيد  بلغ   
االحتياطي العام يف االغرا�ص التي  يقررها جمل�ص االدارة ويحق للهيئة العامة توزيعه بالكامل اأو اأي جزء منه 

كاأرباح على امل�صاهمني . 

29 - اإحتي�طي مخ�طر م�سرفية ع�مة

بلـغ ر�صيـد احتياطي املخاطـر امل�صرفيـة العامـة 363.5 مليون دوالر اأمريكي كما يف 31 كانون االول 2015 و   
2014  و يحظر الت�صرف بهذا االحتياطي اإال مبوافقة م�صبقة من البنك املركزي االأردين يف احلاالت التي يكون 

فيها هذا االحتياطي يفوق احلد االدنى املطلوب مبوجب تعليمات ال�صلطات امل�صرفية.
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32 - االأرب�ح املدورة و حقوق غري امل�سيطرين
باآالف الدوالرات االأمريكية  اإن احلركة على ح�صاب االأرباح املدورة هي كما يلي:

20152014

933 437 525 315 1 ر�صيد بداية ال�صنة
687 573 830 430  الربح لل�صنة العائد مل�صاهمي البنك

000 681 -    االحتياطي العام املعاد اىل االأرباح املدورة
(673  )31   املحول من اإحتياطي تقييم ا�صتثمارات اإىل االأرباح املدورة

(894 231 )(772 101 ) االأرباح املوزعة
(862 68 )(343 40 )املحول اإىل االحتياطي االجباري

(470 25 )(012 1 )تعديالت خالل ال�صنة
(196 50 )(392 100 )زيادة را�ص املال (توزيع ا�صهم جمانية)

525 315 8671 502 1ر�سيد نه�ية ال�سنة 
قرر جمل�ص ادارة البنك العربي �ص م ع التو�صية للهيئة العامة للم�صاهمني بتوزيع اأرباح نقدية عن العام 2015 بن�صبة 25٪ من القيمة اال�صمية   -
لال�صهم اي ما جمموعه 225.9 مليون دوالر امريكي وهي خا�صعة ملوافقة الهيئة العامة للم�صاهمني، (  قامت الهيئة العامة مل�صاهمي البنك 
العربي �ص م ع  يف اجتماعها املنعقد بتاريخ 26 اآذار 2015 بامل�صادقة على تو�صية جمل�ص اإدارة البنك بتوزيع اأرباح نقدية عن العام 2014 بن�صبة 
12٪ من القيمة اال�صمية لال�صهم اي ما جمموعه 96.4 مليون دوالر امريكي و�صهمني جمانيني لكل �صتة ع�صر �صهما اي ما جمموعه 71.2 مليون 

�صهم). 
ت�صمل االأرباح املدورة موجودات �صريبية موؤجلة مقيدة الت�صرف مببلغ 58.6 مليون دوالر اأمريكي، واأرباح تقييم غري متحققة ملوجودات مالية   -
بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل مببلغ 8.7 مليون دوالر اأمريكي، وبلغت قيمة االرباح املدورة التي ال ميكن الت�صرف بها اال بحاالت حمددة 

نتيجة لتطبيق بع�ص املعايري املحا�صبية 2.5 مليون دوالر اأمريكي كما يف 31 كانون االول 2015 .
تت�صمن االأرباح املدورة خ�صارة غري متحققة مببلغ (109.1) مليون دوالر اأمريكي متثل اأثر تطبيق معيار التقارير املالية الدويل رقم (9) كما يف   -

31 كانون االول 2015 .
يحظر الت�صرف مببلغ (260.6) مليون دوالر اأمريكي كما يف 31 كانون االأول 2015 والذي ميثل ر�صيد احتياطي تقييم اال�صتثمارات ال�صالب وفقًا   -

لتعليمات هيئة االأوراق املالية.

30 - اإحتي�طي ترجمة ُعمالت اأجنبية   
باآالف الدوالرات االأمريكية      ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

20152014

715 61 (751 122 )ر�صيد بداية ال�صنة
(466 184 )(858 161 )اال�صافات (اال�صتبعادات ) خالل ال�صنة املحولة اىل الدخل ال�صامل االآخر 

)751 122 ()609 284 (ر�سيد نه�ية ال�سنة

31 -  اإحتي�طي تقييم اال�ستثم�رات    
باآالف الدوالرات االأمريكية      ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

20152014

(393 228 )(278 219 )ر�صيد بداية ال�صنة
442 8 (312 41 )التغري يف القيمة العادلة خالل ال�صنة

673  (31  )�صايف خ�صائر متحققة حمولة لالأرباح املدورة
)278 219 ()621 260 (ر�سيد نه�ية ال�سنة*

* يظهر احتياطي تقييم اال�صتثمارات بال�صايف بعد تنزيل املطلوبات ال�صريبية املوؤجلة مببلغ 8.6 مليون دوالر امريكي كما يف 31 كانون االأول 2015 
(10.2 مليون دوالر اأمريكي كما يف 31 كانون االأول 2014).
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33 -  فوائد دائنة
باآالف الدوالرات االأمريكية      ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

20152014

577 151 7671 185 1ت�صهيالت ائتمانية مبا�صرة بالتكلفة املطفاأة*
492 86 405 72 اأر�صدة لدى بنوك مركزية

881 15 545 3 ار�صدة وايداعات لدى بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية
615 33 062 32 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

531 557 116 522 موجودات مالية اأخرى بالتكلفة املطفاأة
096 845 8951 815 1    املجموع

*  فيم� يلي تف��سيل الفوائد الدائنة على الت�سهيالت االئتم�نية املب��سرة ب�لتكلفة املطف�أة:
باآالف الدوالرات االأمريكية

2015

اأفراد 
بنوك �صركات

وموؤ�ص�صات 
مالية

حكومات وقطاع 
املجموععام �صغرية 

كربىومتو�صطة

841 50 10  348 3 077 24 968 16 438 6 كمبياالت وا�صناد خم�صومة
575 270 103 16 258  647 187 372 58 195 8 ح�صابات جارية مدينة

713 727 014 33 129 3 754 413 720 74 096 203 �صلف وقرو�ص
129 120 -  -  050 5 888 5 191 109 قرو�ص عقارية
509 16 -  -  -  -  509 16 بطاقات اإئتمان

767 185 1271 49 735 6 528 630 948 155 429 343     املجموع

 ان تفا�صيل حقوق غري امل�صيطرين هي كما يلي:
باآالف الدوالرات االأمريكية

20152014

ن�صبة غري 
امل�صيطرين ٪

ح�صة غري 
امل�صيطرين من 
�صايف االأ�صول

ح�صة غري 
امل�صيطرين من 

�صايف االأرباح
ن�صبة غري 

امل�صيطرين ٪
ح�صة غري 

امل�صيطرين من 
�صايف االأ�صول

ح�صة غري 
امل�صيطرين من 

�صايف االأرباح
699 9 354 95 54335.76 12 494 96 35.76البنك العربي لتون�ص

(473 7 )997 16 48.71(885 2 )992 17 48.71البنك العربي �صوريا   
240 1 709 14 63550.00 1 538 14 50.00�صركة الن�صر العربي للتامني �ص.م.ع

466 3 060 127 293 11 024 129 املجموع
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34  - فوائد مدينة
باآالف الدوالرات االأمريكية            ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي  :

20152014

401 654 703 621 ودائع عمالء *
206 35 664 39 ودائع بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية

182 53 550 35 تاأمينات نقدية
721 3 096 3 اأموال مقرت�صة

638 23 744 24 ر�صوم �صمان الودائع
148 770 757 724     املجموع

* فيم� يلي تف��سيل الفوائد املدينة على ودائع العمالء:
باآالف الدوالرات االأمريكية

2015

اأفراد 
حكومات وقطاع �صركات

املجموععام �صغرية 
كربىومتو�صطة

564 34 001 5 503 12 443 5 617 11 جارية وحتت الطلب
618 38 -  649  877 2 092 35 توفري

820 496 948 74 427 127 197 29 248 265 الأجل وخا�صعة الإ�صعار
701 51 877 5 197 4 243 1 384 40 �صهادات اإيداع

703 621 826 85 776 144 760 38 341 352     املجموع

باآالف الدوالرات االأمريكية
2014

اأفراد 
حكومات وقطاع �صركات

املجموععام �صغرية 
كربىومتو�صطة

881 30 206 5 309 9 772 4 594 11 جارية وحتت الطلب
274 42 -  449  853 2 972 38 توفري

630 515 222 71 424 128 773 37 211 278 الأجل وخا�صعة الإ�صعار
616 65 247 11 986 6 826  557 46 �صهادات اإيداع

401 654 675 87 168 145 224 46 334 375     املجموع

باآالف الدوالرات االأمريكية
2014

اأفراد 
بنوك �صركات

وموؤ�ص�صات 
مالية

حكومات وقطاع 
املجموععام �صغرية 

كربىومتو�صطة

569 48 110  583 3 537 18 855 16 484 9 كمبياالت وا�صناد خم�صومة
491 276 338 19 624  989 189 742 53 798 12 ح�صابات جارية مدينة

910 696 099 31 670 5 158 401 504 76 479 182 �صلف وقرو�ص
100 113 -  -  266 2 546 6 288 104 قرو�ص عقارية
507 16 -  -  -  -  507 16 بطاقات اإئتمان

577 151 5471 50 877 9 950 611 647 153 556 325     املجموع
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35 - �س�يف اإيراد العموالت  

باآالف الدوالرات االأمريكية      ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

20152014عموالت دائنة:

905 90 153 97 -  ت�صهيالت ائتمانية مبا�صرة بالتكلفة املطفاأة

538 155 177 148 - ت�صهيالت ائتمانية غري مبا�صرة

082 15 792 12 - ح�صابات مدارة ل�صالح العمالء

403 87 748 89 اأخرى

(335 27 )(267 28 )ينزل: عموالت مدينة

593 321 603 319 �س�يف ايراد العموالت

36 - ارب�ح موجودات م�لية ب�لقيمة الع�دلة من خالل ق�ئمة الدخل  
    ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

باآالف الدوالرات االأمريكية
2015

 اأرباح
 متحققة

ارباح (خ�صائر) 
غري متحققة

توزيعات 
املجموعاأرباح

473 12 -  318 8 155 4 اأذونات خزينة و�صندات
782  427 1 (645  )-  اأ�صهم �صركات 

060 1 -  060 1 -  �صناديق ا�صتثمارية
315 14 427 1 733 8 155 4 املجموع

باآالف الدوالرات االأمريكية
2014

 اأرباح
متحققة

ارباح (خ�صائر) 
غري متحققة

توزيعات 
املجموعاأرباح

420 2 -  581  839 1 اأذونات خزينة و�صندات
649 4 568 1 058 3 23  اأ�صهم �صركات 

(23  )-  (23  )-  �صناديق ا�صتثمارية
046 7 568 1 616 3 862 1 املجموع
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37 – ايرادات اخرى
باآالف الدوالرات االأمريكية    ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

20152014
856 24119 17اإيرادات خدمات العمالء

596 6341 1بدل اإيجار �صناديق حديدية 
494 1 133  اأرباح م�صتقات مالية 

179 05838 31اإيرادات اأخرى 
125 61 066 50 املجموع

38 - نفق�ت املوظفني
باآالف الدوالرات االأمريكية  ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

20152014
485 304 173 311  رواتب ومنافع 

653 30 879 30 ال�صمان االجتماعي
663 4 731 4 �صندوق االدخار

297 8 449 7 تعوي�ص نهاية اخلدمة
547 11 753 11 نفقات طبية

866 2 144 3 نفقات تدريب
805 57 075 58 عالوات 

438 14 448 13 اأخرى
754 434 652 440 املجموع

باآالف الدوالرات االأمريكية39 - م�س�ريف اأخرى
20152014      ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

989 72 570 74 م�صاريف مكاتب
463 66 992 62 م�صاريف مكتبية

343 59 340 55 م�صاريف خدمات خارجية
875 9 305 12 ر�صوم

781 32 458 38 م�صاريف اأنظمة املعلومات
545 44 768 51 م�صاريف اإدارية اأخرى

996 285 433 295 املجموع

باآالف الدوالرات االأمريكية40 -  م�ستق�ت م�لية
31 كانـون االول   ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

20152014
971 284 101 267 عقود اأ�صعار اآجلة
701 813 3231 534 2عقود فوائد اآجلة

310 661 8085 120 5عقود عمالت اأجنبية اآجلة
982 759 2327 922 7املجموع
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باآالف الدوالرات االأمريكيةتفا�صيل امل�صتقات املالية هي كما يلي : 

31 كانون االأول 2015

قيمة عادلة 
موجبة

قيمة عادلة 
�صالبة

جمموع القيمة 
اال�صمية

القيمة اال�صمية ح�صب اال�صتحقاق

من 3 اأ�صهر خالل 3 اأ�صهر
اىل �صنة

من �صنة 
اىل 3 
�صنوات

اأكرث من 3 
�صنوات

-  542 5 580 39 979 221 101 267 789 1 830 1 عقود اأ�صعار اآجلة

793 159 355 470 144 376 957 59 249 066 6661 29 128 26 عقود فوائد اآجلة

-  -  261 535 994 956 2553 492 0224 8 547 23 عقود عمالت اأجنبية اآجلة

جمموع م�ستق�ت م�لية محتفظ 
به� للمت�جرة

 51 505 39 4775 825 6054 238 930 950 985 475 897 159 793

-  -  -  -  -  -  -  عقود اأ�صعار اآجلة

112 258 708 614 799 494 886 60 505 428 6851 11 730 6 عقود فوائد اآجلة

-  -  352 6 335 103 687 109 -  -  عقود عمالت اأجنبية اآجلة

جمموع م�ستق�ت م�لية للتحوط 
لق�ء القيمة الع�دلة

 6 730 11 6851 538 192 164 221 501 151 614 708 258 112

-  -  -  -  -  -  -  عقود اأ�صعار اآجلة

314 21 302 7 953 10 -  569 39 543 2 -  عقود فوائد اآجلة

-  -  353 13 513 505 866 518 -  -  عقود عمالت اأجنبية اآجلة
جمموع م�ستق�ت م�لية للتحوط 

لق�ء التدفق�ت النقدية
  - 2 543 558 435 505 513 24 306 7 302 21 314

219 439 907 097 4421 476 6641 908 2324 922 7057 53 235 58 املجموع
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باآالف الدوالرات االأمريكيةتفا�صيل امل�صتقات املالية هي كما يلي 

31 كانون االأول 2014

قيمة عادلة 
موجبة

قيمة عادلة 
�صالبة

جمموع القيمة 
اال�صمية

القيمة اال�صمية ح�صب اال�صتحقاق

من 3 اأ�صهر خالل 3 اأ�صهر
اىل �صنة

من �صنة اىل 
3 �صنوات

اأكرث من 3 
�صنوات

089 6 335 66 078 81 469 131 971 284 711 3 266 4 عقود اأ�صعار اآجلة

417 639 955 177 858 154 004 112 234 084 5341 24 211 19 عقود فوائد اآجلة

-  103 4 864 167 3562 666 3232 838 6064 16 941 26 عقود عمالت اأجنبية اآجلة

جمموع م�ستق�ت م�لية محتفظ 
به� للمت�جرة

 50 418 44 8516 207 5282 909 8292 403 800 248 393 645 506

-  -  -  -  -  -  -  عقود اأ�صعار اآجلة

464 85 748 471 548 54 376 37 136 649 625 14 846 5 عقود فوائد اآجلة

-  -  090 130 763 5 853 135 -  -  عقود عمالت اأجنبية اآجلة

جمموع م�ستق�ت م�لية للتحوط 
لق�ء القيمة الع�دلة

 5 846 14 625 784 989 43 139 184 638 471 748 85 464

-    -    -    -  -    -    -  عقود اأ�صعار اآجلة

759 55 286 12 286 12 -  331 80 013 3 -  عقود فوائد اآجلة

-  -    -  134 687 134 687 -    -    عقود عمالت اأجنبية اآجلة

جمموع م�ستق�ت م�لية للتحوط 
لق�ء التدفق�ت النقدية

    - 3 013 767 465 687 134 12 286 12 286 55 759

729 786 427 732 724 600 1022 640 9823 759 4897 62 264 56 املجموع

 تدل القيمة االعتبارية (اال�صمية) على قيمة املعامالت القائمة يف نهاية ال�صنة وهي ال تدل على خماطر ال�صوق او خماطر االئتمان .
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41 - تركز املوجودات وااليرادات وامل�سروف�ت الراأ�سم�لية طبقً� للتوزيع اجلغرايف

وامل�صروفات  واالإيرادات  املوجودات  توزيع  يلي  وفيما  واخلارج  االردن  يف  املنت�صرة  فروعها  خالل  من  امل�صرفية  االعمال  مبمار�صة  املجموعة  تقوم 
الراأ�صمالية داخل وخارج االأردن :

باآالف الدوالرات االأمريكية
املجموعخارج االأردنداخل االأردن

201520142015201420152014
309 877 3601 908 7211 390 2311 434 5881 486 129 474 االيرادات
598 812 59348 044 59049 420 27436 067 00836 392 31912 977 12املوجودات

696 61 584 76 792 41 156 54 904 19 428 22 امل�صروفات الراأ�صمالية

42- قط�ع�ت االعم�ل:

لتلبية احتياجات عمالء املجموعة وتقوم بتطويرها دائما مبا يتنا�صب مع  اإعدادها   يوجد جمموعة متكاملة من املنتجات واخلدمات امل�صرفية مت 
التغري امل�صتمر يف بيئة العمل امل�صريف واأدواته احلديثة و يتم ا�صتخدامها من قبل االإدارة التنفيذية يف املجموعة، وفيما يلي موجز عن ن�صاطات هذه 

املجموعات يو�صح طبيعة عملها وخططها امل�صتقبلية: 

1. جمموعة اإدارة االأعمال امل�صرفية لل�صركات واملوؤ�ص�صات املالية
تقوم هذه املجموعة بتقدمي اخلدمات امل�صرفية يف جمال متويل قطاع ال�صركات ، والتمويل املتخ�ص�ص ومتويل 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 االإ�صرتاتيجية ب�صكل خا�ص، وهي املحرك التمويلي للمجموعة ، وتعنى باإدارة 
�صيولتها النقدية وخماطر ال�صوق يف اآن واحد. وتعمل هذه املجموعة على اإدارة موجودات املجموعة ومطلوباتها �صمن االأطر التي حتددها لها اللجنة 
العليا للموجودات واملطلوبات. وتعد هذه املجموعة االأ�صا�ص يف حتديد اأ�صعار التحويل الداخلية �صمن دوائر املجموعة ، كما اأنها تعمل كوحدة مركزية 

يف املجموعة للتنظيم املايل والتعامل الرئي�صي يف املجاالت التالية : 
-   املبادالت يف العملة االأجنبية على اأنواعها . 

-   م�صتقات العمالت االأجنبية  . 
-   االأ�صواق النقدية . 
-   �صهادات االإيداع . 

-   املقاي�صة يف الفائدة على اأنواعها . 
-   امل�صتقات . 

3. جمموعة اخلدمات امل�صرفية لالأفراد 
تقوم هذه املجموعة بتقدمي اخلدمات امل�صرفية لالأفراد وللعمالء من فئة النخبة ذوي املالءة املالية العالية، وت�صعى لتلبية متطلباتهم من اخلدمات 
املالية باأف�صل الو�صائل ، وذلك عن طريق تقدمي جمموعة من الربامج واخلدمات املتنوعة عرب منافذ توزيع فعالة. وتعمل هذه املجموعة على التوا�صل 
االإلكرتونية  والقنوات  الفروع  والدائمة لهم وذلك عن طريق �صبكة  الفورية املالئمة  اأجل تقدمي اخلدمات  امل�صتهدفة من  العمالء  املبا�صر مع فئات 

كاالت�صال الهاتفي املبا�صر وال�صرافات االآلية واالإنرتنت والر�صائل الق�صرية عرب الهواتف املحمولة . 
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معلوم�ت عن قط�ع�ت اأعم�ل املجموعة

باآالف الدوالرات االأمريكية
2015

االعمال امل�صرفية 
لل�صركات 

واملوؤ�ص�صات املالية
اخلزينة 

جمموعات اخلدمات امل�صرفية لالأفراد
املجمــوعاخرى

خدمات النخبة
التجزئة

360 908 8621 394 406 189 (813 103 )347 624 558 803 اإجمايل الدخل
-    -    285 180 527 218 (208 385 )(604 13 )�صايف الدخل من الفوائد بني القطاعات

خم�ص�ص تدين ت�صهيالت ائتمانية مبا�صرة 
891 32 -    167 7 (881  )-    605 26 بالتكلفة املطفاأة

210 16 -    936 5 032 1 185 2 057 7 خم�ص�صات اخرى
149 347 368 7 957 155 680 23 446 19 698 140 امل�صاريف االدارية املبا�صرة

110 512 4941 387 631 200 883 90 508 217 594 615 نت�ئج اأعم�ل القط�ع

م�صاريف غري مبا�صرة موزعة على 
782 443 723 2 930 145 169 40 042 56 918 198 القطاعات

000 349 000 349 -    -    -    -    م�صاريف واعباء قانونية

328 719 771 35 701 54 714 50 466 161 676 416 الربح قبل ال�سرائب

205 277 202 114 573 18 485 18 886 48 059 77 �صريبة الدخل
123 442 )431 78 (128 36 229 32 580 112 617 339  ربح )خ�س�رة( ال�سنة

846 54 -    989 31 304 2 418 4 135 16 م�صروف اال�صتهالكات و االإطفاءات
معلوم�ت اأخرى

303 128 11646 159 7501 005 5804 116 4912 756 36620 090 18موجودات القطاع
-    642 677 6215 049 8884 899 9-    -    املوجودات بني القطاعات

290 916 2902 916 2-    -    -    -    اال�صتثمارات يف �صركات حليفة
593 044 04849 753 3719 055 4688 016 49112 756 36620 090 18جمموع املوجودات

012 029 46741 737 3711 055 4688 016 43312 336 2732 883 16مطلوبات القطاع
581 015 5818 015 8-    -    -    -    حقوق امللكية

-    -    -    -    058 420 09318 207 1مطلوبات بني القطاعات
593 044 04849 753 3719 055 4688 016 49112 756 36620 090 18جمموع املطلوب�ت وحقوق امللكية
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معلوم�ت عن قط�ع�ت اأعم�ل املجموعة

باآالف الدوالرات االأمريكية
2014

االعمال امل�صرفية 
لل�صركات 

واملوؤ�ص�صات املالية
اخلزينة 

جمموعات اخلدمات امل�صرفية لالأفراد
املجمــوعاخرى

خدمات النخبة
التجزئة

309 877 6061 390 167 166 (735 123 )725 681 546 762 اإجمايل الدخل
-    -    845 178 864 224 (616 384 )(093 19 )�صايف الدخل من الفوائد بني القطاعات

خم�ص�ص تدين ت�صهيالت ائتمانية مبا�صرة 
161 36 -    907 6 261  -    993 28 بالتكلفة املطفاأة

467 22 -    699 5 377 1 601 2 790 12 خم�ص�صات اخرى
390 323 857 4 862 149 581 27 911 18 179 122 امل�صاريف االدارية املبا�صرة

291 495 7491 385 544 182 910 71 597 275 491 579 نت�ئج اأعم�ل القط�ع

م�صاريف غري مبا�صرة موزعة على 
972 453 721 1 642 143 519 40 468 66 622 201 القطاعات

000 200 000 200 -    -    -    -    م�صاريف واعباء قانونية
319 841 028 184 902 38 391 31 129 209 869 377 الربح قبل ال�سرائب

166 264 646 116 741 12 327 14 668 59 784 60 �صريبة الدخل
153 577 382 67 161 26 064 17 461 149 085 317  ربح ال�سنة

612 56 -    614 29 474 2 571 5 953 18 م�صروف اال�صتهالكات و االإطفاءات
معلوم�ت اأخرى

974 982 73345 162 4061 809 1133 738 4421 585 28020 687 18موجودات القطاع
-    909 327 3425 276 0914 684 9-    -    املوجودات بني القطاعات

624 829 6242 829 2-    -    -    -    اال�صتثمارات يف �صركات حليفة
598 812 26648 320 7489 085 2048 422 44211 585 28020 687 18جمموع املوجودات

857 923 52540 431 7481 085 2048 422 45711 879 9232 104 17مطلوبات القطاع
741 888 7417 888 7-    -    -    -    حقوق امللكية

-    -    -    -    985 705 35717 582 1مطلوبات بني القطاعات
598 812 26648 320 7489 085 2048 422 44211 585 28020 687 18جمموع املطلوب�ت وحقوق امللكية
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43-  اإدارة املخ�طر امل�سرفية

تقوم املجموعة بالتعامل مع التحديات املتعلقة باملخاطر امل�صرفية ب�صكل �صامل �صمن اإطار  كلي الإدارة املخاطر وذلك 
ا�صتنادًا  الأف�صل املعايري واالأعراف واملمار�صات  امل�صرفية،  مدعّمة بهيكل حاكميه على م�صتوى جمل�ص االإدارة وم�صتوى 

االإدارة التنفيذية باالإ�صافة اإىل ثالث م�صتويات رقابية. 
 ، للمجموعة  املخاطر  الإدارة  املوؤ�ص�صي  الهيكل  اإطار  للرقابة وذلك �صمن  االأ�صا�صية  امل�صتويات  اأحد  املخاطر  اإدارة  متثل 
وهي االإدارة امل�صوؤولة عن تطوير نظام حمكم وفعال للتعرف على املخاطر التي تتعر�ص لها املجموعة واإدارتها حيث ت�صمل 

مهامها االأمور التالية:
-   و�صع منهجيات واأطر و�صيا�صات واإجراءات اإدارة املخاطر جلميع اأنواع املخاطر ومراقبة تطبيقها وتنفيذها.

-   تطوير اأدوات قيا�ص ومناذج منا�صبة الإدارة املخاطر.
-   تقييم ومراقبة املخاطر مقارنة باحلدود املقرّرة. 

-   رفع التقارير املنا�صبة اإىل جمل�ص االإدارة واالإدارة التنفيذية للمجموعة.
-   تعزيز ورفع م�صتوى الوعي باملخاطر باال�صتناد اإىل اأف�صل املمار�صات واملعايري الرائدة واملخت�صة بالقطاع  امل�صريف.

اأ -  خماطر االئتمان
املخاطر كعن�صر  النوع من  اإدارة هذا  اإ�صرتاتيجية متحفظة يف  و تطبيق  والديناميكية  املبادرة  ا�صلوب  املجموعة  تعتمد 
اأ�صا�صي لتحقيق هدفها اال�صرتاتيجي يف التح�صني املتوا�صل و املحافظة على نوعية االأ�صول وتركيبة املحفظة االئتمانية. 
واأطر  ائتمانية را�صخة تت�صم باملحافظة واحلكمة و�صيا�صات واإجراءات ومنهجيات  وتعتمد املجموعة كذلك على معايري 
عامة الدارة املخاطر تاأخذ بعني االعتبار كافة امل�صتجدات يف البيئة امل�صرفية و الت�صريعية، باال�صافة اإىل هياكل تنظيمية 
وا�صحة واأنظمة اآلية ، عالوة على املتابعة احلثيثة والرقابة الفعالة التي متكن املجموعة من التعامل مع املخاطر املحتملة 
وحتديات البيئة املتغرية مب�صتوى عال من الثقة والت�صميم.  اإن قرارات االإدارة االئتمانية ت�صتند اإىل اإ�صرتاتيجية اأعمال 
املجموعة و م�صتويات املخاطر املقبولة. كما تركز على التنوع الذي يعترب حجر االأ�صا�ص لتخفيف و تنويع املخاطر على 

امل�صتوى الفردي للعمالء وكذلك على امل�صتوى القطاعي واجلغرايف. 

ب - خماطر الرتكز اجلغرايف 
حتد املجموعة من خماطر الرتكز اجلغرايف من خالل توزيع ن�صاطاتها على عدة قطاعات وعلى عدة مناطق جغرافية 

داخل وخارج اململكة ، ويبني االإي�صاح (44- هـ) تركز املوجودات طبقًا للتوزيع اجلغرايف.
 

ج - خماطر ال�صيولة
اأ�صولها ومواجهة االلتزامات املرتتبة عليها عند ا�صتحقاقها  اأنها قدرة املجموعة على متويل زيادة  ُتعّرف ال�صيولة على 
بدون تكبد خ�صائر غري مقبولة ، وذلك ح�صب تعريف بنك الت�صويات الدويل.  قامت املجموعة بتاأ�صي�ص بنية حتتية قوية 
اال�صتحقاق  بها عند  الوفاء  يتم  املجموعة  التزامات  اأن  للتاأكد من  الب�صرية  واملوارد  واالإجراءات  ال�صيا�صات  و�صلبة من 
وحتت كافة الظروف وبدون تكاليف اإ�صافية. ت�صتخدم  املجموعة اأ�صاليب متعددة لقيا�ص وحتليل ال�صيولة للمركز املايل ، 
والتي ت�صاعد املجموعة على تخطيط واإدارة مواردها املالية باالإ�صافة اإىل حتديد عدم التطابق يف املوجودات واملطلوبات 
اآجال ا�صتحقاق املوجودات واملطلوبات و  والذي من املمكن ان يعر�ص املجموعة ملخاطر ال�صيولة، ويبني االإي�صاح (50) 

االإي�صاح (47) توزيع املطلوبات (غري خم�صومة) على ا�صا�ص الفرتة املتبقية لال�صتحقاق التعاقدي. 
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د -  خماطر ال�صوق
تعرف خماطر ال�صوق على اأنها اخل�صارة املحتملة جراء التغري يف قيمة حمافظ املجموعة نتيجة لتقلبات اأ�صعار الفائدة 
ال�صوق ت�صمل  التي تعر�صنا ملخاطر  الثالثة  الرئي�صية  الن�صاطات  اإن  وال�صلع.  االأ�صهم  واأ�صعار  االأجنبية  العمالت  و�صرف 
وحمفظة  البنكية  املحفظة  يف  وذلك  الراأ�صمالية  ال�صوق  واأدوات  االأجنبية  والعمالت  النقدية  ال�صوق  باأدوات  املتاجرة 

املتاجرة، ويبني االإي�صاح (45) خماطر ح�صا�صية اال�صعار ال�صوقية.

1 -  خماطر اأ�صعار الفائدة
تعترب خماطر اأ�صعار الفائدة لدى املجموعة حمدودة ، وتتم اإدارتها ومراقبتها ب�صورة م�صتمرة.  اإن اجلزء االأكرب من هذه 
املخاطر يرتكز يف املدى الق�صري والآجال ال تزيد عن �صنة، يف حني اأن اجلزء الذي يزيد عن �صنة واحدة م�صيطر عليه 
ب�صكل حمكم.  وتتم اإدارة خماطر اأ�صعار الفائدة وفقا لل�صيا�صات واحلدود املقّرة من قبل اللجنة العليا الإدارة املوجودات 

واملطلوبات، ويبني االإي�صاح (46) مدى تعر�ص املجموعة لتقلبات ا�صعار الفائدة .

2 -  خماطر اأ�صواق راأ�ص املال
اإن اال�صتثمار يف اأدوات �صوق راأ�ص املال معر�ص ملخاطر ال�صوق نتيجة لتقلب اأ�صعارها. واإن املخاطر املحتملة للمجموعة 
وخماطر  الفوائد  اأ�صعار  خماطر  على  ال�صارمة  للرقابة  نتيجة  حمدودة  تعترب  اال�صتثمار  من  النوع  هذا  على  واملرتتبة 
االئتمان. كما وي�صار يف هذا املجال اإىل حمفظة ا�صتثمارات املجموعة من االأ�صهم، حيث ت�صكل هذه اال�صتثمارات ن�صبة 

متدنية من اإجمايل ا�صتثمارات املجموعة. 

3 -  خماطر اأ�صعار �صرف العمالت االأجنبية
اإن االإيرادات املتحققة من العمالت االأجنبية تنتج ب�صكل اأ�صا�صي من العمليات التي يقوم بها العمالء.  ويتم و�صع حدود 
�صارمة لتعامل املجموعة حل�صابها يف جمال املتاجرة بالعملة االأجنبية ، كما يتم التحوط وب�صكل منا�صب ملثل هذه العمليات 
وذلك للتعامل مع التقلبات املتوقعة للعمالت وبال�صكل الذي يقلل من خماطر اأ�صعار �صرف العمالت اإىل حدودها الدنيا ، 

ويبني االإي�صاح (48) �صايف مراكز العمالت االجنبية .

هـ -  املخاطر الت�صغيلية
تعرف على اأنها اخل�صائر التي ميكن للمجموعة اأن تواجهها نتيجة خلل يف �صيا�صات و اإجراءات العمل والعن�صرالب�صري 
واالأنظمة االآلية و البنية التكنولوجية،اإ�صافة اإىل وقوع حوادث خارجية . و يتم اإدارة هذه املخاطر من خالل اإطار �صامل 

�صمن عملية تعزيز وتقوية ال�صوابط والرقابة الداخلية للمجموعة.
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44 - مخ�طر االئتم�ن

اأ - اجم�يل التعر�ش ملخ�طر االئتم�ن )بعد مخ�س�ش التدين والفوائد املعلقة و قبل ال�سم�ن�ت و مخفف�ت املخ�طر(:

باآالف الدوالرات االأمريكية
31 كانـــــون االول 

20152014التعر�ش االئتم�ين املرتبط ببنود داخل ق�ئمة املركز امل�يل املوحد : 

323 949 9366 016 9ار�صدة لدى بنوك مركزية
078 664 4034 992 2اأر�صدة لدى بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية

446 110 018 99 اإيداعات لدى بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية
990 074 2001 784 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

028 002 98722 180 22ت�سهيالت ائتم�نية مب��سرة ب�لتكلفة املطف�أة

994 394 0114 678 4لالأفراد
020 687 3702 560 2لل�صركات ال�صغرية واملتو�صطة

721 378 25613 547 13لل�صركات الكربى
220 482 382 191 للبنوك واملوؤ�ص�صات املالية
073 059 9681 203 1للحكومات و القطاع العام

018 117 7099 003 9موجودات مالية اأخرى بالتكلفة املطفاأة
395 390 870 367 موجودات اأخرى و م�صتقات مالية - قيمة عادلة موجبة

278 308 12344 445 44 جمموع التعر�ش االئتم�ين املرتبط ببنود داخل ق�ئمة املركز امل�يل املوحد

التعر�ش االئتم�ين املرتبط ببنود خ�رج ق�ئمة املركز امل�يل املوحد :

319 093 3932 152 2اعتمادات
892 884 359 688 قبوالت
896 513 87013 813 12كفاالت

108 088 7735 069 5ت�صهيالت ائتمانية ممنوحة وغري م�صتغلة
215 580 39521 724 20املجموع

493 888 51865 169 65املجموع الكلي للتعر�ش االئتم�ين

اجلدول اعاله ميثل احلد االأق�صى ملخاطر التعر�ص االئتماين للبنك كما يف 31 كانون االول 2015 و2014 دون اخذ ال�صمانات و خمففات خماطر 
االئتمان بعني االعتبار.
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ب - تتوزع التعر�س�ت االأئتم�نية للموجودات ح�سب درجة املخ�طر وفق اجلدول الت�يل*:

باآالف الدوالرات االأمريكية
 31 كانون االول 2015

اأفراد 
�صركات

بنوك 
وموؤ�ص�صات مالية

حكومات 
املجموعوقطاع عام �صغرية 

كربىومتو�صطة

277 895 65426 618 79317 198 0444 357 8752 353 9111 366 1 متدنية املخاطر
791 265 09517 407 620 886 550 330 31911 322 2071 319 3 مقبولة املخاطر 
280 181 306  -    061 124 710 40 203 16   منها م�صتحقة:
342 127 306  -    927 86 104 28 005 12       لغاية 30 يوم

938 53 -    -    134 37 606 12 198 4       من 31 لغاية 60 يوم
899 394 -    -    011 328 714 37 174 29 حتت املراقبة
654 549 0211 1 023 31 629 043 3691 254 612 219 غري ع�ملة

232 60 -    97  913 17 286 16 936 25       دون امل�صتوى
458 548 -    670 29 853 487 462 16 473 14       م�صكوك فيها

964 940 021 1 256 1 863 537 621 221 203 179       هالكة
621 105 77046 026 43618 116 2345 059 27715 968 9042 934 4املجموع

248 419 -    499 4 632 253 491 91 626 69 يطرح: فوائد وعموالت معلقة
250 241 7511 2 353 1 868 931 135 134 143 171 يطرح: خم�ص�ص تدين 

123 445 01944 024 58418 110 7345 873 65113 742 1352 694 4    ال�س�يف 

* ت�صمل التعر�صات االأئتمانية الت�صهيالت واالر�صدة وااليداعات لدى البنوك واملوؤ�ص�صات امل�صرفية وال�صندات واذونات اخلزينة واي موجودات لها 
تعر�صات ائتمانية.      
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باآالف الدوالرات االأمريكية
 31 كانون االول 2014

اأفراد 
�صركات

بنوك وموؤ�ص�صات 
مالية

حكومات 
املجموعوقطاع عام �صغرية 

كربىومتو�صطة

351 052 49527 845 25615 277 5806 053 0342 545 9861 330 1 متدنية املخاطر
554 006 99617 382 266 857 538 461 98511 221 7691 082 3 مقبولة املخاطر 
337 190 -    426 1 152 119 787 33 972 35   منها م�صتحقة:
874 97 -    58  944 38 634 27 238 31       لغاية 30 يوم

463 92 -    368 1 208 80 153 6 734 4       من 31 لغاية 60 يوم
374 337 -    -    081 280 832 32 461 24 حتت املراقبة
969 617 1081 1 202 30 341 136 9751 243 343 206 غري ع�ملة

659 40 -    -    888 7 222 12 549 20       دون امل�صتوى
940 582 -    946 28 911 525 571 10 512 17       م�صكوك فيها

370 994 108 1 256 1 542 602 182 221 282 168       هالكة
248 014 59946 229 72416 164 5407 931 82614 043 5593 644 4املجموع

447 394 -    739 3 177 237 016 93 515 60 يطرح: فوائد وعموالت معلقة
523 311 1171 2 256 1 557 021 6811 121 912 164 يطرح: خم�ص�ص تدين 

دة278 308 48244 227 72916 159 8067 672 12913 829 1322 419 4    ال�س�يف 
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ج- بلغت القيمة الع�دلة لل�سم�ن�ت املقدمة مق�بل الت�سهيالت االئتم�نية ب�لتكلفة املطف�أة بنه�ية الع�م 2015 كم� يلي:

باآالف الدوالرات االأمريكية

31 كانون االأول 2015

اأفراد 
بنوك �صركات

وموؤ�ص�صات 
مالية

حكومات 
املجموعوقطاع عام �صغرية 

كربىومتو�صطة

ال�سم�ن�ت مق�بل:

459 212 3893 199 042 4 736 548 5521 037 7401 422 ت�صهيالت عاملة / متدنية املخاطر
563 848 1885 3 445 1 694 062 0444 589 192 192 1ت�صهيالت عاملة / مقبولة املخاطر 

534 225 -    -    550 192 787 13 197 19 حتت املراقبة

307 218 -    -    465 108 521 62 321 47 غري ع�ملة:

920 28 -    -    623 3 010 11 287 14       دون امل�صتوى
512 18 -    -    088 10 179 4 245 4       م�صكوك فيها

875 170 -    -    754 94 332 47 789 28       هالكة

863 504 5779 202 487 5 445 912 9045 702 4501 681 1املجموع

ال�سم�ن�ت موزعة على النحو الت�يل :

270 587 2311 3 -    715 887 579 450 745 245 تاأمينات نقدية
767 337 -    -    995 292 323 34 449 10 كفاالت بنكية مقبولة

029 027 8393 92 -    489 220 4182 407 283 306 عقارية
158 647 188 3 -    114 472 439 170 417 1 اأ�صهم متداولة

097 417 -    -    582 313 702 13 813 89 �صيارات واآليات
542 488 3193 103 487 5 550 725 4431 626 743 027 1اخرى

863 504 5779 202 487 5 445 912 9045 702 4501 681 1املجموع
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بلغت القيمة الع�دلة لل�سم�ن�ت املقدمة مق�بل الت�سهيالت االئتم�نية ب�لتكلفة املطف�أة بنه�ية الع�م 2014 كم� يلي:

باآالف الدوالرات االأمريكية

31 كانون االأول 2014

اأفراد 
بنوك �صركات

وموؤ�ص�صات 
مالية

حكومات وقطاع 
املجموععام �صغرية 

كربىومتو�صطة

ال�سم�ن�ت مق�بل:

032 073 3593 215 504 4 324 199 3441 325 5011 328 ت�صهيالت عاملة / متدنية املخاطر
620 231 6-    878 43 556 414 2534 673 933 099 1ت�صهيالت عاملة / مقبولة املخاطر 

456 144 -    -    532 116 739 11 185 16 حتت املراقبة

508 268 -    -    762 153 892 64 854 49 غري ع�ملة:

171 36 -    -    025 19 179 6 967 10       دون امل�صتوى
201 31 -    -    053 14 242 8 906 8       م�صكوك فيها

136 201 -    -    684 120 471 50 981 29       هالكة

616 717 3599 215 382 48 174 884 2285 075 4732 494 1املجموع

 ال�سم�ن�ت موزعة على النحو الت�يل :
197 820 3181 29 -    850 915 350 655 679 219 تاأمينات نقدية

132 358 -    477 39 534 257 569 59 552 1 كفاالت بنكية مقبولة
999 121 8593 44 017 2 578 205 7312 564 814 304 عقارية

516 517 -    -  126 371 796 143 594 2 اأ�صهم متداولة
935 447 -    -    955 339 356 26 624 81 �صيارات واآليات

837 451 1823 141 888 6 131 794 4261 625 210 884 اخرى

616 717 3599 215 382 48 174 884 2285 075 4732 494 1املجموع
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د - ت�سنيف �سندات الدين ح�سب درجة املخ�طر

اجلدول التايل يبني ت�صنيف  �صندات الدين ح�صب درجة املخاطر  با�صتخدام الت�صنيف االئتماين لوكاالت الت�صنيف االئتمانية العاملية: 

باآالف الدوالرات االأمريكية
31 كانون االأول 2015

موجودات مالية بالقيمة الت�صنيف االئتماين 
العادلة من خالل قائمة الدخل

موجودات مالية اأخرى 
املجموع بالتكلفة املطفاأة

القطاع اخلا�ص:
A- اىل AAA 810 618 2711 319 5391 299 من
B- اىل BBB+ 014 342 014 342 -    من

B- 403 10 403 10 -    اقل من
239 169 023 108 216 61 غري م�صنف

443 647 9987 223 4457 423 حكومات وقطاع عام
909 787 7099 003 2009 784 املجموع

باآالف الدوالرات االأمريكية
31 كانون االأول 2014

 موجودات مالية بالقيمة الت�صنيف االئتماين 
العادلة من خالل قائمة الدخل

موجودات مالية اأخرى 
املجموع بالتكلفة املطفاأة

القطاع اخلا�ص:
A- اىل AAA 175 588 8631 174 3121 413 من
B- اىل BBB+ 561 396 561 396 -    من

B- 954 10 954 10 -    اقل من
053 160 296 137 757 22 غري م�صنف

265 036 3448 397 9217 638 حكومات وقطاع عام
008 192 01810 117 9909 074 1املجموع
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 هـ - التعر�ش ملخ�طر االئتم�ن للموجودات ح�سب التوزيع اجلغرايف :

باآالف الدوالرات االأمريكية
31 كانون االأول 2015

االأردن
البلدان 
العربية 
االأخرى

بقية دول اأمريكااأوروبااآ�صيا *
املجموعالعامل

936 016 3869 1 -  644 629 9561 4 628 006 3223 374 4ار�صدة لدى بنوك مركزية
ار�صدة وايداعات لدى بنوك 

421 091 6143 80 207 363 689 119 1891 359 589 064 1331 104 وموؤ�ص�صات م�صرفية

موجودات مالية بالقيمة العادلة من 
200 784 -  -  728 309 975 49 497 424 -  خالل قائمة الدخل

ت�سهيالت ائتم�نية مب��سرة 
ب�لتكلفة املطف�أة

5 536 77914 407 265 294 7201 082 857 30 514 828 85222 180 987

011 678 9994 296 714 4 259 56 907 2 649 171 4832 145 2اأفراد
370 560 5962 205 800 25 081 368 220 28 191 340 4821 592 �صركات �صغرية ومتو�صطة

256 547 21513 322 -  644 636 093 259 265 629 0399 700 2�صركات كربى
382 191 042 4 -  873 21 -  619 148 848 16 بنوك وموؤ�ص�صات مالية

968 203 1-  -  -  500 4 541 117 9271 81 حكومات وقطاع عام
709 003 0979 196 584 525 739 571 411 188 025 621 8534 900 2موجودات مالية اأخرى بالتكلفة املطفاأة

موجودات اأخرى و م�صتقات مالية - 
870 367 317 7 520  036 67 359 3 007 239 631 50 قيمة عادلة موجبة

123 445 26644 114 8251 919 693 780 6104 900 011 763 71823 966 12املجموع 

              

278 308 81144 161 1901 665 8991 875 3663 846 522 460 49024 298 12املجموع كم� يف 31 ك�نون االأول 2014

* با�صتثناء البلدان العربية
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و- التعر�ش ملخ�طر االئتم�ن للموجودات ح�سب القط�ع االقت�س�دي :

باآالف الدوالرات االأمريكية
31 كانون االأول 2015

  بنوك �صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركـــــــــــــــــــــــــــاتافراد
وموؤ�ص�صات مالية

  احلكومة 
املجموعوالقطاع العام �صناعة 

خدمات عامةا�صهمنقل�صياحة وفنادقزراعةجتارةعقاراتان�صاءاتوتعدين

936 016 9369 016 9-    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    ار�صدة لدى بنوك مركزية

421 091 3-    421 091 3-    -    -    -    -    -    -    -    -    -    ار�صدة وايداعات لدى بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية

200 784 445 423 131 331 -    -    624 29 -    -    -    -    -    -    -    موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

987 180 96822 203 3821 191 054 866 0462 67 236 752 032 626 038 164 191 621 7733 710 4831 861 7731 438 0114 678 4ت�صهيالت اإئتمانية مبا�صرة بالتكلفة املطفاأة

709 003 9989 223 3977 410 3301 190 -    265 25 -    -    156 41 756 14 199 17 608 80 -    موجودات مالية اأخرى بالتكلفة املطفاأة

870 367 672 155 253 86 712 35 -    748 9 485 3 382 1 097 16 676 7 090 10 631 25 124 16 موجودات اأخرى و م�صتقات مالية - قيمة عادلة موجبة

123 445 01944 024 58418 110 0965 092 0463 67 873 816 517 629 420 165 444 678 2053 733 7721 888 0121 545 1354 694 4    املجموع

باآالف الدوالرات االأمريكية
31 كانون االأول 2014

  بنوك �صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركـــــــــــــــــــــــــــاتافراد
وموؤ�ص�صات مالية

  احلكومة 
املجموعوالقطاع العام �صناعة 

خدمات عامةا�صهمنقل�صياحة وفنادقزراعةجتارةعقاراتان�صاءاتوتعدين

323 949 3236 949 6-    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    ار�صدة لدى بنوك مركزية

524 774 4-    524 774 4-    -    -    -    -    -    -    -    -    -    ار�صدة وايداعات لدى بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية

990 074 9211 638 314 413 -    -    755 22 -    -    -    -    -    -    -    موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

028 002 07322 059 2201 482 598 630 7292 87 606 787 005 609 323 168 571 734 2843 641 1821 605 4431 801 9944 394 4ت�صهيالت اإئتمانية مبا�صرة بالتكلفة املطفاأة

018 117 3449 397 1337 397 2721 170 -    890 25 -    -    464 42 633 15 732 19 550 48 -    موجودات مالية اأخرى بالتكلفة املطفاأة

395 390 821 182 538 92 817 30 -    366 9 965 2 029 1 763 16 655 6 385 7 918 15 138 24 موجودات اأخرى و م�صتقات مالية - قيمة عادلة موجبة

278 308 48244 227 72916 159 6877 831 7292 87 617 845 970 611 352 169 798 793 5723 663 2991 632 9111 865 1324 419 4    املجموع
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و- التعر�ش ملخ�طر االئتم�ن للموجودات ح�سب القط�ع االقت�س�دي :

باآالف الدوالرات االأمريكية
31 كانون االأول 2015

  بنوك �صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركـــــــــــــــــــــــــــاتافراد
وموؤ�ص�صات مالية

  احلكومة 
املجموعوالقطاع العام �صناعة 

خدمات عامةا�صهمنقل�صياحة وفنادقزراعةجتارةعقاراتان�صاءاتوتعدين

936 016 9369 016 9-    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    ار�صدة لدى بنوك مركزية

421 091 3-    421 091 3-    -    -    -    -    -    -    -    -    -    ار�صدة وايداعات لدى بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية

200 784 445 423 131 331 -    -    624 29 -    -    -    -    -    -    -    موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

987 180 96822 203 3821 191 054 866 0462 67 236 752 032 626 038 164 191 621 7733 710 4831 861 7731 438 0114 678 4ت�صهيالت اإئتمانية مبا�صرة بالتكلفة املطفاأة

709 003 9989 223 3977 410 3301 190 -    265 25 -    -    156 41 756 14 199 17 608 80 -    موجودات مالية اأخرى بالتكلفة املطفاأة

870 367 672 155 253 86 712 35 -    748 9 485 3 382 1 097 16 676 7 090 10 631 25 124 16 موجودات اأخرى و م�صتقات مالية - قيمة عادلة موجبة

123 445 01944 024 58418 110 0965 092 0463 67 873 816 517 629 420 165 444 678 2053 733 7721 888 0121 545 1354 694 4    املجموع

باآالف الدوالرات االأمريكية
31 كانون االأول 2014

  بنوك �صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركـــــــــــــــــــــــــــاتافراد
وموؤ�ص�صات مالية

