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كلمة رئي�س جمل�س الإدارة/ املدير العام

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

ال�ستثنائية من حيث  الأعوام  اأهم  اأحد  اأنه  2008 على  العام  �سيوؤرخ 

م�ستوى ال�سعوبات وحجم التحديات التي �سهدها العامل.  فال �سك يف 

اأن الأزمة املالية العاملية التي �سهدناها خالله قد جاءت بحجم مل ي�سبق له مثيل منذ عقود, و لتذكرنا يف الوقت نف�سه 

مبدى ت�سابك وترابط القت�ساديات الدولية والأنظمة املالية العاملية.

اإن منوذج املوؤ�س�سات املالية كما عرفناه ل�سنوات طويلة مل يعد قائما كما كان عليه, الأمر الذي �سكل مفارقة غريبة 

اإىل حد ما وذلك على �سوء ما كان يتم النظر اإليه كنموذج متطور ومتقدم ي�سمل كما متنوعا من املنتجات واخلدمات 

اأن  احلظ  �سوء  من  وكان  م�ستمر.   ب�سكل  املتزايدة  العمالء  احتياجات  وتلبي  لتالئم  ت�سميمها  مت  التي  امل�سرفية 

الت�سابق من قبل املوؤ�س�سات املالية لتلبية احتياجات عمالئها قد اأدى اإىل اأن ت�سبح املنتجات واخلدمات امل�سرفية 

املقدمة على درجة من التعقيد كان من ال�سعب معها فهم وا�ستيعاب ما يتم طرحه من منتجات وخدمات جديدة, 

ناهيك عن اأنواع املخاطر املختلفة التي تعر�ست لها كل الأطراف امل�ساركة.

هذا,  وبا�ستعادة الأحداث املا�سية وتاأملها جيدا, يتبني باأن الأزمة املالية العاملية قد اأثرت �سلبا على الأو�ساع الئتمانية 

والظروف القت�سادية للعديد من الدول والأمم عرب الكرة الأر�سية, الأمر الذي اأدى اإىل انت�سار حالة عامة من عدم 

الو�سوح اأثرت �سلبا على ا�ستقرار الكثري من البنوك اإقليميا وعامليا.  كما اأ�سهمت تلك الأزمة يف الظهور املحتمل حلالة 

من الركود العاملي ميكن لها اأن تطول واأن ت�سبح اأكرث حدة وعمقا.  وكرد فعل على تلك الأزمة, بداأت البنوك بالعمل 

كما  اأموالها,  روؤو�س  زيادة  اأو من خالل  وال�ستحواذ  الندماج  اإما من خالل عمليات  املالية,  اأو�ساعها  تعزيز  على 

توجهت العديد من تلك البنوك اإىل مراجعة �سيا�ساتها الت�سليفية واإعادة ت�سميم طرق التقييم الئتماين لديها وتقوية 

وتعزيز قدراتها الداخلية واإعادة فح�س وتقييم اإجراءاتها و�سيا�ساتها ال�سابقة املعتمدة لقيا�س واإدارة املخاطر.

القّيمة والدرو�س امل�ستقاة  العاملي مير حاليا مبرحلة حتول وتغيري يف �سوء العرب  اأن النظام املايل  الوا�سح  اإنه من 

نتيجة لتوايل الأحداث العاملية وما تك�سفه من نتائج وتبعات.  ولعل من اأهم هذه الدرو�س ما يتعلق بالدعوة امل�ستجدة 

للعودة اإىل الأ�سا�سيات, والتي يتم اعتمادها على نحو متزايد مع ما ن�سهده حاليا من عودة النموذج امل�سريف احلديث 

اإىل جذوره الأ�سلية, املتمثلة يف احل�سول على الودائع وت�سليفها اإىل العمالء من ذوي اجلدارة امل�سرفية.

اأما الدر�س الثاين فيتمثل بالأهمية الإ�سرتاتيجية لعملية ال�سعي لتحقيق الأرباح من خالل اإتباع وتطبيق ال�سيا�سات 

امل�سرفية املتحفظة وقيا�س املخاطر ب�سورة منا�سبة والقبول بتلك املخاطر التي �ستحقق منافع وعوائد طويلة الأمد 

بدل من تكري�س موارد املوؤ�س�سة وقدراتها يف البحث عن عوائد ق�سرية الأمد تكون يف العادة غري قابلة لال�ستمرار.  

كما يتوجب و�سع ال�سيا�سات املنا�سبة مو�سع التطبيق بحيث يتم الإبقاء على كل من العمالء وامل�ساهمني �سمن حمور 

عمليات البنك والقرارات املتخذة فيه ومبا ي�سمن احلماية الدائمة مل�سالح الطرفني.
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لقد مت بناء موؤ�س�سة البنك العربي اعتمادا على تلك املبادئ التي مت اختبارها مرارا عرب الزمن.  فمنذ تاأ�سي�س البنك 

ومتكنا  ال�سعبة  والجتماعية  والقت�سادية  ال�سيا�سية  وال�سطرابات  الظروف  من  بالعديد  مررنا   ,1930 العام  يف 

من التغلب عليها وجتاوزها.  ومع ذلك كله , يبقى التزامنا الأ�سمى جتاه م�ساهمينا وعمالئنا وبدون اأدنى �سك هو 

الأ�سا�س الذي نعمل من خالله.

يعمل البنك العربي �سمن �سيا�سات حمافظة, من اأهمها الرتكيز ب�سكل خا�س على الإبقاء على م�ستويات مرتفعة 

يعمل  التي  الدول  البنك وعمالءه يف خمتلف  ال�سيا�سة كال من  الطويل, خدمت هذه  تاريخه  ال�سيولة.  وخالل  من 

فيها, ومكنتنا من جتاوز العديد من الأحداث ال�سعبة, مثل موجة التاأميمات التي مرت بها منطقتا ال�سرق الأو�سط 

و�سمال اأفريقيا خالل عقدي ال�ستينيات وال�سبعينيات بالإ�سافة اإىل احلروب والنزاعات التي مرت بها املنطقة.  كما 

البناء  اإىل  البنك بالإ�سافة  اأن �سيا�ساتنا عملت ول تزال تعمل على �سمان جودة وقوة ومتا�سك حمفظة ت�سهيالت 

تعج  منطقة  يف  العمل  اأن  اإىل  هنا  لالإ�سارة  حاجة  ول  للمخاطر.   منا�سبة  اإدارة  �سمن  راأ�سماله  لقاعدة  املتوا�سل 

بالتحولت القت�سادية وال�سيا�سية امل�ستمرة يتطلب منا مراعاة كافة املخاطر املحتملة ب�سكل م�ستمر, وذلك بهدف 

عمل كل ما يلزم حلماية م�ساهمينا وعمالئنا واحلفاظ على ا�سم البنك.

لإمياننا  الأ�سا�سي  املحرك  اللتزام  هذا  �سكل  حيث  اأولوياتنا,  مقدمة  يف  وعمالئنا  م�ساهمينا  جتاه  التزامنا  ياأتي 

الإقليمية  البنوك  معظم  ن�سب  على  تزيد  بن�سب  مرتفعة  �سيولة  معدلت  على  م�ستمرة  ب�سورة  املحافظة  ب�سرورة 

والعاملية.  وبالرغم مما يعنيه ذلك من تفويت فر�س احل�سول على اأرباح اإ�سافية كان من املمكن حتقيقها, اإل اأن 

احتفاظنا بن�سب �سيولة عالية كان ول يزال ي�سكل م�سدر القوة الرئي�سي للبنك, الأمر الذي مكننا من بناء ج�سور من 

الثقة والولء املتبادل فيما بيننا وبني كل من عمالئنا وم�ساهمينا.  

بالرغم من اأزمة الئتمان العاملية, اإل اأن العام 2008 �سهد ا�ستمرارا لنمو البنك العربي, مما ي�سعرنا حقيقة بالفخر 

اإىل  بالإ�سافة  نتبعها  التي  ال�سمولية  التحقق  واإجراءات  للمخاطر  املركزية  واإدارتنا  املحافظة  ل�سيا�ساتنا  حيث كان 

الآثار  تفادي  الأكرب يف متكيننا من  الأثر  مبكر  ب�سكل  لها  وال�ستجابة  ال�سلبية  املوؤ�سرات  واإدراك  فهم  على  قدرتنا 

ال�سلبية املبا�سرة لالأزمة املالية العاملية.

لقد حت�سن النمو املايل ملجموعة البنك العربي ب�سكل كبري خالل العام 2008, حيث منا اإجمايل املوجودات بنحو %19 

لي�سل اإىل 45.6 مليار دولر اأمريكي, يف حني ارتفعت حمفظة الت�سهيالت الئتمانية اإىل 22.5 مليار دولر وبن�سبة 

منو بلغت 15.5%.  كما جتاوز �سايف الربح املتحقق قبل ال�سرائب حاجز املليار دولر اأمريكي لي�سل اإىل 1.06 مليار 

دولر م�سجال بذلك منوا بن�سبة 10% مقارنة بالعام ال�سابق.

هذا, وتعك�س النتائج املالية املتحققة خالل العام 2008 التح�سن يف �سايف هام�س الفوائد وارتفاع الدخل من العمولت 

فروعه  �سبكة  عرب  العربي  البنك  يف  العمل  قطاعات  كافة  �سملت  النتائج  تلك  اأن  كما  الت�سغيلية.   الكفاءة  وزيادة 

املنت�سرة يف العديد من دول العامل.
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الراأ�سمالية, وا�ستطاع, رغم كل الظروف, تعزيز  البنك العربي من املحافظة على �سالبة وقوة قاعدته  لقد متكن 

معدلت ال�سيولة املرتفعة لديه. فقد �سكلت الأ�سول ال�سائلة ما ن�سبته 45% من اإجمايل حجم املوجودات كونها مدعومة 

بقاعدة ثابتة من العمالء املخل�سني, الذين منت ودائعهم بن�سبة 27% لت�سل اإىل 31.4 مليار دولر اأمريكي, حمققة 

بذلك ما ن�سبته 69% من جمموع املوجودات ملجـموعة البنك العربي.  ومن جانب اآخر, ارتفع جمموع حقوق امل�ساهمني 

بن�سبة 9.5% لي�سل اإىل 7.5 مليار دولر, الأمر الذي عزز من ن�سبة كفاية راأ�س املال, والتي و�سلت اإىل 16.2% ومبا 

يزيد على الن�سب املحددة من قبل الهيئات الرقابية وجلنة بازل 2 مبعايريها امل�سّددة.

هذا, وقد كان لجنازات البنك العربي خالل العام 2008 الأثر الأكرب يف متكينه من املحافظة على ت�سنيفه الئتماين 

 A2 بدرجة  ت�سنيفًا  موديز  موؤ�س�سة  فقد منحته  العاملية احلالية.   املالية  لالأزمة  ال�سلبية  التداعيات  رغم  املتميز 

  .Stable Outlook للعملة الجنبية على املدى الطويل, بالإ�سافة اإىل توقعات م�ستقبلية م�ستقرة A3 للمتانة املالية وبدرجة

كما اأكـدت موؤ�س�ستا الت�سنيف الدوليتان فيت�س و�سـتاندرد اآند بورز على ت�سنيف البنك العربي طويل الأجل للعملة 

الجنبية مب�ستوى -A  مع موؤ�سر »م�ستـقر«, حيث تعك�س تلك الت�سنيفات مركز البنك القيادي يف منطقتي ال�سرق 

البنك  و�سيا�سات  الوا�سع,  اجلغرايف  وانت�ساره  العاملية  املالية  املراكز  يف  املميز  وح�سوره  اإفريقيا  و�سمال  الأو�سط 

املحافظة جتاه املخاطر وجودة التوزيع القطاعي للت�سـهيالت الئتمانية املتنوعة والكفاءة يف ادارة امليزانية العامة, 

مما �ساهم يف بناء �سبكة اأمان جنبت البـنك اآثار الأزمات والتقلبات القت�سادية واملالية العاملية.

تو�سيع عملياته جغرافيا  العربي من حتقيق جناحات عديدة, �سملت  البنك  القوي, متكن  املايل  اأدائنا  واإىل جانب 

�سراء  2008 يف  العام  �سباط من  �سهر  العربي خالل  البنك  املقدمة.  فقد جنح  وحت�سني مزيج منتجاته وخدماته 

ح�سة بن�سبة 19% يف راأ�سمال م�سرف الوحدة مع خيار زيادة هذه احل�سة بن�سبة 32% اإ�سافية لت�سل اإىل 51% خالل 

فرتة متتد من ثالث اإىل خم�س �سنوات.  لقد اأدت تلك العملية اإىل اإعادة تواجد البنك وتاأ�سي�س ن�ساطاته من جديد 

يف ال�سوق الليبي بعد اأن كان قد خ�سع للتاأميم يف العام 1970, عندما مت حتويل فروعنا العاملة هناك يف ذلك الوقت 

حتت ا�سم البنك العربي اإىل ما يعرف اليوم مب�سرف الوحدة.  اإننا نرى هذا الأمر على اأنه خطوة هامة للبنك خا�سة 

يف �سوء عملية التحول القت�سادي اجلارية حاليا يف ليبيا.

هذا, وتبعا لإ�سرتاتيجية البنك الرامية اإىل تطوير حزمة منتجاته وخدماته الإ�سالمية بهدف تلبية الطلب املتنامي 

اأحد فروع البنك العربي  اإ�سالمية من خالل  عامليا على مثل هذا النوع من املعامالت امل�سرفية, قمنا بفتح نافذة 

العاملة يف قطر, حيث �سيتم العمل من خالل تلك النافذة على تقدمي خدمات املرابحة, احل�سابات اجلارية والتوفري, 

واخلدمات  املنتجات  العديد من  اإىل جانب  الإ�سالمية  ال�سريعة  ملبادئ  وفقا  التمويل  ال�ستثمارية وخدمات  الودائع 

اإىل  اأخرى �سبيهة يف الإمارات العربية املتحدة.  وبالإ�سافة  اإ�سالمية  الإ�سالمية الأخرى.  هذا, و�سيتم فتح نافذة 

يف  اإ�سالمي  كم�سرف  لتعمل  بالكامل  مملوكة  تابعة  �سركة  لتاأ�سي�س  رخ�سة  على  العربي  البنك  ح�سل  فقد  ذلك, 

2009، حيث  اأن تبا�سر العمل يف بداية الربع الثاين للعام  اإ�سم البنك العربي ال�سوداين, يتوقع لها  ال�سودان, حتت 

1970 حني مت تاأميم فروعنا  ميثل ذلك خطوة هامة لإعادة تواجدنا يف ال�سودان بعد فرتة غياب طويلة منذ العام 

الثالث العاملة هناك.
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عبد احلميد عبداملجيد �سومان

رئي�س جمل�س الدارة / املدير العام
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لقد ح�سل البنك العربي خالل العام 2008 على عدد كبري من اجلوائز من موؤ�س�سات وهيئات عاملية مرموقة, منها 

جتاري«  ممول  »اأف�سل  جائزة  اجلوائز  تلك  �سملت  كما  املعروفتان,  فاينن�س  وجلوبال  بانكر  ذا  وجملتا  اليوروموين 

ملنطقتي ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا والأردن من قبل جلوبال فاينن�س بالإ�سافة اإىل جائزة »اأف�سل بنك يف الأردن« 

من قبل اليوروموين, ذا بانكر, جلوبال فاينن�س ويورب ميدل اإي�ست اأفريقا فاينن�س اإىل جانب جوائز اأخرى عديدة.

 

هذا, ويف الوقت الذي نتكيف خالله مع كافة امل�ستجدات ونخطط فيه للم�سي اإىل الأمام, �سيتم الأخذ بعني العتبار 

خالله  و�ستتاأثر  اجلميع  على  �سعبا  عاما  �سيكون   2009 العام  اإن  حيث  لالأ�سواق,  واملتوقعة  ال�سائدة  الظروف  كل 

م�ستثنًى من هذا  العربي  البنك  يكون  ولن  املتغرية,  القت�سادية  لالأو�ساع  نتيجة  العاملية  والقت�ساديات  املوؤ�س�سات 

الو�سع.  ومع ذلك, �سن�ستمر يف اإدارة اأعمالنا ون�ساطاتنا بال�سكل الأف�سل وباأكرث قدر ممكن من الكفاءة مركزين يف 

ذلك على م�سالح م�ساهمينا وعمالئنا بالدرجة الأوىل.

وامل�ساهمة يف  العربي  والزدهار يف عاملنا  النمو  تعزيز  اإىل  الرامية  ور�سالتنا  واللتزام مبهمتنا  �سن�ستمر باحلر�س 

وتوفرينا  وخدماتنا  منتجاتنا  من خالل  الجتماعية  التنمية  ورعاية  املنطقة  يف  امل�ستدام  القت�سادي  النمو  حتقيق 

للقنوات الالزمة لت�سهيل حركة تدفق ال�ستثمارات من واإىل منطقتي ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا.

الآمن  واملالذ  القت�سادية  للتنمية  الأ�سا�سي  واملحرك  املالية  لالأ�سواق  واحليوي  الرئي�سي  املركز  البنوك  تعترب 

للم�ستثمرين واملودعني على حد �سواء.  ونحن يف البنك العربي اأخذنا على اأنف�سنا عهدا باأن ن�ستمر يف القيام بدورنا 

كمالذكم الآمن, لي�س فقط من خالل ك�سب ثقتكم واملحافظة على اأموالكم, بل وتنميتها ب�سكل م�ستمر.

واأخريا, اأود اأن اأ�سكر م�ساهمينا الأعزاء وعمالءنا املخل�سني على ثقتهم املتوا�سلة ودعمهم عرب ال�سنوات ال�سابقة.  

واأتقدم بعميق ال�سكر والمتنان اإىل موظفينا على اإخال�سهم والتزامهم.  كما واأنتهز هذه املنا�سبة لأوؤكد لكم اأنكم 

�ستبقون يف قمة اأولوياتنا وباأننا �سنبذل كل ما يف و�سعنا كي ن�ستمر يف اإحراز اأف�سل النتائج املمكنة. 
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جمموعة متويل ال�سركات وال�ستثمار امل�سريف:

لقد اأدت عملية الدمج الناجحة لقنوات التوزيع واملنتجات امل�سرفية �سمن مراكز تابعة لإدارة مركزية  اإىل تعزيز 

تعزيز  اإىل  الدمج  هذا  اأدى  كما    ،Cross Selling العر�سي  للبيع  اإ�سافية  فر�س  وتطوير  بعمالئه  البنك  عالقة 

التكامل بني وحدات البنك وحتقيق ا�ستجابة اأف�سل لحتياجات العمالء.  هذا، وتغطي هذه املراكز قطاعات عدة ت�سمل 

اأن�سطة متويل ال�سركات، اأعمال بنوك ال�ستثمار، الأن�سطة التجارية، املوؤ�س�سات املالية وخدمات متويل التجارة.

تاريخيا، قام البنك العربي بدور قيادي يف متويل العديد من امل�ساريع ال�سخمة يف عدة قطاعات اقت�سادية هامة يف 

منطقتي ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا.  ففي قطاع النفط والغاز وال�سناعات البرتوكيماوية ، وا�ستمرارا لهذا الدور ، �سارك 

البنك �سمن اأعلى م�ستويات امل�ساركة Mandated Lead Arranger يف متويل عدد من امل�ساريع الهامة، مبا 

فيها م�سروع اإن�ساء م�سنع برتوكيماويات جديد ل�سالح ال�سركة ال�سعودية للبلمرة بقيمة 1.88 مليار دولر اأمريكي،  

وكذلك م�سروع اإن�ساء م�سنع بول�سرتين بقيمة 235 مليون دولر اأمريكي ل�سالح ال�سركة امل�سرية لإنتاج ال�ستريينك�س 

 E–Styrenics، والذي يعترب من اأكرث م�ساريع البرتوكيماويات تناف�سية يف جمهورية م�سر العربية.

ويف دولة قطر، �سارك البنك �سمن اأعلى م�ستويات امل�ساركة يف متويل بقيمة 151 مليون دولر على �سكل قر�س طويل 

الأجل ل�سالح �سركة اخلطوط اجلوية القطرية بكفالة حكومة قطر.  ويف دولة الإمارات العربية املتحدة، �سارك البنك 

بدور بارز يف متويل جزء من تكاليف اإقامة م�سنع لالأملنيوم يف اإمارة دبي ل�سالح �سركة اأملنيوم الإمارات بلغت تكلفته 

الإجمالية 1.8 مليار دولر. اأما يف �سلطنة ُعمان، فقد �سارك كل من البنك العربي وبنك ُعمان العربي بتقدمي متويل 

بقيمة 35 مليون دولر ل�سراء �سفينتني ذاتي ا�ستعمالت متعددة.

بالإ�سافة اإىل ذلك، قام البنك بامل�ساركة �سمن اأعلى م�ستويات امل�ساركة يف عدد من امل�ساريع الكربى, حيث قدم ما 

قيمته 50 مليون دولر من اإجمايل 3.1 مليار دولر، وذلك لتمويل بناء م�سروع للمياه وتوليد الطاقة IWPP بلغت 

كلفته الإجمالية 3.7 مليار دولر.  كما �ساهم البنك العربي بدور م�ست�سار مايل مل�سروع راأ�س اأزور بكلفة اإجمالية بلغت 

5 مليارات دولر وذلك مب�ساركة القطاعني العام واخلا�س يف اململكة العربية ال�سعودية. 

وقد قام البنك العربي اأي�سا بدور قيادي يف دعم ومتويل العديد من امل�ساريع الأخرى يف املنطقة، ومنها قيامه بدور 

امل�ست�سار املايل مل�سروع م�سنع لل�سلب يف دولة البحرين، وكذلك دوره كواحد من ثالثة بنوك رائدة لتنظيم عملية 

متويل م�سروع  تو�سعة م�سانع ال�سركة اخلليجية املتحدة لل�سلب يف اململكة العربية ال�سعودية بتكلفة اإجمالية بلغت 

650 مليون دولر. 
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اأما يف الأردن  فقد قام البنك العربي بدور قيادي يف متويل عدد من امل�ساريع، من �سمنها م�سروع العبديل بوليفارد، 

حيث قام البنك بالتغطية الكاملة لتمويل جزء من تكاليف هذا امل�سروع  البالغة  155 مليون دولر، والذي يعترب من 

ت�سوق،  مراكز  للم�ساة،  ممرات  تت�سمن  الإن�ساءات  من  مربع  مرت  األف  بناء 235  ويت�سمن  الأردن،  يف  امل�ساريع  اأهم 

مطاعم وكافيهات، ثمانية مبان  ل�سقق فاخرة من فئة اخلم�سة جنوم خمدومة بالكامل وكذلك اأربعة مبان جتارية 

ومكاتب.  كما �سارك البنك �سمن اأعلى م�ستويات امل�ساركة يف متويل �سراء ح�س�س احلكومة يف كل من �سركة توزيع 

الكهرباء EDCO و�سركة كهرباء اإربد IDECO من طرف �سركة اململكة للكهرباء.

اإن امل�ساركة الفعالة يف متويل امل�ساريع ال�سابقة توؤكد على موقع البنك الريادي اإقليميا وقدرته على اأن يكون �سريكا 

ولعبا رئي�سيا يف جمالت متويل امل�ساريع الهامة والتمويالت املهيكلة يف منطقتي ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا. 

هذا، ومن اأجل تعزيز قدرة البنك على تقدمي اخلدمات امل�سرفية املتميزة اإىل �سبكة عمالئه من ال�سركات الكربى 

حمليًا واإقليميًا ودوليًا بكفاءة عالية وباأعلى املوا�سفات املهنية من خالل �سبكة فروع جمموعة البنك العربي، فقد مت 

خالل العام 2008 ا�ستحداث الوحدة الإقليمية والدولية لتغطية العمالء GRCC وذلك لتعمل كن�ساط اإ�سرتاتيجي 

جديد �سمن ادارة جمموعة ال�سركات وال�ستثمار امل�سريف.

اإن الدور املحوري الذي تقوم به وحدة  GRCC  يف تنظيم واإدارة الأعمال امل�سرفية من خالل �سبكة اأعمالنا الدولية 

�سبكة  بخدمة  الكبري  البنك  اهتمام  على  دليل  لهو  جغرافيًا  ومتنوع  املنتجات  متعدد  متكامل  موحد  كادر  وبوا�سطة 

عمالئه الرئي�سيني.

جمموعة خدمات التجزئة امل�سرفية:

والقطاعات  الوحدات  مع  م�ساركتها  خالل  من  وذلك  البنك  اأعمال  تنمية  يف  فعالية  بكل  التجزئة  جمموعة  ت�سهم 

الأخرى للبنك، حيث ي�سمل هذا القطاع الهام جمموعة اخلدمات البنكية ال�سخ�سية )التجزئة( وجمموعة النخبة.  

يتعلق  فيما  املتوّخاة  الأهداف  كل  حمققه  الرئي�سية،  البنك  عمل  اأماكن  يف  الريادي  دورها  املجموعة  عززت  وقد 

التغلب  من  نف�سه  الوقت  املجموعة يف  متكنت  كما  والإيرادات.  والودائع  الئتمانية،  البطاقات  امل�ستهلكني،  بقرو�س 

على ال�سعوبات التي واجهت القطاع امل�سريف عامليًا خالل العام 2008،  حيث ا�ستمر البنك يف العتماد على �سيا�سة 

اأن  اإىل  هنا  الإ�سارة  وجتدر  العاملية.  هذا،  الأزمة  اآثار  من  حمايته  يف  �ساهـمت  �سارمة  ومعايري  حمافظة  اإقرا�س 

اخلا�سة  القرو�س  حمفظة  اجمايل  من   %14.9 ن�سبته  ما  �سكل  قد  التجزئة  جمموعة  خالل  من  املقدم  الت�سليف 

بالبنك.

الب�سري  العن�سر  على  ذلك  يف  مركزة  اجلوانب،  خمتلف  من  اأن�سطتها  هيكل  بتعزيز  التجزئة  جمموعة  قامت  لقد 

وهيكلة الفروع، مما �سمح مبدى اأو�سع للمنتجات املعرو�سة وكفاءة اأعلى يف تقدمي اخلدمة.  ومبوازاة تركيز جمموعة 

من  خمتلفة  قطاعات  ت�ستهدف  التي  اجلديدة  املنتجات  من  العديد  ا�ستحداث  مت  وخدمته،  العميل  على  التجزئة 
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العربي  جيل  منتج  ا�ستحداث  مت  كما  التوفري،  ح�سابات  مع  ليتكامل  العربي  منتج  تعديل  مت  الأردن،  العمالء.  ففي 

ليقدم خدمة ح�سابات التوفري اخلا�سة بالأطفال وذلك لتعزيز الولء والرتابط ما بني البنك وعمالئه.

ويف اإطار توجه البنك نحو تفعيل �سبكة فروعه وتعزيز قدراته على الو�سول اإىل العمالء، مت بنجاح كبري تنفيذ خطة 

�ساملة للتو�سع يف كل من  م�سر، البحرين  والأردن، والذي مت فيه ا�ستحداث �سبعة فروع جديدة وحتديث ت�سعة فروع 

اأخرى.  بالإ�سافة اإىل ذلك، اأنهى البنك خططه وا�ستعداداته الرامية اإىل تو�سيع عمليات التجزئة يف كل من املغرب 

واجلزائر خالل العام 2009.

اأما من ناحية القنوات امل�سرفية، فقد ا�ستمرت املجموعة بتبني اأف�سل احللول التكنولوجية، والتي بداأت من الأردن 

ليجري تعميمها على كافة مناطق البنك �سمن خطة مدرو�سة.  كذلك فاإن العمل الذي يجري على تطوير منتجات 

ع�سر  يف  وتنفيذها  املنتجات  هذه  طرح  �سيتم  النهائية، حيث  مراحله  يف  بات  النرتنت  خالل  من  جديدة  م�سرفية 

مناطق خمتلفة للبنك.  كذلك قامت املجموعة بتو�سيع خدمة الر�سائل امل�سرفية الق�سرية من خالل الهاتف اخللوي 

SMS وذلك بالتوازي مع انت�سار هذه القناة الإت�سالتية وزيادة ا�ستخدامها من قبل معظم العمالء.

عدة  اإطار  يف  وتاأتي  التجزئة،  جمموعة  اأن�سطة  �سمن  ومتوا�سلة  م�ستمرة  عملية  تعترب  والفعالية  الكفاءة  زيادة  اإن 

م�ساريع، كان من اأهمها خالل عام 2008 املرحلة الثانية من م�سروع “اإعادة هيكلة الفروع” بهدف توحيد الإجراءات 

وال�سيا�سات وحتديد م�سفوفة اخلدمات واملنتجات والقنوات بهدف التقليل من الأخطاء وزيادة الرقابة مع املحافظة 

على الإنتاجية يف حدودها الق�سوى.

هذا, وتتطلع جمموعة التجزئة اإىل حتقيق املزيد من النمو والتو�سع خالل العام 2009 وذلك بعد اأن متت املواءمة 

بني خطة العمل والظروف احلالية لالأ�سواق والقت�ساديات املختلفة، مع اأخذ خ�سو�سية كل دولة يف العتبار. كما 

ي�سمن  ومبا  حمتواها  وجودة  احلالية  �سالمة املحفظة  من  للتاأكد  املنتجات  برامج  جلميع  �ساملة  مبراجعة  البدء  مت 

ا�ستمرار امليزات التناف�سية للبنك يف ظل الظروف احلالية.

كما تنوي جمموعة التجزئة الرتكيز على تنمية حجم العمل يف ن�ساط البطاقات الئتمانية و�سوق القرو�س ال�سكنية يف 

بع�س الأ�سواق املنتقاة، و�سيتم اإيالء اهتمام خا�س مبو�سوع حتويل الرواتب كونه القاعدة لخرتاق الأ�سواق وتعزيز 

ن�سبة البيع العر�سي.  وعلى الرغم من كل ذلك ، �سي�ستمر البنك باحلر�س واللتزام ب�سيا�سته املحافظة يف الإقرا�س 

وعدم التفريط باأي من املعايري املتبعة لتحقيق منو وا�سع يف حمفظة ت�سهيالته.

وتوا�سل جمموعة التجزئة امل�سرفية جهودها احلثيثة للو�سول اإىل اأعلى م�ستويات جودة اخلدمة مبا ي�سمن تغطية 

لتعزيز  الب�سري  الكادر  وتطوير  امل�سرفية  والقنوات  والعمليات  واخلدمات  باملنتجات  املتعلقة  اأعمالها  جوانب  جميع 

�سمعة ومكانة البنك.
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جمموعة اخلدمات البنكية اخلا�سة:

م�ستوى  على  املتخذة  مبادرتها  من  الأوىل  املرحلة   2008 العام  خالل  اخلا�سة  البنكية  اخلدمات  جمموعة  اأكملت 

خالل  من  واإمكاناتها  براجمها  وتعزيز  اإ�سرتاتيجيتها  تعريف  اإعادة  على  بالرتكيز  وذلك  العربي،  البنك  جمموعة 

ت�سميم وتنفيذ منوذج ت�سغيلي على م�ستوى جمموعة البنك العربي وذلك ليعمل على تعزيز نقاط القوة يف وحدات 

املجموعة )البنك العربي �سوي�سرا، بنك اأوروبا العربي، البنك العربي �س م ع، جمموعة العربي لال�ستثمار و�سركة 

العربي كابيتال(.  وتت�سمن هذه املبادرة توحيد جهود كافة اأع�ساء جمموعة البنك العربي �سمن اإ�سرتاتيجية م�سرتكة 

خلدمة العمالء وتوفري حلول �ساملة لكافة احتياجاتهم باأ�سرع وقت ومن خالل نقطة ات�سال واحدة.

فرق  بني  ما  اأف�سل  وتن�سيق  تنظيم  اإىل  الو�سول  اإىل  اخلا�سة  البنكية  اخلدمات  ملجموعة  اجلديد  النموذج  يهدف 

والو�ساطة  الأ�سول  واإدارة  ال�ستثمار  اإدارة  يف  خربة  مراكز  وا�ستحداث  املجموعة،  ملنتجات  العر�سي  والبيع  البيع 

 Back Office and Front( والأمامي اخللفي  املكتب  من  كل  ملهام  وا�سح  ف�سل  حتقيق  اإىل  بالإ�سافة  املالية، 

تاأ�سي�س  اإىل  اأي�سا  اجلديد  النموذج  يهدف  اللتزام.  كما  ومعايري  املخاطر  باإدارة  اللتزام  تعزيز  بهدف   )Office
فريق لالإ�سرتاتيجية واأنظمة املعلومات على م�ستوى املجموعة لالإ�سراف على اأداء العمل والتطوير امل�ستمر لهذا الن�ساط 

طريق  عن  �سويتها  ورفع  للمجموعة  الأ�سا�سية  القدرات  تعزيز  مت  املبادرة،  لهذه  الإ�سرتاتيجية.  وكنتيجة  واجتاهاته 

�ساملة  خطة  وو�سع  العمل،  اإجراءات  ت�سهيل  املعلومات،  اأنظمة  حتديث  وتطويرها،  الب�سري  الكادر  قدرات  تعزيز 

لتو�سيع قنوات التوزيع.

يف �سوء ذلك، فاإن اأداء املجموعة خالل العام 2008 كان متميزًا فيما يتعلق باجتذاب الودائع، اإىل جانب حتقيقها 

ن�ساطا غري م�سبوق يف جمال البيع العر�سي مع باقي وحدات جمموعة البنك العربي. ويعك�س هذا النمو الإ�سم القوي 

للبنك العربي ويوؤكد متانته وقدرته املتوا�سلة على النمو خ�سو�سًا يف جمال اخلدمات البنكية اخلا�سة يف الأ�سواق 

الأ�سا�سية.

جمموعة اخلزينة:

تتوىل جمموعة اخلزينة يف البنك العربي م�سوؤولية اإدارة ال�سيولة لدى البنك واإدارة خماطر ال�سوق، بالإ�سافة اإىل 

توفري الن�سح والإر�ساد وتنفيذ اأوامر عمالء البنك فيما يتعلق مبنتجات اخلزينة. وعلى الرغم من ال�سطراب غري 

امل�سبوق وتزايد حالة عدم التاأكد يف الأ�سواق العاملية، متكنت جمموعة اخلزينة من اإدارة وتقوية و�سع ال�سيولة لدى 

جمال  يف  املرتاكمة  الفنية  اخلربات  اأي�سا. اإن  وعمالئه  للبنك  مرتفعة  وبكفاءة  مربحة  منتجات  قدمت  كما  البنك، 

اأعمال اخلزينة والنت�سار الوا�سع واملعرفة املتخ�س�سة باأ�سواق ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا قد مكنت البنك من 

موا�سلة خدمة وتلبية احتياجات قاعدة عمالئه، التي ت�سهد بدورها منوا م�ستمرا من حيث احلجم ودرجة التطور.
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لقد تعددت منتجات اخلزينة وزاد حجم طروحاتها خالل العام 2008، و�ست�ستمر يف النمو خالل العام 2009 لتلبية 

الوا�سعة  املجالت  �سمن  املنتجات  هذه  تقع  حيث  لعمالئه،  املتزايدة  الحتياجات  ملواجهة  العربي  البنك  تطلعات 

التالية:

الإ�ستثمار يف الأ�سواق النقدية.  ·
املبادلت بالعمالت الأجنبية.  ·

م�ستقات العمالت الأجنبية.  ·
امل�ستقات املالية اخلا�سة باأ�سعار الفوائد.  ·

الأوراق املالية ذات العائد الثابت.  ·
خدمات املتاجرة بال�سلع واملعادن الثمينة.  ·

املنتجات املهيكلة وخدمات التحّوط املعقدة.  ·

ف�سل  ملبداأ  وفقا  تعمل  كما  �سارمة،  لرقابة  وتخ�سع  حمكمة  وبرامج  هيكلي  اإطار  �سمن  تعمل  اخلزينة  جمموعة  اإن 

الواجبات والإدارة احل�سيفة للمخاطر على م�ستوى املنطقة وعلى امل�ستوى القانوين وكذلك على م�ستوى املجموعة، 

ومثل هذا اللتزام يعزز الو�سع التناف�سي للبنك العربي، كما يعزز قدرته على النمو خالل العام 2009.    
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 عددالبــلد
الفروع

 تاريخ
بدء الن�ساط

 عدد
املوظفني

974 9342 791اململكة الأردنية الها�سمية

42001167اجلزائر

41960208مملكة البحرين

219857ال�سني ال�سعبية )مكتب متثيل(

073 2019471جمهورية م�سر العربية

120041كازاخ�ستان )مكتب متثيل(

131944289اجلمهورية اللبنانية

101962227اململكة املغربية

251930859فل�سطني

31957147دولة قطر

119893جمهورية كوريا اجلنوبية)مكتب متثيل(

1198441�سنغافورة

81963529دولة الإمارات العربية املتحدة

1198225الوليات املتحدة الأمريكية )وكالة نيويورك(

101972322اجلمهورية اليمنية

872 1826املجموع

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 القوائم التالية بع�س املعلومات الأ�سا�سية عن فروع البنك وتوزيعها اجلغرايف يف خمتلف 

دول العامل كما يف نهاية عام 2008.
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20014167اجلزائــــر

اجلزائر 46 �سيدي يحيى                                                                                تلفون:00213-21-480002/3 

  �س.ب 537 اجلزائر   16000                                                                       فاك�س :  00213-21-480001

                                                                                                                                      

19604208البحرين

املنـــــــــــــامة - �سارع 1706 - بناية  540 / 542                                                 هاتف:  17549000 - 00973

البحرين  �س.ب 813  املنـــــــــــــامة 317                                                             فـاك�س: 17541116 - 00973 

198527ال�سني )مكتب متثيلي(

Tel. 00852-2878-7800
Fax. 00852-2878-7821

Suite 2711، Citibank Tower،

3 Garden Road، Central، Hong Kong،

Tel. 0086-21-65077737/38  
Fax. 0086-21-65072776  

Unit 1803، Shanghai Trade Square 
188 Si Ping Road، 

Shanghai 200086 ، P.R.China

1947201073م�سر

�سارع جزيرة العرب 

 القاهرة 

 بنايـــــة رقم 50 

 �سنــــدوق بريدي 68 املهند�سيــــن  

هاتف:  33029069-71 -2 -0020 

فـاك�س:        33029068 -2 -0020

20041كازاخ�ستان )مكتب متثيلي( 

Tel. 007-3272 -596253
Fax.  007-3272-596254

188 Dostyk Ave، 5th floor،  

Almaty، 050051-

Republic of Kazakhstan

1

194413289لبنـــان

�ساحة ريا�س ال�سلح, �سارع امل�سارف

 �س.ب 1015-11 بريوت 2070 1107 ، 

                                       هاتـف:00961-1-980153/4                         

                                        فاك�س: 00961-1-980803/299

196210227املغرب

 174 �سارع حممد اخلام�س  

  الدار البي�ساء �س.ب 13810، 

هاتف: 00212-2-2223152

  فاك�س: 00212-2-2200233  
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193025فل�سطني 

هاتف 2978100 )2( 970+ رام اهلل - �سندوق بريدي 1476 

 فاك�س  2982400 )2( 970+

859

19573قطــــر

الدوحة- �سارع حمد الكبري - بناية رقم 119

  �س.ب 172 الدوحة 

 هاتف:00974-4387777

فاك�س:00974-4410774

147

19891جمهورية كوريا اجلنوبية )مكتب متثيلي( 

 Tel.  0082-2-775-4290
Fax. 0082-2-775-4294

 4th Floor، Samwha Building، 21
 Sogong-dong، Chung-ku 100-070،

Seoul - PO Box 1331

3

1984141�سنغافورة 

  Tel. 0065-6533-0055
Fax.0065-6532-2150

80 Raffles Place، No. 32-20 UOB 
Plaza 2 Singapore
PO Box 048624 

19638529الإمارات العربية املتحدة 

اأبو ظبي - �سارع الن�سر, مبنى ال�سيخ طحنون بن 

 حممد اآل نهيان / �س.ب :875

 

 هاتف:   6392225 )2( 971+

 فاك�س:   6212370 )2( 971+

 دبي - �سارع الحتاد, مقابل دناتا

 �س.ب :11364

 هاتف:    2950845 )4( 971+

 فاك�س:    2955974 )4( 971+ 

1986125الوليات املتحدة الأمريكية  )وكالة نيويورك(

 Tel. 001-212-715-9700 

Fax. 001-212-593-4632
520 Madison Avenue
New York، NY 10022-4237

197210322اليمــــن 

�سنعاء – �سارع الزبريي 

 �س.ب 1301 

هاتف:00967-1-276585/93  

 فاك�س:      00967-1-276583   

1033898املجمــــــــوع 

عدد املوظفنيالعنوان عدد الفروع بدء العمل منذالبلد 
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عدد املوظفنياإ�سم ال�سركة

872 6البنك العربي �س م ع

271بنك اأوروبا العربي

88البنك العربي )�سوي�سرا( املحدود

227البنك العربي ا�سرتاليا املحدود

368البنك العربي الإ�سالمي الدويل

25البنك العربي ال�سوداين

4البنك العربي لالأعمال

61�سركة جمموعة العربي لال�ستثمار

26�سركة العربي كابيتال

802البنك العربي لتون�س

270البنك العربي – �سورية

098 3م�سرف الوحدة

136�سركة الن�سر العربي للتاأمني

93ال�سركة العربية للخدمات امل�سرتكة

37�سركة اآراب جلف تك خلدمات اأنظمة املعلومات

20�سركة اأرابيال خلدمات اأنظمة املعلومات

21ال�سركة العربية الوطنية للتاأجري

419 12املجموع
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بلغ حجم ال�ستثمار الراأ�سمايل للبنك ما جمموعه 184.2 مليون دولر متثل �سايف املوجودات الثابتة للبنك العربي

�س م ع بنهاية العام 2008, وذلك باملقارنة مع مبلغ  181.7 مليون دينار بنهاية العام 2007.
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للبنك العربي جمموعة من ال�سركات التابعة وموؤ�س�سة �سقيقة تعمل يف جمال ال�سناعة امل�سرفية, وفيما يلي موجز 

عن هذه املوؤ�س�سات وطبيعة ن�ساطاتها:

البنك العربي )�سوي�سرا( املحدود:

�سركة �سوي�سرية م�ستقلة تاأ�س�ست يف العام 1962 مبوجب القانون ال�سوي�سري, حيث ميلكها م�ساهمو البنك العربي 

�س م ع بالكامل, ويركز الن�ساط الرئي�سي للبنك يف �سوي�سرا على اخلدمات امل�سرفية اخلا�سة واإدارة ال�ستثمارات 

البنك لعمالئه قاعدة عري�سة  التجارة اخلارجية, كما يقدم  اإىل متويل  بالإ�سافة  واملوؤ�س�سات  الأفراد  للعمالء من 

اأخرى من اخلدمات امل�سرفية التجارية وال�ستثمارية.  

وفيما يلي اأهم البيانات املالية املقارنة:
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20082007املبالغ باآلف الفرنكات ال�سوي�سرية

26راأ�س املال 70026.700

501 جمموع حقوق امل�ساهمني 772501.592

1جمموع املوجودات 842 0642.072.535

1 املوجودات النقدية و�سبه النقدية 061 5611.361.358

704 ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة 078639.999

1 جمموع م�سادر الأموال اخلارجية )ودائع العمالء وودائع البنوك( 269 7151.519.442

40 جمموع الإيرادات 34853.295

12�سايف الأرباح قبل ال�سريبة 06728.539

8 �سايف الأرباح بعد ال�سريبة 94822.261
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البنك العربي اأ�سرتاليا املحدود:

تاأ�س�س يف ا�سرتاليا يف العام 1994 ليعمل ك�سركة تابعة مملوكة بالكامل من قبل البنك العربي �س م ع , ويقدم البنك 

من خالل ع�سرة فروع ميتلكها كافة اخلدمات امل�سرفية التجارية لالأفراد وال�سركات, كما يقدم قرو�س الإ�سكان 

لعمالئه.

وفيما يلي اأهم البيانات املالية املقارنة: 

 

20082007املبالغ باآلف الدولرات الأ�سرتالية 

55راأ�س املال 00055.000

107 جمموع حقوق امل�ساهمني 339102.984

100%100% ن�سبة امللكية

4 ح�سة البنك العربي من الأرباح 8623.401

1جمموع املوجودات 342 903875.068

437 املوجودات النقدية و�سبه النقدية 101113.003

894 ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة 976749.248

1 جمموع م�سادر الأموال اخلارجية )ودائع العمالء وودائع البنوك( 194 196763.676

31 جمموع الإيرادات 94327.200

6�سايف الأرباح قبل ال�سريبة 9462.159

4 �سايف الأرباح بعد ال�سريبة 8623.401
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بنك اأوروبا العربي:

تاأ�س�س بنك اأوروبا العربي ك�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة يف العام 2006 براأ�س مال قدره 500 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.  

ولبنك اأوروبا العربي فروع عاملة يف كل من اململكة املتحدة, اأملانيا, اإيطاليا, اإ�سبانيا, فرن�سا والنم�سا.  ويقدم البنك 

لعمالئه خدمات متنوعة ت�سمل اأعمال ال�سركات واخلدمات امل�سرفية اخلا�سة وعمليات اخلزينة.