  احلكومة 
املجموعوالقطاع العام �صناعة 

خدمات عامةا�صهمنقل�صياحة وفنادقزراعةجتارةعقاراتان�صاءاتوتعدين

323 949 3236 949 6-    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    ار�صدة لدى بنوك مركزية

524 774 4-    524 774 4-    -    -    -    -    -    -    -    -    -    ار�صدة وايداعات لدى بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية

990 074 9211 638 314 413 -    -    755 22 -    -    -    -    -    -    -    موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

028 002 07322 059 2201 482 598 630 7292 87 606 787 005 609 323 168 571 734 2843 641 1821 605 4431 801 9944 394 4ت�صهيالت اإئتمانية مبا�صرة بالتكلفة املطفاأة

018 117 3449 397 1337 397 2721 170 -    890 25 -    -    464 42 633 15 732 19 550 48 -    موجودات مالية اأخرى بالتكلفة املطفاأة

395 390 821 182 538 92 817 30 -    366 9 965 2 029 1 763 16 655 6 385 7 918 15 138 24 موجودات اأخرى و م�صتقات مالية - قيمة عادلة موجبة

278 308 48244 227 72916 159 6877 831 7292 87 617 845 970 611 352 169 798 793 5723 663 2991 632 9111 865 1324 419 4    املجموع
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45- مخـــ�طـــر ال�ســــوق

خماطر ح�صا�صية اال�صعار ال�صوقية

  - بافرتا�ص ان ن�صبة التغري على اال�صعار ال�صوقية مبقدار ( 5٪ ) عن اال�صعار القائمة كما 31 كانون االول 2015 و2014 فان ح�صا�صية قائمة 
الدخل املوحد وحقوق امللكية �صتكون على النحو التايل:      

باآالف الدوالرات االأمريكية

31 كانون االأول 312014 كانون االأول 2015

املجموعحقوق امللكيةقائمة الدخل املوحداملجموعحقوق امللكيةقائمة الدخل املوحد

521 37 -    521 37 987 40 -    987 40 ح�صا�صية ا�صعار الفوائد 

239 17 146 5 093 12 403 9 111 1 292 8 ح�صا�صية ا�صعار ال�صرف

472 30 877 27 595 2 341 26 952 23 389 2 ح�صا�صية ا�صعار ادوات امللكية

232 85 023 33 209 52 731 76 063 25 668 51 املجموع 
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  46 - مخ�طر ا�سع�ر الف�ئدة
 اأ - فيم� يلي بي�ن مدى تعر�ش املجموعة لتقلب�ت ا�سع�ر الف�ئدة كم� يف 31 ك�نون االأول 2015 

) يتم الت�سنيف على ا�س��ش فرتات اع�دة ت�سعري الف�ئدة او اال�ستحق�ق ايهم� اقرب( :

باآالف  الدوالرات االأمريكية

لغاية �صهر واحداملوجودات
اأكرث من 

�صهر ولغاية 
3 اأ�صهر

اأكرث من 3 
اأ�صهر ولغاية 

6 اأ�صهر

اأكرث من 6 
اأ�صهر ولغاية 

�صنة

اأكرث من 
�صنة ولغاية 3 

�صنوات
اأكرث من 3 

�صنوات

غري خا�صعة 
ملخاطر 
ا�صعار 
الفائدة

املجموع

445 455 445 455 -  -  -  -  -  -  النقد يف اخلزينة
107 835 1071 835 1-  -  -  -  -  -  احتياطي اجباري

829 181 4687 173 2-  -  -  -  -  361 008 5ار�صدة لدى بنوك مركزية
ار�صدة وايداعات لدى بنوك 

421 091 3-  -  -  626 10 612 75 095 367 088 638 2وموؤ�ص�صات م�صرفية

موجودات مالية بالقيمة العادلة 
980 831 780 47 670 74 181 82 301 195 482 86 749 266 817 78 من خالل قائمة الدخل

ت�صهيالت ائتمانية مبا�صرة بالتكلفة 
987 180 22-  289 474 6143 389 4722 530 9921 354 8322 382 7883 048 9املطفاأة

موجودات مالية بالقيمة العادلة 
038 479 038 479 -  -  -  -  -  -  من خالل الدخل ال�صامل االآخر

709 003 9-  025 234 7311 418 0072 779 7241 880 595 622 6271 068 1موجودات مالية اأخرى بالتكلفة املطفاأة
290 916 2902 916 2-  -  -  -  -  -  ا�صتثمارات يف �صركات حليفة

135 461 135 461 -  -  -  -  -  -  موجودات ثابتة
موجودات اأخرى و م�صتقات مالية 

023 549 800 456 60  570 9 706 3 805 29 365 22 717 26 - قيمة عادلة موجبة

629 58 629 58 -  -  -  -  -  -  موجودات �صريبية موؤجلة 
593 044 69249 883 0448 783 0964 900 1124 519 6153 427 6363 661 3985 869 17جمموع املوجودات

  

  املطلوب�ت
734 636 2083 323 -  115 6 257 60 050 109 307 939 797 198 2ودائع بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية

228 799 46032 016 07011 157 856 656 205 574 7242 728 0862 232 8274 433 11ودائع عمالء
090 443 4062 404 402 8 838 20 510 449 628 254 896 255 410 049 1تاأمينات نقدية
745 75 -  018 43 078 17 671 2 308 10 316 1 354 1 اأموال مقرت�صة

918 235 918 235 -  -  -  -  -  -  خم�ص�ص �صريبة الدخل
235 145 235 145 -  -  -  -  -  -  خم�ص�صات اأخرى

مطلوبات اأخرى و م�صتقات مالية - 
959 680 5431 565 0961 1 445  795 6 224 31 330 18 526 57 قيمة عادلة �صالبة

103 12 103 12 -  -  -  -  -  -  مطلوبات �صريبية موؤجلة
012 029 87341 702 58613 209 332 701 438 093 9343 133 9353 446 9145 740 14جمموع املطلوب�ت

581 015 8(181 819 4)458 573 7644 198 6744 425 681 293 701 214 484 128 3الفجوة للفئة 
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 ب - فيم� يلي بي�ن مدى تعر�ش املجموعة لتقلب�ت ا�سع�ر الف�ئدة كم� يف 31 ك�نون االأول 2014 
) يتم الت�سنيف على ا�س��ش فرتات اع�دة ت�سعري الف�ئدة او اال�ستحق�ق ايهم� اقرب( :

باآالف الدوالرات االأمريكية

املوجودات
لغاية �صهر 

واحد
اأكرث من 

�صهر ولغاية 
3 اأ�صهر

اأكرث من 3 
اأ�صهر ولغاية 

6 اأ�صهر

اأكرث من 6 
اأ�صهر ولغاية 

�صنة

اأكرث من 
�صنة ولغاية 3 

�صنوات
اأكرث من 3 

�صنوات

غري خا�صعة 
ملخاطر 
ا�صعار 
الفائدة

املجموع

651 442 651 442 -  -  -  -  -  -  النقد يف اخلزينة
736 681 7361 681 1-  -  -  -  -  -  احتياطي اجباري

587 267 9785 748 1-  -  826 40 610 62 245 42 928 372 3ار�صدة لدى بنوك مركزية
ار�صدة وايداعات لدى بنوك 

وموؤ�ص�صات م�صرفية
4 192 108 471 970 87 757 22 689  -  -  -4 774 524

موجودات مالية بالقيمة 
العادلة من خالل قائمة الدخل

 121 016 209 647 52 282 363 293 281 879 46 873 51 9041 126 894

ت�صهيالت ائتمانية مبا�صرة 
بالتكلفة املطفاأة

9 561 0263 177 7632 131 4011 468 4982 188 2603 475 080  -22 002 028

موجودات مالية بالقيمة 
العادلة من خالل الدخل 

ال�صامل االآخر
  -  -  -  -  -  - 477 547 477 547

موجودات مالية اأخرى بالتكلفة 
املطفاأة

 927 3251 534 9191 263 8731 346 0772 956 2721 088 552  -9 117 018

624 829 6242 829 2-  -  -  -  -  -  ا�صتثمارات يف �صركات حليفة
241 473 241 473 -  -  -  -  -  -  موجودات ثابتة

موجودات اأخرى و م�صتقات 
مالية - قيمة عادلة موجبة

 27 323 21 629 24 648 3 255 31 702 2 369 449 890 560 816

932 58 932 58 -  -  -  -  -  -  موجودات �صريبية موؤجلة 
598 812 50348 214 8748 612 1134 458 6385 244 5713 622 1733 458 7265 201 18جمموع املوجودات

  

  املطلوب�ت
113 081 7714 392 -  755 7 276 3 690 246 110 245 511 185 3ودائع بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية

271 065 78232 526 83210 78 560 461 039 605 4322 769 6032 274 0234 349 11ودائع عمالء
558 903 4972 432 482 22 075 29 110 102 931 273 335 051 1281 992 تاأمينات نقدية
091 87 -  380 31 375 12 640 2 360 7 566  770 32 اأموال مقرت�صة

248 235 248 235 -  -  -  -  -  -  خم�ص�ص �صريبة الدخل

203 144 203 144 -  -  -  -  -  -  خم�ص�صات اأخرى
مطلوبات اأخرى و م�صتقات 

مالية - قيمة عادلة �صالبة
 90 913 31 994 37 841 3 679  312 1 8331 228 8771 395 449

924 11 924 11 -  -  -  -  -  -  مطلوبات �صريبية موؤجلة

857 923 30240 972 52712 134 077 511 744 716 2542 335 6083 603 3455 650 15جمموع املطلوب�ت

741 888 7(799 757 4)347 478 0364 947 8944 527 317 287 (435 145 )381 551 2الفجوة للفئة 
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  47 - مخ�طر ال�سيولة

الــتــعــ�قــدي  لــال�ــســتــحــقــ�ق  املتبقية  الــفــرتة  ــ��ــش  ا�ــس عــلــى  مــخــ�ــســومــة(  املــطــلــوبــ�ت )غـــري  تــوزيــع  بــيــ�ن  يــلــي  فــيــمــ�   -  اأ 
كم� يف 31 ك�نون االأول 2015:

باآالف الدوالرات االأمريكية

املطلوب�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 
املجموعا�صتحقاق

574 879 2083 323 -  743 29 340 60 816 349 368 906 099 210 2ودائع بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية

157 116 44433 356 87112 259 436 783 098 716 5342 875 4012 255 3734 869 9ودائع عمالء

781 449 4062 404 310  678 41 582 511 147 324 822 200 836 966 تاأمينات نقدية

921 75 -  834 48 078 17 671 2 668 4 316 1 354 1 اأموال مقرت�صة
918 235 918 235 -  -  -  -  -  -  خم�ص�ص �صريبة الدخل

235 145 235 145 -  -  -  -  -  -  خم�ص�صات اأخرى
964 53 361 34 240 9 161 3 390 1 170 2 161 1 481 2  م�صتقات مالية - قيمة عادلة �صالبة

254 627 6981 554 364  802 965 258 17 440 29 102 12 590 47 مطلوبات اخرى
103 12 103 12 -  -  -  -  -  -  مطلوبات �صريبية موؤجلة

907 595 37341 066 61914 318 898 840 3391 309 7753 585 1703 377 7335 097 13جمموع املطلوب�ت 

  
جمموع املوجودات ح�سب 

ا�ستحق�ق�ته� املتوقعة
11 052 3545 446 3952 875 9143 401 9296 220 7108 398 96411 648 32749 044 593
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الــتــعــ�قــدي  لال�ستحق�ق  املتبقية  ــرتة  ــف ال ا�ــســ��ــش  عــلــى  مــخــ�ــســومــة(  )غـــري  املــطــلــوبــ�ت  ــع  ــوزي ت بــيــ�ن  يــلــي  فيم�    -  ب 
كم� يف 31 ك�نون االأول 2014:

باآالف الدوالرات االأمريكية

املطلوب�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 
املجموعا�صتحقاق

219 149 7714 392 755 7 350 8 701 4 536 261 933 172 173 301 3ودائع بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية
087 302 15232 691 57711 131 953 530 944 695 2872 954 8302 350 3444 947 9ودائع عمالء

093 915 5252 422 648 14 397 37 733 111 931 280 731 110 1281 937 تاأمينات نقدية
127 87 -  694 56 060 20 640 2 750 5 566  417 1 اأموال مقرت�صة

248 235 248 235 -  -  -  -  -  -  خم�ص�ص �صريبة الدخل
203 144 203 144 -  -  -  -  -  -  خم�ص�صات اأخرى

735 62 134 23 196 11 598 9 455 1 374  432 2 546 14 م�صتقات مالية - قيمة عادلة �صالبة
960 332 8381 470 453  421 661 040 2 100 110 538 21 570 66 مطلوبات اأخرى 

924 11 924 11 -  -  -  -  -  -  مطلوبات �صريبية موؤجلة
596 240 79541 391 32313 222 779 267 5131 818 9782 612 0303 659 1785 268 14جمموع املطلوب�ت 

  
جمموع املوجودات ح�سب 

ا�ستحق�ق�ته� املتوقعة
10 133 4936 516 1203 068 7073 594 9416 795 2267 882 54410 821 56748 812 598
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48 - �س�يف مراكز العمالت االأجنبية اي
   ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

31 كانون االأول 312014 كانون االأول 2015

املعادل باآالف الدوالراتعملة االأ�صا�ص باالآالف املعادل باآالف الدوالراتعملة االأ�صا�ص باالآالف 

764 87 764 87 115 45 115 45 دوالر اأمريكي

245 87 081 56 004 6 051 4 جنيه اإ�صرتليني

(932 11 )(820 9 )(621 23 )(628 21 )يورو

329  556 55 927 7 750 954 ين ياباين

(920 2 )(890 2 )(263 1 )(250 1 )فرنك �صوي�صري

379 81 681 131 اأخرى*

 165 843 241 865

* ميثل املبلغ املعادل بالدوالر االأمريكي للعمالت االخرى قيمة جمموعة عمالت اجنبية متعددة.    
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اي   49 - م�ستوي�ت القيمة الع�دلة

اأ - القيمة الع�دلة للموجودات امل�لية واملطلوب�ت امل�لية للمجموعة واملحددة ب�لقيمة الع�دلة ب�سكل م�ستمر:
ان بع�ص املوجودات املالية واملطلوبات املالية للمجموعة مقيمة بالقيمة العادلة يف نهاية كل فرتة مالية ، واجلدول التايل يو�صح معلومات حول 

كيفية حتديد القيمة العادلة لهذه املوجودات املالية واملطلوبات املالية (طرق التقييم واملدخالت امل�صتخدمة) :

املوجودات املالية / املطلوبات املالية

القيمة العادلة 
باآالف الدوالرات االمريكية

م�صتوى القيمة 
العادلــــــــة

طــــــريقة التقييم 
واملدخالت امل�صتخدمة

مدخالت 
هامة  
غري 

ملمو�صة

العالقة بني 
املدخالت الهامة  

غري امللمو�صة 
والقيمة العادلة 31 كانون االول 

20152014موجودات م�لية ب�لقيمة الع�دلة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة 

الدخل:
ال ينطبقال ينطبق اال�صعار املعلنة يف اال�صواق املالية امل�صتوى االول 921 638 445 423 اذونات و�صندات حكومية

ال ينطبقال ينطبق اال�صعار املعلنة يف اال�صواق املالية امل�صتوى االول 312 413 131 331 �صندات �صركات

امل�صتوى 757 22 624 29 �صلف وقرو�ص
الثاين

 عن طريق مقارنتها بالقيمة 
ال ينطبقال ينطبقال�صوقية الداة مالية م�صابهة 

ال ينطبقال ينطبق اال�صعار املعلنة يف اال�صواق املالية امل�صتوى االول 904 51 780 47 ا�صهم و�صناديق ا�صتثمارية
جمموع املوجودات امل�لية ب�لقيمة الع�دلة 

من خالل ق�ئمة الدخل
 831 9801 126 894

264 56 235 58 م�ستق�ت م�لية -قيمة ع�دلة موجبة
امل�صتوى 

الثاين
 عن طريق مقارنتها بالقيمة 
ال ينطبقال ينطبقال�صوقية الداة مالية م�صابهة 

  موجودات مالية  بالقيمة العادلة من خالل  
الدخل ال�صامل االآخر:

ال ينطبقال ينطبق اال�صعار املعلنة يف اال�صواق املالية امل�صتوى االول 820 241 776 256 ا�صهم متوفر لها ا�صعار �صوقية

امل�صتوى 727 235 262 222 ا�صهم غري متوفر لها ا�صعار �صوقية
الثاين

 عن طريق ا�صتخدام موؤ�صر 
ال ينطبقال ينطبقالقطاع يف ال�صوق  

جمموع  املوجودات امل�لية  ب�لقيمة 
الع�دلة من خالل  الدخل ال�س�مل االآخر

 479 038 477 547

705 660 2531 369 1جمموع املوجودات امل�لية ب�لقيمة الع�دلة

مطلوب�ت م�لية ب�لقيمة الع�دلة

امل�صتوى 489 62 705 53 م�صتقات مالية -قيمة عادلة �صالبة
الثاين

 عن طريق مقارنتها بالقيمة 
ال ينطبقال ينطبقال�صوقية الداة مالية م�صابهة 

489 62 705 53 جمموع املطلوب�ت امل�لية ب�لقيمة الع�دلة

  مل تكن هنالك اأي حتويالت بني امل�صتوى االول وامل�صتوى الثاين خالل العام 2015 و2014. 
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ب - القيمة الع�دلة للموجودات امل�لية واملطلوب�ت امل�لية للمجموعة والغري محددة ب�لقيمة الع�دلة ب�سكل م�ستمر:
با�صتثناء ما يرد يف اجلدول ادناه اننا نعتقد ان القيمة الدفرتية للموجودات املالية واملطلوبات املالية الظاهرة يف القوائم املالية املوحدة 

للمجموعة تقارب قيمتها العادلة:

باآالف الدوالرات االمريكية
31 كانون االول 312014 كانون االول 2015

م�صتوى القيمة العادلة القيمة العادلةالقيمة الدفرتيةالقيمة العادلةالقيمة الدفرتية
موجودات م�لية غري محددة  ب�لقيمة الع�دلة

امل�صتوى الثاين736 681 7361 681 1071 835 1071 835 1احتياطي نقدي اجباري لدى بنوك مركزية 
ودائع الجل وخا�صعة ال�صعار لدى بنوك 

امل�صتوى الثاين047 329 0693 328 6933 393 7244 392 4مركزية 

امل�صتوى الثاين577 190 540 190 686 615 637 615 �صهادات ايداع لدى بنوك مركزية
ح�صابات جارية وودائع لدى بنوك 

امل�صتوى الثاين564 779 5244 774 9354 095 4213 091 3وموؤ�ص�صات م�صرفية

امل�صتوى الثاين029 066 02822 002 85122 247 98722 180 22ت�صهيالت ائتمانية مبا�صرة بالتكلفة املطفاة
امل�صتوى االول والثاين095 219 0189 117 8979 095 7099 003 9موجودات مالية اخرى بالتكلفة املطفاة

جمموع املوجودات امل�لية غري 
املحددة ب�لقيمة الع�دلة

41 119 58541 284 16941 093 91541 266 048

مطلوب�ت م�لية غري محددة ب�لقيمة الع�دلة

امل�صتوى الثاين175 084 1134 081 4274 643 7343 636 3ودائع بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية
امل�صتوى الثاين895 180 27132 065 30832 907 22832 799 32ودائع عمالء

امل�صتوى الثاين129 919 5582 903 5072 449 0902 443 2تامينات نقدية
امل�صتوى الثاين839 88 091 87 128 77 745 75 اأموال مقرت�صة 

جمموع املطلوب�ت امل�لية غري املحددة 
ب�لقيمة الع�دلة

38 954 79739 077 37039 137 03339 273 038

ان القيمة العادلة للموجودات املالية واملطلوبات املالية واملت�صمنة يف فئة امل�صتوى الثاين اعاله مت حتديدها مبا يتوافق مع مناذج الت�صعري املتبعة 
واملقبولة بناء على خ�صم التدفقات النقدية اآخذين باالعتبار �صعر الفائدة كاأهم مدخل يف االحت�صاب.
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باآالف الدوالرات االأمريكية
املجموعاأكرث من �صنةلغاية �صنةاملوجودات

445 455 -    445 455 النقد يف اخلزينة
107 835 1-    107 835 1احتياطي اجباري

829 181 7-    829 181 7ار�صدة لدى بنوك مركزية
421 091 3-    421 091 3ار�صدة وايداعات لدى بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية

980 831 430 383 550 448 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
987 180 56822 136 41910 044 12ت�صهيالت ائتمانية مبا�صرة بالتكلفة املطفاأة

038 479 038 479 -    موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�صامل االآخر
709 003 6099 071 1004 932 4موجودات مالية اأخرى بالتكلفة املطفاأة

290 916 2902 916 2-    ا�صتثمارات يف �صركات تابعة وحليفة
135 461 135 461 -    موجودات ثابتة

023 549 067 28 956 520 موجودات اأخرى وم�صتقات مالية - قيمة عادلة موجبة 
629 58 -    629 58 موجودات �صريبية موؤجلة 

593 044 13749 476 45618 568 30     جمموع املوجودات
املطلوب�ت

734 636 1173 6 617 630 3ودائع بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية
228 799 59932 832 629 966 31ودائع عمالء

090 443 5022 40 588 402 2تاأمينات نقدية
745 75 736 65 009 10 اأموال مقرت�صة

235 145 -    235 145 خم�ص�صات اأخرى
918 235 -    918 235 خم�ص�ص �صريبة الدخل

959 680 5641 978 395 702 مطلوبات اأخرى وم�صتقات مالية - قيمة عادلة �صالبة 
103 12 -    103 12 مطلوبات �صريبية موؤجلة

012 029 51841 923 4941 105 39     جمموع املطلوب�ت
581 015 6198 552 16)038 537 8(     ال�س�يف

باآالف الدوالرات االأمريكية
املجموعاأكرث من �صنةلغاية �صنةاملوجودات

651 442 -    651 442 النقد يف اخلزينة
736 681 1-    736 681 1احتياطي اجباري

587 267 5-    587 267 5ار�صدة لدى بنوك مركزية
524 774 4-    524 774 4ار�صدة وايداعات لدى بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية

894 126 8911 523 003 603 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
028 002 76422 740 2649 261 12ت�صهيالت ائتمانية مبا�صرة بالتكلفة املطفاأة

547 477 547 477 -    موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�صامل االآخر
018 117 1099 384 9094 732 4موجودات مالية اأخرى بالتكلفة املطفاأة

624 829 6242 829 2-    ا�صتثمارات يف �صركات حليفة
241 473 241 473 -    موجودات ثابتة

816 560 006 29 810 531 موجودات اأخرى وم�صتقات مالية - قيمة عادلة موجبة 
932 58 -    932 58 موجودات �صريبية موؤجلة 

598 812 18248 458 41618 354 30     جمموع املوجودات
املطلوب�ت

113 081 4054 32 708 048 4ودائع بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية
271 065 15732 549 114 516 31ودائع عمالء

558 903 5582 51 000 852 2تاأمينات نقدية
091 87 718 76 373 10 اأموال مقرت�صة

203 144 -    203 144 خم�ص�صات اأخرى
248 235 -    248 235 خم�ص�ص �صريبة الدخل

449 395 8741 661 575 733 مطلوبات اأخرى وم�صتقات مالية - قيمة عادلة �صالبة 
924 11 -    924 11 مطلوبات �صريبية موؤجلة

857 923 71240 371 1451 552 39     جمموع املطلوب�ت
741 888 4707 086 17)729 197 9(     ال�س�يف

50 - حتليل ا�ستحق�ق�ت املوجودات واملطلوب�ت 

فيما يلي حتليل ا�صتحقاقات املوجودات واملطلوبات وفقًا للفرتة املتوقعة ال�صرتدادها اأو ت�صويتها كما يف 31 كانون االأول 2015:

فيما يلي حتليل ا�صتحقاقات املوجودات واملطلوبات وفقًا للفرتة املتوقعة ال�صرتدادها اأو ت�صويتها كما يف 31 كانون االأول 2014:
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51 -  ا�ستحق�ق�ت االإرتب�ط�ت واالإلتزام�ت املحتملة
يبني اجلدول التايل ا�صتحقاقات االرتباطات واملطلوبات املحتملة على اأ�صا�ص اال�صتحقاق التعاقدي :

باآالف الدوالرات االأمريكية
31 كانون االأول 2015

من �صنة ولغاية 5 لغاية �صنة
املجموعاكرث من 5 �صنوات�صنوات

393 152 2-  602 714 791 437 1اعتمادات
359 688 -  642 8 717 679 قبوالت

  كف�الت :
828 729 964 15 136 74 728 639  - دفع

767 155 9037 130 5461 286 3182 738 3 - ح�صن التنفيذ
275 928 3844 677 004 017 8871 233 3 - اأخرى

773 069 7225 54 238 499 813 515 4ت�صهيالت ائتمانية ممنوحة وغري م�صتغلة
395 724 97320 878 1681 600 2544 245 14املجموع 

429 12 -    979 11 450  عقود م�صاريع ان�صائية
732 16 145 1 503 4 084 11 عقود م�صرتيات

257 30 692 13 912 11 653 4 عقود ايجار ت�صغيلية
418 59 837 14 394 28 187 16 املجموع 

باآالف الدوالرات االأمريكية
31 كانون االأول 2014

319 093 2-  913 62 406 030 2اعتمادات
892 884 -  358 8 534 876 قبوالت

  كف�الت :
913 062 6851 4 195 126 033 932  - دفع

772 194 2776 365 514 385 9812 443 3 - ح�صن التنفيذ
211 256 8766 291 905 817 4301 146 4 - اأخرى

108 088 1235 88 885 371 100 628 4ت�صهيالت ائتمانية ممنوحة وغري م�صتغلة
215 580 96121 749 770 772 4844 057 16املجموع 

485 8 -    065 8 420  عقود م�صاريع ان�صائية
645 10 -    265 4 380 6 عقود م�صرتيات

256 23 833 8 560 11 863 2 عقود ايجار ت�صغيلية
386 42 833 8 890 23 663 9 املجموع 



213

52 – اإدارة راأ�ش امل�ل
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:-   
باآالف الدوالرات االأمريكية

31 كانـــــــــون االول
20152014

اأ - راأ�ش امل�ل االأ�س��سي:
223 826 615 926 راأ�ص املال املدفوع
722 712 065 753 احتياطي اجباري

315 977 315 977 احتياطي اختياري
747 225 7471 225 1عالوة ا�صدار 
824 141 8241 141 1احتياطي عام

576 149 6431 194 1اأرباح مدورة *
(208 11 )-  العقارات امل�صتملكة

282 94 980 93 حقوق غري امل�صيطرين
481 116 1896 313 6جمموع راأ�ش امل�ل االأ�س��سي

ب - راأ�ش امل�ل االإ�س�يف:
(751 122 )(609 284 )اإحتياطي ترجمة ُعمالت اأجنبية

(278 219 )(621 260 )اإحتياطي تقييم ا�صتثمارات
900 17 867 13 قرو�ص م�صاندة

458 363 458 363 احتياطي خماطر م�صرفية عامة
329 39 )905 167 (جمموع راأ�ش امل�ل االإ�س�يف

134 370 5951 454 1ج - اال�ستبع�دات من را�ش امل�ل التنظيمي
676 785 6894 690 4راأ�ش امل�ل التنظيمي )اأ+ب-ج(

688 330 77432 026 33املوجودات والبنود خ�رج ق�ئمة املركز امل�يل املوحد املرجحة ب�ملخ�طر 
14.80٪14.20٪ن�سبة كف�ية راأ�ش امل�ل التنظيمي
14.80٪14.20٪ن�سبة كف�ية راأ�ش امل�ل اال�س��سي 

*   تت�صمن املوجودات ال�صريبية املوؤجلة واملوجودات غري امللمو�صة  
 - يقوم جمل�ص االدارة مبراجعة هيكلية راأ�ص املال ب�صكل ربع �صنوي، وكجزء من تلك املراجعة يقوم جمل�ص االدارة باالخذ بعني االعتبار كلفة را�ص 

املال واملخاطر كاحدى العوامل اال�صا�صية يف ادارة را�ص مال املجموعة وذلك من خالل و�صع �صيا�صة للتوزيعات النقدية ور�صملة االحتياطيات.
 - يبلغ احلد االدنى لن�صبة كفاية را�ص املال 8٪ وفقًا ملتطلبات جلنة بازل و12٪ وفقًا ملتطلبات البنك املركزي االأردين ، يف حني ان هذه الن�صبة قد 

بلغت 14.20٪ كما يف 31 كانون االأول 2015 (14.80٪ كما يف 31 كانون االأول 2014) . 
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53 - مع�مالت مع اأطراف ذات عالقة
اإن تفا�صيل االأر�صدة القائمة مع االأطراف ذات عالقة كانت كما يلي :

باآالف الدوالرات االأمريكية
31 كانون االأول 2015

ودائع لدى 
اأطراف ذات 

عالقة

ت�صهيالت ائتمانية 
مبا�صرة بالتكلفة 

املطفاأة
ودائع من اأطراف 

ذات عالقة
اعتمادات وكفاالت 

و�صحوبات وت�صهيالت 
غري م�صتغلة

068 90 949 111 -    246 110 �صركات حليفة
907 66 682 566 053 534 -    اأع�صاء جمل�ص االإدارة وكبار امل�صاهمني

 110 246 534 053 678 631 156 975
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باآالف الدوالرات االأمريكية
2015اإن تف��سيل املع�مالت مع االأطراف ذات عالقة ك�نت كم� يلي :

فوائد مدينة فوائد دائنة 
163  579  �صركات حليفة

باآالف الدوالرات االأمريكية
2014

فوائد مدينة فوائد دائنة 
169  764  �صركات حليفة

- بلغت الت�صهيالت االئتمانية املبا�صرة املمنوحة لالدارة العليا 1.9 مليون دوالر امريكي والت�صهيالت االئتمانية الغري مبا�صرة 8.5 االف دوالر امريكي 
كما يف 31 كانون االأول 2015 (0.8 مليون دوالر اأمريكي للت�صهيالت االئتمانية املبا�صرة و 0.1  مليون دوالر اأمريكي للت�صهيالت االئتمانية غري 

املبا�صرة كما يف 31 كانون االول  2014).     
 - بلغت ودائع االدارة العليا 2.2 مليون دوالر كما يف 31 كانون االأول 2015 (2.7 مليون دوالر اأمريكي كما يف 31 كانون االول  2014).  

لباقي  املمنوحة  الت�صهيالت  حدود  �صمن  تقع  امل�صاهمني  وكبار  االدارة  جمل�ص  الأع�صاء  املمنوحة  الت�صهيالت  على  املقيدة  الفوائد  ن�صب  اإن   -
العمالء.  

 - بلغت الرواتب واملكافاآت واملنافع االأخرى لالإدارة التنفيذية العليا للمجموعة يف االأردن واخلارج ما جمموعه 57.7 مليون دوالر اأمريكي لل�صنة املنتهية 
يف 31 كانون االأول 2015 (56.6 مليون دوالر اأمريكي لل�صنة املنتهية يف 31 كانون االأول 2014).      

54 -الربح لل�سهم الواحد الع�ئد مل�س�همي البنك
31 كانــــون االول    ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

20152014
باآالف الدوالرات االأمريكية

687 573 830 430 الربح لل�صنة العائد مل�صاهمي البنك
األــف �صهـــــم

800 640 800 640 املتو�صط املرجح لعدد االأ�صهم*
دوالر اأمريكي / �صـهــم

0.670.90ن�صيب ال�صهم من ربح ال�صنة (اأ�صا�صي وخمف�ص)
*  مت احت�صاب املتو�صط املرجح لعدد اال�صهم على ا�صا�ص 640.8 مليون �صهم عو�صا عن 569.6 مليون �صهم لل�صنة املنتهية يف 31 كانون اأالأول 2014 

على اعتبار ان الزيادة يف عدد اال�صهم ناجتة عن توزيع ا�صهم جمانية .

باآالف الدوالرات االأمريكية
31 كانون االأول 2014

ودائع لدى 
اأطراف ذات 

عالقة

ت�صهيالت ائتمانية 
مبا�صرة بالتكلفة 

املطفاأة
ودائع من اأطراف 

ذات عالقة
اعتمادات وكفاالت 

و�صحوبات وت�صهيالت 
غري م�صتغلة

438 85 111 116 -    675 772 �صركات حليفة
369 56 474 611 758 425 -    اأع�صاء جمل�ص االإدارة وكبار امل�صاهمني

 772 675 425 758 727 585 141 807
 - اإن ت�صنيف جميع الت�صهيالت االإئتمانية املمنوحة الأطراف ذات عالقة هي ديون عاملة بح�صب نظام الت�صنيف االإئتماين للمجموعة ، كما مل 

يتم ت�صجيل اأية خم�ص�صات تدين يف قيمة هذه الت�صهيالت . 

55 - ح�س�ب�ت مدارة ل�س�لح العمالء

  -  بلغت احل�صابات املدارة ل�صالح العمالء 3219 مليون دوالر امريكي كما يف 31 كانون االول2015 (3060 مليون دوالر امريكي
 كما يف 31 كانون االول 2014) . ال يتم اإظهار هذه احل�صابات �صمن موجودات ومطلوبات املجموعة يف القوائم املالية املوحدة. 
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باآالف الدوالرات االأمريكية56- النقد وم� يف حكمه  
31 كانــــون االول     ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

20152014
538 288 3817 472 9النقد واأر�صدة لدى بنوك مركزية ت�صتحق خالل ثالثة اأ�صهر

078 664 4034 992 2ي�صاف: اأر�صدة لدى بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية ت�صتحق خالل ثالثة اأ�صهر
392 823 8693 949 2ينزل: ودائع بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية ت�صتحق خالل ثالثة اأ�صهر

224 129 9158 514 9املجموع

57 - الق�س�ي� املق�مة على املجموعة

اأ   - اأقيمت ق�صايا مدنية مقامة على البنك العربي �ص. م. ع منذ عام 2004 تت�صابه من حيث الوقائع املزعومة والتي مفادها اأن البنك العربي قد 
قام من خالل فرعه يف نيويورك، بتحويل اأموال اإىل من و�صفوا باالإرهابيني وباملنظمات االإرهابية يف فل�صطني، وانه بذلك قد �صاعد وحر�ص 
على ارتكاب اأعمال اإرهابية اأدت اإىل مقتل اأو جرح اأفراد عائالت املدعيــن، ويطالب املدعون البنك يف جميع الدعاوى بالتعوي�ص عن ال�صرر 

الناجت عن الفعل املدعى بارتكابه. 
لقد �صدر قرار بتاريخ 22 اأيلول 2014 عن هيئة املحلفني املختارة من قبل حمكمة املقاطعة ال�صرقية ملدينة نيويورك بخ�صو�ص بع�ص املدعني    

مت�صمنًا م�صوؤولية البنك املدنية عن حوادث من�صوبة حلما�ص وفقًا لقانون مكافحة االرهاب االمريكي. 
مت حتديد تاريخ 17 اآب 2015 للبدء باإجراءات املحاكمة اخلا�صة بتقدير التعوي�صات ل�صبعة ع�صرة مدعيًا يف ثالث حوادث �صمن الق�صية    

املدنية املقامة �صد البنك.
بتاريخ 14 اآب 2015 مت التو�صل اىل اتفاق ت�صوية بني اأطراف الق�صية يتم مبوجبها انهاء هذه الق�صية.  ويف �صوء ذلك وبناء على طلب    
املدعني والبنك قرر القا�صي تاأجيل جل�صة املحاكمة التي كان من املقرر البدء بها يوم االثنني املوافق 17 اآب 2015 حتى 16 اأيار 2016 وذلك 

لتنفيذ بنود هذا االتفاق. وبراأي االدارة واملحامني املرتافعني واملتولني متابعة هذه الق�صية، فاإن هذا االتفاق قد جاء يف م�صلحة البنك.
لقد جاء اتفاق الت�صوية هذا دون االقرار باأي م�صوؤولية جتاه املدعني، ووفق �صروط مقبولة، ومبا يحافظ على م�صالح البنك وحمايتها وخ�صية    
من امتداد فرتة درجات التقا�صي اىل �صنوات طويلة، كما وجاء ليعزز و�صع البنك من خالل معاجلة االحتماالت والنتائج املرتبطة بالق�صية 
املرفوعة �صده يف الواليات املتحدة االمريكية منذ احد ع�صر عامًا، حيث و�صع حدودًا اللتزاماته ح�صب نتائج اال�صتئناف، ويقع هذا االتفاق 

�صمن حتوط البنك، حيث توجد لديه خم�ص�صات كافية لتغطية االحتماالت املتوقعة مبوجب اتفاق الت�صوية.
كان البنك يف نيويورك قد تو�صل يف العام 2005 اإىل اتفاق مع مكتب مراقبة العملة الفدرايل مت بناء عليه حتويل الفرع اإىل وكالة فدرالية    
ذات ن�صاط حمدود وفقًا ملا ي�صمح به القانون امل�صريف الفدرايل االأمريكي. كما مت االتفاق على احتفاظ الوكالة مبوجودات مالية بحوايل 

420 مليون دوالر اأمريكي.
ب - هنالك ق�صايا اأخرى مقامة على املجموعة تقدر بحوايل 135.7 مليون دوالر اأمريكي كما يف 31 كانون االأول 2015 (155.1 مليون دوالر 

اأمريكي كما يف 31 كانون االأول 2014).
وبراأي االإدارة واملحامني املتولني متابعة هذه الق�صايا اأنه لن يرتتب على املجموعة مطلوبات تفوق املخ�ص�ص املقيد لقائها والبالغ 8 مليون    

دوالر اأمريكي كما يف 31 كانون االأول 2015 (6 مليون دوالر اأمريكي كما يف 31 كانون االأول 2014 ).

58 - اأرق�م املق�رنة

تــم اعادة ت�صنيف بع�ص بنود القوائم املالية املوحدة ل�صايف الت�صهيالت االئتمانية املبا�صرة بالتكلفة املطفاأة واملطلوبات االأخرى وخم�ص�ص    
الت�صهيالت وامل�صاريف واالعباء القانونية للعــام 2014 لتتنا�صب مــع ت�صنيــف االرقام لل�صنة املنتهية يف 31 كانون االأول 2015 ، ومل ينتج 

عنها اأي تعديل لنتائج االأعمال والربح لل�صهم (اأ�صا�صي وخمف�ص) لل�صنة وال�صنة ال�صابقة.
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البنك العربي �ش م  ع

تعترب	االي�ساحات	املرفقة	من	رقم	)1(	اىل	رقم	)57(	جزءًا	من	هذه	القوائم	املالية	وتقراأ	معها	ومع	تقرير	مدقق	احل�سابات	امل�ستقل.	
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	1	كانون	الثاين	31	كانون	االول	

20152014اإي�ساحباآالف الدنانري االردنية
معاد	اظهارها

2014
معاد	اظهارها

096	331	1554	930	9403	709	54نقد	وار�سدة	لدى	بنوك	مركزية
405	676	5662	313	0243	625	62اأر�سدة	لدى	بنوك	وموؤ�س�سات	م�سرفية
943	241	639	283	397	170	7اإيداعات	لدى	بنوك	وموؤ�س�سات	م�سرفية

900	176	432	297	606	244	8موجودات	مالية	بالقيمة	العادلة	من	خالل	قائمة	الدخل
369	8	438	16	605	18	40م�ستقات	مالية	-	قيمة	عادلة	موجبة

256	539	83110	050	97711	264	1011ت�سهيالت	اإئتمانية	مبا�سرة	بالتكلفة	املطفاأة
461	205	737	223	789	219	9موجودات	مالية	بالقيمة	العادلة	من	خالل	الدخل	ال�سامل	االآخر

969	697	0754	171	1535	159	115موجودات	مالية	اأخرى	بالتكلفة	املطفاأة
719	123	1371	052	8091	958	12اإ�ستثمارات	يف	�سركات	تابعة	وحليفة

619	200	297	192	901	190	13موجودات	ثابتة
149	313	054	302	262	269	14موجودات	اأخرى

486	23	416	26	699	27	15موجودات	�سريبية	موؤجلة	
372 538 77724 859 16225 859 25جمموع املوجودات

700	752	6721	277	5172	953	161ودائع	بنوك	وموؤ�س�سات	م�سرفية
047	794	37815	095	69817	538	1717ودائع	عمالء
621	449	7702	842	4391	584	181تاأمينات	نقدية

012	10	630	17	690	19	40م�ستقات	مالية	-	قيمة	عادلة	�سالبة
500	1	400	5	004	8	19اأموال	مقرت�سة

121	123	376	143	457	142	20خم�س�ص	�سريبة	الدخل
266	80	008	83	411	85	21خم�س�سات	اأخرى
393	707	329	828	989	000	221مطلوبات	اأخرى

433	5	320	8	816	7	23مطلوبات	�سريبية	موؤجلة
093 924 88320 301 02122 341 22جمموع املطلوبات

000	534	600	569	800	640	24راأ�ص	املال	املدفوع
626	859	626	859	626	859	24عالوة	اإ�سدار	

741	421	579	470	191	499	25اإحتياطي	اإجباري
920	614	920	614	920	614	26اإحتياطي	اإختياري

539	725	695	583	695	583	27اإحتياطي	عام
468	200	468	200	468	200	28اإحتياطي	خماطر	م�سرفية	عامة
371	14	)472	103	()526	221	(29اإحتياطي	ترجمة	ُعمالت	اأجنبية

)357	182	()066	178	()741	183	(30اإحتياطي	تقييم	اإ�ستثمارات
971	425	544	540	708	524	31اأرباح	مدورة

279 614 8943 557 1413 518 3جمموع حقوق امل�ساهمني
372 538 77724 859 16225 859 25جمموع املطلوبات وحقوق امل�ساهمني
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تعترب	االي�ساحات	املرفقة	من	رقم	)1(	اىل	رقم	)57(	جزءًا	من	هذه	القوائم	املالية	وتقراأ	معها	ومع	تقرير	مدقق	احل�سابات	امل�ستقل.

20152014اإي�ساح
معاد	اظهارها

502	041	3751	022	321فوائد	دائنة
549	434	596	412	33ينزل:	فوائد	مدينة

953 606 779 609 �سايف اإيراد الفوائد

533	170	878	168	34�سايف	اإيراد	العموالت	

486 777 657 778 �سايف اإيراد الفوائد والعموالت

255	29	907	34	فروقات	العمالت	االجنبية
188	6	171	11	35اأرباح	موجودات	مالية	بالقيمة	العادلة	من	خالل	قائمة	الدخل

969	5	663	3	9توزيعات	نقدية	من	موجودات	مالية	بالقيمة	العادلة	من	خالل	الدخل	ال�سامل	االآخر
167	76	268	93	36توزيعات	نقدية	من	اأرباح	�سركات	تابعة	وحليفة

560	31	776	24	37اإيرادات	اأخرى

625 926 442 946 اإجمايل الدخل 

789	208	843	209	38نفقات	املوظفني
934	163	721	164	39م�ساريف	اأخرى

838	26	027	26	13اإ�ستهالكات	واإطفاءات
834	31	179	2	10خم�س�ص	تدين	ت�سهيالت	اإئتمانية	مبا�سرة	بالتكلفة	املطفاأة

288		-				11خم�س�ص	تدين	موجودات	مالية	اأخرى	بالتكلفة	املطفاأة
563	6	038	10	21خم�س�سات	اأخرى

246 438 808 412 جمموع امل�سروفات 

844 141 518 247 56م�ساريف واعباء قانونية

535 346 116 286 الربح لل�سنة قبل ال�سريبة

691	128	097	132	20ينزل:	م�سروف	�سريبة	الدخل

844 217 019 154 الربح لل�سنة 

باآالف الدنانري االردنية
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تعترب	االي�ساحات	املرفقة	من	رقم	)1(	اىل	رقم	)57(	جزءًا	من	هذه	القوائم	املالية	وتقراأ	معها	ومع	تقرير	مدقق	احل�سابات	امل�ستقل.

20152014اي�ساحباآالف الدنانري االردنية
معاد	اظهارها

844 217 019 154 الربح لل�سنة

ي�ساف: بنود الدخل ال�سامل االأخرى بعد ال�سريبة 

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

)843	117	()054	118	(29فروقات	ُعملة	ناجتة	عن	ترجمة	عمالت	اأجنبية

بنود لن يتم اعادة حتويلها الحقا الى ح�ساب االرباح واخل�سائر 
�سايف	التغري	يف	القيمة	العادلة	للموجودات	املالية	بالقيمة	العادلة	من	خالل	الدخل	

814	3	)653	5	(30ال�سامل	االآخر

(029 114 )(707 123 )جمموع بنود الدخل ال�سامل االأخرى لل�سنة بعد ال�سريبة 

815 103 312 30 جمموع الدخل ال�سامل لل�سنة
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تقييم	غري	متحققة	ملوجودات	مالية	 وارباح	 دينار،	 الت�سرف	مببلغ	27.7	مليون	 املدورة	موجودات	�سريبية	موؤجلة	مقيدة	 االأرباح	 ت�سمل	 	*
بالقيمة	العادلة	من	خالل	قائمة	الدخل	مببلغ	8.5	مليون	دينار،	وبلغت	قيمة	االرباح	املدورة	التي	ال	ميكن	الت�سرف	بها	اال	بحاالت	حمددة	

نتيجة	لتطبيق	بع�ص	املعايري	املحا�سبية	1.8	مليون	دينار	كما	يف	31	كانون	االول	2015	.
تت�سمن	االأرباح	املدورة	خ�سارة	غري	متحققة	مببلغ	)40.7(	مليون	دينار	اأردين	كما	يف	31	كانون	االأول	2015	متثل	اأثر	تطبيق	معيار	التقارير	 	*

املالية	الدويل	رقم	)9(.
يحظر	الت�سرف	بر�سيد	احتياطي	خماطر	م�سرفية	عامة	اإال	مبوافقة	م�سبقة	من	البنك	املركزي	االأردين. 	*

يحظر	الت�سرف	مببلغ	)183.7(	مليون	دينار	كما	يف	31	كانون	االأول	2015	والذي	ميثل	ر�سيد	احتياطي	تقييم	اال�ستثمارات	ال�سالب	وفقًا	 	*
لتعليمات	هيئة	االأوراق	املالية.	

تعترب	االي�ساحات	املرفقة	من	رقم	)1(	اىل	رقم	)57(	جزءًا	من	هذه	القوائم	املالية	وتقراأ	معها	ومع	تقرير	مدقق	احل�سابات	امل�ستقل.

اإحتياطي	خماطر	اإحتياطي	عاماإحتياطي	اإختيارياإحتياطي	اإجباريعالوة	اإ�سدار	راأ�ص	املال	املدفوعاي�ساح
م�سرفية	عامة

اإحتياطي	ترجمة	
ُعمالت	اجنبية

احتياطي	تقييم	
جمموع	حقوق	اأرباح	مدورةا�ستثمارات

امل�ساهمني
894 557 5443 540 (066 178 )(472 103 )468 200 695 583 920 614 579 470 626 859 600 569 ر�سيد بداية ال�سنة

019	154	019	154	-				-				-				-				-				-				-				-				الربح	لل�سنة
)707	123	(-				)653	5	()054	118	(-				-				-				-				-				-				الدخل	ال�سامل	االآخر	لل�سنة

312 30 019 154 (653 5 )(054 118 )-    -    -    -    -    -    جمموع الدخل ال�سامل لل�سنة

-				)612	28	(-				-				-				-				-				612	28	-				-				املحول	اىل	االإحتياطي	االإجباري
-				22		)22		(-				-				-				-				-				-				-				9		املحول	من	اإحتياطي	تقييم	ا�ستثمارات	اىل	االأرباح	املدورة

)352	68	()352	68	(-				-				-				-				-				-				-				-				31		توزيعات	ارباح
)713	1	()713	1	(-				-				-				-				-				-				-				-				تعديالت	خالل	ال�سنة

-				)200	71	(-				-				-				-				-				-				-				200	71	31		زيادة	را�ص	املال	)توزيع	ا�سهم	جمانية(
141 518 7083 524 (741 183 )(526 221 )468 200 695 583 920 614 191 499 626 859 800 640 ر�سيد نهاية ال�سنة

414 955 9713 425 (357 182 )371 14 468 200 674 066 9201 614 741 421 626 859 000 534 ر�سيد بداية ال�سنة

)135	341	()135	341	(-				-				-				-				-				-				-				-				57		تعديالت	�سنوات	�سابقة
-				135	341	-				-				-				)135	341	(-				-				-				-				االحتياطي	العام	املعاد	اىل	االأرباح	املدورة

279 614 9713 425 (357 182 )371 14 468 200 539 725 920 614 741 421 626 859 000 534 ر�سيد بداية ال�سنة املعدل

844	217	844	217	-				-				-				-				-				-				-				-				الربح	لل�سنة
)029	114	(-				814	3	)843	117	(-				-				-				-				-				-				الدخل	ال�سامل	االآخر	لل�سنة

815 103 844 217 814 3 (843 117 )-    -    -    -    -    -    جمموع الدخل ال�سامل لل�سنة

-				844	141	-				-				-				)844	141	(-				-				-				-				االحتياطي	العام	املعاد	اىل	االأرباح	املدورة
-				)838	48	(-				-				-				-				-				838	48	-				-				املحول	اىل	االإحتياطي	االإجباري

-				)477		(477		-				-				-				-				-				-				-				9		املحول	من	اإحتياطي	تقييم	ا�ستثمارات	اىل	االأرباح	املدورة
)200	160	()200	160	(-				-				-				-				-				-				-				-				31		توزيعات	ارباح

-				)600	35	(-				-				-				-				-				-				-				600	35	31		زيادة	را�ص	املال	)توزيع	ا�سهم	جمانية(
894 557 5443 540 (066 178 )(472 103 )468 200 695 583 920 614 579 470 626 859 600 569 ر�سيد نهاية ال�سنة
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اإحتياطي	خماطر	اإحتياطي	عاماإحتياطي	اإختيارياإحتياطي	اإجباريعالوة	اإ�سدار	راأ�ص	املال	املدفوعاي�ساح
م�سرفية	عامة

اإحتياطي	ترجمة	
ُعمالت	اجنبية

احتياطي	تقييم	
جمموع	حقوق	اأرباح	مدورةا�ستثمارات

امل�ساهمني
894 557 5443 540 (066 178 )(472 103 )468 200 695 583 920 614 579 470 626 859 600 569 ر�سيد بداية ال�سنة

019	154	019	154	-				-				-				-				-				-				-				-				الربح	لل�سنة
)707	123	(-				)653	5	()054	118	(-				-				-				-				-				-				الدخل	ال�سامل	االآخر	لل�سنة

312 30 019 154 (653 5 )(054 118 )-    -    -    -    -    -    جمموع الدخل ال�سامل لل�سنة

-				)612	28	(-				-				-				-				-				612	28	-				-				املحول	اىل	االإحتياطي	االإجباري
-				22		)22		(-				-				-				-				-				-				-				9		املحول	من	اإحتياطي	تقييم	ا�ستثمارات	اىل	االأرباح	املدورة

)352	68	()352	68	(-				-				-				-				-				-				-				-				31		توزيعات	ارباح
)713	1	()713	1	(-				-				-				-				-				-				-				-				تعديالت	خالل	ال�سنة

-				)200	71	(-				-				-				-				-				-				-				200	71	31		زيادة	را�ص	املال	)توزيع	ا�سهم	جمانية(
141 518 7083 524 (741 183 )(526 221 )468 200 695 583 920 614 191 499 626 859 800 640 ر�سيد نهاية ال�سنة

414 955 9713 425 (357 182 )371 14 468 200 674 066 9201 614 741 421 626 859 000 534 ر�سيد بداية ال�سنة

)135	341	()135	341	(-				-				-				-				-				-				-				-				57		تعديالت	�سنوات	�سابقة
-				135	341	-				-				-				)135	341	(-				-				-				-				االحتياطي	العام	املعاد	اىل	االأرباح	املدورة

279 614 9713 425 (357 182 )371 14 468 200 539 725 920 614 741 421 626 859 000 534 ر�سيد بداية ال�سنة املعدل

844	217	844	217	-				-				-				-				-				-				-				-				الربح	لل�سنة
)029	114	(-				814	3	)843	117	(-				-				-				-				-				-				الدخل	ال�سامل	االآخر	لل�سنة

815 103 844 217 814 3 (843 117 )-    -    -    -    -    -    جمموع الدخل ال�سامل لل�سنة

-				844	141	-				-				-				)844	141	(-				-				-				-				االحتياطي	العام	املعاد	اىل	االأرباح	املدورة
-				)838	48	(-				-				-				-				-				838	48	-				-				املحول	اىل	االإحتياطي	االإجباري

-				)477		(477		-				-				-				-				-				-				-				9		املحول	من	اإحتياطي	تقييم	ا�ستثمارات	اىل	االأرباح	املدورة
)200	160	()200	160	(-				-				-				-				-				-				-				-				31		توزيعات	ارباح

-				)600	35	(-				-				-				-				-				-				-				600	35	31		زيادة	را�ص	املال	)توزيع	ا�سهم	جمانية(
894 557 5443 540 (066 178 )(472 103 )468 200 695 583 920 614 579 470 626 859 600 569 ر�سيد نهاية ال�سنة
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تعترب	االي�ساحات	املرفقة	من	رقم	)1(	اىل	رقم	)57(	جزءًا	من	هذه	القوائم	املالية	وتقراأ	معها	ومع	تقرير	مدقق	احل�سابات	امل�ستقل.
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20152014اي�ساح
معاد	اظهارها

535 346 116 286 الربح لل�سنة قبل ال�سريبة
تعديالت:

838	26	027	26			13ا�ستهالكات	واطفاءات
834	31	179	2			10خم�س�ص	تدين	ت�سهيالت	ائتمانية	مبا�سرة	بالتكلفة	املطفاأة

)719		(294	8	�سايف	الفوائد
)436	1	()640	1	()اأرباح(	بيع	موجودات	ثابتة

)129	4	()546	8	(		35)اأرباح(	اإعادة	تقييم	موجودات	مالية	بالقيمة	العادلة	من	خالل	قائمة	الدخل
)969	5	()663	3	(		9توزيعات	نقدية	من	موجودات	مالية	بالقيمة	العادلة	من	خالل	الدخل	ال�سامل	االآخر

)167	76	()268	93	(		36توزيعات	نقدية	من	�سركات	تابعة	وحليفة
-				)680	1	()اأرباح(	بيع	�سركات	تابعة

288		-						11خم�س�ص	تدين	موجودات	مالية	اأخرى	بالتكلفة	املطفاأة
563	6	038	10			21خم�س�سات	اأخرى

638 323 857 223 املجموع
(الزيادة) النق�ش يف املوجودات:

544	40	359	73	اأر�سدة	لدى	بنوك	مركزية	)ت�ستحق	خالل	مدة	تزيد	عن	ثالثة	اأ�سهر(
)696	41	(242	113	ايداعات	لدى	بنوك	وموؤ�س�سات	م�سرفية	)ت�ستحق	خالل	مدة	تزيد	عن	ثالثة	اأ�سهر(

)409	543	()325	216	(ت�سهيالت	ائتمانية	مبا�سرة	بالتكلفة	املطفاأة
)403	116	(372	61	موجودات	مالية	بالقيمة	العادلة	من	خالل	قائمة	الدخل

96		345	29	موجودات	اخرى	وم�ستقات	مالية
(النق�ش) الزيادة يف املطلوبات:

)744	27	(610	111	ودائع	بنوك	وموؤ�س�سات	م�سرفية	)ت�ستحق	خالل	مدة	تزيد	عن	ثالثة	اأ�سهر(
331	301	3201	443	ودائع	عمالء
)851	606	()331	258	(تاأمينات	نقدية

366	132	675	157	مطلوبات	اأخرى	وم�ستقات	مالية
872 461 124 739  �سايف التدفقات النقدية من عمليات الت�سغيل قبل ال�سريبة املدفوعة

)426	110	()696	134	(�سريبة	الدخل	املدفوعة
446 351 428 604      �سايف التدفقات النقدية من عمليات الت�سغيل

)462	14	()705	1	()�سراء(	موجودات	مالية	بالقيمة	العادلة	من	خالل	الدخل	ال�سامل	االآخر
)394	473	(922	11	)�سراء(	ا�ستثمارات	مالية	اخرى	بالتكلفة	املطفاأة

)365	25	(606	5	املتح�سل	من	)املدفوع	يف(	ا�ستثمارات	يف	�سركات	تابعة	وحليفة	-	بال�سايف
167	76	268	93			36	توزيعات	نقدية	من	�سركات	تابعة	وحليفة

969	5	663	3			9	توزيعات	نقدية	من	موجودات	مالية	بالقيمة	العادلة	من	خالل	الدخل	ال�سامل	االآخر
)918	27	()480	39	(		13)�سراء(	موجودات	ثابتة

891	7	929	12	املتح�سل	من	بيع	موجودات	ثابتة
(112 451 )203 86      �سايف التدفقات النقدية من (االإ�ستخدامات النقدية يف) عمليات اال�ستثمار

900	3	604	2	الزيادة	يف	االأموال	املقرت�سة
)290	159	()861	67	(اأرباح	موزعة	على	امل�ساهمني

(390 155 )(257 65 )     �سايف (االإ�ستخدامات النقدية يف) عمليات التمويل

)056	255	(374	625	�سايف	الزيادة	)النق�ص(	يف	النقد	وما	يف	حكمه
)896	20	()007	25	(فروقات	ُعملة	-	تغري	اأ�سعار	ال�سرف
397	231	4455	955	4النقد	وما	يف	حكمه	يف	بداية	ال�سنة

445 955 8124 555 5		55     النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�سنة

باآالف الدنانري االردنية
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معلومات عـــامة  -  1

الرئي�سي	 اأردنية	مركزها	 م�سـاهمة	عامة	حمدودة	 ك�سـركة	 م�سـجل	 وهو	 العربي	عام	1930،	 البنك	 تاأ�س�ص	 	•
عمان	-	اململكة	االأردنية	الها�سمية	ويقوم	باالأعمال	امل�سرفية	من	خالل	فروعه	املنت�سرة	يف	االأردن	وعددها	

75	واخلارج	وعددها	120.
اآذار	2015	على	 بتاريخ	26	 العادي	املنعقد	 العربي	�ص	م	ع		يف	اجتماعها	غري	 للبنك	 العامة	 الهيئة	 وافقت	 	•
مت	 وقد	 دينار	 مليون	 	640.8 البنك	 املال	 را�ص	 لي�سبح	 دينار	 مليون	 	71.2 مببلغ	 البنك	 مال	 را�ص	 زيادة	
ا�ستكمال	اجراءات	زيادة	را�ص	املال	لدى	وزارة	ال�سناعة	والتجارة	بتاريخ	5	ني�سان	2015	ولدى	هيئة	االأوراق	

املالية	بتاريخ	21	ني�سان	2015.
البنك	 ح�سة	 العربي	 البنك	 �سهم	 وميثل	 املايل	 عمان	 �سوق	 يف	 ع	 م	 �ص	 العربي	 البنك	 اأ�سهم	 تداول	 يتم	 	•
البنك	 �سهم	 مع	 يتداول	 والذي	 املحدود	 )�سوي�سرا(	 العربي	 البنك	 فيما	عدا	 املجموعة	 موؤ�س�سات	 يف	جميع	

العربي	بنف�ص	الوقت.
مت	اإقرار	القوائم	املالية	املرفقة	من	جمل�ص	اإدارة	البنك	مبوجب	جل�سته	رقم	)1(	بتاريخ	28	كانون	الثاين	 	•

2016	وهي	خا�سعة	ملوافقة	الهيئة	العامة	للم�ساهمني.	

تطبيق معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة  -  2

معاييــر	التقارير	املالية	الدولية	اجلديدة	واملعدلة	والتي	لي�ص	لها	اأثر	جوهري	على	القوائم	املالية: اأ-	

تــم	اتبـاع	معايري	التقارير	املالية	الدولية	اجلديدة	واملعدلة	التالية	يف	اعداد	القوائم	املالية	للبنك،	والتي	مل	 	
توؤثر	ب�سكل	جوهري	على	املبالغ	واالف�ساحات	الواردة	يف	القوائم	املاليـــة	،	علمًا	باأنه	قد	يكون	لها	تاأثري	على	

املعاجلــة	املحا�سبيـــة	للمعامــالت	والرتتيبات	امل�ستقبليـة:

والتي	 	2012-2010 االعوام	 خالل	 ال�سادرة	 املالية	 للتقارير	 الدولية	 املعايري	 على	 ال�سنوية	 التح�سينات	 	•
تت�سمن	تعديالت	تتعلق	باملعايري	الدولية	للتقارير	املالية	ارقام	)2(	و	)3(	و	)8(	و	)13(	ومعايري	املحا�سبة	

الدولية	ارقام	)16(	و	)24(	و	)38(.

والتي	 	2013 	- 	2011 االعوام	 خالل	 ال�سادرة	 املالية	 للتقارير	 الدولية	 املعايري	 على	 ال�سنوية	 التح�سينات	 	•
تت�سمن	تعديالت	تتعلق	باملعايري	الدولية	للتقارير	املالية	ارقام	)1(	و	)3(	و	)13(	ومعيار	املحا�سبة	الدويل	

رقم	)40(.

توزيع	 كيفية	 التعديالت	 هذه	 تو�سح	 	، املوظفني	 منافع	 	:)19( رقم	 الدويل	 املحا�سبة	 معيار	 على	 تعديالت	 	•
امل�ساهمات	املدفوعة	من	املوظفني	او	االأطراف	اخلارجية	والتي	ترتبط	بخدماتهم	على	فرتات	اخلدمة.
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ب-		معايري	التقارير	املالية	الدولية	اجلديدة	واملعدلة	ال�سادرة	وغري	�سارية	املفعول	بعد:
اأدناه	ال�سادرة	واجلاهزة	 مل	يقم	البنك	بتطبيق	املعايري	الدولية	للتقارير	املالية	اجلديدة	واملعدلة	الواردة	 	

للتطبيق	املبكر	لكن	غري	�سارية	املفعول	بعد	:

�سارية املفعول لل�سنوات املالية
التي تبداأ يف اأو بعد

معايري التقارير املالية  الدولية اجلديدة واملعدلة

اأول	كانون	الثاين	2016 التاأجيل	 ح�سابات	 	 	:)14( رقم	 املالية	 للتقارير	 الدويل	 املعيار	
التنظيمية.

اأول	كانون	الثاين	2016 التعديالت	على	معيار	املحا�سبة	الدويل	رقم	)1(:	عر�ص	القوائم	
املالية	واملتعلقة	باملبادرة	باالف�ساح.

اأول	كانون	الثاين	2016
	: 	)11( رقم	 املالية	 للتقارير	 الدويل	 املعيار	 على	 التعديالت	
ل�سراء	 	 املحا�سبية	 باملعاجلة	 واملتعلقة	 امل�سرتكة	 االتفاقيات	

احل�س�ص	يف	العمليات	امل�سرتكة.

اأول	كانون	الثاين	2016

املمتلكات	 	 	:)16( رقم	 الدويل	 املحا�سبة	 معيار	 على	 التعديالت	
واالالت	واملعدات	،	ومعيار	املحا�سبة	الدويل	رقم	)38(	املوجودات	
لال�ستهالك	 املقبولة	 املحا�سبية	 للطرق	 تو�سيح	 امللمو�سة:	 غري	

واالإطفاء.

اأول	كانون	الثاين	2016
املمتلكات	 	 	:)16( رقم	 الدويل	 املحا�سبة	 معيار	 على	 التعديالت	
واالالت	واملعدات	و	معيار	املحا�سبة	الدويل	رقــم	)41(	الزراعة:	

النباتات	املنتجة.

اأول	كانون	الثاين	2016

التعديالت	على	معيار	املحا�سبة	الدويل	رقم	)27(:	القوائم	املالية	
املنف�سلة	،	ال�سماح	للمن�ساآت	بت�سجيل	اال�ستثمارات	يف	ال�سركات	
وفقا	 بالكلفة	 اما	 الزميلة	 وال�سركات	 امل�سرتكة	 امل�ساريع	 	، التابعة	
طريقة	 با�ستخدام	 او	 	)9( رقم	 املالية	 للتقارير	 الدويل	 للمعيار	

حقوق	امللكية	يف	القوائم	املالية	املنف�سلة.				

اأول	كانون	الثاين	2016

التعديالت	على	املعيار	الدويل	للتقارير	املالية	رقم	)10(:	القوائم	
	:)12( رقــم	 املالية	 للتقارير	 الدويل	 واملعيار	 املوحدة	 املالية	
املحا�سبة	 ومعيار	 االأخرى	 املن�ساآت	 يف	 احل�س�ص	 عن	 االف�ساح	
وامل�ساريع	 احلليفة	 ال�سركات	 يف	 اال�ستثمار	 	:)28( رقــم	 الدويل	
امل�سرتكة	،	واملتعلقة	بتطبيق	اال�ستثناء	من	التوحيد		يف	ال�سركات	

اال�ستثمارية.

اأول	كانون	الثاين	2016

التح�سينات	ال�سنوية	على	املعايري	الدولية	للتقارير	املالية	ال�سادرة	
احلا�سلة	 التعديالت	 تغطي	 والتي	 	2014-2012 االأعوام	 خالل	
ومعايري	 	)7( و	 	)5( ارقام	 املالية	 للتقارير	 الدولية	 املعايري	 على	

املحا�سبة	الدولية	ارقام	)19(	و	)34(	.
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اأول	كانون	الثاين	2018

)الن�سخ	 املالية	 االأدوات	 	9 رقم	 املالية	 للتقارير	 الدويل	 املعيار	
املعدلة	لالعوام	2009	و2010	و2013	و2014(	.

حيث	�سدر		املعيار	الدويل	للتقارير	املالية	رقم	)9(	االأدوات	املالية	
يف	ت�سرين	ثاين	2009	و	طرح	متطلبات	جديدة	لت�سنيف	وقيا�ص	
ال�سافة	 	2010 االأول	 ت�سرين	 يف	 تعديله	 ومت	 	، املالية	 املوجودات	

متطلبات	لت�سنيف	و	قيا�ص		وا�ستبعاد		املطلوبات	املالية
لتت�سمن		 	2013 الثاين	 ت�سرين	 يف	 جديدة	 ن�سخة	 طرح	 مت	 كما	
ن�سخه	 	 اإ�سدار	 مت	 كما	 التحوط.	 ملحا�سبة	 جديدة	 متطلبات	
كل	 رئي�سي	 ب�سكل	 يت�سمن	 كي	 	2014 متوز	 يف	 املعيار	 من	 معدلة	
تعديالت	 )ب(	 املالية	 للموجودات	 التدين	 متطلبات	 )اأ(	 	 من	
حمددة	ملتطلبات	الت�سنيف	والقيا�ص	من	خالل	طرح	فئة	لقيا�ص	
اأدوات	 لبع�ص	 االخر	 ال�سامل	 الدخل	 املالية	من	خالل	 املوجودات	

الدين	الب�سيطة.
	)9( رقم	 املالية	 للتقارير	 الدويل	 للمعيار	 النهائية	 الن�سخة	 ان	
حمل	 وحلت	 املالية	 	 لالدوات	 املحا�سبية	 املتطلبات	 على	 حتتوي	
معيار	املحا�سبة	الدويل	رقم	)39(:	االإعرتاف	والقيا�ص.	وتت�سمن	

الن�سخة	اجلديدة	من	املعيار	املتطلبات	التالية:
بناءا	على	منوذج	 املالية	 املوجودات	 والقيا�ص:	ت�سنف	 الت�سنيف	
الن�سخة	 هذه	 وقدمت	 التعاقدية.	 النقدية	 والتدفقات	 االإعمال	
اأدوات	الدين	حيث	ميكن	ت�سنيفها	�سمن	 ت�سنيف	جديد	لبع�ص	
ال�سامل	 الدخل	 خالل	 من	 العادلة	 بالقيمة	 املالية	 "املوجودات	
ملعيار	 م�سابهة	 ب�سكل	 املالية	 املطلوبات	 ت�سنيف	 ويتم	 االخر".	
املحا�سبة	الدويل	رقم	)39(	لكن	هنالك	اإختالفات	يف	املتطلبات	

املنطبقة	على	قيا�ص	خماطر	االإئتمان		املتعلقة	باملن�ساأة.
التدين:	قدمت	ن�سخة	2014	منوذج	"اخل�سارة	االئتمانية	املتوقعة" 
من	 اأ�سبح	 وعليه	 	، املاليـة	 املوجودات	 تدين	 خ�سارة	 الحت�ساب	
يتم	 حتى	 م�سبق	 ب�سكل	 االئتمانية	 املخاطر	 زيادة	 ال�سروري	 غري	

االعرتاف	بخ�سارة	التدين.
ملحا�سبة	 جديد	 منوذج	 	2014 ن�سخة	 قدمت	 التحوط:	 حما�سبة	
التحوط	مت	ت�سميمه	ليكون	اأكرث	مالئمة	مع	كيفية	قيام	املن�ساآت	
باإدارة	املخاطر	عند	التعر�ص	ملخاطر	التحوط	املايل	وغري	املايل.
للموجودات	 االإعرتاف	 اإلغاء	 متطلبات	 اإتباع	 مت	 االإعرتاف:	 اإلغاء	
الدويل	 املعيار	املحا�سبي	 املالية	كما	وردت		يف	 املالية	واملطلوبات	

رقم	)39(.

عندما	يتم	تطبيق	املعيار	الدويل	للتقارير	
املالية	رقم	)9(	الأول	مرة

التعديالت	على	املعيار	الدويل	للتقارير	املالية	رقم	)7(:	االأدوات	
الدويل	 للمعيار	 االأويل	 بالتطبيق	 املتعلقة	 االف�ساحات	 املالية:	

للتقارير	املالية	رقم	)9(.

عندما	يتم	تطبيق	املعيار	الدويل	للتقارير	
املالية	رقم	)9(	الأول	مرة

املعيار	الدويل	للتقارير	املالية	رقم	)7(:	االأدوات	املالية:	اإف�ساحات	
اإ�سافية	حول	حما�سبة	التحوط	)والتعديالت	الالحقة(	والناجتة	
عن	حما�سبة	التحوط	يف	املعيار	الدويل	للتقارير	املالية	رقم	)9(.

اأول	كانون	الثاين	2018 العقود	 االإيرادات	من	 املالية	رقم	)15(:	 للتقارير	 الدويل	 املعيار	
مع	العمالء.
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	�سدر	املعيار	الدويل	للتقارير	املالية	رقم	)15(	يف	اأيار	2015	حيث	اي

و�سع		نظام	�سامل	وموحد	ت�ستعني	به	املن�ساآت	يف	قيد		االإيرادات	
للتقارير	 الدويل	 املعيار	 العمالء.	 مع	 املربمة	 العقود	 من	 الناجتة	
ب�ساأن	 احلالية	 االإر�سادات	 حمل	 يحل	 �سوف	 	)15( رقم	 املالية	
رقم	 الدويل	 املحا�سبي	 املعيار	 باالإيرادات	مبا	يف	ذلك	 االإعرتاف	
الدويل	رقم	)11(:	عقود	 املحا�سبي	 واملعيار	 	، االإيرادات	 	:)18(
االإن�ساءات	وما	يتعلق	بها	من	تف�سريات	عند	�سريان	العمل	باملعيار	

الدويل	للتقارير	املالية	رقم	)15(.
ويقوم	املبداأ	االأ�سا�سي	للمعيار	الدويل	للتقارير	املالية	رقم	)15(	
على	اأنه	يتوجب	على	املن�ساة	االإعرتاف	باإيراداتها	لو�سف	التحويل	
اأواخلدمات	املتفق	عليها	للعمالء	بقيمة	تعك�ص	 احلا�سل	للب�سائع	
الب�سائع	 تلك	 لقاء	 عليها	 احل�سول	 املن�ساة	 تتوقع	 التي	 القيمة	
لالإعرتاف	 منهجًا	 الدقة	 وجه	 على	 املعيار	 ويقدم	 	، اخلدمات	 اأو	

باالإيرادات	بناءا	على	خم�ص	خطوات:
العميل. مع	 املربمة	 العقود	 1:	حتديد	 •	اخلطوة	

بالعقد. الواردة	 االداء	 اإلتزامات	 2:	حتديد	 •	اخلطوة	
املعاملة. قيمة	 	حتديد	 	:3 •	اخلطوة	

االداء	 التزامات	 على	 املعاملة	 قيمة	 تخ�سي�ص	 	:4 اخلطوة	 	•
الواردة	بالعقد.

ا�ستيفاء	 حني(	 )اأو	 عند	 باالإيرادات	 االإعرتاف	 	:5 اخلطوة	 	•
املن�ساأة	الإلتزامات	االداء.

ومبوجب	املعيار	الدويل	للتقارير	املالية	رقم	)15(	تعرتف	املن�ساأة	
باإيراداتها	عندما	يتم	اإ�ستيفاء	االإلتزام،	اأي	عندما	حتول	ال�سيطرة	
للعميل	على	الب�سائع	او	اخلدمات	التي	تنطوي	على	اإ�ستيفاء	اإلتزام	
ما.	لقد	مت	اإ�سافة	املزيد	من	التوجيهات	امل�ستقبلية	للمعيار	الدويل	
	، حمددة	 حاالت	 معاجلة	 يتم	 حتى	 	)15( رقم	 املالية	 للتقارير	
واإ�سافة	اىل	ذلك	يتطلب	املعيار	الدويل	للتقارير	املالية	رقم	)15(	

مزيدا	من	االإف�ساحات	التف�سيلية.

اأول	كانون	الثاين	2019

املعيار		الدويل	للتقارير	املالية	رقم	)16(:	عقود	االيجار،	يحدد	
واالف�ساح	 العر�ص	 و	 القيا�ص	 و	 االعرتاف	 كيفية	 املعيار	 هذا	
يوفر	 كما	 	. املالية	 للتقارير	 الدولية	 للمعايري	 وفقا	 االيجار	 لعقود	
هذا	املعيار	منوذج	حما�سبي	موحد	للم�ستاأجر،	حيث	يتطلب	قيام	
امل�ستاجرين	باالعرتاف	باال�سول	وااللتزامات	لكافة	عقود	االيجار	
با�ستثناء	العقود	التي	تكون	مدتها	12		�سهر	اأو	اأقل	اأو	تكون	اأ�سولها	

ذات	قيم	منخف�سة.
اما	 	 العقود	 	 للموؤجر	يف	ت�سنيف	 	 اال�ستمرارية	 املعيار	 اتاح	 لقد	 	
عقود	ت�سغلية	او	متويلية	،	ومبوجب	هذا	املعيار	فان	حما�سبة	عقود	
االيجار	يف	دفاتر	املوؤجر	بقيت	اىل	حد	كبري	كما	هي	ودون	تغيري	

عما	كانت	عليه	مبوجب	معيار	املحا�سبة	الدويل	رقم	)17(.
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اي تاريخ		التطبيق	غري	حمدد	بعد

التعديالت	على	املعيار	الدويل	للتقارير	املالية	رقم	)10(:	القوائم	
املالية	املوحدة	ومعيار	املحا�سبة	الدويل	رقم	)28(:	االإ�ستثمار	يف	
ملعاجلة	 وذلك	 	)2011(	 	 امل�سرتكة	 وامل�ساريع	 احلليفة	 ال�سركات	
البيع	او	امل�ساهمة	يف	املوجودات	من	امل�ستثمر	ل�سركته	احلليفة	اأو	

م�سروعه	امل�سرتك.

كل	 �سريان	 تاريخ	 عند	 املالية	 القوائم	 اإعداد	 يف	 اأعاله	 املبينة	 املعايري	 تطبيق	 يتم	 اأن	 البنك	 اإدارة	 تتوقع	 	•
املعايري	 تطبيق	 با�ستثناء	 للبنك	 املالية	 القوائم	 على	 جوهري	 اأثر	 اأي	 املعايري	 هذه	 حتدث	 اأن	 دون	 منها	
الدولية	 املعايري	 تطبيق	 يتم	 ان	 االدارة	 تتوقع	 حيث	 	، 	)16( و	 و)15(	 	)9( اأرقام	 املالية	 للتقارير	 الدولية	
للتقارير	املالية	ارقام	)9(	و	)15(	يف	القوائم	املالية	للبنك	خالل	الفرتات	املالية	التي	تبداأ	يف	اأو	بعد	االول	
من	كانون	الثاين	2018	،	واملعيار	الدويل	للتقارير	املالية	رقم	)16(	يف	اأو	بعد	االول	من	كانون	الثاين	2019	
،	علما	باأنه	قد	يكون	لها	اثر	جوهري	على	املبالغ	واالف�ساحات	الواردة	يف	القوائم	املالية	واملتعلقة	بااليرادات	
من	العقود	مع	العمالء	واملوجودات	واملطلوبات	املالية	للبنك	وعقود	االيجار	،	اال	انه	من	غري	العملي	ان	يتم	
التف�سيلية	 الدرا�سة	 با�ستكمال	 االدارة	 قيام	 ب�سكل	معقول	حلني	 الوقت	احلايل	 تطبيق	ذلك	يف	 اثر	 تقدير	

لتطبيق	تلك	املعايري	على	القوائم	املالية	للبنك.

3 - اأهم ال�سيا�سات املحا�سبية 

اأ�س�س اإظهار القوائم املالية
وذلك	 وخارجها	 الها�سمية	 االأردنية	 اململكة	 يف	 البنك	 لفروع	 املالية	 القوائم	 املرفقة	 املاليـة	 القوائم	 متثل	 	•
بعد	ا�ستبعاد	االأر�سدة	واملعامـالت	بني	الفروع.	اأما	املعامالت	يف	الطريق	يف	نهاية	ال�سنة	فتظهر	�سمن	بند	
موجودات	اأخرى	اأو	مطلوبات	اأخرى	ح�سب	احلالة.	ويتم	ترجمة	القوائم	املالية	لفروع	البنك	العاملة	خارج	

اململكة	االأردنية	الها�سمية	اإىل	الدينار	االأردين	وفقا	لالأ�سعار	ال�سائدة	بتاريخ	القوائم	املالية	.
املحدود	 )�سوي�سرا(	 العربي	 البنك	 قوائم	 �ساملة	 التابعة	 و�سركاته	 للبنك	 موحدة	 مالية	 قوائم	 البنك	 يعد	 	•
املوحدة	 االقت�سادية	 امللكية	 م�ستوى	 على	 االأعمال	 ونتائج	 املايل	 املركز	 الإظهار	 وذلك	 �سقيقة(	 )�سركة	

للمجموعة	.

اأ�س�س اإعداد القوائم املالية
املنبثقة	 الدولية	 املالية	 التقارير	 وتف�سريات	 املالية	 للتقارير	 الدولية	 للمعايري	 وفقًا	 املالية	 القوائم	 اإعداد	 مت	 	-
عن	جمل�ص	معايري	املحا�سبة	الدولية	ومبوجب	القوانني	والتعليمات	النافذة	يف	البلدان	التي	يعمل	بها	البنك	

وتعليمات	البنك	املركزي	االأردنـي.
تقرا	القوائم	املالية	للبنك	العربي	�ص	م	ع	بالتزامن	مع	القوائم	املالية	املوحدة	ملجموعة	البنك	العربي	وتعترب	 	-

جزاأ	ال	يتجزاأ	منها.
مت	اإعداد	القوائم	املالية	وفقًا	ملبداأ	التكلفة	التاريخية	با�ستثناء	بع�ص	املوجودات	واملطلوبات	املالية	التي	تظهر	 	-

بالقيمة	العادلة	بتاريخ	القوائم	املالية.
اإن	الدينار	االأردين	هو	عملة	اإظهار	القوائم	املالية	و	الذي	ميثل	العملة	الرئي�سية	للبنك. 	-

اإن	ال�سيا�سات	املحا�سبية	املتبعة	يف	اعداد	القوائم	املالية	متماثلة	مع	ال�سيا�سات	التي	مت	اتباعها	يف	اعداد	 	-
االي�ساح	رقم	)2-اأ(	حول	 يرد	يف	 ما	 اأثر	 با�ستثناء	 اأول	2014	 كانون	 املنتهية	يف	31	 لل�سنة	 املالية	 القوائم	

القوائم	املالية.
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وفيما يلي اأهم ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة :

اأ –  حتقق االإيرادات
اإيرادات	وم�ساريف	الفوائد

الدخل	 قائمة	 يف	 للفوائد	 اخلا�سعة	 املالية	 االأدوات	 جلميع	 الفوائد	 وم�ساريف	 باإيراد	 االإعرتاف	 يتم	 	•
باإ�ستخدام	طريقة	الفائدة	الفعالة	با�ستثناء	فوائد	وعموالت	الت�سهيالت	االئتمانية	غري	العاملة	التي	ال	يتم	

االعرتاف	بها	كاإيرادات	ويتم	ت�سجيلها	يف	ح�ساب	الفوائد	والعموالت	املعلقة	.
وتوزيع	 املالية	 واملطلوبات	 للموجودات	 املطفاأة	 التكلفة	 الإحت�ساب	 طريقة	 هي	 الفعالة	 الفائدة	 طريقة	 اإن	 	•
اإيراد	وم�سروف	الفوائد	على	مدى	الفرتة	املنا�سبة	التي	تخ�سها.	اإن	معدل	الفائدة	الفعالة	هو	املعدل	الذي	
مبوجبه	يتم	خ�سم	الدفعات	النقدية	املتوقعة	خالل	عمر	املوجودات	اأو	املطلوبات	املالية	،	اأو	على	عمر	اأق�سر	
التعاقدية	 البنود	 كافة	 باالإعتبار	 اآخذين	 النقدية	 التدفقات	 بتقدير	 البنك	 يقوم	 منا�سبًا.	 ذلك	 كان	 حيثما	

لالأدوات	املالية	ولكنها	ال	تاأخذ	بعني	االإعتبار	اخل�سائر	االإئتمانية	امل�ستقبلية	.	
املتعلقة	 االإ�سرتدادات	 اإحت�ساب	 يتم	 	، املعاملة	 تاريخ	 يف	 عام	 ب�سكل	 العموالت	 باإيراد	 االإعرتاف	 يتم	 	•

بالت�سهيالت	املمنوحة	�سابقًا	عند	قب�سها	.

اإيرادات	توزيع	االأرباح
تلك	 للبنك	باحل�سول	على	 ن�سوء	حق	 املالية	عند	 االأرباح	من	املوجودات	 توزيعات	 باإيرادات	 االإعرتاف	 يتم	 	•

التوزيعات	)اإقرارها	من	الهيئة	العامة(	.

اإيرادات	عقود	التاأجري
. اأدناه	 )ج(	 الفقرة	 مذكورة	يف	 التاأجري	 بعقود	 املتعلقة	 البنك	 �سيا�سة	 اإن	 	•

ب - ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة
يتم	تكوين	خم�س�ص	تدين	للت�سهيالت	االإئتمانية	املبا�سرة	اذا	تبني	عدم	اإمكانية	حت�سيل	املبالغ	امل�ستحقة	 	•
امل�ستقبلية	 النقدية	 التدفقات	 على	 �سلبًا	 اأثر	 قد	 ما	 حدثا	 ان	 على	 مو�سوعي	 دليل	 يتوفر	 وعندما	 للبنك	
للت�سهيالت	االإئتمانية	املبا�سرة	وعندما	ميكن	تقدير	هذا	التدين،	وت�سجل	قيمة	املخ�س�ص	يف	قائمة	الدخل.
لتعليمات	 وفقا	 للعمالء	 املمنوحة	 العاملة	 غري	 االإئتمانية	 الت�سهيالت	 على	 والعموالت	 الفوائد	 تعليق	 يتم	 	•

البنك	املركزي	االأردين	وال�سلطات	الرقابية	يف	الدول	التي	يتواجد	للبنك	فيها	فروع	اأيهما	ا�سد.
يتم	�سطب	الت�سهيالت	االإئتمانية	املعد	لها	خم�س�سات	يف	حال	عدم	جدوى	االإجراءات	املتخذة	لتح�سيلها	 	•
يف	 فائ�ص	 اأي	 ويتم	حتويل	 اخل�سو�ص	 بهذا	 الالزمة	 االدارية	 املوافقات	 اخذ	 بعد	 املخ�س�ص	 من	 بتنزيلها	

املخ�س�ص	االإجمايل	اىل	قائمة	الدخل	،	وي�ساف	املح�سل	من	الديون	ال�سابق	�سطبها	اإىل	االإيرادات.
قائمة	 خارج	 بنود	 اىل	 املعلقة	 والفوائد	 باملخ�س�سات	 بالكامل	 واملغطاة	 العاملة	 غري	 الديون	 حتويل	 يتم	 	•

املركز	املايل	وفقا	لتعليمات	البنك	الداخلية	وبعد	احل�سول	على	املوافقات	االدارية	الالزمة	.
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ج – عقود االيجار
واملنافع	 ت�سنف	عقود	االيجار	كايجارات	متويلية	عندما	تن�ص	�سروط	االيجار	على	حتويل	جميع	املخاطر	 	•
املتعلقة	بالتملك	للم�ستاأجر	ب�سكل	جوهري	.	اأما	جميع	عقود	االيجار	االخرى	فت�سنف	كايجارات	ت�سغيلية.

1	– البنك	كموؤجر
يتم	قيد	دخل	االيجارات	الت�سغيلية	با�ستخدام	طريقة	الق�سط	الثابت	على	مدى	عمر	االيجار.	كما	ت�ساف	 	•
للموجودات	 الدفرتية	 القيمة	 اىل	 الت�سغيلي	 العقد	 وترتيب	 مناق�سة	 يف	 املتكبدة	 االولية	 املبا�سرة	 التكاليف	

املوؤجرة	وتقيد	وفقا	لطريقة	الق�سط	الثابت	على	مدى	فرتة	االيجار.

2	– البنك	كم�ستاأجر
عقد	 بداية	 عند	 العادلة	 بقيمتها	 بداية	 التمويلية	 االيجار	 عقود	 خالل	 من	 املقتناة	 املوجودات	 ت�سجل	 	•
االيجار	اأو	بالقيمة	احلالية	للحد	االدنى	من	دفعات	االيجار،	اأيهما	اأقل.	كما	يتم	ت�سجيل	مطلوبات	التاأجري	
التمويلي	بنف�ص	القيمة.	وتوّزع	دفعات	االيجار	بني	م�ساريف	متويل	وتخفي�ص	مطلوبات	التاأجري	التمويلي	من	
اجل	حتقيق	معدل	فائدة	ثابت	على	الر�سيد	املتبقي	من	مطلوبات	التاأجري	التمويلي،	وتقيد	م�ساريف	التمويل	

مبا�سرة	يف	قائمة	الدخل.
االيجار. عمر	 مدى	 على	 الثابت	 الق�سط	 لطريقة	 وفقًا	 كم�سروف	 الت�سغيلي	 االيجار	 دفعات	 تقيد	 	•

	
د – العمالت االأجنبية

اإجراء	 بتاريخ	 ال�سائدة	 ال�سرف	 باأ�سعار	 ال�سنة	 االأجنبية	خالل	 بالعمالت	 تتم	 التي	 املعامالت	 ت�سجيل	 يتم	 	•
ويتم	 املالية،	 القوائم	 اإعداد	 بتاريخ	 ال�سائد	 ال�سعر	 با�ستخدام	 النقدية	 البنود	 حتويل	 يتم	 	 	. املعامالت	
ال�سجالت	 يف	 وامل�سجلة	 النقدية	 غري	 البنود	 حتويل	 يتم	 الدخل.	 قائمة	 يف	 باالأرباح/اخل�سائر	 االعرتاف	
بالتكلفة	التاريخية	با�ستخدام	ال�سعر	ال�سائد	بتاريخ	اإجراء	املعاملة.	يتم	حتويل	البنود	غري	النقدية	وامل�سجلة	
يف	ال�سجالت	بالقيمة	العادلة	)مثل	االأ�سهم(	با�ستخدام	ال�سعر	ال�سائد	بتاريخ	تقييم	تلك	املوجودات،	ويتم	

االعرتاف	باأرباح	/	خ�سائر	التقييم	كجزء	من	تلك	القيمة	العادلة	.
املحلية	 العملة	 من	 اخلارج	 الفروع	يف	 ومطلوبات	 موجودات	 ترجمة	 يتم	 للفروع	 املالية	 القوائم	 عند	جتميع	 	•
اأما	فروقات	 	. املالية	 القوائم	 تاريخ	 للعمالت	يف	 الو�سطية	 الدينار	االردين	وفقًا	لالأ�سعار	 )االأ�سا�سية(	اىل	
العملة	الناجمة	عن	تقييم	�سايف	اال�ستثمار	يف	الفروع	اخلارجية	فتظهر	يف	بند	م�ستقل	�سمن	بنود	الدخل	

ال�سامل	االآخر	.

هـ – املوجودات الثابتة
مرتاكمة	 خ�سائر	 واية	 املرتاكمة	 اال�ستهالكات	 منها	 مطروحا	 التاريخية	 بالتكلفة	 الثابتة	 املوجودات	 تظهر	 	•
وعندما	 بال�سراء.	 مبا�سرة	 املتعلقة	 التكاليف	 جميع	 على	 التكلفة	 وت�سمل	 القيمة.	 يف	 التدين	 عن	 ناجتة	
يتكون	بند	من	املوجودات	الثابتة	من	اأجزاء	ذات	اأعمار	انتاجية	خمتلفة	يتم	معاجلتها	كبنود	موجودات	ثابتة	

منف�سلة.
مدى	 على	 املوجودات	 تكلفة	 تخفي�ص	 اجل	 من	 الثابت	 الق�سط	 طريقة	 با�ستخدام	 اال�ستهالكات	 تقيد	 	•

اعمارها	االنتاجية	املتوقعــة	،	وال	يتم	اإ�ستهالك	االأرا�سي	واملمتلكات	حتت	االن�ساء.
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يبداأ	 القيمة.	 يف	 التدين	 عن	 ناجتة	 خ�سائر	 اأية	 منها	 مطروحًا	 بالتكلفة	 االإن�ساء	 قيد	 املوجودات	 تظهر	 	•
جاهزيتها	 عند	 ذاته،	 ال�سنف	 من	 الثابتة	 املوجودات	 لبنود	 الطريقة	 وبنف�ص	 املوجودات،	 هذه	 اإ�ستهالك	

لالإ�ستعمال	املق�سود.
يتم	�سطب	بند	من	املوجودات	الثابتة	عند	ا�ستبعاده	او	عندما	ال	تكون	هناك	منافع	اقت�سادية	متوقعة	من	 	•

اإ�ستخدامه	اأو	من	ا�ستبعاده.
اال�ستبعاد	 من	 التح�سيلية	 القيمة	 �سايف	 بني	 )الفرق	 الثابتة	 املوجودات	 اإ�ستبعاد	 خ�سائر	 اأو	 اأرباح	 تقيد	 	•

والقيمة	الدفرتية(	يف	قائمة	الدخل	يف	ال�سنة	التي	يتم	بها	اإ�ستبعاد	تلك	املوجودات.

و- املوجودات غري امللمو�سة
تاريخ	 يف	 العادلة	 بالقيمة	 تقيد	 االندماج	 خالل	 من	 عليها	 احل�سول	 يتم	 التي	 امللمو�سة	 غري	 املوجودات	 	•
غري	 اأخرى	 طريقة	 خالل	 من	 عليها	 احل�سول	 يتم	 التي	 امللمو�سة	 غري	 املوجودات	 اأما	 	. عليها	 احل�سول	

االندماج	فيتم	ت�سجيلها	بالكلفة	.
غري	 لفرتة	 اأو	 حمددة	 لفرتة	 الزمني	 عمرها	 تقدير	 ا�سا�ص	 على	 امللمو�سة	 غري	 املوجودات	 ت�سنيف	 يتم	 	•
قيد	 ويتم	 العمر	 هذا	 خالل	 زمني	حمدد	 عمر	 لها	 التي	 امللمو�سة	 غري	 املوجودات	 اطفاء	 ويتم	 	 	. حمددة	
االطفاء	يف	قائمة	الدخل	با�ستخدام	طريقة	الق�سط	الثابت.	اأما	املوجودات	غري	امللمو�سة	التي	عمرها	الزمني	
غري	حمدد	فيتم	مراجعة	التدين	يف	قيمتها	يف	تاريخ	القوائم	املالية	ويتم	ت�سجيل	اأي	تدين	يف	قيمتها	يف	قائمة	

الدخل.
البنك	ويتم	ت�سجيلها	يف	قائمة	الدخل	يف	نف�ص	 الناجتة	عن	اعمال	 ال	يتم	ر�سملة	املوجودات	غري	امللمو�سة	 	

الفرتة	.
يتم	 كذلك	 املالية.	 القوائم	 تاريخ	 	يف	 امللمو�سة	 املوجودات	غري	 قيمة	 تدين	 على	 موؤ�سرات	 اأية	 مراجعة	 يتم	 	•

مراجعة	تقدير	العمر	االنتاجي	لتلك	املوجودات	ويتم	اجراء	اأية	تعديالت	على	الفرتات	الالحقة	.

ز- عقود اإعادة ال�سراء اأو البيع
ي�ستمر	االعرتاف	يف	القوائم	املالية	باملوجودات	املباعة	والتي	مت	التعهد	املتزامن	باإعادة	�سرائها	يف	تاريخ	 	•
م�ستقبلي	،	وذلك	ال�ستمرار	�سيطرة	البنك	على	تلك	املوجودات	والأن	اأية	خماطر	اأو	منافع	توؤول	للبنك	حال	
حدوثها،	وي�ستمر	تقييمها	وفقًا	لل�سيا�سات	املحا�سبية	املتبعة.	تدرج	املبالغ	امل�ستلمة	لقاء	هذه	املوجودات	�سمن	
املطلوبات	يف	بند	االأموال	املقرت�سة،	ويتم	االعرتاف	بالفرق	بني	�سعر	البيع	و�سعر	اإعادة	ال�سراء	كم�سروف	

فوائد	ي�ستحق	على	مدى	فرتة	العقد	با�ستخدام	طريقة	الفائدة	الفعالة	.
اأما	املوجودات	امل�سرتاه	مع	التعهد	املتزامن	باإعادة	بيعها	يف	تاريخ	م�ستقبلي	حمدد	فال	يتم	االعرتاف	بها	 	•
يف	القوائم	املالية	،	وذلك	لعدم	توفر	ال�سيطرة	على	تلك	املوجودات	والأن	اأية	خماطر	اأو	منافع	ال	توؤول	للبنك	
حال	حدوثها.	وتدرج	املبالغ	املدفوعة	لقاء	هذه	املوجودات	�سمن	الودائع	لدى	البنوك	واملوؤ�س�سات	امل�سرفية	
االأخرى	اأو	�سمن	الت�سهيالت	االإئتمانية	ح�سب	احلال،	ويتم	معاجلة	الفرق	بني	�سعر	ال�سراء	و�سعر	اإعادة	البيع	

كاإيرادات	فوائد	ت�ستحق	على	مدى	فرتة	العقد	با�ستخدام	طريقة	الفائدة	الفعالة.
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ح- راأ�س املال
االثر	 بعد	 بال�سايف	 املدورة	 االرباح	 على	 البنك	 ا�سهم	 �سراء	 او	 ا�سدار	 عن	 ناجتة	 تكاليف	 اي	 قيد	 يتم	 	•
التكاليف	 هذه	 قيد	 فيتم	 ال�سراء	 او	 اال�سدار	 عملية	 ت�ستكمل	 مل	 اذا	 وجد.	 ان	 التكاليف	 لهذه	 ال�سريبي	

كم�ساريف	يف	قائمة	الدخل.

ط– ا�ستثمارات يف �سركات حليفة
املتعلقة	 القرارات	 على	 فعاال	 تاأثريًا	 فيها	 البنك	 ميار�ص	 التي	 ال�سركات	 تلك	 هي	 احلليفة	 ال�سركات	 	•

بال�سيا�سات	املالية	والت�سغيلية	والتي	ميلك	البنك	ن�سبة	ترتاوح	بني	20٪	اإىل	50٪	من	حقوق	الت�سويت	.
. بالتكلفة	 احلليفة	 ال�سركات	 اال�ستثمارات	يف	 تظهر	 	•

ي - ا�ستثمارات يف �سركات تابعة
للبنك	 يكون	 عندما	 ال�سيطرة	 وتتحقق	 البنك	 ل�سيطرة	 تخ�سع	 التي	 ال�سركة	 تلك	 هي	 التابعة	 	ال�سركات	 	•
من	 منافع	 على	 للح�سول	 وذلك	 التابعة	 لل�سركات	 والت�سغيلية	 املالية	 ال�سيا�سات	 يف	 التحكم	 على	 القدرة	
اأن�سطتها	،	يظهر	اال�ستثمار	يف	ال�سركات	التابعة	بالكلفة	عند	اإعداد	القوائم	املالية	للبنك	العربي	�ص.	م.	ع.

. العامة	 الهيئة	 من	 اقرارها	 عند	 املوزعة	 باالأرباح	 االعرتاف	 يتم	 	•

ك – �سريبة الدخل
. املوؤجلة	 وال�سرائب	 امل�ستحقة	 ال�سرائب	 مبالغ	 ال�سرائب	 م�ساريف	 متثل	 	•

حت�سب	م�ساريف	ال�سرائب	امل�ستحقة	على	اأ�سا�ص	االأرباح	اخلا�سعة	لل�سريبة	،	وتختلف	االأرباح	اخلا�سعة	 	•
اأو	 اإيرادات	غري	خا�سعة	لل�سريبة	 لل�سريبة	عن	االأرباح	املعلنة	يف	القوائم	املالية	الأن	االأرباح	املعلنة	ت�سمل	
م�ساريف	غري	قابلة	للتنزيل	يف	ال�سنة	املالية	واإمنا	يف	�سنوات	الحقة	اأو	اخل�سائر	املرتاكمة	املقبولة	�سريبيا	

اأو	بنود	لي�ست	خا�سعة	اأو	مقبولة	التنزيل	الأغرا�ص	�سريبية.
حت�ســب	ال�سرائب	مبوجب	الن�سب	ال�سريبية	املقررة	مبوجب	القوانني	واالأنظمة	والتعليمات	يف	البلدان	التي	 	•

يعمل	فيها	البنك.
بني	 املوؤقتة	 الزمنية	 الفروقات	 نتيجة	 ا�سرتدادها	 اأو	 دفعها	 املتوقع	 ال�سرائب	 هي	 املوؤجلة	 ال�سرائب	 اإن	 	•
قيمة	املوجودات	اأو	املطلوبات	يف	القوائم	املالية	والقيمة	التي	يتم	احت�ساب	الربح	ال�سريبي	على	اأ�سا�سها	.	
يتم	احت�ساب	ال�سرائب	املوؤجلة	با�ستخدام	طريقة	االلتزام	وحتت�سب	ال�سرائب	املوؤجلة	وفقًا	للن�سب	ال�سريبية	

التي	يتوقع	تطبيقها	عند	ت�سوية	االلتزام	ال�سريبي	اأو	حتقيق	املوجودات	ال�سريبية	املوؤجلة	.
توقع	 حالة	 يف	 تخفي�سها	 ويتم	 املالية	 القوائم	 تاريخ	 يف	 املوؤجلة	 ال�سريبية	 املوجودات	 ر�سيد	 مراجعة	 يتم	 	•

عدم	اإمكانية	اال�ستفادة	من	تلك	املوجودات	ال�سريبية	جزئيا	اأو	كليا	.
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ل – املوجودات املالية
�سراء	 اأو	 ببيع	 البنك	 التزام	 )تاريخ	 املتاجرة	 تاريخ	 يف	 املالية	 املوجودات	 وبيع	 ب�سراء	 االعرتاف	 يتم	 	•
باإ�ستثناء	 االإقتناء	 بعملية	 مبا�سرة	 املتعلقة	 املعاملة	 تكاليف	 وب�سايف	 العادلة	 بالقيمة	 املالية(	 املوجودات	
ت�سجيل	 ويتم	 العادلة	 بالقيمة	 بدايًة	 تقيد	 الدخل	حيث	 قائمة	 من	خالل	 العادلة	 بالقيمة	 املالية	 املوجودات	

م�ساريف	االإقتناء	يف	قائمة	الدخل	.
يلي:	 كما	 العادلة	 القيمة	 او	 املطفاأة	 بالتكلفة	 الحقًا	 املالية	 املوجودات	 كافة	 قيا�ص	 يتم	 	•

االأدوات املالية بالتكلفة املطفاأة:

املطفاأة	 بالتكلفة	 	، وال�سندات	 واالأذونات	 املبا�سرة	 االإئتمانية	 الت�سهيالت	 وت�سمل	 	، الدين	 اأدوات	 قيا�ص	 يتم	 	•
يف	حال	توافر	ال�سرطني	التاليني:

االإحتفاظ	 اإىل	 يهدف	 اأعمال	 لنموذج	 وفقًا	 بها	 الدين(	حمتفظ	 )اأدوات	 املالية	 املوجودات	 تلك	 كانت	 اإذا	 	)1
باملوجودات	بغر�ص	حت�سيل	التدفقات	النقدية	املتعاقد	عليها.