وفيما يلي اأهم البيانات املقارنة:

 

20082007املبالغ باآلف اليورو 

499راأ�س املال 998449.998

423 جمموع حقوق امل�ساهمني 612414.020

100%100% ن�سبة امللكية

26( ح�سة البنك العربي من الأرباح 255()8.965(

5جمموع املوجودات 025 6864.356.667

2 املوجودات النقدية و�سبه النقدية 815 6102.201.657

2 ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة 051 4522.046.234

4 جمموع م�سادر الأموال اخلارجية )ودائع العمالء وودائع البنوك( 324 3033.644.076

79 جمموع الإيرادات 48759.647

26(�سايف الأرباح قبل ال�سريبة 248()8.884(

26( �سايف الأرباح بعد ال�سريبة 255()8.965(
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البنك العربي الإ�سالمي الدويل �س م ع:

1997 يف الأردن, حيث با�سر البنك  تاأ�س�ست يف العام  �سركة تابعة مملوكة بالكامل من قبل البنك العربي �س م ع 

ن�ساطه يف العام 1998. هذا, ويقدم البنك العربي الإ�سالمي الدويل لعمالئه اخلدمات واملنتجات امل�سرفية املتميزة 

وفقًا ملبادئ ال�سريعة الإ�سالمية. 

وفيما يلي اأهم البيانات املالية املقارنة: 

 

20082007املبالغ باآلف الدنانري الأردنية

73.00040.000راأ�س املال

92.20974.083 جمموع حقوق امل�ساهمني

100%100% ن�سبة امللكية

6.50810.870 ح�سة البنك العربي من الأرباح

906.312593.987جمموع املوجودات

360.696276.718 املوجودات النقدية و�سبه النقدية

290.976305.696 ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة

795.585503.562 جمموع م�سادر الأموال اخلارجية )ودائع العمالء وودائع البنوك(

19.52923.688 جمموع الإيرادات

11.37216.075�سايف الأرباح قبل ال�سريبة

6.50810.870 �سايف الأرباح بعد ال�سريبة
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البنك العربي ال�سوداين:

ح�سل البنك العربي 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.

يبلغ راأ�س املال املدفوع للبنك العربي ال�سوداين  50  مليون دولر اأمريكي, ويتوقع اأن يبا�سر اأعماله مع بداية الربع 

الثاين لعام 2009. 
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 البنك العربي لالأعمال:

مت تاأ�سي�س البنك العربي لالأعمال ك�سركة تابعة للبنك العربي �س م ع يف عام 1998 وذلك براأ�سمال قدره 15 مليار 

لرية لبنانية.  وبا�سر البنك اأعماله يف كانون الثاين )يناير( 1999 يف بريوت / اجلمهورية اللبنانية كبنك اإ�ستثماري 

يقدم خدمات ا�ستثمارية وقرو�سًا متو�سطة وطويلة الأجل تلبية لحتياجات عمالئه املتنامية يف هذا املجال.

وفيما يلي اأهم البيانات املالية املقارنة:

 

20082007املبالغ باآلف اللريات اللبنانية 

15راأ�س املال 000 00015.000.000

20 جمموع حقوق امل�ساهمني 197 38219.990.255

66.68%66.68% ن�سبة امللكية

181 997770 702 ح�سة البنك العربي من الأرباح

56جمموع املوجودات 615 50059.449.410

51 املوجودات النقدية و�سبه النقدية 252 48754.287.946

1 ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة 865 3661.930.976

35 جمموع م�سادر الأموال اخلارجية )ودائع العمالء وودائع البنوك( 585 71638.605.643

1 جمموع الإيرادات 664.5381.772.931

1.139.3081.257.969�سايف الأرباح قبل ال�سريبة

1.054.2851.155.041 �سايف الأرباح بعد ال�سريبة
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البنك العربي لتون�س:

تاأ�س�س البنك العربي لتون�س يف العام 1982 ك�سركة تون�سية م�ستقلة , ميتلك البنك العربي �س م ع ما ن�سبتة %64.24 

اأنه ي�سهم ب�سكل فعال  يف دعم  من راأ�س مالها. وي�سمل ن�ساط البنك العربي لتون�س جميع الأعمال امل�سرفية, كما 

القت�ساد الوطني التون�سي وموؤ�س�ساته.

 وفيما يلي اأهم البيانات املالية املقارنة:
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20082007املبالغ باآلف الدنانري التون�سية

80راأ�س املال 00060.000

292 جمموع حقوق امل�ساهمني 425197.468

64.24%64.24% ن�سبة امللكية

23 ح�سة البنك العربي من الأرباح 62416.262

3جمموع املوجودات 149 2542.742.828

1 املوجودات النقدية و�سبه النقدية 508 2271.446.292

1.515.0021.214.728 ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة

2 جمموع م�سادر الأموال اخلارجية )ودائع العمالء وودائع البنوك( 770 0032.515.200

119 �سايف الإيرادات 485100.316

41�سايف الأرباح قبل ال�سريبة 79129.059

36 �سايف الأرباح بعد ال�سريبة 77425.315
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 البنك العربي – �سورية:

تاأ�س�س البنك العربي – �سورية يف دم�سق خالل العام 2005, وهو مرخ�س للقيام بكافة الأعمال امل�سرفية التجارية.  

ميتلك البنك العربي �س م ع ح�سة بن�سبة 49% من راأ�سمال البنك وله �سيطرة على الإدارة التنفيذية للبنك من خالل 

تعيني املدير العام.

 وفيما يلي اأهم البيانات املالية املقارنة:

 

20082007املبالغ باآلف اللريات ال�سورية

3راأ�س املال 000 0001.500.000

3 جمموع حقوق امل�ساهمني 304 6161.622.813

49%49% ن�سبة امللكية

147 ح�سة البنك العربي من الأرباح 522102.197

32جمموع املوجودات 680 16821.267.155

18 املوجودات النقدية و�سبه النقدية 135 52312.990.818

12 ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة 658 2826.918.885

28 جمموع م�سادر الأموال اخلارجية )ودائع العمالء وودائع البنوك( 446 90819.249.255

833 جمموع الإيرادات 673562.390

407�سايف الأرباح قبل ال�سريبة 892281.101

301 �سايف الأرباح بعد ال�سريبة 067208.565
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م�سرف الوحدة:

يعترب م�سرف الوحدة خام�س اأكرب بنك يف ليبيا بحجم موجودات يبلغ 4.9 مليار دولر وبح�سة �سوقية 20% و�سبكة 

البنك من خاللها كافة  الليبية, يقدم  اإىل واحد و�سبعني فرعا منت�سرة يف خمتلف ارجاء اجلماهريية  فروع ت�سل 

املنتجات واخلدمات امل�سرفية التجارية.  

ويف بداية العام 2008, قام البنك العربي �س م ع بال�ستحواذ على ما ن�سبته 19% من راأ�سمال م�سرف الوحدة مع 

الحتفاظ بخيار زيادة ح�سته يف راأ�س املال لت�سل اإىل 51% خالل فرتة متتد من ثالث اىل خم�س  �سنوات.  للبنك العربي 

�س م ع �سيطرة على الإدارة التنفيذية للبنك من خالل حقه يف تعيني املدير العام. 

 وفيما يلي اأهم البيانات املالية املقارنة:

 

20082007املبالغ باآلف الدنانري الليبية

108.000108.000راأ�س املال

251.919239.371 جمموع حقوق امل�ساهمني

-19.00% ن�سبة امللكية

-6.907 ح�سة البنك العربي من الأرباح

4.909.9053.571.588جمموع املوجودات

3.589.5572.466.054 املوجودات النقدية و�سبه النقدية

1.116.606886.624 ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة

4.226.9752.970.290 جمموع م�سادر الأموال اخلارجية )ودائع العمالء وودائع البنوك(

137.522113.960 جمموع الإيرادات

67.65864.783�سايف الأرباح قبل ال�سريبة

36.35131.738 �سايف الأرباح بعد ال�سريبة
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�سركة جمموعة العربي لالإ�ستثمار ذ م م:

�سركة مالية تعمل يف جمال ال�ستثمار امل�سريف, وُتعد من �سركات الأعمال امل�سرفية ال�ستثمارية القيادية يف العامل 

العربي.  وقد كانت تعرف من قبل با�سم “جمموعة اأطل�س ال�ستثمارية”, حيث تاأ�س�ست يف الأردن يف العام 1996، 

لتقدمي خدمات الو�ساطة املالية, اإدارة الأ�سول, ومتويل ال�سركات والأبحاث.

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

�س م ع .

وفيما يلي اأهم البيانات املالية املقارنة:

 

20082007املبالغ باآلف الدنانري الأردنية

14راأ�س املال 0008.900

20 جمموع حقوق امل�ساهمني 36516.280

100%100% ن�سبة امللكية

4 ح�سة البنك العربي من الأرباح 0854.167

29جمموع املوجودات 23524.047

19 املوجودات النقدية و�سبه النقدية 42318.625

 - - ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة

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

7 جمموع الإيرادات 5907.716

5�سايف الأرباح قبل ال�سريبة 3855.417

4 �سايف الأرباح بعد ال�سريبة 0854.167
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�سركة العربي كابيتال املحدودة:

تاأ�س�ست �سركة العربي كابيتال يف عام 2006 كذراع ا�ستثماري للبنك العربي �س م ع, ميكن للبنك من خاللها تقدمي 

اخلدمات ال�ستثمارية امل�سرفية واإدارة الأ�سول �سمن منطقة اخلليج العربي ومنطقة ال�سرق الأو�سط.  يقع املقر 

الرئي�سي لل�سركة يف مركز دبي املايل العاملي, وهي مملوكة بن�سبة 80.18% من قبل البنك العربي �س م ع.

 وفيما يلي اأهم البيانات املالية املقارنة:

 

20082007املبالغ باآلف الدولرات الأمريكية

40.00010.000راأ�س املال

32.65010.581 جمموع حقوق امل�ساهمني

60.00%80.18% ن�سبة امللكية

)3.835()3.280( ح�سة البنك العربي من الأرباح

34.01712.862جمموع املوجودات

8.27410.246 املوجودات النقدية و�سبه النقدية

 - - ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة

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

3.2843.683 جمموع الإيرادات

)6.391()4.091(�سايف الأرباح قبل ال�سريبة

)6.391()4.091( �سايف الأرباح بعد ال�سريبة
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ال�سركة العربية الوطنية للتاأجري ذ م م:

تاأ�س�ست ال�سركة العربية الوطنية للتاأجري يف عام 1996 ك�سركة حمدودة امل�سوؤولية ومملوكة بالكامل للبنك العربي �س م ع, 

تتوىل تقدمي خدمات التاأجري التمويلي لكافة اأنواع الأ�سول واملنتجات.

وفيما يلي اأهم البيانات املالية املقارنة:

 

 

20082007املبالغ باآلف الدنانري الأردنية

25راأ�س املال 00025.000

53 جمموع حقوق امل�ساهمني 17436.513

100%100% ن�سبة امللكية

7 ح�سة البنك العربي من الأرباح 54110.969

83جمموع املوجودات 33067.959

)213(654 2 املوجودات النقدية و�سبه النقدية

78ا�ستثمار يف عقود تاأجري 87963.896

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

11 جمموع الإيرادات 18715.795

10�سايف الأرباح قبل ال�سريبة 05514.625

7 �سايف الأرباح بعد ال�سريبة 54110.969
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�سركة الن�سر العربي للتاأمني:

تعترب �سركة الن�سر العربي للتاأمني ع�سوا يف جمموعة البنك العربي, وهي �سركة تابعة للبنك تتوىل تقدمي ت�سكيلة 

متكاملة من منتجات التاأمني.  تاأ�س�ست ال�سركة يف العام 1976 وتطورت خالل ال�سنوات الالحقة لت�سبح يف طليعة 

�سركات التاأمني العاملة يف الأردن.

50% بال�سافة اىل �سهمني اثنني من الأ�سهم  2006, قام البنك العربي �س م ع بال�ستحواذ على ما ن�سبتة  يف ايار 

املمثلة لراأ�سمال ال�سركة.

 وفيما يلي اأهم البيانات املالية املقارنة:

 

20082007املبالغ باآلف الدنانري الأردنية

10راأ�س املال 00010.000

17 جمموع حقوق امل�ساهمني 55617.779

50% + 2 �سهم50% + 2 �سهم ن�سبة امللكية

1 ح�سة البنك العربي من الأرباح 0961.032

30جمموع املوجودات 43828.451

11 املوجودات النقدية و�سبه النقدية 8589.370

16جمموع ال�ستثمارات 33417.254

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

10 جمموع الإيرادات 2149.933

2�سايف الأرباح قبل ال�سريبة 5322.785

2 �سايف الأرباح بعد ال�سريبة 1922.064
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اأوًل : ال�سركات الأردنية :- 

راأ�س مال ال�سركة طبيعة عمل ال�سركة العنوان التف�سيلينوع ال�سركةا�سم ال�سركة 

عدد 

املوظفني 

عدد فروع 

ال�سركة 

كبار مالكي الأ�سهم )5% اأو اأكرث من راأ�سمال البنك(

ال�سم

عدد ال�سهم كما يف 

2007/12/31

الن�سبة %

عدد الأ�سهم كما يف 

2008/12/31

الن�سبة %

ال�سركة العربية الوطنية للتاأجري ذ.م.م  

ذات م�سوؤولية 

حمدودة

عمان  / تالع العلي - �سارع املدينة املنورة- 

عمارة البنك العربي عمارة رقم 256 �س.ب 

940638 عمان 11194 الأردن 

 هاتف 5531640 / 5531650 / 5531649 

فاك�س 5529891    

anl@arabbank.com.jo

ممار�سة اأعمال 

التاأجري التمويلي 

25.000.000  دينار 

اأردين

100%25.000.000 100%25.000.000 البنك العربي 211

�سركة جمموعة العربي لال�ستثمار ذ م م 

ذات م�سوؤولية 

حمدودة

الرابية / �سارع عبد اهلل بن رواحه بناية رقم 

)1( �س.ب 143156 عمان 11814 الأردن                 

هاتف 5522239

 فاك�س 5519064

     mail@ab-invest.net 

14.000.000 دينار �سركة خدمات مالية 

اأردين 

100%14.000.000 100%8.900.000 البنك العربي 612

�سركة الن�سر العربي للتاأمني 

�سركة م�ساهمة 

عامة حمدودة

العبديل, جممع عمان التجاري الطابق اخلام�س

�س.ب 9194 عمان 11191 الأردن

هاتف 5685171

فاك�س 5685890 

                                                                al-nisr@al-nisr.com

10.000.000 دينار خدمات تاأمني 

اأردين 

50%505.000.002%5.000.002البنك العربي 1362

 Allianz Mena
Holding

1.801.264%181.801.264%18

يعقوب مناويل 

�سابيال 

605.516%6.10605.516%6.10

5.70%5.70576.624%576.624زيد مناويل �سابيال 

البنك الردين 

لال�ستثمار 

والتمويل

552.808%5.50577.326%5.70

البنك العربي ال�سالمي الدويل 

�سركة م�ساهمة 

عامة حمدودة

الإدارة العامة / �سارع و�سفي التل

�س.ب 925802 عّماأن 11190 الأردن

هاتف: 5694901

فاك�س 5694914

73.000.000 دينار بنك ا�سالمي 

اأردين

100%000 000 73 100%000 000 40البنك العربي 36819

ثانيًا  : ال�سركات العربية والأجنبية :- 

البنك العربي لالأعمال �س م ل 

�سركة م�ساهمة 

عامة حمدودة

بناية �سركة الأبنية التجارية �س.م.ل / ريا�س 

ال�سلح �س.ب 11-7000

ريا�س ال�سلح 2230 1107  بريوت - لبنان 

ا�ستثمار وقبول ودائع 

متو�سطة وطويلة الأجل

 15.000.000.000

لرية لبنانية 

66.68%66.6894.955%94.955البنك العربي 41

�سركة العربي 

للتمويل 

24.990%33.3224.990%33.32

البنك العربي لتون�س 

�سركة م�ساهمة 

عامة حمدودة

  9 نهج الهادي نويرة – 1001 تون�س 

 هاتف : 155 216-71-351 00

 فاك�س : 278 216-71-349  00 

atbbank@atb.com.tn     

    www.atb.com.tn        

80.000.000        بنك جتاري 

دينار تون�سي 

64.24%51.390.027     64.24%38.542.525 البنك العربي80288

6.32%5.053.025      5.24%3.145.752 جممع زرزري

البنك العربي �سورية 

م�ساهمة عامة 

حمدودة

دم�سق - اأبو رمانة /�سارع  املهدي بن بركة  / 

مقابل ثانوية دم�سق العربية 

�س.ب 38 دم�سق �سورية 

 هاتف : 9421 11 963+             

 فاك�س : 49844 11 963 +              

www.arabbank.syria.com 

3.000.000.000     بنك جتاري 

لرية �سورية 

49%492.940.000%1،470،000البنك العربي13

5%5300،000%150،000ب�سمة طالل زين 

5%5300،000%150،000عالية طالل زين 

�سامر �سالح 

دانيال

150،000%5300،000%5

حممد كامل 

ال�سباغ �سرباتي

150،000%5300،000%5
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اأوًل : ال�سركات الأردنية :- 

راأ�س مال ال�سركة طبيعة عمل ال�سركة العنوان التف�سيلينوع ال�سركةا�سم ال�سركة 

عدد 

املوظفني 

عدد فروع 

ال�سركة 

كبار مالكي الأ�سهم )5% اأو اأكرث من راأ�سمال البنك(

ال�سم

عدد ال�سهم كما يف 

2007/12/31

الن�سبة %

عدد الأ�سهم كما يف 

2008/12/31

الن�سبة %

ال�سركة العربية الوطنية للتاأجري ذ.م.م  

ذات م�سوؤولية 

حمدودة

عمان  / تالع العلي - �سارع املدينة املنورة- 

عمارة البنك العربي عمارة رقم 256 �س.ب 

940638 عمان 11194 الأردن 

 هاتف 5531640 / 5531650 / 5531649 

فاك�س 5529891    

anl@arabbank.com.jo

ممار�سة اأعمال 

التاأجري التمويلي 

25.000.000  دينار 

اأردين

100%25.000.000 100%25.000.000 البنك العربي 211

�سركة جمموعة العربي لال�ستثمار ذ م م 

ذات م�سوؤولية 

حمدودة

الرابية / �سارع عبد اهلل بن رواحه بناية رقم 

)1( �س.ب 143156 عمان 11814 الأردن                 

هاتف 5522239

 فاك�س 5519064

     mail@ab-invest.net 

14.000.000 دينار �سركة خدمات مالية 

اأردين 

100%14.000.000 100%8.900.000 البنك العربي 612

�سركة الن�سر العربي للتاأمني 

�سركة م�ساهمة 

عامة حمدودة

العبديل, جممع عمان التجاري الطابق اخلام�س

�س.ب 9194 عمان 11191 الأردن

هاتف 5685171

فاك�س 5685890 

                                                                al-nisr@al-nisr.com

10.000.000 دينار خدمات تاأمني 

اأردين 

50%505.000.002%5.000.002البنك العربي 1362

 Allianz Mena
Holding

1.801.264%181.801.264%18

يعقوب مناويل 

�سابيال 

605.516%6.10605.516%6.10

5.70%5.70576.624%576.624زيد مناويل �سابيال 

البنك الردين 

لال�ستثمار 

والتمويل

552.808%5.50577.326%5.70

البنك العربي ال�سالمي الدويل 

�سركة م�ساهمة 

عامة حمدودة

الإدارة العامة / �سارع و�سفي التل

�س.ب 925802 عّماأن 11190 الأردن

هاتف: 5694901

فاك�س 5694914

73.000.000 دينار بنك ا�سالمي 

اأردين

100%000 000 73 100%000 000 40البنك العربي 36819

ثانيًا  : ال�سركات العربية والأجنبية :- 

البنك العربي لالأعمال �س م ل 

�سركة م�ساهمة 

عامة حمدودة

بناية �سركة الأبنية التجارية �س.م.ل / ريا�س 

ال�سلح �س.ب 11-7000

ريا�س ال�سلح 2230 1107  بريوت - لبنان 

ا�ستثمار وقبول ودائع 

متو�سطة وطويلة الأجل

 15.000.000.000

لرية لبنانية 

66.68%66.6894.955%94.955البنك العربي 41

�سركة العربي 

للتمويل 

24.990%33.3224.990%33.32

البنك العربي لتون�س 

�سركة م�ساهمة 

عامة حمدودة

  9 نهج الهادي نويرة – 1001 تون�س 

 هاتف : 155 216-71-351 00

 فاك�س : 278 216-71-349  00 

atbbank@atb.com.tn     

    www.atb.com.tn        

80.000.000        بنك جتاري 

دينار تون�سي 

64.24%51.390.027     64.24%38.542.525 البنك العربي80288

6.32%5.053.025      5.24%3.145.752 جممع زرزري

البنك العربي �سورية 

م�ساهمة عامة 

حمدودة

دم�سق - اأبو رمانة /�سارع  املهدي بن بركة  / 

مقابل ثانوية دم�سق العربية 

�س.ب 38 دم�سق �سورية 

 هاتف : 9421 11 963+             

 فاك�س : 49844 11 963 +              

www.arabbank.syria.com 

3.000.000.000     بنك جتاري 

لرية �سورية 

49%492.940.000%1،470،000البنك العربي13

5%5300،000%150،000ب�سمة طالل زين 

5%5300،000%150،000عالية طالل زين 

�سامر �سالح 

دانيال

150،000%5300،000%5

حممد كامل 

ال�سباغ �سرباتي

150،000%5300،000%5
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راأ�سمال ال�سركة طبيعة عمل ال�سركة العنوان التف�سيلينوع ال�سركة ا�سم ال�سركة 

عدد 

املوظفني 

عدد فروع 

ال�سركة 

كبار مالكي الأ�سهم )5% اأو اأكرث من راأ�سمال البنك(

ال�سم

عدد ال�سهم كما 

يف 2007/12/31

الن�سبة %

عدد الأ�سهم كما 

يف 2008/12/31

الن�سبة %

م�سرف الوحدة  )ن�سبة امل�ساهمة احلالية 

تبلغ 19% اإل اأن امل�سرف يعامل معاملة 

ال�سركة التابعة نظرًا لأن لدى البنك العربي 

�س.م.ع �سيطرة على الدارة التنفيذية للبنك 

من خالل تعيني املدير العام.

�سركة م�ساهمة 

عامة حمدودة

اجلماهريية العربية الليبية ال�سعبية 

ال�سرتاكية العظمى - بنغازي /

الربكة - ميدان الف�سيل بوعمر 

�س.ب 452  

هاتف 00218-91-2224256 

فاك�س  00218-91-2224122

بنك جتاري 

 108.000.000

دينار ليبي 

م�سرف ليبيا 309878

املركزي

  1.501.200%14--

�سندوق 

الإمناء 

القت�سادى 

والأجتماعى

 7.894.800%73  5.832.000%54

19%2.052.000 --البنك العربي

�سركة البنك العربي ال�سوداين املحدودة 

اخلرطوم �سرق - عمارة رقم 7�سركة خا�سة

دار نزار- الطابق الر�سي

مربع DE 1  �سارع البلدية

هاتف : 119490/1 155 00249

فاك�س  :    119533 155 00249

بنك ا�سالمي 

50.000.000

 دولر اأمريكي 

البنك 251

العربي 

4.999.999%100

�سركة العربي كابيتال املحدودة 

�سركة حمدودة 

امل�سوؤولية

Dubai International 
Financial Centre -  The Gate 
Village Bldg. 10، Level 5  
P.O Box 506582 
 Dubai - United Arab Emirates
Tel. 00971-45071200/34
Fax. 00971-45071214

خدمات مالية 

 40.000.000

دولر اأمريكي 

80.18%6032.073.000%6.000.000البنك العربي 261

SAN
Investment

400.000%42.000.000%5

Arab Gulf Tech for IT Services

�سركة حمدودة 

امل�سوؤولية

Building No. 8، Office No. 202 
P.O Box  500524 Dubai
 Tel.   00971-4-3621288
Fax.  00971-4-3621299 

خدمات اأنظمة 

معلومات لفروع 

البنك العربي 

 1.500.000

دولر اأمريكي 

100%5.509 ح�سة  100%5.509 ح�سة  البنك العربي 371

 Arab Company for Shared Services
ACSS

�سركة حمدودة 

امل�سوؤولية

Dubai Outsource Zone
P.O Box 11364
Dubai -United Arab Emirates 
Tel. 00971-4-2950845
Fax. 00971-4-2955974

خدمات 

مالية لفروع

 البنك العربي

   300.000

درهم  اإماراتي 

100%300.000 ح�سة  100%300.000 ح�سة  البنك العربي 931

 Arabella for IT Services Limited

�سركة حمدودة 

امل�سوؤولية

13-15 Moorgate،

London EC2R 6AD
Tel. 0044-20-7315 8500
Fax. 0044-20-7796 4696
e-mail@arabella-it.com
www.arabella.it.com 

خدمات 

معلوماتية لفروع 

البنك العربي 

يف اأوروبا  

2.000.0000

جنيه ا�سرتليني

100%2 مليون �سهم 100%2 مليون �سهم البنك العربي20

Arab Bank Australia Ltd.

�سركة م�ساهمة 

عامة  

Level 9.200 George Street 
Sydney NSW Australia 2000
Tel. 0061-2- 93778900
Fax. 0061-2-92215428

بنك جتاري 

 55.000.000

دولر ا�سرتايل 

55.000.000 البنك العربي13210

دولر ا�سرتايل 

%100 55.000.000

دولر ا�سرتايل 

%100

Europe Arab Bank plc

�سركة م�ساهمة 

عامة

13-15 Moorgate،  

London EC2R 6AD 
Tel. 0044-20-73158500
Fax. 0044-20-76007620

بنك جتاري 

500.000.000

يـــورو

49،999 البنك العربي2716
 deferred
 shares of £1 and
 499،925،539
 ordinary shares
of €1

%99.99 49،999
 deferred
 shares of £1 and
 499،925،539
 ordinary shares
of €1

%99.99

ثالثًا  : ال�سركات ال�سقيقة:-

Arab Bank )Switzerland( Ltd.سركة م�ساهمة عامة�

Claridenstrasse 26 
P.O Box 2023CH-8022 
 Zurich-Switzerland 
Tel.  0041-44-2657111
Fax. 0041-44-2657330

بنك جتاري 

26 فرنك  700 000

�سوي�سري 

882-

م�ساهمو البنك العربي )�سوي�سرا( املحدود هم نف�س م�ساهمي 

البنك العربي �س م ع وبنف�س ن�سب امللكية.
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راأ�سمال ال�سركة طبيعة عمل ال�سركة العنوان التف�سيلينوع ال�سركة ا�سم ال�سركة 

عدد 

املوظفني 

عدد فروع 

ال�سركة 

كبار مالكي الأ�سهم )5% اأو اأكرث من راأ�سمال البنك(

ال�سم

عدد ال�سهم كما 

يف 2007/12/31

الن�سبة %

عدد الأ�سهم كما 

يف 2008/12/31

الن�سبة %

م�سرف الوحدة  )ن�سبة امل�ساهمة احلالية 

تبلغ 19% اإل اأن امل�سرف يعامل معاملة 

ال�سركة التابعة نظرًا لأن لدى البنك العربي 

�س.م.ع �سيطرة على الدارة التنفيذية للبنك 

من خالل تعيني املدير العام.

�سركة م�ساهمة 

عامة حمدودة

اجلماهريية العربية الليبية ال�سعبية 

ال�سرتاكية العظمى - بنغازي /

الربكة - ميدان الف�سيل بوعمر 

�س.ب 452  

هاتف 00218-91-2224256 

فاك�س  00218-91-2224122

بنك جتاري 

 108.000.000

دينار ليبي 

م�سرف ليبيا 309878

املركزي

  1.501.200%14--

�سندوق 

الإمناء 

القت�سادى 

والأجتماعى

 7.894.800%73  5.832.000%54

19%2.052.000 --البنك العربي

�سركة البنك العربي ال�سوداين املحدودة 

اخلرطوم �سرق - عمارة رقم 7�سركة خا�سة

دار نزار- الطابق الر�سي

مربع DE 1  �سارع البلدية

هاتف : 119490/1 155 00249

فاك�س  :    119533 155 00249

بنك ا�سالمي 

50.000.000

 دولر اأمريكي 

البنك 251

العربي 

4.999.999%100

�سركة العربي كابيتال املحدودة 

�سركة حمدودة 

امل�سوؤولية

Dubai International 
Financial Centre -  The Gate 
Village Bldg. 10، Level 5  
P.O Box 506582 
 Dubai - United Arab Emirates
Tel. 00971-45071200/34
Fax. 00971-45071214

خدمات مالية 

 40.000.000

دولر اأمريكي 

80.18%6032.073.000%6.000.000البنك العربي 261

SAN
Investment

400.000%42.000.000%5

Arab Gulf Tech for IT Services

�سركة حمدودة 

امل�سوؤولية

Building No. 8، Office No. 202 
P.O Box  500524 Dubai
 Tel.   00971-4-3621288
Fax.  00971-4-3621299 

خدمات اأنظمة 

معلومات لفروع 

البنك العربي 

 1.500.000

دولر اأمريكي 

100%5.509 ح�سة  100%5.509 ح�سة  البنك العربي 371

 Arab Company for Shared Services
ACSS

�سركة حمدودة 

امل�سوؤولية

Dubai Outsource Zone
P.O Box 11364
Dubai -United Arab Emirates 
Tel. 00971-4-2950845
Fax. 00971-4-2955974

خدمات 

مالية لفروع

 البنك العربي

   300.000

درهم  اإماراتي 

100%300.000 ح�سة  100%300.000 ح�سة  البنك العربي 931

 Arabella for IT Services Limited

�سركة حمدودة 

امل�سوؤولية

13-15 Moorgate،

London EC2R 6AD
Tel. 0044-20-7315 8500
Fax. 0044-20-7796 4696
e-mail@arabella-it.com
www.arabella.it.com 

خدمات 

معلوماتية لفروع 

البنك العربي 

يف اأوروبا  

2.000.0000

جنيه ا�سرتليني

100%2 مليون �سهم 100%2 مليون �سهم البنك العربي20

Arab Bank Australia Ltd.

�سركة م�ساهمة 

عامة  

Level 9.200 George Street 
Sydney NSW Australia 2000
Tel. 0061-2- 93778900
Fax. 0061-2-92215428

بنك جتاري 

 55.000.000

دولر ا�سرتايل 

55.000.000 البنك العربي13210

دولر ا�سرتايل 

%100 55.000.000

دولر ا�سرتايل 

%100

Europe Arab Bank plc

�سركة م�ساهمة 

عامة

13-15 Moorgate،  

London EC2R 6AD 
Tel. 0044-20-73158500
Fax. 0044-20-76007620

بنك جتاري 

500.000.000

يـــورو

49،999 البنك العربي2716
 deferred
 shares of £1 and
 499،925،539
 ordinary shares
of €1

%99.99 49،999
 deferred
 shares of £1 and
 499،925،539
 ordinary shares
of €1

%99.99

ثالثًا  : ال�سركات ال�سقيقة:-

Arab Bank )Switzerland( Ltd.سركة م�ساهمة عامة�

Claridenstrasse 26 
P.O Box 2023CH-8022 
 Zurich-Switzerland 
Tel.  0041-44-2657111
Fax. 0041-44-2657330

بنك جتاري 

26 فرنك  700 000

�سوي�سري 

882-

م�ساهمو البنك العربي )�سوي�سرا( املحدود هم نف�س م�ساهمي 

البنك العربي �س م ع وبنف�س ن�سب امللكية.
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ال�سيد / »حممد عبد احلميد« عبد املجيد عبد احلميد �سومانالإ�سم

رئي�س جمل�س الإدارة / املدير العاماملن�سب

1976/9/28 تاريخ الع�سوية 

1947/1/1تاريخ امليالد

بكالوريو�س اإدارة اأعمال, اجلامعة الأمريكية/ بريوت, عام 1970. ال�سهادات العلمية 

اخلربات العملية

الع�سويات

- توىل من�سب نائب رئي�س جمل�س الإدارة/ املدير العام للبنك العربي  

    بتاريخ 2001/5/24.

- عمل لفرتة 25 عاما كم�ساعد للمدير العام للبنك العربي , مرتئ�سا 

   اللجنة العليا لالئتمان بالإ�سافة اإىل العديد من اللجان العليا الأخرى 

للبنك.

- املدير الإقليمي التنفيذي لفروع البنك العربي يف منطقة اخلليج العربي 

)للفرتة من 1972 – 1976(.

 - ع�سو جمل�س اإدارة البنك املركزي الأردين )2001 – 2005(. 

 - ع�سو جمل�س الأعيان الأردين )منذ 2005/11(.

 - ع�سو جمل�س الأمناء, معهد احل�سني لل�سرطان والتكنولوجيا 

    احليوية – الأردن. 

رئي�س جمل�س الإدارة / املدير العام للبنك العربي – الأردن   

.)2005/7/9(

رئي�س جمل�س اإدارة البنك العربي )�سوي�سرا( – �سوي�سرا   

.)2002/4/18(

رئي�س جمل�س اإدارة  بنك اأوروبا العربي– بريطانيا )2005/6/28(.  

نائب رئي�س جمل�س اإدارة بنك ُعمان العربي–�سلطنة عمان   

.)2001/6/25(

ع�سو جمل�س اإدارة البنك العربي الوطني – ال�سعودية   

.)2001/6/25(

رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�س�سة عبد احلميد �سومان – الأردن   

.)2007/4/26(

رئي�س جمل�س اإدارة �سركة العربي كابيتال – دبي / الإمارات العربية   

املتحدة )2005(.

رئي�س هيئة املديرين ل�سركة جمموعة العربي لال�ستثمار ذم م–   

الأردن)2004(.
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ال�سيد / �سبيح طاهر دروي�س امل�سريالإ�سم

نائب رئي�س جمل�س الإدارة املن�سب

1998/3/27تاريخ الع�سوية 

1937/12/2تاريخ امليالد

-  بكالوريو�س هند�سة كيميائية, جامعة تك�سا�س / اأو�سنت – عام 1963. ال�سهادات العلمية 

اخلربات العملية

الع�سويات

 - يعمل يف جمال اإدارة الأعمال احلرة واملال وال�ستثمار وال�سناعة   

    والتجارة منذ ما يزيد عن 40 عامًا.

ال�سعودية )منذ  • رئي�س جمل�س اإدارة جمموعة اأ�سرتا ال�سناعية – 	

.)2007

)منذ  الأردن  • 	 – القاب�سة  زاره  �ــســركــة  اإدارة  جمل�س  رئــيــ�ــس 

.)1999/5

 – • الفل�سطينية 	 الت�سالت  �سركة  جمموعة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 

فل�سطني )منذ 1998(.

 – • ع�سو جمل�س اإدارة �سركة فل�سطني للتنمية وال�ستثمار )باديكو( 	

فل�سطني )منذ عام 1994(.

)جمموعة  والتجارة  للتموين  العربية  ال�سركة  اإدارة  جمل�س  •رئي�س  	
اأ�سرتا( – ال�سعودية  )منذ عام 1979(.

•رئي�س جمل�س اإدارة �سركة �سيكون ملواد البناء - الإمارات العربية  	
املتحدة )منذ عام 1968(. م
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ال�سيد / �سمري فرحان خليل قعوارالإ�سم 

ع�سو جمل�س الإدارةاملن�سب

2002/3/29تاريخ الع�سوية 

1934/10/29تاريخ امليالد

- بكالوريو�س هند�سة زراعية – جامعة اأريزونا, عام 1959.ال�سهادات العلمية 

- ماج�ستري هند�سة امليكانيك الزراعي – جامعة ولية كن�سا�س, عام 

.1961

اخلربات العملية

الع�سويات

  - يعمل يف جمال اإدارة الأعمال بالقطاع اخلا�س )منذ عام 1965(.

يف  والطبيعية  واملعدنية  ال�سناعية  )امل�سادر(  املوارد  ق�سم  رئي�س   -

جمل�س العمار الأردين )1962 - 1965(.

النواب  منا�سب يف جمل�سي  عدة  �سغل  كما  الوزارات,  من  عدد  توىل   -  

والأعيان واملجل�س القت�سادي ال�ست�ساري والعديد من اللجان املنبثقة 

عنها.

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

•رئي�س جمل�س اإدارة البنك العربي ا�سرتاليا املحدود 	
الأردن. • رئي�س جمل�س اإدارة �سركة ال�سرق الأو�سط للتاأمني – 	

لبنان. • ع�سو جمل�س اإدارة جامعة البلمند – 	

الأردن. • نائب رئي�س جمل�س الأمناء للجامعة الأردنية – 	

الأردن. • ع�سو موؤ�س�س – جمعية رجال الأعمال – 	

الأردن. • ع�سو موؤ�س�س – موؤ�س�سة اإعمار ال�سلط – 	

الأردن. • ع�سو �سندوق امللكة علياء للتطوير الجتماعي – 	

الأردن. • ع�سو – غرفة �سناعة عمان – 	

الأردن. • ع�سو – غرفة جتارة عمان – 	

�سركات خا�سة  هيئة مديرين يف عدة  ورئي�س  اإدارة  •ع�سو جمل�س  	
يف الأردن.
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ال�سيدة / نازك اأ�سعد عودة احلريريالإ�سم

ع�سو جمل�س الإدارةاملن�سب

1996/8/29تاريخ الع�سوية 

1948/5/10تاريخ امليالد

جامعيةال�سهادات العلمية 

اخلربات العملية

والع�سويات

)منذ  لبنان   – �س.م.ل.  املتو�سط  البحر  بنك  اإدارة  جمل�س  ع�سو   -

.)2005/7

- ع�سو جمل�س اإدارة جمموعة البحر املتو�سط  القاب�سة – لبنان )منذ 

.)2005/7

- رئي�سة عدد من املوؤ�س�سات الإن�سانية والرتبوية.

- نائب رئي�س مركز الرعاية الدائمة – لبنان.

- ع�سو جمل�س اأمناء مركز طب الأطفال ملكافحة ال�سرطان – لبنان.

- ع�سو جمعية النه�سة الن�سائية اخلريية – ال�سعودية.

- ترتاأ�س موؤ�س�سة رفيق احلريري – لبنان.

- ع�سو جمل�س امناء موؤ�س�سة التعاون.
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ال�سادة / وزارة مالية اململكة العربية ال�سعوديةالإ�سم

ميثلها الأ�ستاذ / �سالح بن �سعد بن عبد اهلل املهنا

ع�سو جمل�س الإدارةاملن�سب

1966/4/29تاريخ الع�سوية  ع�سوية ال�سخ�س الإعتباري : 

2006/3/31 ع�سوية ممثل ال�سخ�س الإعتباري : 

1959/1/11تاريخ امليالد

- بكالوريو�س علوم الإدارة ال�سناعية – جامعة امللك فهد للبرتول ال�سهادات العلمية 

واملعادن, عام 1982.

- ماج�ستري الآداب يف القت�ساد  جامعة اأوهايو / اأمريكا, عام 1993.

اخلربات العملية

الع�سويات

-  ي�سغل حاليًا من�سب وكيل وزارة املالية امل�ساعد ل�سوؤون امليزانية / وزارة 

املالية باململكة العربية ال�سعودية.

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

)Sovereign Rating( منذ عام 2001.

- ع�سو يف فريق التفاو�س مع �سركات البرتول العاملية �سمن مبادرة الغاز 

الطبيعي – اململكة العربية ال�سعودية , الفرتة

.)2004 - 2000(    

 
•املوؤ�س�سة العامة للتدريب التقني واملهني, ال�سعودية 	

)منذ عام 2007(.

•املوؤ�س�سة العامة لتحلية املياه املاحلة, ال�سعودية 	
)منذ عام 2005(.

) • ال�سركة ال�سعودية املغربية لال�ستثمار الإمنائي )2000 - 2006	
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ال�سيد / حممد اأحمد خمتار احلريريالإ�سم

ع�سو جمل�س الإدارةاملن�سب

2005/11/6تاريخ الع�سوية 

1958/11/9تاريخ امليالد

- بكالوريو�س يف اإدارة الأعمال , جامعة اأوتاوا – كندا , عام 1979.ال�سهادات العلمية 

اخلربات العملية

الع�سويات

العربية  باململكة  املحدودة  اأوجيه  �سعودي  �سركة  اإدارة  يف  �سنة   28  -

ال�سعودية.

ال�سعودية  • 	 – لال�ستثمار  ميد  �سعودي  �سركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 

.)2007(

 • 	AVEA Illetisim Hizmelteri A.S. رئي�س جمل�س اإدارة �سركة

– تركيا )2006/9(.
دبي  • 	 – املحدودة  تيليكوم  اأوجيه  �سركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 

.)2005/8(

تركيا  • 	 – Oger Telekomunikasyon A.S.  ع�سو جمل�س اإدارة

.)2005/8(

لبنان  • 	 – )قاب�سة(  املتو�سط  البحر  جمموعة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 

.)2005/7(

•رئي�س جمل�س اإدارة / املدير العام لبنك البحر املتو�سط وامل�سارف  	
وال�سركات التابعة له – لبنان )2005/7(.

•ع�سو جمل�س اإدارة �سركة املتو�سط واخلليج للتاأمني واإعادة التاأمني  	
)ميد غلف البحرين( – البحرين , )2005/6(.

.) • ع�سو جمل�س اإدارة �سركة ميدغلف هولدنغ – لبنان )2005/5	

تركيا  • 	 –  Turk Telekom A.S. �سركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 

.)2005(

 • 	Entreprise des Travaux Internationaux ع�سو جمل�س اإدارة

)ETI( فرن�سا , )2003/6(.

فرن�سا  • 	 – اإنرتنا�سيونال  اأوجيه  �سركة  اإدارة  جمل�س  ع�سو 

.)2003/5(

ال�سعودية   / املحدودة  اأوجيه  �سعودي  �سركة  اأول  رئي�س  •نائب  	
.)2003/3(

•ع�سو جمل�س اإدارة �سركة املتو�سط واخلليج للتاأمني واإعادة التاأمني  	
)ميد غلف ال�سعودية( – ال�سعودية , )1999/7(.

 – • 	 3C   Telecommunications )PTY( اإدارة  جمل�س  ع�سو 

جنوب اإفريقيا )1999/6(.

لبنان. • رئي�س جمل�س اإدارة �سركة اإيراد لال�ستثمار )قاب�سة( – 	

لبنان. • رئي�س جمل�س اإدارة املال لال�ستثمار )قاب�سة( – 	

م
نه

 م
ّل

 ك
ن

 ع
ية

يف
عر

ة ت
بذ

ون
ة  

دار
 اإل

س
جل

 م
اء

ض
 أع

اء
سم

أ



47

ال�سيد / »حممد ثابت« عبد الروؤوف �سليمان الطاهرالإ�سم

ع�سو جمل�س الإدارة  املن�سب

2004/3/3تاريخ الع�سوية 

1928تاريخ امليالد

- دبلوم يف الت�سويق, املعهد الدويل للت�سويق امللحق بجامعة هارفرد,  ال�سهادات العلمية 

    امريكا )1966(.

- ماج�ستري يف الإدارة, هولندا, عام 1963.

اخلربات العملية

الع�سويات

اإدارتها )منذ  �سومان وع�سو جمل�س  موؤ�س�سة عبد احلميد  - مدير عام 

عام 2003(.

 –  2003/2 )من  – الأردن  واخلليج  الأردن  بنك  اإدارة  جلنة  رئي�س   -

.)2004/2

 – – الأردن من )1996  اإدارة �سركة البرتول الوطنية  - رئي�س جمل�س 

1999( ومن )2002 – 2003(.

- ع�سو يف جمل�س اإدارة البنك املركزي الأردين )2001 – 2004(.

رجال  احتاد  عام  واأمني  الأردنيني  الأعمال  رجال  رئي�س جمعية  نائب   -

الأعمال العرب )منذ عام 1997(.

الأردنية  الفو�سفات  مناجم  �سركة  اإدارة  جمل�س  وع�سو  عام  مدير   -

)للفرتة من 1992/4 – 1993/9(. 

- توىّل اإدارة �سركة مناجم الفو�سفات الأردنية – الأردن 

  )1974 – 1976( و)1992 – 1993(.

- وزير الطاقة والرثوة املعدنية يف الأردن 

   )من 1989/12 – 1991/10(.  

- نائب رئي�س جمل�س اإدارة �سركة البوتا�س العربية – الأردن 

)1989 – 1980(   

واجلامعة        الأردنية  اجلامعة  يف  العلمي  البحث  جمال�س  يف  ع�سو   -

الها�سمية.

 .) • اجلمعية الأردنية للبحث العلمي – الأردن )منذ عام 1999	

الأردن  • 	 – الب�سرية  املوارد  لتنمية  الوطني  املجل�س  يف  ع�سو 

.)1998(

يف  الأعمال  لإدارة  غزاله  اأبو  طالل  كلية  اأمناء  جمل�س  يف  •ع�سو  	
اجلامعة الأملانية الأردنية – الأردن.