متمثلة	ح�سريًا	 نقدية	 لتدفقات	 مواعيد	حمددة	 املالية	 للموجودات	 التعاقدية	 ال�سروط	 عن	 ين�ساأ	 كان	 اإذا	 	)2
باأ�سل	مبلغ	الدين	غري	امل�سدد	والفوائد	املرتتبة	عليه	.

املعاملة	 تكاليف	 اإ�سافة	 بعد	 العادلة	 بالقيمة	 بدايًة	 ال�سرطني	 هذين	 تطابق	 التي	 الدين	 اأدوات	 قيا�ص	 يتم	 	•
)اإال	اإذا	كانت	م�سنفة	كاأدوات	دين	بالقيمة	العادلة	من	خالل	قائمة	الدخل(.	ويتم	قيا�سها	الحقًا	بالتكلفة	
باإيراد	 االعرتاف	 ويتم	 	، القيمة	 تدين	يف	 اأي	خ�سارة	 بعد	طرح	 الفعالة	 الفائدة	 با�ستخدام	طريقة	 املطفاأة	

الفائدة	يف	قائمة	الدخل	.
يف	حال	تغريت	اأهداف	منوذج	االأعمال	بحيث	كان	هنالك	تعار�ص	مع	�سروط	التكلفة	املطفاأة	،	فاإنه	يجب	 	•
من	 العادلة	 بالقيمة	 لت�سنف	 املطفاأة	 بالتكلفة	 �سابقًا	 امل�سنفة	 الدين	 اأدوات	 ت�سنيف	 اإعادة	 البنك	 على	

خالل	قائمة	الدخل	.
كاأدوات	 اأعاله	 اإليها	 امل�سار	 املطفاأة	 التكلفة	 التي	تطابق	�سروط	 الدين	 اأدوات	 اأن	ت�سنف	 البنك	 وقد	يختار	 	•
دين	بالقيمة	العادلة	من	خالل	قائمة	الدخل	اإذا	كان	هذا	الت�سنيف	يلغي	عدم	التطابق	املحا�سبي	اأو	يقلل	

منه	بدرجة	كبرية	يف	حال	قيا�ص	املوجودات	املالية	بالتكلفة	املطفاأة	.

املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

ال�سروط	 تلك	 التي	تطابق	 اأو	 	، اأعاله	 املذكورة	 املطفاأة	 التكلفة	 تتطابق	مع	�سروط	 التي	ال	 الدين	 اأدوات	 اإن	 	•
بالقيمة	 قيا�سها	 فيتم	 	، الدخل	 قائمة	 خالل	 من	 العادلة	 بالقيمة	 ت�سنيفها	 بداية	 البنك	 اختار	 ذلك	 ومع	

العادلة	من	خالل	قائمة	الدخل.
يف	 اإال	 الدخل.	 قائمة	 خالل	 من	 العادلة	 بالقيمة	 بداية	 امل�سنفة	 الدين	 اأدوات	 ت�سنيف	 اإعادة	 يجوز	 ال	 	•
حال	تغريت	اأهداف	منوذج	االأعمال	بحيث	اأ�سبح	هناك	توافق	مع	�سروط	التكلفة	املطفاأة	وكانت	التدفقات	
املالية	التعاقدية	لالأداة	تطابق	�سروط	التكلفة	املطفاأة	،	فاإن	على	البنك	اإعادة	ت�سنيف	اأدوات	الدين	امل�سنفة	

بالقيمة	العادلة	من	خالل	قائمة	الدخل	لت�سنف	بالتكلفة	املطفاأة	.	
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قامت	 اإذا	 اإال	 	، الدخل	 قائمة	 خالل	 من	 العادلة	 بالقيمة	 امللكية	 اأدوات	 يف	 اال�ستثمارات	 ت�سنيف	 يتم	 	•
املجموعة	بت�سنيف	ا�ستثمار	حمتفظ	به	لغري	املتاجرة	بالقيمة	العادلة	من	خالل	الدخل	ال�سامل	االآخر	عند	

االعرتاف	االأويل	.
االعرتاف	 ويتم	 	، العادلة	 بالقيمة	 الدخل	 قائمة	 خالل	 من	 العادلة	 بالقيمة	 املالية	 املوجودات	 قيا�ص	 يتم	 	•

باالأرباح	واخل�سائر	الناجتة	عن	اإعادة	التقييم	يف	قائمة	الدخل	.
خالل	 من	 العادلة	 بالقيمة	 امللكية	 اأدوات	 يف	 اال�ستثمارات	 من	 االأرباح	 توزيعات	 باإيرادات	 االعرتاف	 يتم	 	•
قبل	 من	 )اإقرارها	 االأرباح	 توزيعات	 على	 احل�سول	 يف	 للبنك	 حق	 ين�ساأ	 عندما	 الدخل	 قائمة	 يف	 االأرباح	

الهيئة	العامة(	.

املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل االآخر

بالقيمة	 امللكية	 اأدوات	 ت�سنف	 اأن	 حدة(	 على	 اأداة	 كل	 اأ�سا�ص	 )على	 نهائي	 ب�سكل	 يختار	 اأن	 للبنك	 ميكن	 	•
ال�سامل	 العادلة	من	خالل	الدخل	 	وال	ي�سمح	الت�سنيف	بالقيمة	 	. ال�سامل	االآخر	 العادلة	من	خالل	الدخل	

االآخر	اإذا	كان	اال�ستثمار	باأداة	امللكية	حمتفظ	به	لغر�ص	املتاجرة	.

تعترب	املوجودات	املالية	حمتفظ	بها	لغر�ص	املتاجرة	اإذا	:
مت	�سراوؤها	اأ�سا�سًا	لغر�ص	بيعها	يف	امل�ستقبل	القريب	،	اأو	 	-

كانت	عند	االعرتاف	املبدئي	جزء	من	حمفظة	اأدوات	مالية	حمددة	يديرها	البنك	ولها	طابع	فعلي	حديث	 	-
جلني	اأرباح	يف	فرتات	ق�سرية	،	اأو	

كانت	اأدوات	م�ستقة	غري	م�سنفة	وفعالة	كاأداة	حتوط	اأو	ك�سمان	مايل	. 	-

بالقيمة	 بداية	 االآخر	 ال�سامل	 الدخل	 خالل	 من	 العادلة	 بالقيمة	 امللكية	 اأدوات	 يف	 اال�ستثمارات	 قيا�ص	 يتم	 	•
باالأرباح	 االعرتاف	 ويتم	 العادلة	 بالقيمة	 الحقًا	 قيا�سها	 ويتم	 	. املعاملة	 تكاليف	 اإليها	 م�ساف	 العادلة	
واخل�سائر	النا�سئة	عن	التغري	يف	القيمة	العادلة	حتت	بند	الدخل	ال�سامل	االآخر	وت�ساف	اإىل	احتياطي	اإعادة	
تقييم	اال�ستثمارات	.	عند	ا�ستبعاد	تلك	املوجودات	املالية	،	فاإن	تراكم	االأرباح	اأو	اخل�سائر	والتي	مت	اإ�سافتها	
اإعادة	 يتم	 ولكن	 الدخل	 قائمة	 اإىل	 ت�سنيفها	 اإعادة	 يتم	 ال	 اال�ستثمارات	 تقييم	 اإعادة	 احتياطي	 اإىل	 �سابقًا	

ت�سنيفها	اإىل	االأرباح	املدورة.
ين�ساأ	 عندما	 الدخل	 قائمة	 يف	 امللكية	 اأدوات	 يف	 اال�ستثمارات	 هذه	 على	 االأرباح	 بتوزيعات	 االعرتاف	 يتم	 	•
حق	للبنك	يف	ا�ستالم	هذه	التوزيعات	،	اإال	اإذا	كانت	هذه	التوزيعات	متثل	ب�سكل	وا�سح	ا�سرتداد	جلزء	من	

تكاليف	اال�ستثمار	.

م - القيمة العادلة
ميثل	�سعر	االإغالق	بتاريخ	القوائم	املالية	يف	االأ�سواق	املالية	الن�سطة	القيمة	العادلة	للموجودات	وامل�ستقات	 	•
املالية	املتداولة،	ويف	حال	عدم	توفر	اأ�سعار	معلنة	اأو	عدم	وجود	تداول	ن�سط	لتلك	االأداة	املالية	يتم	تقدير	

قيمتها	العادلة	باإحدى	الطرق	التالية	:
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. كبري	 اإىل	حد	 لها	 م�سابهة	 مالية	 الأداة	 احلالية	 ال�سوقية	 بالقيمة	 مقارنتها	 	−
. املتوقعة	 النقدية	 التدفقات	 خ�سم	 	−

. اخليارات	 ت�سعري	 مناذج	 	−
العوامل	 باالعتبار	 وتاأخذ	 ال�سوق	 توقعات	 تعك�ص	 عادلة	 قيمة	 على	 احل�سول	 اإىل	 التقييم	 طرق	 تهدف	 	•
القيمة	 قيا�ص	 تعذر	 حال	 ويف	 املالية،	 املوجودات	 قيمة	 تقدير	 عند	 متوقعة	 منافع	 اأو	 واأية	خماطر	 ال�سوقية	

العادلة	ب�سكل	يعتمد	عليه	يتم	اإظهارها	بالتكلفة	/	التكلفة	املطفاأة	.

ن - التدين يف قيمة املوجودات املالية
املالية	لتحديد	 القوائم	 بالتكلفة	املطفاأة	يف	تاريخ	 املالية	 القيم	الدفرتية	للموجودات	 البنك	مبراجعة	 يقوم	 	•
اأو	على	�سكل	جمموعة.	يتم	ت�سجيل	 اأي	تدين	يف	قيمتها	افراديًا	 اإذا	كانت	هنالك	موؤ�سرات	تدل	على	 فيما	
اأكرث	الحقًا	لتاريخ	 اأو	 التدين	يف	قيمة	تلك	املوجودات	املالية	عند	وجود	دليل	مو�سوعي	نتيجة	لوقوع	حدث	

االإعرتاف	االأويل	لتلك	املوجودات.
حتت�سب	قيمة	التدين	على	الفرق	بني	القيمة	الدفرتية	للموجودات	املالية	بالتكلفة	املطفاأة	والقيمة	احلالية	 	•

للتدفقات	النقدية	امل�ستقبلية	املتوقعة	خم�سومة	باإ�ستخدام	ن�سبة	الفائدة	الفَعالة	االأ�سلية.
يتم	تخفي�ص	القيمة	الدفرتية	للموجودات	املالية	بالتكلفة	املطفاأة	مبقدار	خ�سارة	التدين	من	خالل	ح�ساب	 	•
قائمة	 املخ�س�ص	يف	 الدفرتية	حل�ساب	 بالقيمة	 بالتغري	 االإعرتاف	 ويتم	 القيمة.	هذا	 التدين	يف	 خم�س�ص	

الدخل.	

�س - امل�ستقات املالية
يتم	ت�سجيل	م�ستقات	االأدوات	املالية	)مثل	عقود	العمالت	االأجنبية	االآجلة،	عقود	الفائدة	امل�ستقبلية،	عقود	 	•

املقاي�سة	،	حقوق	خيارات	اأ�سعار	العمالت	االأجنبية(	يف	قائمة	املركز	املايل	بالقيمة	العادلة.

1 - امل�ستقات املالية املحتفظ بها الأغرا�ش التحوط

:	هو	التحوط	ملخاطر	التغري	يف	القيمة	العادلة	ملوجودات	ومطلوبات	البنك	. العادلة  للقيمة  التحوط  	•
يف	حال	انطباق	�سروط	حتوط	القيمة	العادلة	يتم	ت�سجيل	االأرباح	واخل�سائر	الناجتة	عن	التغري	يف	القيمة	 	•
املتحوط	 املطلوبات	 اأو	 للموجودات	 العادلة	 القيمة	 التغري	يف	 وكذلك	 بها	 املتحوط	 املالية	 للم�ستقات	 العادلة	

لها	يف	قائمة	الدخل.
ومطلوبات	 ملوجودات	 النقدية	 التدفقات	 تغريات	 ملخاطر	 التحوط	 هو	 	: النقدية  للتدفقات  التحوط  	•

البنك	احلالية	واملتوقعة	والتي	لها	تاأثري	على	قائمة	الدخل.
عن	 الناجتة	 اخل�سائر	 اأو	 االأرباح	 ت�سجيل	 يتم	 الفعال،	 النقدية	 التدفقات	 حتوط	 �سروط	 انطباق	 حال	 يف	 	•
الدخل	يف	 لقائمة	 ،	ويتم	حتويله	 االآخر	 ال�سامل	 الدخل	 بنود	 التحوط	�سمن	 العادلة	الأداة	 القيمة	 التغري	يف	

الفرتة	التي	يوؤثر	بها	التدفق	النقدي	املتحوط	له	على	قائمة	الدخل	.
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عن	 الناجتة	 اخل�سائر	 اأو	 االأرباح	 ت�سجيل	 يتم	 الفعال،	 التحوط	 �سروط	 عليها	 ينطبق	 ال	 التي	 التحوطات	 	•
التغري	يف	القيمة	العادلة	الأداة	التحوط	يف	قائمة	الدخل	.

اأجنبية: وحدات  يف  اال�ستثمار  ل�سايف  التحوط  	•
اخل�سائر	 اأو	 االأرباح	 ت�سجيل	 يتم	 اأجنبية،	 وحدات	 يف	 اال�ستثمار	 ل�سايف	 التحوط	 �سروط	 انطباق	 حال	 يف	 	•
الناجتة	عن	التغري	يف	القيمة	العادلة	الأداة	التحوط	�سمن	بنود	الدخل	ال�سامل	االآخر،	ويتم	حتويله	لقائمة	

الدخل	عند	بيع	اال�ستثمار	يف	الوحدة	االأجنبية	امل�ستثمر	بها	.
عن	 الناجتة	 اخل�سائر	 اأو	 االأرباح	 ت�سجيل	 يتم	 الفعال،	 التحوط	 �سروط	 عليها	 ينطبق	 ال	 التي	 التحوطات	 	•

التغري	يف	القيمة	العادلة	الأداة	التحوط	يف	قائمة	الدخل	.

2 - امل�ستقات املالية املحتفظ بها الأغرا�ش املتاجرة 

يتم	ت�سجيل	القيمة	العادلة	مل�ستقات	االأدوات	املالية	املحتفظ	بها	الأغرا�ص	املتاجرة	يف	قائمة	املركز	املايل	 	•
�سمن	املوجودات	اأو	املطلوبات	ح�سب	احلالة،	ويتم	ت�سجيل	مبلغ	التغري	يف	القيمة	العادلة	يف	قائمة	الدخل	.

ع - املوجودات التي اآلت ملكيتها للبنك وفاًء لديون م�ستحقة
للبنك	 بها	 اآلت	 التي	 بالقيمة	 وذلك	 اأخرى«	 »موجودات	 بند	 يف	 للبنك	 ملكيتها	 اآلت	 التي	 املوجودات	 تظهر	 	•

اأو	القيمة	العادلة	اأيهما	اأقل		.	
يعاد	تقييم	هذه	املوجودات	يف	تاريخ	القوائم	املالية	بالقيمة	العادلة	)مطروحًا	منها	تكاليف	البيع(	ب�سكل	 	•
يف	 الالحقة	 الزيادة	 ت�سجيل	 ويتم	 الدخل	 قائمة	 يف	 كخ�سارة	 قيمتها	 يف	 التدين	 ت�سجيل	 يتم	 حيث	 اإفرادي	

قائمة	الدخل	اإىل	احلد	الذي	ال	يتجاوز	قيمة	التدين	الذي	مت	قيده	على	قائمة	الدخل	�سابقًا	.

ف - املخ�س�سات
يتم	االعرتاف	باملخ�س�سات	عندما	يكون	على	البنك	التزامات	يف	تاريخ	القوائم	املالية	نا�سئة	عن	اأحداث	 	•

�سابقة	وان	ت�سديد	االلتزامات	حمتمل	وميكن	قيا�ص	قيمتها	ب�سكل	يعتمد	عليه	.
يعمل	 التي	 البلدان	 ال�سائدة	يف	 للقوانني	 تبعًا	 للموظفني	 نهاية	اخلدمة	 تعوي�ص	 قيمة	خم�س�ص	 تقدير	 يتم	 	•
عند	 للموظفني	 املدفوعة	 املبالغ	 قيد	 ويتم	 الدخل،	 قائمة	 على	 �سنويًا	 املرتتبة	 املبالغ	 وت�سجل	 البنك،	 فيها	

نهاية	اخلدمة	اأو	تركهم	للعمل	على	املخ�س�ص	امل�سجل	لقائها	.	

�س – معلومات القطاعات
خدمات	 او	 منتجات	 تقدمي	 يف	 معا	 ت�سرتك	 التي	 والعمليات	 املوجودات	 من	 ميثل	جمموعة	 االعمال	 قطاع	 	•

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

�س - ح�سابات مداره ل�سالح العمالء
ر�سوم	 اإظهار	 يتم	 البنك.	 موجودات	 من	 تعترب	 وال	 العمالء	 عن	 نيابة	 البنك	 يديرها	 التي	 احل�سابات	 متثل	 	•

وعموالت	اإدارة	تلك	احل�سابات	يف	قائمة	الدخل.	
يتم	اإعداد	خم�س�ص	فقط	مقابل	انخفا�ص	قيمة	املحافظ	م�سمونة	راأ�ص	املال	املدارة	ل�سالح	العمالء	عن	 	•

راأ�ص	مالها	.

ق - التقا�س
املايل	 املركز	 قائمة	 يف	 ال�سايف	 املبلغ	 واإظهار	 املالية	 واملطلوبات	 املالية	 املوجودات	 بني	 تقا�ص	 اإجراء	 يتم	 	•
فقط	عندما	تتوفر	احلقوق	القانونية	امللزمة	وكذلك	عندما	يتم	ت�سويتها	على	اأ�سا�ص	التقا�ص	اأو	يكون	حتقق	

املوجودات	وت�سوية	املطلوبات	يف	نف�ص	الوقت	.	

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

ت�ستحق	خالل	مدة	ثالثة	اأ�سهر	واالأر�سدة	املقيدة	ال�سحب	.

4 - التقديرات املحا�سبية

بتقديرات	 القيام	 البنك	 ادارة	 من	 يتطلب	 املحا�سبية	 ال�سيا�سات	 وتطبيق	 املالية	 القوائم	 اعداد	 ان	 	•
واجتهادات	توؤثر	يف	مبالغ	املوجودات	املالية	واملطلوبات	املالية	و	اإحتياطي	القيمة	العادلة	وكذلك	االف�ساح	
عن	االلتزامات	املحتملة	.	كما	ان	هذه	التقديرات	واالجتهادات	توؤثر	يف	االيرادات	وامل�ساريف	واملخ�س�سات	
وكذلك	يف	التغريات	يف	القيمة	العادلة	التي	تظهر	يف	قائمة	الدخل	ال�سامل	و�سمن	حقوق	امل�ساهمني	.	وب�سكل	
خا�ص	يتطلب	من	ادارة	البنك	ا�سدار	احكام	واجتهادات	هامة	لتقدير	مبالغ	التدفقات	النقدية	امل�ستقبلية	
واأوقاتها.	ان	التقديرات	املذكورة	مبنية	بال�سرورة	على	فر�سيات	وعوامل	متعددة	لها	درجات	متفاوتة	من	
عن	 الناجمة	 التغريات	 نتيجة	 وذلك	 التقديرات	 عن	 تختلف	 قد	 الفعلية	 النتائج	 وان	 التيقن	 وعدم	 التقدير	

اأو�ساع	وظروف	تلك	التقديرات	يف	امل�ستقبل.



239

ية
مال

 ال
م

وائ
لق

ل ا
حو

ت 
حا

ضا
اي

: التايل	 النحو	 على	 ومف�سلة	 معقولة	 املالية	 القوائم	 اعداد	 املعتمدة	يف	 تقديراتنا	 ان	 	•
لتقدير	 البنك	 ادارة	 قبل	 من	 معتمدة	 وفر�سيات	 ا�س�ص	 على	 اعتمادا	 الديون	 لقاء	 تكوين	خم�س�ص	 يتم	 	 	 	 	-
املخ�س�ص	الواجب	تكوينه	مبوجب	متطلبات	املعايري	الدولية	للتقارير	املالية	،	ويتم	مقارنة	نتائج	هذه	اال�س�ص	
تعمل	من	خاللها	 التي	 الرقابية	 ال�سلطات	 تعليمات	 تكوينها	مبوجب	 الواجب	 املخ�س�سات	 مع	 والفر�سيات	
للتقارير	 النتائج	االكثـر	ت�سـددا	ومبا	يتوافق	مع	املعايري	الدولية	 التابعة	ويتم	اعتماد	 فروع	البنك	و�سركاته	

املالية	.
قبل	مقدرين	 ومعتمدة	من	 تقييمات	عقارية	حديثة	 اعتمادا	على	 امل�ستملكة	 العقارات	 قيمة	 قيد	تدين	 يتم	 	 	 	 	-

معتمدين	لغايات	احت�ساب	التدين	،	ويعاد	النظر	يف	ذلك	التدين	ب�سكل	دوري	.
-				يتم	حتميل	ال�سنة	املالية	مبا	يخ�سها	من	نفقة	�سريبة	الدخل	وفقا	لالنظمة	والقوانني	واملعايري	املحا�سبية	ويتم	

احت�ساب	واثبات	املوجودات	واملطلوبات	ال�سريبية	املوؤجلة	وخم�س�ص	ال�سريبة	الالزم	.
-			تقوم	االدارة	باعادة	تقدير	االعمار	االنتاجية	لال�سول	امللمو�سة	وغري	امللمو�سة	ب�سكل	دوري	لغايات	احت�ساب	
االنتاجية	 االعمار	 وتقديرات	 اال�سول	 لتلك	 العامة	 اعتمادا	على	احلالة	 ال�سنوية	 واالطفاءات	 اال�ستهالكات	

املتوقعة	يف	امل�ستقبل	،	ويتم	اخذ	خ�سارة	التدين	يف	قائمة	الدخل.
-				يتم	تكوين	خم�س�ص	لقاء	الق�سايا	املقامة	�سد	البنك	اعتمادا	على	درا�سة	قانونية	معدة	من	قبل	حمامي	
وم�ست�ساري	البنك	والتي	مبوجبها	يتم	حتديد	املخاطر	املحتمـل	حدوثها	يف	امل�ستقبل	،	ويعاد	النظر	يف	تلك	

الدرا�سات	ب�سكـل	دوري	.
-				تقوم	االدارة	مبراجعة	دورية	للموجودات	املالية	والتي	تظهر	بالكلفة	لتقدير	اية	تدين	يف	قيمتها	ويتم	اخذ	هذا	

التدين	يف	قائمة	الدخل.
فيه	 ت�سنف	 الذي	 العادلة	 القيمة	 ت�سل�سل	 م�ستوى	 عن	 واالإف�ساح	 يتم	حتديد	 	: العادلة	 القيمة	 م�ستويــات	 	 	 	 	-
مقايي�ص	القيمة	العادلة	كاملة	،	كما	يتم	ف�سل	قيا�سات	القيمة	العادلة	وفقًا	للم�ستويات	املحددة	يف	املعايري	
الدولية	للتقارير	املالية.	ميثل	الفرق	بني	امل�ستوى	)2(	وامل�ستوى	)3(	ملقايي�ص	القيمة	العادلة	تقييم	ما	اإذا	
كانت	املعلومات	اأو	املدخالت	ميكن	مالحظتها	ومدى	اأهمية	املعلومات	التي	ال	ميكن	مالحظتها	مما	يتطلب	
و�سع	اأحكام	وحتليل	دقيق	للمدخالت	امل�ستخدمة	لقيا�ص	القيمة	العادلة	مبا	يف	ذلك	االأخذ	باالعتبار	كافة	

العوامل	التي	تخ�ص	االأ�سل	اأو	االلتزام	.
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باآالف	الدنانري	االأردنية5- نقد واأر�سدة لدى بنوك مركزية
31	كانــــون	االول				ان	تفا�سيل	هذا	البند	هي	كما	يلي	:

20152014

677	272	872	280	نقد	يف	اخلزينة
اأر�سدة	لدى	بنوك	مركزية:

859	233	776	296	ح�سابات	جارية
640	208	1452	535	2ودائع	الأجل	وخا�سعة	الإ�سعار
844	079	5241	160	1االحتياطي	النقدي	االإجباري

135	135	623	436	�سهادات	اإيداع
155 930 9403 709 4     املجموع

	 	-	با�ستثناء	االحتياطي	النقدي	ال	توجد	اأية	اأر�سدة	مقيدة	ال�سحب	لدى	البنوك	املركزية	.	
	-	ال	يوجد	ار�سدة	و�سهادات	اإيداع	ت�ستحق	خالل	فرتة	تزيد	عن	ثالثة	ا�سهر	كما	يف	31	كانون	االول	2015	

	 			)73.4	مليون	دينار	كما	يف	31	كانون	االول	2014(	.	

6- اأر�سدة لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

باآالف	الدنانري	االأردنية			ان	تفا�سيل	هذا	البند	هي	كما	يلي	:
31	كانــــون	االولبنوك وموؤ�س�سات م�سرفية محلية

20152014

190		76		ح�سابات	جارية
000	45	000	41	ودائع	ت�ستحق	خالل	3	اأ�سهر

190 45 076 41      املجموع

باآالف	الدنانري	االأردنية
31	كانون	االولبنوك وموؤ�س�سات م�سرفية خارجية

20152014
915	918	194	005	1ح�سابات	جارية

461	349	7542	578	1ودائع	ت�ستحق	خالل	3	اأ�سهر
376 268 9483 583 2     املجموع

566 313 0243 625 2جمموع االأر�سدة لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية محلية وخارجية 

		-	ال	توجد	اأر�سدة	ال	تتقا�سى	فوائد	كما	يف	31	كانون	االأول	2015	و	2014.
	-	ال	توجد	اأر�سدة		مقيدة	ال�سحب	كما	يف	31	كانون	االأول	2015	و	2014.
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8 - موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
باآالف	الدنانري	االأردنية							ان	تفا�سيل	هذا	البند	هي	كما	يلي	:

31	كانون	االول
20152014

637	279	097	222								اأذونات	و�سندات	حكومية
139	16	010	21								�سلف	وقرو�ص

656	1	499	1								اأ�سهم	�سركات							
432 297 606 244             املجموع

9 - موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل االآخر
باآالف	الدنانري	االأردنية							ان	تفا�سيل	هذا	البند	هي	كما	يلي	:

31	كانـــون	االأول	
20152014

001	162	290	165	ا�سهم	متوفر	لها	ا�سعار	�سوقية
736	61	499	54	ا�سهم	غري	متوفر	لها	ا�سعار	�سوقية

737 223 789 219             املجموع

بلغت	توزيعات	االأرباح	النقدية	على	اال�ستثمارات	اأعاله	3.66	مليون	دينار	لل�سنة	املنتهية	يف	31	كانون	االأول	2015	)5.97	مليون	دينار	لل�سنة	 	*
املنتهية	يف	31	كانون	االأول	2014(.

بلغت	قيمة	االأرباح	املتحققة	التي	مت	حتويلها	من	احتياطي	تقييم	ا�ستثمارات	اىل	االأرباح	املدورة	مبلغ	22	الف	دينار	كما	يف	31	كانون	االول	  *
2015	)بلغت	قيمة	اخل�سائر	املتحققة	التي	مت	حتويلها	من	احتياطي	تقييم	ا�ستثمارات	اىل	االأرباح	املدورة	مبلغ	)477(	الف	دينار	كما	يف	31	

	 كانون	االول	2014(.	

7- اإيداعات لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية   

			ان	تفا�سيل	هذا	البند	هي	كما	يلي	:
باآالف	الدنانري	االأردنيةاإيداعات لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية خارجية:      

31	كانون	االول

20152014

155	190	465	110	اإيداعات	ت�ستحق	بعد	3	اأ�سهر	وقبل	6	اأ�سهر	
273	48	204	30	اإيداعات	ت�ستحق	بعد	6	اأ�سهر	وقبل	9	اأ�سهر
211	45	728	29	اإيداعات	ت�ستحق	بعد	9	اأ�سهر	وقبل	�سنة

639 283 397 170      املجموع

		-	ال	توجد	ايداعات	مقيدة	ال�سحب	كما	يف	31	كانون	االأول	2015	و2014.
	-	ال	توجد	ايداعات	لدى	بنوك	حملية		كما	يف	31	كانون	االأول	2015	و2014.
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10 - ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة بالتكلفة املطفاأة
باآالف	الدنـــــــــــــــانري	االأردنيــــــــــة								اإن	تفا�سيل	هذا	البند	هي	كما	يلي	:

	31	كانون	االول	2015

اأفراد	
بنوك	�سركات

وموؤ�س�سات	
مالية

حكومات	
املجموعوقطاع	عام �سغرية	

كربىومتو�سطة

502	467	-				639	65	387	279	246	66	230	56	كمبياالت	واأ�سناد	خم�سومة*

581	875	9082	269	674		160	087	7022	483	137	34	ح�سابات	جارية	مدينة*

418	873	5277	496	859	143	312	770	5465	378	174	084	1�سلف	وقرو�ص	م�ستغلة*
329	867	-				-				-				294	2	035	865	قرو�ص	عقارية
276	77	-				-				-				-				276	77	بطاقات	ائتمان

106 161 43512 766 172 210 859 136 7888 930 852 116 2املجموع

866	260	-				189	3	823	158	810	56	044	42	ينزل:	فوائد	وعموالت	معلقة	
263	635	267	1	674		590	494	155	49	577	89	خم�س�ص	تدين	ت�سهيالت	ائتمانية	مبا�سرة	بالتكلفة	املطفاأة

129 896 267 1 863 3 413 653 965 105 621 131     املجموع

977 264 16811 765 309 206 446 483 8237 824 231 985 1�سايف ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة بالتكلفة املطفاأة

�سايف	بعد	تنزيل	الفوائد	والعموالت	املقبو�سة	مقدمًا	والبالغة	18.4	مليون	دينار	كما	يف	31	كانون	االول	2015	. 	*
بلغت	قيمة		الديون	التي	متت	جدولتها	خالل	ال�سنة	املنتهية	يف	31	كانون	االول	2015	مبلغ	237.8	مليون	دينار. 	-	

-		بلغت	قيمة	الديون	التي	متت	هيكلتها	)	حتويلها	من	ح�سابات	غري	عاملة	اىل	ح�سابات	حتت	املراقبة	(	خالل	ال�سنة	املنتهية	يف	31	كانون	االول	
	 	 	 	 	 2015	مبلغ	6.8	مليون	دينار.	

بلغت	الت�سهيالت	االئتمانية	املمنوحة	للحكومة	االأردنية	وبكفالتها	كما	يف	31	كانون	االول	2015	ما	يعادل	55.8	مليون	دينار	اأو	ما	ن�سبته	٪0.5	 	-	
	 	 	 	 	 من	اجمايل	الت�سهيالت	.	

بلغت	الت�سهيالت	االئتمانية	غري	العاملة،	كما	يف	31	كانون	االول	2015	ما	يعادل	871.2	مليون	دينار	اأو	ما	ن�سبته		7.16٪	من	اجمايل	 	-	
الت�سهيالت.

بلغت	الت�سهيالت	االئتمانية	غري	العاملة،	بعد	تنزيل	الفوائد	والعموالت	املعلقة	،	كما	يف	31	كانون	االول	2015	ما	يعادل	617.8	مليون	دينار	اأو	 	-	
ما	ن�سبته	5.19٪	من	ر�سيد	الت�سهيالت	بعد	الفوائد	والعموالت	املعلقة.
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باآالف	الدنـــــــــــــــانري	االأردنيــــــــــة
	31	كانون	االول	2014

اأفراد	
بنوك	�سركات

وموؤ�س�سات	
مالية

حكومات	
املجموعوقطاع	عام �سغرية	

كربىومتو�سطة

838	483	-				941	124	656	239	686	61	555	57	كمبياالت	واأ�سناد	خم�سومة	*

344	964	3352	250	674		738	218	9392	460	658	33	ح�سابات	جارية	مدينة*

097	628	3237	413	226	164	640	698	3135	372	595	979	�سلف	وقرو�ص	م�ستغلة*
876	786	-				-				-				888	1	988	784	قرو�ص	عقارية
374	75	-				-				-				-				374	75	بطاقات	ائتمان

529 938 65811 663 841 289 034 157 8268 896 170 931 1    املجموع

995	244	-				651	2	961	146	374	58	009	37	ينزل:	فوائد	وعموالت	معلقة	
703	642	802		674		276	505	276	48	675	87	خم�س�ص	تدين	ت�سهيالت	ائتمانية	مبا�سرة	بالتكلفة	املطفاأة

698 887 802  325 3 237 652 650 106 684 124     املجموع

831 050 85611 662 516 286 797 504 1767 790 486 806 1�سايف ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة بالتكلفة املطفاأة

*		�سايف	بعد	تنزيل	الفوائد	والعموالت	املقبو�سة	مقدمًا	والبالغة	22.9	مليون	دينار	كما	يف	31	كانون	االول	2014	.
بلغت	قيمة		الديون	التي	متت	جدولتها	خالل	ال�سنة	املنتهية	يف	31	كانون	االول	2014	مبلغ	102.6	مليون	دينار. 	-	

بلغت	قيمة	الديون	التي	متت	هيكلتها	)	حتويلها	من	ح�سابات	غري	عاملة	اىل	ح�سابات	حتت	املراقبة	(	خالل	ال�سنة	املنتهية	يف	31	كانون	االول	 	-	
	 	 	 	 	 2014	مبلغ	0.8	مليون	دينار.	

بلغت	الت�سهيالت	االئتمانية	املمنوحة	للحكومة	االأردنية	وبكفالتها	كما	يف	31	كانون	االول	2014	ما	يعادل	74.9	مليون	دينار	اأو	ما	ن�سبته	0.6٪	من	 	-	
	 	 	 	 	 اجمايل	الت�سهيالت	.	

بلغت	الت�سهيالت	االئتمانية	غري	العاملة،	كما	يف	31	كانون	االول	2014	ما	يعادل	871.2	مليون	دينار	اأو	ما	ن�سبته		7.3٪	من	اجمايل	الت�سهيالت. 	-	
بلغت	الت�سهيالت	االئتمانية	غري	العاملة،	بعد	تنزيل	الفوائد	والعموالت	املعلقة	،	كما	يف	31	كانون	االول	2014	ما	يعادل	633.4	مليون	دينار	اأو	ما	 	-	

		 	 	 	 	 	 	 ن�سبته	5.4٪	من	ر�سيد	الت�سهيالت	بعد	الفوائد	والعموالت	املعلقة.
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تفا�سيل حركة مخ�س�ش تدين الت�سهيالت االئتمانية املبا�سرة بالتكلفة املطفاأة :

باآالف	الدنــــــــــــــــــانري	االأردنيـــــــــــــة
	31	كانـون	االول	2015

اأفراد	
بنوك	�سركــــــــــات

وموؤ�س�سات	
مالية

حكومات	
املجموعوقطاع	عام

ي�سمل	املجموع	
حركة	خم�س�ص	
تدين	القرو�ص	
العقارية	كما	يلي:

كربى�سغرية	ومتو�سطة

565	10	703	642	802		674		276	505	276	48	675	87	ر�سيد	بداية	ال�سنة
515	1	318	39	621		-				074	20	499	9	124	9	املقتطع	من	االإيرادات	

امل�ستخدم	من	املخ�س�ص	)ديون	م�سطوبة	اأو	
)10		()969	9	(-				-				)393	6	()191	3	()385		(حمولة	اىل	بنود	خارج	قائمة	املركز	املايل(*

)503	1	()139	37	()113		(-				)734	24	()050	6	()242	6	(الفائ�ص	يف	املخ�س�ص	املحول	لالإيرادات
)737		(270	2	-				-				628		622	1	20		تعديالت	خالل	ال�سنة	
)63		()920	1	()43		(-				)261		()001	1	()615		(تعديالت	فرق	عملة

767 9 263 635 267 1 674  590 494 155 49 577 89 ر�سيد نهاية ال�سنة

باآالف	الدنــــــــــــــــــانري	االأردنيـــــــــــــة
	31	كانون	االول	2014

اأفراد	
بنوك	�سركــــــــــات

وموؤ�س�سات	
مالية

حكومات	
املجموعوقطاع	عام

ي�سمل	املجموع	
حركة	خم�س�ص	
تدين	القرو�ص	
العقارية	كما	يلي:

كربى�سغرية	ومتو�سطة

882	12	972	619	255	1	674		346	479	171	53	526	85	ر�سيد	بداية	ال�سنة
251	2	637	62	98		-				139	46	041	8	359	8	املقتطع	من	االإيرادات	

امل�ستخدم	من	املخ�س�ص	)ديون	م�سطوبة	اأو	
حمولة	اىل	بنود	خارج	قائمة	املركز	املايل(*

)		470()	1	535()	5	630(				-				-)	7	635()		412(

)480	5	()803	30	()535		(-				)918	15	()433	8	()917	5	(الفائ�ص	يف	املخ�س�ص	املحول	لالإيرادات
363	1	466	1	-				-				167	3	)754	1	(53		تعديالت	خالل	ال�سنة	
)39		()934	2	()16		(-				)828	1	()214	1	(124		تعديالت	فرق	عملة

565 10 703 642 802  674  276 505 276 48 675 87 ر�سيد نهاية ال�سنة

-	ال	توجد	خم�س�سات		انتفت	احلاجة	اليها	نتيجة	ت�سويات	او	ت�سديد	ديون	وحولت	اإزاء	ديون	غري	عاملة	اخرى		كما	يف	31	كانون	االول	2015	
	 	 	 	 	 	 و2014.	

	 	 	 	 	 	 	-	يتم	حتديد	قيمة	التدين	على	م�ستوى	كل	عميل	و	ب�سكل	افرادي	.	
	*	بلغت	الديون	غري	العاملة	املحولة	اىل	بنود	خارج	قائمة	املركز	املايل	1.5	مليون	دينار	كما	يف	31	كانون	االأول	2015	)	0.2	مليون	دينار	كما	يف	

31	كانون	االأول	2014(	علمًا	باأن	هذة	الديون	مغطاه	بالكامل	باملخ�س�سات	و	الفوائد	املعلقة.
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تفا�سيل حركة الفوائد والعموالت املعلقة 

باآالف	الدنــــــــــــــــــانري	االأردنيـــــــــــــة
	31	كانـون	االول	2015

اأفراد	

بنوك	�سركــــــــــات
وموؤ�س�سات	
مالية

حكومات	
املجموعوقطاع	عام

ي�سمل	املجموع	
حركة	الفوائد	
والعموالت	املعلقة	
للقرو�ص	العقارية	

كما	يلي	:
كربى�سغرية	ومتو�سطة

463	8	995	244	-				651	2	961	146	374	58	009	37	ر�سيد	بداية	ال�سنة
865	1	395	46	-				538		059	30	236	7	562	8	فوائد	وعموالت	معلقة	خالل	ال�سنة

	فوائد	وعموالت	مت	ت�سويتها	/	م�سطوبة	اأو	
)212		()116	23	(-				-				)445	15	()748	6	()923		(حمولة	اإىل	بنود	خارج	قائمة	املركز	املايل		

)234	1	()937	6	(-				-				)301	2	()039	2	()597	2	(فوائد	وعموالت	مت	ت�سويتها	حمولة	لالإيرادات
)366	1	()344		(-				-				)344		(8		)8		(تعديالت	خالل	ال�سنة
)15		()127		(-				-				)107		()21		(1		تعديالت	فرق	عملة

501 7 866 260 -    189 3 823 158 810 56 044 42 ر�سيد نهاية ال�سنة

باآالف	الدنــــــــــــــــــانري	االأردنيـــــــــــــة
	31	كانـون	االول	2014

اأفراد	
بنوك	�سركــــــــــات

وموؤ�س�سات	
مالية

حكومات	
املجموعوقطاع	عام

ي�سمل	املجموع	
حركة	الفوائد	
والعموالت	املعلقة	
للقرو�ص	العقارية	

كما	يلي	:
كربى�سغرية	ومتو�سطة

393	10	961	215	-				101	2	452	121	885	57	523	34	ر�سيد	بداية	ال�سنة
311	2	809	43	-				550		360	30	164	7	735	5	فوائد	وعموالت	معلقة	خالل	ال�سنة

	فوائد	وعموالت	مت	ت�سويتها	/	م�سطوبة	اأو	
)948	2	()457	9	(-				-				)904	3	()158	5	()395		(حمولة	اإىل	بنود	خارج	قائمة	املركز	املايل	

)297	1	()148	5	(-				-				)779		()363	1	()006	3	(فوائد	وعموالت	مت	ت�سويتها	حمولة	لالإيرادات
)5		()170		(-				-				)129		()41		(-				تعديالت	خالل	ال�سنة
9		-				-				-				)39		()113		(152		تعديالت	فرق	عملة

463 8 995 244 -    651 2 961 146 374 58 009 37 ر�سيد نهاية ال�سنة
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تتوزع الت�سهيالت االئتمانية املبا�سرة ح�سب التوزيع اجلغرايف والقطاع االقت�سادي كما يلي :

باآالف	الدنانري	االأردنية

	31		كانـون	االول	خارج	االردنداخل	االردنالقطاع االقت�سادي
2015

	31		كانـون	االول	
2014

486	806	2311	985	4081	122	8231	862	اأفراد
956	427	8722	214	4912	748	3811	466	�سناعة	وتعدين

401	018	7941	161	8531	025	9411	135	ان�ساءات
445	658	391	731	292	614	099	117	عقارات
153	141	7202	071	4172	493	3031	578	جتارة
605	65	215	63	892	37	323	25	زراعة

838	214	971	228	443	43	528	185	�سياحة	وفنادق
221	363	881	341	516	267	365	74	نقل
693	60	515	46	515	46	-				ا�سهم

661	344	9101	447	9561	162	9541	284	خدمات	عامة
516	286	309	206	634	194	675	11	بنوك	وموؤ�س�سات	مالية
856	662	168	765	325	709	843	55	احلكومة	والقطاع	العام

 �سايف ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة 
بالتكلفة املطفاأة

2 798 2358 466 74211 264 97711 050 831
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باآالف	الدنانري	االأردنية	11 - موجودات مالية اأخرى بالتكلفة املطفاأة
31	كانـــون	االأول								ان	تفا�سيل	هذا	البند	هي	كما	يلي	:

20152014
686	031	9682	903	1	اأذونات	خزينة

923	671	1522	683	2	�سندات	حكومية	وبكفالتها
298	470	865	574		�سندات	�سركات

)832	2	()832	2	(	ينزل	:	خم�س�ص	التدين
075 171 1535 159 5               املجموع

باآالف	الدنانري	االأردنية	حتليل ال�سندات ح�سب طبيعة الفائدة :
31	كانـــون	االأول	

20152014
344	91	043	177	ذات	فائدة	متغرية	
731	079	1105	982	4ذات	فائدة	ثابتة	

075 171 1535 159 5               املجموع

باآالف	الدنانري	االأردنية	حتليل املوجودات املالية ح�سب توفر االأ�سعار ال�سوقية:
31	كانـــون	االأول	

20152014موجودات مالية متوفرة لها اأ�سعار �سوقية :
181	464	058	534		اأذونات	خزينة

629	839	737	794		�سندات	حكومية	وبكفالتها
804	352	656	524		�سندات	�سركات

614 656 4511 853 1املجموع

باآالف	الدنانري	االأردنية	
31	كانـــون	االأول	

20152014موجودات مالية غري متوفرة لها اأ�سعار �سوقية:
505	567	9101	369	1	اأذونات	خزينة

294	832	4151	888	1	�سندات	حكومية	وبكفالتها
662	114	377	47		�سندات	�سركات

461 514 7023 305 3املجموع

075 171 1535 159 5املجموع الكلي

ان تفا�سيل حركة مخ�س�ش تدين املوجودات املالية االأخرى بالتكلفة املطفاأة:
باآالف	الدنانري	االأردنية	
31	كانـــون	االأول	

20152014
745	5	832	2	ر�سيد	بداية	ال�سنة	

288		-				املقتطع	من	االيرادات	
)201	3	(-				امل�ستخدم	من	املخ�س�ص	

832 2 832 2 ر�سيد نهاية ال�سنة 

مت	خالل	ال�سنة	املنتهية	يف	31	كانون	االول	2015	بيع	بع�ص	املوجودات	املالية	االخرى	بالتكلفة	املطفاأة	مببلغ	146	مليون	دينار	
و	ذلك	لقرب	ا�ستحقاقاتها	)199.1	مليون	دينار	خالل	ال�سنة	املنتهية	يف	31	كانون	االول	2014(.
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 12 - ا�ستثمارات يف �سركات تابعة وحليفة

							اإن	تفا�سيل	هذا	البند	هي	كما	يلي	:					
باآالف	الدنانري	االأردنية

	31	كانون	االأول	2014		31	كانون	االأول	2015	
ن�سبة	امللكية	و	
ن�سبة	امللكية	و	كلفة	اال�ستثمارالت�سويت	٪

طبيعة	الن�ساطبلد	االقامة	كلفة	اال�ستثمارالت�سويت	٪

ا�ستثمارات البنك يف ال�سركات التابعة

عمليات	م�سرفيةبريطانيا692	525	496100.00	472	100.00بنك	اأوروبا	العربي	�ص.م.ع
عمليات	م�سرفيةا�سرتاليا305	36	368100.00	32	100.00البنك	العربي	ا�سرتاليا	املحدود
عمليات	م�سرفيةاالأردن500	73	500100.00	73	100.00البنك	العربي	االإ�سالمي	الدويل

تاأجري	متويلياالأردن000	15	000100.00	15	100.00ال�سركة	العربية	الوطنية	للتاأجريذ.م.م

خدمات	وا�ستثمارات	االأردن900	8	900100.00	8	100.00�سركة	جمموعة	العربي	لال�ستثمار	ذ.م.م
مالية

عمليات	م�سرفيةال�سودان223	13	962100.00	12	100.00البنك	العربي	ال�سوداين	املحدود

خدمات	وا�ستثمارات	فل�سطني600	1	600100.00	1	100.00�سركة	العربي	جروب	لال�ستثمار
مالية

عمليات	م�سرفيةلبنان704	4	66.68-		-		البنك	العربي	لالأعمال	�ص.م.ل
عمليات	م�سرفيةتون�ص950	54	52864.24	50	64.24البنك	العربي	لتون�ص
عمليات	م�سرفية�سوريا636	12	48851.29	8	51.29البنك	العربي	�سوريا			

اعمال	تامنياالأردن250	11	25050.00	11	50.00�سركة	الن�سر	العربي	للتامني	�ص.م.ع
متعددة320	9	320	9	اأخرى

080 767 412 696      املجموع

ا�ستثمارات البنك يف ال�سركات احلليفة

Turkland Bank A.Ş.33.33	91	84333.33	115	281م�سرفيةتركيا	عمليات
عمليات	م�سرفيةُعمان874	65	87449.00	65	49.00بنك	ُعمان	العربي			
عمليات	م�سرفيةال�سعودية870	102	87040.00	102	40.00البنك	العربي	الوطني

اأعمال	تاأمنيلبنان652		43037.42	1	38.23�سركة	التاأمني	العربية	�ص.م.ل
تاأجري	ت�سغيلي	عقاريلبنان380		38035.24		35.24�سركة	االأبنية	التجارية	�ص.م.ل

057 285 397 262      املجموع

137 052 8091 958      املجموع العام

ان احلركة على اال�ستثمارات يف ال�سركات احلليفة و التابعة هي كما يلي:
باآالف	الدنانري	االأردنية

20152014

719 123 1371 052 1ر�سيد بداية ال�سنة 
365	25	)926	3	()بيع(	�سراء	ا�ستثمارات	يف		�سركات	تابعة	وحليفة

)947	96	()402	89	(تعديالت	فرق	عملة
137 052 8091 958 ر�سيد نهاية ال�سنة 
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13 - موجودات ثابتة

						ان	تفا�سيل	هذا	البند	هي	كما	يلي	:

بــــــاآالف	الدنانيـــــــــــــر	االأردنـــــــــــــــــية

مبايناأرا�سي
اأثاث	

وجتهيزات	
ومعدات

اأجهزة	
احلا�سوب	
واالأت�ساالت

املجموعحت�سيناتو�سائل	نقل

الكلفة التاريخية:
003 393 371 26 984 5 614 46 019 112 823 158 192 43 الر�سيد كما يف اول كانون الثاين 2014