 – • ع�سو يف جمل�س اإدارة كلية الداب واللغات يف اجلامعة الأردنية 	

الأردن. 
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ال�سادة / املوؤ�س�سة العامة لل�سمان الجتماعي الإ�سم

ميثلها ال�سيد / اإبراهيم يو�سف اإبراهيم عز الدين

ع�سو جمل�س الإدارةاملن�سب

2001/9/20تاريخ الع�سوية  ع�سوية ال�سخ�س العتباري: 

2006/3/31 ع�سوية ممثل ال�سخ�س العتباري: 

1934/12/3تاريخ امليالد

بكالوريو�س يف العلوم ال�سيا�سية , اجلامعة الأمريكية يف بريوت , ال�سهادات العلمية 

عام 1955.

اخلربات العملية

الع�سويات

- عمل رئي�سًا للمجل�س الأعلى لالإعالم )2006-2002(.

- عمل مديرًا عامًا ملوؤ�س�سة عبد احلميد �سومان )2002-1997(.

- ُعنّي ع�سوًا يف جمل�س الأعيان عام 1989 ولدورة برملانية واحدة .

فرتات  يف  لالإعالم  ووزيرًا  الوزراء  رئا�سة  ل�سوؤون  للدولة  وزيرًا  عمل   -

خمتلفة بني عامي )1995-1989(.

- عمل رئي�سًا لديوان اخلدمة املدنية )1989-1986(.

واأملانيا   �سوي�سرا  من  كل  يف  الها�سمية  الأردنية  للمملكة  �سفريًا  عمل   -

اإىل عمله  بالإ�سافة  الأمريكية,  املتحدة  والوليات  الحتادية وبريطانيا 

والرنويج  والدامنارك  وال�سويد  النم�سا  من  كل  يف  مقيم  غري  ك�سفري 

ولوك�سمبورغ وهولندا )1985-1975(.

- عمل وكياًل لوزارة الإعالم )1975-1971(

- عمل يف جمال ال�سحافة الأجنبية والإعالم اخلارجي يف وزارة الإعالم  

وفـي الديوان امللكي الها�سمي )1971-1965(

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

- عمل يف اإدارة ال�سوؤون اخلارجية بوزارة املوا�سالت ويف رئا�سة الوزراء 

ويف دائرة املطبوعات / وزارة اخلارجية    )1958-1955(

)منذ  الأردن  • 	 – الأردين  املركزي  البنك  اإدارة  جمل�س  ع�سو 

.)2007/3

 – • لالإبداع 	 بن احل�سني  امللك عبد اهلل  اأمناء جائزة  ع�سو جمل�س 

الأردن.

الأردن. • ع�سو جمل�س اأمناء املركز الوطني حلقوق الإن�سان – 	

الأردن. • نائب رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�س�سة عبد احلميد �سومان – 	

الأردن. • ع�سو جمل�س اأمناء اجلامعة الها�سمية – 	

باجلامعة  الإ�سرتاتيجية  الدرا�سات  مركز  اإدارة  جمل�س  •ع�سو  	
الأردنية – الأردن.
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ال�سادة / موؤ�س�سة عبد احلميد �سومان الإ�سم 

ميثلها الدكتور / تي�سري ر�سوان �سليم ال�سمادي

ع�سو جمل�س الإدارةاملن�سب

2006/3/31تاريخ الع�سوية  ع�سوية ال�سخ�س الإعتباري: 

2006/3/31 ع�سوية ممثل ال�سخ�س الإعتباري: 

1966/4/14تاريخ امليالد

ال�سهادات العلمية

اخلربات العملية

الع�سويات
 

- بكالوريو�س يف الإقت�ساد - جامعة الريموك, عام 1988.

- ماج�ستري يف الإقت�ساد - اجلامعة الأردنية, عام 1994.

- دكتوراه يف اقت�ساديات التنمية والتجارة - جامعة ولية يوتا, عام   

  .1998   

 - الرئي�س التنفيذي ل�سركة الإ�سرتاتيجية الأوىل لال�ست�سارات

    )منذ 2006(.

- وزير التخطيط والتعاون الدويل ووزير تطوير القطاع العام,

   )عام 2005(. 

- رئي�س جمل�س اخلدمة املدنية, العام 2005.

- اأمني عام وزارة التخطيط والتعاون الدويل )2004 – 2005(.

- نائب حمافظ وحمافظ الأردن لدى البنك الدويل

.)2005 – 2003(  

- حما�سر غري متفرغ يف القت�ساد/اجلامعة الأردنية

.)2002 – 2000(   

الأردن  • الدويل– 	 الإ�سالمي  العربي  البنك  اإدارة  جمل�س  رئي�س 

.)2008/10(

 – • القدامى 	 واملحاربني  الع�سكريني  املتقاعدين  موؤ�س�سة  يف  ع�سو 

الأردن )2008(.

عام  )منذ  تون�س  • 	 – لتون�س  العربي  البنك  اإدارة  جمل�س  ع�سو 

 .)2006

 – • ع�سو جمل�س اأمناء ال�سندوق الأردين الها�سمي للتنمية الب�سرية 	

الأردن )منذ 2006(.

.) • ع�سو املجل�س ال�ست�ساري ملحافظة عجلون – الأردن )2006/2	

بنك  ومنها   , املوؤ�س�سات  من  العديد  اإدارة  جمال�س  يف  �سابق  •ع�سو  	
تنمية  موؤ�س�سة  ال�ستثمار,  ت�سجيع  موؤ�س�سة  ال�سناعي,  الإمناء 

املياه,  �سلطة  الكهرباء,  توليد  �سركة  التجارية,  املراكز  ال�سادرات 

�سلطة وادي الأردن.
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ال�سيد / ريا�س برهان طاهر كمال الإ�سم 

ع�سو جمل�س الإدارةاملن�سب

2005/7/9تاريخ الع�سوية 

1943/12/6تاريخ امليالد

- بكالوريو�س هند�سة مدنية – جامعة لندن, عام 1965.ال�سهادات العلمية 

- ماج�ستري هند�سة اإن�ساءات – جامعة لندن, عام 1966.

اخلربات العملية

الع�سويات

  - مدير تنفيذي ل�سركة اأرابتك القاب�سة امل�ساهمة العامة

    )منذ عام 2005(.

- موؤ�س�س ومدير عام �سركة ارابتك للمقاولت - دبي

    )منذ1974(.

- مهند�س لدى �سركة روبرت مكالباين للهند�سة – لندن 

)1974 -1970(   

- مهند�س لدى �سركة �ساهني للهند�سة واملقاولت 

)1970 – 1966(   

ارابتك القاب�سة / دبي •  ع�سو جمل�س ادارة �سركة 	

ديبا املتحدة / دبـي •  ع�سو جمل�س ادارة �سركة 	

جلف كابيتال / اأبو ظبي •  ع�سو جمل�س ادارة �سركة 	

بنك تريكالند / اإ�سطنبول •   ع�سو جمل�س ادارة 	

البنك العربي - �سورية  / دم�سق •   ع�سو جمل�س ادارة 	

�سركة التاأمني العربية / بريوت •  ع�سو جمل�س ادارة 	

�ستاليت انرت اكتيف �سي�ستمز / دبي •  ع�سو جمل�س ادارة �سركة 	

ع�سو جمل�س اأمناء اجلامعة الأمريكية / بريوت • 	 

نائب رئي�س موؤ�س�سة التعاون / جنيف • 	 
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ال�سيد / وهبه عبد اهلل وهبه متاريالإ�سم

ع�سو جمل�س الإدارةاملن�سب

2006/3/31تاريخ الع�سوية 

1963/5/14تاريخ امليالد

بكالوريو�س يف اإدارة الأعمال والتمويل, جامعة ويب�سرت )جنيف(,ال�سهادات العلمية 

عام 1984.

اخلربات العملية

الع�سويات

– جنيف )منذ  �س.م  و�سركاه  وامتار  الإدارة,  ورئي�س جمل�س  - موؤ�س�س   

.)2003

 - مدير تنفيذي , �سوكافينا �س.م – جنيف )1999- 2002(.

 - م�ست�سار / مرتبط بالرئي�س, �سركة احتاد املقاولني الدولية �س.م.

    اأثينا   – اليونان )1999-1991(.

 - املتاجر الرئي�س, �سوكافينا �س.م. – جنيف )1983–1991(.

 - تدرب على مهنة املتاجرة يف الأ�سواق املالية, �سركة مرييل لين�س – لندن 

.)1983-1982(

)منذ  لبنان  • 	 – لالأعمال  العربي  البنك  اإدارة  جمل�س  ع�سو 

.)2007/5

لبنان )منذ  • ع�سو جمل�س اإدارة �سركة العربي للتمويل )قاب�سة( – 	

.)2007/5

)منذ  زيوريخ   - )�سوي�سرا(  العربي  البنك  اإدارة  جمل�س  •ع�سو  	
.)2007/4

)منذ  لبنان  • 	 – العربية  التاأمني  �سركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 

.)2006/6

)منذ  لبنان  • 	 – التجارية  الأبنية  �سركة  اإدارة  جمل�س  ع�سو 

 .)2006/6

.) • ع�سو يف اجلمعية اخلريية )منذ عام 2006	

.) • ع�سو يف جمعية اآكت فور ليبانون )منذ عام 2005	

)منذ  لبنان  • 	 – الوطني  العتماد  بنك  اإدارة  جمل�س  ع�سو 

.)2004/8

يف  تاأ�سي�سها  )منذ  جنيف  • 	 – و�سركاه  ومتار  اإدارة  جمل�س  رئي�س 

.)2003/1

• رئي�س جمل�س اإدارة اميوفينا هولدنغ �س.م.ل. – لبنان. 	

يف  تاأ�سي�سها  )منذ  جنيف  • 	 – �س.م.  اميوفينا  اإدارة  جمل�س  رئي�س 

 .)2001/3

.) • ع�سو يف جمعية ايبو )جمعية الروؤ�ساء ال�سبان( )منذ عام 1999	

( ونائب  • ع�سو جمل�س اإدارة يف �سوكافينا – جنيف )منذ 1990/11	

رئي�س جمل�س الإدارة )منذ 1998/8(.
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ال�سيد / “حممد عبد احلميد” عبد املجيد �سومان

رئي�س جمل�س الإدارة / املدير العام

1972/10/1  : تاريخ التعيني     

1947/1/1  : تاريخ امليالد    

  

ال�سهادات العلمية:

بكالوريو�س اإدارة اأعمال / اجلامعة الأمريكية يف بريوت, عام 1970.

 اخلربات:

توىل من�سب رئي�س جمل�س الإدارة / املدير العام للبنك العربي بتاريخ 2005/7/9.  -

توىل من�سب نائب رئي�س جمل�س الإدارة / املدير العام للبنك العربي بتاريخ 2001/5/24.  -

توىل من�سب املدير الإقليمي التنفيذي لفروع البنك العربي يف منطقة اخلليج العربي خالل الفرتة  1972   -

. 1976 –
عمل ملدة 25 عاما كم�ساعد ملدير عام البنك العربي, وتراأ�س اللجنة العليا لالئتمان بالإ�سافة اإىل العديد من   -

اللجان العليا الأخرى يف البنك.

ع�سو جمل�س الأعيان الأردين )منذ 2005/11( .  -

ع�سو جمل�س اإدارة البنك املركزي الأردين )من 2001 – 2005( .  -

 البيانات الأخرى:

رئي�س جمل�س اإدارة البنك العربي )�سوي�سرا( املحدود – �سوي�سرا )منذ 2002/4/18 (.  -

رئي�س جمل�س اإدارة بنك اأوروبا العربي – بريطانيا )منذ 2006/6/28(.  -

نائب رئي�س جمل�س اإدارة بنك ُعمان العربي – �سلطنة عمان )منذ 2001/6/25 (.  -

ع�سو جمل�س اإدارة البنك العربي الوطني – اململكة العربية ال�سعودية )منذ 2001/6/25( .  -

رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�س�سة عبد احلميد �سومان – الأردن )منذ 2007/4/26( .  -

رئي�س جمل�س اإدارة �سركة العربي كابيتال  املحدودة– الإمارات العربية املتحدة  )منذ عام 2005 (.  -

رئي�س هيئة املديرين ل�سركة جمموعة العربي لال�ستثمار ذ م م – الأردن  )منذ عام 2004( .  -

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

ارة
إلد

س ا
جل

 م
رير

تق

  
ارة

إلد
س ا

جل
 م

رير
تق

 



53

ال�سيد / مي�سيل انطون نخلة عقاد

م�ساعد املدير العام

2006/9/17  : تاريخ التعيني     

1953/12/18  : تاريخ امليالد    

  

ال�سهادات العلمية:

بكالوريو�س يف علوم التجارة واإدارة الأعمال, اجلامعة الأمرييكية يف بريوت, عام 1976.

ماج�ستري اإدارة اأعمال, جامعة تك�سا�س, اأو�سنت / الوليات املتحدة الأمريكية, عام 1978.

 اخلربات:

مدير اإدارة ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا, جمموعة �سيتي بنك  )2004/1/1 – 2006/9/16 (.  -

رئي�س جمموعة الئتمان ل�سمال وغرب اإفريقيا, جمموعة �سيتي بنك ) 2001/7/1 – 2003/12/1 (.  -

رئي�س جمموعة الئتمان, �سيتي بنك  )1988/6/1 – 2001/7/1 (.  -

رئي�س جمموعة عالقات ال�سركات, �سيتي بنك  )1982/7/1- 1988/6/1( .  -

م�سوؤول عالقات ائتمانية لل�سركات, �سيتي بنك  )1979/7/1 – 1982/6/1 (.  -

  

البيانات الأخرى:

رئي�س جمل�س اإدارة البنك العربي لتون�س – تون�س.  -

-             ع�سو جمل�س اإدارة بنك اأوروبا العربي – بريطانيا.

نائب رئي�س هيئة املديرين ل�سركة جمموعة العربي لالإ�ستثمار  ذ م م – الأردن.  -

-             ع�سو جمل�س اإدارة ال�سركة العربية الوطنية التاأجري ذ م م – الأردن.

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



54

الدكتور / “حممد غيث” علي حممد م�سمار

امل�ست�سار القانوين / اأمني �سر جمل�س الإدارة

1999/9/1  : تاريخ التعيني     

1961/11/24  : تاريخ امليالد    

  

ال�سهادات العلمية:

بكالوريو�س احلقوق, اجلامعة الأردنية, عمان / الأردن, عام 1984.  -

ماج�ستري يف القانون التجاري, جامعة لندن, بريطانيا, عام 1992.  -

دكتوراه يف القانون, جامعة لندن, بريطانيا, عام 1998.   -

  

اخلربات:

م�ست�سار قانوين / اأمني �سر جمل�س اإدارة البنك العربي.  -

قا�س  يف حمكمة بداية عمان )1989/9/1 – 1999/8/30(.  -

قا�س  ع�سكري )1984/3/28 – 1989/6/19(.  -

البيانات الأخرى:

ع�سو جمل�س اإدارة البنك العربي لتون�س – تون�س.  -
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ال�سيد / غ�سان حنا �سليمان ترزي

املدير املـــايل

2003/8/1 تاريخ التعيني :     

1964/1/8 تاريخ امليالد:     

  

ال�سهادات العلمية:

بكالوريو�س اإقت�ساد, جامعة اأكاديا, كندا, عام 1984.  -

ماج�ستري يف اإدارة الأعمال, جامعة ليوفن )Leuven(, بلجيكا, عام 1986.  -

حا�سل على العديد من ال�سهادات املهنية CBA & CPA من الوليات املتحدة الأمريكية   -

و�سهادة FAIBF من ا�سرتاليا.

  

اخلربات:

رئي�س اإدارة الرقابة املالية واإدارة املخاطر, موؤ�س�سة اخلليج لال�ستثمار, الكويت   -

.) 2003/7 – 2003/2 (

�سريك, KPMG حما�سبون قانونيون ومدققون معتمدون, عمان / الأردن ) 1994 – 2003 (.  -

م�ساعد مدير, البنك الأهلي الأردين  )1992 – 1993(.  -

مدقق رئي�سي, دجاين وعالء الدين و�سركاهم  )1991 – 1992(.  -

مدقق, اآرثر اأندر�سون و�سركاه  )1989 – 1990 (.  -

  

البيانات الأخرى:

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

ع�سو جمل�س اإدارة البنك العربي الوطني – اململكة العربية ال�سعودية.  -

ع�سو جمل�س اإدارة �سركة اأراب جلف – تك خلدمات اأنظمة املعلومات , املنطقة احلرة / دبي.  -

ع�سو جمل�س اإدارة تريكلند بنك – تركيا.  -

ع�سو جمل�س اإدارة �سركة اأرابيال خلدمات اأنظمة املعلومات , لندن – بريطانيا.  -

ع�سو جمل�س اإدارة ال�سركة العربية للخدمات امل�سرتكة , املنطقة احلرة / دبي.  -
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ال�سيد / “حممد �سليم” حممد عمر ال�سيخ

نائب رئي�س تنفيذي / رئي�س جمموعة الئتمان

2006/12/1  : تاريخ التعيني     

1956/2/28  : تاريخ امليالد    

  

ال�سهادات العلمية:

بكالوريو�س التجارة, الكلية اجلامعية للتجارة, كرات�سي / الباك�ستان.  -

ماج�ستري يف اإدارة الأعمال, جامعة البنجاب, الباك�ستان.  -

 

اخلربات:

توىل من�سب نائب الرئي�س التنفيذي / رئي�س جمموعة الئتمان يف  البنك العربي / الأردن   -

)منذ �سهر 2006/12(.  

املدير الإقليمي, بنك باركليز, دبي / الإمارات العربية املتحدة )من 2004 – 2006(.   -

رئي�س جمموعة العمليات / افريقيا, بنك باركليز, جوهان�سربج/ جنوب اأفريقيا )من 2002 – 2003(.  -

املدير الإقليمي لإدارة املخاطر, �سيتي بنك/ جوهان�سربج/جنوب اأفريقيا, )من 2001 – 2002(.  -

نائب املدير العام, �سيتي بنك/ لجو�س – نيجرييا, )من 1998 – 2001(.  -

مدير اإقليمي لت�سهيالت ال�سركات, �سيتي بنك/ لهور – الباك�ستان, )من 1996 - 1997(.  -

مدير اإدارة الأ�سول, �سيتي بنك/ كرات�سي – الباك�ستان, )عام 1995(.  -

مدير ت�سهيالت ال�سركات املحلية, �سيتي بنك/ دبي – الإمارات العربية املتحدة, )من 1991 – 1994(.  -

مدير اإدارة املخاطر, �سيتي بنك/ دبي – الإمارات العربية املتحدة, )من 1989 – 1990(.  -

مدير وحدة اإدارة الئتمان / الت�سويق, �سيتي بنك/ لهور – الباك�ستان, )من 1981 – 1989(.  -

 

البيانات الأخرى:

ح�سل على العديد من الدورات التدريبية يف خمتلف جمالت الئتمان والبنوك.  -
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ال�سيد / حممد عبد الفتاح حمد الغنمة

نائب رئي�س تنفيذي / جمموعة الأعمال امل�سرفية وال�ستثمارية لل�سركات

2007/2/1 تاريخ التعيني :     

1953/1/6 تاريخ امليالد  :     

  

ال�سهادات العلمية:

العربية  اململكة  �سعود(,  )امللك  الريا�س  جامعة  ريا�سيات,  تخ�س�س  علوم/  بكالوريو�س   -

ال�سعودية, عام 1975.

دبلوم برجمة كمبيوتر, لندن, عام 1976.  -

  

اخلربات:

تويل من�سب نائب الرئي�س التنفيذي / جمموعة الأعمال امل�سرفية وال�ستثمارية لل�سركات يف البنك العربي -   -

الأردن  )منذ �سهر 2007/2(.

رئي�س جمموعة متويل ال�سركات, البنك ال�سعودي الفرن�سي, الريا�س/ ال�سعودية  )من 1999 – 2007( .  -

الريا�س,  املتحد(,  ال�سعودي  )البنك  املتحد  التجاري  ال�سعودي  البنك  ال�سركات,  متويل  جمموعة  رئي�س   -

اململكة العربية ال�سعودية,  )من 1995 – 1999 (.

م�ساعد مدير عام الت�سهيالت, بنك القاهرة – عمان, الأردن,  )من 1990 – 1995( .  -

مدير ت�سهيالت ال�سركات, بنك اخلليج الدويل/ البحرين,  )من 1989 – 1990( .  -

مدير ت�سهيالت الفروع الأجنبية, البنك العربي/ الإدارة العامة – الأردن,  )من 1987 – 1988( .  -

نائب رئي�س / �سابط العمليات الرئي�سي, �سيتي بنك/ جنوب اأفريقيا  )من 2000/7 – 2002/12 (.  -

الأمريكي,  ال�سعودي  البنك  الريا�س/  بنك  �سيتي  الو�سطى,  للمنطقة  املقاولت  �سركات  ت�سهيالت  مدير   -

الريا�س/ ال�سعودية  )من 1976 – 1987 (.

 

البيانات الأخرى:

ع�سو جمل�س اإدارة البنك العربي الوطني , ال�سعودية.  -

ع�سو جمل�س اإدارة جمموعة العربي لال�ستثمار )العربي انف�ست( , الأردن.  -

ع�سو جمل�س اإدارة �سركة العربي كابيتال , ال�سعودية. م- 
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الآن�سة / دينا “حممد عبد احلميد “ عبد املجيد �سومان

Branding / نائب رئي�س تنفيذي

2006/8/1  : تاريخ التعيني     

1980/5/24  : تاريخ امليالد    

  

ال�سهادات العلمية:

بكالوريو�س يف العلوم املالية, كلية بنتلي/ وولثام, الوليات املتحدة الأمريكية, عام 2002.  -

ماج�ستري يف اإدارة الأعمال – اإدارة التغيري, كلية اإدارة الأعمال/ كلية بنتلي/ وولثام,  -

الوليـات املتحدة الأمريكية, عام 2006.  

اخلربات:

�سغلت من�سب نائب رئي�س تنفيذي/ دائرة Branding  يف البنك العربي  )منذ 2007(.  -

�سغلت من�سب مديرة مكتب املدير العام )بتاريخ 2006/8/1(.  -

م�ساعد مدير اخلزينة وحملل مايل يف البنك العربي/ نيويورك, الوليات املتحدة الأمريكية,  -

)من  2003/2 – 2004/6(.  

عملت يف م�سروع لدى موؤ�س�سة »State Street« بو�سطن/ ما�سا�سو�ست�س, الوليات املتحدة الأمريكية,  -

)من �سهر 1 – 2006/5(.  

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

عملت كمتدربة يف موؤ�س�سة Merrill Lynch يف بريلنغتون, الوليات املتحدة الأمريكية,   -

)من �سهر 6 – 2001/9(.  

عملت كمتدربة متجولة يف First Investors Corporation يف وولثام, الوليات املتحدة الأمريكية,    -

)من �سهر 9 – 2000/11(.  

 البيانات الأخرى:

ع�سو جمل�س اإدارة البنك العربي ا�سرتاليا املحدود – اأ�سرتاليا.  -

ع�سو جمل�س اإدارة �سركة الن�سر العربي للتاأمني – الأردن.  -
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ال�سيد / مروان ن�ساأت راغب ريال

نائب رئي�س تنفيذي – اإدارة املوارد الب�سرية

2005/6/1  : تاريخ التعيني     

1962/10/15  : تاريخ امليالد    

  

ال�سهادات العلمية:

بكالوريو�س يف الإقت�ساد والعلوم ال�سيا�سية, اجلامعة الأردنية, عمان/ الأردن, عام 1983.  -

ماج�ستري يف العالقات القت�سادية الدولية, اجلامعة الأردنية, عمان/ الأردن, عام 1994.  -

 اخلربات:

ي�سغل من�سب نائب رئي�س تنفيذي/ مدير اإدارة املوارد الب�سرية )منذ 2005/11(.  -

توىل عدة منا�سب عليا يف اإدارة املوارد الب�سرية بالبنك العربي )منذ عام 2004(.  -

مدير اإدارة املوارد الب�سرية, بنك املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية, الأردن )من 2003/10 – 2004/6(.  -

مدير اإدارة املوارد الب�سرية, �سلطة مدينة العقبة الإقت�سادية اخلا�سة, الأردن  -

)من 2003/6 – 2003/10(.

مدير دائرة امل�سرتيات, وزارة املالية, الأردن,  )من 1986 – 1995(.  -

مدير اإدارة املوارد الب�سرية, جمموعة ن�ستلة, الأردن  )من 2003/3 – 2003/6(.  -

مدير اإدارة املوارد الب�سرية, بنك القاهرة – عمان, الأردن  )من 1995/11 – 2002/1(.  -

  

البيانات الأخرى:

ح�سل على دورات تدريبية متقدمة يف خمتلف جمالت ال�سوؤون الإدارية واإدارة املوارد الب�سرية يف الأردن   -

واخلارج.
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ال�سيد / جماز اأحمد خان

نائب رئي�س تنفيذي / جمموعة العمليات

2007/9/1  : تاريخ التعيني     

1956/1/23  : تاريخ امليالد    

  

ال�سهادات العلمية:

بكالوريو�س يف التجارة, جامعة كرات�سي , الباك�ستان, عام 1975.  -

املتحدة  الوليات   ,)Central Michigan( ميت�سغان  جامعة  املالية,  العلوم  يف  ماج�ستري   -

الأمريكية, عام 1980.

 

 

اخلربات:

توىل من�سب رئي�س جمموعة العمليات يف البنك العربي/ الأردن )منذ �سهر 2007/9(.  -

املدير الإقليمي للرقابة ملناطق اأوروبا وال�سرق الأو�سط واأفريقيا, �سيتي بنك, لندن   -

)من 2005/1 – 2007/8 (.  

نائب رئي�س/ املدير الإقليمي للرقابة والتدقيق ملناطق اأوروبا الو�سطى وال�سرقية وال�سرق الأو�سط واأفريقيا,   -

�سيتي بنك, لندن  من)2002/1 – 2004( . 

نائب رئي�س/ �سابط العمليات الرئي�سي, �سيتي بنك/ جنوب اأفريقيا  )من 2000/7 – 2002/12(.  -

نائب رئي�س/ �سابط العمليات الرئي�سي, �سيتي بنك/ نيجرييا  )من 1995/2 – 2000/6 (.  -

نائب رئي�س/ مدير تدقيق, البنك ال�سعودي الأمريكي )�سامبا(, الريا�س  )من 1991/9 – 1995/1 (.  -

نائب رئي�س/ مدير تدقيق, �سيتي بنك, كرات�سي/ الباك�ستان  )من 1981/2 – 1991/8 (.  -

  

البيانات الأخرى:

ع�سو جمل�س اإدارة �سركة اأراب جلف تك خلدمات اأنظمة املعلومات / دبي.  -

ع�سو جمل�س اإدارة ال�سركة العربية للخدمات امل�سرتكة / دبي.  -
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اجلن�سيةاإ�سم الـمـ�ساهـــمالرقم

كما يف 2007/12/31كما يف 2008/12/31

الن�سبة %عـدد الأ�سهمالن�سبة %عدد الأ�سهم

املوؤ�س�سة العامة 1

لل�سمان الجتماعي

80اأردنية 118 615%15.00352 931 290%14.87

�سركة �سعودي اأوجيه 2

املحدودة

48�سعودية 026 490%8.99332 017 660%8.99

�سركة اأوجيه ميدل 3

اي�ست هولدنغ 

38لبنانية 283 480%7.16924 982 300%7.02
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ا�ستمر البنك العربي منذ تاأ�سي�سه يف عام 1930 يف حتقيق جناحات متوا�سلة وتو�سعًا م�ستمرًا لي�سبح بنكا اإقليميا 

على درجة عالية من التناف�سية. ولقد حتققت هذه املكانة نتيجة انتهاج البنك ل�سرتاجتية متوازنة تعتمد على كفاية 

مر  على  اأهدافها  الإ�سرتاتيجية  هذه  حققت  وقد  هذا,  املالية.  موؤ�سراته  كافة  يف  م�ستدام  منو  وحتقيق  املال  راأ�س 

ال�سنوات ب�سورة ديناميكية جتلت يف التو�سع املطرد اقليميا وعامليا وطرح املنتجات املتميزة واحلفاظ على النوعية  

العالية لالأ�سول وكذلك منو الأرباح بالإ�سافة اإىل موؤ�سرات اأخرى عديدة.

وجتدر الإ�سارة هنا اإىل القدرة العالية للبنك العربي على احلفاظ على اأدائه املتميز خالل الأزمات والظروف ال�سعبة 

متاما كما يف الظروف املواتية.   فمثاًل خالل العام 2008, ورغم حالة ال�سطراب ال�سديد التي �سادت الأ�سواق املالية 

العاملية والإقليمية, متكنت جمموعة البنك العربي من حتقيق اأرباح مرتفعة وحافظت على ت�سنيفها املتميز مقارنة 

مع البنوك الإقليمية والعاملية الأخرى.

كما مت اختـيار البـنك العربـي كـ “اأف�سل بنك يف الأردن” وذلك من قبل كل من ذا بانكر و يورو مني, و جلوبال فاينن�س, 

فاينن�س,  جلوبال  قبل  من  افريقيا  و�سمال  الو�سط  ال�سرق  وكذلك مت اختياره كـ “اأف�سل  ممول جتاري” ملنطقتي 

يف حني مت اختيار البنك التابع )م�سرف الوحدة( كاأف�سل بنك يف ليبيا, كما حّل البنك العربي يف املرتبة 152 �سمن 

قائمة اأف�سل األف بنك عاملي والتي تن�سرها جملة ذا بانكر �سنويًا.

هذا, وي�ستمر البنك العربي باحل�سول على ت�سنيفات ائتمانية متميزة من موؤ�س�سات الت�سنيف الئتمانية الرئي�سية 

مثل موديز , والتي منحت البنك موؤخرًا ت�سنيفا بدرجة »A2« للمتانة املالية وبدرجة »A3« للعملة الجنبية على املدى 

الطويل, مع موؤ�سر »م�ستقر«.  كذلك ركزت موديز على املوؤ�سرات والن�سب املالية التي متثل كفاية ال�سيولة لدى البنك 

وا�ستقرار حجم الودائع, ون�سبة كفاية راأ�س املال املرتفعة التي بلغت 16.2% والتي جتاوزت متطلبات كل من البنك 

املركزي الأردين ومقررات بازل 2.

من جانب اآخر, فاإن منح البنك العربي موؤ�سر »Stable« للفرتة املنظورة يعك�س ا�ستقرار البنك العربي ومكانتة  وقدرته 

على جتاوز الظروف ال�سعبة حتى يف ظل الأزمة املالية العاملية.  اإن �سمعة البنك العريقة تعتمد على ا�ستمرار جناح 

وال�سفافية  الر�سيدة  الرفيع للحوكمة  امل�ستوى  للمخاطر,  وكذلك  اإدارة ح�سيفة  �سيا�سته ال�ستثمارية املحافظة مع 

والإف�ساح.  فعلى �سبيل املثال كان البنك العربي من اأوائل املوؤ�س�سات التي اأف�سحت عن تاثرها بالزمة املالية العاملية 

التي اقت�سرت على م�ساركة يف �سندات قر�س �سادرة عن بنك ليمان برذرز بقيمة 20 مليون دولر قام البنك العربي 

باخذ خم�س�سات كافية لها. من جانب اآخر, اأكدت موؤ�س�ستا الت�سنيف الدوليتان فيت�س و�ستاندرد اآند بورز ت�سنيف 

البنك العربي  مب�ستوى »-Aِ«  وذلك للعملة الجنبية على املدى الطويل مع موؤ�سر »م�ستقر« حيث يعزز هذا الت�سنيف 

مركز البنك القيادي يف منطقتي ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا وح�سوره املميز يف املراكز املالية العاملية.

نتيجة لكل ذلك, فاإن و�سع البنك التناف�سي يتعزز ب�سكل م�ستمر من خالل نتائجه املالية وتطور موؤ�سراته الرئي�سية 

العامل  الرئي�سية يف  املالية  واملراكز  اإفريقيا  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  التابعة يف منطقتي  واملوؤ�س�سات  الفروع  و�سبكة 

وحمفظته املتنوعة من املنتجات واخلدمات املالية املتميزة التي تلبي احتياجات عمالئه ب�سكل متكامل, بالإ�سافة اإىل 

�سمعته وتاريخه العريق املمتد على مدى 79 عامًا, مما يجعل البنك العربي املوؤ�س�سة الأكرث اأمانًا يف العامل العربي, حيث 

اأثبت ومنذ تاأ�سي�سه باأنه املالذ الآمن لودائع عمالئه, اإذ اإنه وّفى بالتزاماته نحوهم ونحو جميع الأطراف الأخرى يف 

اأحلك الظروف وبدون تاأخري.
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ح�سة البنك العربي يف ال�سوق والو�سع التقديري لن�ساط ال�سركة قيا�سًا مبناف�سيها.

تختلف ح�سة البنك العربي يف ال�سوق تبعًا للبلد الذي يعمل فيه وطبيعة الن�ساط الذي يزاوله يف ذلك البلد والبعد املايل 

الذي يتم قيا�س ح�سته فيه, وميكن تقدير ح�سة البنك باملقارنة مع مناف�سيه يف بع�س الأ�سواق املختارة كما يلي:

 ح�سة البنكالبلــــد
 من جمموع املوجودات

 ح�سة البنك
 من حجم

 الودائع

 ح�سة البنك من
 الت�سهيالت الئتمانية

 املبا�سرة

7.20%3.22%3.66% مملكة البحرين

2.40%2.03%2.03% جمهورية م�سر العربية

18.10%25.83%24.07% اململكة الأردنية الها�سمية

1.39%1.56%1.47% اجلمهورية اللبنانية

31.97%36.71%34.13%فل�سطني

1.08%1.66%1.19% دولة قطر

0.84%1.05%0.90% دولة الإمارات العربية املتحدة

11.30%18.50%16.70% اجلمهورية اليمنية

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

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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القوانني  منتجاتها مبوجب  اأي من  اأو  ال�سركة  بها  تتمتع  امتيازات  اأو  اأية حماية حكومية  توجد  ل   

والأنظمة اأو غريها.

كما ل توجد اأية براءات اخرتاعات اأو حقوق امتياز ح�سلت ال�سركة عليها.   
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ل يوجد اعتماد على موردين حمددين اأو عمالء رئي�سيني حمليا وخارجيا ي�سكلون 10% فاأكرث 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 ان معايري اجلودة الدولية ل تنطبق على البنك.

 هذا, وجتدر الإ�سارة اإىل اأن البنك العربي قد ح�سل على عدد من الت�سنيفات املتميزة من العديد من موؤ�س�سات 

الت�سنيف الدولية املرموقة, مثل موؤ�س�سة فيت�س التي منحت البنك ت�سنيفا بدرجة -A وموؤ�س�سة �ستاندرد اند بورز 

 A2 وذلك للعملة الجنبية على املدى الطويل. ومن جهة اخرى, ح�سل البنك العربي على ت�سنيف بدرجة A- بدرجة

للمتانة املالية وبدرجة  A3 للعملة الجنبية على املدى الطويل من موؤ�س�سة موديز.

 كما ح�سل البنك العربي اأي�سا على عدد من اجلوائز املتميزة خالل عام 2008, من اأهمها ما يلي:

املرتبة الرابعة بني البنوك العربية – جلوبال فاينن�س  -

املرتبة 79 بني 200 موؤ�س�سة عاملية من حيث املوجودات – جلوبال فاينن�س  -

اأف�سل ممول جتاري يف منطقة ال�سرق الأو�سط والأردن – جملة جلوبال فاينن�س  -

اأف�سل بنك يف جمال تداول العمالت يف الأردن – جلوبال فاينن�س  -

اأف�سل بنك يف الأردن لعام 2008 – يورومني, بانكر, جلوبال فاينن�س.  -

�سنف البنك العربي الإ�سالمي الدويل كاأف�سل بنك اإ�سالمي يف الأردن ومنطقتي ال�سرق   -

الأو�سط و�سمال اإفريقيا با�ستثناء دول جمل�س التعاون اخلليجي لعام 2008 – جلوبال 

فاينن�س.

اأف�سل بنك يف اليمن لعام 2008 – جلوبال فاينن�س.  -

ول �سك يف اأن تلك الت�سنيفات واجلوائز كان وما يزال لها اأثر بالغ يف تعزيز القدرات التناف�سية للبنك العربي مقارنة 

بالبنوك الأخرى.
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املجموع / املنطقة ال�سهادات املهنية  برامج اللغة

 الإجنليزية

واحلا�سوب

 الدورات التي عقدت

يف الإدارة العامة

 الربامج الإ�سرتاتيجية

)الرواد والقيادات)

 الربامج واملوؤمترات

اخلارجية

 برامج تاأهيل

 القيادات

الو�سطى

 الربامج املوازية

وغري املجدولة

اخلطة التدريبية    املنطقة

 عدد

املتدربني

 عدد

الدورات

 عدد

املتدربني

 عدد

الدورات

 عدد

املتدربني

 عدد

الدورات

 عدد

املتدربني

 عدد

الدورات

 عدد

املتدربني

عدد

الدورات 

 عدد

املتدربني

 عدد

الدورات

 عدد

املتدربني

 عدد

الدورات

 عدد

املتدربني

 عدد

الدورات

 عدد

املتدربني

 عدد

الدورات

4 733 497 - - 132 29 - - 74 115 504 93 - - 2 838 184 1 185 76 الأردن

829 78 - - 8 1 16 6 - - 92 26 318 26 395 19 - - فل�سطني

415 97 7 6 6 6 32 15 - - 118 50 - - 85 9 167 11 م�سر

518 93 57 42 90 15 - - - - 29 21 - - 324 13 18 2 املغرب

104 16 - - - - - - - - 6 2 4 2 70 11 24 1 اجلزائر

281 50 - - 5 2 13 10 - - 60 24 - - 203 14 - - لبنان

523 68 - - 52 8 - - - - 121 41 171 8 - - 179 11 اليمن

123 50 7 6 4 4 11 7 - - 19 14 - - 48 5 34 14 البحرين

713 122 1 1 4 2 12 5 - - 255 74 2 1 318 31 121 8 الإمارات

80 11 - - - - 3 2 - - 3 2 4 3 3 1 67 3 قطر

8 319 1 082 72 55 301 67 87 45 74 115 1 207 347 499 40 4 284 287 1 795 126  املجموع
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مقدمـة:

تقوم جمموعة البنك العربي بالتعامل مع املخاطر امل�سرفية ب�سكل �سامل �سمن اإطار كلي لإدارة خماطر الن�ساط 

وفقا لأف�سل املعايري والأعراف واملمار�سات امل�سرفية, مدّعمة بهيكل حاكمية على م�ستوى جمل�س الإدارة وم�ستوى 

الإدارة التنفيذية بالإ�سافة اإىل عملية ال�سبط والرقابة على ثالثة م�ستويات كما يلي:

اللجــان:

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

اللجنة العليا لإدارة املوجودات واملطلوبات.   ·
·  جلنة الإدارة التنفيذية.

·  جلنة الئتمان العليا.

ثالثة م�ستويات للرقابة:

·  م�ستوى وحدات الن�ساط واملناطق اجلغرافية.
·  جمموعة اإدارة املخاطر وجمموعة الإلتزام الرقابي.

اإدارة التدقيق الداخلي للمجموعة.  ·

اإدارة البنك التنفيذية ت�ستخدم نظاما كفوؤا وفعال  اأن  يقوم جمل�س الإدارة, من خالل جلانه املتعددة, بالتاأكد من 

للرقابة الداخلية.  كما اأن املدير العام, وب�سفته امل�سوؤول التنفيذي الأعلى �سمن هيكل ن�ساطات البنك , يعترب امل�سوؤول 

امل�سوؤول عن حتديد املخاطر  اأما املدير املايل للمجموعة, فهو  اإدارة املخاطر واملمار�سات املرتبطة بها.   الأول عن 

املالية, الرقابة, املحافظة على نوعية املعلومات املالية والتاأكد من �سالمة ودقة البيانات املالية التي يتم الإف�ساح 

عنها. 

من جهة اأخرى, يقوم روؤ�ساء وحدات العمل الإ�سرتاتيجية بالتعرف على املخاطر املرتبطة بن�ساط وحداتهم واإدارتها 

اإدارة خماطر ال�سيولة وخماطر  بال�سكل املنا�سب. و�سمن هذا الإطار, يعترب رئي�س جمموعة اخلزينة امل�سوؤول عن 

ال�سوق , اأما رئي�س جمموعة اإدارة املخاطر فهو امل�سوؤول عن اإدارة كافة اأنواع املخاطر.  كما اأن رئي�س جمموعة الإلتزام 

باأعماله,  التعليمات والت�سريعات والقوانني ذات العالقة  اأن البنك يلتزم بكافة  التاأكد من  الرقابي هو امل�سوؤول عن 

خا�سة تلك التي ت�سدر عن اجلهات الرقابية امل�سوؤولة. 
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هذا, واعتمادا على ن�ساطات كل وحدة من وحدات العمل يف البنك, فاإن رئي�س كل وحدة هو امل�سوؤول عن املخاطر 

املرتبطة باأعمال وحدته وذلك �سمن اإطار موؤ�س�سي يحدد ال�سالحيات والواجبات لكل وحدة �سمن حدود خماطر 

موافق عليها م�سبقًا.

اإدارة املخاطر للمجموعة:  

متثل جمموعة اإدارة املخاطر امل�ستوى الثاين للرقابة وذلك �سمن اإطار الهيكل املوؤ�س�سي لإدارة املخاطر للبنك, وهي 

الإدارة التنفيذية امل�سوؤولة عمليا عن تطوير نظام حمكم وفعال للتعرف على واإدارة املخاطر التي يتعر�س لها البنك, حيث 

ت�سمل �سالحياتها الأمور التالية:

و�سع �سيا�سات واإجراءات اإدارة املخاطر جلميع اأنواع املخاطر.    -

رفع م�ستوى املعرفة داخل البنك باأف�سل معايري ال�سناعة امل�سرفية.    -

-       تطوير وتطبيق الأطر املختلفة واملتعددة لإدارة املخاطر.

تطوير اأدوات قيا�س ومناذج منا�سبة لإدارة املخاطر.    -

تقييم ومراقبة املخاطر مقارنة باحلدود املقّرة ورفع التقارير املنا�سبة اإىل الإدارة التنفيذية للبنك.     -

�سمن هيكل جمموعة اإدارة املخاطر, فاإن لكل وحدة عمل يف البنك اأهدافا حمددة فيما يتعلق بتطوير اإدارة خماطر 

البنك وذلك وفقا لأف�سل املمار�سات واملعايري الدولية والتعليمات النافذة ويف اإطار الإلتزام بتعليمات البنك املركزي 

الأردين.

النظام  تفعيل  عن  امل�سوؤولة  وهي  الئتمان,  خماطر  لتقارير  املركزي  النظام  بتطوير  الئتمان  خماطر  دائرة  تقوم 

ال�سركات وكذلك نظام قيا�س خماطر التجزئة بالنقاط وذلك من خالل ت�سميم  الداخلي لقيا�س خماطر ائتمان 

وا�ستخدام النماذج املنا�سبة لهذا الغر�س.  هذا, وبا�ستخدام مناذج مطورة لقيا�س »احتمال الإخفاق«, ميكن لأنظمة 

املال  راأ�س  على  »العائد  بـ  اخلا�س  البنك  لنموذج  الأو�سع  التطبيق  عملية  وت�سهيل  تعزيز  بالنقاط  املخاطر  قيا�س 

املعدل باملخاطر«.  وكمدير مل�سروع تطبيق معيار بازل 2, فقد قامت دائرة خماطر الئتمان بو�سع كافة ال�سيا�سات 

والإجراءات والتوثيق الالزم مو�سع التنفيذ الفعلي.

نظام  عن  امل�سوؤولة  الدائرة  اأنها  كما  املخاطر,  حدود  هيكل  ومراقبة  باإعداد  وال�سيولة  ال�سوق  خماطر  دائرة  تقوم 

قيا�س القيمة املعر�سة للمخاطر Value-at-risk.  هذا ويتم تطبيق اأ�ساليب واأدوات اإدارة املخاطر الأخرى املعروفة 

بالتعاون مع اإدارة اخلزينة للتاأكد من �سمولية عملية اإدارة املخاطر واإ�سدار التقارير اخلا�سة بها.

من جانب اآخر, تقوم دائرة خماطر العمليات, امل�سوؤولة اأي�سا عن تغطية خماطر ال�سهرة واملخاطر الإ�سرتاتيجية, 

بقيادة عملية تطبيق اإطار �سامل وعلى م�ستوى البنك لإدارة املخاطر �سمن عملية تعزيز وتقوية ال�سوابط والرقابة 
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الداخلية للبنك, وذلك من خالل �سيا�سات واإجراءات مدعمة بو�سائل جمابهة و�سبط للمخاطر واإطار للتعرف على, 

وتقييم, و�سبط ورفع التقارير اخلا�سة مبخاطر العمليات لكافة اأن�سطة البنك.

اأما دائرة اأمن املعلومات, فهي اجلهة امل�سوؤولة عن و�سع وتنفيذ �سيا�سة �ساملة على م�ستوى البنك حلماية املعلومات 

وفقا لأف�سل املعايري واملمار�سات الدولية.  وقد قامت الدائرة بالفعل باإطالق عدة م�ساريع يتم تنفيذها حاليا بهدف 

تفعيل الرقابة ورفع م�ستوى املعرفة والتطبيق لدى العاملني يف البنك وذلك على م�ستوى املجموعة. 

التاأكد من وجود نظام متكامل لإدارة الأزمات وخطة ل�ستمرار  تقع على عاتق دائرة ا�ستمرارية الن�ساط م�سوؤولية 

العمل يف البنك يف حال وقوع اأزمات اأو حالت طوارئ.  لقد برهن التخطيط يف جمال احلالت الطارئة على اأهميته 

اإدارة  العليا من  البنك  اإدارة  اإىل متكني  امل�سبق  التخطيط  اأدى مثل هذا  البنك الطويل, حيث  تاريخ  وجدواه خالل 

وت�سغيل البنك باعلى م�ستوى ممكن من الكفاءة يف اأحلك الظروف والأزمات.  هذا, وي�ستخدم البنك قاعدة معلومات 

مركزية لأغرا�س املحافظة على وتطوير اأكرث من 450 خطة منف�سلة ل�ستمرار العمل تغطي كافة دوائر الإدارة العامة 

بالبنك واإداراته الإقليمية يف اخلارج.

مت تاأ�سي�س دائرة مراجعة خماطر الن�ساط خالل العام 2007 للقيام مبراجعة �ساملة لكل ن�ساط من اأن�سطة البنك.  

تقوم هذه الدائرة بالتاأكد من اأن حمافظ البنك يف كل بلد تتنا�سب مع البيئة القت�سادية لذلك البلد ومع الأهداف 

الإ�سرتاتيجية للبنك وال�سوق امل�ستهدف, حيث تقوم 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.  ويف حني تتم املراجعة على الأقل ب�سكل �سنوي, اإل انه يتم  اإجراء مراجعات 

الأحيان  بع�س  ويتم يف  كما  املحفظة,  ت�سمها  التي  القطاعات  وطبيعة  ال�سوق وحجم  على ظروف  اعتمادا  اإ�سافية 

تدعيم هذه املراجعات ب�سيناريوهات اختبار لأ�سوء الحتمالت.

خالل العام 2008 , متت اإ�سافة اإدارة التاأمني ملجموعة اإدارة املخاطر, حيث ي�سمل نطاق عمل هذه الإدارة الإ�سراف 

امل�ستوى  املجموعة وعلى  للبنك وذلك من خالل قاعدة معلومات مركزية على م�ستوى  التاأمني  �سيا�سات  على كافة 

املحلي.  هذا, وتقوم هذه الدائرة بالتاأكد من اأن كافة املخاطر القابلة للتاأمني يتم التعامل معها ب�سكل منا�سب, كما 

ت�سع كذلك معايري احلد الأدنى من التاأمني على م�ستوى املجموعة وعلى م�ستوى املنطقة.

خماطر الئتمان:

يف  وذلك  الئتمانية  املحفظة  ونوعية  م�ستوى  رفع  على  بالعمل  الئتمان  جمموعة  ا�ستمرت  املن�سرم,  العام  خالل 

تتوافق  الئتمان  اإ�سرتاتيجية  اأن  وب�سكل م�ستمر من  »التاأكد  اإىل  الرامية  العربي  البنك  اإ�سرتاتيجية جمموعة  �سوء 

مع املخاطر املقبولة من قبل جمل�س اإدارة البنك وتتوافق يف الوقت نف�سه مع التحديات التي تفر�سها خماطر البيئة 

املحيطة بالعمل«.  هذا, وت�ستند هذه الإ�سرتاتيجية اإىل اأف�سل املمار�سات, كما ت�ستند اإىل نظام عملي لإدارة املخاطر 

وتطوير املهارات الب�سرية والعمل �سمن حدود خماطر مقبولة.
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لقد �سملت امل�ساريع واملبادرات التي مت تطبيقها خالل العام 2008:

على  الرقابة  اإجراءات  بتوحيد  ي�سمح  مبا  الئتمان  حدود  لإدارة  املركزي  النظام  وحت�سني  تطوير   - 

الئتمان ورفع التقارير لدى جمموعة البنك.

مع  يتوافق  ومبا  البنك  جمموعة  م�ستوى  على  وخم�س�ساتها  للديون  الآيل  للت�سنيف  جديد  نظام    -

تعليمات الهيئات الرقابية.

التو�سع يف تطبيق النظام اجلديد لت�سنيف املخاطر, والذي يرمي اإىل توحيد اإجراءات ن�سر البيانات   - 

املالية للعمالء من كبار ال�سركات واملوؤ�س�سات التجارية �سمن اجلهات املعنية يف البنك.

الإت�سالت,  ت�سمل  والتي  الهامة  القطاعات  من  عدد  ن�ساطات  لتغطية  قطاعات  م�سوؤويل  تعيني   - 

الإن�ساءات والقطاع العقاري.

برامج تدريب مكثفة ملوظفي الئتمان وموظفي عالقات العمالء �سمن اإدارة جمموعة متويل ال�سركات   - 

وال�ستثمار امل�سريف, حيث مت توفري تدريب لأكرث من  خم�سماية  موظف �سمن جمموعة البنك خالل 

العام.

كذلك ا�ستمرت جمموعة الئتمان يف اأ�سلوبها املبادر والرامي ملراجعة حمافظ الت�سهيالت ب�سكل دوري وذلك على 

م�ستوى املناطق اجلغرافية وعلى م�ستوى القطاعات القت�سادية. �سمن هذا الطار, متت مراجعة كافة الت�سهيالت 

املمنوحة اإىل خمتلف القطاعات القت�سادية �سمن جمموعة البنك, كما مت اختبار مدى تاأثرها بالأزمة املالية العاملية 

احلالية.  وكذلك مت اإجراء مراجعة �سريعة ملحافظ بلدان معينة مع عمل اختبارات احل�سا�سية املنا�سبة ملواجهة اآثار 

الركود القت�سادي وال�سغوط الت�سخمية يف تلك البلدان,  بالإ�سافة اإىل املراجعات الدورية واملحددة م�سبقا ملحافظ 

الئتمان والتي مت اإجراوؤها بوا�سطة فرق الئتمان ومراجعة خماطر الئتمان يف البنك.

اإن النجاح يف اإدارة خماطر الئتمان يعتمد على ما يلي:

اتباع  اأهمية  على  التاأكيد  يتم  حيث  فيه,  الئتمان  وجمموعة  البنك  اأهداف  اأهم  اأحد  ي�سكل  والذي  •التنويع,  	
باملحددات  اللتزام  اإىل  بالإ�سافة  الئتمانية,  ملحافظه  البنك  باإدارة  يتعلق  فيما  وح�سيف  متحفظ  اأ�سلوب 

الرقابية بهذا اخل�سو�س.

العتبار  بعني  تاأخذ  ووا�سحة  مو�سوعية  تقييم  ملنهجية  وفقا  البنك  لعمالء  الئتمانية  اجلدارة  تقييم  يتم   • 	
العوامل الكمية والنوعية بالإ�سافة اإىل عامل اخلربة واملعرفة الطويلة.  كما مت تعزيز اأ�سلوب ت�سنيف املخاطر 

الئتمانية من خالل نظام جديد للتقييم معتمد لدى اأكرب البنوك الإقليمية والدولية.

•نظام موافقات ورقابة يعتمد على: 	
و�سالحيات  بواجبات  مكلفة  للبنك  العامة  الإدارة  م�ستوى  وعلى  البلدان  م�ستوى  على  ائتمانية  جلان   - 

حمددة تقوم على مبداأ الف�سل ما بني عملية الت�سويق والبيع وعملية التقييم والدرا�سة الئتمانية.
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خماطر  قبول  نظام  وتطبيق  امل�ستهدفة  والأ�سواق  القت�سادية  القطاعات  ودرا�سة  واف  مايل  حتليل   -

. RAAC الأ�سول

وحدات رقابة و�سبط للتاأكد من اللتزام ال�سارم بال�سيا�سات والإجراءات والأطر الت�سريعية وكذلك   -

اللتزام ب�سروط املوافقات الئتمانية و�سالمة التوثيق القانوين للت�سهيالت املمنوحة وا�ستكمال اإجراءات 

احل�سول على ال�سمانات الالزمة.

خماطر ال�سيولة:

متنوعة من م�سادر  بقاعدة  املجموعة  تتمتع  ال�سيولة, حيث  مو�سوع  على  تركيزها  العربي  البنك  توا�سل جمموعة 

التمويل, كما ت�ستمر, ولأغرا�س تعزيز ال�سيولة, بالحتفاظ مبحفظة وا�سعة من الأ�سول ال�سائلة التي تعمل كم�سدر 

اآثار ا�سطراب  الأثر الكبري يف حماية املجموعة من  ال�سيولة  للتمويل. ولقد كان لهذا الرتكيز امل�ستمر على  حمتمل 

وتقلبات الأ�سواق املالية الدولية التي ع�سفت بالعديد من املوؤ�س�سات امل�سرفية خالل العام 2008.

اإن اإ�سرتاتيجية اإدارة ال�سيولة لدى البنك العربي يتم حتديدها من قبل اللجنة العليا لإدارة املوجودات واملطلوبات 

High ALCO, ويقوم على اإدارتها رئي�س جمموعة اخلزينة.  هذا, وتتم اإدارة ومراقبة وتن�سيق اأعمال اخلزينة على 
م�ستوى البلدان ب�سورة مركزية يف البنك.  وعلى ذلك, وبالتن�سيق مع جلان اإدارة املوجودات واملطلوبات يف املناطق 

ال�سالحيات  �سمن  دوره  يوؤدي  متنا�سقا  جمتمعا  ت�سكل  املناطق  لكافة  اخلزينة  موظفي  فرق  فاإن  للبنك,  املختلفة 

اإدارة املوجودات واملطلوبات بتحليل  املخولة له لتلبية حاجات واأهداف وحدات البنك املختلفة.  هذا, وتقوم جلان 

الأ�سعار  لتعديل كل من  الالزمة  الإجراءات  باتخاذ  وتقوم  املمنوحة  للت�سهيالت  ال�سوق  النقدية وخماطر  التدفقات 

ومزيج املنتجات حيثما يلزم وذلك للمحافظة على الهيكل الأمثل مليزانية البنك واملخاطر املرتبطة بها.

اللتزامات  ومواجهة  اأ�سوله  زيادة  البنك على متويل  الدويل, هي قدرة  الت�سويات  بنك  تعريف  ال�سيولة, ح�سب  اإن 

املرتتبة عليه عند ا�ستحقاقها بدون تكبد خ�سائر غري مقبولة.  لقد قام البنك العربي بتاأ�سي�س بنية حتتية قوية و�سلبة 

من ال�سيا�سات والإجراءات واملوارد الب�سرية للتاأكد من اأن التزامات البنك يتم الوفاء بها عند ال�ستحقاق وحتت كافة 

الظروف وبدون تكاليف اإ�سافية.

�سمن اإطار مراقبة و�سع ال�سيولة, يت�سلم رئي�س جمموعة اخلزينة تقارير يومية واأ�سبوعية عن و�سع ال�سيولة الفعلي 

وعلى  للوحدة  القانوين  الكيان  م�ستوى  وعلى  البلد  م�ستوى  على  تكون  التي  التقارير,  هذه  للبنك.   والأمثل  واملتوقع 

واملطلوبات  املوجودات  لإدارة  العليا  اللجنة   تزويد  من  اخلزينة ومتكنه  رئي�س جمموعة  ت�ساعد  املجموعة,  م�ستوى 

باختبارات  التقارير  هذه  تدعيم  يتم  كما  املجموعة.   لدى  ال�سيولة  و�سع  عن  الالزمة  الإدارية  املعلومات  بكامل 

احل�سا�سية الالزمة ل�سيناريوهات متعددة متوقعة.  اإن اختبارات احل�سا�سية هذه من م�سوؤولية رئي�س املخاطر, الذي 

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.
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على  قدرتها  الكاملة يف  الثقة  املجموعة  يعطي  ال�سيولة  واإدارة خماطر  قيا�س  ال�سامل يف  العربي  البنك  اأ�سلوب  اإن 

واجلهات  العمالء  بالتزاماتها جتاه  بالوفاء  ال�ستمرار  مع  ال�سوق,  اأو�ساع  املتوقعة يف  التطورات غري  كافة  مواجهة 

الرقابية.  وبالتايل فقد اثبت نظام م�سادر التمويل لدى البنك كفاءة عالية وقدرة بالغة على التعامل مع الأزمات 

العاملية لعامي 2007 و 2008, المر الذي عزز من ثبات  قواعد واأ�سا�سيات هذا النظام.

هذا, وقد كان  لإدارة ال�سيولة التاأثري الأكرب يف حتديد كيفية عمل البنوك وتفاعلها مع بع�سها البع�س ومع الأ�سواق 

التي تعمل فيها,  كما ان نظام اإدارة خماطر ال�سيولة لدى البنك العربي وهيكل م�سادر التمويل احلالية واملحتملة 

لديه يعطيان الثقة الكاملة للمجموعة بقدرتها على جمابهة التحديات امل�ستقبلية.

خماطر ال�سوق:

تعرف خماطر ال�سوق على اأنها اخل�سارة املحتملة جراء التغري يف قيمة حمافظ البنك نتيجة لتقلبات كل من اأ�سعار 

وتتعر�س  هذا,  الئتمان.  وهوام�س  ال�سلع  واأ�سعار   , امل�ساهمني  حقوق   , الأجنبية  العمالت  �سرف  اأ�سعار   , الفائدة 

املجموعة ملخاطر ال�سوق من خالل اأعمال املتاجرة واأعمالها امل�سرفية.

املخاطر  اإدارة  رئي�س جمموعة  رئي�س جمموعة اخلزينة,  كل من  بوا�سطة  واإدارتها  ال�سوق  التحكم يف خماطر  يتم 

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 باملوافقة 

على ال�سقوف املقّرة ملجموعة البنك, ومن ثم اإبالغها اإىل باقي وحدات املجموعة من خالل رئي�س جمموعة اخلزينة.  

هذا, وحتدد ال�سيا�سات والإجراءات اخلا�سة مبجموعة اخلزينة القواعد الالزمة لإدارة حمافظ املجموعة املختلفة 

وفقا ملخاطر ال�سوق, يف حني تتوىل جمموعة اإدارة املخاطر, بالتعاون مع جمموعة اخلزينة, مهمة التاأكد من حتديث 

كافة ال�سيا�سات والإجراءات ب�سورة دورية و/اأو عندما تدعو احلاجة اإىل ذلك.  كذلك تتم مراقبة ال�سقوف املقبولة 

ملخاطر ال�سوق من قبل اإدارة و�سيطة Middle Office م�ستقلة, وتتم مراجعتها دوريا من قبل كل من جمموعة اخلزينة 

لإ�سرتاتيجية  وفقا  واملطلوبات  املوجودات  لإدارة  العليا  اللجنة  قبل  من  لإقرارها  متهيدا  املخاطر  اإدارة  وجمموعة 

حمددة وم�ستوى املخاطر املقبولة للبنك. 

اإن الن�ساطات الرئي�سية الثالث التي تعر�سنا ملخاطر ال�سوق ت�سمل املتاجرة باأدوات ال�سوق النقدية, املتاجرة بالعمالت 

الأجنبية واملتاجرة باأدوات ال�سوق الراأ�سمالية.  هذا, وتعترب اإدارة خماطر ال�سوق حمورا اأ�سا�سيا لأ�سلوب تخطيط 

العمل يف البنك بحيث تبقى تلك املخاطر �سمن حدها الأدنى. ومن الأدوات الأ�سا�سية امل�ستخدمة يف قيا�س واإدارة 

خماطر ال�سوق ما يلي:
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:)Basis Point Value( قيمة النقطة الأ�سا�س -

يتم قيا�س خماطر اأ�سعار الفائدة بناء على طريقة قيمة النقطة الأ�سا�س غري الإح�سائية, حيث يتم احت�ساب 

قيمة الفائدة املكت�سبة اأو املفقودة لكل حترك يف �سعر فائدة ال�سوق بنقطة اأ�سا�س واحدة �سعودًا اأو هبوطًا 

بدون اعتبار لحتمالية هذا التحرك.  كما اأن هذه الطريقة تاأخذ بعني العتبار احل�سا�سية جتاه كل حترك يف 

اأ�سعار الفائدة على منحنى العائد.  هذا, ويتم قيا�س قيمة النقطة الأ�سا�س على امل�ستويات التالية لأغرا�س 

مراقبة اللتزام �سمن ال�سقوف املقررة:

• قيمة النقطة الأ�سا�س على م�ستوى املحفظة. 	
• قيمة النقطة الأ�سا�س على م�ستوى العملة الواحدة. 	

• قيمة النقطة الأ�سا�س على م�ستوى ال�سريط الزمني الوا�سع. 	
• قيمة النقطة الأ�سا�س على م�ستوى الفرتة الزمنية. 	

ت�سكل جميع ن�ساطات اأ�سعار الفوائد جزءًا من عملية احت�ساب قيمة النقطة الأ�سا�س, مبعنى اأن 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.

:)Value at Risk( القيمة املعر�سة للمخاطر -

ت�ستخدم القيمة املعر�سة للمخاطر حاليًا كاأداة قيا�س داخلية ملخاطر ال�سوق وذلك لتقدير اخل�سارة الق�سوى 

وذلك   %99 ثقة  ومب�ستوى  الحتفاظ  من  واحد  يوم  خالل  املجموعة  لها  تتعر�س  اأن  ميكن  والتي  املحتملة 

با�ستخدام نظام املحاكاة التاريخي.  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.

 :)Stress Testing( اختبارات احل�سا�سية -

البنك  ملجموعة  للمخاطر  املعر�سة  القيمة  احت�ساب  لعملية  مكمال  يعترب  احل�سا�سية  اختبار  منوذج  اإن 

اإن  املجموعة.   �سيناريوهات مت�سددة ومعقولة ظاهريا على حمافظ  اآثار  وقيا�س  وذلك عن طريق حتديد 

الأ�ساليب املعتمدة يف هذا املجال ترتاوح ما بني الطرق املعتمدة على عامل واحد والطرق املعتمدة على عدة 

اإىل  اإن الختبارات املعتمدة على عامل واحد تت�سمن عدة اأمناط حمددة من الأزمات بالإ�سافة  عوامل.  

اأ�سواأ ال�سيناريوهات التاريخية لكل عامل خماطرة.  اأما النموذج ذو العوامل املتعددة, فهو يقوم باختبارات 

يتم  التي  الفر�سيات,  اأو  ال�سيناريوهات  تلك  من  مزيج  اإىل  بالإ�سافة  تاريخية  و�سيناريوهات  لفر�سيات 

ت�سميمها مع اأخذ اخل�سائ�س املميزة ملحافظ املجموعة بعني العتبار.
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خماطر اأ�سعار الفائدة:

وب�سورة  جيد  ب�سكل  ومراقبتها  اإدارتها  وتتم  حمدودة,  العربي  البنك  جمموعة  لدى  الفائدة  اأ�سعار  خماطر  تعترب 

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 م�سيطر عليه ب�سكل حمكم.  وب�سكل عام, ميكن القول اأنه لي�ست لدى جمموعة البنك العربي 

خماطر رئي�سية على الأمد الطويل.

املوجودات  لإدارة  العليا  اللجنة  قبل  من  املقّرة  واحلدود  لل�سيا�سات  وفقا  الفائدة  اأ�سعار  خماطر  اإدارة  وتتم  هذا, 

واملطلوبات, بينما تتوىل جلان اإدارة املوجودات واملطلوبات على م�ستوى املراكز عملية الإدارة اليومية ملخاطرة اأ�سعار 

الفوائد بالتن�سيق مع دوائر اخلزينة يف تلك املراكز.

اإدارتها ب�سكل جيد يف �سوء عدم الرغبة  اأ�سعار الفوائد لدى جمموعة البنك حمدودة وتتم  عموما, تعترب خماطر 

بتحمل خماطر كبرية لتعظيم الإيرادات. 

خماطر اأ�سواق راأ�س املال:

اإن ال�ستثمار يف اأدوات �سوق راأ�س املال معر�س ملخاطر ال�سوق نتيجة لتقلب اأ�سعارها. هذا, وي�سار اىل اأن املخاطر 

اأ�سعار  املحتملة للبنك واملرتتبة على هذا النوع من ال�ستثمار تعترب حمدودة نتيجة للرقابة ال�سارمة على خماطر 

الفوائد, حيث اإن معظم الأوراق املالية التي يتم �سراوؤها هي من ذوات �سعر الفائدة املتغري, كما اأن املخاطر الناجتة 

امل�ستقات  خالل  من  منا�سب  ب�سكل  لها  التحوط  يتم  الثابت  الفائدة  �سعر  ذات  من  �سراوؤها  يتم  التي  الأوراق  عن 

املالية.

خماطر اأ�سعار �سرف العمالت الأجنبية:

اإن الإيرادات املتحققة من العمالت الأجنبية تنتج ب�سكل اأ�سا�سي من العمليات التي يقوم بها العمالء.  هذا, ويتم 

و�سع حدود �سارمة لتعامل البنك حل�سابه يف جمال املتاجرة بالعملة الأجنبية, كما يتم التحوط وب�سكل منا�سب ملثل 

هذه العمليات وذلك للتعامل مع التقلبات املتوقعة للعمالت وبال�سكل الذي يقلل من خماطر اأ�سعار �سرف العمالت 

اإىل حدودها الدنيا.

قيا�س  يتم  كما  املحتملة,  املخاطر  من  للتقليل  وذلك  يومي  ب�سكل  التعامالت  معظم  ت�سييل  اخلزينة  اإدارة  يف  يتم 

اأ�سا�س  على  اخلزينة  جمموعة  قبل  ومن  يومي  اأ�سا�س  على  املحلية  الإدارة  قبل  من  ومراقبتها  املفتوحة  التعامالت 

اأ�سبوعي.  اأما التعامالت املفتوحة بالعملة الأجنبية والناجتة عن امل�ساركات, فتبقى م�سيطرا عليها ب�سكل جيد وتتم 

اإدارتها ب�سكل �سارم.
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املخاطر الأخرى:

واملخاطر  الإلتزام  خماطر  �سمنها  من  امل�سرفية,  املخاطر  من  اأخرى  اأنواع  اإىل  العربي  البنك  يتعر�س 

الإ�سرتاتيجية.

خماطر الإلتزام:

ا�ستنادا للتزام البنك القوي باملعايري الأخالقية, ي�ستمر يف تعزيز ثقافة الإلتزام املوؤ�س�سي و�سلوكياته وكذلك الإلتزام 

الإلتزام  لربنامج  امل�ستمرين  والتح�سني  التطوير  خالل  من  وذلك  انت�ساره  مناطق  جميع  يف  والأنظمة  بالت�سريعات 

يتعلق  فيما  املفتوحة  الت�سال  وقنوات  ال�سفافية  على  البنك  يحافظ  ذلك,  اإىل  اإ�سافة  بالبنك.   اخلا�س  ال�سامل 

بعالقاته مع اجلهات الرقابية واملوؤ�س�سات امل�سرفية الأخرى ل�سمان التعاون املتبادل من اأجل اإجناح عملية الإلتزام.  

هذا, ومن خالل اإدارته مل�سوؤوليات الإلتزام اخلا�سة به وباإ�سراف جمل�س الإدارة ودعم الإدارة التنفيذية, اكت�سب البنك 

�سمعة متميزة يف جمال املحافظة على برنامج التزام يعترب يف طليعة الربامج املطبقة يف منطقتي ال�سرق الأو�سط 

و�سمال اإفريقيا.

اإن التوجه الإ�سرتاتيجي والإ�سراف على برنامج الإلتزام تقوم به جمموعة الإلتزام بالت�سريعات الرقابية يف البنك 

العربي, والتي تتبع بدورها وب�سكل مبا�سر لرئي�س جمل�س اإدارة البنك / املدير العام, وتعمل يف الوقت نف�سه بالتعاون 

الوثيق مع �سبكة من م�سوؤويل اللتزام يف كل مناطق عمل البنك.  هذا, وت�سمل وظيفة مراقبة الإلتزام يف البنك مهام 

مكافحة عمليات غ�سيل الأموال ومكافحة متويل الإرهاب بالإ�سافة اإىل متطلبات رقابية اأخرى عديدة. 

هذا, ول توجد اأمور رقابية معروفة ميكن لها اأن ت�سكل خماطر على البنك يف الوقت احلا�سر وتعر�سه للتزامات 

مالية كبرية, مما يقلل من احتمالية التعر�س اإىل خ�سارة ملمو�سة اأو التعر�س لدعاية �سلبية.

خماطر الإ�سرتاتيجية:

ميار�س البنك اأعماله �سمن اأ�س�س ومعايري تخطيط ا�سرتاتيجي �سامل حمددة ب�سكل دقيق, حيث يقوم جمل�س الإدارة 

اإ�سرتاتيجيته, مبا يف  تاأثري عمليات البنك الرئي�سية على  التنفيذية للبنك, وب�سكل دوري, بدرا�سة وحتليل  والإدارة 

والتعليمات  القوانني  يف  والتغريات  العمالء  ومتطلبات  املناف�سة  وتاأثريات  واخلارجية  الداخلية  العمل  ظروف  ذلك 

واأنظمة املعلومات واأنظمة البنك احلالية. 

يعتمد حتقيق البنك لأهدافه املحددة بدقة على مبداأ اأ�سا�سي, وهو قدرته على ال�ستفادة من �سبكة فروعه الوا�سعة 

وقدرته على تعزيز قاعدة العمالء القوية وكذلك ال�ستمرار يف تطوير و حت�سني منتجاته وخدماته امل�سرفية املقدمة 

واملحافظة على موقفه املايل ال�سليم.
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اإىل  واحلاجة  احلالية  الإ�سرتاتيجية  �سوء  على  البنك  ملجموعة  التاريخي  الأداء  بتقييم  البنك  اإدارة  وتقوم  هذا, 

مراجعة وتعديل اأهدافها عند ال�سرورة وذلك يف �سياق التغري امل�ستمر يف ظروف العمل وال�سوق. و�سمن هذا الإطار, 

يتم تقييم الربحية والإلتزام بامل�ساريع التي �سيتم تنفيذها يف اإطار كل من �سيناريو »الو�سع املعتاد للعمل« و�سيناريو 

وذلك يف  للم�ستجدات  ال�سريعة  ال�ستجابة  البنك من  �سيمكن  الذي  الأمر  العتيادية«,  الظروف غري  »العمل حتت 

اإدارته ل�سرتاتيجيته طويلة الأجل. 
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حقق البنك العربي العديد من الإجنازات الهامة خالل العام 2008, منها ما يتعلق بالأداء املايل, وتعزيز القاعدة 

الراأ�سمالية للبنك, ومنها ما يرتبط مب�ساريع البنك وتو�سعه اجلغرايف.

و�سبعني  ثمانية  قبل  تاأ�سي�سه  منذ  الأف�سل  لتكون  البنك  حققها  التي  ال�سافية  الأرباح  جاءت  املالية,  الناحية  فمن 

عاما, حيث جتاوزت الأرباح قبل ال�سرائب وبعد املخ�س�سات ملجموعة البنك العربي حاجز املليار دولر لت�سل اإىل  

  97.3 2007, وبزيادة قدرها   964.1  مليون دولر حققها البنك بنهاية العام  1061.4  مليون دولر مقارنة مع  

مليون دولر وبن�سبة 10%.  اأما �سايف الأرباح بعد ال�سريبة واملخ�س�سات, فقد ارتفع بنهاية العام 2008 لي�سل اإىل  

839.8 مليون دولر مقارنة مع  774.9  مليون دولر عن العام املا�سي وبزيادة قدرها  64.9  مليون دولر وبن�سبة 

.%8.4

هذا, وتعك�س البيانات املالية لعام 2008 وبكل و�سوح قوة القاعدة الراأ�سمالية للبنك العربي ومتتعه مبعدلت �سيولة 

العام  2 الأكرث ت�سددا.  فقد ارتفع جمموع ودائع العمالء يف نهاية  ا�ستنادا ملتطلبات معايري بازل  مرتفعة ومريحة 

2008 اإىل  31.4  مليار دولر مقارنة مع  24.7  مليار دولر بنهاية العام 2007 وبزيـادة ن�سبتها 27%, حيث �سكلت 

تلك الودائع ما ن�سبته 69% من اإجمايل املوجودات ملجموعة البنك العربي.

لقد �سمل النمو املتحقق خالل عام 2008 خمتلف بنود امليزانية, حيث ارتفع جمموع املوجودات ملجموعة البنك العربي 

اإىل  45.6  مليار دولر مقابل  38.3  مليار دولر بنـهاية العام 2007, وبن�سبة منو بلغت 19%, فيما ارتفعت حمفظة 

الت�سهيالت الئتمانية اإىل  22.5  مليار دولر بنهاية العام 2008 مقابل  19.4  مليار دولر بنهاية العام 2007 وبنمو 

ن�سبته 16%.  وقد �سكلت حمفظة الت�سهيالت الئتمانية ما ن�سبته 49% من جمموع موجودات البنك.

كما ارتفع جمموع حقوق امل�ساهمني يف جمموعة البنك العربي لي�سل اإىل  7.5  مليار دولر مقابل  6.8  مليار دولر 

للعام 2007 وبن�سبة زيادة قدرها 9.5%, الأمر الذي عزز ن�سبة كفاية راأ�س املال, حيث بلغت 16.2% ومبا يزيد على 

الن�سب املحددة من قبل الهيئات الرقابية وجلنة بازل 2 امل�سددة.  كما حافظت املجموعة على معدلت ال�سيولة النقدية 

املتميزة فيها والتي بلغت 45%.  هذا, وقد بلغ العائد على احلقوق 11.2%, فيما بلغت ن�سبة الكفاءة الت�سغيلية, املمثلة 

بن�سبة م�ساريف الت�سغيل اإىل �سايف الإيرادات %44.  

كما جنح البنك العربي يف التو�سع وزيادة مدى منتجاته وخدماته املقدمة, حيث كان من اأبرز الإجنازات التي حتققت 

خالل العام 2008 ما يلي:

- �سراء 19% من راأ�سمال م�سرف الوحدة يف ليبيا يف �سهر �سباط من العام 2008 مع خيار زيادة امل�ساهمة 

لت�سبح 51% خالل 3 -5 �سنوات.

ال�سريعة  اأحكام  املتوافق مع  ال�سوداين  العربي  البنك  لتاأ�سي�س  ال�سودانية  ال�سلطات  - احل�سول على موافقة 
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الإ�سالمية والذي �سيبا�سر اأعماله يف بداية الربع الثاين من العام 2009. 

-  زيادة عدد فروعنا وخ�سو�سَا يف كل من الأردن وم�سر.

-  املبا�سرة مبنح التمويل الإ�سالمي من خالل النافذة الإ�سالمية لفروعنا يف قطر.

لقد مت ا�ستكمال عدد من امل�ساريع خالل العام 2008 مبا فيها:

-  تنفيذ نظام متطور لعمليات مكافحة غ�سيل الأموال يف منطقة بالد ال�سام.

-  تنفيذ نظام موديز للمخاطر.

-  تطبيق نظام جديد لقرو�س التجزئة Finn One يف الأردن.

-  نظام اإدارة �سقوف الئتمان.

-  ا�ستكمال برنامج مواقع العمل البديلة يف بالد ال�سام و�سمال اإفريقيا وبع�س دول اخلليج.

-  تطبيق مركزية فتح احل�سابات يف دول اخلليج.

-  تطبيق برجمة �سويفت لدول اخلليج.

-  ت�سنيف احل�سابات ح�سب متطلبات البنك املركزي الأردين. 

-  تطبيق نظام مركزية الإجراءات يف دبي.

-  تطبيق املرحلة الثانية من بازل 2.

-  ال�ستمرار  يف عملية حتديث وتطوير الفروع يف الأردن وم�سر.

-  حت�سني نوعية املعلومات والبيانات. 

 20
08

م 
عا

 لل
ك

بن
 ال

ت
ازا

نج
إ



84

لقد عمل جمل�س الإدارة اإىل جانب الأجهزة التنفيذية يف البنك العربي �س م ع وبقية موؤ�س�سات املجموعة يف اأثناء 

العام 2008 على حتقيق جمموعة من الأهداف:

حتقيق عائد على حقوق امل�ساهمني بن�سبة %11.2.  -

منو حمفظة الت�سهيالت الئتمانية مبعدل يتنا�سب مع منو ودائع العمالء.  -

املحافظة على �سيولة نقدية عالية بن�سبة تزيد عن %40.   -

حتقيق ن�سبة كفاءة ت�سغيل مبعدل %44.  -

املحافظة على ت�سنيف  البنك الئتماين, والذي ي�سعه �سمن اأقوى البنوك العاملية.  -
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مت خالل العام 2008 بيع فروع البنك العربي يف قرب�س حيث نتج عن عملية البيع حتقيق ايراد غري متكرر للبنك 

بلغ  26  مليون دينار.
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املبالغ مباليني الدنانري للبنك ومباليني الدولرات للمجموعة

20082007200620052004

360.2334.7263.3200.1148.2.�سايف اأرباح البنك العربي �س م ع بعد ال�سريبة

839.8774.9624.6503.2326.9�سايف اأرباح جمموعة البنك العربي بعد ال�سريبة

3.580.03.548.03.093.91.859.61.640.5حقوق امل�ساهمني يف البنك العربي �س م ع

7.508.46.857.35.884.63.885.03.424.3حقوق امل�ساهمني يف جمموعة البنك العربي

الأرباح املوزعة على امل�ساهمني يف البنك العربي:

133.5106.889.053.435.2املبلغ/مليون دينار اأردين

20%30%25%30%25% ن�سبة مئوية

534.000356.000356.000176.00017.600عدد الأ�سهم )بالف ال�سهم(

15.229.321.463.3237.8�سعر ال�سهم يف اآخر يوم عمل - دينار

يت�سمن هذا اجلزء من تقرير جمل�س الإدارة ملخ�سا لأهم املعلومات املالية الواردة يف البيانات املالية للبنك العربي 

�س م ع وجمموعة البنك العربي للعام 2008 , و التي اأعدت وفقًا للمعايري الدولية للتقارير املالية وتف�سريات التقارير 

املالية الدولية املنبثقة عن جمل�س معايري املحا�سبة الدولية ومبوجب القوانني والتعليمات النافذة يف البلدان التي يعمل 

بها البنك وموؤ�س�ساته التابعة.  

العربي  البنك  ال�سقيقة  وموؤ�س�سته  ع  م  �س  العربي  البنك  بيانات  العربي  البنك  ملجموعة  املالية  البيانات  وت�سم 

)�سوي�سرا( املحدود وموؤ�س�ساته التابعة التالية:

   ن�سبـــة امللكيــة   كما يف 31 كانون الأول 2008

100.00%بنك اأوروبا العربي �س م ع 

100.00%البنك العربي ا�سرتاليا املحدود

100.00%البنك العربي الإ�سالمي الدويل 

100.00%ال�سركة العربية الوطنية للتاأجري  ذم م

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

100.00%�سركة البنك العربي ال�سوداين املحدودة

80.18%العربي كابيتال املحدودة 

66.68%البنك العربي لالأعمال 

64.24%البنك العربي لتون�س 

50.00% + 2�سهم �سركة الن�سر العربي للتامني

49.00%البنك العربي �سورية

19.00%م�سرف الوحدة

عند توحيد البيانات املالية يتم ا�ستبعاد املعامالت والأر�سدة بني البنك العربي �س م ع وموؤ�س�سته ال�سقيقة البنك 

العربي )�سوي�سرا( املحدود وال�سركات التابعة له. 
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يت�سمن هذا اجلزء من تقرير جمل�س الإدارة ملخ�سا لأهم املعلومات املالية الواردة يف البيانات املالية للبنك العربي 

�س م ع وجمموعة البنك العربي للعام 2008 , و التي اأعدت وفقًا للمعايري الدولية للتقارير املالية وتف�سريات التقارير 

املالية الدولية املنبثقة عن جمل�س معايري املحا�سبة الدولية ومبوجب القوانني والتعليمات النافذة يف البلدان التي يعمل 

بها البنك وموؤ�س�ساته التابعة.  

العربي  البنك  ال�سقيقة  وموؤ�س�سته  ع  م  �س  العربي  البنك  بيانات  العربي  البنك  ملجموعة  املالية  البيانات  وت�سم 

)�سوي�سرا( املحدود وموؤ�س�ساته التابعة التالية:

   ن�سبـــة امللكيــة   كما يف 31 كانون الأول 2008

100.00%بنك اأوروبا العربي �س م ع 

100.00%البنك العربي ا�سرتاليا املحدود

100.00%البنك العربي الإ�سالمي الدويل 

100.00%ال�سركة العربية الوطنية للتاأجري  ذم م

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

100.00%�سركة البنك العربي ال�سوداين املحدودة

80.18%العربي كابيتال املحدودة 

66.68%البنك العربي لالأعمال 

64.24%البنك العربي لتون�س 

50.00% + 2�سهم �سركة الن�سر العربي للتامني

49.00%البنك العربي �سورية

19.00%م�سرف الوحدة

عند توحيد البيانات املالية يتم ا�ستبعاد املعامالت والأر�سدة بني البنك العربي �س م ع وموؤ�س�سته ال�سقيقة البنك 

العربي )�سوي�سرا( املحدود وال�سركات التابعة له. 
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حتليل بيانات جمموعة البنك العربي

نتائج اأعمال جمموعة البنك العربي  ·
ارتفعت اأرباح جمموعة البنك العربي لت�سل بعد ال�سرائب و املخ�س�سات اإىل 839.8  مليون دولر اأمريكي, اأي 

بزيادة مقدارها 64.9 مليون دولر ومبا ن�سبتها 8.4%  مقارنة باأرباح العام 2007.  هذا,  وقد بلغ �سايف الربح 

وبزيادة   2007 العام  964 مليون دولر يف  2008 مقابل  العام  اأمريكي يف  1.061 مليون دولر  ال�سرائب  قبل 

ن�سبتها %10.

وقد حققت املجموعة خالل العام 2008 زيادة يف �سايف اإيرادات الفوائد والعمولت بلغت 182.1 مليون دولر 

اأي ما يعادل 15.3% مقارنة مع العام 2007, فيما بلغت الزيادة يف الإيرادات الأخرى 55 مليون دولر وبزيادة 

ن�سبتها 11.7% مقارنة بالعام 2007.

  

يبني اجلدول التايل التغري املقارن لأهم عنا�سر بيان الدخل للمجموعة:

%التغري20082007مباليني الدولرات الأمريكية

1.9031.66623714.2�سايف الإيرادات

84270214019.9جمموع امل�سروفات

1.0619649710.1الدخل قبل ال�سريبة

2211893217.1�سريبة الدخل

839.8774.964.98.4الدخل بعد ال�سريبة

املركز املايل ملجموعة البنك العربي  ·
حققت جمموعة البنك العربي منوا جيدا يف املوجودات للعام 2008 لرتتفع اإىل 45.63 مليار دولر اأمريكي  

وبزيادة مقدارها 7.3 مليار دولر ومبا ن�سبتها 19% مقارنة بالعام 2007. 
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وقد نتجت الزيادة عما يلي:

مليون دولر اأمريكي

6.688زيادة يف ودائع العمالء والتاأمينات النقدية

)308(نق�س يف ودائع البنوك والأموال املقرت�سة

265زيادة يف املطلوبات الأخرى واملخ�س�سات

651زيادة يف جمموع حقوق امل�ساهمني

7.296�سايف الزيادة يف م�سادر الأموال

كما ا�ستخدمت الزيادة يف م�سادر الأموال على ال�سكل التايل:

مليون دولر اأمريكي

3.260الأموال النقدية والودائع لدى البنوك

207اأدوات مالية وا�ستثمارات

3.028ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة

290ا�ستثمارات يف �سركات حليفة

511موجودات ثابتة واأخرى

7.296�سايف الزيادة يف ا�ستخدام الأموال

�سكلت ودائع العمالء والتاأمينات النقدية ما ن�سبته 68.8% من جمموع املوجودات مقابل 64.5% يف العام 2007, اأما 

حمفظة الت�سهيالت فقد ارتفعت اإىل 22.51 مليار دولر مقابل 19.48مليار دولر عام 2007 وبزيادة مقدارها 3.03 

49% من جمموع موجودات  ن�سبتة  ما  الئتمانية  الت�سهيالت  �سكلت حمفظة  وقد   ,%15.5 ن�سبتها  دولر ومبا  مليار 

البنك.
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حتليل بيانات البنك العربي �س م ع

نتائج اأعمال البنك العربي �س م ع  ·
ا�ستمر البنك العربي يف ت�سجيل منو يف الأرباح فقد ارتفع �سايف الدخل بعد ال�سرائب واملخ�س�سات املقتطعة 

عن العام 2008 اإىل 360.2 مليون دينار  مقابل 334.7 مليون دينار, اأي بزيادة مقدارها 25.5 مليون دينار 

ومبا ن�سبتها 7.6% مقارنة بالعام 2007.

2007 وبزيادة   العام  654.2 مليون دينار يف  684.3 مليون دينار مقابل  والعمولت  الفوائد  اإيراد  بلغ �سايف 

مقابل  الإيرادات  �سايف  69.4% من جمموع  ن�سبته  ما  الفوائد  اإيراد  �سايف  �سكل  وقد  هذا,    .%4.6 ن�سبتها 

71.4% يف العام 2007. اأما جمموع امل�ساريف فقد ارتفع بن�سبة �سئيلة بلغت 0.7% مقارنة بالعام 2007.

املركز املايل للبنك العربي �س م ع  ·
بلغ جمموع موجودات البنك كما هي يف نهاية العام 2008 ما مقداره 22.75  مليار دينار مقارنة بـ  21.22 

ودائع  ارتفعت  وقد  هذا,   .%7.2 ن�سبتها  ومبا  دينار  مليار   1.53 مقدارها  وبزيادة   ,2007 عام  دينار  مليار 

العمالء والتاأمينات النقدية اإىل 15.04 مليار دينار مقارنة بـ 13.66 مليار دينار  وبزيادة ن�سبتها %10.1.  

106 ماليني دينار وبزيادة  اأما الودائع من البنوك واملوؤ�س�سات امل�سرفية والأموال املقرت�سة فقد منت مببلغ 

ن�سبتها %3. 

هذا, وقد ارتفع جمموع م�سادر الأموال مبا يف ذلك جمموع حقوق امل�ساهمني بن�سبة 7.2% عّما كان عليه يف 

العام ال�سابق ومببلغ 1.53 مليار دينار.  وقد كان تف�سيل التغري يف م�سادر الأموال ناجتًا عّما يلي:

مليون دينار اأردين

1.499زيادة يف م�سادر الأموال اخلارجية واملطلوبات الأخرى

32زيادة يف جمموع حقوق امل�ساهمني

1.531جمموع الزيادة يف م�سادر الأموال

ي
مال

 ال
ل

لي
تح

ال



91

كما ا�ستخدمت الزيادة يف م�سادر الأموال على ال�سكل التايل:

مليون دينار اأردين

)143(نق�س يف الأموال النقدية وودائع لدى البنوك

279زيادة يف اأدوات مالية وا�ستثمارات

965زيادة يف ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة

371ا�ستثمارات يف �سركات تابعة وحليفة

59زيادة يف موجودات ثابتة واأخرى

1.531جمموع الزيادة يف ا�ستخدامات الأموال

ويعتمد البنك يف جهوده الهادفة اإىل زيادة العائد على املوجودات على اأ�سلوب متحفظ يف اإدارة ال�سيولة وذلك لتمكينه 

من مواجهة الأزمات والأحداث غري املتوقعة.  وقد كان ملخ�س ا�ستخدامات الأموال املقارن لعامي   2008  و 2007 كما يلي:

20082007مباليني الدنانري الأردنية 

6.6596.802اأموال نقدية وودائع لدى البنوك

3.5053.226اأوراق مالية و�سندات

10.8409.875ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة

1.242871ا�ستثمارات يف �سركات تابعة وحليفة

506446موجودات ثابتة واأخرى

22.75221.220جمموع املوجودات
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توزيع الأرباح

يتم تخ�سي�س الأرباح من خالل �سيا�سة مدرو�سة تهدف اإىل توفري كافة ال�سبل لزيادة الإيرادات وتعزيز املالءة املالية 

وكذلك توزيع ن�سبة معقولة للم�ساهمني كاأرباح نقدية.