918	27	199	3	218		892	6	205	6	404	11	-		اإ�سافات
)161	16	()583	6	()420		()036	1	()073	3	()968	4	()81		(ا�ستبعادات

-		-		-		-		-		-		-		تعديالت	خالل	ال�سنة
)419	4	()87		()26		()735		()435		()721	2	()415		(تعديالت	فرق	عملة

341 400 900 22 756 5 735 51 716 114 538 162 696 42 الر�سيد كما يف 31 كانون االأول 2014

480	39	863	8	493		248	8	675	9	201	12	-		اإ�سافات
)766	21	()615	9	()63		()112	1	()424	1	()255	9	()297		(ا�ستبعادات

-		-		-		-		-		-		-		تعديالت	خالل	ال�سنة
)326	5	()90		()32		()805		()453		()374	3	()572		(تعديالت	فرق	عملة

729 412 058 22 154 6 066 58 514 122 110 162 827 41 الر�سيد كما يف 31 كانون االأول 2015

اال�ستهالك املرتاكم:

384 192 499 12 819 4 264 37 135 77 667 60 -  الر�سيد كما يف اول كانون الثاين 2014

838	26	220	6	457		190	4	231	10	740	5	-		ا�ستهالك	ال�سنة
)706	9	()760	4	()279		()909		()897	2	()861		(-		ا�ستبعادات

75		-		-		52		)491		(514		-		تعديالت	خالل	ال�سنة
)547	1	()13		()11		()528		()281		()714		(-		تعديالت	فرق	عملة

044 208 946 13 986 4 069 40 697 83 346 65 -  الر�سيد كما يف 31 كانون االأول 2014

027	26	505	4	505		570	5	263	9	184	6	-		ا�ستهالك	ال�سنة
)477	10	()844	6	()53		()854		()104	1	()622	1	(-		ا�ستبعادات

25		)322		(2		4		321		20		-		تعديالت	خالل	ال�سنة
)791	1	()49		()18		()577		()240		()907		(-		تعديالت	فرق	عملة

828 221 236 11 422 5 212 44 937 91 021 69 -  الر�سيد كما يف 31 كانون االأول 2015

�سافــــــي القيمــــــة الدفرتيــــــة كمـــــــا 
فـــــــــي     31 كانون االأول 2015

 41 827 93 089 30 577 13 854  732 10 822 190 901

�سافــــــي القيمــــــة الدفرتيــــــــة كمـــــــا 
فـــــــي    31 كانون االأول 2014

 42 696 97 192 31 019 11 666  770 8 954 192 297

بلغت	تكلفة	املوجودات	الثابتة	امل�ستهلكة	بالكامل	مبلغ	107.5	مليون	دينار	كما	يف	31	كانون	االأول	2015	)	92	مليون	دينار	كما	يف	31	كانون	االأول	2014(
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14 - موجودات اأخرى

باآالف	الدنانري	االأردنية						ان	تفا�سيل	هذا	البند	هي	كما	يلي	:
31	كانــــون	االول

20152014
827	103	086	92	فوائد	للقب�ص

703	107	553	97	م�ساريف	مدفوعة	مقدمًا
839	55	856	39	موجودات	اآلت	ملكيتها	للبنك	وفاًء	لديون	م�ستحقة*

43854459موجودات	غري	ملمو�سة**
226	30	382	35موجودات	متفرقة	اأخرى

054 262302 269     املجموع

*			تتطلب	تعليمات	البنك	املركزي	االأردين	التخل�ص	من	هذه	املوجودات	خالل	فرتة	اأق�ساها	�سنتني	من	تاريخ	االإحالة.
		احلركة على املوجودات التي اآلت ملكيتها للبنك وفاء لديون م�ستحقة: 

باآالف	الدنانري	االأردنية
2015

املجموعاأخرىمباين	ارا�سي	
839	55	588	5	002	23	249	27	ر�سيد	بداية	ال�سنة

665	4	-		864	2	801	1	اإ�سافات
)012	19	()17		()305		()690	18	(ا�ستبعادات

)296	1	(-		)098	1	()198		(خم�س�ص	تدين
)419		()120		()105		()194		(خ�سارة	تدين

100		-		100		-		خ�سارة	تدين	معاده	اىل	االإيراد
)21		(-		)21		(-		تعديالت	فرق	عملة

856 39 451 5 437 24 968 9 ر�سيد نهاية ال�سنة

باآالف	الدنانري	االأردنية
2014

املجموعاأخرىمباين	ارا�سي	
582	61	809	13	008	22	765	25	ر�سيد	بداية	ال�سنة

371	5	470		056	3	845	1	اإ�سافات
)002	11	()691	8	()950	1	()361		(ا�ستبعادات
)185		(-		)160		()25		(خ�سارة	تدين

73		-		48		25		خ�سارة	تدين	معاده	اىل	االإيراد
839 55 588 5 002 23 249 27 ر�سيد نهاية ال�سنة

باآالف	الدنانري	االأردنية**احلركة على املوجودات الغري ملمو�سة : 
31	كانــــون	االول

20152014
444	3	459	4	ر�سيد	بداية	ال�سنة	

616	4	655	3	اإ�سافات
)248		()37		(استبعادات
)353	3	()692	3	(االطفاء	لل�سنة

459 4 385 4 ر�سيد نهاية ال�سنة 
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15 -  موجودات �سريبية موؤجلة
اإن	تفا�سيل	هذا	البند	هي	كما	يلي:

باآالف	الدنانري	االأردنية
31	كانون	االأول	2015

البنود التي نتجت عنها موجودات �سريبية موؤجلة
ر�سيد

املحررامل�سافبداية	ال�سنة
تعديالت	
خالل	ال�سنة	
و	فرق	عملة	

ر�سيد
نهاية	ال�سنة

ال�سريبة	
املوؤجلة

500	9	033	39	-		)200	8	(430	12	803	34	خم�س�ص	تدين	ت�سهيالت	ائتمانية	مبا�سرة	بالتكلفة	املطفاأة
692	11	086	39	-		)065	5	(688	4	463	39	خم�س�ص	تعوي�ص	نهاية	اخلدمة	
748	1	942	7	-		)115	3	(272	4	785	6	فوائد	معلقة	مدفوع	�سرائب	عنها	

759	4	843	14	)329	4	()301		(382	6	091	13	اأخرى
699 27 904 100 (329 4 )(681 16 )772 27 142 94 املجموع

باآالف	الدنانري	االأردنية
31	كانون	االأول	2014

	ر�سيد
املحررامل�سافبداية	ال�سنة

تعديالت	
خالل	ال�سنة	
و	فرق	عملة	

	ر�سيد
نهاية	ال�سنة

ال�سريبة	
املوؤجلة

428	8	803	34	2		)628	6	(258	8	171	33	خم�س�ص	تدين	ت�سهيالت	ائتمانية	مبا�سرة	بالتكلفة	املطفاأة
721	12	463	39	1		)039	1	(702	2	799	37	خم�س�ص	تعوي�ص	نهاية	اخلدمة	
640	1	785	6	)2		()163	5	(238	3	712	8	فوائد	معلقة	مدفوع	�سرائب	عنها	

627	3	091	13	843	4	)198		(436		010	8	اأخرى
416 26 142 94 844 4 (028 13 )634 14 692 87 املجموع

اإن احلركة على ح�ساب املوجودات ال�سريبية املوؤجلة هي كما يلي :
باآالف	الدنانري	االأردنية

20152014

486	23	416	26	ر�سيد	بداية	ال�سنة
067	5	342	8	امل�ساف	خالل	ال�سنة

)196	3	()095	6	(املطفاأ	خالل	ال�سنة
059	1	)964		(تعديالت	خالل	ال�سنة	و	فرق	عملة		

416 26 699 27      ر�سيد نهاية ال�سنة
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17 -  ودائع عمــالء

باآالف	الدنانري	االأردنية							ان	تفا�سيل	هذا	البند	هي	كما	يلي	:
31	كانون	االأول	2015

اأفراد	
حكومات	وقطاع	�سركات

املجموععام
كربى�سغرية	ومتو�سطة

709	278	6776	175	818	361	2511	094	9631	646	3ح�سابات	جارية	وحتت	الطلب
505	510	521		313	4	786	11	354	494	1ودائع	التوفري

657	461	5439	533	3341	095	0703	471	710	361	4ودائع	الأجل	وخا�سعة	الإ�سعار
827	287	-		562		593		672	286	�سهادات	اإيداع

698 538 27217 709 0271 462 7004 577 6991 789 9املجموع

16 -  ودائع بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

باآالف	الدنانري	االأردنيةان	تفا�سيل	هذا	البند	هي	كما	يلي	:
31	كانــــــــون	االول	312014	كانــــــــون	االول	2015

املجموعخارج	اململكةداخل	اململكةاملجموعخارج	اململكةداخل	اململكة
084	147	062	132	022	15	039	142	942	119	097	22	ح�سابات	جارية	وحتت	الطلب

588	130	4082	116	1802	14	478	811	3881	804	0901	7	ودائع	الجل

672 277 4702 248 2022 29 517 953 3301 924 1871 29 املجموع

		-	بلغت	قيمة	ودائع	احلكومة	االأردنية	والقطاع	العام	االأردين479.5	مليون	دينار	اأو	ما	ن�سبته	2.7٪	من	اإجمايل	ودائع	العمالء
كما	يف	31	كانون	االأول	2015	)672.9	مليون	دينار	اأو	ما	ن�سبته	3.9٪	من	اإجمايل	ودائع	العمالء	كما	يف	31	كانون	االول	2014(.

		-	بلغت	قيمة	الودائع	التي	ال	حتمل	فوائد	5498.9	مليون	دينار	اأو	ما	ن�سبته	31.4	٪	من	اإجمايل	ودائع	العمالء
كما	يف	31	كانون	االأول	2015	)5399	مليون	دينار	اأو	ما	ن�سبته	31.6	٪	من	اإجمايل	ودائع	العمالء	كما	يف	31	كانون	االول	2014(.	

		-	بلغــت	قيمة	الودائع	املحجوزة	)مقيدة	ال�سحب(	44.2	مليون	دينار	اأو	ما	ن�سبته	0.25	٪	من	اإجمايل	ودائع	العمالء
كما	يف	31	كانون	االأول	2015	)35.6	مليون	دينار	اأو	ما	ن�سبته	0.21	٪	من	اإجمايل	ودائع	العمالء	كما	يف	31	كانون	االول	2014(.

		-	بلغت	الودائع	اجلامدة	111.6	مليون	دينار	اأو	ما	ن�سبته	0.64٪	من	اإجمايل	ودائع	العمالء	كما	يف	31	كانون	االأول	2015	
)	97.3	مليون	دينار	اأو	ما	ن�سبته	0.57	٪	من	اإجمايل	ودائع	العمالء	كما	يف	31	كانون	االول	2014(.	
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-	قام	البنك	العربي	فروع	االأردن	خالل	العام	2013	بتوقيع	اتفاقية	قر�ص	مع	البنك	املركزي	االأردين	بقيمة	4	مليون	دينار	ملدة	)15(	عاما	منها	)5(	
اأعوام	فرتة	�سماح	وبن�سبة	فائدة	)2.5٪(	لعام	2013	وفائدة	متغرية		)1.8٪+ليبور6	ا�سهر(	ملا	بعد	عام	2013.	تهدف	االتفاقية	اإىل	دعم	ال�سركات	
املتو�سطة	وال�سغرية	ومتناهية	ال�سغر	ويتم	ت�سديد	القر�ص	مبوجب	اق�ساط	ن�سف	�سنوية	يف	كل	من	�سهر	اآذار	واأيلول	من	كل	عام	وبلغ	ر�سيد	القر�ص	

4	مليون	دينار	كما	يف	31	كانون	االأول	2015	)	4	مليون	دينار	كما	يف	31	كانون	االأول	2014(	.
-	قام	البنك	العربي	فروع	االأردن	خالل	العام	2014	بتوقيع	اتفاقية	قر�ص	مع	البنك	املركزي	االأردين	بقيمة	2.8	مليون	دينار	ملدة	)10(	اعوام	وبن�سبة	
فائدة	ثابتة	2.5٪.	تهدف	االتفاقية	اإىل	دعم	ال�سركات	ال�سغرية	و	املتو�سطة	ومتناهية	ال�سغر	ويتم	ت�سديد	القر�ص	ب�سكل	اق�ساط	ن�سف	�سنوية	يف	
كل	من	�سهر	اآذار	واأيلول	من	كل	عام	وبلغ	ر�سيد	القر�ص	2.8	مليون	دينار	كما	يف	31	كانون	االأول	2015	)	1.4	مليون	دينار	كما	يف	31	كانون	االأول	

.)2014
	-	قام	البنك	العربي	فروع	االأردن	خالل	العام	2015	مبنح	قرو�ص	مقابل	�سلف	متو�سطة	االجل	من	البنك	املركزي	مببلغ	)1.2(	مليون	دينار	ب�سعر	
فائدة	ثابت	ي�ساوي	�سعر	فائدة	اخل�سم	النافذ	يوم	منح	ال�سلفة	مطروحا	منه	2٪،	ويتم	�سداد	ال�سلف	مبا	يتوافق	مع	ا�ستحقاق	اق�ساط	القرو�ص	

املمنوحة	للعمالء	والتي	ت�سدد	مبوجب	اق�ساط	�سهرية	تبداأ	من	�سهر	اآذار	2016	و	تنتهي	يف	�سهر	كانون	الثاين	2018.

باآالف	الدنانري	االأردنية
31	كانون	االأول	2014

اأفراد	
حكومات	�سركات

املجموعوقطاع	عام �سغرية	
كربىومتو�سطة

293	084	5776	260	582	478	3951	007	7391	337	3ح�سابات	جارية	وحتت	الطلب
857	431	291		010	17	366	12	452	402	1ودائع	التوفري

478	274	9599	617	5981	884	6382	456	283	315	4ودائع	الأجل	وخا�سعة	الإ�سعار
750	304	-		972		506	1	272	302	�سهادات	اإيداع

378 095 56517 878 1621 381 9054 477 7461 357 9املجموع

18 -  تاأمينات نقدية
باآالف	الدنانري	االأردنية								اإن	تفا�سيل	هذا	البند	هي	كما	يلي	:							

31	كانـون	االول
20152014

794	490	9061	224	1تاأمينات	مقابل	ت�سهيالت	ائتمانية	مبا�سرة	بالتكلفة	املطفاأة
362	348	692	352	تاأمينات	مقابل	ت�سهيالت	ائتمانية	غري	مبا�سرة

627	2	848	5	تاأمينات	التعامل	بالهام�ص
987		993		تاأمينات	اأخرى

770 842 4391 584 1     املجموع

19 -  اأموال مقرت�سة
باآالف	الدنانري	االأردنية							ان	تفا�سيل	هذا	البند	هي	كما	يلي	:

31	كانـون	االول
20152014

400	5	004	8	من	بنوك	مركزية
-				-				من	بنوك	وموؤ�س�سات	مالية	حملية	

400 5 004 8      املجموع

باآالف	الدنانري	االأردنية
31	كانـون	االولحتليل االموال املقرت�سة ح�سب طبيعة الفوائد

20152014
000	4	000	4	ذات	فائدة	متغرية	
400	1	004	4	ذات	فائدة	ثابتة

400 5 004 8      املجموع
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20 -  مخ�س�ش �سريبة الدخل
باآالف	الدنانري	االأردنية						ان	تفا�سيل	هذا	البند	هي	كما	يلي	:

20152014
121	123	376	143	ر�سيد	بداية	ال�سنة

681	130	777	133	م�سروف	�سريبة	الدخل
)426	110	()696	134	(�سريبة	دخل	مدفوعة

376 143 457 142      ر�سيد نهاية ال�سنة

باآالف	الدنانري	االأردنيةمتثل �سريبة الدخل الظاهرة يف قائمة الدخل ما يلي:   
20152014

681	130	777	133	م�سروف	�سريبة	الدخل	لل�سنة
)067	5	()342	8	(موجودات	�سريبية	لل�سنة
196	3	095	6	اطفاء	موجودات	�سريبية
-				875		مطلوبات	�سريبية	لل�سنة
)119		()308		(اطفاء	مطلوبات	�سريبية	

691 128 097 132 املجموع
-	تبلغ	ن�سبة	�سريبة	الدخل	ال�سائدة	يف	االأردن	35٪	)30٪عام	2014(	وترتاوح	ن�سبة	�سريبة	الدخل	ال�سائدة	يف	البلدان	التي	يوجد	للبنك	فروع	فيها	

	 	 	 	 	 من	�سفر	اإىل	37٪	كما	يف	31	كانون	االأول	2015	و2014.	
	-	ح�سلت	فروع	البنك	العربي		�ص	م	ع	على	خمال�سات	�سريبية	حديثة	ترتواح	بني	عام	2006	مثل	البنك	العربي	م�سر	و	عام	2014	مثل	البنك	

العربي	االمارات	.
21 -  مخ�س�سات اأخرى

					ان	تفا�سيل	هذا	البند	هي	كما	يلي	:
بـاآالف	الدنانري	االأردنية

2015
ر�سيد	بداية	
اإ�ستخدامات		اإ�سافاتال�سنة

او	حتويل
ما	مت	قيده	
لالإيرادات

تعديالت	خالل	
ر�سيد	نهاية	ال�سنةال�سنة	و	فرق	عملة

479	77	627		)177		()206	8	(364	8	871	76	تعوي�ص	نهاية	اخلدمة
972	4	)8		()414		()45		(282	2	157	3	ق�سايا
960	2	)3		()29		(-		12		980	2	اأخرى

411 85 616  (620  )(251 8 )658 10 008 83      املجموع

باآالف	الدنانري	االأردنية
2014

ر�سيد	بداية	
اإ�ستخدامات		اإ�سافاتال�سنة

او	حتويل
ما	مت	قيده	
لالإيرادات

تعديالت	خالل	
ر�سيد	نهاية	ال�سنةال�سنة	و	فرق	عملة

871	76	)16		()67		()685	3	(608	6	031	74	تعوي�ص	نهاية	اخلدمة
157	3	)25		()31		(-		-		213	3	ق�سايا
980	2	)16		()142		()79		(195		022	3	اأخرى

008 83 (57  )(240  )(764 3 )803 6 266 80      املجموع
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22 -  مطلوبات اأخرى

	اإن	تفا�سيل	هذا	البند	هي	كما	يلي:									
باآالف	الدنانري	االأردنية
31	كانـــــون	االول

20152014
معاد	اإظهارها

827	80	380	77	فوائد	للدفع
411	74	334	105	اأوراق	للدفع

154	79	390	69	فوائد	وعموالت	مقبو�سة	مقدمًا
728	22	293	22	م�ساريف	م�ستحقة	غري	مدفوعة

209	571	592	726	مطلوبات	خمتلفة	اأخرى*

329 828 989 000 1     املجموع

*	ميثل	هذا	البند	يف	معظمه	مطلوبات	عائدة	العباء	قانونية	مرتقبة	)اإي�ساح	56(.

23 -  مطلوبات �سريبية موؤجلة

	اإن	تفا�سيل	هذا	البند	هي	كما	يلي:

 البنود التي نتج عنها مطلوبات �سريبية موؤجلة:

باآالف	الدنانري	االأردنية

2015

ر�سيد	بداية	
تعديالت	فرق	املحررامل�سافال�سنة

عملة
ر�سيد	نهاية	
ال�سنة

ال�سريبة	
املوؤجلة

102	6	433	17	-				)065	3	(-				498	20	احتياطي	تقييم	اال�ستثمارات

714	1	854	5	-				)228	1	(500	2	582	4	اخرى

816 7 287 23 -    (293 4 )500 2 080 25      املجموع 

باآالف	الدنانري	االأردنية

2014

ر�سيد	بداية	
تعديالت	فرق	املحررامل�سافال�سنة

عملة
ر�سيد	نهاية	
ال�سنة

ال�سريبة	
املوؤجلة

173	7	498	20	6		-				609	6	883	13	احتياطي	تقييم	اال�ستثمارات
147	1	582	4	)7		()479		(-				068	5	اخرى

320 8 080 25 (1  )(479  )609 6 951 18      املجموع 
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اإن احلركة على ح�ساب املطلوبات ال�سريبية املوؤجلة هي كما يلي :

باآالف	الدنانري	االأردنية
20152014

433	5	320	8	ر�سيد	بداية	ال�سنة
006	3	875		امل�ساف	خالل	ال�سنة
)119		()379	1	(املطفاأ	خالل	ال�سنة

320 8 816 7      ر�سيد نهاية ال�سنة

24 - راأ�ش املال املكتتب به واملدفوع      

اأ	-	وافقت	الهيئة	العامة	للبنك	العربي	�ص	م	ع	يف	اجتماعها	غري	العادي	املنعقد	بتاريخ	26	اآذار	2015	على	زيادة	را�ص	مال	البنك	مببلغ	71.2	
مليون	دينار	لي�سبح	را�ص	املال	640.8	مليون	دينار	موزعة	على	640.8	مليون	�سهم	القيمة	االأ�سمية	لل�سهم	الواحد	دينار	اردين،	وقد	مت	
ا�ستكمال	اجراءات	زيادة	را�ص	املال	لدى	وزارة	ال�سناعة	والتجارة	بتاريخ	5	ني�سان	2015	و	لدى	هيئة	االوراق	املالية	بتاريخ	21	ني�سان	
2015	)وافقت	الهيئة	العامة	للبنك	العربي	�ص	م	ع	يف	اجتماعها	غري	العادي	املنعقد	بتاريخ	27	اآذار	2014	على	زيادة	را�ص	املال	مببلغ	
35.6	مليون	دينار	لي�سبح	را�ص	املال	569.6	مليون	دينار	موزعة	على	569.6	مليون	�سهم	كما	يف	31	كانون	االول	2014	وقد	مت	ا�ستكمال	

اجراءات	زيادة	را�ص	املال	لدى	وزارة	ال�سناعة	والتجارة	بتاريخ	1	ني�سان	2014	ولدى	هيئة	االأوراق	املالية	بتاريخ	8	ني�سان	2014(.
ب	-	بلغت	عالوة	االإ�سدار	859.6	مليون	دينار	كما	يف	31	كانون	االول	2015	و2014.	

25 -  اإحتياطي اإجباري      

االول	 كانون	 	31 كمـا	يف	 دينار	 مليون	 	470.6	( االول	2015	 كانون	 	31 كما	يف	 دينار	 مليون	 االجباري	499.2	 االحتياطي	 ر�سيـد	 بلغ	 	•
2014(	مبوجب	قانون	البنك	املركزي	االردين	وقانون	ال�سركات	االردين	وهوغري	قابل	للتوزيع	على	امل�ساهمني.		

26 -  اإحتياطي اإختياري      

يف	 االختياري	 االحتياطي	 ي�ستخدم	 و2014،	 	2015 االول	 كانون	 	31 يف	 كما	 دينار	 مليون	 	614.9 االختياري	 االحتياطي	 ر�سيد	 بلغ	 	•
االغرا�ص	التي		يقررها	جمل�ص	االدارة	ويحق	للهيئة	العامة	توزيعه	بالكامل	اأو	اأي	جزء	منه	كاأرباح	على	امل�ساهمني	.	

27 -  اإحتياطي عام (معاد اإظهاره)      

االغرا�ص	 يف	 العام	 االحتياطي	 ي�ستخدم	 	، و2014	 	2015 االول	 كانون	 	31 يف	 كما	 دينار	 مليون	 	583.7 العام	 االحتياطي	 ر�سيد	 بلغ	 	•
التي		يقررها	جمل�ص	االدارة	ويحق	للهيئة	العامة	توزيعه	بالكامل	اأو	اأي	جزء	منه	كاأرباح	على	امل�ساهمني	.	

28 - احتياطي مخاطر م�سرفية عامة       

الت�سرف	 يحظر	 و	 	، و2014	 	2015 االول	 كانون	 	31 يف	 كما	 دينار	 مليون	 	200.5 العامة	 امل�سرفية	 املخاطر	 احتياطي	 ر�سيد	 بلغ	 	•
بهذا	االحتياطي	اإال	مبوافقة	م�سبقة	من	البنك	املركزي	االأردين	يف	احلاالت	التي	يكون	فيها	هذا	االحتياطي	يفوق	احلد	االدنى	املطلوب	

	 	 	 	 	 	 مبوجب	تعليمات	ال�سلطات	امل�سرفية.	
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31 -  اأرباح مدورة   
باآالف	الدنانري	االأردنيةاإن	احلركة	على	ح�ساب	االأرباح	املدورة		هي	كما	يلي:	

20152014
معاد	اإظهارها

971	425	544	540		ر�سيد	بداية	ال�سنة
844	217	019	154		الربح	ال�سنة

844	141	-				االحتياطي	العام	املعاد	اىل	االأرباح	املدورة
)477		(22			املحول	من	اإحتياطي	تقييم	اإ�ستثمارات	اإىل	االأرباح	املدورة

)200	160	()352	68	(	االأرباح	املوزعة
)838	48	()612	28	(املحول	اإىل	االحتياطي	االجباري

-				)713	1	(تعديالت	خالل	ال�سنة
)600	35	()200	71	(زيادة	را�ص	املال	)توزيع	ا�سهم	جمانية(

544 540 708 524 ر�سيد نهاية ال�سنة 
*		قرر	جمل�ص	ادارة	البنك	العربي	�ص	م	ع	التو�سية	للهيئة	العامة	للم�ساهمني	بتوزيع	اأرباح	نقدية	عن	العام	2015	بن�سبة	25٪	من	القيمة	اال�سمية	
لال�سهم	اي	ما	جمموعه	160.2	مليون	دينار	وهي	خا�سعة	ملوافقة	الهيئة	العامة	للم�ساهمني،	)	قامت	الهيئة	العامة	مل�ساهمي	البنك	العربي	�ص	م	ع		
يف	اجتماعها	املنعقد	بتاريخ	26	اآذار	2015	بامل�سادقة	على	تو�سية	جمل�ص	اإدارة	البنك	بتوزيع	اأرباح	نقدية	عن	العام	2014	بن�سبة	12٪	من	القيمة	

اال�سمية	لال�سهم	اي	ما	جمموعه	68.4	مليون	دينار	و�سهمني	جمانيني	لكل	�ستة	ع�سر	�سهما	اي	ما	جمموعه	71.2	مليون	�سهم(.
*	ت�سمل	االأرباح	املدورة	موجودات	�سريبية	موؤجلة	مقيدة	الت�سرف	مببلغ	27.7	مليون	دينار،	وارباح	تقييم	غري	متحققة	ملوجودات	مالية	بالقيمة	
العادلة	من	خالل	قائمة	الدخل	مببلغ	8.5	مليون	دينار،	وبلغت	قيمة	االرباح	املدورة	التي	ال	ميكن	الت�سرف	بها	اال	بحاالت	حمددة	نتيجة	لتطبيق	

بع�ص	املعايري	املحا�سبية	1.8	مليون	دينار	كما	يف	31	كانون	االول	2015	.
*	تت�سمن	االأرباح	املدورة	خ�سارة	غري	متحققة	مببلغ	)40.7(	مليون	دينار	اأردين	كما	يف	31	كانون	االأول	2015	متثل	اأثر	تطبيق	معيار	التقارير	املالية	

	 	 الدويل	رقم	)9(.	
وفقًا	 ال�سالب	 اال�ستثمارات	 تقييم	 احتياطي	 ر�سيد	 والذي	ميثل	 	2015 االأول	 كانون	 	31 كما	يف	 دينار	 مليون	 	)183.7( مببلغ	 الت�سرف	 يحظر	 	*

لتعليمات	هيئة	االأوراق	املالية.

29 - اإحتياطي ترجمة ُعمالت اأجنبية   
باآالف	الدنانري	االأردنية						ان	تفا�سيل	هذا	البند	هي	كما	يلي	:

20152014
371	14	)472	103	(ر�سيد	بداية	ال�سنة

)843	117	()054	118	(اال�سافات	)اال�ستبعادات	(	خالل	ال�سنة	املحولة	اىل	الدخل	ال�سامل	االآخر
(472 103 )(526 221 )     ر�سيد نهاية ال�سنة 

30 -  احتياطي تقييم اال�ستثمارات    
باآالف	الدنانري	االأردنية						ان	تفا�سيل	هذا	البند	هي	كما	يلي	:

20152014
معاد	اإظهارها

)357	182	()066	178	(ر�سيد	بداية	ال�سنة
814	3	)653	5	(التغري	يف	القيمة	العادلة	خالل	ال�سنة

477		)22		(�سايف	)ارباح(	خ�سائر	متحققة	حمولة	لالأرباح	املدورة

(066 178 )(741 183 )     ر�سيد نهاية ال�سنة *

يظهر	احتياطي	تقييم	اال�ستثمارات	بال�سايف	بعد	تنزيل	املطلوبات	ال�سريبية	املوؤجلة	مببلغ	6.1	مليون	دينار	كما	يف	31	كانون	االول	2015	)7.2	 	*
	 	 مليون	دينار	كما	يف	31	كانون	االول	2014(	
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32 -  فوائد دائنة
	اإن	تفا�سيل	هذا	البند	هي	كما	يلي:									

باآالف	الدنانري	االأردنية
20152014

972	597	058	611	ت�سهيالت	ائتمانية	مبا�سرة	بالتكلفة	املطفاأة *
148	61	257	51	اأر�سدة	لدى	بنوك	مركزية

862	9	230	9	ار�سدة	وايداعات	لدى	بنوك	وموؤ�س�سات	م�سرفية
331	17	751	16	موجودات	مالية	بالقيمة	العادلة	من	خالل	قائمة	الدخل

189	355	079	334	موجودات	مالية	اأخرى	بالتكلفة	املطفاأة
502 041 3751 022 1     املجموع

* فيما يلي تفا�سيل الفوائد الدائنة على الت�سهيالت االئتمانية املبا�سرة بالتكلفة املطفاأة:

باآالف	الدنـــــــــــــــانري	االأردنيــــــــــة
2015

اأفراد	
بنوك	وموؤ�س�سات	�سركات

مالية
حكومات	
املجموعوقطاع	عام

كربى�سغرية	ومتو�سطة
236	23	-				596	1	784	9	656	8	200	3	كمبياالت	وا�سناد	خم�سومة

711	169	069	11	42		543	123	274	32	783	2	ح�سابات	جارية	مدينة
742	359	843	21	203	2	048	216	285	28	363	91	�سلف	وقرو�ص
673	46	-				-				-				23		650	46	قرو�ص	عقارية
696	11	-				-				-				-				696	11	بطاقات	اإئتمان

058 611 912 32 841 3 375 349 238 69 692 155     املجموع

باآالف	الدنـــــــــــــــانري	االأردنيــــــــــة
2014

اأفراد	
بنوك	وموؤ�س�سات	�سركات

مالية
حكومات	
املجموعوقطاع	عام

كربى�سغرية	ومتو�سطة
993	22	-				441	1	885	8	193	9	474	3	كمبياالت	وا�سناد	خم�سومة

113	176	515	13	45		268	128	260	31	025	3	ح�سابات	جارية	مدينة
786	343	207	18	974	3	446	209	792	27	367	84	�سلف	وقرو�ص
387	43	-				-				-				68		319	43	قرو�ص	عقارية
693	11	-				-				-				-				693	11	بطاقات	اإئتمان

972 597 722 31 460 5 599 346 313 68 878 145     املجموع
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33  - فوائد مدينة

	اإن	تفا�سيل	هذا	البند	هي	كما	يلي	:								
باآالف	الدنانري	االأردنية

20152014

510	366	817	358	ودائع	عمالء	*
222	14	717	11	ودائع	بنوك	وموؤ�س�سات	م�سرفية

057	37	605	24	تاأمينات	نقدية
80		131		اأموال	مقرت�سة

680	16	326	17	ر�سوم	�سمان	الودائع
549 434 596 412      املجموع

*		فيما يلي تفا�سيل الفوائد املدينة على ودائع العمالء:

باآالف	الدنـــــــــــــــانري	االأردنيــــــــــة
2015

اأفراد	
حكومات	�سركات

املجموعوقطاع	عام
كربى�سغرية	ومتو�سطة

732	19	170	2	915	7	672	1	975	7	جارية	وحتت	الطلب

071	12	-				4		221		846	11	توفري

221	298	656	49	571	78	920	14	074	155	الأجل	وخا�سعة	الأ�سعار

793	28	-				78		124		591	28	�سهادات	اإيداع

817 358 826 51 568 86 937 16 486 203     املجموع

باآالف	الدنـــــــــــــــانري	االأردنيــــــــــة
2014

اأفراد	
حكومات	�سركات

املجموعوقطاع	عام
كربى�سغرية	ومتو�سطة

051	16	044	3	565	4	328	1	114	7	جارية	وحتت	الطلب
445	14	-				9		234		202	14	توفري

942	302	612	44	426	79	221	18	683	160	الأجل	وخا�سعة	الأ�سعار
072	33	-				69		156		847	32	�سهادات	اإيداع

510 366 656 47 069 84 939 19 846 214     املجموع
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34 - �سايف اإيراد العموالت   
اإن	تفا�سيل	هذا	البند	هي	كما	يلي	:		

باآالف	الدنانري	االأردنية
20152014

عموالت	دائنة:
198	55	775	58		ت�سهيالت	ائتمانية	مبا�سرة	بالتكلفة	املطفاأة

711	85	113	79		ت�سهيالت	ائتمانية	غري	مبا�سرة
347	43	705	45		اأخرى

)723	13	()715	14	(ينزل:	عموالت	مدينة
533 170 878 168      �سايف اإيراد العموالت

35 - اأرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل  

	اإن	تفا�سيل	هذا	البند	هي	كما	يلي	:								
باآالف	الدنانري	االأردنية

2015

اأرباح	)خ�سائر(	اأرباح	متحققة
املجمـــوعتوزيعات	اأرباحغري	متحققة

216	11	-		703	8	513	2	اذونات	خزينة	و�سندات
)45		(112		)157		(-		اأ�سهم	�سركات	

171 11 112  546 8 513 2      املجموع

باآالف	الدنانري	االأردنية
2014

اأرباح	غري	اأرباح	متحققة
املجمـــوعتوزيعات	اأرباحمتحققة

784	4	-		853	2	931	1	اذونات	خزينة	و�سندات
404	1	112		276	1	16		اأ�سهم	�سركات	

188 6 112  129 4 947 1      املجموع

36 - توزيعات نقدية من اأرباح �سركات تابعة وحليفة 

باآالف	الدنانري	االأردنيةاإن	تفا�سيل	هذا	البند	هي	كما	يلي	:	
20152014

095	6	270	5	البنك	العربي	لتون�ص
194		-		البنك	العربي	لالأعمال	�ص.م.ل

904	1	212	2	البنك	العربي	ال�سوداين	املحدود
800		850		�سركة	الن�سر	العربي	للتامني	�ص.م.ع

400	2	900	1	�سركة	جمموعة	العربي	لال�ستثمار	ذ.م.م
-		090	7	البنك	العربي	االإ�سالمي	الدويل

000	4	000	5	ال�سركة	العربية	الوطنية	للتاأجري	ذ.م.م
393 15 322 22 جمموع توزيعات نقدية من اأرباح �سركات تابعة

113	50	191	58	البنك	العربي	الوطني
467	10	561	12	بنك	ُعمان	العربي			

194		194		�سركة	االأبنية	التجارية	�ص.م.ل
774 60 946 70 جمموع توزيعات نقدية من اأرباح �سركات حليفة

167 76 268 93 جمموع توزيعات نقدية من اأرباح �سركات تابعة وحليفة
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37 – اإيرادات اأخرى

باآالف	الدنانري	االأردنيةاإن	تفا�سيل	هذا	البند	هي	كما	يلي		:						
20152014

543	11	564	10	اإيرادات	خدمات	العمالء
070	1	094	1	بدل	اإيجار	�سناديق	حديدية	

682		22		اأرباح	م�ستقات	مالية	
265	18	096	13	اإيرادات	اأخرى	

560 31 776 24      املجموع

38 - نفقات املوظفني

باآالف	الدنانري	االأردنيةاإن	تفا�سيل	هذا	البند	هي	كما	يلي		:						
20152014

448	148	481	150	رواتب	ومنافع	
260	10	787	10	ال�سمان	االجتماعي
393	1	391	1	�سندوق	االدخار

446	5	472	2	تعوي�ص	نهاية	اخلدمة
257	6	368	6	نفقات	طبية
989		395	1	نفقات	تدريب

078	31	545	31	عالوات
918	4	404	5	اأخرى

789 208 843 209      املجموع

39 - م�ساريف اأخرى

باآالف	الدنانري	االأردنيةاإن	تفا�سيل	هذا	البند	هي	كما	يلي		:						
20152014

485	35	947	36	م�ساريف	مكاتب
150	35	530	34	م�ساريف	مكتبية

843	46	000	44	م�ساريف	خدمات	خارجية
042	6	700	6	ر�سوم	

523	16	957	18	م�ساريف	اأنظمة	املعلومات
891	23	587	23	م�ساريف	اإدارية	اأخرى

934 163 721 164      املجموع
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40 -  م�ستقات مالية

اإن	تفا�سيل	هذا	البند	هي	كما	يلي		:						

باآالف	الدنانري	االأردنية

31	كانــــــون	االول

20152014

193	898	667	232	1عقود	فوائد	اآجلة

365	141	4393	588	2عقود	عمالت	اأجنبية	اآجلة

558 039 1064 821 3املجموع

تفا�سيل	امل�ستقات	املالية	هي	كما	يلي	:

باآالف	الدنانري	االأردنية
31	كانون	االأول	2015

قيمة	عادلة	
موجبة

قيمة	عادلة	
�سالبة

جمموع	
القيمة	
اال�سمية

القيمة	اال�سمية	ح�سب	اال�ستحقاق

خالل	3	
اأ�سهر

من	3	اأ�سهر	
اىل	�سنة

من	�سنة	اىل	
3	�سنوات

اأكرث	من	3	
�سنوات

-		263	228	903	216	523	42	689	487	348	13	055	13	عقود	فوائد	اآجلة

-		-		806	347	643	872	4491	220	1172	1	129	1	عقود	عمالت	اأجنبية	اآجلة

جمموع م�ستقات مالية محتفظ بها 
للمتاجرة

 14 184 14 4652 708 1381 915 166 564 709 228 263  -

232	84	116	326	194	299	436	35	978	744	225	5	421	4	عقود	فوائد	اآجلة

-		-		-		-		-				-				-				عقود	عمالت	اأجنبية	اآجلة

جمموع م�ستقات مالية للتحوط لقاء 
القيمة العادلة

 4 421 5 225 744 978 35 436 299 194 326 116 84 232

-		-		-		-		-		-		-		عقود	فوائد	اآجلة

-		-		470	9	520	358	990	367	-		-		عقود	عمالت	اأجنبية	اآجلة

جمموع م�ستقات مالية للتحوط لقاء 
التدفقات النقدية

  -  - 367 990 358 520 9 470  -  -

232 84 379 554 373 873 122 309 1062 821 6903 19 605 18 املجموع
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باآالف	الدنانري	االأردنية
31	كانون	االأول	2014

قيمة	عادلة	
موجبة

قيمة	عادلة	
�سالبة

جمموع	
القيمة	
اال�سمية

القيمة	اال�سمية	ح�سب	اال�ستحقاق
خالل	3	
اأ�سهر

من	3	اأ�سهر	
اىل	�سنة

من	�سنة	اىل	
3	�سنوات

اأكرث	من	3	
�سنوات

725	337	792	159	211	70	053	51	781	618	593	7	327	7	عقود	فوائد	اآجلة
-		910	2	806	518	9591	121	6751	643	0992	5	100	5	عقود	عمالت	اأجنبية	اآجلة

جمموع م�ستقات مالية محتفظ بها 
للمتاجرة

 12 427 12 6923 262 4561 173 0121 589 017 162 702 337 725

410	49	588	187	655	1	717	17	370	256	938	4	011	4	عقود	فوائد	اآجلة
-		-		-		-		-				-				-				عقود	عمالت	اأجنبية	اآجلة

جمموع م�ستقات مالية للتحوط لقاء 
القيمة العادلة

 4 011 4 938 256 370 17 717 1 655 187 588 49 410

042	23	-		-		-		042	23	-				-				عقود	فوائد	اآجلة
-		-		-		690	497	690	497	-				-				عقود	عمالت	اأجنبية	اآجلة

جمموع م�ستقات مالية للتحوط لقاء 
التدفقات النقدية

  -  - 520 732 497 690  -  - 23 042

177 410 290 350 672 590 4191 688 5581 039 6304 17 438 16 املجموع

		تدل	القيمة	االعتبارية	)اال�سمية(	على	قيمة	املعامالت	القائمة	يف	نهاية	ال�سنة	وهي	ال	تدل	على	خماطر	ال�سوق	او	خماطر	االئتمان.
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  41 - تركز املوجودات وااليرادات و امل�سروفات الراأ�سمالية طبقًا للتوزيع اجلغرايف   

يقوم	البنك	مبمار�سة	االأعمال	امل�سرفية	من	خالل	فروعه	املنت�سرة	يف	االأردن	واخلارج،	وفيما	يلي	توزيع	املوجودات	وااليرادات	وامل�ساريف	الراأ�سمالية	
ح�سب	القطاع	اجلغرايف:

باآالف	الدنانري	االأردنية

املجموعخارج االأردنداخل االأردن

201520142015201420152014

625 926 442 946 907	642	874	665	718	283	568	280	االيرادات

777 859 16225 859 41725	655	12818	483	36018	204	0347	376	7املوجودات

918 27 480 39 627	20	661	26	291	7	819	12	امل�سروفات	الراأ�سمالية
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42- قطاعات االأعمال :

لدى	البنك	العربي	جمموعة	متكاملة	من	املنتجات	واخلدمات	امل�سرفية	مت	اإعدادها	لتلبية	احتياجات	عمالء	البنك	
ا�ستخدامها	 ويتم	 واأدواته	احلديثة،	 امل�سريف	 العمل	 بيئة	 امل�ستمر	يف	 التغري	 مع	 يتنا�سب	 دائما	مبا	 بتطويرها	 ويقوم	
من	قبل	االإدارة	التنفيذية	يف	البنك.	وفيما	يلي	موجز	عن	ن�ساطات	هذه	املجموعات	يو�سح	طبيعة	عملها	وخططها	

امل�ستقبلية.	

1.  جمموعة ادارة االأعمال امل�سرفية لل�سركات واملوؤ�س�سات املالية  
ومتويل	 املتخ�س�ص	 والتمويل	 	، ال�سركات	 قطاع	 متويل	 يف	جمال	 امل�سرفية	 اخلدمات	 بتقدمي	 املجموعة	 هذه	 تقوم	
امل�ساريع،	ومتويل	التجارة	اخلارجية،	ومتويل	املوؤ�س�سات	ال�سغرية	واملتو�سطة	احلجم	،	والبنوك	واملوؤ�س�سات	املالية.

2.  جمموعة اخلزينة 
املحرك	 وهي	 	، خا�ص	 ب�سكل	 االإ�سرتاتيجية	 العمل	 ولوحدات	 	، عام	 ب�سكل	 للبنك	 متويل	 م�سدر	 املجموعة	 هذه	 تعد	
التمويلي	للبنك،	وتعنى	باإدارة	�سيولته	النقدية	وخماطر	ال�سوق	يف	اآن	واحد.	وتعمل	هذه	املجموعة	على	اإدارة	موجودات	
البنك	ومطلوباته	�سمن	االأطر	التي	حتددها	لها	اللجنة	العليا	للموجودات	واملطلوبات.	وتعد	هذه	املجموعة	االأ�سا�ص	يف	
حتديد	اأ�سعار	التحويل	الداخلية	�سمن	دوائر	البنك	،	كما	اأنها	تعمل	كوحدة	مركزية	يف	البنك	للتنظيم	املايل	والتعامل	

الرئي�سي	يف	املجاالت	التالية	:
	-			املبادالت	يف	العملة	االأجنبية	على	اأنواعها	.	

-			م�ستقات	العمالت	االأجنبية		.	
-			االأ�سواق	النقدية	.	
-			�سهادات	االإيداع	.	

-			املقاي�سة	يف	الفائدة	على	اأنواعها	.	
-			امل�ستقات	.	

							
3.  جمموعة اخلدمات امل�سرفية لالأفراد

تقوم	هذه	املجموعة	بتقدمي	اخلدمات	امل�سرفية	لالأفراد	وللعمالء	من	فئة	النخبة	ذوي	املالءة	املالية	العالية	،	وت�سعى	
الو�سائل،	وذلك	عن	طريق	تقدمي	جمموعة	من	الربامج	واخلدمات	 باأف�سل	 املالية	 لتلبية	متطلباتهم	من	اخلدمات	
املتنوعة	عرب	منافذ	توزيع	فعالة.	وتعمل	هذه	املجموعة	على	التوا�سل	املبا�سر	مع	فئات	العمالء	امل�ستهدفة	من	اأجل	
كاالت�سال	 االإلكرتونية	 القنوات	 و	 الفروع	 �سبكة	 طريق	 عن	 وذلك	 لهم	 والدائمة	 املالئمة	 الفورية	 اخلدمات	 تقدمي	

الهاتفي	املبا�سر	وال�سرافات	االآلية	واالإنرتنت	والر�سائل	الق�سرية	عرب	الهواتف	املحمولة.
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معلومات عن قطاعات اأعمال البنك

باآالف	الدنانيـــــــــــــــر	االأردنيـــــــــــــــــــــــــــــــة
2015

	االعمال	امل�سرفية	
لل�سركات	

واملوؤ�س�سات	املالية
	اخلزينة

اخلدمات	امل�سرفية	لالأفراد
املجمــــوع	اأخرى

خدمات	النخبة
التجزئة

442	946	729	105	041	82	)936	90	(170	416	438	433	اإجمايل	الدخل
-				-				366	102	874	152	)229	267	(989	11	�سايف	الدخل	من	الفوائد	بني	القطاعات

خم�س�ص	تدين	ت�سهيالت	ائتمانية	مبا�سرة	
179	2	-				520	3	)625		(-				)716		(بالتكلفة	املطفاأة

038	10	-				582	3	535		383	1	538	4	خم�س�سات	اخرى
111	166	-				674	81	779	8	106	10	552	65	امل�ساريف	االدارية	املبا�سرة

114 768 729 105 631 95 249 53 452 137 053 376 نتائج اأعمال القطاع

480	234	930	1	619	80	701	13	984	27	246	110	م�ساريف	غري	مبا�سرة	موزعة	على	القطاعات
518	247	518	247	-				-				-				-				م�ساريف	واعباء	قانونية
116 286 (719 143 )012 15 548 39 468 109 807 265 الربح قبل ال�سرائب

097	132	909	30	211	5	575	11	828	35	574	48	�سريبة	الدخل
019 154 (628 174 )801 9 973 27 640 73 233 217  ربح (خ�سائر) ال�سنة

027	26	-				327	14	824		996	1	880	8	م�سروف	اال�ستهالكات	واالإطفاءات
معلومات اأخرى

353	900	03524	355	070	833	3481	424	740	646	16012	641	9موجودات	القطاع
-				490	160	0173	853	2571	027	6-				-				املوجودات	بني	القطاعات

809	958	809	958	-				-				-				-				اال�ستثمارات	يف	�سركات	تابعة	وحليفة
162 859 33425 474 0874 686 6053 451 7406 646 16012 641 9جمموع املوجودات

021	341	19322	956	087	686	6053	451	3966	048	7402	198	9مطلوبات	القطاع
141	518	1413	518	3-				-				-				-				حقوق	امل�ساهمني

-				-				-				-				344	598	42010	442	مطلوبات	بني	القطاعات
162 859 33425 474 0874 686 6053 451 7406 646 16012 641 9جمموع املطلوبات وحقوق امل�ساهمني
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معلومات عن قطاعات اأعمال البنك
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باآالف	الدنانيـــــــــــــــر	االأردنيـــــــــــــــــــــــــــــــة
2014

	االعمال	امل�سرفية	
لل�سركات	

واملوؤ�س�سات	املالية
	اخلزينة

اخلدمات	امل�سرفية	لالأفراد
املجمــــوع	اأخرى

خدمات	النخبة
التجزئة

625	926	317	93	977	70	)661	103	(117	447	875	418	اإجمايل	الدخل
-				-				774	101	359	156	)111	257	()022	1	(�سايف	الدخل	من	الفوائد	بني	القطاعات

خم�س�ص	تدين	ت�سهيالت	ائتمانية	مبا�سرة	
834	31	-				579	2	185		-				070	29	بالتكلفة	املطفاأة

851	6	-				695	2	271		907		978	2	خم�س�سات	اخرى
656	160	-				949	77	296	8	388	9	023	65	امل�ساريف	االدارية	املبا�سرة

284 727 317 93 528 89 946 43 711 179 782 320 نتائج اأعمال القطاع

905	238	882	1	533	79	560	12	321	34	609	110	م�ساريف	غري	مبا�سرة	موزعة	على	القطاعات
844	141	844	141	-				-				-				-				م�ساريف	واعباء	قانونية
535 346 (409 50 )995 9 386 31 390 145 173 210 الربح قبل ال�سرائب

691	128	831	33	511	3	928	9	554	42	867	38	�سريبة	الدخل
844 217 (240 84 )484 6 458 21 836 102 306 171  ربح (خ�سائر) ال�سنة

838	26	-				839	14	794		205	2	000	9	م�سروف	اال�ستهالكات	واالإطفاءات

معلومات اأخرى

640	807	81724	366	646	709	3521	359	149	696	67612	675	9موجودات	القطاع
-				260	941	3832	827	3801	795	5-				-				املوجودات	بني	القطاعات

137	052	1371	052	1-				-				-				-				اال�ستثمارات	يف	�سركات	تابعة	وحليفة
777 859 21425 360 0294 537 7323 154 1496 696 67612 675 9جمموع املوجودات

883	301	32022	802	029	537	7323	154	4976	353	3052	454	9مطلوبات	القطاع
894	557	8943	557	3-				-				-				-				حقوق	امل�ساهمني

-				-				-				-				652	342	37110	221	مطلوبات	بني	القطاعات
777 859 21425 360 0294 537 7323 154 1496 696 67612 675 9جمموع املطلوبات وحقوق امل�ساهمني
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43 -  اإدارة املخاطر امل�سرفية

يقوم	البنك	العربي	بالتعامل	مع	التحديات	املتعلقة	باملخاطر	امل�سرفية	ب�سكل	�سامل	�سمن	اإطار		كلي	الإدارة	املخاطر	
وذلك	ا�ستنادًا		الأف�سل	املعايري	واالأعراف	واملمار�سات		امل�سرفية،		مدعّم	بهيكل	حاكميه	على	م�ستوى	جمل�ص	االإدارة	

وم�ستوى	االإدارة	التنفيذية	باالإ�سافة	اإىل	ثالث	م�ستويات	رقابية.	
متثل	اإدارة	املخاطر	اأحد	امل�ستويات	االأ�سا�سية	للرقابة	وذلك	�سمن	اإطار	الهيكل	املوؤ�س�سي	الإدارة	املخاطر	للبنك	،	وهي	
االإدارة	امل�سوؤولة	عن	تطوير	نظام	حمكم	وفعال	للتعرف	على	املخاطر	التي	يتعر�ص	لها	البنك	واإدارتها	حيث	ت�سمل	

مهامها	االأمور	التالية:
و�سع	منهجيات	واأطر	و�سيا�سات	واإجراءات	اإدارة	املخاطر	جلميع	اأنواع	املخاطر	ومراقبة	تطبيقها	وتنفيذها. 			-

تطوير	اأدوات	قيا�ص	ومناذج	منا�سبة	الإدارة	املخاطر. 			-
تقييم	ومراقبة	املخاطر	مقارنة	باحلدود	املقرّرة.	 			-

رفع	التقارير	املنا�سبة	اإىل	جمل�ص	االإدارة	واالإدارة	التنفيذية	للبنك. 			-
تعزيز	ورفع	م�ستوى	الوعي	باملخاطر	باال�ستناد	اإىل	اأف�سل	املمار�سات	واملعايري	الرائدة	واملخت�سة	بالقطاع		 			-

امل�سريف.

اأ -  خماطر االئتمان
املخاطر	 النوع	من	 اإدارة	هذا	 متحفظة	يف	 اإ�سرتاتيجية	 وتطبيق	 والديناميكية	 املبادرة	 ا�سلوب	 العربي	 البنك	 يعتمد	
كعن�سر	اأ�سا�سي	لتحقيق	هدفه	اال�سرتاتيجي	يف	التح�سني	املتوا�سل	و	املحافظة	على	نوعية	االأ�سول	وتركيبة	املحفظة	
واإجراءات	 و�سيا�سات	 واحلكمة	 باملحافظة	 تت�سم	 را�سخة	 ائتمانية	 معايري	 على	 كذلك	 البنك	 ويعتمد	 االئتمانية.	
ومنهجيات	واأطر	عامة	الدارة	املخاطر	تاأخذ	بعني	االعتبار	كافة	امل�ستجدات	يف	البيئة	امل�سرفية	و	الت�سريعية،	باال�سافة	
اإىل	هياكل	تنظيمية	وا�سحة	واأنظمة	اآلية	،	عالوة	على	املتابعة	احلثيثة	والرقابة	الفعالة	التي	متكن	البنك	من	التعامل	
مع	املخاطر	املحتملة	وحتديات	البيئة	املتغرية	مب�ستوى	عال	من	الثقة	والت�سميم.		اإن	قرارات	االإدارة	االئتمانية	ت�ستند	
اإىل	اإ�سرتاتيجية	اأعمال	البنك	العربي	و	م�ستويات	املخاطر	املقبولة.	كما	تركز	على	التنوع	الذي	يعترب	حجر	االأ�سا�ص	

لتخفيف	و	تنويع	املخاطر	على	امل�ستوى	الفردي	للعمالء	وكذلك	على	امل�ستوى	القطاعي	و	اجلغرايف.	

ب -  خماطر الرتكز اجلغرايف 
يحد	البنك	من	خماطر	الرتكز	اجلغرايف	من	خالل	توزيع	ن�ساطاته	على	عدة	قطاعات	وعلى	عدة	مناطق	جغرافية	

داخل	وخارج	اململكة	،	ويبني	االإي�ساح	)44-	هـ(	تركز	املوجودات	طبقًا	للتوزيع	اجلغرايف.

ج - خماطر ال�سيولة
ُتعّرف	ال�سيولة	على	اأنها	قدرة	البنك	على	متويل	زيادة	اأ�سوله	ومواجهة	االلتزامات	املرتتبة	عليه	عند	ا�ستحقاقها	بدون	
تكبد	خ�سائر	غري	مقبولة	،	وذلك	ح�سب	تعريف	بنك	الت�سويات	الدويل.		لقد	قام	البنك	العربي	بتاأ�سي�ص	بنية	حتتية	
قوية	و�سلبة	من	ال�سيا�سات	واالإجراءات	واملوارد	الب�سرية	للتاأكد	من	اأن	التزامات	البنك	يتم	الوفاء	بها	عند	اال�ستحقاق	
	، للميزانية	 ال�سيولة	 لقيا�ص	وحتليل	 اأ�ساليب	متعددة	 البنك	 ي�ستخدم	 اإ�سافية.	 تكاليف	 الظروف	وبدون	 وحتت	كافة	
والتي	ت�ساعد	البنك	على	تخطيط	واإدارة	موارده	املالية	باالإ�سافة	اإىل	حتديد	عدم	التطابق	يف	املوجودات	واملطلوبات	
والذي	من	املمكن	ان	يعر�ص	البنك	ملخاطر	ال�سيولة،	ويبني	االإي�ساح	)50(	اآجال	ا�ستحقاق	املوجودات	واملطلوبات	و	

االإي�ساح	)47(	توزيع	املطلوبات	)غري	خم�سومة(	على	ا�سا�ص	الفرتة	املتبقية	لال�ستحقاق	التعاقدي		
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د -  خماطر ال�سوق
تعرف	خماطر	ال�سوق	على	اأنها	اخل�سارة	املحتملة	جراء	التغري	يف	قيمة	حمافظ	البنك	نتيجة	لتقلبات	اأ�سعار	الفائدة	
و�سرف	العمالت	االأجنبية	واأ�سعار	االأ�سهم	وال�سلع.		اإن	الن�ساطات	الرئي�سية	الثالثة	التي	تعر�سنا	ملخاطر	ال�سوق	ت�سمل	
املتاجرة	باأدوات	ال�سوق	النقدية	والعمالت	االأجنبية	واأدوات	ال�سوق	الراأ�سمالية	وذلك	يف	املحفظة	البنكية	وحمفظة	

املتاجرة،	ويبني	االإي�ساح	)45(	خماطر	ح�سا�سية	اال�سعار	ال�سوقية.

1	-		خماطر	اأ�سعار	الفائدة
تعترب	خماطر	اأ�سعار	الفائدة	لدى	البنك	العربي	حمدودة	،	وتتم	اإدارتها	ومراقبتها	ب�سورة	م�ستمرة.		اإن	اجلزء	االأكرب	
من	هذه	املخاطر	يرتكز	يف	املدى	الق�سري	والآجال	ال	تزيد	عن	�سنة،	يف	حني	اأن	اجلزء	الذي	يزيد	عن	�سنة	واحدة	
وم�سيطر	عليه	ب�سكل	حمكم.		وتتم	اإدارة	خماطر	اأ�سعار	الفائدة	وفقا	لل�سيا�سات	واحلدود	املقّرة	من	قبل	اللجنة	العليا	

الإدارة	املوجودات	واملطلوبات،	ويبني	االإي�ساح	)46(	مدى	تعر�ص	البنك	لتقلبات	ا�سعار	الفائدة	.

2	-		خماطر	اأ�سواق	راأ�ص	املال
اإن	اال�ستثمار	يف	اأدوات	�سوق	راأ�ص	املال	معر�ص	ملخاطر	ال�سوق	نتيجة	لتقلب	اأ�سعارها.	واإن	املخاطر	املحتملة	للبنك	
واملرتتبة	على	هذا	النوع	من	اال�ستثمار	تعترب	حمدودة	نتيجة	للرقابة	ال�سارمة	على	خماطر	اأ�سعار	الفوائد	وخماطر	
االئتمان.	كما	وي�سار	يف	هذا	املجال	اإىل	حمفظة	ا�ستثمارات	البنك	من	االأ�سهم،	حيث	ت�سكل	هذه	اال�ستثمارات	ن�سبة	

متدنية	من	اإجمايل	ا�ستثمارات	البنك	العربي.	

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

حدودها	الدنيا،	ويبني	االإي�ساح	)48(	�سايف	مراكز	العمالت	االجنبية	.

هـ -  املخاطر الت�سغيلية
تعرف	على	اأنها	اخل�سائر	التي	ميكن	للبنك	اأن	يواجهها	نتيجة	خلل	يف	�سيا�سات	و	اإجراءات	العمل	والعن�سر	الب�سري	

واالأنظمة	االآلية	و	البنية	التكنولوجية،	اإ�سافة	اإىل	وقوع	حوادث	خارجية	.	
و	يتم	اإدارة	هذه	املخاطر	من	خالل	اإطار	�سامل	�سمن	عملية	تعزيز	وتقوية	ال�سوابط	والرقابة	الداخلية	للبنك.
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44 - مخاطر االئتمان

اأ - اجمايل التعر�ش ملخاطر االئتمان (بعد مخ�س�ش التدين والفوائد املعلقة وقبل ال�سمانات ومخففات املخاطر االخرى)

باآالف	الدنانري	االأردنية
31	كانــــــــون	االول

20152014التعر�ش االئتماين املرتبط ببنود داخل قائمة املركز املايل :
478	657	0683	429	4ار�سدة	لدى	بنوك	مركزية

566	313	0243	625	2ار�سدة	لدى	بنوك	وموؤ�س�سات	م�سرفية
639	283	397	170	ايداعات	لدى	بنوك	وموؤ�س�سات	م�سرفية

776	295	107	243	موجودات	مالية	بالقيمة	العادلة	من	خالل	قائمة	الدخل
831 050 97711 264 11ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة بالتكلفة املطفاأة

486	806	2311	985	1لالأفراد
176	790	823	824	لل�سركات	ال�سغرية	واملتو�سطة

797	504	4467	483	7لل�سركات	الكربى
516	286	309	206	للبنوك	واملوؤ�س�سات	املالية
856	662	168	765	للحكومات	و	القطاع	العام

075	171	1535	159	5موجودات	مالية	اأخرى	بالتكلفة	املطفاأة
968	227	244	208	موجودات	اأخرى	وم�ستقات	مالية	-	قيمة	عادلة	موجبة

333 000 97024 099 24 جمموع التعر�ش الئتماين املرتبط ببنود داخل قائمة املركز املايل :

التعر�ش االئتماين املرتبط ببنود خارج قائمة املركز املايل :
719	229	3521	321	1اعتمادات
427	595	620	450	قبوالت
133	223	6498	905	7كفاالت

339	051	6233	115	3ت�سهيالت	ائتمانية	ممنوحة	وغري	م�ستغلة
618 099 24413 793 12     املجموع

951 099 21437 893 36املجموع الكلي للتعر�ش االئتماين

اجلدول	اعاله	ميثل	احلد	االأق�سى	ملخاطر	التعر�ص	االئتماين	للبنك	كما	يف	31	كانون	االول	2015	و2014	دون	اخذ	ال�سمانات	و	خمففات	خماطر	
االئتمان	بعني	االعتبار
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ب - تتوزع التعر�سات االأئتمانية للموجودات* ح�سب درجة املخاطر بنهاية العام 2015 وفق اجلدول التايل :

باآالف	الدنـــــــــــــــانري	االأردنيــــــــــة

	31	كانون	االول	2015

اأفراد	
بنوك	وموؤ�س�سات	�سركات

مالية
حكومات	
املجموعوقطاع	عام

كربى�سغرية	ومتو�سطة

733	742	67012	950	0929	652	4031	549	399	116	169	474		متدنية	املخاطر
949	174	80211	178	296	829	8391	958	7906	680	222	527	1	مقبولة	املخاطر	
798	121	217		-				624	85	485	27	472	8			منها	م�ستحقة:
006	86	217		-				865	59	022	19	902	6							لغاية	30	يوم

792	35	-				-				759	25	463	8	570	1							من	31	لغاية	60	يوم
248	207	-				-				127	172	901	20	220	14	حتت	املراقبة
001 874 155  717 21 524 621 056 121 549 109 غري عاملة

009	35	-				-				515	12	950	9	544	12							دون	امل�ستوى
647	358	-				043	21	869	326	826	4	909	5							م�سكوك	فيها

345	480	155		674		140	282	280	106	096	91							هالكة
931 998 62724 129 10510 503 8933 301 1468 939 160 125 2املجموع

866	260	-				189	3	823	158	810	56	044	42	يطرح:	فوائد	وعموالت	معلقة
095	638	267	1	674		422	497	155	49	577	89	يطرح:	خم�س�ص	التدين	

970 099 36024 128 24210 499 6483 645 1817 833 539 993 1ال�سايف 

	ت�سمل	التعر�سات	االئتمانية	الت�سهيالت	،	االر�سدة	وااليداعات	لدى	البنوك	واملوؤ�س�سات	م�سرفية	،ال�سندات	،	اذونات	اخلزينة	و	اي	موجودات	 	*
لها	تعر�سات	ائتمانية	.
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- تتوزع التعر�سات االأئتمانية للموجودات* ح�سب درجة املخاطر بنهاية العام 2014 وفق اجلدول التايل :

باآالف	الدنـــــــــــــــانري	االأردنيــــــــــة

	31	كانون	االول	2014

اأفراد	
بنوك	وموؤ�س�سات	�سركات

مالية
حكومات	
املجموعوقطاع	عام

كربى�سغرية	ومتو�سطة

210	154	21913	292	1629	791	9772	520	535	134	317	415		متدنية	املخاطر

202	709	26510	163	102	471	9481	035	1717	629	716	409	1	مقبولة	املخاطر	

581	128	-				-				109	83	021	23	451	22			منها	م�ستحقة:

079	66	-				-				918	26	751	18	410	20							لغاية	30	يوم

502	62	-				-				191	56	270	4	041	2							من	31	لغاية	60	يوم

465	153	-				-				646	124	606	15	213	13	حتت	املراقبة

986 873 198  203 21 298 630 529 120 758 101 غري عاملة

587	20	-				-				962	3	299	6	326	10							دون	امل�ستوى

100	369	-				529	20	802	338	897	3	872	5							م�سكوك	فيها

299	484	198		674		534	287	333	110	560	85							هالكة

863 890 68224 455 4679 283 8694 311 8418 899 004 940 1املجموع

995	244	-				651	2	961	146	374	58	009	37	يطرح:	فوائد	وعموالت	معلقة

535	645	802		674		108	508	276	48	675	87	يطرح:	خم�س�ص	التدين	

333 000 88024 454 1429 280 8004 656 1917 793 320 815 1ال�سايف 

* ت�سمل	التعر�سات	االئتمانية	الت�سهيالت	،	االر�سدة	وااليداعات	لدى	البنوك	واملوؤ�س�سات	امل�سرفية	،ال�سندات	،	اذونات	اخلزينة	و	اي	موجودات	لها	
تعر�سات	ائتمانية	.	     
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ج- القيمة العادلة لل�سمانات املقدمة مقابل الت�سهيالت االئتمانية بالتكلفة املطفاأة بنهاية العام 2015 كما يلي:

باآالف	الدنـــــــــــــــانري	االأردنيــــــــــة
31	كانون	االأول	2015

اأفراد	
بنوك	�سركات

وموؤ�س�سات	
مالية

حكومات	
املجموعوقطاع	عام

كربى�سغرية	ومتو�سطة

  ال�سمانات مقابل :

189	008	8141	123	-				220	589	083	106	072	189	ت�سهيالت	عاملة	/	متدنية	املخاطر
966	200	3-				-				006	316	5662	304	394	580	ت�سهيالت	عاملة	/	مقبولة	املخاطر	

678	119	-				-				914	100	707	8	057	10	حتت	املراقبة
294	98	-		-				185	53	032	30	077	15	غري	عاملة:

827	14	-				-				409	2	197	7	221	5							دون	امل�ستوى
826	6	-				-				663	2	437	2	726	1							م�سكوك	فيها

641	76	-		-				113	48	398	20	130	8							هالكة

127 427 8144 123 -    325 059 3883 449 600 794 املجموع

ال�سمانات موزعة على النحو التايل :

206	658	128	2	-				556	394	359	116	163	145	تاأمينات	نقدية
558	180	-				-				085	158	500	21	973		كفاالت	بنكية	مقبولة

418	397	8431	65	-				763	051	5471	215	265	64	عقارية
887	275	-				-				065	274	077	1	745		اأ�سهم	متداولة
907	228	-				-				736	218	186	7	985	2	�سيارات	واآليات

151	686	8431	55	-				120	962	719	87	469	580	اخرى

127 427 8144 123 -    325 059 3883 449 600 794 املجموع
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- القيمة العادلة لل�سمانات املقدمة مقابل الت�سهيالت االئتمانية بالتكلفة املطفاأة بنهاية العام 2014 كما يلي:  
     

باآالف	الدنـــــــــــــــانري	االأردنيــــــــــة
31	كانون	االأول	2014

اأفراد	
بنوك	�سركات

وموؤ�س�سات	
مالية

حكومات	
املجموعوقطاع	عام

كربى�سغرية	ومتو�سطة

  ال�سمانات مقابل :

281	815	455	127	-				252	363	518	213	056	111	ت�سهيالت	عاملة	/	متدنية	املخاطر
618	568	3-				-				408	654	2892	392	921	521	ت�سهيالت	عاملة	/	مقبولة	املخاطر	

709	71	-				-				153	56	800	6	756	8	حتت	املراقبة
838	106	-				-				388	58	704	30	746	17	غري	عاملة:

656	12	-				-				884	3	506	3	266	5							دون	امل�ستوى
973	11	-				-				509	3	870	4	594	3							م�سكوك	فيها

209	82	-				-				995	50	328	22	886	8							هالكة

446 562 4554 127 -    201 132 3113 643 479 659 املجموع

ال�سمانات موزعة على النحو التايل :

237	832	790	20	-				473	450	176	238	798	122	تاأمينات	نقدية
811	191	-				-				028	151	705	39	078	1	كفاالت	بنكية	مقبولة

715	475	8151	31	-				883	152	9221	233	095	57	عقارية
301	171	-				-				965	169	813		523		اأ�سهم	متداولة
499	257	-				-				609	238	148	16	742	2	�سيارات	واآليات

883	633	8501	74	-				243	969	547	114	243	475	اخرى

446 562 4554 127 -    201 132 3113 643 479 659 املجموع
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د - ت�سنيف �سندات الدين ح�سب درجة املخاطر:

اجلدول	التايل	يبني	ت�سنيف	�سندات	الدين	ح�سب	درجة	املخاطر	با�ستخدام	الت�سنيف	االئتماين	لوكاالت	الت�سنيف	االئتمانية	العاملية	.	

باآالف	الدنانري	االأردنية
31	كانون	االأول	2015

موجودات	مالية	بالقيمة	العادلة	الت�سنيف	االئتماين	
من	خالل	قائمة	الدخل

موجودات	مالية	اأخرى	بالتكلفة	
املجموع	املطفاأة

القطاع	اخلا�ص:

A-	اىل	AAA	من				-	388	979	388	979

B-	اىل	BBB+	من				-	124	235	124	235

B-	من	اقل				-				-				-

829	79	819	58	010	21	غري	م�سنف

217	809	1204	587	0974	222	حكومات	وقطاع	عام

260 402 1535 159 1075 243      املجموع

باآالف	الدنانري	االأردنية
31	كانون	االأول	2014

موجودات	مالية	بالقيمة	العادلة	الت�سنيف	االئتماين	
من	خالل	قائمة	الدخل

موجودات	مالية	اأخرى	بالتكلفة	
املجموع	املطفاأة

القطاع	اخلا�ص:

A-	اىل	AAA	من				-	232	518	232	518

B-	اىل	BBB+	من				-	174	641	174	641

B-	من	اقل				-				-				-

446	76	307	60	139	16	غري	م�سنف

246	983	6094	703	6374	279	حكومات	وقطاع	عام

851 466 0755 171 7765 295      املجموع
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هـ - التعر�ش ملخاطر االئتمان للموجودات ح�سب التوزيع اجلغرايف:

باآالف	الدنانري	االأردنية
31	كانون	االأول	2015

االأردن
البلدان	
العربية	
االأخرى

بقية	دول	اأمريكااأوروبااآ�سيا *
املجموعالعامل

068	429	4-				-				-				515	3	456	000	0972	425	2ار�سدة	لدى	بنوك	مركزية

ار�سدة	وايداعات	لدى	بنوك	
421	795	6802	14	672	142	936	721	7941	167	645	696	694	51	وموؤ�س�سات	م�سرفية

موجودات	مالية	بالقيمة	العادلة	
107	243	-				-				-				-				107	243	-				من	خالل	قائمة	الدخل

ت�سهيالت	ائتمانية	مبا�سرة	
977	264	31011	26	99		451	87	386	188	496	164	2358	798	2بالتكلفة	املطفاأة

231	985	4791		99		19		967		844	120	8231	862	اأفراد

823	824	-				-				-				474		010	557	339	267	�سركات	�سغرية	ومتو�سطة

446	483	7-				-				-				754	183	137	699	5555	600	1�سركات	كربى

309	206	831	25	-				432	87	-				371	81	675	11	بنوك	وموؤ�س�سات	مالية

168	765	-				-				-				191	3	134	706	843	55	حكومات	وقطاع	عام

موجودات	مالية	اأخرى	بالتكلفة	
153	159	5-				284	301	-				337	105	727	751	8052	000	2املطفاأة

موجودات	اأخرى	وم�ستقات	مالية	
244	208	144	3	49		154	1	366	2	484	171	047	30	-	قيمة	عادلة	موجبة

970 099 13424 44 104 444 541 810 3981 467 915 027 87814 305 7    املجموع 

              

 املجموع  كما يف
333 000 04024 43 505 793 780 468 9481 379 357 241 70314 073 7 31 كانون االأول 2014

* باإ�ستثناء	البلدان	العربية.
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و- التعر�ش ملخاطر االئتمان للموجودات ح�سب القطاع االقت�سادي:
باآالف	الدنانري	االأردنية
31	كانون	االأول	2015

�ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركــــــــــــــــــــــــــــات

خدمات	عامةا�سهمنقل�سياحة	وفنادقزراعةجتارةعقاراتان�ساءات�سناعة	وتعدين

بنوك
وموؤ�س�سات	مالية

احلكومة
املجموعوالقطاع	العام

068	429	0684	429	4-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				ار�سدة	لدى	بنوك	مركزية
421	795	2-				421	795	2-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				ار�سدة	وايداعات	لدى	بنوك	وموؤ�س�سات	م�سرفية

107	243	097	222	-				-				-				010	21	-				-				-				-				-				-				-				موجودات	مالية		بالقيمة	العادلة	من	خالل	قائمة	الدخل
977	264	16811	765	309	206	910	447	5151	46	881	341	971	228	215	63	720	071	3912	731	794	161	8721	214	2312	985	1ت�سهيالت	ائتمانية	مبا�سرة	بالتكلفة	املطفاأة

153	159	1205	587	8484	463	809	29	-				918	17	-				-				188	29	000	10	-				270	21	-				موجودات	مالية	اأخرى	بالتكلفة	املطفاأة
244	208	907	124	664	33	069	15	-				422	1	582		166		070	7	621	2	023	5	412	9	308	8	موجودات	اأخرى	وم�ستقات	مالية	-	قيمة	عادلة	موجبة

970 099 36024 128 24210 499 7883 492 5151 46 231 382 553 229 381 63 978 107 0122 744 817 166 5541 245 5392 993 1    املجموع 

باآالف	الدنانري	االأردنية
31	كانون	االأول	2014

�ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركــــــــــــــــــــــــــــات

خدمات	عامةا�سهمنقل�سياحة	وفنادقزراعةجتارةعقاراتان�ساءات�سناعة	وتعدين

بنوك
وموؤ�س�سات	مالية

احلكومة
املجموعوالقطاع	العام

478	657	4783	657	3-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				ار�سدة	لدى	بنوك	مركزية
205	597	3-				205	597	3-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				ار�سدة	وايداعات	لدى	بنوك	وموؤ�س�سات	م�سرفية

776	295	637	279	-				-				-				139	16	-				-				-				-				-				-				-				موجودات	مالية		بالقيمة	العادلة	من	خالل	قائمة	الدخل
831	050	85611	662	516	286	661	344	6931	60	221	363	838	214	605	65	153	141	4452	658	401	018	9561	427	4862	806	1ت�سهيالت	ائتمانية	مبا�سرة	بالتكلفة	املطفاأة

075	171	6095	703	9454	359	772	27	-				362	18	-				-				116	30	001	10	-				270	21	-				موجودات	مالية	اأخرى	بالتكلفة	املطفاأة
968	227	300	151	476	36	512	10	59		124	1	444		110		527	8	235	2	643	3	704	4	834	8	موجودات	اأخرى	وم�ستقات	مالية	-	قيمة	عادلة	موجبة

333 000 88024 454 1429 280 9454 382 7521 60 846 398 282 215 715 65 796 179 6812 670 044 022 9301 453 3202 815 1    املجموع 

اأفراد

اأفراد

ية
مال

 ال
م

وائ
لق

ل ا
حو

ت 
حا

ضا
اي



277

و- التعر�ش ملخاطر االئتمان للموجودات ح�سب القطاع االقت�سادي:
باآالف	الدنانري	االأردنية
31	كانون	االأول	2015

�ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركــــــــــــــــــــــــــــات

خدمات	عامةا�سهمنقل�سياحة	وفنادقزراعةجتارةعقاراتان�ساءات�سناعة	وتعدين

بنوك
وموؤ�س�سات	مالية

احلكومة
املجموعوالقطاع	العام

068	429	0684	429	4-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				ار�سدة	لدى	بنوك	مركزية
421	795	2-				421	795	2-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				ار�سدة	وايداعات	لدى	بنوك	وموؤ�س�سات	م�سرفية

107	243	097	222	-				-				-				010	21	-				-				-				-				-				-				-				موجودات	مالية		بالقيمة	العادلة	من	خالل	قائمة	الدخل
977	264	16811	765	309	206	910	447	5151	46	881	341	971	228	215	63	720	071	3912	731	794	161	8721	214	2312	985	1ت�سهيالت	ائتمانية	مبا�سرة	بالتكلفة	املطفاأة

153	159	1205	587	8484	463	809	29	-				918	17	-				-				188	29	000	10	-				270	21	-				موجودات	مالية	اأخرى	بالتكلفة	املطفاأة
244	208	907	124	664	33	069	15	-				422	1	582		166		070	7	621	2	023	5	412	9	308	8	موجودات	اأخرى	وم�ستقات	مالية	-	قيمة	عادلة	موجبة

970 099 36024 128 24210 499 7883 492 5151 46 231 382 553 229 381 63 978 107 0122 744 817 166 5541 245 5392 993 1    املجموع 

باآالف	الدنانري	االأردنية
31	كانون	االأول	2014

�ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركــــــــــــــــــــــــــــات

خدمات	عامةا�سهمنقل�سياحة	وفنادقزراعةجتارةعقاراتان�ساءات�سناعة	وتعدين

بنوك
وموؤ�س�سات	مالية

احلكومة
املجموعوالقطاع	العام

478	657	4783	657	3-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				ار�سدة	لدى	بنوك	مركزية
205	597	3-				205	597	3-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				ار�سدة	وايداعات	لدى	بنوك	وموؤ�س�سات	م�سرفية

776	295	637	279	-				-				-				139	16	-				-				-				-				-				-				-				موجودات	مالية		بالقيمة	العادلة	من	خالل	قائمة	الدخل
831	050	85611	662	516	286	661	344	6931	60	221	363	838	214	605	65	153	141	4452	658	401	018	9561	427	4862	806	1ت�سهيالت	ائتمانية	مبا�سرة	بالتكلفة	املطفاأة

075	171	6095	703	9454	359	772	27	-				362	18	-				-				116	30	001	10	-				270	21	-				موجودات	مالية	اأخرى	بالتكلفة	املطفاأة
968	227	300	151	476	36	512	10	59		124	1	444		110		527	8	235	2	643	3	704	4	834	8	موجودات	اأخرى	وم�ستقات	مالية	-	قيمة	عادلة	موجبة

333 000 88024 454 1429 280 9454 382 7521 60 846 398 282 215 715 65 796 179 6812 670 044 022 9301 453 3202 815 1    املجموع 
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45 - مخـاطر الــ�سوق

		خماطر	ح�سا�سية	اال�سعار	ال�سوقية

بافرتا�ص	ان	ن�سبة	التغري	على	اال�سعار	ال�سوقية	مبقدار	)5٪(	عن	اال�سعار	القائمة	كما	يف	31	كانون	االول	2015	و	2014	فان	ح�سا�سية	قائمة	
الدخل	وحقوق	امل�ساهمني	�ستكون	على	النحو	التايل:

باآالف	الدنانري	االأردنية
31	كانون	االأول	312014	كانون	االأول	2015

املجموعحقوق	امل�ساهمنيقائمة	الدخلاملجموعحقوق	امل�ساهمنيقائمة	الدخل
835	22	-				835	22	508	23	-				508	23	ح�سا�سية	ا�سعار	الفوائد	
398	39	032	33	366	6	026	33	633	29	393	3	ح�سا�سية	ا�سعار	ال�سرف

270	11	187	11	83		064	11	989	10	75		ح�سا�سية	ا�سعار	ادوات	امللكية
503 73 219 44 284 29 598 67 622 40 976 26      املجموع 
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 46 - مخاطر ا�سعار الفائدة

	-	فيما	يلي	بيان	مدى	تعر�ص	البنك	لتقلبات	ا�سعار	الفائدة	كما	يف	31	كانون	االأول	2015
)	يتم	الت�سنيف	على	ا�سا�ص	فرتات	اعادة	ت�سعري	الفائدة	او	اال�ستحقاق	ايهما	اقرب(	:

باآالف	الدنانري	االأردنية

املوجودات
لغاية	�سهر	
واحد

اأكرث	من	
�سهر	ولغاية	3	

اأ�سهر

اأكرث	من	3	
اأ�سهر	ولغاية	6	

اأ�سهر

اأكرث	من	6	
اأ�سهر	ولغاية	

�سنة

اأكرث	من	
�سنة	ولغاية	
3	�سنوات

اأكرث	من	3	
�سنوات

غري	خا�سعة	
ملخاطر	ا�سعار	
الفائدة

املجموع

872	280	872	280	-				-				-				-				-				-				النقد	يف	اخلزينة
524	160	5241	160	1-				-				-				-				-				-				احتياطي	اجباري

544	268	7763	296	-				-				-				-				-				768	971	2ار�سدة	لدى	بنوك	مركزية
ار�سدة	وايداعات	لدى	بنوك	وموؤ�س�سات	

421	795	2-				-				-				226	23	737	96	427	821	031	854	1م�سرفية
موجودات	مالية	بالقيمة	العادلة	من	خالل	

606	244	499	1	412	22	455	8	465	101	334	56	264	47	177	7	قائمة	الدخل
ت�سهيالت	ائتمانية	مبا�سرة	بالتكلفة	

977	264	11-				065	308	2982	884	049	069	6981	157	9521	640	9151	204	4املطفاأة
موجودات	مالية	بالقيمة	العادلة	من	خالل	

789	219	789	219	-				-				-				-				-				-				الدخل	ال�سامل	االآخر

153	159	5-				608	497	750	359	0351	107	6261	536	823	977	311	680	موجودات	مالية	اأخرى	بالتكلفة	املطفاأة
809	958	809	958	-				-				-				-				-				-				ا�ستثمارات	يف	�سركات	تابعة	وحليفة

901	190	901	190	-				-				-				-				-				-				موجودات	ثابتة
موجودات	اأخرى	وم�ستقات	مالية	-	قيمة	

867	287	604	245	21		486	6	18		343	18	049	10	346	7	عادلة	موجبة

699	27	699	27	-				-				-				-				-				-				موجودات	�سريبية	موؤجلة	
162 859 47325 382 1063 828 9892 258 7932 300 7382 865 5151 497 5483 725 9     جمموع املوجودات

املطلوبات

517	953	0391	142	-				004	21	736	42	501	110	231	641	006	996	ودائع	بنوك	وموؤ�س�سات	م�سرفية
698	538	87017	498	0775	110	816	375	393	389	3991	258	2301	087	9132	818	6ودائع	عمالء
439	584	3001	169	959	5	265	14	176	313	966	172	133	175	640	733	تاأمينات	نقدية
004	8	-				004	4	-				-				000	4	-				-				اأموال	مقرت�سة

411	85	411	85	-				-				-				-				-				-				خم�س�سات	اأخرى
457	142	457	142	-				-				-				-				-				-				خم�س�ص	�سريبة	الدخل

مطلوبات	اأخرى	وم�ستقات	مالية	-	قيمة	
679	020	9771	980	519		-				106	2	789	11	758	7	530	17	عادلة	�سالبة	

816	7	816	7	-				-				-				-				-				-				مطلوبات	�سريبية	موؤجلة
021 341 87022 026 5597 120 085 411 411 747 6551 557 3521 911 0892 566 8جمموع املطلوبات

141 518 3(397 644 3)547 707 9042 847 3821 553 083 308 163 586 459 159 1الفجوة للفئة 
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		-	فيما	يلي	بيان	مدى	تعر�ص	البنك	لتقلبات	ا�سعار	الفائدة	كما	يف	31	كانون	االأول	2014
)	يتم	الت�سنيف	على	ا�سا�ص	فرتات	اعادة	ت�سعري	الفائدة	او	اال�ستحقاق	ايهما	اقرب(	:

باآالف	الدنانري	االأردنية

املوجودات
لغاية	�سهر	
واحد

اأكرث	من	
�سهر	ولغاية	3	

اأ�سهر

اأكرث	من	3	
اأ�سهر	ولغاية	6	

اأ�سهر

اأكرث	من	6	
اأ�سهر	ولغاية	

�سنة

اأكرث	من	
�سنة	ولغاية	
3	�سنوات

اأكرث	من	3	
�سنوات

غري	خا�سعة	
ملخاطر	ا�سعار	
الفائدة

املجموع

677	272	677	272	-				-				-				-				-				-				النقد	يف	اخلزينة
844	079	8441	079	1-				-				-				-				-				-				احتياطي	اجباري

634	577	8592	233	-				-				958	28	401	44	943	29	473	240	2ار�سدة	لدى	بنوك	مركزية
ار�سدة	وايداعات	لدى	بنوك	وموؤ�س�سات	

205	597	3-				-				-				484	93	155	190	718	765	848	547	2م�سرفية

موجودات	مالية	بالقيمة	العادلة	من	خالل	
432	297	656	1	151	26	867	42	184	144	080	37	872	21	622	23	قائمة	الدخل

831	050	11-				942	291	8892	885	866	880	940	094	4031	582	7911	314	4ت�سهيالت	ائتمانية	مبا�سرة	بالتكلفة	املطفاأة

موجودات	مالية	بالقيمة	العادلة	من	خالل	
737	223	737	223	-				-				-				-				-				-الدخل	ال�سامل	االآخر

075	171	5-				019	418	317	670	6631	814	268	874	423	892	385	501	موجودات	مالية	اأخرى	بالتكلفة	املطفاأة
137	052	1371	052	1-				-				-				-				-				-				ا�ستثمارات	يف	�سركات	تابعة	وحليفة

297	192	297	192	-				-				-				-				-				-				موجودات	ثابتة
موجودات	اأخرى	وم�ستقات	مالية	-	قيمة	

492	318	917	254	678	1	229	22	197	1	303	15	750	10	418	12	عادلة	موجبة	

416	26	416	26	-				-				-				-				-				-				موجودات	�سريبية	موؤجلة	
777 859 54025 337 7903 737 3022 621 3522 963 1471 256 1092 303 5373 640 9     جمموع املوجودات

املطلوبات

672	277	0842	147	-				482	17	332	4	941	40	045	89	788	978	1ودائع	بنوك	وموؤ�س�سات	م�سرفية
378	095	98617	398	1485	46	533	237	008	427	5671	235	9501	094	1862	655	6ودائع	عمالء
770	842	3951	118	945	15	847	19	014	63	525	189	515	741	529	694	تاأمينات	نقدية
400	5	-				400	1	-				-				000	4	-				-				اأموال	مقرت�سة

008	83	008	83	-				-				-				-				-				-				خم�س�سات	اأخرى
376	143	376	143	-				-				-				-				-				-				خم�س�ص	�سريبة	الدخل

مطلوبات	اأخرى	وم�ستقات	مالية	-	قيمة	
959	845	677	784	355		-				279		494	17	169	12	985	30	عادلة	�سالبة	

320	8	320	8	-				-				-				-				-				-				مطلوبات	�سريبية	موؤجلة
883 301 84622 683 8486 63 862 274 633 494 5271 487 6791 937 4882 359 9     جمموع املطلوبات

894 557 3(306 346 3)942 673 4402 346 7192 468 620 768 430 365 049 281 الفجوة للفئة 
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 47 - مخاطر ال�سيولة

	اإن	تفا�سيل	هذا	البند	هي	كما	يلي:

-	فيما	يلي	بيان	توزيع	املطلوبات	)غري	خم�سومة(	على	ا�سا�ص	الفرتة	املتبقية	لال�ستحقاق	التعاقدي	كما	يف	31	كانون	االأول	2015:

باآالف	الدنانري	االأردنية

املطلوبات 
لغاية	�سهر	
واحد

اأكرث	من	
�سهر	ولغاية	
3	اأ�سهر

اأكرث	من	
3	اأ�سهر	
ولغاية	6	
اأ�سهر

اأكرث	من	6	
اأ�سهر	ولغاية	

�سنة

اأكرث	من	
�سنة	ولغاية	
3	�سنوات

اأكرث	من	3	
�سنوات

بدون	
املجموعا�ستحقاق

663	955	0391	142	-		008	21	794	42	614	110	261	641	947	997	ودائع	بنوك	وموؤ�س�سات	م�سرفية
571	759	66117	527	7816	182	587	465	704	487	5771	361	1661	103	0952	631	5ودائع	عمالء
086	589	3001	169	220		046	29	140	357	233	222	071	136	076	675	تاأمينات	نقدية
128	8	-		128	8	-		-		-		-				-				اأموال	مقرت�سة

411	85	411	85	-		-		-		-		-				-				خم�س�سات	اأخرى
457	142	457	142	-		-		-		-		-				-				خم�س�ص	�سريبة	الدخل

874	19	265	18	519		-		18		268		78		726		م�ستقات	مالية	-	قيمة	عادلة	�سالبة	
989	000	1691	270	-		651	684	980	9	521	11	680	7	988	16	مطلوبات	اأخرى	

816	7	816	7	-		-		-		-		-				-				مطلوبات	�سريبية	موؤجلة
995 568 11822 363 6487 191 292 200 6361 897 2131 706 2561 888 8322 321 7     جمموع املطلوبات 

  
جمموع املوجودات ح�سب 

ا�ستحقاقاتها املتوقعة
6 582 1703 768 4371 645 6391 975 3662 588 0314 454 2404 845 27925 859 162
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-	فيما	يلي	بيان	توزيع	املطلوبات	)غري	خم�سومة(	على	ا�سا�ص	الفرتة	املتبقية	لال�ستحقاق	التعاقدي	كما	يف	31	كانون	االأول	2014:

باآالف	الدنانري	االأردنية

املطلوبات 
لغاية	�سهر	
واحد

اأكرث	من	
�سهر	ولغاية	
3	اأ�سهر

اأكرث	من	3	
اأ�سهر	ولغاية	
6	اأ�سهر

اأكرث	من	6	
اأ�سهر	ولغاية	

�سنة

اأكرث	من	
�سنة	ولغاية	
3	�سنوات

اأكرث	من	3	
�سنوات

بدون	
املجموعا�ستحقاق

107	279	0842	147	-		321	18	375	4	974	40	094	89	259	979	1ودائع	بنوك	وموؤ�س�سات	م�سرفية
527	257	29317	084	5266	83	609	286	550	490	4271	365	5561	147	5662	799	5ودائع	عمالء
909	850	3231	111	389	10	749	25	806	69	767	361	911	334	964	936	تاأمينات	نقدية
426	5	-		426	5	-		-		-		-				-				اأموال	مقرت�سة

008	83	008	83	-		-		-		-		-				-				خم�س�سات	اأخرى
376	143	376	143	-		-		-		-		-				-				خم�س�ص	�سريبة	الدخل

804	17	893	14	355		-		-		2		20		534	2	م�ستقات	مالية	-	قيمة	عادلة	�سالبة	
329	828	944	286	-		979	482	279		491	17	149	12	487	28	مطلوبات	اأخرى	

320	8	320	8	-		-		-		-		-				-				مطلوبات	�سريبية	موؤجلة
806 473 24122 879 6966 99 658 813 010 565 6611 785 7301 583 8102 746 8     جمموع املطلوبات 

  
 جمموع املوجودات ح�سب 

ا�ستحقاقاتها املتوقعة
6 350 8883 743 2642 065 3841 990 9762 961 3873 973 1584 774 72025 859 777
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48 - �سايف مراكز العمالت االأجنبية  
31	كانون	االأول	312014	كانون	االأول	2015اإن	تفا�سيل	هذا	البند	هي	كما	يلي	:

عملة	اال�سا�ص	
باالآالف

املعادل	باآالف	
الدنانري

عملة	اال�سا�ص	
باالآالف

املعادل	باآالف	
الدنانري

136	85	042	120	781	66	161	94	دوالر	اأمريكي
)134		()121		()294	1	()231	1	(جنيه	اإ�سرتليني

430	1	659	1	)423	10	()456	13	(يورو
)313		()855	52	(580	5	618	947	ين	ياباين
207	41	216	7	اأخرى*

326 127 860 67 املجموع

	 *		ميثل	املبلغ	املعادل	بالدينار	االأردين	للعمالت	االأخرى	قيمة	جمموعة	عمالت	اجنبية	متعددة	.	
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49 - م�ستويات القيمة العادلة
اأ - القيمة العادلة للموجودات املالية واملطلوبات املالية للبنك واملحددة بالقيمة العادلة ب�سكل م�ستمر:

						ان	بع�ص	املوجودات	املالية	واملطلوبات	املالية	للبنك	مقيمة	بالقيمة	العادلة	يف	نهاية	كل	فرتة	مالية	،	واجلدول	التايل	يو�سح	معلومات	حول	كيفية	حتديد	
		 	 	 	 	 القيمة	العادلة	لهذه	املوجودات	املالية	واملطلوبات	املالية	)طرق	التقييم	واملدخالت	امل�ستخدمة(	:

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

املوجودات	املالية	/	املطلوبات	املالية

القيمة	العادلة	باآالف	
الدنانري	االردنية

م�ستوى	القيمة	
العادلــــــــة

طــــــريقة	التقييم	
واملدخالت	امل�ستخدمة

مدخالت	
هامة		
غري	
ملمو�سة

العالقة	بني	
املدخالت	
الهامة		

غري	امللمو�سة	
والقيمة	العادلة

31	كانون	االول	

20152014
موجودات مالية بالقيمة العادلة

موجودات	مالية	بالقيمة	العادلة	من	خالل	قائمة	الدخل:
ال	ينطبقال	ينطبق	اال�سعار	املعلنة	يف	اال�سواق	املالية	امل�ستوى	االول	637	279	097	222	اذونات	و�سندات	حكومية

	عن	طريق	مقارنتها	بالقيمة	ال�سوقية	الداة	امل�ستوى	الثاين139	16	010	21	�سلف	وقرو�ص
ال	ينطبقال	ينطبقمالية	م�سابهة	

ال	ينطبقال	ينطبق	اال�سعار	املعلنة	يف	اال�سواق	املالية	امل�ستوى	االول	656	1	499	1	ا�سهم	و�سناديق	ا�ستثمارية
جمموع املوجودات مالية بالقيمة العادلة من 

432 297 606 244 خالل قائمة الدخل

	عن	طريق	مقارنتها	بالقيمة	ال�سوقية	الداة	امل�ستوى	الثاين438	16	605	18	م�ستقات	مالية	-قيمة	عادلة	موجبة
ال	ينطبقال	ينطبقمالية	م�سابهة	

  موجودات مالية  بالقيمة العادلة من خالل  
الدخل ال�سامل االأخر:

ال	ينطبقال	ينطبق	اال�سعار	املعلنة	يف	اال�سواق	املالية	امل�ستوى	االول	001	162	290	165	ا�سهم	متوفر	لها	ا�سعار	�سوقية
ال	ينطبقال	ينطبق	عن	طريق	ا�ستخدام	موؤ�سر	القطاع	يف	ال�سوق		امل�ستوى	الثاين736	61	499	54	ا�سهم	غري	متوفر	لها	ا�سعار	�سوقية

جمموع املوجودات مالية  بالقيمة العادلة من 
737 223 789 219 خالل  الدخل ال�سامل االآخر

607 537 000 483 جمموع املوجودات املالية بالقيمة العادلة

مطلوبات مالية بالقيمة العادلة

	عن	طريق	مقارنتها	بالقيمة	ال�سوقية	الداة	امل�ستوى	الثاين630	17	690	19	م�ستقات	مالية	-قيمة	عادلة	�سالبة
ال	ينطبقال	ينطبقمالية	م�سابهة	

630 17 690 19 جمموع املطلوبات املالية بالقيمة العادلة

					مل	تكن	هنالك	اأي	حتويالت	بني	امل�ستوى	االول	وامل�ستوى	الثاين	خالل	العام	2015	و2014.	
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ب -  القيمة العادلة للموجودات املالية واملطلوبات املالية للبنك والغري محددة بالقيمة العادلة ب�سكل م�ستمر:

با�ستثناء	ما	يرد	يف	اجلدول	ادناه	اننا	نعتقد	ان	القيمة	الدفرتية	للموجودات	املالية	واملطلوبات	املالية	الظاهرة	يف	القوائم	املالية	للبنك	تقارب	
قيمتها	العادلة	:

باآالف	الدنانري	االردنية

31	كانون	االول	312014	كانون	االول	2015
م�ستوى	القيمة	العادلة	القيمة	العادلةالقيمة	الدفرتيةالقيمة	العادلةالقيمة	الدفرتية

موجودات مالية غري محددة بالقيمة العادلة

امل�ستوى	الثاين844	079	8441	079	5241	160	5241	160	1احتياطي	نقدي	اجباري	لدى	بنوك	مركزية	
ودائع	الجل	وخا�سعة	ال�سعار	لدى	بنوك	

امل�ستوى	الثاين043	209	6402	208	8362	535	1452	535	2مركزية	

امل�ستوى	الثاين436	135	135	135	658	436	623	436	�سهادات	ايداع	لدى	بنوك	مركزية
ح�سابات	جارية	وودائع	لدى	بنوك	وموؤ�س�سات	

امل�ستوى	الثاين936	598	2053	597	7323	796	4212	795	2م�سرفية

امل�ستوى	الثاين995	077	83111	050	20811	295	97711	264	11ت�سهيالت	ائتمانية	مبا�سرة	بالتكلفة	املطفاة
امل�ستوى	االول	والثاين265	223	0755	171	0135	204	1535	159	5موجودات	مالية	اخرى	بالتكلفة	املطفاة

جمموع املوجودات املالية غري محددة 
بالقيمة العادلة

23 351 84323 428 97123 242 73023 324 519

مطلوبات مالية غري محددة القيمة العادلة

امل�ستوى	الثاين310	278	6722	277	6032	954	5171	953	1ودائع	بنوك	وموؤ�س�سات	م�سرفية
امل�ستوى	الثاين230	161	37817	095	84317	602	69817	538	17ودائع	عمالء
امل�ستوى	الثاين648	853	7701	842	8391	588	4391	584	1تامينات	نقدية
امل�ستوى	الثاين428	5	400	5	043	8	004	8	اأموال	مقرت�سة	

جمموع املطلوبات املالية غري محددة 
بالقيمة العادلة

21 084 65821 154 32821 221 22021 298 616

ان	القيمة	العادلة	للموجودات	املالية	واملطلوبات	املالية	واملت�سمنة	يف	فئة	امل�ستوى	الثاين	اعاله	مت	حتديدها	مبا	يتوافق	مع	مناذج	الت�سعري	املتبعة	
واملقبولة	بناء	على	خ�سم	التدفقات	النقدية	اآخذين		باالعتبار	�سعر	الفائدة	كاأهم	مدخل	يف	االحت�ساب.
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50 - حتليل ا�ستحقاقات املوجودات واملطلوبات

فيما	يلي	حتليل	ا�ستحقاقات	املوجودات	واملطلوبات	وفقًا	للفرتة	املتوقعة	ال�سرتدادها	اأو	ت�سويتها	كما	يف	31	كانون	االأول	2015:

باآالف	الدنانري	االأردنية

املجموعاأكرث	من	�سنةلغاية	�سنةاملوجودات

872	280	-				872	280	النقد	يف	اخلزينة
524	160	1-				524	160	1احتياطي	اجباري

544	268	3-				544	268	3ار�سدة	لدى	بنوك	مركزية
421	795	2-				421	795	2ار�سدة	وايداعات	لدى	بنوك	وموؤ�س�سات	م�سرفية

606	244	285	60	321	184	موجودات	مالية	بالقيمة	العادلة	من	خالل	قائمة	الدخل
977	264	24011	986	7374	278	6ت�سهيالت	ائتمانية	مبا�سرة	بالتكلفة	املطفاأة