 توزيع الأرباح يف البنك العربي �س م ع

يو�سي جمل�س الإدارة بتوزيع اأرباح نقدية على امل�ساهمني بن�سبة 25% من قيمة الأ�سهم ال�سمية, اأي ما مقداره 133.5 

مليون دينار عن العام 2008 مقابل ن�سبة 30% ومبا مقداره  106.8 مليون دينار عن العام 2007, وذلك كما هو مبني 

يف جدول التوزيع التايل:

باآلف الدنانري الأردنية

360.174الأرباح القابلة للتوزيع والتخ�سي�س

45.000املحول لالحتياطي القانوين

90.000املحول لالحتياطي الختياري

76.674املحول لالحتياطي العام

15.000املحول لحتياطي خماطر م�سرفية عامة

133.500اأرباح مقرتح توزيعها على امل�ساهمني

360جمموع املبالغ املوزعة واملخ�س�سة 174

 توزيع الأرباح يف جمموعة البنك العربي

يحّق للم�ساهمني �سنويًا, بالإ�سافة اإىل الأرباح املوزعة من البنك العربي, اأرباح موزعة من املوؤ�س�سة ال�سقيقة البنك 

العربي )�سوي�سرا( املحدود.  وقد قرر جمل�س اإدارة البنك العربي )�سوي�سرا( املحدود التو�سية اىل اجلمعية العمومية 

املقبلة للبنك بتوزيع ارباح بن�سبة 30% من القيمة ال�سمية لل�سهم على امل�ساهمني.
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ويبني اجلدول التايل توزيع الأرباح املقرتح من قبل جمموعة البنك العربي.

باآلف الدولرات الأمريكية

839�سايف الدخل بعد ال�سريبة 814

127.014اأرباح حمتفظ بها من ال�سنة ال�سابقة

966.828جمموع الأرباح القابلة للتوزيع

72.617املحول لالحتياطي القانوين

153.143املحول لالحتياطي الختياري

121.975املحول لالحتياطي العام

21.693املحول لحتياطي خماطر م�سرفية عامة

271.667املحول لحتياطيات لدى موؤ�س�سات حليفة

213.645اأرباح مقرتح توزيعها على امل�ساهمني

112.088اأرباح حمتفظ بها منقولة لل�سنة التالية

966.828  املجموع 
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ويبني اجلدول التايل توزيع الأرباح املقرتحة يف البنك العربي )�سوي�سرا(املحدود :

باآلف الفرنكات ال�سوي�سرية

8�سايف الدخل بعد ال�سريبة 948

3.403اأرباح حمتفظ بها من ال�سنة ال�سابقة

12.351جمموع الأرباح القابلة للتوزيع

اقرتاح جمل�س الإدارة:-

8.010   اأرباح للتوزيع على امل�ساهمني بن�سبة 30% من القيمة الأ�سمية لل�سهم

668   املحول لالحتياطي القانوين

1.500   املحول لالحتياطيات الخرى 

2.173   اأرباح حمتفظ بها منقولة لل�سنة التالية

12املجموع  351
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التغري يف حقوق امل�ساهمني يف جمموعة البنك العربي

يحتوي اجلدول التايل على اأرقام املقارنة لتطور ح�سابات حقوق امل�ساهمني يف جمموعة البنك العربي لعامي   

2008 و 2007.

20082007  باآلف الدولرات الأمريكية 

776.027525.047راأ�س املال املدفوع 

1.226.2051.475.497عالوة اإ�سدار

)423()3.346(اأ�سهم خزينة

403.305330.688احتياطي قانوين

882.179729.036احتياطي اختياري

1.811.0651.612.262احتياطي عام

327.039426.942احتياطي خماطر م�سرفية عامة

1.357.1201.085.205احتياطيات لدى �سركات حليفة

107.448173.195فروقات ترجمة عمالت اأجنبية

118.016)172.862(التغري املرتاكم يف القيمة العادلة

112.088127.014اأرباح مدورة

213.645166.667اأرباح مقرتح توزيعها

7.039.9136.769.146جمموع حقوق امل�ساهمني )ال�سركة الأم(

468.46588.146حقوق الأقلية

7جمموع حقوق امل�ساهمني 508 3786 857 292
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كفاية راأ�س املال

احلدود  عن  تزيد  مال  راأ�س  كفاية  معدلت  على  العربي  البنك  حافظ  فقد  العاملية,  املالية  الأزمة  من  الرغم  على 

املطلوبة مبوجب قرارات جلنة بازل البالغة 8% لت�سل اإىل 16.22%.  وفيما يلي جدول مقارنا لحت�ساب معدل كفاية 

راأ�س املال لدى املجموعة لعامي 2008 و 2007 تبعًا لقاعدة بازل 2.

20082007باآلف الدولرات الأمريكية

ن�سبة كفاية راأ�س املال كما يف 31 كانون الأول

28.803.88124.558.941املوجودات املرجحة باوزان املخاطر

4.638.4684.577.994راأ�س املال الأ�سا�سي

32.532504.631راأ�س املال الإ�سايف

4.671.0005.082.624راأ�س املال التنظيمي

18.6%16.10%راأ�س املال الأ�سا�سي / املوجودات املرجحة باأوزان املخاطر

20.7%16.22%راأ�س املال التنظيمي / املوجودات املرجحة باأوزان املخاطر
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بع�س الن�سب املالية املتعلقة مبجموعة البنك العربي

20082007

3.12%3.02%�سايف اإيرادات الفوائد والعمولت / املوجودات 

2.02%1.84%�سايف الأرباح بعد ال�سريبة / املوجودات 

17.89%16.46%اجمايل حقوق امل�ساهمني / املوجودات

78.81%71.67%ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة / جمموع الودائع

42.14%44.24%اجمايل امل�ساريف / اجمايل الإيرادات

20.7%16.22%معدل كفاية راأ�س املال

11.3%11.2%العائد على متو�سط حقوق امللكية
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�سيتم تطوير خطتنا للعام 2009 وما يليه، اآخذين بعني العتبار اأو�ساع ال�سوق احلالية واملتوقعة، حيث يتوقع اأن يكون 

لالأزمة املالية العاملية تاأثري غري مبا�سر على البنك كنتيجة لعدة عوامل �ستوؤثر على القت�ساد العاملي مثل تاأثريها على 

ثقة امل�ستهلكني وارتفاع معدلت البطالة، مبا يعزز من الرتاجع يف حجم ومعدلت الإنفاق الكلي، مما �سيوؤدي بدوره 

اإىل تراجع حجم التجارة الدولية والتدفقات ال�ستثمارية وبالتايل ظهور بوادر ركود اقت�سادي.

لقد اأدركنا تاأثري الأزمة على �سوق الئتمان التي �سهدت ت�سددًا كبريًا من قبل البنوك �ساهمت فيه اأي�سًا امل�ستويات 

اإىل  بع�سها  و�سل  والتي  الأجنبية  العمالت  من  العديد  على  الفائدة  اأ�سعار  اإليها  و�سلت  التي  التاريخية  املنخف�سة 

والعوائد  البنوك  لدى  الأموال  كلفة  على  توؤثر  اأن  الفوائد  اأ�سعار  يف  التغريات  لهذه  ويتوقع  باملائة،  �سفر  يقارب  ما 

املتحققة. 

يتوقع العديد من املحللني واخلرباء واملنظمات الدولية حدوث املزيد من ال�سطراب يف �سوق العمالت خالل العام 

2009 نتيجة عدة عوامل منها ارتفاع معدلت البطالة، انخفا�س النمو القت�سادي وزيادة العجز يف موازنات الدول 

بينما ت�سعى هذه الدول لدعم اقت�سادياتها من خالل اإتباع �سيا�سات تو�سعية. ولقد متت ال�سيطرة جزئيًا على ال�سغوط 

الت�سخمية، ولكن تبقى الأ�سعار اأعلى من معدلتها التاريخية.  كذلك يتوقع املزيد من النخفا�س يف قيمة الأ�سول 

وذلك ا�ستمرارا ملا �ساهدناه خالل العام املن�سرم.

كثب  عن  نراقب  اأننا  كما  وحده،  العربي  البنك  ولي�س على  الأ�سواق املالية عامليا  على  توؤثر  اأن  يتوقع لها  الأمور  هذه 

التطورات اإقليميا ودوليا وجنري كافة اختبارات املحاكاة الالزمة لقيا�س مدى تاأثرياتها املحتملة من اأجل اتخاذ كافة 

الإجراءات املنا�سبة للمحافظة على مبادئنا التاريخية وذلك يف ما يتعلق مبا يلي:      

ال�سيولة :   -

وعمالئنا  م�ساهمينا  حقوق  حماية  وكذلك  عملياتنا  لدعم  من ال�سيولة  بن�سبة عالية  بالحتفاظ  بقوة  نوؤمن 

يف املناطق التي نعمل فيها، هذا املبداأ كان و�سيبقى اأحد الأعمدة الرئي�سية التي تقوم عليها �سيا�سة البنك 

العربي.

كفاية راأ�س املال :  -

وكذلك   2 بازل  املقررة ح�سب  الن�سبة  تتجاوز  مال  راأ�س  كفاية  ن�سبة  على  دائمًا  باملحافظة  ملتزمون  نحن 

متطلبات البنك املركزي الأردين وال�سلطات الرقابية يف خمتلف املناطق التي يعمل فيها البنك.  

اإدارة املخاطر:   -

يعمل البنك العربي يف اإطار من املخاطر املح�سوبة، حيث ان البنك العربي يحر�س على عدم الدخول  يف اأي 

ن�ساط ل ميكن فهم اأو احت�ساب خماطره اأو التحوط لها بطريقة عملية.

التميــز :  -

�سن�ستمر يف اأداء ر�سالتنا وحتقيق ر�سا العمالء، وتعزيز العائد مل�ساهمينا وحت�سني كفاءة الأداء الت�سغيلي 

للبنك.

200
9 

ام
لع

ة ل
لي

قب
ست

لم
ة ا

ط
لخ

ا

ارة
ألد

س ا
جل

 م
رير

تق

  
ارة

إلد
س ا

جل
 م

رير
تق

 



99

حت�سني  ال�سيولة،  تعزيز  املال،  راأ�س  كفاية  من حيث  للبنك  املايل  املوقف  حت�سني  على  للعام 2009  اأهدافنا  ترتكز 

جودة اخلدمة للعمالء، ت�سهيل اإجراءات العمل، ومتتني �سيا�سة واأدوات الئتمان واحلماية من خماطر ال�سوق.  لذلك، 

يتوقع اأن يعتمد منو الأرباح لدى البنك على حت�سني الكفاءة الت�سغيلية وتعزيز الأداء العملياتي مع ال�ستمرار يف تنمية 

الإيرادات بال�سكل املمكن وذلك اأخذا بعني العتبار الظروف التي متر بها الأ�سواق العاملية.

وتعظيم  التفرع  عملية  يف  التو�سع  ا�ستمرار  خالل  من  ذاتيا  النمو  يف  البنك  �سي�ستمر  الأعمال،  بنمو  يتعلق  فيما  اأما 

بهدف  مدرو�س،  وب�سكل  بالعمل،  البنك  �سي�ستمر  املقدمة.  كما  امل�سرفية  واخلدمات  باملنتجات  يتعلق  فيما  قدراتنا 

تنمية اأعمال قطاع التجزئة التي ت�سكل حوايل 30% من جمال ن�ساطات البنك ولديها اإمكانيات عالية للنمو.  كذلك 

مت  اإ�سالمية  نوافذ  خالل  من  الإ�سالمية  ال�سريفة  جمال  يف  البنك  جمموعة  ن�ساط  تو�سيع  على  العمل  يف  �سن�ستمر 

اإطالقها بهدف تقدمي املنتجات واخلدمات امل�سرفية املتوافقة مع مباديء ال�سريعة الإ�سالمية، اإىل جانب ن�ساطات 

البنك العربي الإ�سالمي الدويل يف الأردن، والبنك املوؤ�س�س حديثًا يف ال�سودان حتت ا�سم “البنك العربي ال�سوداين”، 

والذي �سيبا�سر العمل كم�سرف اإ�سالمي مع بداية الربع الثاين من العام احلايل 2009.

من  لعمالئنا  النقد  لإدارة  �ساملة  حلول  اإطالق  ف�سيتم  امل�سريف،  وال�ستثمار  ال�سركات  متويل  جمموعة  �سمن  اأما 

كربيات ال�سركات قبل نهاية العام 2009.  كما اأن البنك ب�سدد اإعادة هيكلة وتعزيز ن�ساطه يف جمال خدمة قطاع 

القطاع  هذا  يف  ال�سوقية  البنك  ح�سة  لتعزيز  وذلك  خا�س  باهتمام  يحظى  والذي  واملتو�سطة  ال�سغرى  ال�سركات 

الواعد والهام لأغرا�س التو�سع امل�ستقبلي.

اأما جغرافيًا , ف�سي�ستمر البنك بالرتكيز على منطقتي ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا لتعزيز م�ستوى تواجده وانت�ساره ، 

وب�سكل خا�س يف الأردن وبع�س املناطق الأخرى التي نتواجد فيها، وذلك وفقا لإ�سرتاتيجية البنك املعتمدة ومنوذج 

العمل اخلا�س به.

فيما يتعلق بعمليات الدمج وال�ستحواذ، فاإن البنك العربي �سينظر يف كافة اخليارات املتاحة اأمامنا طاملا هي جمدية 

وتتالءم وا�سرتاتيجياتنا خا�سة يف �سوء الأو�ساع احلالية واملتوقعة لل�سوق.  ويف اإطار تركيزنا على منطقتي ال�سرق 

والكلفة  بالوقت  وذلك  واأهدافه  البنك  تواجد  لتدعيم  متاحة  فر�س  اأية  يف  النظر  �سيتم  اإفريقيا  و�سمال  الأو�سط 

املنا�سبني. 

اأما امل�ساريع الإ�سرتاتيجية، فنحن نخطط لإطالق عدد منها خالل الأعوام الثالث املقبلة، ومنها على �سبيل املثال:

اإطالق خدمات النافذة البنكية الإ�سالمية يف دولة الإمارات.  -

اإطالق خدمة اإدارة النقد لل�سركات الكربى.  -

تطوير نظام اإدارة عالقة العمالء.   -

ا�ستكمال تاأ�سي�س مركز عمليات اإقليمي ملنطقتي اخلليج العربي واليمن يكون مركزه يف دبي.  -

اإطالق نظام خزينة جديد.  -

200
9 

ام
لع

ة ل
لي

قب
ست

لم
ة ا

ط
لخ

ا



100

اأنظمة جديدة لالئتمان وال�سركات.  -

-  تطوير و حت�سني اأنظمة الأمن الآلية.

التدريب اللكرتوين.  -

حتديث وتطوير اخلدمات امل�سرفية املقدمة عرب الإنرتنت.  -

لقد اأنهينا موؤخرًا مراجعة �ساملة لإ�سرتاتيجية اأنظمة املعلومات واإطارها التنظيمي، حيث مت حتديد عدة مبادرات 

قدراته  من  ويح�سن  البنك  لدى  الت�سغيل  كفاءة  من  �سيعزز  الذي  الأمر  القادمة،  الثالث  لل�سنوات  هامة  تكنولوجية 

التناف�سية يف ال�سوق.
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20082007

 اأتعاب ل�سائر مكاتب التدقيق مقابل تدقيق احل�سابات الف�سلية وال�سنوية
1.3651.340

 اأتعاب مقابل ا�ست�سارات �سريبية وتنظيمية
5.2404.717

6املجموع الكلي 6056 057
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اجلن�سيةالـمن�سبالإ�ســـــمالرقم
عدد الأ�سهم كما يف

عدد الأ�سهم اململوكة من قبل ال�سركات

 امل�سيطر  عليها

2008/12/312007/12/312008/12/312007/12/31

ل يوجدل يوجد800 .775. 11.663.7009اأردنيةرئي�س جمل�س الإدارة/املدير العامال�سيد » حممدعبداحلميد« عبداملجيد عبداحلميد �سومان1

ل يوجدل يوجد080 678 1204 017 7 اأردنيةنائب رئي�س جمل�س الإدارةال�سيد �سبيح طاهر  دروي�س  امل�سري2

�سركة ال�سرق الأو�سط للتاأمني200 183.300122اأردنيةع�سو جمل�س الإدارةال�سيد �سمري فرحان خليل قعوار3

 605 538�سهم

�سركة ال�سرق الأو�سط للتاأمني

000 480 �سهم

ل يوجدل يوجد080 60.12040�سعوديةع�سو جمل�س الإدارةال�سيدة نازك اأ�سعد عودة احلريري4

ل يوجدل يوجد000 000. 24.000.00016�سعوديةع�سو جمل�س الإدارةوزارة مالية اململكة العربية ال�سعودية5

ل يوجدل يوجدل يوجدل يوجد�سعوديةميثلها الأ�ستاذ �سالح بن �سعد بن عبد اهلل املهنا

ل يوجدل يوجد800 68.70045لبنانية / كنديةع�سو جمل�س الإدارةال�سيد حممد اأحمد خمتار احلريري6

ل يوجدل يوجد000 13.00513اأردنيةع�سو جمل�س الإدارةال�سيد »حممد ثابت« عبد الروؤوف �سليمان الطاهر7

ل يوجدل يوجد290 931 80.118.61552اأردنيةع�سو جمل�س الإدارةاملوؤ�س�سة العامة لل�سمان الجتماعي8

ل يوجدل يوجدل يوجدل يوجداأردنيةميثلها ال�سيد اإبراهيم يو�سف اإبراهيم عز الدين

ل يوجدل يوجد220 748 11.652.3307اأردنيةع�سو جمل�س الإدارةال�سادة موؤ�س�سة عبد احلميد �سومان9

ل يوجدل يوجدل يوجدل يوجداأردنيةميثلها الدكتور تي�سري ر�سوان �سليم ال�سمادي

موؤ�س�سة الغزل000 15.00010اأردنيةع�سو جمل�س الإدارةال�سيد ريا�س برهان طاهر كمال10

310 166 1 �سهم

موؤ�س�سة الغزل

540 877 �سهم

ل يوجدل يوجد000 15.00010لبنانيةع�سو جمل�س الإدارةال�سيد وهبة عبد اهلل وهبة متاري11
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اجلن�سيةالـمن�سبالإ�ســـــمالرقم
عدد الأ�سهم كما يف

عدد الأ�سهم اململوكة من قبل ال�سركات

 امل�سيطر  عليها

2008/12/312007/12/312008/12/312007/12/31

ل يوجدل يوجد800 .775. 11.663.7009اأردنيةرئي�س جمل�س الإدارة/املدير العامال�سيد » حممدعبداحلميد« عبداملجيد عبداحلميد �سومان1

ل يوجدل يوجد080 678 1204 017 7 اأردنيةنائب رئي�س جمل�س الإدارةال�سيد �سبيح طاهر  دروي�س  امل�سري2

�سركة ال�سرق الأو�سط للتاأمني200 183.300122اأردنيةع�سو جمل�س الإدارةال�سيد �سمري فرحان خليل قعوار3

 605 538�سهم

�سركة ال�سرق الأو�سط للتاأمني

000 480 �سهم

ل يوجدل يوجد080 60.12040�سعوديةع�سو جمل�س الإدارةال�سيدة نازك اأ�سعد عودة احلريري4

ل يوجدل يوجد000 000. 24.000.00016�سعوديةع�سو جمل�س الإدارةوزارة مالية اململكة العربية ال�سعودية5

ل يوجدل يوجدل يوجدل يوجد�سعوديةميثلها الأ�ستاذ �سالح بن �سعد بن عبد اهلل املهنا

ل يوجدل يوجد800 68.70045لبنانية / كنديةع�سو جمل�س الإدارةال�سيد حممد اأحمد خمتار احلريري6

ل يوجدل يوجد000 13.00513اأردنيةع�سو جمل�س الإدارةال�سيد »حممد ثابت« عبد الروؤوف �سليمان الطاهر7

ل يوجدل يوجد290 931 80.118.61552اأردنيةع�سو جمل�س الإدارةاملوؤ�س�سة العامة لل�سمان الجتماعي8

ل يوجدل يوجدل يوجدل يوجداأردنيةميثلها ال�سيد اإبراهيم يو�سف اإبراهيم عز الدين

ل يوجدل يوجد220 748 11.652.3307اأردنيةع�سو جمل�س الإدارةال�سادة موؤ�س�سة عبد احلميد �سومان9

ل يوجدل يوجدل يوجدل يوجداأردنيةميثلها الدكتور تي�سري ر�سوان �سليم ال�سمادي

موؤ�س�سة الغزل000 15.00010اأردنيةع�سو جمل�س الإدارةال�سيد ريا�س برهان طاهر كمال10

310 166 1 �سهم

موؤ�س�سة الغزل

540 877 �سهم

ل يوجدل يوجد000 15.00010لبنانيةع�سو جمل�س الإدارةال�سيد وهبة عبد اهلل وهبة متاري11
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اجلن�سيةاملن�سبال�سمالرقم

عدد الأ�سهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم كما يف
عدد الأ�سهم اململوكة من قبل ال�سركات

 امل�سيطر عليها

2008/12/312007/12/312008/12/312007/12/31

 رئي�س جمل�س الإدارة / املديرال�سيد/ »حممد عبد احلميد« عبد املجيد �سومان1

العام

اأردنية

ل يوجدل يوجد11.663.7009.775.800

لبنانيةم�ساعد املدير العامال�سيد/ مي�سيل اأنطون نخلة عقاد2

ل يوجدل يوجدل يوجد6.000

 امل�ست�سار القانوين / اأمني �سرالدكتور/ »حممد غيث« علي حممد م�سمار3

جمل�س الإدارة

اأردنية

ل يوجدل يوجد1.9952.000

اأردنية املدير املايلال�سيد/ غ�سان حنا �سليمان ترزي4

ل يوجدل يوجدل يوجدل يوجد

 نائب رئي�س تنفيذي /ال�سيد/ »حممد �سليم« حممد عمر ال�سيخ5

رئي�س جمموعة الئتمان

باك�ستانية

ل يوجدل يوجدل يوجدل يوجد

 نائب رئي�س تنفيذي /ال�سيد/ حممد عبد الفتاح حمد الغنمة6

 رئي�س جمموعة الأعمال

امل�سرفية وال�ستثمارية

اأردنية

ل يوجدل يوجد8.000ل يوجد

 نائب رئي�س تنفيذي /الآن�سة/ دينا »حممد عبد احلميد« �سومان7

Branding
اأردنية

ل يوجدل يوجد24.00016.000

 نائب رئي�س تنفيذي /ال�سيد/ مروان ن�ساأت راغب ريال8

 اإدارة املوارد الب�سرية

اأردنية

ل يوجدل يوجد195130

 نائب رئي�س تنفيذي /ال�سيد/ جماز اأحمد خان9

رئي�س جمموعة العمليات

بريطانية

ل يوجدل يوجدل يوجدل يوجد

 

الأوراق املالية اململوكة من قبل اأ�سخا�س الإدارة العليا التنفيذية
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اجلن�سيةاملن�سبال�سمالرقم

عدد الأ�سهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم كما يف
عدد الأ�سهم اململوكة من قبل ال�سركات

 امل�سيطر عليها

2008/12/312007/12/312008/12/312007/12/31

 رئي�س جمل�س الإدارة / املديرال�سيد/ »حممد عبد احلميد« عبد املجيد �سومان1

العام

اأردنية

ل يوجدل يوجد11.663.7009.775.800

لبنانيةم�ساعد املدير العامال�سيد/ مي�سيل اأنطون نخلة عقاد2

ل يوجدل يوجدل يوجد6.000

 امل�ست�سار القانوين / اأمني �سرالدكتور/ »حممد غيث« علي حممد م�سمار3

جمل�س الإدارة

اأردنية

ل يوجدل يوجد1.9952.000

اأردنية املدير املايلال�سيد/ غ�سان حنا �سليمان ترزي4

ل يوجدل يوجدل يوجدل يوجد

 نائب رئي�س تنفيذي /ال�سيد/ »حممد �سليم« حممد عمر ال�سيخ5

رئي�س جمموعة الئتمان

باك�ستانية

ل يوجدل يوجدل يوجدل يوجد

 نائب رئي�س تنفيذي /ال�سيد/ حممد عبد الفتاح حمد الغنمة6

 رئي�س جمموعة الأعمال

امل�سرفية وال�ستثمارية

اأردنية

ل يوجدل يوجد8.000ل يوجد

 نائب رئي�س تنفيذي /الآن�سة/ دينا »حممد عبد احلميد« �سومان7

Branding
اأردنية

ل يوجدل يوجد24.00016.000

 نائب رئي�س تنفيذي /ال�سيد/ مروان ن�ساأت راغب ريال8

 اإدارة املوارد الب�سرية

اأردنية

ل يوجدل يوجد195130

 نائب رئي�س تنفيذي /ال�سيد/ جماز اأحمد خان9

رئي�س جمموعة العمليات

بريطانية

ل يوجدل يوجدل يوجدل يوجد
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اجلن�سيةال�سلةال�سمالرقم
عدد الأ�سهم كما يف

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

2008/12/312007/12/312008/12/312007/12/31

ال�سيد / »حممد عبد احلميد« عبد املجيد �سومان 1

رئي�س جمل�س الإدارة / املدير العام

24اأردنيةالزوجةال�سيدة / �سوزان تاج الدين نور الدين عرفات 00016 ل يوجدل يوجد000

ل يوجدل يوجدل يوجدل يوجد-الأولد الق�سر

ال�سيد / �سبيح طاهر دروي�س امل�سري 2

 نائب رئي�س جمل�س الإدارة

3اأردنيةالزوجةال�سيدة / جنوى حممد عبد الرحمن ما�سي 172 8002 115 ل يوجدل يوجد200

ل يوجدل يوجدل يوجدل يوجد-الأولد الق�سر

ال�سيد / �سمري فرحان خليل قعوار3

 ع�سو جمل�س الإدارة

105-الزوجة ال�سيدة / رندا اإليا�س عي�سى املع�سر 00070 ل يوجدل يوجد000

ل يوجدل يوجدل يوجدل يوجد-الأولد الق�سر

ال�سيدة / نازك اأ�سعد عودة / احلريري 4

ع�سو جمل�س الإدارة

------

ل يوجدل يوجدل يوجدل يوجد-الأولد الق�سر

ال�سيد / �سالح بن �سعد بن عبد اهلل املهنا  5

ع�سو جمل�س الإدارة 

)ممثل ال�سادة / وزارة املالية باململكة العربية ال�سعودية(

--ل يوجدل يوجد-الزوجة 

ل يوجدل يوجدل يوجدل يوجد-الأولد الق�سر

ال�سيد / حممد اأحمد خمتار احلريري 6

 ع�سو جمل�س الإدارة

ل يوجدل يوجدل يوجدل يوجد-الزوجة 

ل يوجدل يوجدل يوجدل يوجد-الأولد الق�سر

ال�سيد / »حممد ثابت« عبد الروؤوف �سليمان الطاهر 7

ع�سو جمل�س الإدارة

ل يوجدل يوجدل يوجدل يوجد-الزوجة 

ل يوجدل يوجدل يوجدل يوجد-الأولد الق�سر

ال�سيد / اإبراهيم يو�سف اإبراهيم عز الدين 8

 ع�سو جمل�س الإدارة )ممثل ال�سادة / املوؤ�س�سة العامة لل�سمان الجتماعي( 

ل يوجدل يوجدل يوجدل يوجد-الزوجة 

ل يوجدل يوجدل يوجدل يوجد-الأولد الق�سر

الدكتور / تي�سري ر�سوان �سليم ال�سمادي 9

ع�سو جمل�س الإدارة 

)ممثل ال�سادة / موؤ�س�سة عبد احلميد �سومان(  

ل يوجدل يوجدل يوجدل يوجد-الزوجة 

ل يوجدل يوجدل يوجدل يوجد-الأولد الق�سر

ال�سيد / ريا�س برهان طاهر كمال – ع�سو جمل�س الإدارة10

ل يوجدل يوجدل يوجدل يوجد-الزوجة 

ل يوجدل يوجدل يوجدل يوجد-الأولد الق�سر

ال�سيد / وهبة عبد اهلل وهبة متاري – ع�سو جمل�س الإدارة11

ل يوجدل يوجدل يوجدل يوجد-الزوجة 

ل يوجدل يوجدل يوجدل يوجد-الأولد الق�سر

الأوراق املالية اململوكة من قبل اأقارب اأ�سخا�س اأع�ساء جمل�س الإدارة
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اجلن�سيةال�سلةال�سمالرقم
عدد الأ�سهم كما يف

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

2008/12/312007/12/312008/12/312007/12/31

ال�سيد / »حممد عبد احلميد« عبد املجيد �سومان 1

رئي�س جمل�س الإدارة / املدير العام

24اأردنيةالزوجةال�سيدة / �سوزان تاج الدين نور الدين عرفات 00016 ل يوجدل يوجد000

ل يوجدل يوجدل يوجدل يوجد-الأولد الق�سر

ال�سيد / �سبيح طاهر دروي�س امل�سري 2

 نائب رئي�س جمل�س الإدارة

3اأردنيةالزوجةال�سيدة / جنوى حممد عبد الرحمن ما�سي 172 8002 115 ل يوجدل يوجد200

ل يوجدل يوجدل يوجدل يوجد-الأولد الق�سر

ال�سيد / �سمري فرحان خليل قعوار3

 ع�سو جمل�س الإدارة

105-الزوجة ال�سيدة / رندا اإليا�س عي�سى املع�سر 00070 ل يوجدل يوجد000

ل يوجدل يوجدل يوجدل يوجد-الأولد الق�سر

ال�سيدة / نازك اأ�سعد عودة / احلريري 4

ع�سو جمل�س الإدارة

------

ل يوجدل يوجدل يوجدل يوجد-الأولد الق�سر

ال�سيد / �سالح بن �سعد بن عبد اهلل املهنا  5

ع�سو جمل�س الإدارة 

)ممثل ال�سادة / وزارة املالية باململكة العربية ال�سعودية(

--ل يوجدل يوجد-الزوجة 

ل يوجدل يوجدل يوجدل يوجد-الأولد الق�سر

ال�سيد / حممد اأحمد خمتار احلريري 6

 ع�سو جمل�س الإدارة

ل يوجدل يوجدل يوجدل يوجد-الزوجة 

ل يوجدل يوجدل يوجدل يوجد-الأولد الق�سر

ال�سيد / »حممد ثابت« عبد الروؤوف �سليمان الطاهر 7

ع�سو جمل�س الإدارة

ل يوجدل يوجدل يوجدل يوجد-الزوجة 

ل يوجدل يوجدل يوجدل يوجد-الأولد الق�سر

ال�سيد / اإبراهيم يو�سف اإبراهيم عز الدين 8

 ع�سو جمل�س الإدارة )ممثل ال�سادة / املوؤ�س�سة العامة لل�سمان الجتماعي( 

ل يوجدل يوجدل يوجدل يوجد-الزوجة 

ل يوجدل يوجدل يوجدل يوجد-الأولد الق�سر

الدكتور / تي�سري ر�سوان �سليم ال�سمادي 9

ع�سو جمل�س الإدارة 

)ممثل ال�سادة / موؤ�س�سة عبد احلميد �سومان(  

ل يوجدل يوجدل يوجدل يوجد-الزوجة 

ل يوجدل يوجدل يوجدل يوجد-الأولد الق�سر

ال�سيد / ريا�س برهان طاهر كمال – ع�سو جمل�س الإدارة10

ل يوجدل يوجدل يوجدل يوجد-الزوجة 

ل يوجدل يوجدل يوجدل يوجد-الأولد الق�سر

ال�سيد / وهبة عبد اهلل وهبة متاري – ع�سو جمل�س الإدارة11

ل يوجدل يوجدل يوجدل يوجد-الزوجة 

ل يوجدل يوجدل يوجدل يوجد-الأولد الق�سر



108

عدد الأ�سهم اململوكة من قبل ال�سركاتعدد الأ�سهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم كما يفاجلن�سيةال�سلةال�سمالرقم
 امل�سيطر عليها

2008/12/312007/12/312008/12/312007/12/31

 ال�سيد / مي�سيل اأنطون نخلة عقاد1

 م�ساعد املدير العام

ل يوجدل يوجدل يوجدل يوجدالزوجة

ل يوجدل يوجدل يوجدل يوجدالأولد الق�سر

 الدكتور / »حممد غيث« حممد علي م�سمار2

 امل�ست�سار القانوين / اأمني �سر جمل�س الإدارة

ل يوجدل يوجدل يوجدل يوجدالزوجة

ل يوجدل يوجدل يوجدل يوجدالأولد الق�سر

 ال�سيد / غ�سان حنا �سليمان ترزي3

املدير املايل

ل يوجدل يوجدل يوجد1.005اأردنيةزوجةنوال وفا جنيب طرزي

ل يوجدل يوجدل يوجدل يوجدالأولد الق�سر

 ال�سيد / »حممد �سليم« حممد عمر ال�سيخ4

 نائب رئي�س تنفيذي / رئي�س جمموعة الئتمان

ل يوجدل يوجدل يوجدل يوجدالزوجة

ل يوجدل يوجدل يوجدل يوجدالأولد الق�سر

 ال�سيد / حممد عبد الفتاح حمد الغنمة5

 نائب رئي�س تنفيذي /

 رئي�س جمموعة الأعمال امل�سرفية وال�ستثمارية

ل يوجدل يوجدل يوجدل يوجدالزوجة

ل يوجدل يوجدل يوجدل يوجدالأولد الق�سر

الآن�سة / دينا »حممد عبد احلميد« عبد املجيد �سومان6

Branding   / نائب رئي�س تنفيذي

ل يوجدل يوجدل يوجدل يوجد-

ل يوجدل يوجدل يوجدل يوجد-

 ال�سيد / مروان ن�ساأت راغب ريال7

 نائب رئي�س تنفيذي /  اإدارة املوارد الب�سرية

ل يوجدل يوجدل يوجدل يوجدالزوجة

ل يوجدل يوجدل يوجدل يوجدالأولد الق�سر

 ال�سيد / جماز اأحمد خان8

 نائب رئي�س تنفيذي / رئي�س جمموعة العمليات

ل يوجدل يوجدل يوجدل يوجدالزوجة

ل يوجدل يوجدل يوجدل يوجدالأولد الق�سر
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الأوراق املالية اململوكة من قبل اأقارب اأ�سخا�س الإدارة العليا التنفيذية
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عدد الأ�سهم اململوكة من قبل ال�سركاتعدد الأ�سهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم كما يفاجلن�سيةال�سلةال�سمالرقم
 امل�سيطر عليها

2008/12/312007/12/312008/12/312007/12/31

 ال�سيد / مي�سيل اأنطون نخلة عقاد1

 م�ساعد املدير العام

ل يوجدل يوجدل يوجدل يوجدالزوجة

ل يوجدل يوجدل يوجدل يوجدالأولد الق�سر

 الدكتور / »حممد غيث« حممد علي م�سمار2

 امل�ست�سار القانوين / اأمني �سر جمل�س الإدارة

ل يوجدل يوجدل يوجدل يوجدالزوجة

ل يوجدل يوجدل يوجدل يوجدالأولد الق�سر

 ال�سيد / غ�سان حنا �سليمان ترزي3

املدير املايل

ل يوجدل يوجدل يوجد1.005اأردنيةزوجةنوال وفا جنيب طرزي

ل يوجدل يوجدل يوجدل يوجدالأولد الق�سر

 ال�سيد / »حممد �سليم« حممد عمر ال�سيخ4

 نائب رئي�س تنفيذي / رئي�س جمموعة الئتمان

ل يوجدل يوجدل يوجدل يوجدالزوجة

ل يوجدل يوجدل يوجدل يوجدالأولد الق�سر

 ال�سيد / حممد عبد الفتاح حمد الغنمة5

 نائب رئي�س تنفيذي /

 رئي�س جمموعة الأعمال امل�سرفية وال�ستثمارية

ل يوجدل يوجدل يوجدل يوجدالزوجة

ل يوجدل يوجدل يوجدل يوجدالأولد الق�سر

الآن�سة / دينا »حممد عبد احلميد« عبد املجيد �سومان6

Branding   / نائب رئي�س تنفيذي

ل يوجدل يوجدل يوجدل يوجد-

ل يوجدل يوجدل يوجدل يوجد-

 ال�سيد / مروان ن�ساأت راغب ريال7

 نائب رئي�س تنفيذي /  اإدارة املوارد الب�سرية

ل يوجدل يوجدل يوجدل يوجدالزوجة

ل يوجدل يوجدل يوجدل يوجدالأولد الق�سر

 ال�سيد / جماز اأحمد خان8

 نائب رئي�س تنفيذي / رئي�س جمموعة العمليات

ل يوجدل يوجدل يوجدل يوجدالزوجة

ل يوجدل يوجدل يوجدل يوجدالأولد الق�سر
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املبالغ بالدينار الأردين

 الرواتب ال�سنويةال�سم

الإجمالية

 املكافاآتبدل التنقالت ال�سنوية

ال�سنوية

 اإجمايل املزايانفقات ال�سفر ال�سنوية

ال�سنوية

344.600-321.60018.0005.000ال�سيد / »حممد عبد احلميد« عبد املجيد �سومان

23.000-18.0005.000-ال�سيد / �سبيح طاهر دروي�س امل�سري

ال�سادة / وزارة مالية اململكة العربية ال�سعودية

ميثلها ال�سيد / �سالح بن �سعد املهنا

-18.0005.000-23.000

23.000-18.0005.000-ال�سيدة / نازك اأ�سعد عودة / احلريري

ال�سادة / املوؤ�س�سة العامة لل�سمان الجتماعي

ميثلها ال�سيد / اإبراهيم عز الدين

-18.0005.000-23.000

23.000-18.0005.000-ال�سيد / �سمري فرحان قعوار

23.000-18.0005.000-ال�سيد / »حممد ثابت« عبد الروؤوف الطاهر

23.000-18.0005.000-ال�سيد / ريا�س برهان طاهر كمال

23.000-18.0005.000-ال�سيد / حممد اأحمد خمتار احلريري

23.000-18.0005.000-ال�سيد / وهبة عبد اهلل متاري

ال�سادة / موؤ�س�سة عبد احلميد �سومان

ميثلها الدكتور / تي�سري ر�سوان ال�سمادي

-18.0005.000-23.000
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املبالغ بالدينار الأردين

 الرواتب ال�سنويةال�سم

الإجمالية

 املكافاآتبدل التنقالت ال�سنوية

ال�سنوية

 اإجمايل املزايانفقات ال�سفر ال�سنوية

ال�سنوية

344.600-321.60018.0005.000ال�سيد / »حممد عبد احلميد« عبد املجيد �سومان

23.000-18.0005.000-ال�سيد / �سبيح طاهر دروي�س امل�سري

ال�سادة / وزارة مالية اململكة العربية ال�سعودية

ميثلها ال�سيد / �سالح بن �سعد املهنا

-18.0005.000-23.000

23.000-18.0005.000-ال�سيدة / نازك اأ�سعد عودة / احلريري

ال�سادة / املوؤ�س�سة العامة لل�سمان الجتماعي

ميثلها ال�سيد / اإبراهيم عز الدين

-18.0005.000-23.000

23.000-18.0005.000-ال�سيد / �سمري فرحان قعوار

23.000-18.0005.000-ال�سيد / »حممد ثابت« عبد الروؤوف الطاهر

23.000-18.0005.000-ال�سيد / ريا�س برهان طاهر كمال

23.000-18.0005.000-ال�سيد / حممد اأحمد خمتار احلريري

23.000-18.0005.000-ال�سيد / وهبة عبد اهلل متاري

ال�سادة / موؤ�س�سة عبد احلميد �سومان

ميثلها الدكتور / تي�سري ر�سوان ال�سمادي

-18.0005.000-23.000
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اأظهرت �سجالت اإدارة املوارد الب�سرية يف الإدارة العامة يف عمان ما يلي:

املبالغ بالدينار الأردينال�سمالرقم

 الرواتب
واملكافاآت ال�سنوية

 م�ساريف
التـــــــنقالت

 نفقات ال�سفر ال�سنوية )ل ت�سمل
الإقامة وتذاكر ال�سفر(

الإجمايل

227.200--227.200ال�سيد / مي�سيل اأنطون نخلة عقاد1

141.440--141.440الدكتور / »حممد غيث« علي حممد م�سمار2

 ال�سيد / غ�سان حنا �سليمان ترزي3

)من 1/1 – 2008/9/30(

113.710--113.620

188.528--188.528ال�سيد / »حممد �سليم« حممد عمر ال�سيخ4

181.328--181.328ال�سيد / حممد عبد الفتاح حمد الغنمة5

148.024--148.024الآن�سة / دينا »حممد عبد احلميد« �سومان6

135.920--135.920ال�سيد / مروان ن�ساأت راغب ريال7

193.600--193.600ال�سيد / جماز اأحمد خان8

 

كما اأظهرت �سجالت �سركة املالية واملحا�سبة يف جنيف ما يلي:

املبالغ بالفرنك ال�سوي�سريال�سمالرقم

الرواتب
واملكافاآت ال�سنوية

 نفقات ال�سفر ال�سنوية )ل ت�سملم�ساريف التنقالت
الإقامة وتذاكر ال�سفر(

الإجمايل

ال�سيد / غ�سان حنا �سليمان ترزي1

)من 10/1 – 2008/12/31(

75.000--75.000

2
الدكتور / فاروق وا�سف اخلاروف

)من 1/1 – 2008/7/31(
273.000--273.000

ـة
ذيــ

في
تن

 ال
يا

عل
 ال

ارة
إلد

ت ا
ـــآ

اف
مك

ا و
ايــ

مز

ارة
ألد

س ا
جل

 م
رير

تق

  
ارة

إلد
س ا

جل
 م

رير
تق

 



113

اأظهرت �سجالت اإدارة املوارد الب�سرية يف الإدارة العامة يف عمان ما يلي:

املبالغ بالدينار الأردينال�سمالرقم

 الرواتب
واملكافاآت ال�سنوية

 م�ساريف
التـــــــنقالت

 نفقات ال�سفر ال�سنوية )ل ت�سمل
الإقامة وتذاكر ال�سفر(

الإجمايل

227.200--227.200ال�سيد / مي�سيل اأنطون نخلة عقاد1

141.440--141.440الدكتور / »حممد غيث« علي حممد م�سمار2

 ال�سيد / غ�سان حنا �سليمان ترزي3

)من 1/1 – 2008/9/30(

113.710--113.620

188.528--188.528ال�سيد / »حممد �سليم« حممد عمر ال�سيخ4

181.328--181.328ال�سيد / حممد عبد الفتاح حمد الغنمة5

148.024--148.024الآن�سة / دينا »حممد عبد احلميد« �سومان6

135.920--135.920ال�سيد / مروان ن�ساأت راغب ريال7

193.600--193.600ال�سيد / جماز اأحمد خان8

 

كما اأظهرت �سجالت �سركة املالية واملحا�سبة يف جنيف ما يلي:

املبالغ بالفرنك ال�سوي�سريال�سمالرقم

الرواتب
واملكافاآت ال�سنوية

 نفقات ال�سفر ال�سنوية )ل ت�سملم�ساريف التنقالت
الإقامة وتذاكر ال�سفر(

الإجمايل

ال�سيد / غ�سان حنا �سليمان ترزي1

)من 10/1 – 2008/12/31(

75.000--75.000

2
الدكتور / فاروق وا�سف اخلاروف

)من 1/1 – 2008/7/31(
273.000--273.000
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بالدينار الأردينالرقم      امل�سروع / اجلهة 

2.000.000دعم م�سروع اإ�سكان املعلمني1

151.945ال�سندوق الأردين الها�سمي للتنمية الب�سرية2

30.000املوؤ�س�سات العلمية وجمال�س البحث العلمي3

11.963توزيع حقائب مدر�سية بالتعاون مع اأمانة عمان الكربى4

10.138دائرة مراقبة ال�سركات / وزارة ال�سناعة والتجارة5

1.000موؤ�س�سة �سكة حديد العقبة6

11.143.740موؤ�س�سة عبد احلميد �سومان7

7.000مركز احل�سني لل�سرطان8

64.365تربعات اأخرى9

13.420.151املجموع
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يبني اجلدول التايل املبالغ  التي تربع بها البنك العربي خالل العام 2008 واجلهات امل�ستفيدة
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20082007باآلف الدنانري الأردنية

 �سركات تابعة و�سقيقة وحليفة

2.126.6741.980.557ودائع لدى �سركات تابعة و �سقيقة

296.092278.277ودائع لدى �سركات حليفة

1.190.464854.808 ودائع من �سركات تابعة و �سقيقة

12.95175.993 ودائع من �سركات حليفة

65.945113.975 فوائد دائنة من �سركات تابعة و �سقيقة

35.96851.131 فوائد مدينة ل�سركات تابعة و �سقيقة

8.6367.443فوائد دائنة من �سركات حليفة

1.5942.567 فوائد مدينة ل�سركات حليفة

158.09391.869 اعتمادات, كفالت و�سحوبات – �سركات تابعة و �سقيقة

4.1903.450 اعتمادات, كفالت و�سحوبات – �سركات تابعة و �سقيقة

920- ت�سهيالت مقررة وغري م�ستغلة – �سركات تابعة و �سقيقة

20082007باآلف الدنانري الأردنية

 اأع�ساء جمل�س الإدارة وكبار امل�ساهمني

416.931290.338 ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة

31.10431.392اعتمادات

53.61194.370  كفالت
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 باإ�ستثناء ما يندرج حتت نطاق عمل البنك املعتاد, »ل توجد اأية عقود اأو م�ساريع اأو ارتباطات عقدتها ال�سركة امل�سدرة 

مع ال�سركات التابعة اأو ال�سقيقة اأو احلليفة اأو رئي�س جمل�س الإدارة اأو اأع�سـاء املجل�س اأو املدير العام اأو اأي موظف 

يف ال�سركة اأو اأقاربهم«. 
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حدود  �سمن  تقع  امل�ساهمني  وكبار  الإدارة  جمل�س  لأع�ساء  املمنوحة  الت�سهيالت  على  املقيدة  الفوائد  ن�سب  اإن   

الت�سهيالت املمنوحة لباقي العمالء.

 بلغت الرواتب واملكافاآت واملنافع الأخرى لالإدارة التنفيذية العليا وللمديرين التنفيذيني للبنك يف الأردن واخلارج ما 

جمموعه  17.7  مليون دينار اأردين للفرتة املنتهية يف 31 كانون الأول 2008 مقابل  14.5  مليون دينار اأردين للفرتة 

املنتهية يف 31 كانون الأول 2007.
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اأوىل البنك العربي وما يزال عناية خا�سة باملبادرات الرامية اإىل تخفي�س معدلت التلوث البيئي وحت�سني م�ستويات 

املعي�سة من خالل دعمه للم�ساريع ال�سديقة للبيئة، كما ت�سهد على ذلك ن�ساطاته الت�سليفية �سمن عدد من القطاعات 

ذات العالقة.  فمن خالل توجهه للم�ساركة بفاعلية يف دعم ومتويل عدد من م�ساريع الطاقة املتجددة و اعادة تدوير 

املواد العادمة والنفايات ومكافحة التلوث، ي�سهم البنك يف املحافظة على البيئة وحمايتها لالأجيال القادمة.  

لقد �سارك البنك العربي خالل عام 2008 يف العديد من املبادرات واجلهود املبذولة �سمن اإطار حماية البيئة، منها 

على �سبيل املثال م�ساركته، بالتعاون مع وكالة الأونروا، خالل �سهر اأيار لعام 2008 يف حملة تنظيف خميم البقعة 

لالجئني واملنطقة املحيطة به.  كما اأوىل البنك العربي اهتماما وا�سعا بامل�ساريع التي تعنى بالبيئة، كما يعك�سة عدد 

م�سروع  امل�ساريع  هذه  اأهم  املا�سية.  ومن  الأعوام  خالل  اإن�سائها  وت�سهيل  متويلها  عمليات  البنك  قاد  التي  امل�ساريع 

خربة ال�سمرا ملعاجلة املياه العادمة بكلفة 170 مليون دولر، والذي مت اإن�ساوؤه وت�سغيله يف منت�سف عام 2008 لي�سبح 

اأول م�سروع يف الأردن يتم اإن�ساوؤه على اأ�سا�س البناء، الت�سغيل ونقل امللكية .B.O.T، حيث قاد البنك العربي جتمعا 

بنكيا لتوفري متويل م�سريف للم�سروع مببلغ  61   مليون دولر اأمريكي، بلغت ح�سة البنك العربي منه نحو   16  مليون 

دولر.

الفائز بعقد تنفيذ اأول  الالزم للمقاول  يعمل على تقدمي الدعم  البنك العربي وما يزال  ذلك، عمل  وبالإ�سافة اإىل 

م�سروع لتوليد الكهرباء عرب طاقة الرياح وذلك بكلفة 100 مليون دولر.  ويقع امل�سروع، الذي �سيتم تنفيذه على اأ�سا�س 

البناء ، التملك والت�سغيل .B.O.O، على بعد  25  كيلومرتا �سمال عمان، ويتوقع له اأن يولد طاقة كهربائية بحدود  

30 – 40  ميغاوات بعد اإنهاء اأعمال تنفيذه يف عام 2012.

عالوة على ذلك، قام البنك العربي موؤخرا بتوقيع اتفاقية تعاون مع وكالة التنمية الفرن�سية AFD لتنفيذ م�سروع 

العربي  البنك  خالل  من  يورو  مليون     40 بتخ�سي�س   الفرن�سية  التنمية  وكالة  �ستقوم  حيث   ، الأخ�سر  الإقرا�س 

الربنامج  تطبيق  البيئة. و�سيتم  وتعزيز  املتجددة  بالطاقة  اخلا�سة  امل�ساريع  لت�سجيع  الالزمة  احلوافز  كافة  لتقدمي 

من خالل البنك، حيث �سيتم الرتكيز على جمالت توفري الطاقة، الطاقة املتجددة، مكافحة التلوث وحماية امل�سادر 

الطبيعية. 

اإقامة  متويل  خالل  من  وذلك  الزراعي  للقطاع  الدعم  بتقدمي  �سومان  احلميد  عبد  موؤ�س�سة  تقوم  اآخر،  جانب  ومن 

احلميد  عبد  موؤ�س�سة  اأن  كما  الهام.  القطاع  هذا  اأو�ساع  حت�سني  لأغرا�س  املكر�سة  العلمية  العمل  وور�س  امل�ساريع 

ورعاية  النباتات  اأمرا�س  ملكافحة  العلمية  الأبحاث  دعم  اأجل  من  امللكية  العلمية  اجلمعية  مع  بالتعاون  تقوم  �سومان 

طباعة واإ�سدار الكتب واملواد العلمية الرامية اإىل تطوير القطاع الزراعي. 
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اأن  اإل  اأهدافا مهمة للبنك العربي,  اأن تعزيز وتنمية حقوق امل�ساهمني وحت�سني الأداء املايل تعترب  على الرغم من 

البنك يوؤمن بقوة باأهمية دعم املجتمع املحلي من خالل امل�ساركة الفاعلة يف امل�ساريع الجتماعية التي تخدم هذا 

املجتمع.  فقد قام البنك العربي كعادته بتحمل م�سوؤولياته الجتماعية يف املجتمعات التي يقوم بخدمتها من خالل 

ال�سبابية  وامل�ست�سفيات واملراكز  والرعاية ال�سحية واجلامعات واملدار�س  والتعليمية  الثقافية  الأن�سطة  رعاية ودعم 

وكذلك املوؤ�س�سات غري احلكومية.

�سمن هذا الإطار,  يويل البنك اأهمية خا�سة للعديد من الق�سايا الجتماعية , ومن اأهمها ق�سايا حماربة جيوب الفقر , دعم 

م�ساريع الطاقة املتجددة, امل�ساركة يف م�ساريع البنية التحتية الإ�سرتاتيجية وتعزيز درجة الوعي الجتماعي واملعرفة 

والثقافة العامة وذلك من خالل تبنيه للعديد من الأن�سطة العلمية والتعليمية.

من جانب اآخر, ي�سارك البنك باإيجابية يف تطوير وحت�سني الرعاية الجتماعية من خالل تقدمي الدعم للمنظمات 

يقوم  حيث  الأردن,  يف  وخ�سو�سًا  املحلية  للمجتمعات  رعايته  خالل  من  هاما  دورا  البـنك  يلعب  كما  الإن�سانية. 

قام   2008 الفقر. فخالل عام  والق�ساء على جيوب  البطالة  امللكية واحلكومية ملكافحة  املبادرات  با�ستمرار بدعم 

البنك بالتـربع مببلغ  2 مليون دينار لتـمويل جزء من مبادرة جاللـة امللـك عبد اهلل الثاين لإن�ساء �سكن للمعلمني يف 

 )Overseas Private Investment Corporation - OPIC( الأردن , كذلك قام البنك بتوقيع اتفاقية مع موؤ�س�سة

بهدف تقدمي متويل مي�سر لذوي الدخل املحدود حتت مظلة مبادرة �ساحب اجلاللة الرامية اإىل توفري “�سكن كرمي 

لعي�س كرمي”.

املرتبطة مبجالت خمتلفة متنوعة, من  املبادرات  2008 يف رعاية عدد من  العام  العربي خالل  البنك  �ساهم  كما 

اأهمها:

يف املجال القت�سادي ودعم الأعمال والبيئة الت�سريعية:

منتدى ال�سرق الأو�سط لتمويل التجارة وال�سادرات.  -

منتدى الأردن القت�سادي.  -

املنتدى القت�سادي الدويل امل�سري.  -

موؤمتر الرقابة الت�سريعية ملنطقة دول اخلليج العربي.  -

موؤمتر التح�سيل الإلكرتوين لل�سيكات/ الأردن.  -

امل�ساركة الإ�سرتاتيجية مع احتاد امل�سارف العربية.   -

موؤمتر ال�ستثمار الفل�سطيني.  -

املنتدى الأول لتمويل ال�سركات/ الأردن.  -

اجلمعية الأردنية ملدققي احل�سابات.  -

غرفة التجارة الأمريكية )م�سر(.  -
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التعليم ومكافحة الفقر:

م�سروع اإ�سكان املعلمني.  -

ال�سندوق الأردين الها�سمي للتنمية الب�سرية.  -

دعم تعليم اأبناء املوظفني يف اجلامعات الأردنية.  -

امل�ساهمة يف اإقامة معار�س توظيف للم�ساعدة يف اإيجاد فر�س عمل للخريجني اجلدد.  -

توزيع  3000  حقيبة مدر�سية على طالب املدار�س يف املناطق الأقل حظًا.  -

دعم �سوق رم�سان لتوفري احتياجات املواطنني الأردنيني باأ�سعار منا�سبة.  -

 ال�سحة, العلوم والريا�سة:

دعم �سندوق امللك ح�سني ملعاجلة ال�سرطان.  -

دعم مراكز البحوث للموؤ�س�سات العلمية.  -

حملة تنظيف خميم البقعة.  -

دعم مركز �سباب ال�سلط.  -

تقدمي م�ساهمات عديدة لدعم الأن�سطة الريا�سية.  -

 موا�سيع احلفاظ على البيئة  وذلك كما مت ذكره يف فقرات اأخرى �سمن التقرير.

من جانب اآخر, يوفر البنك فر�س العمل والتدريب ملواطني الدول التي يعمل فيها,  كما يوفر الرعاية املنا�سبة للعاملني 

فيه ويوفر الدعم املايل لعائالت العاملني الذين يتعر�سون لإ�سابات العمل.  ويف جمال التعليم, يقدم البنك للعاملني 

التقدم يف  بناء على معايري حمددة ل�ستكمال درا�ساتهم اجلامعية ومنحهم فر�س  لديه ولعائالتهم منحا درا�سية 

حياتهم املهنية.

اإن دور البنك العربي الفعال يف جمال التنمية يتجلى يف الرعاية امل�ستمرة ملوؤ�س�سة عبد احلميد �سومان والتي متثل 

الذراع الجتماعي والثقايف للبنك العربي.  وتقوم املوؤ�س�سة بدعم البحث العلمي والإبداع يف كل املجالت من خالل 

تقوم   كما  اجلمهور.  ملخاطبة  العرب  للمثقفني  املنا�سبة  الفر�س  وتوفري  املجتمع  �سرائح  خمتلف  بني  احلوار  تو�سيع 

املوؤ�س�سة برعاية جوائز علمية �سنوية وتنظيم ندوات وموؤمترات اأ�سبوعية و�سهرية مفتوحة للجمهور.  وت�سعى املوؤ�س�سة 

كذلك لفتتاح مكتبات لالأطفال يف جميع حمافظات اململكة.  كما تعمل املوؤ�س�سة جاهدة على تنمية روح احلوار بني 

�سرائح املجتمع واملثقفني والعلماء و�سناع القرار يف العامل العربي وذلك من خالل عقدها للندوات واملوؤمترات وور�س 

العمل.  كما تقوم بن�سر الكتب والدوريات وتنظيم املعار�س العلمية والثقافية.

امل�ستوى خلدمة  فكري عايل  منتدى  باإطالق  �سومان,  عبد احلميد  موؤ�س�سة  مع  وبالتن�سيق  العربي,  البنك  قام  كما 

الباحثني واملفكرين العرب ودعوتهم لإلقاء ومناق�سة اأبحاثهم العلمية يف جمالت القت�ساد واملال, حيث مت عقد اأول 

ن�ساط/ لقاء متخ�س�س �سمن هذا الإطار بتاريخ 2008/7/19 وذلك يف مقر املوؤ�س�سة, ومتت خالله مناق�سة مو�سوع 

النفط والغاز الطبيعي والقت�ساديات العربية.

ي
حل

لم
ع ا

تم
مج

 ال
مة

خد
ي 

ك ف
بن

 ال
مة

اه
س

م



120

بهدف  الإ�سكندرية  مكتبة  مع  للتعاون  بروتوكول  بتوقيع  �سومان  احلميد  عبد  موؤ�س�سة  قامت   ,2008/10/14 ويف 

تعزيز وتنمية التعاون الثقايف والعلمي بني الطرفني والتن�سيق بينهما فيما يتعلق بطباعة املواد العلمية ذات الأهمية 

للجانبني.  كما اأن الربوتوكول املوقع ي�سهم يف تعزيز التعاون املتبادل يف جمالت التدريب املكتبي, الفهر�سة والأمتتة 

نف�سه  الوقت  الطرفني ويخدم يف  لإغناء مكتبتي  الثنائي  والت�سال  العلمي  التبادل  ينمي  اأنه  والرقمية.  كما  الآلية 

عملية تنظيم واإقامة التجمعات واملوؤمترات العلمية.
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جمموعة البنك العربي

 

امليزانية العامة

بيان الدخل

بيان التغريات يف حقوق امل�ساهمني

بيان التدفقات النقدية

اي�ساحات حول البيانات املالية

ارقام بيانات مالية موحدة مقارنة خلم�س �سنوات 

تقرير مدقق احل�سابات امل�ستقل

البنك العربي �س م ع

 

امليزانية العامة

بيان الدخل

بيان التغريات يف حقوق امل�ساهمني

بيان التدفقات النقدية

اي�ساحات حول البيانات املالية

تقرير مدقق احل�سابات امل�ستقل

    

الصفحة

122

123

124

126

127

179

180

182

183

184

186

187

239

ية
مال

 ال
ت

انا
بي

ال



122

)بيـــــان )اأ

جمموعة البنك العربي

20082007اي�ساحباآلف الدولرات الأمريكية

595 437 1344 842 57نقد وار�سدة لدى بنوك مركزية

401 536 6654 405 64ار�سدة لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

437 478 494 7464ايداعات لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

499 452 7911 168 8موجودات مالية للمتاجرة

419 234 138 231 9موجودات مالية حمددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

769 45 009 179 41م�ستقات مالية - قيمة عادلة موجبة

153 483 87519 510 1022ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة

958 064 8163 018 114موجودات مالية متوفرة للبيع

257 047 9652 586 122موجودات مالية حمتفظ بها لتاريخ ال�ستحقاق

513 458 9871 748 131ا�ستثمارات يف �سركات حليفة

510 451 937 540 14موجودات ثابتة

 - 342 238 �سهرة

663 624 270 587 15موجودات اأخرى

130 18 176 106 16موجودات �سريبية موؤجلة 

304 333 59938 629 45جمموع املوجودات

531 085 3065 742 174ودائع بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

346 666 70922 580 1828ودائع عمالء

925 055 8852 829 192تاأمينات نقدية

881 45 468 169 41م�ستقات مالية - قيمة عادلة �سالبة

000 500 250 535 20اأموال مقرت�سة

505 153 615 147 21خم�س�سات متنوعة

836 200 176 251 22خم�س�س �سريبة الدخل

604 740 390 852 23مطلوبات اأخرى

384 27 422 12 24مطلوبات �سريبية موؤجلة

012 476 22131 121 38جمموع املطلوبات

047 525 027 776 25راأ�س املال املدفوع

497 475 2051 226 251عالوة ا�سدار

)423  ()346 3 (25ا�سهم خزينة

688 330 305 403 احتياطي قانوين

036 729 179 882 26احتياطي اختياري

262 612 0651 811 1احتياطي عام

942 426 039 327 27احتياطي خماطر م�سرفية عامة

205 085 1201 357 1احتياطيات لدى �سركات حليفة

195 173 448 107 28فروقات ترجمة عمالت اأجنبية

016 118 )862 172 (29التغري املرتاكم يف القيمة العادلة

014 127 088 112 30اأرباح مدورة

667 166 645 213 اأرباح مقرتح توزيعها

146 769 9136 039 7جمموع حقوق امل�ساهمني )ال�سركة الم(

146 88 465 468 31حقوق القلية

292 857 3786 508 7جمموع حقوق امل�ساهمني

304 333 59938 629 45جمموع املطلوبات وحقوق امل�ساهمني
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جمموعة البنك العربي

20082007اي�ساحباآلف الدولرات الأمريكية

874 220 4142 277 322فوائد دائنة

097 254 4451 186 331ينزل: فوائد مدينة

777 966 969 090 1�سايف ايراد فوائد

540 227 461 285 34�سايف ايراد عمولت

317 194 4301 376 1�سايف ايراد فوائد وعمولت

251 63 257 76 فروقات العمالت الأجنبية

)959 2 ()976 11 (35)خ�سائر( موجودات مالية للمتاجرة

966 4 )855 14 (36)خ�سائر( اأرباح موجودات مالية حمددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

783 17 392 8 37اأرباح موجودات مالية متوفرة للبيع

094 321 142 369 ح�سة البنك من اأرباح �سركات حليفة

907 67 108 100 38اإيرادات اأخرى

359 666 4981 903 1�سايف الإيرادات 

303 338 184 411 39نفقات املوظفني

474 288 913 296 40م�ساريف اأخرى

412 41 799 46 14ا�ستهالكات واطفاءات

228 25 424 40 10خم�س�س تدين ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة

135  198 24 12خم�س�س تدين موجودات مالية حمتفظ بها لتاريخ ال�ستحقاق

669 8 578 22 خم�س�سات متنوعة اأخرى

221 702 096 842 جمموع امل�سروفات 

138 964 402 061 1الدخل قبل ال�سريبة

175 189 588 221 22ينزل: �سريبة الدخل

963 774 814 839 الدخل بعد ال�سريبة 

ويعود اىل:

826 762 429 806 م�ساهمي ال�سركة الأم

137 12 385 33 حقوق القلية

963 774 814 839 املجموع

1.43   1.51  54ن�سيب ال�سهم من دخل ال�سنة )دولر اأمريكي(
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م�سرفية 

عامة

احتياطيات 

لدى �سركات 

حليفة

فروقات 

ترجمة 

عمالت 

اأجنبية

التغري املرتاكم 

يف القيمة 

العادلة

اأرباح مقرتح اأرباح مدورة

توزيعها

جمموع حقوق 

امل�ساهمني 

)ال�سركة 

الأم(

حقوق 

القلية

جمموع حقوق 

امل�ساهمني

292 857 1466 88 146 769 6676 166 014 127 016 118 195 173 205 085 9421 426 262 612 0361 729 688 330 )423  (497 475 0471 525 ر�سيد بداية ال�سنة

)747 65 ( - )747 65 ( -  -  - )747 65 ( -  -  -  -  -  -  -  - فروقات ترجمة عمالت اأجنبية

)878 290 ( - )878 290 ( -  - )878 290 ( -  -  -  -  -  -  -  -  - التغري املرتاكم يف القيمة العادلة

الدخل املعرتف به مبا�سرة يف حقوق 

امل�ساهمني

 -  -  -  -  -  -  -  - ) 65 747() 290 878( -  - ) 356 625( - ) 356 625(

814 839 - 814 839 -  814 839  -     -  -  -  -   -  -  -  -  - الدخل املعرتف به ببيان الدخل 

189 483 - 189 483 - 814 839)878 290 ()747 65 ( -  -  -  -  -  -  -  - دخل ال�سنة

)235 1 ( - )235 1 ( -  -  -  -  -  -  -  -  - )923 2 (688 1  -  اأ�سهم خزينة

 -  -  -  -     -   -     -    -    -    -     -    -     - )980 250 (980 250 زيادة را�س املال

 -  -  -  -     -     -     -     - )900 126 (  900 126  -  -  -  -  - املحول اىل اإلحتياطي العام

 -  -  -  - )095 641 ( -  - 667 271 693 21    975 121 143 153 617 72  -  -  - املحول اىل الحتياطيات

 -  -  -  645 213)645 213 ( -  -  -  -     -  -  -  -  -  - الأرباح املقرتح توزيعها 

ال�ستثمارات فيما بني ال�سركات التابعة 

واحلليفة والخرى

 -  -  -  -  - ) 50 072( 5 304  248 -  -  -  - ) 44 520( 380 319 335 799

)667 166 ( - )667 166 ()667 166 ( -  -  -  -  -  -   -  -  -  -  - الأرباح املوزعة

378 508 4657 468 913 039 7 645 088213 112)862 172 (448 107 120 357 0391 327 065 811 1 179 305882 403 )346 3 (205 226 0271 776 ر�سيد نهاية ال�سنة

556 884 2905 60 266 824 4425 139 421 90  139 101 742 89 870 870 607 483281 599 8061 594 978 266 )523 48 (254 313 0471 525 ر�سيد بداية ال�سنة

453 83  - 453 83  -  -  -  453 83 -  -  -  -  -  -  -  - فروقات ترجمة عمالت اأجنبية

877 16  - 877 16  -  - 877 16  -  -  -  -  -  -  -  -  - التغري املرتاكم يف القيمة العادلة

الدخل املعرتف به مبا�سرة يف حقوق 

امل�ساهمني

 -  -  -  -  -  -  -  -  83 453 16 877 -  -  100 330 -  100 330

963 774  -  963 774 -  963 774 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - الدخل املعرتف به ببيان الدخل 

293 875  - 293 875  - 963 774 877 16 453 83  -  -  -  -  -  -  -  - دخل ال�سنة

 343 210 - 343 210  -  -  -  -  -  -  -  -  - 100 48 243 162  - بيع اأ�سهم خزينة

 -  -  -  - )703 571 ( -  -  335 214 649 146 779 23012 134 710 63  -  -  - املحول اىل الحتياطيات

 -  -  -  667 166)667 166 ( -  -  -  -  -  -  -  -  -  - الأرباح املقرتح توزيعها 

 275 26 856 27)581 1 ()267  ( -  -  -  - )314 1 ( -  -  -  -  -  - تعديالت اخرى

)175 139 ( - )175 139 ()175 139 ( -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - الأرباح املوزعة

292 857 6 146 14688 769 6 667 166 014 127 016 118 195 205173 085 9421 426 262 612 0361 729  688 330)423  (497 475 0471 525 ر�سيد نهاية ال�سنة
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جمموع حقوق 
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292 857 1466 88 146 769 6676 166 014 127 016 118 195 173 205 085 9421 426 262 612 0361 729 688 330 )423  (497 475 0471 525 ر�سيد بداية ال�سنة

)747 65 ( - )747 65 ( -  -  - )747 65 ( -  -  -  -  -  -  -  - فروقات ترجمة عمالت اأجنبية

)878 290 ( - )878 290 ( -  - )878 290 ( -  -  -  -  -  -  -  -  - التغري املرتاكم يف القيمة العادلة

الدخل املعرتف به مبا�سرة يف حقوق 

امل�ساهمني

 -  -  -  -  -  -  -  - ) 65 747() 290 878( -  - ) 356 625( - ) 356 625(

814 839 - 814 839 -  814 839  -     -  -  -  -   -  -  -  -  - الدخل املعرتف به ببيان الدخل 

189 483 - 189 483 - 814 839)878 290 ()747 65 ( -  -  -  -  -  -  -  - دخل ال�سنة

)235 1 ( - )235 1 ( -  -  -  -  -  -  -  -  - )923 2 (688 1  -  اأ�سهم خزينة

 -  -  -  -     -   -     -    -    -    -     -    -     - )980 250 (980 250 زيادة را�س املال

 -  -  -  -     -     -     -     - )900 126 (  900 126  -  -  -  -  - املحول اىل اإلحتياطي العام

 -  -  -  - )095 641 ( -  - 667 271 693 21    975 121 143 153 617 72  -  -  - املحول اىل الحتياطيات

 -  -  -  645 213)645 213 ( -  -  -  -     -  -  -  -  -  - الأرباح املقرتح توزيعها 

ال�ستثمارات فيما بني ال�سركات التابعة 

واحلليفة والخرى

 -  -  -  -  - ) 50 072( 5 304  248 -  -  -  - ) 44 520( 380 319 335 799

)667 166 ( - )667 166 ()667 166 ( -  -  -  -  -  -   -  -  -  -  - الأرباح املوزعة

378 508 4657 468 913 039 7 645 088213 112)862 172 (448 107 120 357 0391 327 065 811 1 179 305882 403 )346 3 (205 226 0271 776 ر�سيد نهاية ال�سنة

556 884 2905 60 266 824 4425 139 421 90  139 101 742 89 870 870 607 483281 599 8061 594 978 266 )523 48 (254 313 0471 525 ر�سيد بداية ال�سنة

453 83  - 453 83  -  -  -  453 83 -  -  -  -  -  -  -  - فروقات ترجمة عمالت اأجنبية

877 16  - 877 16  -  - 877 16  -  -  -  -  -  -  -  -  - التغري املرتاكم يف القيمة العادلة

الدخل املعرتف به مبا�سرة يف حقوق 

امل�ساهمني

 -  -  -  -  -  -  -  -  83 453 16 877 -  -  100 330 -  100 330

963 774  -  963 774 -  963 774 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - الدخل املعرتف به ببيان الدخل 

293 875  - 293 875  - 963 774 877 16 453 83  -  -  -  -  -  -  -  - دخل ال�سنة

 343 210 - 343 210  -  -  -  -  -  -  -  -  - 100 48 243 162  - بيع اأ�سهم خزينة

 -  -  -  - )703 571 ( -  -  335 214 649 146 779 23012 134 710 63  -  -  - املحول اىل الحتياطيات

 -  -  -  667 166)667 166 ( -  -  -  -  -  -  -  -  -  - الأرباح املقرتح توزيعها 

 275 26 856 27)581 1 ()267  ( -  -  -  - )314 1 ( -  -  -  -  -  - تعديالت اخرى

)175 139 ( - )175 139 ()175 139 ( -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - الأرباح املوزعة

292 857 6 146 14688 769 6 667 166 014 127 016 118 195 205173 085 9421 426 262 612 0361 729  688 330)423  (497 475 0471 525 ر�سيد نهاية ال�سنة

باآلف الدولرات المريكية

جمموعة البنك العربي 

باآلف الدولرات المريكية 
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20082007اي�ساح

 138 402964 061 1الدخل قبل ال�سريبة

تعديالت:

412 41 799 46   -  ا�ستهالكات واطفاءات

228 25  424 40  -  خم�س�س تدين ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة

 310 183    -  ديون معدومة

)795  ()321  (  -  )اأرباح( بيع موجودات ثابتة

135  198 24   -  خم�س�س تدين موجودات مالية حمتفظ بها لتاريخ ال�ستحقاق

 621 7 338 15  -  خ�سائر اإعادة تقييم موجودات مالية للمتاجرة

)815 4 ( 855 14  -  خ�سائر )اأرباح( اإعادة تقييم موجودات مالية حمددة بالقيمة العادلة

 669 5788 22   -  خم�س�سات متنوعة

903 041 4561 225 1املجموع

)الزيادة( النق�س يف املوجودات:

)965 655 ( 231 310اأر�سدة لدى بنوك مركزية ت�ستحق خالل مدة تزيد عن ثالثة اأ�سهر

478 614 943 13 ايداعات لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

)402 343 5()329 068 3(ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة

 477 370548 268 1موجودات مالية للمتاجرة

)604 229 ()574 11 (موجودات مالية حمددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

 869 433)235 422 (املوجودات الأخرى

)النق�س( الزيادة يف املطلوبات:

)961 60 (911 25 ودائع بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية ت�ستحق خالل مدة تزيد عن ثالثة اأ�سهر

772 015 3633 914 5ودائع عمالء

)822 59 ( 960 773تاأمينات نقدية

)547 77 ( 745 546مطلوبات اأخرى

)802 772 (841 576 6�سايف التدفق النقدي من عمليات الت�سغيل  قبل ال�سريبة

)571 177 ()289 175 (�سريبة الدخل املدفوعة

)373 950 (552 401 6�سايف التدفق النقدي من عمليات الت�سغيل

)394 869 ()698 259 1()�سراء( موجودات مالية متوفرة للبيع

416 5 )906 563 ()�سراء( بيع ا�ستثمارات حمتفظ بها لتاريخ ال�ستحقاق

)123 411 ()474 290 ()�سراء( ا�ستثمارات يف �سركات حليفة

)628 142 ()905 135 ()�سراء( موجودات ثابتة

)729 417 1()983 249 2(�سايف التدفق النقدي من عمليات ال�ستثمار

000 500 250 35 الزيادة يف اأموال مقرت�سة

)175 139 ()667 166 (اأرباح موزعة على امل�ساهمني

343 210 )235 1 ()�سراء( بيع اأ�سهم خزينة

 168 571)652 132 (�سايف التدفق النقدي من عمليات التمويل

453 83 )747 65 (فروقات ترجمة عمالت اأجنبية

)481 713 1(170 953 3�سايف الزيادة )النق�س( يف النقد وما يف حكمه

223 043 7425 329 3 النقد وما يف حكمه يف بداية ال�سنة

742 329 9123 282 7 56النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�سنة
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1  - عام

 • تاأ�س�س البنك العربي عام 1930، وهو م�سـجل ك�سـركة م�سـاهمة عامة حمدودة اأردنية مركزها الرئي�سي	

الأردن  يف  املنت�سرة  فروعه  خالل  من  امل�سرفية  بالأعمال  ويقوم  الها�سمية  الأردنية  اململكة   - عمان 

واخلارج ومن خالل �سركاته التابعة وال�سركة ال�سقيقة البنك العربي )�سوي�سرا( املحدود .

املايل وميثل �سهم البنك العربي ح�سة البنك يف جميع  • يتم تداول اأ�سهم البنك العربي يف �سوق عمان 	

موؤ�س�سات املجموعة فيما عدا البنك العربي )�سوي�سرا( املحدود والذي يتداول مع �سهم البنك العربي 

بنف�س الوقت.

 • مت اإقرار البيانات املالية املوحدة املرفقة من جمل�س اإدارة البنك يف جل�سته رقم  2009/1 بتاريخ  29 	

كانون الثاين 2009 وهي خا�سعة ملوافقة الهيئة العامة للم�ساهمني.

2  - اأ�س�س توحيد البيانات املالية

 •  ت�سمل البيانات املالية املوحدة ملجموعة البنك العربي والتي تظهر اأرقامها بالدولر الأمريكي البيانات	

املالية للبنك العربي �س م ع وال�سركة ال�سقيقة البنك العربي )�سوي�سرا( املحدود، وال�سركات التابعة 

التالية :

 

•ال�سركات التابعة هي تلك ال�سركات اخلا�سعة ل�سيطرة البنك العربيِ �س م ع وتتحقق ال�سيطرة عندما  	
يكون للبنك القدرة على التحكم يف ال�سيا�سات املالية والت�سغيلية لل�سركات التابعة وذلك للح�سول على 

منافع من اأن�سطتها.
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ن�سبـــة امللكيــة   كما يف 31 كانون الأول 2008

100.00بنك اأوروبا العربي �س م ع 

100.00البنك العربي ا�سرتاليا املحدود

100.00البنك العربي الإ�سالمي الدويل 

100.00ال�سركة العربية الوطنية للتاأجري ذ م م

100.00�سركة جمموعة العربي لال�ستثمار ذ م م 

100.00البنك العربي ال�سوداين

80.18العربي كابيتال املحدودة 

66.68البنك العربي لالأعمال 

64.24البنك العربي لتون�س 

50.00�سركة الن�سر العربي للتامني

49.00البنك العربي �سورية

19.00م�سرف الوحدة

%
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•اإن البيانات املالية املوحدة تعك�س الو�سع املايل ونتائج الأعمال على م�ستوى امللكية القت�سادية املوحدة للبنك  	
العربي وال�سركة ال�سقيقة البنك العربي )�سوي�سرا(املحدود والتي تعترب جزًء مكماًل ملجموعة البنك العربي .  

•يتم توحيد نتائج عمليات ال�سركات التابعة يف بيان الدخل املوحد من تاريخ متلكها وهو التاريخ الذي يجري فيه  	
فعليًا انتقال �سيطرة البنك على ال�سركات التابعة, ويتم توحيد نتائج عمليات ال�سركات التابعة التي مت التخل�س 

منها يف بيان الدخل املوحد حتى تاريخ التخل�س وهو التاريخ الذي تفقد املجموعة فيه ال�سيطرة على ال�سركات 

التابعة.

•عند توحيد البيانات املالية يتم ا�ستبعاد املعامالت والأر�سدة فيما بني البنك العربي �س م ع وال�سركة ال�سقيقة  	
بند موجودات  الطريق �سمن  املعامالت يف  وتظهر  له,  التابعة  وال�سركات  املحدود  )�سوي�سرا(  العربي  البنك 

حقوق  من  البنك  قبل  من  اململوك  غري  )اجلزء  الأقلية  حقوق  اأما  احلالة,  ح�سب  اأخري  مطلوبات  اأو  اأخرى 

امل�ساهمني يف ال�سركات التابعة( فتظهر يف بند م�ستقل �سمن حقوق امل�ساهمني. 

•عند اإعداد البيانات املالية املنف�سلة للبنك يتم اإظهار ال�ستثمارات يف ال�سركات التابعة بالكلفة. 	

3  - اأهم ال�سيا�سات املحا�سبية 

اأ�س�س اإعداد البيانات املالية

 • الدولية	 املالية  التقارير  وتف�سريات  املالية  للتقارير  الدولية  للمعايري  وفقًا  املوحدة  املالية  البيانات  اإعداد  مت 

بها  تعمل  التي  البلدان  يف  النافذة  والتعليمات  القوانني  ومبوجب  املحا�سبة الدولية  معايري  جمل�س  عن  املنبثقة 

املجموعة وتعليمات البنك املركزي الأردين .

 • مت اإعداد البيانات املالية املوحدة وفقًا ملبداأ التكلفة التاريخية با�ستثناء املوجودات املالية للمتاجرة واملوجودات	

املالية                    وامل�ستقات  الدخل  بيان  خالل  من  العادلة  بالقيمة  املحددة  املالية  واملوجودات  للبيع  املتوفرة  املالية 

واملوجودات واملطلوبات املالية املتحوط لها بالقيمة العادلة، حيث يتم اإظهارها بالقيمة العادلة بتاريخ البيانات 

املالية. 

 • ال�سابقة	 ال�سنة  يف  اإتباعها  مت  التي  املحا�سبية  ال�سيا�سات  مع  متماثلة  لل�سنة  املتبعة  املحا�سبية  ال�سيا�سات  اإن 

با�ستثناء ما هو مبني اأدناه:

معايري جديدة ومعدلة

اأ – معايري وتف�سريات �سارية بالفرتة احلالية

قام البنك بتطبيق املعايري ال�سادرة عن جمل�س معايري املحا�سبة الدولية والتف�سريات املحا�سبية ال�سادرة 

عن جلنة تف�سريات التقارير املالية الدولية والتي اأ�سبحت �سارية املفعول لل�سنة احلالية وهي:

• اخلزينة	 اأ�سهم  معامالت   ،)2( رقم  الدويل  املالية  التقارير  معيار   :)11( رقم  التف�سري    

 للمجموعة.

•  التف�سري رقم )12(: ترتيبات اإمتياز اخلدمات.	
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 •  التف�سري رقم )14(: معيار املحا�سبة الدويل رقم )19(، حد املوجودات ذات املنفعة املعرفة واحلد الأدنى	

من متطلبات التمويل وتفاعالتها.

مل يوؤد تطبيق اأي من هذه املعايري اأو التف�سريات اإىل اأية تغيريات على ال�سيا�سات املحا�سبية للبنك .

كما قام جمل�س معايري املحا�سبة الدولية خالل �سهر ت�سرين الول من العام 2008 با�سدار تعديالت على 

ت�سنيف  بـ”اعادة  )7(املتعلقة  رقم  الدويل  املالية  التقارير  ومعيار   )39( رقم  الدويل  املحا�سبة  معيار 

غري  )من  للمتاجرة  املالية  املوجودات  ت�سنيف  باعادة  التعديالت  هذه  �سمحت  املالية” .حيث  املوجودت 

كما  البند،  هذا  خارج  مالية  موجودات  اىل  الدخل(  بيان  خالل  من  املحددة  املالية  امل�ستقات واملوجودات 

�سمحت باعادة ت�سنيف املوجودات املالية املتوفرة للبيع اىل بند املوجودات املالية املحتفظ بها حتى تاريخ 

ال�ستحقاق او اىل قرو�س وذمم. ان هذه التعديالت تتطلب اي�ساحات تف�سيلية يف حال تطبيقها والواردة 

تفا�سيلها يف الي�ساح رقم )12( حول البيانات املالية املوحدة .

ب – املعايري والتف�سريات ال�سادرة غري ال�سارية بعد 

كانت املعايري والتف�سريات التالية �سادرة بتاريخ املوافقة على هذه البيانات املالية:

•  معيار املحا�سبة الدويل رقم )1(: عر�س البيانات املالية )تعديالت( *	

 •  ومعيار املحا�سبة الدويل رقم )32(: الأدوات املالية – العر�س )تعديالت( املتعلق بالأدوات املالية القابلة	

لالإ�سرتداد واملطلوبات الناجتة عن الت�سفية *

•  معيار املحا�سبة الدويل رقم )23(: تكاليف الإقرتا�س )تعديالت( *	

 • املوؤهلة	 البنود  ؛  )تعديالت(  والقيا�س  الإعرتاف   – املالية  الأدوات   :)39( رقم  الدويل  املحا�سبة  معيار   

للتحوط **

•  معيار التقارير املالية الدويل رقم )1(: تطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية لأول مرة. *	

 • ومعيار املحا�سبة الدويل رقم )27(: البيانات املالية املوحدة واملنف�سلة )تعديالت( واملتعلق بكلفة الإ�ستثمار	

لتطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية لأول مرة.*

• معيار التقارير املالية الدويل رقم )1(: تطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية لأول مرة – ن�سخة منقحة **	

 • املنح	 ب�سروط  املتعلق  )تعديالت(  الأ�سهم  على  القائمة  الدفعات   :)2( رقم  الدويل  املالية  التقارير  معيار 

واإلغاوؤها *

 • اأ�سلوب	 تطبيق  حول  �ساملة  – ن�سخة  الأعمال )تعديالت(  اإندماج  رقم )3(:  الدويل  التقارير املالية  معيار 

ال�سراء والتعديالت الناجتة لكل من معيار املحا�سبة الدويل رقم )27(: البيانات املالية املوحدة واملنف�سلة 

رقم )31(:  الدويل  املحا�سبة  ومعيار  احلليفة  ال�سركات  يف  الإ�ستثمار  رقم )28(:  الدويل  املحا�سبة  ومعيار 

احل�س�س يف امل�ساريع امل�سرتكة **

• معيار التقارير املالية الدويل رقم )8(: القطاعات الت�سغيلية *	

• التف�سري رقم )13(: برامج ولء العمالء ** 	
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•  التف�سري رقم )15(: اإتفاقيات اإن�ساء العقارات *	

•  التف�سري رقم )16(: التحوط ل�سايف الإ�ستثمار يف العمليات الأجنبية ***	

•  التف�سري رقم )17(: توزيع املوجودات غري النقدية للمالكني ** 	

 ) •  التعديالت على معيار التقارير املالية الدويل رقم )5( وكل من معايري املحا�سبة الدولية رقم )1( و)16	

عن  الناجتة  و)19( و)20( و)23( و)27( و)28( و)29( و)31( و)36( و)38( و)39( و)40( و)41( 

التح�سينات ال�سنوية للمعايري الدولية للتقارير املالية ال�سادرة يف اأيار 2008. *

*  تطبق لل�سنوات املالية التي تبداأ يف اأول كانون الثاين 2009
**   تطبق لل�سنوات املالية التي تبداأ يف متوز 2009

*** تطبق لل�سنوات املالية التي تبداأ يف اأول ت�سرين الأول 2009

تاريخ  عند  املالية  البيانات  يف  اأعاله  املبينة  والتف�سريات  املعايري  من  كل  تطبيق  يتم  اأن  البنك  اإدارة  تتوقع 

�سريان كل منها دون اأن حتدث هذه املعايري والتف�سريات اأي اأثر مادي على البيانات املالية املوحدة .

تاريخ العرتاف باملوجودات املالية

�سراء  اأو  ببيع  املجموعة  التزام  )تاريخ  املتاجرة  تاريخ  يف  املالية  املوجودات  وبيع  ب�سراء  العرتاف  يتم 

املوجودات املالية(.

القيمة العادلة

 •  ميثل �سعر الإغالق بتاريخ البيانات املالية يف الأ�سواق املالية الن�سطة القيمة العادلة للموجودات وامل�ستقات	

تقدير  يتم  الأداة املالية  لتلك  ن�سط  تداول  وجود  عدم  معلنة او  ا�سعار  توفر  عدم  حال  ويف  املتداولة،  املالية 

قيمتها العادلة باإحدى الطرق التالية:

- مقارنتها بالقيمة ال�سوقية احلالية لأداة مالية م�سابهة لها اإىل حد كبري.

- خ�سم التدفقات النقدية املتوقعة.

- مناذج ت�سعري اخليارات.

 •  تهدف طرق التقييم اإىل احل�سول على قيمة عادلة تعك�س توقعات ال�سوق وتاأخذ يف العتبار العوامل ال�سوقية	

واأية خماطر اأو منافع متوقعه عند تقدير قيمة املوجودات املالية، ويف حال تعذر قيا�س القيمة العادلة ب�سكل 

يعتمد عليه يتم اإظهارها بالتكلفة / التكلفة املطفاأة.

موجودات مالية للمتاجرة

 •  هي تلك املوجودات التي مت اقتناوؤها ب�سفة اأ�سا�سية بغر�س بيعها يف مدى زمني ق�سري او كانت جزءًا من	

حمفظة اأدوات مالية يتم اإدارتها معًا ويوجد دليل على وجود معامالت فعلية حديثة توؤيد احل�سول على اأرباح 

ق�سرية الأجل.  

 •  يتم ت�سجيل املوجودات املالية للمتاجرة بالقيمة العادلة عند ال�سراء يف حني يتم ت�سجيل م�ساريف القتناء	
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يف بيان الدخل، ويعاد تقييمها يف تاريخ البيانات املالية بالقيمة العادلة ويتم ت�سجيل التغريات الالحقة يف 

بيان الدخل يف نف�س فرتة حدوث هذا التغري.

 •  يتم ت�سجيل الأرباح )اخل�سائر( الناجمة عن التغري يف اأ�سعار �سرف العمالت الأجنبية للموجودات النقدية	

فيتم  النقدية  غري  للموجودات  بالن�سبة  اأما  الأجنبية،  العمالت  اأرباح )خ�سائر(  �سمن  الأجنبية  بالعمالت 

اإدراجها كجزء من التغري يف القيمة العادلة.

 •  يتم ت�سجيل الأرباح املوزعة �سمن بند ارباح موجودات مالية للمتاجرة يف حني يتم ت�سجيل الفوائد املتحققة	

�سمن بند الفوائد الدائنة يف بيان الدخل.

موجودات مالية حمددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

 •  هي تلك املوجودات التي مت اقتناوؤها بهدف اإزالة اأو التقليل بحد كبري من عدم الت�ساق يف القيا�س والعرتاف	

و/اأو  املوجودات  من  جمموعة  �سمن  اإداراتها  يتم  التي  املوجودات  تلك  هي  اأو  املحا�سبي(  التوافق  )عدم 

املطلوبات التي يتم تقييمها على اأ�سا�س القيمة العادلة وفق اإدارة خماطر اأو اإ�سرتاتيجية ا�ستثمار موثقة.

 •  يتم ت�سجيل املوجودات املالية املحددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل عند ال�سراء يف حني يتم ت�سجيل	

ت�سجيل  ويتم  العادلة  بالقيمة  املالية  البيانات  تاريخ  يف  تقييمها  ويعاد  الدخل،  بيان  يف  القتناء  م�ساريف 

التغريات الالحقة يف بيان الدخل يف نف�س فرتة حدوث هذا التغري.

 • يتم ت�سجيل الأرباح )اخل�سائر( الناجمة عن التغري يف اأ�سعار �سرف العمالت الأجنبية للموجودات النقدية	

فيتم  النقدية  غري  للموجودات  بالن�سبة  اأما  الأجنبية،  العمالت  اأرباح )خ�سائر(  �سمن  الأجنبية  بالعمالت 

اإدراجها كجزء من التغري يف القيمة العادلة.

 • ت�سجيل	 يتم  يف حني  العادلة  بالقيمة  حمددة  مالية  موجودات  ارباح  بند  املوزعة �سمن  الأرباح  ت�سجيل  يتم 

الفوائد املتحققة �سمن بند الفوائد الدائنة يف بيان الدخل.

ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة

 . • هي تلك املوجودات التي اأحدثتها املجموعة ولها دفعات ثابتة اأو قابلة للتحديد ولي�س لها �سوق ن�سط	

 • والفوائد	 املخ�س�سات  طرح  بعد  العامة  امليزانية  يف  وتدرج  بالتكلفة،  املبا�سرة  الئتمانية  الت�سهيالت  ت�سجل 

والعمولت املعلقة. 