789	219	789	219	-				موجودات	مالية	بالقيمة	العادلة	من	خالل	الدخل	ال�سامل	االآخر
153	159	2405	989	9131	169	3موجودات	مالية	اأخرى	بالتكلفة	املطفاأة
809	958	809	958	-				ا�ستثمارات	يف	�سركات	تابعة	وحليفة

901	190	901	190	-				موجودات	ثابتة
867	287	506	6	361	281	موجودات	اأخرى	وم�ستقات	مالية	-	قيمة	عادلة	موجبة	

699	27	-				699	27	موجودات	�سريبية	موؤجلة	
162 859 77025 411 3928 447 17     جمموع املوجودات

املطلوبات
517	953	0031	21	514	932	1ودائع	بنوك	وموؤ�س�سات	م�سرفية

698	538	92817	498	770	039	17ودائع	عمالء
439	584	2121	28	227	556	1تاأمينات	نقدية
004	8	004	8	-				اأموال	مقرت�سة

457	142	-				457	142	خم�س�ص	�سريبة	الدخل
411	85	-				411	85	خم�س�سات	اأخرى

679	020	1701	685	509	335	مطلوبات	اأخرى	وم�ستقات	مالية	-	قيمة	عادلة	�سالبة	
816	7	-				816	7	مطلوبات	�سريبية	موؤجلة

021 341 31722 241 7041 099 21     جمموع املطلوبات

141 518 4533 170 7(312 652 3)     ال�سايف
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فيما	يلي	حتليل	ا�ستحقاقات	املوجودات	واملطلوبات	وفقًا	للفرتة	املتوقعة	ال�سرتدادها	اأو	ت�سويتها	كما	يف	31	كانون	االأول	2014:

باآالف	الدنانري	االأردنية

املجموعاأكرث	من	�سنةلغاية	�سنةاملوجودات

677	272	-				677	272	النقد	يف	اخلزينة
844	079	1-				844	079	1احتياطي	اجباري

634	577	2-				634	577	2ار�سدة	لدى	بنوك	مركزية
205	597	3-				205	597	3ار�سدة	وايداعات	لدى	بنوك	وموؤ�س�سات	م�سرفية

432	297	616	78	816	218	موجودات	مالية	بالقيمة	العادلة	من	خالل	قائمة	الدخل
831	050	71911	703	1124	347	6ت�سهيالت	ائتمانية	مبا�سرة	بالتكلفة	املطفاأة

737	223	737	223	-				موجودات	مالية	بالقيمة	العادلة	من	خالل	الدخل	ال�سامل	االآخر
075	171	3035	128	7722	042	3موجودات	مالية	اأخرى	بالتكلفة	املطفاأة
137	052	1371	052	1-				ا�ستثمارات	يف	�سركات	تابعة	وحليفة

297	192	297	192	-				موجودات	ثابتة
492	318	907	23	585	294	موجودات	اأخرى	وم�ستقات	مالية	-	قيمة	عادلة	موجبة	

416	26	-				416	26	موجودات	�سريبية	موؤجلة	
777 859 71625 402 0618 457 17     جمموع املوجودات

املطلوبات
672	277	4822	17	190	260	2ودائع	بنوك	وموؤ�س�سات	م�سرفية

378	095	82117	289	557	805	16ودائع	عمالء
770	842	7921	35	978	806	1تاأمينات	نقدية
400	5	400	5	-				اأموال	مقرت�سة

376	143	-				376	143	خم�س�ص	�سريبة	الدخل
008	83	-				008	83	خم�س�سات	اأخرى

959	845	979	482	980	362	مطلوبات	اأخرى	وم�ستقات	مالية	-	قيمة	عادلة	�سالبة	
320	8	-				320	8	مطلوبات	�سريبية	موؤجلة

883 301 47422 831 409 470 21     جمموع املطلوبات

894 557 2423 571 7(348 013 4)     ال�سايف
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51 - ا�ستحقاقات االإرتباطات واالإلتزامات املحتملة

يبني	اجلدول	التايل	ا�ستحقاقات	االرتباطات	وااللتزامات	املحتملة	على	اأ�سا�ص	اال�ستحقاق
باآالف	الدنانري	االأردنية
31	كانون	االأول	2015

من	�سنة	ولغاية	5	لغاية	�سنة
املجموعاكرث	من	5	�سنوات�سنوات

352	321	1-		079	505	273	816	اعتمادات
620	450	-		129	6	491	444	قبوالت
كفاالت	:
819	558	10		486	42	323	516		-	دفع

065	759	9033	630	230	186	9321	941	1	-	ح�سن	التنفيذ
765	587	6363	463	506	746	623	377	2	-	اأخرى

623	115	3-		467	244	156	871	2ت�سهيالت	ائتمانية	ممنوحة	وغري	م�ستغلة
244 793 54912 094 8971 730 7982 967 8     املجموع 

باآالف	الدنانري	االأردنية
31	كانون	االأول	2015

815	8	-		496	8	319		عقود	م�ساريع	ان�سائية
866	11	812		193	3	861	7	عقود	م�سرتيات

903	8	237	6	323	2	343		عقود	ايجار	ت�سغيلية
584 29 049 7 012 14 523 8      املجموع 

باآالف	الدنانري	االأردنية
31	كانون	االأول	2014

من	�سنة	ولغاية	5	لغاية	�سنة
املجموعاكرث	من	5	�سنوات�سنوات

719	229	1-		525	44	194	185	1اعتمادات
427	595	-		928	5	499	589	قبوالت
		كفاالت	:
413	924	125	3	659	83	629	837		-	دفع

476	132	0313	93	885	298	5601	740	1	-	ح�سن	التنفيذ
244	166	1944	161	870	237	1801	767	2	-	اأخرى

339	051	8593	8	582	187	898	854	2ت�سهيالت	ائتمانية	ممنوحة	وغري	م�ستغلة
618 099 20913 266 449 858 9602 974 9     املجموع 

باآالف	الدنانري	االأردنية
31	كانون	االأول	2014

720	5	-		720	5	-		عقود	م�ساريع	ان�سائية
550	7	-		025	3	525	4	عقود	م�سرتيات

278	7	899	3	315	3	64		عقود	ايجار	ت�سغيلية
548 20 899 3 060 12 589 4      املجموع 
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52 – اإدارة راأ�ش املال

يقوم	البنك	بادارة	را�ص	املال	ب�سكل	ي�سمن	ا�ستمرارية	عملياته	الت�سغيلية	وحتقيق	اأعلى	عائد	ممكن	على	حقوق	امل�ساهمني	،	ويتكون	را�ص	املال	التنظيمي	
كما	عرفته	اتفاقية	بازل	كما	هو	مبني	يف	اجلدول	التايل:

باآالف	الدنانري	االأردنية
31	كانــــــــون	االول

20152014
معاد	اظهارها

اأ - راأ�ش املال االأ�سا�سي:-
600	569	800	640	راأ�ص	املال	املدفوع
579	470	191	499	احتياطي	اإجباري
920	614	920	614	احتياطي	اختياري
626	859	626	859	عالوة	ا�سدار	
695	583	695	583	احتياطي	عام

939	443	587	330	أرباح مدورة *
)949	7	(-		العقارات	امل�ستملكة

410 534 8193 528 3جمموع راأ�ش املال االأ�سا�سي
ب _ راأ�ش املال االإ�سايف:
)472	103	()526	221	(اإحتياطي	ترجمة	ُعمالت	اأجنبية

)066	178	()741	183	(اإحتياطي	تقييم	ا�ستثمارات
468	200	468	200	احتياطي	خماطر	م�سرفية	عامة
(070 81 )(799 204 )     جمموع راأ�ش املال االإ�سايف

831 199 7901 101 1ج - اال�ستبعادات من را�ش املال التنظيمي
509 253 2302 222 2راأ�ش املال التنظيمي (اأ+ب-ج)

801 982 91217 274 18املوجودات والبنود خارج قائمة املركز املايل املرجحة باملخاطر 
12.53%12.16%ن�سبة كفاية راأ�ش املال التنظيمي
12.53%12.16%ن�سبة كفاية راأ�ش املال اال�سا�سي 

	 *			تت�سمن	املوجودات	ال�سريبية	املوؤجلة	و	املوجودات	غري	امللمو�سة.	
	-	يقوم	جمل�ص	االدارة	مبراجعة	هيكلية	را�ص	املال	ب�سكل	ربع	�سنوي،	وكجزء	من	تلك	املراجعة	يقوم	جمل�ص	االدارة	باالخذ	بعني	االعتبار	كلفة	
را�ص	املال	واملخاطر	كاحدى	العوامل	اال�سا�سية	الدارة	را�ص	املال	وذلك	من	خالل	و�سع	�سيا�سة	للتوزيعات	النقدية	ور�سملة	االحتياطيات.

	-	يبلغ	احلد	االدنى	لن�سبة	كفاية	را�ص	املال	وفقًا	ملتطلبات	جلنة	بازل	8٪	و12٪	وفقًا	ملتطلبات	البنك	املركزي	االأردين	،	يف	حني	ان	هذه	الن�سبة	
قد	بلغت	12.16٪	كما	يف	31	كانون	االول	2015	)12.53٪	كما	يف	31	كانون	االول	2014(.
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53 - معامالت مع اأطراف ذات عالقة
اإن	تفا�سيل	االأر�سدة	القائمة	مع	االأطراف	ذات	عالقة	كانت	كما	يلي	:

باآالف	الدنانري	االأردنية
31	كانون	االأول	2015

ودائع	لدى	اأطراف	
ذات	عالقة

ت�سهيالت	ائتمانية	
مبا�سرة	بالتكلفة	

املطفاأة

ودائع	من	اأطراف	
ذات	عالقة

اعتمادات	وكفاالت	
و�سحوبات	وت�سهيالت	

غري	م�ستغلة
395	187	460	144	447	106	182	414	1�سركات	�سقيقة	وتابعة

896	27	289	76	-				289	76	�سركات	حليفة
452	47	609	401	761	378	-				اأع�ساء	جمل�ص	االإدارة	وكبار	امل�ساهمني

743 262 358 622 208 485 471 490 1املجموع

باآالف	الدنانري	االأردنية
31	كانون	االأول	2014

ودائع	لدى	اأطراف	
ذات	عالقة

ت�سهيالت	ائتمانية	
مبا�سرة	بالتكلفة	

املطفاأة

ودائع	من	اأطراف	
ذات	عالقة

اعتمادات	وكفاالت	
و�سحوبات	وت�سهيالت	

غري	م�ستغلة
894	168	670	159	785	111	218	189	1�سركات	�سقيقة	وتابعة

636	45	278	63	-				519	543	�سركات	حليفة
978	39	661	432	956	301	-				اأع�ساء	جمل�ص	االإدارة	وكبار	امل�ساهمني

508 254 609 655 741 413 737 732 1املجموع
ـــ	بلغت	الت�سهيالت	االئتمانية	املبا�سرة	املمنوحة	لالدارة	العليا	1.4	مليون	دينار	والت�سهيالت	االئتمانية	الغري	مبا�سرة	6	االف	دينار	كما	يف	31	 	
كانون	االأول	2015	)0.6	مليون	دينار	للت�سهيالت	االئتمانية	املبا�سرة	و	75	الف	دينار	للت�سهيالت	االئتمانية	الغري	مبا�سرة	كما	يف	31	كانون	االول		

	 		.)2014
	ـــ	بلغت	ودائع	االدارة	العليا	1.6	مليون	دينار	كما	يف	31	كانون	االأول	2015	)1.9	مليون	دينار	كما	يف	31	كانون	االول		2014(.	

-	اإن	ت�سنيف	جميع	الت�سهيالت	االئتمانية	املمنوحة	الأطراف	ذات	عالقة	ديون	عاملة	بح�سب	نظام	الت�سنيف	االئتماين	للبنك	،	كما	مل	يتم	ت�سجيل	
اأية	خم�س�سات	تدين	يف	القيمة	لقاء	هذه	الت�سهيالت	.	

اإن	تفا�سيل	املعامالت	مع	االأطراف	ذات	عالقة	كانت	كما	يلي	:

باآالف	الدنانري	االأردنية
20152014

فوائد	مدينة	فوائد	دائنة	فوائد	مدينة	فوائد	دائنة	
002	3	409	5	066	1	783	3	�سركات	�سقيقة	وتابعة

24		424		99		356		�سركات	حليفة
026 3 833 5 165 1 139 4 املجموع

		-	اإن	ن�سب	الفوائد	املقيدة	على	الت�سهيالت	املمنوحة	الع�ساء	جمل�ص	االدارة	وكبار	امل�ساهمني	تقع	�سمن	حدود	الت�سهيالت	املمنوحة	لباقي	العمالء.	
-	بلغت	الرواتب	واملكافاآت	واملنافع	االأخرى	لالإدارة	التنفيذية	العليا	للبنك	يف	االأردن	واخلارج	26.7	مليون	دينار	اأردين	لل�سنة	املنتهية	يف	31	كانون	

االأول		2015	)	26.8	مليون	دينار	اأردين	لل�سنة	املنتهية	يف	31	كانون	االأول	2014(	.

54 - ح�سابات مدارة ل�سالح العمالء
	-	ال	يوجد	ح�سابات	مدارة	ل�سالح	العمالء		كما	يف	31	كانون	االول	2015	و2014	.		
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55- النقد وما يف حكمه  
					ان	تفا�سيل	هذا	البند	هي	كما	يلي	:

باآالف	الدنانري	االأردنية
31	كانون	االأول

20152014
796	856	9403	709	4النقد	واأر�سدة	لدى	بنوك	مركزية	ت�ستحق	خالل	ثالثة	اأ�سهر

566	313	0243	625	2ي�ساف:	اأر�سدة	لدى	بنوك	وموؤ�س�سات	م�سرفية	ت�ستحق	خالل	ثالثة	اأ�سهر
917	214	1522	779	1ينزل:	ودائع	بنوك	وموؤ�س�سات	م�سرفية	ت�ستحق	خالل	ثالثة	اأ�سهر

445 955 8124 555 5املجموع
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56 -  الق�سايا املقامة على البنك

اأقيمت	ق�سايا	مدنية	مقامة	على	البنك	العربي	�ص.	م.	ع	منذ	عام	2004	تت�سابه	من	حيث	الوقائع	املزعومة	 اأ			-		
والتي	مفادها	اأن	البنك	العربي	قد	قام	من	خالل	فرعه	يف	نيويورك،	بتحويل	اأموال	اإىل	من	و�سفوا	باالإرهابيني	
وباملنظمات	االإرهابية	يف	فل�سطني،	وانه	بذلك	قد	�ساعد	وحر�ص	على	ارتكاب	اأعمال	اإرهابية	اأدت	اإىل	مقتل	
اأو	جرح	اأفراد	عائالت	املدعيــن،	ويطالب	املدعون	البنك	يف	جميع	الدعاوى	بالتعوي�ص	عن	ال�سرر	الناجت	عن	

الفعل	املدعى	بارتكابه.	
لقد	�سدر	قرار	بتاريخ	22	اأيلول	2014	عن	هيئة	املحلفني	املختارة	من	قبل	حمكمة	املقاطعة	ال�سرقية	ملدينة	 	
نيويورك	بخ�سو�ص	بع�ص	املدعني	مت�سمنًا	م�سوؤولية	البنك	املدنية	عن	حوادث	من�سوبة	حلما�ص	وفقًا	لقانون	

مكافحة	االرهاب	االمريكي.	
مت	حتديد	تاريخ	17	اآب	2015	للبدء	باإجراءات	املحاكمة	اخلا�سة	بتقدير	التعوي�سات	ل�سبعة	ع�سرة	مدعيًا	يف	 	

ثالث	حوادث	�سمن	الق�سية	املدنية	املقامة	�سد	البنك.
بتاريخ	14	اآب	2015	مت	التو�سل	اىل	اتفاق	ت�سوية	بني	اأطراف	الق�سية	يتم	مبوجبها	انهاء	هذه	الق�سية.		ويف	 	
�سوء	ذلك	وبناء	على	طلب	املدعني	والبنك	قرر	القا�سي	تاأجيل	جل�سة	املحاكمة	التي	كان	من	املقرر	البدء	بها	
يوم	االثنني	املوافق	17	اآب	2015	حتى	16	اأيار	2016	وذلك	لتنفيذ	بنود	هذا	االتفاق.	وبراأي	االدارة	واملحامني	

املرتافعني	واملتولني	متابعة	هذه	الق�سية،	فاإن	هذا	االتفاق	قد	جاء	يف	م�سلحة	البنك.
يحافظ	 مقبولة،	ومبا	 �سروط	 ووفق	 املدعني،	 م�سوؤولية	جتاه	 باأي	 االقرار	 دون	 الت�سوية	هذا	 اتفاق	 لقد	جاء	 	
على	م�سالح	البنك	وحمايتها	وخ�سية	من	امتداد	فرتة	درجات	التقا�سي	اىل	�سنوات	طويلة،	كما	وجاء	ليعزز	
و�سع	البنك	من	خالل	معاجلة	االحتماالت	والنتائج	املرتبطة	بالق�سية	املرفوعة	�سده	يف	الواليات	املتحدة	
االتفاق	 ويقع	هذا	 اال�ستئناف،	 نتائج	 احد	ع�سر	عامًا،	حيث	و�سع	حدودًا	اللتزاماته	ح�سب	 االمريكية	منذ	
�سمن	حتوط	البنك،	حيث	توجد	لديه	خم�س�سات	كافية	لتغطية	االحتماالت	املتوقعة	مبوجب	اتفاق	الت�سوية.
كان	البنك	يف	نيويورك	قد	تو�سل	يف	العام	2005	اإىل	اتفاق	مع	مكتب	مراقبة	العملة	الفدرايل	مت	بناء	عليه	 	
حتويل	الفرع	اإىل	وكالة	فدرالية	ذات	ن�ساط	حمدود	وفقًا	ملا	ي�سمح	به	القانون	امل�سريف	الفدرايل	االأمريكي.	

كما	مت	االتفاق	على	احتفاظ	الوكالة	مبوجودات	مالية	بحوايل	420	مليون	دوالر	اأمريكي.

	2015 االأول	 كانون	 	31 يف	 كما	 دينار	 مليون	 	79.8 بحوايل	 تقدر	 البنك	 على	 مقامة	 اأخرى	 ق�سايا	 ب	-	هنالك	
)95.1	مليون	دينار	كما	يف	31	كانون	االأول	2014(	.

وبراأي	االإدارة	واملحامني	املتولني	متابعة	هذه	الق�سايا	اأنه	لن	يرتتب	على	البنك	مطلوبات	تفوق	املخ�س�ص	 	
املقيد	لقائها	والبالغ	5	مليون	دينار	كما	يف	31	كانون	االأول	2015	)	3	مليون	دينار	كما	يف	31	كانون	االأول	

.)2014
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57 - تعديل اأرقام املقارنة
قام	البنك	خالل	العام	2015	باإجراء	تعديالت	على	ارقام	املقارنة	للقوائم	املالية	للعام	2014	و	لالأعوام	ال�سابقة	وذلك	الظهار	خم�س�سات
اخذت	يف	االأعوام	ال�سابقة	يف	القوائم	املالية	املوحدة	للمجموعة	مل	توؤخذ	يف	القوائم	املالية	للبنك	العربي	�ص.م.ع	وعلية	مت	معاجلتها	باأثر

	 رجعي	مبوجب	متطلبات	معايري	املحا�سبة	الدولية	و	مت	اعادة	عر�ص	القوائم	املالية	للبنك	كما	يلي:	
	 	 	 	 اأ	-	تعديالت	تتعلق	باالأعوام	ما	قبل	العام	2014:	

باآالف	الدنانري	االأردنية
اأول	كانون	الثاين	2014

الر�سيد	املعدلتعديالت	الفرتة	ال�سابقةالر�سيد	املعلن
قائمة املركز املايل:

املطلوبات
393	707	135	341	258	366	مطلوبات	اأخرى

حقوق امل�ساهمني
539	725	)135	341	(674	066	1احتياطي	عام

	 	 ب	-	تعديالت	مرتاكمة	تتعلق	بالعام	2014	و	لالأعوام	ال�سابقة:	
باآالف	الدنانري	االأردنية
31	كانون	االأول	2014

الر�سيد	املعدلتعديالت	الفرتة	ال�سابقةالر�سيد	املعلن
قائمة املركز املايل:

املطلوبات
329	828	979	482	350	345	مطلوبات	اأخرى

حقوق امل�ساهمني
695	583	)979	482	(674	066	1احتياطي	عام

قائمة الدخل:
844	141	844	141	-				م�ساريف	واعباء	قانونية

-	كما	قام	البنك	باإعادة	ت�سنيف	بع�ص	اأرقام	املقارنـة	للعـام	2014	لتتنا�سب	مـع	ت�سنيـف	االأرقـام	لل�سنة	املنتهية	يف	31	كانون	االأول	2015.
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يقر جمل�ش اإدارة ال�سركة بعدم وجود اأي اأمور جوهرية قد توؤثر على ا�ستمرارية ال�سركة خالل 
ال�سنة املالية التالية 2016.
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يقر جمل�ش االإدارة مب�سوؤوليته عن اعداد البيانات املالية وتوفري نظام رقابة فعال يف ال�سركة.
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نقر نحن املوقعون اأدناه ب�سحة ودقة واكتمال املعلومات والبيانات الواردة يف التقرير ال�سنوي لعام 
.2015

نعمة اإليا�ش �سباغ
املدير العام التنفيذي

داوود الغول
املدير املايل

�سبيح طاهر امل�سري
رئي�س جمل�س االإدارة
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يقر جمل�ش االإدارة بعدم ح�سول اأي من اع�سائه على اأية منافع مادية او عينية لهم �سخ�سيًا او الأي 
من ذوي العالقة بهم خالل ال�سنة املالية 2015.
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مقدمة

 ي�يل البنك العربي اهتمامًا كبريًا ملمار�سات احلاكمية امل�ؤ�س�سية ال�سليمة، كما يلتزم جمل�س اإدارة البنك بتطبيق 
املركزي  البنك  تعليمات  املجال  هذا  يف  البنك  ويتبع  البنك،  ن�ساطات  جميع  على  املهنية  االأداء  معايري  اأعلى 
االأردين الذي تبنى ت��سيات جلنة بازل ح�ل احلاكمية امل�ؤ�س�سية، كما يتبع متطلبات اجلهات الرقابية/الر�سمية 

يف االردن ذات العالقة و�سلطات الرقابة يف البلدان االأخرى التي يعمل فيها.
 لقد كان البنك العربي من رواد امل�ؤ�س�سات التي التزمت مبفاهيم احلاكمية امل�ؤ�س�سية يف ال�سرق االأو�سط، وقد مت 
ت�سكيل جلنة التدقيق يف اأوائل العام 1996، اأما جلنة احلاكمية امل�ؤ�س�سية فقد ت�سكلت من اأع�ساء جمل�س االإدارة 
يف العام 2002، كما مت تاأ�سي�س جلنة االنتقاء واملكافاآت يف العام 2006، ومت ت�سكيل جلنة اإدارة املخاطر وجلنة 

االإ�سرتاتيجية امل�ؤ�س�سية يف عام 2007. 
وقد مت اإعداد هذا الدليل اعتمادًا على دليل احلاكمية امل�ؤ�س�سية للبن�ك يف االأردن وال�سادر عن البنك املركزي 
االأردين والتعليمات ال�سادرة عنه، بعد م�اءمته مع اأحكام قان�ين البن�ك وال�سركات االأردنيني النافذين، واأحكام 

عقد التاأ�سي�س والنظام االأ�سا�سي للبنك.
و�سيق�م البنك مبراجعة هذا الدليل وتط�يره وتعديله من وقت الآخر، وكلما اقت�ست احلاجة، وذلك بهدف م�اكبة 

التغريات يف احتياجاته وت�قعاته اإ�سافة اإىل التغريات يف ال�س�ق امل�سريف.

املادة )1(: االلتزام باحلاكمية امل�ؤ�س�سية

ذات  االأخرى  االأطراف  وجميع  وامل�ساهمني  االإدارة  جمل�س  مع  العالقات  من  منتظمة  جمم�عة  البنك  لدى 
وي�سمن  اأهدافه.  لتنفيذ  الالزمة  وال��سائل  البنك  الإ�سرتاتيجية  العام  االإطار  العالقات  هذه  وتتناول  ال�سلة، 
االإطار العام للحاكمية امل�ؤ�س�سية املعاملة العادلة القائمة على امل�ساواة بني جميع امل�ساهمني، مبن فيهم م�ساهم� 
االأقلية وامل�ساهم�ن االجانب، كما يعرتف بجميع حق�ق امل�ساهمني التي حددها القان�ن، وي�ؤكد تزويدهم بجميع 

املعل�مات املهمة ح�ل ن�ساط البنك، والتزام اأع�ساء جمل�س االإدارة مب�س�ؤولياتهم جتاه البنك وامل�ساهمني.
لقد قام البنك بتعديل هذا الدليل وفقا ملتطلبات تعليمات احلاكمية امل�ؤ�س�سية ال�سادر عن البنك املركزي االأردين 
رقم 2014/58، ب�سكل ين�سجم مع احتياجاته و�سيا�ساته، وقد مت اعتماده من جمل�س االإدارة بتاريخ 2015/1/29 
ومت تعديله بتاريخ 2016/1/28، ومت ن�سره بحيث تت�فر ن�سخة حمّدثة منه على م�قع البنك االإلكرتوين وللجمه�ر 

عند الطلب، ويق�م البنك بت�سمني تقريره ال�سن�ي تقريرًا للجمه�ر عن مدى التزام اإدارة البنك ببن�د الدليل.

املادة )2(: التعريفات 

يك�ن للكلمات والعبارات ال�اردة يف هذا الدليل املعاين املحددة لها فيما بعد ما مل تدل القرينة اأو ال�سياق على 
غري ذلك: 

امل�ؤ�س�سية  االأهداف  حتديد  اإىل  يهدف  والذي  البنك،  به  ويدار  ُي�َجه  الذي  النظام   : امل�ؤ�س�سية  احلاكمية  اأ. 
للبنك وحتقيقها، واإدارة عمليات البنك ب�سكل اآمن، وحماية م�سالح امل�دعني، وااللتزام بامل�س�ؤولية ال�اجبة 

جتاه امل�ساهمني واأ�سحاب امل�سالح االآخرين، والتزام البنك بالت�سريعات و�سيا�سات البنك الداخلية.
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املالءمة: ت�فر متطلبات معينة يف اأع�ساء جمل�س اإدارة البنك واإدارته التنفيذية العليا. ب. 

املجل�س: جمل�س اإدارة البنك. ج. 

اأ�سحاب امل�سالح: اأي ذي م�ســلــحة يف البــنك مـــثل امل�دعــني اأو املـــــــ�ساهمــني اأو امل�ظفــيـن اأو الدائــنـني اأو  د. 
العمــالء اأو اجلهات الرقابية املعنية.

امل�ساهم الرئي�سي: ال�سخ�س الذي ميلك ن�سبة )5%( اأو اأكرث من راأ�سمال البنك ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر. هـ. 

ع�س� تنفيذي: ع�س� جمل�س االإدارة الذي ي�سارك مبقابل يف اإدارة العمل الي�مي للبنك. و. 

ع�س� م�ستقل: ع�س� جمل�س االإدارة الذي تت�فر فيه ال�سروط املبينة يف املادة )3/ج( من هذا الدليل. ز. 

ومدير  املايل  واملدير  التنفيذي  العام  املدير  ونائب  التنفيذي  العام  املدير  ت�سمل  العليا:  التنفيذية  االإدارة  ح. 
االمتثال،  ومدير  )اال�ستثمار(  اخلزينة  ومدير  الداخلي  التدقيق  ومدير  املخاطر  اإدارة  ومدير  العمليات 
باالإ�سافة الأي م�ظف يف البنك له �سلطة تنفيذية م�ازية الأي من �سلطات اأي من املذك�رين ويرتبط وظيفيًا 

مبا�سرًة باملدير العام التنفيذي.

املادة )3(: ت�سكيلة املجل�س 

يتاألف جمل�س ادارة البنك من اأحد ع�سر ع�س�ًا غري تنفيذي، ويتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للبنك  اأ. 
اأع�ساء  قبل  من  االدارة  جمل�س  رئي�س  ونائب  االدارة  جمل�س  رئي�س  انتخاب  يتم  كما  �سن�ات،  اربع  لفرتة 

املجل�س.
يراعى اأن يك�ن من بني اأع�ساء املجل�س اأربعة اأع�ساء م�ستقل�ن على االقل.  ب. 

تق�م جلنة االنتقاء واملكافاآت يف البنك بتحديد املتطلبات الالزمة ل�سمان ا�ستقاللية الع�س�، بحيث ت�سمل  ج. 
ال�سروط التالية كحد اأدنى :-

لتاريخ تر�سحه لع�س�ية جمل�س  ال�سابقة  ال�سن�ات الثالث  ان ال يك�ن ع�س�ًا تنفيذيًا يف املجل�س خالل   .1
االدارة.

اأن ال يك�ن قد عمل م�ظفًا يف البنك اأو يف اأي من ال�سركات التابعة له خالل ال�سن�ات الثالث ال�سابقة   .2
من تاريخ نفاذ تعليمات احلاكمية امل�ؤ�س�سية رقم 2014/58.

اأن ال تربطه باأي من اأع�ساء املجل�س االآخرين اأو باأي ع�س� من اأع�ساء جمال�س اإدارات ال�سركات التابعة   .3
للبنك اأو باأحد امل�ساهمني الرئي�سيني يف البنك �سلة قرابة حتى الدرجة الثانية.

اأن ال تربطه باأي من اأع�ساء االإدارة التنفيذية العليا يف البنك اأو باأي من اأع�ساء االإدارة التنفيذية العليا   .4
يف ال�سركات التابعة للبنك �سلة قرابة حتى الدرجة الثانية.

خالل  م�ظفًا  اأو  �سريكًا  كان  قد  يك�ن  واأاّل  للبنك  اخلارجي  املدقق  لدى  م�ظفًا  اأو  �سريكًا  يك�ن  ال  اأن   .5
ال�سن�ات الثالث ال�سابقة لتاريخ انتخابه ع�س�ًا يف املجل�س واأن ال تربطه بال�سريك امل�س�ؤول عن عملية 

التدقيق �سلة قرابة من الدرجة االأوىل.
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البنك،  فـي  رئي�سي  مل�ساهم  حليفًا  اأو  رئي�سي  مل�ساهم  اأو ممثاًل  البنك  رئي�سيًا يف  م�ساهمًا  يك�ن  ال  اأن   .6
اإحدى  اأو م�ساهمًا رئي�سيًا يف  ُت�سكل م�ساهمته مع م�ساهمة حليف مقدار م�ساهمة م�ساهم رئي�سي،  اأو 

ال�سركات التابعة للبنك.
اأن ال يك�ن قد �سغل ع�س�ية جمل�س اإدارة البنك اأو اإحدى �سركاته التابعة اأو ع�س� هيئة مديرين فيها   .7

الأكرث من ثمانية �سن�ات مت�سلة.
اأن ال يك�ن حا�ساًل ه� اأو اأي �سركة ه� ع�س� يف جمل�س اإدارتها اأو مالكًا لها اأو م�ساهمًا رئي�سيًا فيها على   .8
ائتمان من البنك تزيد ن�سبته على )5%( من راأ�سمال البنك املكتتب به، واأن ال يك�ن �سامنًا الئتمان من 

البنك تزيد قيمته عن ذات الن�سبة.
اأن يك�ن من ذوي امل�ؤهالت واخلربات املالية اأو امل�سرفية العالية.  .9

املادة )4(: اجتماعات املجل�س 

يجب اأن ال تقل اجتماعات املجل�س عن )6( اجتماعات يف ال�سنة. اأ. 
يجب على اأع�ساء املجل�س ح�س�ر االجتماعات �سخ�سيًا، ويف حال تعذر احل�س�ر فيمكن لع�س� املجل�س اإبداء  ب. 
وجهة نظره من خالل الفيدي� اأو الهاتف بعد م�افقة رئي�س املجل�س، ودون اأن يك�ن له احلق يف الت�س�يت اأو 

الت�قيع على حم�سر االجتماع.
تق�م االدارة التنفيذية العليا وقبل مدة كافية من اجتماع املجل�س بتزويد اأع�ساء املجل�س مبعل�مات وافية عن  ج. 

امل�ا�سيع التي �ستعر�س خالل االجتماع، وعلى رئي�س املجل�س التحقق من ذلك.
اأي   حتفظات  يتم تدوين حما�سر اجتماعات املجل�س واللجان املنبثقة عنه ب�س�رة دقيقة وكاملة وتدوين  د. 

اأثريت من قبل اأي ع�س�، واأن يحتفظ البنك بجميع هذه املحا�سر ب�سكل منا�سب.

املادة )5(: مهام وم�س�ؤوليات املجل�س 

اواًل: يق�م جمل�س االدارة مبا يلي :

ومن مالءته،  للبنك  املالية  االأو�ساع  �سالمة  من  والتاأكد  اأدائها،  ومتابعة  التنفيذية  االإدارة  على  االإ�سراف  اأ. 
واعتماد �سيا�سات واإجراءات منا�سبة لالإ�سراف والرقابة على اأداء البنك.

حتديد االأهداف االإ�سرتاتيجية للبنك، وت�جيه االإدارة التنفيذية الإعداد اإ�سرتاتيجية لتحقيق هذه االأهداف،  ب. 
واعتماد هذه االإ�سرتاتيجية، وكذلك اعتماد خطط عمل تتما�سى مع هذه االإ�سرتاتيجية.

اعتماد �سيا�سة ملراقبة ومراجعة اأداء االإدارة التنفيذية عن طريق و�سع م�ؤ�سرات اأداء رئي�سية لتحديد وقيا�س  ج. 
ور�سد االأداء والتقدم نح� حتقيق االأهداف امل�ؤ�س�سية.
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التاأكد من ت�فر �سيا�سات وخطط واإجراءات عمل لدى البنك �ساملة لكافة اأن�سطته وتتما�سى مع الت�سريعات  د. 
ذات العالقة، واأنه مت تعميمها على كافة امل�ست�يات االإدارية، واأنه يتم مراجعتها بانتظام.

وتر�سيخ  البنك،  اأن�سطة  لكافة  وامل�ساءلة  للم�س�ؤولية  للبنك، ور�سم خط�ط وا�سحة  امل�ؤ�س�سية  القيم  حتديد  هـ. 
ثقافة عالية للمعايري االأخالقية والنزاهة وال�سل�ك املهني الإداريي البنك.

حتمل م�س�ؤولية �سالمة كافة عمليات البنك مبا فيها اأو�ساعه املالية وم�س�ؤولية تنفيذ متطلبات البنك املركزي  و. 
الت�سريعات  اإطار  �سمن  يدار  البنك  وان  امل�سالح،  ا�سحاب  ومراعاة  العالقة،  ذات  الرقابية  واجلهات 
وال�سيا�سات الداخلية للبنك، واأن الرقابة الفعالة مت�فرة با�ستمرار على اأن�سطة البنك مبا يف ذلك اأن�سطة 

البنك امل�سندة جلهات خارجية.
تعيني وقب�ل ا�ستقالة كل من مدير التدقيق ومدير اإدارة املخاطر وم�س�ؤول االمتثال وذلك بناء على ت��سية  ز. 

جلنة االنتقاء واملكافاآت.
واملدقق  الداخلي  املدقق  قيام  من  والتاأكد  �سن�يًا  ومراجعتها  للبنك  داخلية  ورقابة  �سبط  اأنظمة  اعتماد  ح. 
اخلارجي مبراجعة هيكل هذه االأنظمة مرة واحدة على االأقل �سن�يًا، وت�سمني التقرير ال�سن�ي للبنك مبا 

ي�ؤكد كفاية هذه االأنظمة.
�سمان ا�ستقاللية مدقق احل�سابات اخلارجي بدايًة وا�ستمرارًا. ط. 

اعتماد ا�سرتاتيجية الإدارة املخاطر ومراقبة تنفيذها، بحيث تت�سمن م�ست�ى املخاطر املقب�لة و�سمان عدم  ي. 
تعري�س البنك ملخاطر مرتفعة، وان يك�ن املجل�س ملمًا ببيئة العمل الت�سغيلية للبنك واملخاطر املرتبطة بها، 
واأن يتاأكد من وج�د اأدوات وبنية حتتية الإدارة املخاطر يف البنك قادرة على حتديد وقيا�س و�سبط ومراقبة 

كافة ان�اع املخاطر التي يتعر�س لها البنك. 
�سمان وج�د نظم معل�مات اإدارية كافية وم�ث�ق بها تغطي كافة اأن�سطة البنك. ك. 

اأن ال�سيا�سة االئتمانية للبنك تت�سمن تقييم ن�عية احلاكمية امل�ؤ�س�سية لعمالئه من ال�سركات  التحقق من  ل. 
وخا�سة ال�سركات امل�ساهمة العامة، بحيث يتم تقييم املخاطر للعمالء بنقاط ال�سعف والق�ة تبعًا ملمار�ساتهم 

يف جمال احلاكمية.
التاأكد من اأن البنك يتبنى مبادرات اجتماعية منا�سبة يف جمال حماية البيئة وال�سحة والتعليم. م. 

باإيجاد ف�سل وا�سح بني �سلطات امل�ساهمني الذين ميتلك�ن م�سلحة م�ؤثرة من  اتخاذ االإجراءات الكفيلة  ن. 
اآليات  ايجاد  وعليه  ال�سليمة،  امل�ؤ�س�سية  احلاكمية  تعزيز  بهدف  اأخرى  جهة  من  التنفيذية  واالإدارة  جهة 
منا�سبة للحد من تاأثريات امل�ساهمني الذين ميتلك�ن م�سلحة م�ؤثرة، وذلك من خالل االآتي على �سبيل املثال 

ال احل�سر:
ان ال ي�سغل اي من امل�ساهمني الذين ميتلك�ن م�سلحة م�ؤثرة اي وظيفة يف االدارة التنفيذية العليا.  .1

ان ت�ستمد االدارة التنفيذية العليا �سلطتها من املجل�س وحده، والعمل يف اطار التف�ي�س املمن�ح لها من   .2
قبله.
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اعتماد هيكل تنظيمي للبنك يبني الت�سل�سل االإداري، مبا يف ذلك اللجان املنبثقة عنه واالإدارة التنفيذية. �س. 
لهذه  االإدارية  الهياكل  واعتماد  لها،  التابعة  وال�سركات  للمجم�عة  وال�سيا�سات  اال�سرتاتيجيات  اعتماد  ع. 
بهذا  ال�سادرة  التعليمات  مراعاة  مع  املجم�عة  م�ست�ى  على  امل�ؤ�س�سية  للحاكمية  دليل  واعتماد  ال�سركات، 

ال�ساأن عن البن�ك املركزية اأو اجلهات الرقابية للدول املت�اجدة فيها ال�سركات التابعة.
حتديد العمليات امل�سرفية التي تتطلب م�افقة جمل�س االدارة، على اأن يراعى عدم الت��سع يف ذلك مبا يخل  ف. 
بالدور الرقابي للمجل�س، واأن ال مينح �سالحيات تنفيذية مبا فيها �سالحيات منح ائتمان لع�س� من اأع�ساء 

املجل�س منفردًا مبا يف ذلك رئي�س املجل�س.
�س. حتديد مهام اأمني �سر املجل�س بحيث ت�سمل:-

والتحفظات  واالعرتا�سات  واالقرتاحات  املداوالت  كافة  وتدوين  املجل�س،  اجتماعات  جميع  ح�س�ر   .1
وكيفية الت�س�يت على م�سروعات قرارات املجل�س.

حتديد م�اعيد اجتماعات املجل�س وذلك بالتن�سيق مع رئي�س املجل�س.  .2
التاأكد من ت�قيع اأع�ساء جمل�س االإدارة على حما�سر االجتماعات والقرارات.  .3

يف  طرحها  اإرجاء  مت  م�ا�سيع  اأي  بحث  ومتابعة  االإدارة،  جمل�س  من  املتخذة  القرارات  تنفيذ  متابعة   .4
اجتماع �سابق.

حفظ �سجالت ووثائق اجتماعات جمل�س االإدارة.  .5
مع  تت�افق  املجل�س  عن  اإ�سدارها  املن�ي  القرارات  م�ساريع  اأن  من  للتاأكد  الالزمة  االإجراءات  اتخاذ   .6

الت�سريعات.
التح�سري الجتماعات الهيئة العامة والتعاون مع اللجان املنبثقة عن املجل�س.  .7

تزويد البنك املركزي باإقرارات املالءمة التي يتم ت�قيعها من قبل اأع�ساء املجل�س.  .8
واأمني �سر املجل�س،  التنفيذية  االإدارة  املنبثقة مع  واللجان  املبا�سر الأع�ساء جمل�س االدارة  اتاحة االت�سال  ق. 
وت�سهيل قيامهم باملهام امل�كلة اإليهم، مبا يف ذلك اال�ستعانة عند اللزوم وعلى نفقة البنك مب�سادر خارجية 
االإدارة  قرارات  على  بالتاأثري  املجل�س  اأع�ساء  من  اأي  قيام  عدم  على  التاأكيد  مع  املجل�س،  مب�افقة  وذلك 

التنفيذية اإال من خالل املداوالت التي تتم يف اجتماعات املجل�س اأو اللجان املنبثقة عنه.

ثانياً: يت�لى، وكحد ادنى، رئي�س جمل�س االدارة املهام التالية:-

احلر�س على اإقامة عالقة بناءة بني املجل�س واالإدارة التنفيذية للبنك. اأ. 
الت�سجيع على النقد البّناء ح�ل الق�سايا التي يتم بحثها ب�سكل عام وتلك التي ي�جد ح�لها تباين يف وجهات  ب. 

النظر بني االأع�ساء، وي�سجع على النقا�سات والت�س�يت على تلك الق�سايا.
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التاأكد من ا�ستالم جميع اأع�ساء املجل�س ملحا�سر االجتماعات ال�سابقة وت�قيعها، وا�ستالمهم جدول اأعمال  ج. 
اأي اجتماع قبل انعقاده مبدة كافية، على اأن يت�سمن اجلدول معل�مات مكت�بة كافية عن امل�ا�سيع التي �سيتم 

مناق�ستها يف االجتماع ويك�ن الت�سليم ب�ا�سطة اأمني �سر املجل�س.
التاأكد من وج�د ميثاق ينظم ويحدد عمل املجل�س. د. 

مناق�سة الق�سايا اال�سرتاتيجية والهامة يف اجتماعات املجل�س ب�سكل م�ستفي�س. هـ. 
وتعليمات  البن�ك  بعمل  العالقة  الق�انني ذات  بن�س��س  انتخابه  املجل�س عند  اأع�ساء  تزويد كل ع�س� من  و. 
البنك املركزي ذات العالقة بعمل املجل�س مبا فيها هذه التعليمات، وبكتيب ي��سح حق�ق الع�س� وم�س�ؤولياته 

وواجباته، ومهام وواجبات امني �سر املجل�س.
تزويد كل ع�سٍ� مبلخ�سٍ كاٍف عن اأعمال البنك عند التعيني اأو عند الطلب. ز. 

اجلديد  للع�س�  يتيح  واأن  امل�ستمر،  وتعلمهم  بتط�ير خرباتهم  يتعلق  فيما  املجل�س  اأع�ساء  احتياجات  تلبية  ح. 
ح�س�ر برنامج ت�جيه، بحيث يراعي اخللفية امل�سرفية للع�س�، على اأن يحت�ي هذا الربنامج وكحد اأدنى 

امل�ا�سيع التالية:-
البنية التنظيمية للبنك، واحلاكمية امل�ؤ�س�سية، وميثاق ق�اعد ال�سل�ك املهني.  .1

االأهداف امل�ؤ�س�سية وخطة البنك االإ�سرتاتيجية و�سيا�ساته املعتمدة.  .2
االأو�ساع املالية للبنك.  .3

هيكل خماطر البنك واإطار اإدارة املخاطر لديه.  .4
التداول مع اأي ع�سٍ� جديد مب�ساعدة امل�ست�سار القان�ين للبنك ح�ل مهام وم�س�ؤوليات املجل�س وخا�سة ما  ط. 
بالع�س�ية  اخلا�سة  االأخرى  واالأم�ر  وال�سالحيات  املهام  لت��سيح  والتنظيمية  القان�نية  باملتطلبات  يتعلق 
ومنها فرتة الع�س�ية، وم�اعيد االجتماعات، ومهام اللجان، وقيمة املكافاآت، واإمكانية احل�س�ل على امل�س�رة 

الفنية املتخ�س�سة امل�ستقلة عند ال�سرورة. 

ثالثاَ: يلتزم اأع�ساء جمل�س االدارة مبا يلي :-

االإملام بالت�سريعات واملبادئ املتعلقة بالعمل امل�سريف والبيئة الت�سغيلية للبنك وم�اكبة التط�رات التي حت�سل  اأ. 
فيه وكذلك امل�ستجدات اخلارجية التي لها عالقة باأعماله، مبا يف ذلك متطلبات التعيني يف وظائف االإدارة 

التنفيذية العليا يف البنك.
ح�س�ر اجتماعات املجل�س، واجتماعات جلانه ح�سب املقت�سى واجتماعات الهيئة العامة. ب. 

عدم االإف�ساح عن املعل�مات ال�سرية اخلا�سة بالبنك اأو ا�ستخدامها مل�سلحته اخلا�سة اأو مل�سلحة غريه. ج. 
تغليب م�سلحة البنك يف كل املعامالت التي تتم مع اأي �سركة اأخرى له م�سلحة �سخ�سية فيها، وعدم اأخذ  د. 
فر�س العمل التجاري اخلا�سة بالبنك مل�سلحته اخلا�سة، واأن يتجنب تعار�س امل�سالح واالإف�ساح للمجل�س 
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ب�سكل تف�سيلي عن اأي تعار�س يف امل�سالح يف حالة وج�ده مع االلتزام بعدم احل�س�ر اأو امل�ساركة بالقرار 
املتخذ باالجتماع الذي يتم فيه تداول مثل هذا امل��س�ع، واأن يدّون هذا االإف�ساح يف حم�سر اجتماع املجل�س.

رابعاً: م�س�ؤولية جمل�س االدارة وم�سائلته:

اعتماد حدود وا�سحة للم�س�ؤولية وامل�سائلة وااللتزام واالإلزام بها يف جميع امل�ست�يات االإدارية يف البنك. اأ. 
التاأكد من اأن الهيكل التنظيمي يعك�س ب��س�ح خط�ط امل�س�ؤولية وال�سلطة، على اأن ي�سمل على االأقل امل�ست�يات  ب. 

الرقابية التالية:
جمل�س االإدارة.  .1

اإدارات منف�سلة للمخاطر واالمتثال والتدقيق الداخلي ال متار�س اعمال تنفيذية ي�مية.  .2
وحدات/ م�ظفني غري م�ساركني يف العمليات الي�مية الأن�سطة البنك.  .3

التاأكد من اأن االإدارة التنفيذية العليا تق�م مب�س�ؤولياتها املتعلقة باإدارة العمليات الي�مية للبنك واأنها ت�ساهم  ج. 
يف تطبيق احلاكمية امل�ؤ�س�سية فيه، واأنها تف��س ال�سالحيات للم�ظفني، واأنها تن�سئ بنية اإدارية فعالة من 
�ساأنها تعزيز امل�ساءلة، واإنها تنفذ املهام يف املجاالت واالأن�سطة املختلفة لالأعمال ب�سكل يتفق مع ال�سيا�سات 

واالإجراءات التي اعتمدها املجل�س.
اعتماد �س�ابط رقابية منا�سبة متكنه من م�ساءلة االإدارة التنفيذية العليا. د. 

عدم اجلمع بني من�سبي رئي�س املجل�س واملدير العام التنفيذي، وان ال يك�ن رئي�س املجل�س اأو اأي من اأع�ساء  هـ. 
املجل�س اأو امل�ساهمني الرئي�سيني مرتبطًا مع املدير العام التنفيذي ب�سلة قرابة دون الدرجة الرابعة.

املادة )6(: املدير العام التنفيذي

اإ�سافة اإىل ما ه� وارد يف الت�سريعات، يق�م املدير العام التنفيذي مبا يلي: 
تط�ير الت�جه اال�سرتاتيجي للبنك. اأ. 

تنفيذ ا�سرتاتيجيات و�سيا�سات البنك. ب. 
تنفيذ قرارات جمل�س االإدارة. ج. 

ت�فري االإر�سادات لتنفيذ خطط العمل ق�سرية وط�يلة االأجل. د. 
ت��سيل روؤية ور�سالة واإ�سرتاتيجية البنك اإىل امل�ظفني. هـ. 
اإعالم املجل�س بجميع اجل�انب الهامة لعمليات البنك. و. 

اإدارة العمليات الي�مية للبنك. ز. 

املادة )7(: اللجان املنبثقة عن املجل�س

يق�م جمل�س االإدارة بت�سكيل جلان من بني اأع�سائه، يحدد اأهدافها ويف��سها ب�سالحيات من قبله، وذلك وفق 
وج�د هذه  واأن  كما  االدارة،  اإىل جمل�س  دورية  تقارير  برفع  اللجان  وتق�م هذه  ي��سح ذلك،  لكل جلنة  ميثاق 

اللجان ال يعفي املجل�س ككل من حتمل م�س�ؤولياته، وهذه اللجان تتمثل باالتي:
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جلنة احلاكمية امل�ؤ�س�سية: اأ. 

تتاألف من ثالثة اأع�ساء من املجل�س )اثنني منهم م�ستقلني( وعلى اأن ت�سم رئي�س املجل�س وتت�ىل هذه اللجنة 
الت�جيه واالإ�سراف على اإعداد دليل احلاكمية امل�ؤ�س�سية وحتديثه ومراقبة تطبيقه.

جلنة التدقيق: ب. 

تتاألف جلنة التدقيق من ثالثة اأع�ساء على االأقل من املجل�س ويك�ن غالبية اأع�ساء اللجنة مبا فيهم رئي�س   .1
اللجنة من االع�ساء امل�ستقلني.