 • يتم تكوين خم�س�س تدن للت�سهيالت الئتمانية املبا�سرة عندما يتبني عدم اإمكانية حت�سيل املبالغ امل�ستحقة	

للمجموعة وتوفر دليل مو�سوعي على اأن حدثا ما قد اأثر �سلبًا على التدفقات النقدية امل�ستقبلية للت�سهيالت 

الئتمانية املبا�سرة وعندما ميكن تقدير هذا التدين.

 • حتدد قيمة التدين بالقيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية خم�سومة ب�سعر الفائدة الأ�سلي، اأو مبوجب	

تعليمات ال�سلطات الرقابية يف البلدان التي تعمل بها املجموعة )اأي القيمتني اأعلى(، وت�سجل قيمة التدين 

يف بيان الدخل.

 • ال�سلطات	 تعليمات  مبوجب  العاملة  غري  املبا�سرة  الئتمانية  الت�سهيالت  على  والعمولت  الفوائد  تعليق  يتم 

الرقابية يف البلدان التي تعمل بها املجموعة. 
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يتم �سطب الت�سهيالت الئتمانية املعد لها خم�س�سات يف حال عدم جدوى الإجراءات املتخذة لتح�سيلها 

بتنزيلها من املخ�س�س ويتم حتويل اأي فائ�س يف املخ�س�س الإجمايل -اإن وجد- اإىل بيان الدخل، وي�ساف 

املح�سل من الديون ال�سابق �سطبها اإىل الإيرادات.

موجودات مالية متوفرة للبيع

 • اأو	 الدخل  بيان  خالل  من  العادلة  بالقيمة  مالية  كموجودات  ت�سنيفها  يتم  مل  التي  املوجودات  تلك  هي 

كت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة اأو كموجودات مالية حمتفظ بها لتاريخ ال�ستحقاق.

 • يتم ت�سجيل املوجودات املالية املتوفرة للبيع بالقيمة العادلة م�سافًا اإليها م�ساريف القتناء عند ال�سراء ويعاد	

تقييمها بتاريخ البيانات املالية بالقيمة العادلة، ويظهر التغري يف القيمة العادلة الناجتة عن اإعادة التقييم يف 

بند م�ستقل �سمن حقوق امل�ساهمني. 

 • يف حال بيع هذه املوجودات اأو جزء منها اأو ح�سول تدين يف قيمتها يتم ت�سجيل الأرباح اأو اخل�سائر الناجتة	

عن ذلك يف بيان الدخل مبا يف ذلك املبالغ املقيدة �سابقًا يف حقوق امل�ساهمني والتي تخ�س هذه املوجودات. 

 • ميكن ا�سرتجاع خ�سارة التدين التي مت ت�سجيلها �سابقا يف بيان الدخل لأدوات الدين اإذا ما تبني مبو�سوعية	

اإن الزيادة يف القيمة العادلة لتلك الأدوات قد حدثت يف فرتة لحقة لت�سجيل خ�سائر التدين، يف حني انه ل 

ميكن ا�سرتجاع خ�سائر التدين يف اأ�سهم ال�سركات.

 • يتم ت�سجيل الأرباح )اخل�سائر( الناجمة عن التغري يف اأ�سعار �سرف العمالت الأجنبية للموجودات النقدية	

فيتم  النقدية  غري  للموجودات  بالن�سبة  اأما  الأجنبية،  العمالت  اأرباح )خ�سائر(  �سمن  الأجنبية  بالعمالت 

اإدراجها كجزء من التغري يف القيمة العادلة.

الفوائد  ت�سجيل  يتم  حني  يف  للبيع,  متوفره  مالية  موجودات  ارباح  بند  �سمن  املوزعة  الرباح  ت�سجيل  •يتم  	
املتحققة �سمن بند الفوائد الدائنة يف بيان الدخل.

 • يتم ت�سجيل الفوائد املكت�سبة من املوجودات املالية املتوفرة للبيع يف بيان الدخل با�ستخدام طريقة الفائدة	

الفعلية. 

• تظهر املوجودات املالية التي ل ميكن حتديد قيمتها العادلة ب�سكل يعتمد عليه بالتكلفة.	
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موجودات مالية حمتفظ بها لتاريخ ال�ستحقاق

 • هي تلك املوجودات التي لها دفعات ثابتة اأو قابلة للتحديد ويوجد لدى املجموعة النية والقدرة على الحتفاظ	

بها لتاريخ ال�ستحقاق.

 ، • يتـم ت�سجيل تلك املوجودات املالية عند ال�سراء بالتكلفة )القيمة العادلة( م�سافًا اإليها م�ساريف القتناء	

وتطفاأ العالوة / اخل�سم با�ستخدام طريقة الفائدة الفعلية، قيدًا على اأو حل�ساب الفائدة، وتطرح منها اأية 

خم�س�سات ناجتة عن التدين يف قيمتها يوؤدي اإىل عدم اإمكانية ا�سرتداد الأ�سل اأو جزء منه.

التدين يف قيمة املوجودات املالية

 • تقوم املجموعة مبراجعة القيم املثبتة يف ال�سجالت للموجودات املالية يف تاريخ امليزانية العامة لتحديد فيما	

اإذا كانت هنالك موؤ�سرات تدل على تدين يف قيمتها افراديًا اأو على �سكل جمموعة، ويف حالة وجود مثل هذه 

املوؤ�سرات فانه يتم تقدير القيمة القابلة لال�سرتداد من اجل حتديد خ�سارة التدين.

: • يتم حتديد مبلغ التدين كما يلي	

تدين قيمة املوجودات املالية التي تظهر بالتكلفة املطفاأة  -

خم�سومة  املقدرة  النقدية  للتدفقات  احلالية  والقيمة  ال�سجالت  يف  املثبتة  القيمة  بني  بالفرق  قيا�سها  يتم 

ب�سعر الفائدة الفعلي الأ�سلي لتلك الأداة املالية.

تدين قيمة املوجودات املالية التي تظهر بالتكلفة  -

خم�سومة  املقدرة  النقدية  للتدفقات  احلالية  والقيمة  ال�سجالت  يف  املثبتة  القيمة  بني  بالفرق  قيا�سها  يتم 

بال�سعر احلايل للفائدة ال�سوقية لأداة مالية م�سابهة لها.

تدين قيمة املوجودات املالية املتوفرة للبيع التي تظهر بالقيمة العادلة  -

يتم قيا�سها بالفرق بني القيمة املثبتة يف ال�سجالت والقيمة العادلة لتلك الأداة املالية.

 • التدين	 نتيجة  الالحقة  الفرتات  يف  وفر  اأي  ت�سجيل  يتم  كما  الدخل  بيان  يف  القيمة  يف  التدين  ت�سجيل  يتم 

ال�سابق يف املوجودات املالية يف بيان الدخل با�ستثناء اأ�سهم ال�سركات املتوفرة للبيع حيث يتم ا�سرتجاعه من 

خالل التغري يف القيمة العادلة.

ا�ستثمارات يف �سركات حليفة 

 • املتعلقة	 القرارات  على  فعال  تاأثريًا  فيها  املجموعة  متار�س  التي  ال�سركات  تلك  هي  احلليفة  ال�سركات 

بال�سيا�سات املالية والت�سغيلية والتي ميلك البنك ن�سبة ترتاوح بني 20% اىل 50% من حقــوق الت�سويــت. 

• تظهر ال�ستثمارات يف ال�سركات احلليفة مبوجب طريقة حقوق امللكية.	

 • يف حال اإعداد بيانات مالية منف�سلة للبنك كمن�ساأة م�ستقلة يتم اإظهار ال�ستثمارات يف ال�سركات احلليفة	

بالتكلفة.

 • يتـم ا�ستبعاد املعامالت والأر�سدة يف ما بني البنك وال�سركات احلليفة وح�سب ن�سبة م�ساهمة البنك يف هذه	

ال�سركات . 
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حتقق الإيرادات والعرتاف بامل�ساريف

 • الت�سهيالت	 وعمولت  فوائد  با�ستثناء  ال�ستحقاق  اأ�سا�س  على  بامل�ساريف  والعرتاف  الإيرادات  حتقق  يتم 

والعمولت  الفوائد  ح�ساب  يف  ت�سجيلها  ويتم  كاإيرادات  بها  العرتاف  يتم  ل  التي  العاملة  غري  الئتمانية 

املعلقة.

 • ال�سركات	 اأ�سهم  باأرباح  العرتاف  ويتم  بها،  املتعلقة  اخلدمات  تقدمي  عند  كاإيرادات  العمولت  ت�سجيل  يتم 

عند حتققها.

امل�ستقات املالية

امل�ستقبلية, عقود  الفائدة  الآجلة, عقود  الأجنبية  العمالت  املالية )مثل عقود  الأدوات  اإثبات م�ستقات  يتم 

املقاي�سة, حقوق خيارات اأ�سعار العمالت الأجنبية( يف امليزانية العامة بالقيمة العادلة.

اأ. امل�ستقات املالية املحتفظ بها لأغرا�س التحوط

. • التحوط للقيمة العادلة : هو التحوط ملخاطر التغري يف القيمة العادلة ملوجودات ومطلوبات املجموعة	

القيمة  يف  التغري  عن  الناجتة  واخل�سائر  الأرباح  ت�سجيل  يتم  العادلة  القيمة  حتوط  �سروط  انطباق  حال  يف 

العادلة للم�ستقات املالية املتحوط بها وكذلك التغري يف القيمة العادلة للموجودات اأو املطلوبات املتحوط لها 

يف بيان الدخل.

 • التحوط للتدفقات النقدية : هو التحوط ملخاطر تغريات التدفقات النقدية ملوجودات ومطلوبات املجموعة	

احلالية واملتوقعة والتي لها تاأثري على بيان الدخل.

يف حال انطباق �سروط حتوط التدفقات النقدية الفعال، يتم ت�سجيل الأرباح اأو اخل�سائر الناجتة عن التغري 

يف القيمة العادلة لأداة التحوط �سمن حقوق امل�ساهمني، ويتم حتويله لبيان الدخل يف الفرتة التي يوؤثر بها 

التدفق النقدي املتحوط له على بيان الدخل.

التحوطات التي ل ينطبق عليها �سروط التحوط الفعال، يتم ت�سجيل الأرباح اأو اخل�سائر الناجتة عن التغري 

يف القيمة العادلة لأداة التحوط يف بيان الدخل.

: • التحوط ل�سايف ال�ستثمار يف وحدات اأجنبية	

يف حال انطباق �سروط التحوط ل�سايف ال�ستثمار يف وحدات اأجنبية، يتم ت�سجيل الأرباح اأو اخل�سائر الناجتة 

بيع  عند  الدخل  لبيان  حتويله  ويتم  امل�ساهمني،  حقوق  �سمن  التحوط  لأداة  العادلة  القيمة  يف  التغري  عن 

ال�ستثمار يف الوحدة الأجنبية امل�ستثمر بها.

التحوطات التي ل ينطبق عليها �سروط التحوط الفعال، يتم ت�سجيل الأرباح اأو اخل�سائر الناجتة عن التغري 

يف القيمة العادلة لأداة التحوط يف بيان الدخل.
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ب. امل�ستقات املالية املحتفظ بها لأغرا�س املتاجرة 

يتم اإثبات القيمة العادلة مل�ستقات الأدوات املالية املحتفظ بها لأغرا�س املتاجرة يف امليزانية العامة، ويتم 

ت�سجيل مبلغ التغريات يف القيمة العادلة يف بيان الدخل.

عقود اإعادة ال�سراء اأو البيع

 • ي�ستمر العرتاف يف البيانات املالية باملوجودات املباعة والتي مت التعهد املتزامن باإعادة �سرائها يف تاريخ	

م�ستقبلي، وذلك ل�ستمرار �سيطرة املجموعة على تلك املوجودات ولأن اأية خماطر اأو منافع توؤول للمجموعة 

امل�ستلمة  للمبالغ  املقابلة  املبالغ  تدرج  املتبعة،  املحا�سبية  لل�سيا�سات  وفقًا  تقييمها  وي�ستمر  حدوثها،  حال 

لهذه العقود �سمن املطلوبات، ويتم العرتاف بالفرق بني �سعر البيع و�سعر اإعادة ال�سراء كم�سروف فوائد 

ي�ستحق على مدى فرتة العقد با�ستخدام طريقة الفائدة الفعلية. يف حال وجود حق للم�سرتي بالت�سرف بهذه 

املوجودات )بيع اأو اإعادة رهن( فيتم اإعادة ت�سنيفها يف بند م�ستقل كموجودات مالية مرهونة.

 • اأما املوجودات امل�سرتاه مع التعهد املتزامن باإعادة بيعها يف تاريخ م�ستقبلي حمدد فال يتم العرتاف بها يف	

البيانات املالية، وذلك لعدم توفر ال�سيطرة على تلك املوجودات ولأن اأية خماطر اأو منافع ل توؤول للمجموعة 

حال حدوثها. وتدرج املبالغ املدفوعة املتعلقة بهذه العقود �سمن الودائع لدى البنوك واملوؤ�س�سات امل�سرفية 

الأخرى اأو �سمن الت�سهيالت الئتمانية 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 الفعلية.

املوجودات املالية املرهونة

هي تلك املوجودات املالية املرهونة ل�سالح اأطراف اأخرى مع وجود حق بالت�سرف فيها )بيع اأو اإعادة رهن(. 

ي�ستمر تقييم هذه املوجودات وفق ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة لتقييم كل منها ح�سب ت�سنيفه الأ�سلي. 

املوجودات التي اآلت ملكيتها للمجموعة وفاًء لديون م�ستحقة

 • وذلك	 اأخرى”  “موجودات  بند  �سمن  العامة  امليزانية  يف  للمجموعة  ملكيتها  اآلت  التي  املوجودات  تظهر 

بالقيمة التي اآلت بها للمجموعة.

 • يعاد تقييم هذه املوجودات يف تاريخ امليزانية العامة بالقيمة العادلة )مطروحًا منها تكاليف البيع( وب�سكل	

اإفرادي حيث يتم ت�سجيل التدين يف قيمتها كخ�سارة يف بيان الدخل ويتم ت�سجيل الزيادة الالحقة يف بيان 

الدخل اإىل احلد الذي ل يتجاوز قيمة التدين الذي مت قيده على بيان الدخل �سابقًا.
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املوجودات غري امللمو�سة

 • يتم ت�سجيل ال�سهرة بالتكلفة والتي متثل الزيادة يف تكلفة ال�ستثمار يف ال�سركة التابعة عن ح�سة البنك يف	

القيمة العادلة ل�سايف موجودات تلك ال�سركة بتاريخ المتالك . يتم ت�سجيل ال�سهرة الناجتة عن ال�ستثمار 

يف �سركات تابعة يف بند منف�سل كموجودات غري ملمو�سة اما ال�سهرة الناجتة عن ال�ستثمار يف ال�سركات 

احلليفة فتظهر كجزء من ح�ساب ال�ستثمار يف ال�سركة احلليفة ويتم لحقًا تخفي�س تكلفة ال�سهرة باأي تدين 

يف قيمة ال�ستثمار .

. • يتم توزيع ال�سهرة على وحدة / وحدات توليد النقد لأغرا�س اختبار التدين يف القيمة	

 • قد	 ال�سهرة  قيمة  اأن  على  دلئل  هنالك  كان  فاإذا  املالية،  البيانات  بتاريخ  ال�سهرة  لقيمة  اختبار  اإجراء  يتم 

تدنت )القيمة القابلة لال�سرتداد املقدرة لوحدة توليد النقد التي تعود لها ال�سهرة اأقل من القيمة املثبتة يف 

ال�سجالت( يتم تخفي�س قيمتها ويتم ت�سجيل قيمة التدين يف بيان الدخل . 

 

العمالت الأجنبية

 • اإجراء	 بتاريخ  ال�سائدة  ال�سرف  باأ�سعار  ال�سنة  خالل  الأجنبية  بالعمالت  تتم  التي  املعامالت  ت�سجيل  يتم   

املعامالت. 

/ • يتم حتويل البنود النقدية با�ستخدام ال�سعر ال�سائد بتاريخ اإعداد البيانات املالية، ويتم العرتاف بالأرباح	

اخل�سائر يف بيان الدخل.

 • بتاريخ	 ال�سائد  ال�سعر  با�ستخدام  التاريخية  بالتكلفة  ال�سجالت  يف  واملثبتة  النقدية  غري  البنود  حتويل  يتم 

اإجراء العملية.

 • يتم حتويل البنود غري النقدية واملثبتة يف ال�سجالت بالقيمة العادلة )مثل الأ�سهم( با�ستخدام ال�سعر ال�سائد	

بتاريخ تقييم تلك املوجودات، ويتم العرتاف باأرباح / خ�سائر التقييم كجزء من تلك القيمة العادلة.

 • عند توحيد البيانات املالية يتم  ترجمة موجودات ومطلوبات الفروع وال�سركة ال�سقيقة وال�سركات التابعة يف	

اخلارج من العملة املحلية )الأ�سا�سية( اإىل عملة التقرير وفقًا لالأ�سعار الو�سطية للعمالت يف تاريخ امليزانية 

العامة. اأما فروقات العملة الناجمة عن تقييم �سايف ال�ستثمار يف الفروع اخلارجية وال�سركات التابعة فتظهر 

يف بند م�ستقل �سمن حقوق امل�ساهمني.

املوجودات الثابتة

 • تظهر املوجودات الثابتة بالتكلفة بعد تنزيل ال�ستهالك املرتاكم، ويتم ا�ستهالك املوجودات الثابتة )با�ستثناء	

الأرا�سي( بطريقة الق�سط الثابت على مدى العمر الإنتاجي املتوقع لها اأو مبا يتفق مع الأنظمة ال�سائدة يف 

البلدان التي تعمل بها املجموعة. 

 • تتم مراجعة العمر الإنتاجي للموجودات الثابتة يف نهاية كل عام، فاإذا كانت توقعات العمر الإنتاجي تختلف	
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عن التقديرات املعدة �سابقًا يتم ت�سجيل التغري يف التقدير لل�سنوات الالحقة باعتباره تغري يف التقديرات.

 • يتم ا�ستبعاد املوجودات الثابتة عند التخل�س منها او عندما ل يعود اأي منافع م�ستقبلية من ا�ستخدامها او	

من التخل�س منها .

 • عندما يقل املبلغ املمكن ا�سرتداده من املوجودات الثابتة عن �سايف قيمتها الدفرتية فاأنه يتم تخفي�س قيمتها	

اإىل القيمة املمكن ا�سرتدادها وت�سجل قيمة التدين يف بيان الدخل.

املخ�س�سات

عن  نا�سئة  العامـة  امليزانية  تاريخ  يف  التزامات  املجموعة  على  تكون  عندما  باملخ�س�سات  العرتاف  يتم 

اأحداث �سابقة وان ت�سديد اللتزامات حمتمل وميكن قيا�س قيمتها ب�سكل يعتمد عليه.

خم�س�س تعوي�س نهاية اخلدمة للموظفني

يتم تقدير قيمة خم�س�س تعوي�س نهاية اخلدمة للموظفني تبعًا للقوانني ال�سائدة يف البلدان التي تعمل فيها 

نهاية  عند  للموظفني  املبالغ املدفوعة  قيد  ويتم  الدخل،  بيان  �سنويًا على  املرتتبة  املبالغ  وت�سجل  املجموعة، 

اخلدمة اأو تركهم للعمل على املخ�س�س املاأخوذ لها. 

�سريبة الدخل 

. • متثل م�ساريف ال�سرائب مبالغ ال�سرائب امل�ستحقة وال�سرائب املوؤجلة	

 • اخلا�سعة	 الأرباح  وتختلف  لل�سريبة،  اخلا�سعة  الأرباح  اأ�سا�س  على  امل�ستحقة  ال�سرائب  م�ساريف  حتت�سب 

اأو  لل�سريبة  خا�سعة  غري  اإيرادات  ت�سمل  املعلنة  الأرباح  لن  البيانات املالية  يف  املعلنة  الأرباح  عن  لل�سريبة 

م�ساريف غري قابلة للتنزيل يف ال�سنة املالية واإمنا يف �سنوات لحقة اأو اخل�سائر املرتاكمة املقبولة �سريبيا اأو 

بنود لي�ست خا�سعة اأو مقبولة التنزيل لأغرا�س �سريبية.

 • حتت�سب ال�سرائب مبوجب الن�سب ال�سرائبية املقررة مبوجب القوانني والأنظمة والتعليمات يف البلدان التي	

تعمل فيها املجموعة.

 • قيمة	 بني  املوؤقتة  الزمنية  الفروقات  نتيجة  ا�سرتدادها  اأو  دفعها  املتوقع  ال�سرائب  هي  املوؤجلة  ال�سرائب  اإن 

يتم  اأ�سا�سها.  على  ال�سريبي  الربح  احت�ساب  يتم  التي  والقيمة  املالية  البيانات  يف  املطلوبات  اأو  املوجودات 

وفقًا  املوؤجلة  ال�سرائب  وحتت�سب  العامة  بامليزانية  اللتزام  طريقة  با�ستخدام  املوؤجلة  ال�سرائب  احت�ساب 

للن�سب ال�سريبية التي يتوقع تطبيقها عند ت�سوية اللتزام ال�سريبي اأو حتقيق املوجودات ال�سريبية املوؤجلة.

 • تتم مراجعة ر�سيد املوجودات ال�سريبية املوؤجلة يف تاريخ البيانات املالية ويتم تخفي�سها يف حالة توقع عدم	

اإمكانية ال�ستفادة من تلك املوجودات ال�سريبية جزئيا اأو كليا.
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اأ�سهم اخلزينة 

. • تظهر اأ�سهم اخلزينة بالتكلفة يف بند م�ستقل مطروحة من حقوق امل�ساهمني	

 • بند	 �سمن  بها  العرتاف  يتم  واإمنا  الدخل  بيان  يف  اخلزينة  اأ�سهم  بيع  باأرباح )خ�سائر(  العرتاف  يتم  ل 

عالوة الإ�سدار.

 • ل تتمتع ا�سهم اخلزينة بحق يف الرباح املوزعة على امل�ساهمني ولي�س لها احلق يف الت�سويت يف اجتماعات	

الهيئة العامة .

ح�سابات مداره ل�سالح العمالء

 •  متثل احل�سابات التي تديرها املجموعة نيابة عن العمالء ول تعترب من موجودات البنك. يتم اإظهار ر�سوم	

وعمولت اإدارة تلك احل�سابات يف بيان الدخل. 

 • راأ�س	 عن  العمالء  ل�سالح  املدارة  املال  راأ�س  م�سمونة  املحافظ  قيمة  انخفا�س  مقابل  خم�س�س  اإعداد  يتم 

مالها.

التقا�س

فقط  العامة  امليزانية  يف  ال�سايف  املبلغ  واإظهار  املالية  واملطلوبات  املالية  املوجودات  بني  تقا�س  اإجراء  يتم 

حتقق  يكون  اأو  التقا�س  اأ�سا�س  على  ت�سويتها  يتم  عندما  وكذلك  امللزمة  القانونية  احلقوق  تتوفر  عندما 

املوجودات وت�سوية املطلوبات يف نف�س الوقت. 

النقد وما يف حكمه

بنوك  لدى  والأر�سدة  النقد  وتت�سمن:  اأ�سهر،  ثالثة  مدة  خالل  ت�ستحق  التي  النقدية  والأر�سدة  النقد  هو 

التي  امل�سرفية  واملوؤ�س�سات  البنوك  ودائع  وتنزل  امل�سرفية،  واملوؤ�س�سات  البنوك  لدى  والأر�سدة  مركزية 

ت�ستحق خالل مدة ثالثة اأ�سهر والأر�سدة املقيدة ال�سحب.

املعلومات القطاعية 

 • خدمات	 اأو  منتجات  تقدمي  يف  معًا  ت�سرتك  التي  والعمليات  املوجودات  من  جمموعة  ميثل  الأعمال  قطاع   

خا�سعة ملخاطر وعوائد تختلف عن تلك املتعلقة بقطاعات اأعمال اأخرى.

 • يف بيئة اقت�سادية حمددة خا�سعة ملخاطر وعوائد	 القطاع اجلغرايف يرتبط يف تقدمي منتجات اأو خدمات 

تختلف عن تلك املتعلقة بقطاعات تعمل يف بيئات اقت�سادية اأخرى.
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4  - ا�ستخدام التقديرات

يتطلب اإعداد البيانات املالية املرفقة اإجراء تقديرات واجتهادات لبع�س البنود يف البيانات املالية من خالل تطبيق 

لإظهار  الإدارة  ونية  العاملة  غري  للت�سهيالت  التدين  خم�س�س  قيمة  تقدير  ذلك  اأمثلة  ومن  املحا�سبية  ال�سيا�سات 

ال�ستثمارات املالية حلني ال�ستحقاق وتقييم العمر الإنتاجي للموجودات وتدين قيمتها, وتقوم الإدارة اأي�سًا باإجراء 

تقديرات م�ستقبلية لالأمور غري املوؤكدة يف تاريخ البيانات املالية والتي قد تنتج عنها خماطر هامة ومن املمكن اأن 

توؤدي اإىل تعديالت جوهرية يف اأر�سدة املوجودات واملطلوبات الظاهرة يف البيانات املالية خالل ال�سنة املالية القادمة. 

ومن اأمثلة ذلك تقدير قيمة املخ�س�سات املختلفة واللتزامات التي من املحتمل اأن تطراأ على املجموعة.

باآلف الدولرات الأمريكية

31 كانــــون الول5-  نقد واأر�سدة لدى بنوك مركزية

20082007ان تفا�سيل هذا البند هي كما يلي :

215 302 008 449 نقد يف اخلزينة

اأر�سدة لدى بنوك مركزية:

219 343 417 312 1ح�سابات جارية

479 028 9381 520 1ودائع لأجل وخا�سعة لإ�سعار

892 181 8781 938 1متطلبات الحتياطي النقدي

790 581 8931 620 2�سهادات اإيداع

595 437 1344 842 7املجموع

  - بلغت الر�سدة التي ت�ستحق خالل فرتة تزيد عن ثالثة ا�سهر 485.7 مليون دولر بنهاية كانون الأول 2008 

    مقابل 796.0 مليون دولر  بنهاية العام 2007.

باآلف الدولرات الأمريكية

31 كانــــون الول6- اأر�سدة لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

20082007ان تفا�سيل هذا البند هي كما يلي :

284 327 026 570 ح�سابات جارية

335 817 7843 403 3ودائع ت�ستحق خالل 3 اأ�سهر

782 391 855 431 �سهادات اإيداع

401 536 6654 405 4املجموع

دة
وح

لم
ة ا

الي
لم

ت ا
انا

بي
 ال

ول
 ح

ت
حا

ضا
إي



140

باآلف الدولرات الأمريكية

31 كانــــون الول8- موجودات مالية للمتاجرة

20082007ان تفا�سيل هذا البند هي كما يلي :

886 556 164 91 اأذونات و�سندات خزينة

913 15  - �سندات حكومية

965 857 049 63 �سندات اأخرى

735 21 578 14 اأ�سهم �سركات

499 452 7911 168 املجموع

باآلف الدولرات الأمريكية

31 كانــــون الول9- موجودات مالية حمددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

20082007ان تفا�سيل هذا البند هي كما يلي :

699 35 999 34 �سندات حكومية

 720 198 139 196�سندات اأخرى

419 234 138 231 املجموع

باآلف الدولرات الأمريكية

31 كانــــون الول7- اإيداعات لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

20082007ان تفا�سيل هذا البند هي كما يلي :

455 184 057 372 اإيداعات ت�ستحق بعد 3 اأ�سهر وقبل 6 اأ�سهر 

234 182 080 82 اإيداعات ت�ستحق بعد 6 اأ�سهر وقبل 9 اأ�سهر

718 96 635  اإيداعات ت�ستحق بعد 9 اأ�سهر وقبل �سنة

030 15 722 9 اإيداعات ت�ستحق بعد �سنة

437 478 494 464 املجموع
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* �سايف بعد تنزيل الفوائد والعمولت املقبو�سة مقدمًا البالغة 25.5 مليون دولر اأمريكي كما يف 31 كانون الول 2008 مقابل 
 29.2 مليون دولر اأمريكي كما يف 31 كانون الول  2007.

- بلغت الت�سهيالت املمنوحة للحكومة وبكفالة احلكومة  كما يف 31 كانون الول 2008 ما يعادل 540.8 1 مليون دولر  اأو ما ن�سبته 

6.6 % من اإجمايل الت�سهيالت مقابل 309.4 1 مليون   دولر اأو ما ن�سبته 6.5 % من ر�سيد الت�سهيالت كما يف 31 كانون 

الول 2007.

- بلغت الت�سهيالت الئتمانية غري العاملة, كما يف 31 كانون الول 2008 ما يعادل 960.0 مليون دولر  اأو ما ن�سبته 4.1 % من 

اإجمايل الت�سهيالت مقابل 609.5 مليون دولر اأو ما ن�سبته  3.0 % من ر�سيد الت�سهيالت كما يف 31 كانون الول 2007.

- بلغت الت�سهيالت الئتمانية غري العاملة, بعد تنزيل  الفوائد والعمولت املعلقة, كما يف 31 كانون الول 2008 ما يعادل 700.5 

مليون دولر اأو ما ن�سبته 3.1 % من ر�سيد الت�سهيالت  مقابل 453.8 مليون دولر اأو ما ن�سبته 2.3 %  من اإجمايل الت�سهيالت 

كما يف 31 كانون الول 2007.

31 كانــــون الول

باآلف الدولرات الأمريكية

20082007

بنــــــــــــوك �سركــــــــــــــــــــــــــــــــــات                                 اأفراد 

وموؤ�س�سات 

مالية

حكومــــات 

وقطاع عام

املجموعاملجموع

�سغرية 

ومتو�سطة

كربى

كمبيالت واأ�سناد خم�سومة *
 86 659 295 004462 068 69 156  1 303914 190 766 995 

ح�سابات جارية مدينة *
228 698 759 798 2 666 9034 858 172 082 3 832 3393 218 069

�سلف وقرو�س م�ستغلة *
2 198 9211 336 73111 312 8261 092 9001 367 44617 308 82415 467 708

 951 703584 303 1 -  -  080 2 101 398 522 903قرو�س عقارية

366 55  824 58 -  -  -  -  824 58بطاقات ائتمان

089 093 88020 417 83123 540 9141 166 8771 443 63414 789 6242 476 3املجموع

 706 478155 259 -  - 648 93253 147 898 57ينزل: فوائد وعمولت معلقة 

خم�س�س تدين ت�سهيالت ائتمانية 

مبا�سرة

 238 469171 711237 347 -  - 647 527454 230 

 936 005609 907 -  - 995 643290 367319 296 املجموع

153 483 87519 510 83122 540 9141 166 8821 152 99114 469 2572 180 3ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة
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باآلف الدولرات المريكية

20082007تفا�سيل حركة الفوائد والعمولت املعلقة 

املجموعاملجموع�سركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتاأفراد 

�سغرية 

ومتو�سطة

كربى

22ر�سيد بداية ال�سنة 72793 43739 542155 706176 436

6فوائد وعمولت معلقة خالل  ال�سنة 58915 4455 61727 65130 086

1(فوائد وعمولت مت ت�سويتها / م�سطوبة 196( )969()6 978()9 143()37 627( 

1()548(فوائد وعمولت مت ت�سويتها حمولة لالإيرادات 922()5 381()7 851()15 171(

31تعديالت خالل ال�سنة 03541 85821 10994 002-

982 1)887()261(83)709(تعديالت فرق عملة

57ر�سيد نهاية ال�سنة 898147 93253 648259 478155 706

باآلف الدولرات المريكية

تفا�سيل حركة خم�س�س تدين الت�سهيالت الئتمانية 

املبا�سرة 

20082007

املجموعاملجموع�سركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتاأفراد 

�سغرية 

ومتو�سطة

كربى

106ر�سيد بداية ال�سنة 866155 185192 179454 230437 110

40املقتطع من الإيرادات  39923 25846 070109 72781 684

1()116(امل�ستخدم من املخ�س�س )ديون م�سطوبة( 086()3 562()4 764()18 405(

24(الفائ�س يف املخ�س�س املحول لبيان الدخل 771()19 897()24 635()69 303()56 456(

119تعديالت خالل ال�سنة 33513 21724 437156 989)2 894(

3(تعديالت فرق عملة 244(1 0342 85864813 191

238ر�سيد نهاية ال�سنة 469171 711237 347647 527454 230

 يتم حتديد قيمة التدين بالقيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية )على م�ستوى كل عميل وب�سكل افرادي( خم�سومة ب�سعر الفائدة 

الأ�سلي, اأو مبوجب  تعليمات البنك املركزي الأردين وال�سلطات الرقابية يف البلدان التي يعمل بها البنك )اأي القيمتني اأعلى(, وت�سجل 

قيمة التدين يف بيان الدخل.
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باآلف الدولرات الأمريكية

31 كانـــــون الول12- موجودات مالية حمتفظ بها لتاريخ ال�ستحقاق

20082007ان تفا�سيل هذا البند هي كما يلي :

929 318 9901 110 1اأذونات و�سندات خزينة

952 252 999 204 �سندات حكومية

376 475 840 296 1�سندات اأخرى

 - 864 25  ينزل: خم�س�س تدين ال�ستثمارات

257 047 9652 586 2املجموع

حتليل ال�سندات ح�سب طبيعة العائد :

262 372 5901 599 1ذات عائد ثابت

995 674 375 987 ذات عائد متغري

257 047 9652 586 2املجموع

باآلف الدولرات الأمريكية

31 كانـــــــــون الول

20082007حتليل املوجودات املالية ح�سب توفر ال�سعار ال�سوقية

717 529 388 605 موجودات مالية متوفر لها ا�سعار �سوقية

540 517 5771 981 1موجودات مالية غري متوفر لها ا�سعار �سوقية

257 047 9652 586 2املجموع

تفا�سيل حركة خم�س�س تدين املوجودات املالية املحتفظ بها لتاريخ ال�ستحقاق :
20082007

358 4  - ر�سيد بداية ال�سنة

135  198 24 املقتطع من اليرادات 

)493 4 ( - امل�ستخدم خالل ال�سنة

 - 666 1 تعديالت فرق عملة

 - 864 25 ر�سيد نهاية ال�سنة

باآلف الدولرات الأمريكية

31 كانـــــون الول11- موجودات مالية متوفرة للبيع

20082007ان تفا�سيل هذا البند هي كما يلي :

211 761 282 882 اأذونات و�سندات خزينة

048 390 176 246 1�سندات حكومية

186 559 3191 379 1�سندات اأخرى

513 354 039 511 اأ�سهم �سركات

958 064 8163 018 4املجموع

حتليل ال�سندات ح�سب طبيعة العائد :

052 078 6171 101 2ذات عائد ثابت

393 632 1601 406 1ذات عائد متغري

445 710 7772 507 3املجموع

حتليل املوجودات املالية ح�سب توفر ال�سعار ال�سوقية :

351 262 6322 887 1موجودات مالية متوفر لها ا�سعار �سوقية

607 802 184 131 2موجودات مالية غري متوفر لها ا�سعار �سوقية

958 064 8163 018 4املجموع
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باآلف الدولرات المريكية 

                          31 كانـــــون الول

2008 2007

 القيمة الدفرتيةالقيمة العادلة القيمة الدفرتيةالقيمة العادلة

ا�ستثمارات يف اأوراق مالية حمتفظ بها حتى تاريخ ال�ستحقاق عند 

الإقتناء 

1085605181083201392 057 1042 047 257

ا�ستثمارات يف اأوراق مالية اأعيد ت�سنيفها اإىل ا�ستثمارات حمتفظ 

بها  حتى تاريخ ال�ستحقاق

74004417540826--

2059609592058609652املجموع 057 1042 047 257

ان الزمة املالية التي حدثت هذا العام يف الأ�سواق املالية العاملية اعتربت ظرفًا غري عادي ومبوجب معيار 

ت�سنيف  اعادة  اجازة  متت  املعدلني   )7( رقم  الدويل  املالية  التقارير  ومعيار   )39( رقم  الدويل  املحا�سبة 

املوجودات املالية ب�سروط حمددة يف مثل تلك الظروف. وا�ستنادا اىل ذلك  قامت املجموعة  باعادة ت�سنيف 

مالية  موجودات  من  امريكي  دولر  مليون   755 حوايل  قيمتها  والبالغة  الدين  ادوات  يف  ا�ستثماراتها  بع�س 

للمتاجرة اىل موجودات مالية حمتفظ بها حتى تاريـــخ ال�ستحقـــــاق اعتبارَا من الأول من متوز 2008 . 

مت ا�ستخدام القيمة العادلة يف الأول من متوز 2008 لتحديد القيمة الدفرتية عو�سًا عن القيمة العادلة ال�سائدة 

يف تاريخ اعادة الت�سنيف الفعلي.  وقد مت الإعرتاف بالتغري يف القيمة العادلة ال�سالبه والبالغة حوايل 0.71 

2007  يف بيان الدخل حتى تاريخ  العام  7.5 مليون دولر امريكي يف نهاية  بـ   مليون دولر امريكي مقارنة 

اعادة الت�سنيف. هذا وفيما لو مل يتم تطبيق تلك املعاجلة لدى ذلك لزيادة التغيري املرتاكم يف القيمة العادلة 

ال�سالبه مببلغ 12.6 مليون دولر امريكي. هذا و قد بلغت قيمة الفائدة املقبو�سة املعرتف بها يف بيان الدخل 

لتلك الأوراق املالية  منذ تطبيق اعادة الت�سنيف 21.1 مليون دولر امريكي.

تتوقع املجموعة اأن ت�سرتد القيمة الإ�سمية بالكامل والبالغة 761.7  مليون دولر امريكي لقاء الأوراق املالية 

املعاد ت�سنيفها بتاريخ الإ�ستحقاق. اإن معدل الفائدة الفعلية لهذه الأوراق عند اإعادة الت�سنيف كان %5.6 . 

ان القيمة الدفرتية لالأوراق املالية املعاد ت�سنيفها مبّينة يف اجلدول اأدناه:
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باآلف الدولرات الأمريكية

        31كانـــــون الأول 312007 كانــــــون الأول 2008ان تفا�سيل هذا البند هي كما يلي :

طبيعة الن�ساطبلد القامة قيمة ال�ستثمارن�سبة امللكية %قيمة ال�ستثمارن�سبة امللكية %

ا�ستثمارات البنك يف ال�سركات احلليفة

عمليات م�سرفيةتركيا058 117 59950.00 158 50.00تريكالند بنك

عمليات م�سرفيةُعمان773 101 00349.00 130 49.00بنك ُعمان العربي   

عمليات م�سرفيةال�سعودية046 178 02740.001 407 40.001البنك العربي الوطني

اأعمال تاأمنيلبنان312 36 31236.79 36 36.79�سركة التاأمني العربية

تاأجري ت�سغيلي  عقاريلبنان316  45533.09  34.50�سركة الأبنية التجارية

008 25   - 591 16   - اأخرى

513 458 9871 748 1املجموع

بلغ �سعر اإقفال �سهم البنك العربي الوطني 31.2 ريال �سعودي كما هو مدرج يف �سوق املال ال�سعودي كما هي بنهاية كانون الأول 2008, اإل انه وب�سبب حيثيات تتعلق 

برتكزات امللكية يف البنك العربي الوطني فان �سعر الإقفال قد ل ميثل بال�سرورة القيمة العادلة لل�سهم.

باآلف الدولرات الأمريكية

20082007

390 047 5131 458 1ر�سيد بداية ال�سنة 

167 198 200 54 �سراء ا�ستثمارات يف �سركات حليفة

136 266 952 317ح�سة البنك من اأرباح ال�سنة

)190 51 ()940 59 (ح�سة البنك من ال�سرائب 

)990 1()738 21 (توزيعات مقبو�سة  وتغيريات يف حقوق امللكية

513 458 9871 748 1ر�سيد نهاية ال�سنة 

 13 - ا�ستثمارات يف �سركات حليفة

ان احلركة على ال�ستثمارات يف  ال�سركات احلليفة هي كما يلي:
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باآلف الدولرات الأمريكية

31 كانون الأول 2008 14 - موجودات ثابتة

ان تفا�سيل هذا البند هي 

كما يلي :

اأثاث مبايناأرا�سي

وجتهيزات 

ومعدات

اجهزة 

احلا�سوب 

والأت�سالت

املجموعحت�سيناتو�سائل نقل

الكلفة التاريخية:

076 674 876 57   326 15 885 60 440 150   453 338   096 51 ر�سيد بداية ال�سنة

943 230 057 68 255 6 150 36 270 20   330 85   881 14 اإ�سافات

)376 125 ()502 19 ()938 2 ()316 12 ()804 4 ()533 79 ()283 6 (ا�ستبعادات

)410 2 (239  )163  ()053 2 ()271 2 (860 1 )22  (تعديالت فرق عملة

233 777 670 106 480 18 666 82 635 163 110 346 672 59 ر�سيد نهاية ال�سنة

ال�ستهالك املرتاكم:

50   - ر�سيد بداية ال�سنة 895  89 560  46 179  9 379    26 553 222 566

 799 18246 9 189 3 344 12 434 12 650 9  - ا�ستهالك ال�سنة

)634 33 ()671 18 ()694 2 ()774 7 ()595 3 ()900  ( - ا�ستبعادات

  133565 1 )85  ()309 1 ()845 1 (671 2  - تعديالت فرق عملة

296 236 197 18 789 9 440 49 554 96 316 62  - ر�سيد نهاية ال�سنة

937 540 473 88 691 8 226 33 081 67 794 283 672 59 �سايف القيمة الدفرتية

باآلف الدولرات الأمريكية

31 كانون الأول 2007

الكلفة التاريخية:

872 554 849 37 228 14 681 52 218 130 615 277 281 42 ر�سيد بداية ال�سنة

113 176 823 24 340 2 867 11 954 23 548 103 581 9 اإ�سافات

)343 77 ()535 7 ()525 1 ()230 4 ()932 5 ()588 56 ()533 1 (ا�ستبعادات

434 20 739 2 283  567  200 2 878 13 767  تعديالت فرق عملة

076 674 876 57 326 15 885 60 440 150 453 338 096 51 ر�سيد نهاية ال�سنة

ال�ستهالك املرتاكم:

 373 873205 23 512 8 891 40 531 82 566 49  - ر�سيد بداية ال�سنة

412 41 110 8 014 2 131 9 713 10 444 11  - ا�ستهالك ال�سنة

)003 32 ()243 7 ()362 1 ()227 4 ()217 5 ()954 13 ( - ا�ستبعادات

784 7 813 1 215  384  533 1 839 3  - تعديالت فرق عملة

 566 553222 26 379 9 179 46 560 89 895 50  - ر�سيد نهاية ال�سنة

510 451 323 31 947 5 706 14 880 60 558 287 096 51 �سايف القيمة الدفرتية
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16 -  موجودات �سريبية موؤجلة

ان تفا�سيل هذا البند هي كما يلي :

باآلف الدولرات الأمريكية

20082007البنود التي نتجت عنها �سرائب موؤجلة

ر�سيد 

بداية 

ال�سنة

تعديالت 

خالل ال�سنة

ر�سيد نهاية املحررامل�ساف

ال�سنة

ال�سريبة 

املوؤجلة

ال�سريبة 

املوؤجلة

070 3 672 77 275 181 344 574 3 950 165 095 12 خم�س�س تدين ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة

958 9 090 11  175 36 193 1 475 6 )2  (895 30 خم�س�س تعوي�س نهاية اخلدمة 

773  127 1 413 4 338 520 2 )715  (946 2 فوائد معلقة مدفوع �سرائب عنها 

329 4 287 16   877 04164 5 710 21250 6 996 12 خم�س�سات و اخرى

130 18 176 106 740 286 916 6 279 63 445 171 932 58 املجموع

باآلف الدولرات الأمريكية

20082007احلركة على ح�ساب املوجودات ال�سريبية املوؤجلة 

885 21 130 18 ر�سيد بداية ال�سنة

234 5 130 15 امل�ساف خالل ال�سنة

 - 116 75 تعديالت خالل ال�سنة

)989 8 ()200 2 (املطفاأة خالل ال�سنة

130 18 176 106 ر�سيد نهاية ال�سنة

 اإن �سرائب الدخل املوؤجلة ناجمة عن الفروقات الزمنية املوؤقتة ملخ�س�سات دفعت عنها �سرائب يف ال�سنوات ال�سابقة ومت احت�سابها على اأ�سا�س معدلت 

ال�سريبة يف البلدان التي تعمل فيها املجموعة, و�ستتم ال�ستفادة من هذه املبالغ يف امل�ستقبل.