يك�ن جميع اأع�ساء اللجنة حا�سلني على م�ؤهالت علمية ويتمتع�ن بخربة عملية منا�سبة يف جماالت املحا�سبة   .2
اأو املالية اأو اأي من التخ�س�سات اأو املجاالت امل�سابهة ذات العالقة باأعمال البنك.

جتتمع جلنة التدقيق )4( اجتماعات يف ال�سنة وكلما اقت�ست احلاجة.  .3
تق�م جلنة التدقيق مبراجعة ما يلي :  .4

نطاق ونتائج ومدى كفاية التدقيق الداخلي واخلارجي للبنك. اأ. 
الق�سايا املحا�سبية ذات االأثر اجل�هري على البيانات املالية للبنك. ب. 

ج. اأنظمة ال�سبط والرقابة الداخلية يف البنك.
واأي  واأتعابه  واإنهاء عمله  املدقق اخلارجي  تعيني  الت��سيات ملجل�س االدارة بخ�س��س  بتقدمي  اللجنة  تق�م   .5
�سروط تتعلق بالتعاقد معه، باالإ�سافة اإىل تقييم ا�ستقالليته، اآخذة باالعتبار اأي اأعمال اأخرى كلف بها خارج 

نطاق التدقيق.
6.  يك�ن للجنة �سالحية احل�س�ل على اأي معل�مات من االإدارة التنفيذية ولها احلق يف ا�ستدعاء اأي اإداري 

حل�س�ر اأي من اجتماعاتها على اأن يك�ن من�س��سًا على ذلك يف ميثاقها.
جتتمع اللجنة مع املدقق اخلارجي واملدقق الداخلي وم�س�ؤول االمتثال مرة واحدة على االأقل يف ال�سنة بدون   .7

ح�س�ر اأي من اأع�ساء االإدارة التنفيذية العليا.
يف  خطاأ  اأي  عن  �سري  ب�سكل  االإبالغ  من  امل�ظفني  متكن  التي  االإجراءات  ومراقبة  مبراجعة  اللجنة  تق�م   .8
والتاأكد من  امل�ستقل  للتحقيق  اللجنة وج�د الرتتيبات الالزمة  اأخرى، وت�سمن  اأم�ر  اأية  اأو  املالية  التقارير 

متابعة نتائج التحقيق ومعاجلتها مب��س�عية.

جلنة االنتقاء واملكافاآت: ج. 

1.  تتاألف من ثالثة اأع�ساء على االأقل من املجل�س بحيث ال يقل عدد االأع�ساء امل�ستقلني عن اثنني مبا فيهم 
رئي�س اللجنة.

جتتمع اللجنة كلما دعت احلاجة.  .2
تك�ن مهام و�سالحيات جلنة االنتقاء واملكافاآت ما يلي:  .3
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وم�ؤهالت  قدرات  باالعتبار  االأخذ  مع  املجل�س  ع�س�ية  اإىل  لالن�سمام  امل�ؤهلني  االأ�سخا�س  حتديد  اأ.  
االأ�سخا�س املر�سحني، كما ي�ؤخذ بعني االعتبار يف حالة اإعادة تر�سيح الع�س� عدد مرات ح�س�ره وفاعلية 

م�ساركته يف اجتماعات املجل�س.
تر�سح اإىل املجل�س االأ�سخا�س امل�ؤهلني لالن�سمام اإىل االإدارة التنفيذية العليا. ب. 

التاأكد من ح�س�ر اأع�ساء املجل�س ور�سات عمل اأو ندوات يف امل�ا�سيع امل�سرفية وباالأخ�س اإدارة املخاطر  ج. 
واحلاكمية امل�ؤ�س�سية واآخر تط�رات العمل امل�سريف.

حتديد فيما اإذا كان الع�س� يحقق �سفة الع�س� امل�ستقل ومراجعة ذلك ب�سكل �سن�ي. د. 
اأداء املجل�س واملدير العام التنفيذي، بحيث يك�ن معيار تقييم  اأ�س�س حمددة ومعتمدة يف تقييم  اإتباع  هـ. 

االأداء م��س�عيًا.
ت�فري معل�مات وملخ�سات ح�ل خلفية بع�س امل�ا�سيع الهامة عن البنك الأع�ساء جمل�س االدارة عند  و. 

الطلب، والتاأكد من اطالعهم امل�ستمر ح�ل احدث امل�ا�سيع ذات العالقة بالعمل امل�سريف.
التاأكد من وج�د �سيا�سة منح مكافاآت الإداريي البنك ومراجعتها ب�س�رة دورية وتطبيق هذه ال�سيا�سة  ز. 
ومكافاآتهم  العليا  التنفيذية  االإدارة  وباقي  التنفيذي  العام  املدير  رواتب  بتحديد  اللجنة  ت��سي  كما 

وامتيازاتهم االأخرى.
التاأكد من وج�د خطة اإحالل لالإدارة التنفيذية العليا. ح. 

جلنة اإدارة املخاطر: د. 

1.  تتاألف جلنة ادارة املخاطر من ثالثة اأع�ساء على االقل من املجل�س على اأن يك�ن من بينهم ع�س�ا م�ستقال، 
ا�سافة اىل املدير العام التنفيذي ومدير ادارة املخاطر.

جتتمع اللجنة اربع مرات يف ال�سنة وكلما اقت�ست احلاجة.  .2
ت�سمل مهام جلنة ادارة املخاطر ما يلي:  .3

مراجعة اإطار اإدارة املخاطر يف البنك. اأ. 
مراجعة اإ�سرتاتيجية اإدارة املخاطر لدى البنك قبل اعتمادها من املجل�س. ب. 

م�اكبة التط�رات التي ت�ؤثر على اإدارة املخاطر بالبنك، ورفع تقارير دورية عنها اإىل املجل�س. ج. 
التحقق من عدم وج�د تفاوت بني املخاطر الفعلية التي ياأخذها البنك وم�ست�ى املخاطر املقب�لة التي  د. 

وافق عليها املجل�س.
تهيئة الظروف املنا�سبة التي ت�سمن التعرف على املخاطر ذات االأثر اجل�هري، واأي اأن�سطة يق�م بها  هـ. 
املجل�س  اإىل  بذلك  تقارير  ورفع  املقب�لة،  املخاطر  م�ست�ى  من  اكرب  ملخاطر  تعر�سه  اأن  ميكن  البنك 

ومتابعة معاجلتها. 
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جلنة اال�سرتاتيجية امل�ؤ�س�سية هـ. 

العام  واملدير  للرئي�س  اإ�سافة  املجل�س  من  اأع�ساء  ثالثة  من  للبنك  امل�ؤ�س�سية  اال�سرتاتيجية  جلنة  تتاألف   .1
التنفيذي ونائب املدير العام التنفيذي.

جتتمع اللجنة كلما اقت�ست احلاجة.  .2
ت�سمل مهام جلنة اال�سرتاتيجية امل�ؤ�س�سية ما يلي:  .3

عامة  �سيا�سات  وج�د  من  والتاأكد  البنك،  باإ�سرتاتيجية  العالقة  ذات  العنا�سر  جميع  على  االإ�سراف  اأ. 
لتنفيذ االإ�سرتاتيجيات بفاعلية.

امل�افقة على القرارات االإ�سرتاتيجية وت�جيه االإدارة التنفيذية. ب. 
جديدة،  اأ�س�اق  يف  والت��سع  واالندماج  اال�ستح�اذ  كعمليات  جديدة  ا�ستثمارات  اأية  واإقرار  مراجعة  ج. 

وعمليات التخلي عن امللكية اخلا�سة بالبنك اأو ال�سركات التابعة.

جلنة االئتمان  و. 

تتاألف جلنة االئتمان املنبثقة عن جمل�س االإدارة من الرئي�س وثالثة اأع�ساء من املجل�س.  .1
جتتمع اللجنة كلما اقت�ست احلاجة.  .2

تك�ن مهام جلنة االئتمان املنبثقة عن جمل�س االإدارة امل�افقة على منح القرو�س والت�سهيالت امل�سرفية التي   .3
تزيد قيمتها عن ال�سالحيات االئتمانية للجنة االئتمان العليا للبنك وفقًا لل�سيا�سة االئتمانية امل�افق عليها 

من جمل�س االإدارة.

املادة )8(: مالئمة اأع�ساء املجل�س

اأن تت�سمن هذه ال�سيا�سة احلد  اأع�سائه، على  يق�م جمل�س االدارة باعتماد �سيا�سة فعاله ل�سمان مالئمة  اأ. 
االأدنى من املعايري واملتطلبات وال�سروط ال�اجب ت�فرها يف الع�س� املر�سح واملعني، وعلى اأن يتم مراجعة هذه 
ال�سيا�سة كلما ا�ستدعت احلاجة لذلك، وو�سع اإجراءات واأنظمة كافية للتاأكد من ا�ستيفاء جميع االأع�ساء 

ملعايري املالئمة وا�ستمرار متتعهم بها.
يجب اأن تت�افر فيمن ي�سغل رئا�سة اأو ع�س�ية جمل�س اإدارة البنك ال�سروط التالية:- ب. 

اأن ال يقل عمره عن خم�سه وع�سرين �سنة.  .1
اأن ال يك�ن ع�س�ا يف جمل�س اإدارة اأي بنك اآخر داخل اململكة اأو مديرا عاما له اأو م�ظفا فيه ما مل يكن   .2

البنك االآخر تابعا لذلك البنك.
اأن ال يك�ن حماميا اأو م�ست�سارا قان�نيا اأو مدقق ح�سابات للبنك.  .3
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اأن يك�ن حا�سال على الدرجة اجلامعية االأوىل كحد اأدنى �س�اء يف االقت�ساد اأو املالية اأو املحا�سبة اأو   .4
اإدارة االأعمال اأو اأي من التخ�س�سات امل�سابهة.

اأن ال يك�ن م�ظفا يف احلك�مة اأو اأي م�ؤ�س�سة ر�سمية عامة ما مل يكن ممثال عنها.  .5
ب�سفته  اململكة،  داخل  عامة  م�ساهمة  �سركات  خم�س  من  اأكرث  اإدارة  جمال�س  يف  ع�س�ا  يك�ن  ال  اأن   .6

ال�سخ�سية يف بع�سها وب�سفته ممثال ل�سخ�س اعتباري يف بع�سها االآخر.
اأن يك�ن لديه خربة يف جمال اأعمال البن�ك اأو املالية اأو املجاالت امل�سابهة ال تقل عن خم�س �سن�ات.  .7

ج. على كل من ي�سغل رئا�سة اأو ع�س�ية املجل�س ت�قيع اإقراٍر وفق النم�ذج املعتمد يحفظ لدى البنك ون�سخة منه 
تر�سل اإىل البنك املركزي مرفقًا به ال�سرية الذاتية للع�س�.

على  �سلبًا  ت�ؤثر  اأن  ميكن  ج�هرية  معل�مات  اأي  عن  املركزي  البنك  اإعالم  من  التاأكد  املجل�س  رئي�س  على  د. 
مالءمة اأي من اأع�سائه.

املادة )9(: مالئمة اأع�ساء االإدارة التنفيذية العليا

يق�م جمل�س االدارة مبا يلي: اأ. 
اعتماد �سيا�سة ل�سمان مالئمة اأع�ساء االإدارة التنفيذية العليا يف البنك، على اأن تت�سمن هذه ال�سيا�سة   .1
احلد االأدنى من املعايري واملتطلبات وال�سروط ال�اجب ت�فرها يف ع�س� االإدارة التنفيذية العليا، وعلى 
جمل�س االدارة مراجعة هذه ال�سيا�سة من وقت الآخر، وو�سع اإجراءات واأنظمة كافية للتاأكد من ا�ستيفاء 

جميع اأع�ساء االإدارة التنفيذية العليا ملعايري املالئمة وا�ستمرار متتعهم بها.
تعيني مدير عام تنفيذي يتمتع بالنزاهة والكفاءة الفنية واخلربة امل�سرفية بعد م�افقة البنك املركزي   .2

االردين. 
امل�افقة على تعيني اأي من اأع�ساء االإدارة التنفيذية العليا للبنك بعد احل�س�ل على عدم ممانعة من   .3

البنك املركزي االردين.
اإقرار خطه االحالل ال�ظيفي الأع�ساء االإدارة التنفيذية العليا، وعلى املجل�س مراجعة هذه اخلطة مرة   .4

يف ال�سنة على االأقل. 
اإعالم البنك املركزي عن اأي معل�مات ج�هرية ميكن اأن ت�ؤثر �سلبا على مالئمة اأي من اأع�ساء اإدارته   .5

التنفيذية العليا.
يجب اأن تت�فر يف من يعني يف االإدارة التنفيذية العليا للبنك ال�سروط التالية:- ب. 

اأن ال يك�ن ع�س�ا يف جمل�س اإدارة اأي بنك اآخر داخل اململكة، ما مل يكن البنك االآخر تابعًا لذلك البنك.  .1
اأن يك�ن متفرغا الإدارة اأعمال البنك.  .2

اأن يك�ن حا�سال على الدرجة اجلامعية االأوىل كحد اأدنى يف االقت�ساد اأو املالية اأو املحا�سبة اأو اإدارة   .3
االأعمال اأو اأي من التخ�س�سات امل�سابهة التي لها عالقة بعمل البنك.
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با�ستثناء  �سن�ات  تقل عن خم�س  اأعمال ذات �سله ال  اأو  البن�ك  اأعمال  لديه خربة يف جمال  يك�ن  اأن   .4
من�سب املدير العام التنفيذي، الذي يجب اأن ال تقل خربته يف جمال اأعمال البن�ك عن ع�سر �سن�ات.

اأي ع�س� يف االإدارة التنفيذية العليا وبالتايل  يجب احل�س�ل على عدم ممانعة البنك املركزي قبل تعيني  ج. 
�سريته  على  للتعيني  املر�سح  من  يح�سل  اأن  العليا  التنفيذية  االإدارة  يف  ع�س�  اأي  تعيني  قبل  البنك  على 
الذاتية مرفقًا بها ال�ثائق وال�سهادات العلمية و�سهادات اخلربة و�سهادات ح�سن ال�سرية وال�سل�ك وغريها 
من ال�ثائق املعززة الالزمة، والطلب من املر�سح ت�قيع االإقرار املعتمد، وعلى البنك تزويد البنك املركزي 

بن�سخة عن االإقرار مرفقًا به ال�سرية الذاتية للع�س�.

املادة )10(: تقييم اأداء املجل�س واالداريني

يق�م جمل�س االدارة با�ستحداث نظام لتقييم اأعماله واأعمال اأع�سائه، وعلى اأن يت�سمن هذا النظام كحد  اأ. 
اأدنى ما يلي:-

و�سع اأهداف حمدده وحتديد دور املجل�س يف حتقيق هذه االأهداف ب�سكل ميكن قيا�سه.  .1
وا�ستخدامها  االإ�سرتاتيجية  واالأهداف  اخلطط  من  ا�ستخال�سها  ميكن  رئي�سيه  اأداء  م�ؤ�سرات  حتديد   .2

لقيا�س اأداء املجل�س.
الت�ا�سل ما بني جمل�س االإدارة وامل�ساهمني ودورية هذا الت�ا�سل.  .3

دورية اجتماعات جمل�س االإدارة مع االإدارة التنفيذية العليا.  .4
دور الع�س� يف اجتماعات جمل�س االإدارة، وكذلك مقارنة ادائه باأداء االأع�ساء االآخرين، ويجب احل�س�ل   .5

على التغذية الراجعة من الع�س� املعني وذلك بهدف حت�سني عملية التقييم.
اللجنة  تق�م  اأن  وعلى  والأع�سائه،  وللجانه  ككل  املجل�س  لعمل  بتقييم  �سن�يا  واملكافاآت  االنتقاء  تق�م جلنة  ب. 

باإعالم البنك املركزي بنتيجة هذا التقييم.
يق�م املجل�س بتقييم اأداء املدير العام التنفيذي �سن�يا وفق نظام تقييم معد من قبل جلنة االنتقاء واملكافاآت  ج. 
مبا يف ذلك و�سع م�ؤ�سرات االأداء الرئي�سية، وبحيث تت�سمن معايري تقييم اأداء املدير العام التنفيذي كل من 
االأداء املايل واالإداري للبنك، ومدى اجنازه خلطط وا�سرتاتيجيات البنك مت��سطة وط�يلة االأجل، وعلى اأن 

تق�م اللجنة باإعالم البنك املركزي بنتيجة هذا التقييم.
على املجل�س اعتماد نظام لقيا�س اأداء اداريي البنك من غري اأع�ساء جمل�س االإدارة واملدير العام التنفيذي،  د. 

على اأن ي�سمل هذا النظام على االتي كحد ادنى:
ال�س�ابط  وتطبيق  املخاطر  اإدارة  عمل  باإطار  االلتزام  اأداء  لقيا�س  منا�سب  ترجيحي  وزن  يعطى  اأن   .1

الداخلية واملتطلبات التنظيمية.
اأن ال يك�ن اإجمايل الدخل اأو الربح العن�سر ال�حيد لقيا�س االأداء، ولكن يجب اأن ت�ؤخذ بعني االعتبار   .2
عنا�سر اأخرى لقيا�س اأداء االإداريني مثل املخاطر املرتبطة بالعمليات االأ�سا�سية ور�سا العميل وغريها.

عدم ا�ستغالل النف�ذ وتعار�س امل�سالح.  .3
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املادة )11(: املكافاآت املالية للمجل�س ولالإداريني

يق�م جمل�س االدارة ب��سع اإجراءات لتحديد مكافاآت اأع�سائه، وذلك اعتمادا على نظام التقييم الذي اقره. اأ. 
بامل��س�عية  تت�سف  لالإداريني  مالية  مكافاآت  منح  �سيا�سة  ب��سع  البنك  يف  واملكافاآت  االنتقاء  جلنة  تق�م  ب. 

وال�سفافية. 
يجب اأن يت�فر يف �سيا�سة منح املكافاآت املالية العنا�سر التالية كحد اأدنى: هـ. 

وا�ستقطابهم  الالزمة  واخلربات  واملهارات  الكفاءات  ذوي  االإداريني  على  للمحافظة  معدة  تك�ن  اأن    .1
وحتفيزهم واالرتقاء باأدائهم.

اأن تك�ن م�سممة ل�سمان عدم ا�ستخدامها ب�سكل ي�ؤثر على مالءة و�سمعة البنك.   .2
اأن تاأخذ باالعتبار املخاطر وو�سع ال�سي�لة واالأرباح وت�قيتها.   .3

4. اأن ال ي�ستند عن�سر منح املكافاأه فقط على اأداء ال�سنة احلالية، بل اأن ي�ستند اأي�سًا على اأدائه يف املدى 
املت��سط والط�يل )3-5( �سن�ات.

اأن تعرب عن اأهداف البنك وقيمه واإ�سرتاتيجيته.   .5
حتدد �سكل املكافاآت كاأن تك�ن على �سكل اأتعاب اأو رواتب اأو بدالت اأو عالوات اأو خيارات االأ�سهم اأو اأي    .6

مزايا اأخرى.
7. اإمكانية تاأجيل دفع ن�سبة معق�لة من املكافاآت، بحيث يتم حتديد هذه الن�سبة وفرتة التاأجيل على اأ�سا�س 

طبيعة العمل وخماطره ون�ساطات االإداري املعني.
االمتثال، وغريها(  التدقيق،  املخاطر،  )اإدارة  الرقابية  الدوائر  الإداريي  مالية  مكافاآت  منح  يتم  ال  اأن   .8

اعتمادا على نتائج اأعمال الدوائر التي يراقب�نها.

املادة )12(: تعار�س امل�سالح

على االإداريني جتنب تعار�س امل�سالح. اأ. 
يق�م املجل�س باعتماد �سيا�سة واإجراءات ملعاجلة تعار�س امل�سالح واالإف�ساح عن اأي تعار�س يف امل�سالح قد  ب. 

ين�ساأ عن ارتباط البنك بال�سركات داخل املجم�عة.
يق�م املجل�س باعتماد �سيا�سيات واإجراءات للتعامالت مع ذوي العالقة بحيث ت�سمل تعريف هذه االأطراف  ج. 
التعامالت، بحيث ال  واآلية مراقبة هذه  التعامالت واإجراءات امل�افقة  الت�سريعات و�سروط  اأخذًا باالعتبار 

ي�سمح بتجاوز هذه ال�سيا�سات واالإجراءات. 
واالإجراءات  ال�سيا�سة  العالقة قد متت وفق  اأن عمليات ذوي  بالتاأكد من  البنك  الرقابية يف  الدوائر  تق�م  د. 
املعتمدة، وعلى جلنة التدقيق القيام مبراجعة جميع تعامالت ذوي العالقة ومراقبتها، واإطالع املجل�س على 

هذه التعامالت.
يق�م املجل�س بالتاأكد من اأن االإدارة التنفيذية العليا تنفذ ال�سيا�سات واالإجراءات املعتمدة. هـ. 

للمنفعة  اال�ستغالل  متنع  االإدارات،  خمتلف  بني  املعل�مات  انتقال  حلركة  �س�ابط  باعتماد  املجل�س  يق�م  و. 
ال�سخ�سية.
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يق�م املجل�س باعتماد �سيا�ساٍت وميثاٍق لل�سل�ك املهني وتعميمها على جميع االإداريني وبحيث تت�سمن بحد  ز. 
اأدنى االآتي:

عدم ا�ستغالل اأي من االإداريني معل�مات داخلية يف البنك مل�سلحتهم ال�سخ�سية.  .1
ق�اعد واإجراءات تنظم العمليات مع ذوي العالقة.  .2

احلاالت التي قد ين�ساأ عنها تعار�س م�سالح.  .3
تعار�س  وتتجنب  اأعمالها  عالية يف ممار�سة  بنزاهة  تتمتع  التنفيذية  االإدارة  اأن  من  بالتاأكد  املجل�س  يق�م  ح. 

امل�سالح.

املادة )13(: التدقيق الداخلي 

اواًل: يق�م جمل�س االدارة مبا يلي:

التاأكد من اأن دائرة التدقيق الداخلي يف البنك قادرة على القيام باملهام االآتية كحد اأدنى: اأ. 
التحقق من ت�فر اأنظمة �سبط ورقابة داخلية كافية الأن�سطة البنك و�سركاته التابعة وااللتزام بها.  .1

التحقق من االمتثال ل�سيا�سات البنك الداخلية واملعايري الدولية والت�سريعات ذات العالقة.  .2
تدقيق االأم�ر املالية واالإدارية، بحيث يتم التاأكد من اأن املعل�مات الرئي�سية ح�ل االأم�ر املالية واالإدارية،   .3

تت�فر فيها الدقة واالعتمادية والت�قيت املنا�سب.
مراجعة االلتزام بدليل احلاكمية امل�ؤ�س�سية.  .4

مراجعة �سحة و�سم�لية اختبارات االأو�ساع ال�ساغطة، ومبا يتفق مع املنهجية املعتمدة من املجل�س.  .5
التاأكد من دقة االإجراءات املتبعة لعملية التقييم الداخلي لكفاية راأ�سمال البنك.  .6

�سمان وتعزيز ا�ستقاللية املدققني الداخليني، واإعطائهم مكانة منا�سبة يف ال�سلم ال�ظيفي للبنك، و�سمان  ب. 
اأن يك�ن�ا م�ؤهلني للقيام ب�اجباتهم، مبا يف ذلك حق و�س�لهم اإىل جميع ال�سجالت واملعل�مات واالت�سال باأي 

م�ظف داخل البنك بحيث ميكنهم من اأداء املهام امل�كلة اإليهم واإعداد تقاريرهم دون اأي تدخل خارجي.
اتخاذ االإجراءات الالزمة لتعزيز فعالية التدقيق الداخلي وذلك من خالل: ج. 

اإعطاء االأهمية الالزمة لعملية التدقيق وتر�سيخ ذلك يف البنك.  .1
متابعة ت�س�يب مالحظات التدقيق.  .2

اعتماد ميثاق تدقيق داخلي يت�سمن مهام و�سالحيات وم�س�ؤوليات اإدارة التدقيق، وتعميمه داخل البنك. د. 
التحقق من اأن دائرة التدقيق الداخلي خا�سعة لالإ�سراف املبا�سر من جلنة التدقيق، واأنها ترفع تقاريرها  هـ. 

مبا�سرة اإىل رئي�س جلنة التدقيق.
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ثانياً: تق�م جلنة التدقيق مبا يلي:

التحقق من ت�فر امل�ارد الكافية والعدد الكايف من الك�ادر الب�سرية امل�ؤهلة الإدارة التدقيق الداخلي وتدريبهم. اأ. 
التحقق من تدوير م�ظفي التدقيق الداخلي على تدقيق اأن�سطة البنك كل ثالثة �سن�ات كحٍد اأعلى. ب. 

التحقق من عدم تكليف م�ظفي التدقيق الداخلي باأي مهام تنفيذية. ج. 
التحقق من اإخ�ساع كافة اأن�سطة البنك للتدقيق مبا فيها امل�سندة جلهات خارجية  د. 

تقييم اأداء مدير وم�ظفي التدقيق الداخلي وحتديد مكافاأتهم. هـ. 

املادة )14(: التدقيق اخلارجي

يتم التدوير ب�سكل منتظم للمدقق اخلارجي بني مكاتب التدقيق و�سركاتها التابعة كل �سبع �سن�ات كحد اأعلى  اأ. 
وذلك من تاريخ االنتخاب.

حتت�سب مدة ال�سبع �سن�ات عند بدء التطبيق اعتبارًا من عام 2010. ب. 
تك�ن ال�سنة االأوىل )عند التدوير( للمكتب اجلديد ب�سكل م�سرتك مع املكتب القدمي. ج. 

ال يج�ز اإعادة انتخاب املكتب القدمي مرة اأخرى قبل مرور �سنتني على االأقل من تاريخ اآخر انتخاب له بالبنك  د. 
بخالف مهمة التدقيق امل�سرتكة.

على جلنة التدقيق التحقق من ا�ستقاللية املدقق اخلارجي �سن�يًا. هـ. 
على جمل�س االدارة اتخاذ االإجراءات املنا�سبة ملعاجلة نقاط ال�سعف يف اأنظمة ال�سبط والرقابة الداخلية اأو  و. 

اأي نقاط اأخرى اأظهرها املدقق اخلارجي.

املادة )15(: اإدارة املخاطر 

على اإدارة املخاطر مراقبة التزام دوائر البنك التنفيذية بامل�ست�يات املحددة للمخاطر املقب�لة. اأ. 
التجاوزات على م�ست�يات املخاطر املقب�لة، مبا يف ذلك م�ساءلة  التحقق من معاجلة  على جمل�س االدارة  ب. 

االإدارة التنفيذية العليا املعنية ب�ساأن هذه التجاوزات.
االأو�ساع ال�ساغطة ب�سكل  باإجراء اختبارات  اإدارة املخاطر تق�م  اأن دائرة  التاأكد من  على جمل�س االدارة  ج. 
دوري لقيا�س قدرة البنك على حتمل ال�سدمات وم�اجهة املخاطر املرتفعة، وان يك�ن للمجل�س دور رئي�سي 
يف اعتماد الفر�سيات وال�سيناري�هات امل�ستخدمة ومناق�سة نتائج االختبارات واعتماد االإجراءات ال�اجب 

اتخاذها بناًء على هذه النتائج. 
املنهجية  هذه  تك�ن  وبحيث  البنك،  راأ�سمال  لكفاية  الداخلي  التقييم  منهجية  اعتماد  االدارة  جمل�س  على  د. 
�ساملة وفعالة وقادرة على حتديد جميع املخاطر التي من املمكن اأن ي�اجهها البنك، وتاأخذ باالعتبار خطة 
البنك االإ�سرتاتيجية وخطة راأ�س املال، ومراجعة هذه املنهجية ب�س�رة دورية والتحقق من تطبيقها والتاأكد 

من احتفاظ البنك براأ�سمال كاٍف ملقابلة جميع املخاطر التي ي�اجهها.
على جمل�س االدارة وقبل امل�افقة على اأي ت��سع يف اأن�سطة البنك االأخذ باالعتبار املخاطر املرتتبة على ذلك  هـ. 

وقدرات وم�ؤهالت م�ظفي اإدارة املخاطر.
على جمل�س االدارة اعطاء ال�سالحية الإدارة املخاطر يف البنك مبا يحقق �سمان رفع تقاريرها مبا�سرًة اإىل  و. 
جلنة اإدارة املخاطر، ومنحها ال�سالحيات الالزمة لتمكينها من احل�س�ل على املعل�مات من ادارات ودوائر 

البنك االأخرى والتعاون مع اللجان االأخرى للقيام مبهامها.
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على جمل�س االدارة اعتماد وثيقة للمخاطر املقب�لة للبنك . ز. 
تك�ن مهام اإدارة املخاطر ما يلي كحد اأدنى:- ح. 

مراجعة اإطار اإدارة املخاطر يف البنك قبل اعتماده من املجل�س.  .1
اأن�اع  كافة  الإدارة  عمل  واإجراءات  �سيا�سات  تط�ير  اإىل  باالإ�سافة  املخاطر  اإدارة  اإ�سرتاتيجية  تنفيذ   .2

املخاطر.
تط�ير منهجيات لتحديد وقيا�س ومراقبة و�سبط كل ن�ع من اأن�اع املخاطر.  .3

تت�سمن  العليا  التنفيذية  لالإدارة  ون�سخة  املخاطر  اإدارة  جلنة  خالل  من  االدارة  ملجل�س  تقارير  رفع   .4
معل�مات عن منظ�مة املخاطر الفعلية لكافة اأن�سطة البنك باملقارنة مع وثيقة املخاطر املقب�لة، ومتابعة 

معاجلة االنحرافات ال�سلبية.
التحقق من تكامل اآليات قيا�س املخاطر مع اأنظمة املعل�مات االإدارية امل�ستخدمة.  .5

درا�سة وحتليل كافة اأن�اع املخاطر التي ي�اجهها البنك.  .6
تقدمي الت��سيات للجنة اإدارة املخاطر عن تعر�سات البنك للمخاطر، وت�سجيل حاالت اال�ستثناءات من   .7

�سيا�سة اإدارة املخاطر.
ت�فري املعل�مات الالزمة ح�ل خماطر البنك، ال�ستخدامها الأغرا�س االإف�ساح.  .8

املادة )16(: اإدارة االمتثال 

على جمل�س االدارة اعطاء ال�سالحية الالزمة الإدارة االمتثال مبا يحقق �سمان رفع تقاريرها مبا�سرًة اإىل  اأ. 
جلنة التدقيق، و�سمان ا�ستمرار رفد ادارة االمتثال بك�ادر كافية ومدربة.

العالقة، ومراجعة هذه  الت�سريعات ذات  البنك جلميع  امتثال  �سيا�سة ل�سمان  على جمل�س االدارة اعتماد  ب. 
ال�سيا�سة ب�سكل دوري والتحقق من تطبيقها.

على جمل�س االدارة اعتماد املهام وم�س�ؤوليات اإدارة االمتثال. ج. 
ترفع اإدارة االمتثال تقاريرها اإىل جلنة التدقيق مع اإر�سال ن�سخة عنها اإىل املدير العام التنفيذي.  د. 

املادة )17(: حق�ق اأ�سحاب امل�سالح 

يتم ت�فري اآلية حمددة ل�سمان الت�ا�سل مع اأ�سحاب امل�سالح وذلك من خالل االإف�ساح وت�فري معل�مات ذات  اأ. 
داللة ح�ل اأن�سطة البنك الأ�سحاب امل�سالح من خالل: 

اجتماعات الهيئة العامة.  .1
التقرير ال�سن�ي.  .2

تقارير ربع �سن�ية حتت�ي على معل�مات مالية، باالإ�سافة اإىل تقرير املجل�س ح�ل تداول اال�سهم وو�سعه   .3
املايل خالل ال�سنة.

امل�قع االلكرتوين للبنك.  .4
ق�سم عالقات امل�ساهمني.   .5
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يتم تخ�سي�س جزء من م�قع البنك االلكرتوين يت�سمن ت��سيح حلق�ق امل�ساهمني وت�سجيعهم على احل�س�ر  ب. 
الن�س  باالجتماعات ومن �سمنها  املعنية  امل�ستندات  ن�سر  العامة، وكذلك  الهيئة  والت�س�يت يف اجتماعات 

الكامل للدع�ة وحما�سر االجتماعات.

املادة )18(: االإف�ساح وال�سفافية 

يق�م املجل�س بالتاأكد من ن�سر املعل�مات املالية وغري املالية التي تهم اأ�سحاب امل�سالح. اأ. 
يت�سمن التقرير ال�سن�ي للبنك ن�سًا يفيد اأن املجل�س م�س�ؤول عن دقة وكفاية البيانات املالية للبنك واملعل�مات  ب. 

ال�اردة يف ذلك التقرير، وعن كفاية اأنظمة ال�سبط والرقابة الداخلية.
يتاأكد املجل�س من التزام البنك باالإف�ساحات التي حددتها املعايري الدولية لالإبالغ املايل واملعايري املحا�سبية  ج. 
الدولية وتعليمات البنك املركزي والت�سريعات االأخرى ذات العالقة وان يتاأكد من اأن االإدارة التنفيذية على 

علم بالتغريات التي تطراأ على املعايري الدولية لالإبالغ املايل.
يتاأكد املجل�س من ت�سمني التقرير ال�سن�ي للبنك وتقاريره الربعية، اإف�ساحات تتيح للم�ساهمني احلاليني اأو  د. 

املحتملني االطالع على نتائج العمليات وال��سع املايل للبنك.
يتاأكد جمل�س االإدارة من اأن التقرير ال�سن�ي يت�سمن ما يلي كحد اأدنى :  هـ. 

ملخ�سًا للهيكل التنظيمي للبنك.  .1
ملخ�سًا ملهام وم�س�ؤوليات جلان املجل�س، واأي �سالحيات قام املجل�س بتف�ي�سها لتلك اللجان.   .2

املعل�مات التي تهم اأ�سحاب امل�سالح املبينة يف دليل احلاكمية امل�ؤ�س�سية للبنك ومدى التزامه بتطبيق   .3
ما جاء يف الدليل.

معل�ماٍت عن كل ع�س� من اأع�ساء املجل�س من حيث م�ؤهالته وخرباته ومقدار م�ساهمته يف راأ�سمال   .4
البنك وفيما اإذا كان م�ستقاًل اأم ال وع�س�يته يف جلان املجل�س وتاريخ تعيينه واأي ع�س�يات ي�سغلها يف 
جمال اإدارات �سركات اأخرى، واملكافاآت بكافة اأ�سكالها التي ح�سل عليها من البنك وذلك عن ال�سنة 
اأو  والع�س�  البنك  بني  متت  اأخرى  عمليات  واأي  البنك،  من  له  املمن�حة  القرو�س  وكذلك  املن�سرمة، 

االأطراف ذوي العالقة به.
معل�ماٍت عن اإدارة املخاطر ت�سمل هيكلها وطبيعة عملياتها والتط�رات التي طراأت عليها.  .5

عدد مرات اجتماع جمل�س االإدارة وجلانه وعدد مرات ح�س�ر كل ع�س� يف هذه االجتماعات.  .6
اأ�سماء كل من اأع�ساء املجل�س واالإدارة التنفيذية العليا امل�ستقيلني خالل العام.  .7

ملخ�سًا عن �سيا�سة منح املكافاآت لدى البنك، مع االإف�ساح عن كافة اأ�سكال مكافاآت اأع�ساء املجل�س كل   .8
على حده، واملكافاآت بكافة اأ�سكالها التي منحت لالإدارة التنفيذية العليا كل على حده، وذلك عن ال�سنة 

املن�سرمة.
اأ�سماء امل�ساهمني الذين ميلك�ن ن�سبة )1%( اأو اأكرث من راأ�سمال البنك، مع حتديد امل�ستفيد النهائي   .9

لهذه امل�ساهمات اأو اأي جزء منها، وت��سيح ان كان اي من هذه امل�ساهمات مره�نة كليًا او جزئيًا.
اإقراراٍت من كافة اأع�ساء املجل�س باأن الع�س� مل يح�سل على اأية منافع من خالل عمله يف البنك ومل   .10
يف�سح عنها، �س�اء كانت تلك املنافع مادية اأم عينية، و�س�اء كانت له �سخ�سيًا اأو الأي من ذوي العالقة 

به. 
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اإف�ساح عن مدى االإلتزام بتطبيق الق�اعد االر�سادية لدليل ح�كمة ال�سركات امل�ساهمة واملدرجة يف ب�ر�سة عمان.

: البنك العربي  ا�شم ال�شركـة   

2015 : ال�شنة املاليـة   

: �شبيح طاهر دروي�ش امل�شري  رئي�ش جمل�ش الإدارة  

: نعمه اليا�ش �شباغ  املديــر العــام التنفيذي 

اإن ال�سركة ملتزمة بجميع الق�اعد االآمرة والعامة، كما واأنها ملتزمة بالق�اعد االإر�سادية مبا ين�سجم مع طبيعة 
ون�ع ن�ساطها / االأعمال امل�سرفية ووفقًا لالأحكام والق�انني النافذة واملعم�ل بها، وان الق�اعد االإر�سادية التي مل 

تلتزم ال�سركة بها هي املبينة تاليًا وم��سحًا اإزائها مربرات عدم االلتزام بها :

الأ�شبــابالقاعــدةالرقم

وفق 1 االإدارة  جمل�س  اأع�ساء  انتخاب  يتم 
الهيئة  الرتاكمي من قبل  الت�س�يت  اأ�سل�ب 

العامة لل�سركة باالقرتاع ال�سري.
)قاعدة اإر�سادية(

اإن ما ه� معم�ل به لدى دائرة مراقبة ال�سركات ووفقًا 
الأحكام قان�ن ال�سركات ه� االنتخاب جلميع املر�سحني 
يتجاوز  ال  بعدد  فقط  الأحدهم  اأو  املر�سحني  لبع�س  اأو 

عدد اأع�ساء املجل�س ح�سب النظام االأ�سا�سي.
م�ساهم 2 كل  اإىل  الدع�ة  االإدارة  جمل�س  ي�جه 

بالربيد  العامة  الهيئة  اجتماع  حل�س�ر 
ي�مًا   21 قبل  بامل�ساهم،  اخلا�س  االلكرتوين 
من التاريخ املقرر لعقد االجتماع، على اأن يتم 
لعقد  املنا�سبة  واالإجراءات  الرتتيبات  اإعداد 

االجتماع مبا يف ذلك اختيار املكان والزمان.
)قاعدة اإر�سادية(

حل�س�ر  امل�ساهمني  اإىل  الدع�ة  باإر�سال  ال�سركة  تق�م 
اجتماع الهيئة العامة وفقًا ملا تن�س عليه املادة )144( 

من قان�ن ال�سركات.

امل�ؤ�س�سية املعتمد من قبل  ال�اردة يف دليل احلاكمية  التزامه بتطبيق االأحكام والبن�د  ي�ؤكد  العربي  البنك  اإن 
جمل�س االإدارة.
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جدول اأعمال الهيئة العامة العادية ال�شاد�ش والثمانني املت�شمن : اأوًل : 

قراءة وقائع اجلل�سة ال�سابقة للهيئة العامة العادية اخلام�سة والثمانني.  -1 
مناق�سة تقرير جمل�س االدارة عن ال�سنة املالية 2015 وخطة عمل ال�سركة امل�ستقبلية وامل�سادقة عليهما.  -2 

�سماع تقرير مدققي ح�سابات البنك عن ال�سنة املالية 2015.  -3 
مناق�سة ح�سابات وميزانية البنك لل�سنة املالية 2015 وامل�سادقة عليها، وامل�افقة على اقرتاح جمل�س االدارة   -4 
لل�سهم  القيمة اال�سمية  بن�سبة 25% من  اأي  ال�احد  لل�سهم  فل�سًا  امل�ساهمني مببلغ 250  االأرباح على  بت�زيع 

البالغة دينار اأردين واحد.
م�افقة الهيئة العامة على قرار جمل�س االإدارة القا�سي بتعيني املهند�س عالء عارف �سعد البطاينة كع�س� يف   -5 
جمل�س االإدارة لدورته احلالية التي تنتهي يف 2018/3/26 على اإثر ال�ساغر الذي نتج عن ا�ستقالة الدكت�ر 
عمر احمد منيف الرزاز وذلك ا�ستنادًا الأحكام املادة 150 من قان�ن ال�سركات رقم 22 ل�سنة 1997 واملادة 

28 من النظام االأ�سا�سي للبنك.
ابراء ذمة اأع�ساء جمل�س االدارة عن ال�سنة املالية 2015.  -6 

انتخاب مدققي ح�سابات البنك لل�سنة املالية 2016 وحتديد اأتعابهم.  -7 
للهيئة  العادي  االجتماع  نطاق  يدخل يف  االأعمال مما  ادراجها يف جدول  العامة  الهيئة  تقرتح  اأخرى  اأم�ر   -8 
العامة، على اأن يقرتن اإدراج هذا االقرتاح مب�افقة عدد من امل�ساهمني ميثل�ن ما ال يقل عن 10% من االأ�سهم 

املمثلة يف االجتماع.

جدول اأعمال الهيئة العامة غري العادية املت�شمن : ثانيًا : 

اأخذ م�افقة الهيئة العامة غري العادية على تعديل الفقرة )اأ( من املادة )14( من النظام اال�سا�سي للبنك   -1 
لت�سبح على النح� التايل:

»يت�يل اإدارة ال�سركة وت�سريف �س�ؤونها جمل�س اإدارة م�ؤلف من ثالثة ع�سر ع�س�اً يتم انتخابه من قبل    
اأعمال  اإدارة  وم�س�ؤوليات  مبهام  املجل�س  ويق�م  القان�ن،  الأحكام  وفقاً  ال�سري  باالقرتاع  العامة  الهيئة 

ال�سركة ملدة اأربع �سن�ات تبداأ من تاريخ انتخابه«.

اأعاله بحيث تنتهي  للبند )1(  اأع�ساء جمل�س االدارة وفقًا  انتخاب ع�س�ين جديدين يف �س�ء زيادة عدد   -2 
ع�س�يتهما بانتهاء دورة املجل�س احلالية .
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العنــــــوان البلــــــد

هاتف:  5600000 )6( 00962
       00962 )6( 5660140   

فاك�س:  5606793 )6( 00962
00962 )6( 5606830   

االإدارة العامة
�س.ب 950545

عّمان 11195 االأردن

هاتف: 9/ 4638161 )6( 00962 اململكة الأردنية الها�شمية
فاك�س:       4637082 )6( 00962 

عّمان
�س.ب 144186

عّمان 11814  االأردن 

هاتف: 5000013 )6( 00962
فاك�س: 5670564 )6( 00962

ال�سمي�ساين
�س.ب 144186

عّمان 11814 االأردن 

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

�س.ب 1476
�سارع فـندق جراند بارك

املا�سي�ن – رام اهلل 
فل�سطني

فل�شطني

هاتف:  17549000 00973
فاك�س:  17541116 00973

�س.ب 813
مبنى رقم 540

�سارع 1706 – بل�ك 317
املنطقة الدبل�ما�سية

مملكة البحرين

مملكة البحرين

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

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

اأب� ظبي:
�س.ب 875 �سارع الن�سر

بناية ال�سيخ طحن�ن بن حممد

دبي:
�س.ب 11364 
اعمار �سك�ير 

بناية رقم 2

دولة الإمارات العربية املتحدة

هاتف :  980246/9 )1(00961
فاك�س:      980299 )1( 00961
00961 )1( 980803                 

�س. ب11 – 1015 
�ساحة ريا�س ال�سلح

�سارع امل�سارف
مبنى �سركة االأبنية التجارية

بريوت - لبنان

اجلمهورية اللبنانية

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

46 �سارع جامعة الدول العربية
املهند�سني - اجليزة قةجمهورية م�شر العربية
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العنــــــوان البلــــــد

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

�س.ب 475 و1301        
�سارع الزبريي

�سنعاء
اجلمهورية اليمنية

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

�س .ب13810 
 174�سارع حممد اخلام�س

الدار البي�ساء
اململكة املغربية

هاتف: 44387777 00974
فاك�س: 44387677 00974

 �س.ب 172 
منطقة حمد الكبري

جادة رقم 119 
الدوحة – قطر

دولة قطر

هاتف: 608725 )21( 00213
فاك�س: 480001 )21( 00213

15 �سارع ال�سعادة
اإقامة �سعباين - وادي حيدرة

اجلزائر العا�سمة
اجلزائر

اجلزائر 

هاتف: 65330055  0065
فاك�س:65322150  0065

80 Raffles Place
UOB Plaza 2 # 32-20
Singapore 048624

�شنغافورة 

هاتف:   7159700 )212( 001 
فاك�س:  5934632 )212( 001

Federal Agency- New York 
150 East 52nd Street 
New York, NY 10022-4213

الوليات املتحدة الأمريكية 
(وكالة نيويورك)

هاتف: 38 /65077737 )21( 0086
فاك�س:         65072776 )21( 0086

Unit 1803, Shanghai Trade 
Square
188 Si Ping Road
Shanghai 200086 
China

ال�شني ال�شعبية
(مكتب متثيلي)

هاتف:    4290  775 )2( 0082
فاك�س:    4294  775 )2( 0082   

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

كوريا اجلنوبية
(مكتب متثيلي)

هاتف:     8500 7315 )20( 0044
فاك�س:     7620 7600 )20( 0044 

13-15 Moorgate                                     
London EC2R 6AD

بنك اأوروبا العربي �ش.م.ع
اململكة املتحدة
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العنــــــوان البلــــــد

هاتف:        45616000 )1( 0033
فاك�س:        42890978 )1( 0033

26 Avenue des Champs 
Elysées 
75008 Paris                                                     
P.O .Box 319,                                         
75365 Paris Cedex 08 

فرن�شا

هاتف:        76398521 )2( 0039
فاك�س:             782172 )2( 0039

Corso Matteotti 1A                                           
20121 Milan اإيطاليا

هاتف:           242590 )69( 0049
فاك�س:           235471 )69( 0049

Bockenheimer
Landstrasse 24              
60323 Frankfurt am Main

اأملانيا

هاتف:         93778900 )2( 0061
فاك�س:        92215428 )2( 0061

Level 7, 20 Bridge Street 
Sydney NSW 2000 
Australia

البنك العربي اأ�شرتاليا املحدود

هاتف:        2657111 )44( 0041
فاك�س:        2657330 )44( 0041

Zurich
Bahnhofstrasse 46, 
 P.O. Box 2023                    
CH - 8022 Zurich البنك العربي (�شوي�شرا) 

املحدود
هاتف:        7151211 )22( 0041

فاك�س:        7151311 )22( 0041  

Geneva
10-12 Place de Longemalle    
 P.O. Box 3575
CH - 1211 Geneva 3

هاتف: 9083000 )22( 0041
فاك�س: 7387229 )22( 0041

24 Rue Neuve du Molard  
P.O Box. 3155
CH - 1211 Geneva 3   

املالية واملحا�شبة

هاتف:   5694901 )6( 00962
فاك�س:   5694914 )6( 00962

�سارع و�سفي التل، بناية رقم 20
�س.ب 925802

عمان 11190 االأردن
البنك العربي الإ�شالمي الدويل 

هاتف:   5531649 )6( 00962
فاك�س:   5529891 )6( 00962

�سارع املدينة املن�رة، بناية رقم 255 
�س.ب 940638 

عمان 11194 االأردن 

ال�شركة العربية الوطنية 
للتاأجري 

هاتف:    5522239 )6( 00962
فاك�س:   5519064 )6( 00962

ال�سمي�ساين، �سارع ع�سام العجل�ين
 بناية رقم )3( 
 �س.ب 143156

عمان 11814 االأردن

�شركة جمموعة العربي 
لال�شتثمار 

هاتف:    2980240 )2( 00970
فاك�س:    2980249 )2( 00970 

رام اهلل، البلدة القدمية 
�س.ب 1476  فل�سطني �شركة العربي جروب لال�شتثمار 
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العنــــــوان البلــــــد

هاتف:  6550001 )15( 00249
فاك�س:  6550003 )15( 00249 

ابراج واحة اخلرط�م
�س.ب 955 

اخلرط�م - ال�س�دان

�شركة البنك العربي ال�شوداين 
املحدودة

هاتف:    351155 )71( 00216
فاك�س:   342852 )71( 00216  9 �سارع الهادي ن�يرة، ت�ن�س1001 البنك العربي لتون�ش

هاتف:    5685171 )6( 00962
فاك�س   : 5685890 )6( 00962

�سارع ع�سام العجل�ين، بناية رقم 21 
ال�سمي�ساين

�س.ب 9194 عمان 11191 االأردن
�شركة الن�شر العربي للتاأمني

00963 )11( 9421 هاتف: 
فاك�س: 3349844 )11( 00963

�سارع املهدي بن بركة، اأب� رمانة 
�س.ب 38 

دم�سق - �س�رية
البنك العربي - �شورية

هاتف: 3683434 )212( 0090
فاك�س: 3683535 )212( 0090

19 Mayis Mah.
19 Mayis Cad. 
Sisli Plaza A Blok No. 7   
34360 Sisli- Istanbul - Turkey   

Turkland Bank

هاتف:         24754000 00968 
فاك�س:         24797736 00968

الغربة ال�سمالية
�س.ب 2010 روي 112

�سلطنة ُعمان
بنك ُعمان العربي

هاتف: 4029000 )11( 00966
فاك�س: 4027747 )11( 00966

�س.ب 56921 الريا�س11564 
اململكة العربية ال�سع�دية البنك العربي الوطني

هاتف:     363610 )1( 00961
فاك�س:     363659 )1( 00961

بناء ال�سركة،  �سارع فينيقيا
�س.ب 2172 – 11

بريوت - لبنان
�شركة التاأمني العربية  

هاتف:     980750 )1( 00961
00961 )1( 980751                
فاك�س:     980752 )1( 00961

�ساحة ريا�س ال�سلح، �سارع امل�سارف 
�س.ب 6498 – 11

بريوت – لبنان 
�شركة الأبنية التجارية 
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