باآلف الدولرات الأمريكية

        31 كانـــــون الول15 - موجودات اأخرى

20082007ان تفا�سيل هذا البند هي كما يلي :

817 281 087 273 فوائد للقب�س

816 39 618 93 م�سروفات مدفوعة مقدمًا

905 47 405 43 موجودات اآلت ملكيتها للمجموعة وفاًء لديون م�ستحقة

125 255 160 177 موجودات متفرقة اأخرى

663 624 270 587 املجموع

احلركة على املوجودات التي آلت ملكيتها للمجموعة وفاء لديون مستحقة 

باآلف الدولرات الأمريكية

2008 2007

املجموعمباين ارا�سي املجموعمباينارا�سي

508 38 125 22 383 16 905 47 276 32 629 15 ر�سيد بداية ال�سنة

828 12 061 12 767  357 6 340 6   17اإ�سافات

)777 1 () 288 1()489  ()887 9 ()799 5 ()088 4 (ا�ستبعادات

)648 1 ()622  ()026 1 ()822 1 ()753 1 ()  69(خ�سارة تدين

 -  -  - 060 1  - 060 1 خ�سارة تدين معاده اىل الرباح

)6  ( - )6  ()208  ()208  ( - تعديالت فرق عملة

905 47 276 32 629 15 405 43 856 30 549 12 ر�سيد نهاية ال�سنة
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باآلف الدولرات الأمريكية18 -  ودائع عمــالء

ان تفا�سيل هذا البند هي كما يلي :

20082007

حكومات �سركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتاأفراد 

وقطاع عام

املجموعاملجموع

�سغرية 

ومتو�سطة

كربى

314 517 5485 339 5799 537 8741 432 7611 982 3341 386 4ح�سابات جارية وحتت الطلب

077 499 9581 772 3861  730 19 509 15 333 737 1ودائع التوفري

413 255 98315 014 26017 354 7152 818 3044 946 704 895 8ودائع لأجل وخا�سعة لإ�سعار

542 394 220 453 971 139 979 50 249 12 021 250 �سهادات اإيداع

346 666 70922 580 19628 032 2984 322 8236 956 3922 269 15املجموع

 - بلغت قيمة ودائع احلكومات والقطاع العام 032.2 4 مليون دولر اأو ما ن�سبته 14.1 % من اإجمايل ودائع العمالء بنهاية كانون الول 

2008 مقابل 785.9 1 مليون دولر اأو ما ن�سبته 7.9 % من اإجمايل ودائع العمالء  بنهاية العام 2007.

 - بلغت قيمة الودائع التي ل حتمل فوائد 902.3 7 مليون دولر اأو ما ن�سبته 27.6 % من اإجمايل ودائع العمالء  بنهاية كانون الول 2008 

مقابل 860.5 3 مليون دولر اأو ما ن�سبته 17.0 % من اإجمايل ودائع العمالء  بنهاية العام 2007.

 - بلغت قيمة الودائع املحجوزة )مقيدة ال�سحب( 222.7 مليون دولر اأو ما ن�سبته 0.78 % من اإجمايل ودائع العمالء  بنهاية كانون الول 

2008 مقابل 162.8 مليون دولر اأو ما ن�سبته 0.72 % من اإجمايل ودائع العمالء  بنهاية العام 2007.

 - بلغت الودائع اجلامدة 208.5 مليون دولر اأو ما ن�سبته 0.73 % من اإجمايل ودائع العمالء  بنهاية  كانون الول 2008  مقابل 150.3 

مليون دولر اأو ما ن�سبته 0.66 % من اإجمايل ودائع العمالء  بنهاية العام 2007.

باآلف الدولرات الأمريكية17 -  ودائع بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

          31 كانـــــون الول ان تفا�سيل هذا البند هي كما يلي :

20082007

223 081 2851 718 ح�سابات جارية وحتت الطلب

065 767 8673 760 3ودائع ت�ستحق خالل 3 اأ�سهر

552 227 938 211 ودائع ت�ستحق بعد 3 اأ�سهر وقبل 6 اأ�سهر

691 9 768 43 ودائع ت�ستحق بعد 6 اأ�سهر وقبل 9 اأ�سهر

 - 448 7 ودائع ت�ستحق بعد 9 اأ�سهر وقبل �سنة

 -  - ودائع ت�ستحق بعد �سنة

531 085 3065 742 4املجموع

          31 كانـــــون الول
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باآلف الدولرات الأمريكية19 -  تاأمينات نقدية

31 كانـــــون الولان تفا�سيل هذا البند هي كما يلي :

20082007

848 621 4921 172 2مقابل ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة

108 382 680 606 مقابل ت�سهيالت ائتمانية غري مبا�سرة

818 15 241 13 تاأمينات التعامل بالهام�س

151 36 472 37 تاأمينات اأخرى

925 055 8852 829 2املجموع

باآلف الدولرات الأمريكية20 -  اأموال مقرت�سة

31 كانـــــون الول ان تفا�سيل هذا البند هي كما يلي :

20082007

000 500 000 500 من بنوك وموؤ�س�سات مالية خارجية *

 - 250 35 من بنوك وموؤ�س�سات مالية حملية **

000 500 250 535 املجموع

 *   قام البنك خالل العام 2007 بطرح قر�س جتمع بنكي ل�ساحله بقيمة ن�سف مليار دولر اأمريكي  ملدة خم�س �سنوات وب�سعر فائدة ليبور 

)Libor +0.25 .bp( م�ساف اليها 25 نقطة ا�سا�س

 ** قام البنك خالل العام 2008 باقرتا�س مبلغ 35.2 مليون دولر اأمريكي ملدة �سنة مقابل جتيري الرهونات العقارية و ب�سعر فائدة %6.1 

و يبلغ �سعر فائدة اعادة القرا�س ما بني 8.5% اىل  9.0 % .

باآلف الدولرات الأمريكية

31 كانــــــــون الولحتليل الموال املقرت�سة ح�سب طبيعة الفوائد

20082007

000 500 000 500 ذات فائدة متغرية

 - 250 35 ذات فائدة ثابتة

000 500 250 535      املجموع

21 -  خم�س�سات متنوعة

ان تفا�سيل هذا البند هي كما يلي :

باآلف الدولرات الأمريكية

2008

ر�سيد بداية 

ال�سنة

اإ�ستخدامات /اإ�سافات

حتويل

ما قيد 

لالإيرادات

تعديالت فرق 

عملة

ر�سيد نهاية 

ال�سنة

202 88 721  )339 4 ()294 23 (038 8 076 107 تعوي�س نهاية اخلدمة

611 1   42 -  -  - 569 1 تاأمني ذاتي

655 5 172  )363 2 ()211  (379 3 678 4 ق�سايا

147 52 820 2 )138 3 ()707 3 (990 15 182 40 اأخرى

615 147 755 3 )840 9 ()212 27 (407 27 505 153 املجموع
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باآلف الدولرات الأمريكية

2007

ر�سيد بداية 

ال�سنة

اإ�ستخدامات /اإ�سافات

حتويل

ما قيد 

لالإيرادات

تعديالت فرق 

عملة

ر�سيد نهاية 

ال�سنة

076 107 826 1 )230  ()181 29 (034 11 627 123 تعوي�س نهاية اخلدمة

569 1 10   - )155  ( - 714 1 تاأمني ذاتي

678 4   27)963  ()570 1 ( - 184 7 ق�سايا

182 40 932 1 )651 2 ()956 2 (953 7 904 35 اأخرى

 505 795153 3 )844 3 ()862 33 ( 987 42918 168 املجموع

22 -  خم�س�س �سريبة الدخل

باآلف الدولرات الأمريكيةان تفا�سيل هذا البند هي كما يلي :

20082007

 232 836189 200 ر�سيد بداية ال�سنة

175 189 629 225 �سريبة دخل م�ستحقة

)571 177 ()289 175 (�سريبة دخل مدفوعة

836 200 176 251 ر�سيد نهاية ال�سنة

باآلف الدولرات الأمريكية

20082007متثل �سريبة الدخل الظاهرة يف بيان الدخل ما يلي:

488 180 629 225 خم�س�س �سريبة الدخل 

 657 5  86�سريبة دخل �سنوات �سابقة

 030 3)127 4 (موجودات �سريبية موؤجلة

175 189 588 221 املجموع

باآلف الدولرات الأمريكية

31 كانــــون الول23 -  مطلوبات اأخرى

20082007ان تفا�سيل هذا البند هي كما يلي :

 583 477164 154 فوائد للدفع

199 125 327 97 اأوراق للدفع

524 120 045 158 فوائد وعمولت مقبو�سة مقدمًا

494 62 885 62 م�ساريف م�ستحقة غري مدفوعة

414 11 936 60 معامالت يف الطريق 

390 256 720 318 مطلوبات خمتلفة اأخرى

604 740 390 852 املجموع
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24 -  مطلوبات �سريبية موؤجلة

ان تفا�سيل هذا البند هي كما يلي :

باآلف الدولرات الأمريكية

20082007البنود التي نتجت عنها �سرائب موؤجلة

ر�سيد بداية 

ال�سنة

تعديالت 

خالل 

ال�سنة

ر�سيد املحررامل�ساف

نهاية 

ال�سنة

ال�سريبة 

املوؤجلة

ال�سريبة 

املوؤجلة

 125 26 887 28811 36 933 64 180 4 )  821(862 97 التغيري املرتاكم يف القيمة العادلة 

  818 -  -  425 5 - )  1( 426 5ارباح مدورة

  441  674535 2  -   449  20718 2 اخرى

 384 42227 12  962 38 358 70 629 4)  804) 495 105املجموع 

باآلف الدولرات الأمريكية

20082007احلركة على ح�ساب املطلوبات ال�سريبية املوؤجلة 

 120 22 384 27ر�سيد بداية ال�سنة

 835 94910 1 امل�ساف خالل ال�سنة

)571 5 ()911 16 (املطفاأة خالل ال�سنة

 384 27 422 12ر�سيد نهاية ال�سنة

25 - راأ�س املال املكتتب به واملدفوع

اأ   - بلغ راأ�س املال املكتتب به واملدفوع  776  مليون دولر امريكي  بنهاية كانون الول 2008 مقابل 525 مليون دولر امريكي بنهاية كانون 

الول 2007. 

ب - بلغ ر�سيد عالوة الإ�سدار 226.2 1  مليون دولر  بنهاية كانون الول 2008 مقابل 475.5 1 مليون دولر امريكي  بنهاية كانون 

الول 2007. 

50  �سهم بقيمة 423 األف  ج - بلغ  عدد ا�سهم اخلزينة 154020�سهم  بقيمة 3.35 مليون دولر بنهاية كانون الول 2008 مقابل 000

دولر اأمريكي بنهاية كانون الول 2007 مت اظهارها يف بند م�ستقل مطروحة من حقوق امل�ساهمني.  ل تتمتع ا�سهم اخلزينة بحق يف 

الرباح املوزعة على امل�ساهمني ولي�س لها احلق يف الت�سويت يف اجتماعات الهيئة العامة للبنك.  

26 -  احتياطي اختياري

بلغ ر�سيد الحتياطي الختياري 882.2 مليون دولر امريكي  بنهاية كانون الول 2008 مقابل 729.0 مليون دولر امريكي  بنهاية كانون 

الول 2007. ي�ستخدم الحتياطي الختياري يف الغرا�س التي  يقررها جمل�س الدارة ويحق للهيئة العامة توزيعه بالكامل اأو اأي جزء منه 

كاأرباح على امل�ساهمني.

27 - احتياطي خماطر م�سرفية عامة 

  يتم الت�سرف بهذا الحتياطي بناء على اجراءات حمددة منها موافقة ال�سلطات امل�سرفية اأو الهيئة العامة يف احلالت التي يكون فيها هذا 

الحتياطي يفوق احلد الدنى املطلوب مبوجب تعليمات ال�سلطات امل�سرفية. وخالل عام 2008 مت تخفي�س  مبلغ حوايل  126.9 مليون دولر 

اأمريكي من بند احتياطي خماطر م�سرفية عامة وزيادة بند الحتياطي العام بنف�س املبلغ  �سمن بنود حقوق امللكية بعد اخذ موافقة البنك 

املركزي الردين. علما بان الر�سيد احلايل لبند احتياطي خماطر م�سرفية عامة يفوق احلد املطلوب.  
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28- فروقات ترجمة عمالت اأجنبية

املالية  البيانات  توحيد  والفروع اخلارجية عند  الجنبية  التابعة  ال�سركات  ال�ستثمار يف  ترجمة �سايف  نتجت من جراء  الفروقات  هذه 

للمجموعة.

باآلف الدولرات الأمريكية29 -  التغري املرتاكم يف القيمة العادلة 

20082007

املجمـــــوعاملجموعم�ستقات�سنداتاأ�سهم

139 101 016 118  - 226 7 790 110 ر�سيد بداية ال�سنة

298 22 )068 318 ()318 1 ()873 266 ()877 49 (التغري يف القيمة العادلة خالل ال�سنة

)330 8 ()  866( - 813 6 )679 7 (�سايف )اأرباح( خ�سائر متحققة حمولة لبيان الدخل

879 2 572 28  - 145 18 427 10 خ�سائر تدين حمولة لبيان الدخل

30  )516  ( - )516  ( - تعديالت فرق عملة

016 118 )862 172 ()318 1 ()205 235 (661 63 ر�سيد نهاية ال�سنة

يظهر التغري املرتاكم يف القيمة العادلة بال�سايف بعد تنزيل املطلوبات ال�سريبية املوؤجلة مببلغ 11.9 مليون دولر امريكي بنهاية عام 2008 

مقابل 26.1 مليون دولر اأمريكي لل�سنة ال�سابقة .

باآلف الدولرات الأمريكية

3020082007 -  اأرباح مدورة

421 90 014 127 ر�سيد بداية ال�سنة

963 774 814 839 ي�ساف اأرباح ال�سنة

384 865 828 966 املجموع 

يطرح:

703 571 095 641 املحول لالحتياطيات

667 166 645 213 اأرباح مقرتح توزيعها

014 127 088 112 ر�سيد نهاية ال�سنة

بلغت قيمة الرباح املدورة التي ل ميكن الت�سرف بها ال يف حالت حمددة  يف نهاية كانون الول 2008 ما يعادل  7.6 مليون دولر اأمريكي 

مقابل 8.7 مليون دولر اأمريكي يف نهاية العام 2007 نتيجة لتطبيق بع�س املعايري املحا�سبية.

31 - حقوق الأقلية

ميثل هذا البند ح�سة امل�ساهمني الخرين يف نتائج اعمال و�سايف موجودات ال�سركات التابعة.

باآلف الدولرات الأمريكية

20082007

742 89 195 173 ر�سيد بداية ال�سنة

453 83 )747 65 (امل�ساف خالل ال�سنة

195 173 448 107 ر�سيد نهاية ال�سنة
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باآلف الدولرات الأمريكية32 -  فوائد دائنة

20082007

308 245 4791 412 1ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة *

000 174 462 213 اأر�سدة لدى بنوك مركزية

244 396 123 214 ار�سدة وايداعات لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

703 199 562 103 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل - للمتاجرة

090 13 456 16 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل - حمددة الغر�س

857 115 210 169 موجودات مالية متوفرة للبيع

672 76 122 148 موجودات مالية حمتفظ بها لتاريخ ال�ستحقاق

874 220 4142 277 2املجموع

* فيما يلي تفا�سيل الفوائد الدائنة على الت�سهيالت الئتمانية املبا�سرة:

باآلف الدولرات الأمريكية

20082007

بنوك �سركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتاأفراد 

وموؤ�س�سات 

مالية

حكومات 

وقطاع عام

املجموعاملجموع

�سغرية 

ومتو�سطة

كربى

878 71 685 74  - 487 3 564 34 515 22 119 14 كمبيالت وا�سناد خم�سومة

777 268 682 271 235 8  - 819 198 690 48 938 15 ح�سابات جارية مدينة

598 835 120 985 602 70 108 71 535 603 249 87 626 152 �سلف وقرو�س

845 60 978 70  -  -  - 407 11 571 59 قرو�س عقارية

210 8 014 10  -  -  -  - 014 10 بطاقات اإئتمان

308 245 4791 412 8371 78 595 74 918 836 861 169 268 252 املجموع

باآلف الدولرات الأمريكية

31 كانـــــــون الأول33  - فوائد مدينة

20082007

723 322 351 214 ودائع بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

872 798 746 786 ودائع عمالء *

483 111 059 152 تاأمينات نقدية

711 12 136 24 اأموال مقرت�سة

308 8 153 9 ر�سوم �سمان الودائع

097 254 4451 186 1املجموع
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34 - �سايف اإيراد العمولت 

باآلف الدولرات الأمريكيةان تفا�سيل هذا البند هي كما يلي :

20082007عمولت دائنة:

 285 69 203 85- ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة

 572 01192 120 - ت�سهيالت ائتمانية غري مبا�سرة

 718 2547 18 - ح�سابات مدارة ل�سالح العمالء

887 72 836 78 - اأخرى

922 14 843 16 يطرح: عمولت مدينة

540 227 461 285 �سايف ايراد عمولت

35 - ارباح )خ�سائر( موجودات مالية للمتاجرة

باآلف الدولرات الأمريكيةان تفا�سيل هذا البند هي كما يلي :

2008

 )خ�سائر( غري ارباح متحققة

متحققة

املجموعتوزيعات

)705 6 ( - )844 8 (139 2 اذونات خزينة و�سندات

)271 5 (  453)494 6 ( 770 ا�سهم �سركات 

)976 11 (  453)338 15 (909 2 املجموع

باآلف الدولرات الأمريكية

2007

ارباح )خ�سائر( غري ارباح  متحققة

متحققة

املجموعتوزيعات

) 861 5( - ) 085 8( 224 2اذونات خزينة و�سندات

 902 2  148  464 290 2ا�سهم �سركات 

)959 2 )  148) 621 7)514 4 املجموع

* فيما يلي تفا�سيل الفوائد املدينة على ودائع العمالء:

بـــاآلف الـدولرات المــريـكــية

20082007

حكومات �سركــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتاأفراد 

وقطاع عام

املجموعاملجموع

�سغرية 

ومتو�سطة

كربى

716 17 877 31 787 1 151 6 580 9 359 14 جارية وحتت الطلب

547 35 263 36   61848  302  295 35 توفري

573 697 443 682 187 115 393 197 705 37 158 332 لأجل وخا�سعة لأ�سعار

036 48 163 36 479 12 533 3 201 1 950 18 �سهادات اإيداع

872 798 746 786 501 129 695 207 788 48 762 400 املجموع

دة
وح

لم
ة ا

الي
لم

ت ا
انا

بي
 ال

ول
 ح

ت
حا

ضا
إي



155

36 - )خ�سائر( اأرباح موجودات مالية حمددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

 ان تفا�سيل هذا البند هي كما يلي :

باآلف الدولرات الأمريكية

2008

ارباح )خ�سائر( 

متحققة

 )خ�سائر( غري 

متحققة

املجموعتوزيعات

) 855 14) - ) 855 14( - اذونات خزينة و�سندات

باآلف الدولرات الأمريكية

2007

املجموعتوزيعاتارباح غري متحققةارباح متحققة

966 4 - 815 4 151اذونات خزينة و�سندات

37 - اأرباح موجودات مالية متوفرة للبيع

باآلف الدولرات الأمريكيةان تفا�سيل هذا البند هي كما يلي :

20082007

833 44713 29اأرباح بيع موجودات مالية

871 8586 7عوائد التوزيعات

921 9132 28ينزل: خ�سائر تدين 

783 39217 8املجموع

38 – ايرادات اخرى

باآلف الدولرات الأمريكيةان تفا�سيل هذا البند هي كما يلي :

20082007

249 75122 28اإيرادات خدمات العمالء

755 5404 3بدل اإيجار �سناديق حديدية 

)375 5 ()565 20 (اأرباح م�ستقات مالية 

278 38246 88اإيرادات اأخرى 

907 67 108 100 املجموع

39 - نفقات املوظفني

باآلف الدولرات الأمريكيةان تفا�سيل هذا البند هي كما يلي :

20082007

014 238 977 291 رواتب ومنافع وعالوات

300 21 749 22 ال�سمان الجتماعي

453 4 452 7 �سندوق الدخار

783 20 255 11 تعوي�س نهاية اخلدمة

177 7  292 10نفقات طبية

134 3 098 5 نفقات تدريب

 512 59827 44 عالوات 

930 15 763 17 اأخرى

303 338 184 411 املجموع
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    تفا�سيل امل�ستقات املالية لعام 2008 هي كما يلي : 

باآلف الدولرات الأمريكية

31 كانون الأول 2008

قيمة عادلة 

موجبة

قيمة عادلة 

�سالبة

جمموع القيمة 

ال�سمية

القيمة ال�سمية ح�سب ال�ستحقاق

من 3 اأ�سهر خالل 3 اأ�سهر

اىل �سنة

من �سنة اىل 3 

�سنوات

اأكرث من 3 

�سنوات

 -  019 76 554 34 717 41 290 152  163  163عقود اأ�سعار اآجلة

 049 849517 445 1 179 91 099 176725 779 2 975 123 244 131عقود فوائد اآجلة

 - 991 24  738 947 5701 155 2992 128 8714 24  612 43عقود عمالت اأجنبية اآجلة

جمموع م�ستقات مالية حمتفظ 

بها للمتاجرة

175 019 149 009 7 059 7652 922 3862 073 4711 546 859 517 049

 -  10،421  254 94 672 202 347 307 159 16  139عقود فوائد اآجلة

 -  -  895 31 973 126 868 158 -  - عقود عمالت اأجنبية اآجلة

جمموع م�ستقات مالية للتحوط 

لقاء القيمة العادلة

139  16 159 466 215 329 645 126 149  10,421  - 

875 109  621 159 233 19 853 224 582 513 300 8514 3 عقود فوائد اآجلة

 -  058 273 661 0124 562 7311 839 1 -  - عقود عمالت اأجنبية اآجلة

جمموع م�ستقات مالية للتحوط 

لقاء التدفقات النقدية

3 851  4 3002 353 3131 786 86523 894  432 679 109 875

924 626 959 989 5141 223 8962 038 2935 879 4689 169 009 179 املجموع

40 - م�ساريف اأخرى

باآلف الدولرات الأمريكية ان تفا�سيل هذا البند هي كما يلي :

20082007

397 47 560 57 م�ساريف مكاتب

 364 78 130 79م�ساريف مكتبية

 292 66 180 62م�ساريف خدمات خارجية

 763 10 745 21ر�سوم

 979 28 970 26م�ساريف اأنظمة املعلومات

 679 56 328 49م�ساريف اإدارية اأخرى

474 288 913 296 املجموع

41 -  م�ستقات مالية

 ان تفا�سيل هذا البند هي كما يلي :

باآلف الدولرات الأمريكية

20082007

 -  290 152عقود اأ�سعار اآجلة

406 410 1054 600 3عقود فوائد اآجلة

994 621 8987 126 6عقود عمالت اأجنبية اآجلة

400 032 29312 879 9املجموع

تدل القيمة العتبارية )ال�سمية( على قيمة املعامالت القائمة يف نهاية ال�سنة وهي ل تدل على خماطر ال�سوق او خماطر الئتمان
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تفا�سيل امل�ستقات املالية لعام 2007 هي كما يلي : 

باآلف الدولرات الأمريكية

31 كانون الأول 2007

قيمة عادلة 

موجبة

قيمة عادلة 

�سالبة

جمموع القيمة 

ال�سمية

القيمة ال�سمية ح�سب ال�ستحقاق

من 3 اأ�سهر خالل 3 اأ�سهر

اىل �سنة

من �سنة اىل 3 

�سنوات

اأكرث من 3 

�سنوات

803 144 0041 280477 338722 777 4251 121 5774 35930 30عقود فوائد اآجلة 

225 201 610 97 920 472 2752 193 0304 965 1886 8 878 10 عقود عمالت اأجنبية اآجلة

جمموع م�ستقات مالية حمتفظ 

بها للمتاجرة

 41 237 38 76511 086 4555 970 6133 195 200 574 6141 346 028

153 147 394 73 111 42 100 26 758 288 116 7 532 4 عقود فوائد اآجلة

 -  -  -  -  -  -  - عقود عمالت اأجنبية اآجلة

جمموع م�ستقات مالية للتحوط 

لقاء القيمة العادلة

 4 532 7 116 288 758 26 100 42 111 73 394 147 153

 -  - 223   - 223   -  - عقود فوائد اآجلة

 - 774 205 122 208 068 243 964 656  -  - عقود عمالت اأجنبية اآجلة

جمموع م�ستقات مالية للتحوط 

لقاء التدفقات النقدية

 -  -  657 187 243 068 208 345 205 774 - 

181 493 7821 853 656 445 7813 239 4006 032 88112 45 769 45 املجموع

 42 - تركز املوجودات واليرادات طبقًا للتوزيع اجلغرايف 

يقوم البنك مبمار�سة الأعمال امل�سرفية من خالل فروعه املنت�سرة يف الأردن واخلارج, 

وفيما يلي توزيع ملوجودات املجموعة وايراداتها طبقًا للتوزيع اجلغرايف:

باآلف الدولرات الأمريكية

31 كانون الأول 2008

اليراداتاملوجودات

471 215    318 156 7داخل الأردن

027 688 2811 473 38خارج الردن 

498 903 5991 629 45املجموع

31 كانون الأول 2007

668 270 598 526 6داخل الأردن

691 395 7061 806 31خارج الردن 

359 666 3041 333 38املجموع

دة
وح

لم
ة ا

الي
لم

ت ا
انا

بي
 ال

ول
 ح

ت
حا

ضا
إي



158

43- قطاعات الأعمال:

اأ-و�سف لأن�سطة القطاعات

لدى البنك جمموعة متكاملة من املنتجات واخلدمات امل�سرفية مت اإعدادها لتلبية احتياجات عمالء البنك ويقوم 

بتطويرها دائما مبا يتنا�سب مع التغري امل�ستمر يف بيئة العمل امل�سريف واأدواته احلديثة, وفيما يلي موجز عن ن�ساطات 

هذه املجموعات يو�سح طبيعة عملها وخططها امل�ستقبلية: 

1.جمموعة الأعمال امل�سرفية 

ومتويل  املتخ�س�س  والتمويل   , ال�سركات  قطاع  متويل  جمال  يف  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�س  ب�سكل  الإ�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 الأطر التي حتددها لها اللجنة العليا للموجودات واملطلوبات. وتعد هذه املجموعة الأ�سا�س يف 

حتديد اأ�سعار التحويل الداخلية �سمن دوائر البنك , كما اأنها تعمل كوحدة مركزية يف البنك للتنظيم املايل والتعامل 

الرئي�سي يف املجالت التالية : 

املبادلت يف العملة الأجنبية على اأنواعها .     -

م�ستقات العمالت الأجنبية  .     -

الأ�سواق النقدية .     -

�سهادات الإيداع .     -

املقاي�سة يف الفائدة على اأنواعها .     -

امل�ستقات .     -

الأ�سهم .    -

3.جمموعة اخلدمات امل�سرفية اخلا�سة 

تهدف اإدارة الرثوات واخلدمات امل�سرفية اخلا�سة اإىل حتقيق عائد جمز للعمالء على ا�ستثماراتهم متو�سطة وطويلة 

امل�سرفية  واخلدمات  الرثوات  اإدارة  عمل  ويرتكز  اأموالهم  روؤو�س  �سالمة  على  ذاته  الوقت  يف  املحافظة  مع  الأجل 

اخلا�سة على عن�سرين مهمني, وهما:-

- تقدمي امل�سورة املتخ�س�سة مع املعرفة العميقة يف خمتلف جمالت ال�ستثمار. 

-تزود هذه املجموعة العمالء ا�سحاب روؤو�س الموال الكبرية  بخدمات م�سرفية �سخ�سية م�سممة  لتلبية احتياجاتهم .

 كما اأن اأحد اأهداف هذه املجموعة الرئي�سية هو خلق توازن معتدل بني احتياجات العمالء ال�ستثمارية يف امل�ستقبل 

والرتكيز على متطلباتهم اليومية . 

4.جمموعة خدمات التجزئة امل�سرفية 

باأف�سل  املالية  اخلدمات  من  متطلباتهم  لتلبية  وت�سعى   , لالأفراد  امل�سرفية  اخلدمات  بتقدمي  املجموعة  هذه  تقوم 

املجموعة  هذه  وتعمل   . املتنوعة  اخلدمات  منتجات  من  وجمموعة  فعالة  توزيع  منافذ  طريق  عن  وذلك   , الو�سائل 

على الت�سال القريب املبا�سر مع العمالء من اأجل تقدمي اخلدمات الفورية املالئمة والدائمة لهم وذلك عن طريق 

القنوات الإلكرتونية كالت�سال الهاتفي املبا�سر والإنرتنت والر�سائل الق�سرية عرب الهواتف املحمولة . ومع تو�سيع 

مركز الت�سال لي�سمل جميع املناطق وتلبيته للخدمات الواردة وال�سادرة �سيتمكن البنك من توفري خدمات متميزة 

للعمالء.
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31 كانون الول 312007 كانون الول 2008

اخلدمات اخلزينة العمال امل�سرفية

امل�سرفية 

اخلا�سة

جمموعات خدمات التجزئة

اخرى

املجموع املجموع 

املوجودات

نقد وار�سدة لدى بنوك 

وموؤ�س�سات م�سرفية

8 27412 194 45730،681400،98477،89712،712،2939،452،433

2،079،4408،754،6978،257،646-5164،738،951790 935 1ا�ستثمارات مالية

22،510،87519،483،153-476،2973،126،372-18،908،206ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة

040680،6917،98814،325706،6901،651،7341،140،072 242موجودات اخرى

2109403617،614،099515،7563،541،6812،864،02745،629،59938،333،304    املجموع

املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

4،742،3065،085،531---4،742،306-بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

28،580،70922،666،346-4،779،32410،848،936-12،952،449ودائع عمالء

142،909141،0303502،829،8852،055،925-2،545،596تاأمينات نقدية

254،417753،65016،209103،665840،3801،968،3211،668،210مطلوبات اأخرى

7،508،3787،508،3786،857،292----حقوق امل�ساهمني

15،752،4625،495،9564،938،44211،093،6318،349،10845،629،59938،333،304املجموع

اليرادات

475،709237،01829،325260،68288،2351،090،969966،777�سايف ايراد الفوائد

21،22648،1669،012285،461227،540)2،215(209،272�سايف ايراد العمولت 

4،94073،88410،11010،645427،489527،068472،042ايرادات اأخرى

689،921308،68760،661319،493524،7361،903،4981،666،359�سايف اليرادات 

امل�سروفات

411،184338،303-213،63742،25028،059127،238نفقات املوظفني

خم�س�س تدين ت�سهيالت 

ائتمانية مبا�سرة

15،6283،36121،435--40،42425،228

46،79941،412-23،1594،0412،04717،552ا�ستهالكات واطفاءات

46،7768،804- 10،87229،161196،724خم�س�سات متنوعة اأخرى

296،913288،474-128،47634،64520،019113،773م�ساريف اأخرى

842،096702،221-391،772113،45871،579265،287جمموع امل�سروفات 

دخل ال�سنة

54،206524،7361،061،402964،138)10،918(298،149195،229دخل ال�سنة قبل ال�سريبة

64،34344،1573،17924،06685،843221،588189،175ينزل: �سريبة الدخل

30،140438،893839،814774،963)14،097)233،806151،072دخل ال�سنة بعد ال�سريبة 

ب - تركز املوجودات واملطلوبات وعنا�سر بنود قائمة الدخل ح�سب قطاعات العمال

فيما يلي بيانات قطاعات االعمال وفق االنشطة البنكية:
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44 - اإدارة املخاطر امل�سرفية

يقوم البنك بادارة خماطره امل�سرفية املتنوعة بو�سائل متعددة وذلك من خالل ا�سرتاتيجية �ساملة مو�سوعة حتدد 

واملدير  الإدارة,  جمل�س  ت�سمل  البنك  يف  امل�سرفية  املخاطر  اإدارة  اأجهزة  اإن  وتخفيفها.  مواجهتها  و�سبل  املخاطر 

جمموعات  وروؤ�ساء  العام,  اخلزينة  ومدير  العام,  املايل  واملدير  العليا,  واملطلوبات  املوجودات  اإدارة  وجلنة  العام, 

العمل ورئي�س جمموعة اإدارة املخاطر, ومدير اإدارة التدقيق الداخلي, وروؤ�ساء الن�ساطات امل�ساندة ومديري املناطق 

ومنظومة اللجان املختلفة يف خمتلف امل�ستويات الإدارية.

فيما يلي موجز حول كيفية ادارة املخاطر امل�سرفية لدى البنك:-

1.اإدارة خماطر الئتمان

اأو الطرف املقابل غري قادر على الوفاء بالتزاماته املالية  تعرف خماطر الئتمان باأنها احتمال اأن يكون العميل 

املتعاقد عليها مما يوؤدي اىل الإع�سار و/اأو خ�سائر مالية. وتنتج خماطر الئتمان يف �سياق الأعمال العادية للبنك .

يف �سعيه احلثيث لتطوير حجم الأعمال وزيادة حمفظة القرو�س والت�سهيالت امل�سرفية, يحر�س البنك دائما على 

تبني اأعلى م�ستويات املعايري الئتمانية, واتباع اأف�سل الأ�ساليب والتقنيات يف اإدارة خماطر الئتمان, والتي من 

�ساأنها املحافظة على جودة املحفظة الئتمانية, ومتتعها بدرجة عالية من النوعية.

ويف هذا ال�سياق يقوم البنك بتعزيز الأطر املوؤ�س�سية التي حتكم اإدارة الئتمان من خالل حتديث وتطوير ال�سيا�سات 

والإجراءات ب�سكل م�ستمر.

·الرتكزات الئتمانية :
يلتزم البنك العربي بتعليمات البنك املركزي الأردين بخ�سو�س حد الإقرا�س القانوين للعميل الواحد البالغ حوايل 

25%من راأ�س املال التنظيمي. 

·اأ�س�س الت�سنيف الئتماين لعمالء البنك :
يتم ت�سنيف خماطر العمالء وفق الأ�س�س التالية:

1(  ت�سنيف خماطر املقرت�س

يتم هذا الت�سنيف بناء على تقييم القطاع القت�سادي , املوقع التناف�سي , الأداء الت�سغيلي , التدفق النقدي ,الو�سع 

املايل والإدارة.

2(  ت�سنيف خماطر القر�س

القر�س-ال�سمانات  مدة   , القر�س  هيكل   , املقدمة  الكفالت  تقييم  على  بناء  القر�س  خماطر  ت�سنيف  يتم 

املقدمة.

·تخفيف خماطر الئتمان :
يقوم البنك بتقدمي الهيكل املنا�سب للت�سهيالت ومراقبة ومتابعة ا�ستغالل الت�سهيالت وا�ستيفاء ال�سمانات )كم�سدر 

ثان لل�سداد( لتخفيف خماطر الئتمان.
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·اآلية درا�سة الت�سهيالت : 
وهذه  وت�سديده  ا�ستغالله  ومتابعة  عليه  والرقابة  الئتمان  درا�سة  مهمتها  منف�سلة  اإدارية  وحدات  البنك  يف  توجد 

الوحدات هي وحدة تطوير العالقة الئتمانية, وحدة التحليل والدرا�سة,وحدة التنفيذ, وحدة الرقابة.

2.خماطر الرتكز اجلغرايف 

يحد البنك من خماطر تركزه اجلغرايف من خالل توزيع ن�ساطاته على عدة قطاعات وعلى عدة مناطق جغرافية 

داخل وخارج اململكة. 

ويبني الإي�ساح )45- هـا( تركز املوجودات طبقًا للتوزيع اجلغرايف.

3.خماطر اأ�سعار الفوائد

تتعلق بتغري قيمة الأدوات املالية نتيجة تقلب اأ�سعار الفوائد ويوجد يف البنك عدة جلان من مهامها تقليل اثر هذه 

املخاطر اإىل احلد الأدنى والإي�ساح )47( يبني مدى تعر�س البنك لتقلبات اأ�سعار الفوائد.

4.خماطر ال�سيولة النقدية

تتعلق بقدرة البنك  على مواجهة التزاماته النقدية يف الآجال الق�سرية والطويلة ولهذا  الغر�س يوجد عدة م�ستويات 

اإدارية يف البنك من مهامها مراجعة اإدارة موجودات ومطلوبات البنك واإدارة ال�سيولة النقدية ويبني الإي�ساح رقم 

)48( اآجال ا�ستحقاق املوجودات واملطلوبات.

5.خماطر التعامل بالقطع الأجنبي

اأ�سعار ال�سرف . ويتاألف معظم الدخل من فروق  وهي املخاطر الناجتة عن تغري قيمة الأدوات املالية نتيجة تقلب 

العمالت الأجنبية يف البنك العربي من الدخل الناجت عن تعامل عمالء البنك. ويتبع البنك �سيا�سة مدرو�سة يف اإدارة 

مراكزه  بالعمالت الأجنبية ويبني اإي�ساح )49( �سايف مراكز العمالت الأجنبية.

6.خماطر ال�سوق

وهي املخاطر الناجمة عن احتمال تغري الأ�سعار ومعدل العائد يف ال�سوق ولهذا الغر�س يقوم البنك ومن خالل عدة 

جهات  بالإ�سراف والرقابة  واإدارة هذه املخاطر.

يقوم البنك مبتابعة التطورات يف الأ�سواق املالية العاملية والتغريات فيها ب�سكل م�ستمر ويقوم باجراءات تهدف للحد 

من تلك املخاطر عن طريق اتباع عدة ا�ساليب منها على �سبيل املثال التحوط وتبديل املراكز كلما اقت�ست احلاجة 

لذلك .

ان الزمة املالية التي حدثت هذا العام يف الأ�سواق املالية العاملية اعتربت ظرفا غري عادي ومبوجب معيار املحا�سبة 

املالية  املوجودات  اعادة ت�سنيف  اجازة  املعدلني متت  الدويل رقم )7(  املالية  التقارير  ومعيار  الدويل رقم )39( 

ا�ستثماراتها يف  ب�سروط حمددة يف مثل تلك الظروف. وا�ستنادا اىل ذلك  قامت املجموعة باعادة ت�سنيف بع�س 

ادوات الدين من موجودات مالية للمتاجرة اىل موجودات مالية حمتفظ بها حتى تاريخ ال�ستحقاق اعتبارَا من الأول 

من متوز 2008 )اي�ساح 12( .
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45 - خماطر الئتمان

اأ - اجمايل التعر�س ملخاطر الئتمان )بعد خم�س�س التدين وقبل خمففات املخاطر( :

باآلف الدولرات الأمريكية

     31 كانـــــون الول        

20082007

التعر�س الئتماين املرتبط باملوجودات:-

7،393،1264،135،380ار�سدة لدى بنوك مركزية

4،870،1595،014،838ار�سدة وايداعات لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

154،2131،430،764موجودات مالية للمتاجرة

231،138234،419موجودات مالية حمددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

22،510،87519،483،153ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة

3،507،7772،710،445موجودات مالية متوفرة للبيع

2،586،9652،047،257ا�ستثمارات حمتفظ بها لتاريخ ال�ستحقاق

766،279670،432موجودات اأخرى

التعر�س الئتماين املرتبط ببنود خارج امليزانية:- 

2،590،9212،030،371اعتمادات

572،013435،950قبولت

13،633،6189،909،551كفالت

5،131،4684،056،091ت�سهيالت ائتمانية ممنوحة وغري م�ستغلة

63،948،55252،158،651املجموع

ب - ت�سنيف الت�سهيالت الئتمانية املبا�سرة ح�سب درجة املخاطر :

اجلدول التايل يبني ت�سنيف الت�سهيالت الئتمانية املبا�سرة ح�سب درجة املخاطر با�ستخدام نظام الت�سنيف الئتماين يف البنك. 

باآلف الدولرات الأمريكية

2008                            2007                           

بنوك �سركـــــــــــــــــــــــــــــــــاتاأفراد 

وموؤ�س�سات 

مالية

حكومات وقطاع 

عام

املجموعاملجموع

كربى�سغرية ومتو�سطة

ت�سهيالت عاملة/متدنية 

املخاطر

1.184.6211.315.5682.351.3511.166.9141.540.8317.559.2859.318.278

14.076.1669.986.228--1.661.508803.28111.611.377ت�سهيالت عاملة/مقبولة املخاطر

822.411179.112--320.877265.303236.231حتت املراقبة

960.018609.471--309.618405.482244.918غري عاملة

223.614104.006--63.68472.32787.603    دون امل�ستوى

233.378245.024--44.173110.64278.563    م�سكوك فيها

503.026260.441--201.761222.51378.752    هالكة

3.476.6242.789.63414.443.8771.166.9141.540.83123.417.88020.093.089املجموع

259.478155.706--57.898147.93253.648يطرح: فوائد معلقة

647.527454.230--238.469171.711237.347يطرح: خم�س�س التدين

3.180.2572.469.99114.152.8821.166.9141.540.83122.510.87519.483.153ال�سايف
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ج- القيمة العادلة لل�سمانات املقدمة مقابل الت�سهيالت الئتمانية بنهاية العام 2008 كما يلي:

باآلف الدولرات الأمريكية

31 كانون الأول 2008

بنوك �سركــــــــــــــــــــــــــــــــــاتاأفراد 

وموؤ�س�سات 

مالية

حكومات 

وقطاع عام

املجموع

�سغرية 

ومتو�سطة

كربى

ال�سمانات مقابل:

119.639557.3622683.271720.707318.6194.399.598ت�سهيالت عاملة/متدنية املخاطر

77.1449.848.322-613.020544.0118.614.147ت�سهيالت عاملة/مقبولة املخاطر

91.805--5.4859.20777.113ت�سهيالت م�ستحقة ول يوجد عليها تدين

49.329221.321-11.40746.619113.966حتت املراقبة

840.473-390.908236.050213.405110غري عاملة 

165.682--49.55553.99962.128 دون امل�ستوى

136.071-37.99648.13349.832110م�سكوك فيها

538.721--303.357133.918101.446هالكة

1.140.4591.393.2491.1701.902720.817445.09215.401.519املجموع

ال�سمانات موزعة على النحو التايل:-

104.677269.4181.231.177720.8172.7212.328.810تاأمينات نقدية

59.0104.936.930-1.33582.0174.794.568كفالت بنكية مقبولة

151.1454.574.339-274.496454.2843.694.414عقارية

14.017357-1.0746.018336.096اأ�سهم متداولة 205

866.998--266.90437.125562.969�سيارات واآليات

218.1992.337.237-491.973544.3871.082.678اخرى

دة1.140.4591.393.24911.701.902720.817445.09215.401.519املجموع
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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 الئتماين لوكالت الت�سنيف الئتمانية العاملية. 

باآلف الدولرات الأمريكية

31 كانون الأول 2008

موجودات مالية حمددة موجودات مالية للمتاجرةالت�سنيف الئتماين 

بالقيمة العادلة من خالل بيان 

الدخل

موجودات مالية 

متوفرة للبيع

ا�ستثمارات حمتفظ بها 

لتاريخ ال�ستحقاق

املجموع 

القطاع اخلا�س:

A- اىل AAA 77.21248.6441.078.6161.010.9152.215.387من

B- اىل BBB+ 32.119208.82244.977285.918-من

B- اقل من-----

415115.37681.696275.219472.706غري م�سنف

91.16434.9992.138.6431.255.8543.520.660حكومات وقطاع عام

168.791231.1383.507.7772.586.9656.494.671املجموع

31 كانون الأول 2007القطاع اخلا�س:

A- اىل AAA 857.550142.7801.266.986397.5612.664.877من

B- اىل BBB+ 35.718219.35925.342280.419-من

B- اقل من-----

41520.22272.84152.473145.951غري م�سنف

572.79935.6991.151.2591.571.8813.331.638حكومات وقطاع عام

1.430.764234.4192.710.4452.047.2576.422.885املجموع

 هـ - التعر�س ملخاطر الئتمان للموجودات ح�سب التوزيع اجلغرايف : 

باآلف الدولرات الأمريكية

31 كانون الأول 2008

البلدان العربية الأردن

الأخرى

اآ�سيا *
بقية دول اأمريكااأوروبا

العامل

املجموع

126 393 5327 81  - 054 304   748399 064 3935 942 1ار�سدة لدى بنوك مركزية

ار�سدة وايداعات لدى بنوك وموؤ�س�سات 

م�سرفية

 437 9512 333 425 6 8722 060 6192 906 28 386 4 870 159

213 154  -  - 636 62  - 162 91   415موجودات مالية للمتاجرة

موجودات مالية حمددة بالقيمة العادلة من 

خالل بيان الدخل

 -  -  153 605 77 533 -  -  231 138

875 510 60822 617  - 795 539 5993 379 592 998 28113 975 3ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة

777 507 3 - 890 404 184 110 116 113 585 268 0022 611 موجودات مالية متوفرة للبيع

965 586 2 - 654 208 274 009 1691 4 500 546 368 818 ا�ستثمارات حمتفظ بها لتاريخ ال�ستحقاق

279 766 971 2 830 2 401 175 333 8 760 475 984 100 موجودات اأخرى

532 020 49742 730 280 619 496 339 0937 666 772 778 39424 886 7املجموع كما يف 31 كانون الول 2008

691 726 20235 1 064 479 693 065 9109 642 5071 797 31518 740 5املجموع كما يف 31 كانون الول 2007

 * با�ستثناء البلدان العربية.

دة
وح

لم
ة ا

الي
لم

ت ا
انا

بي
 ال

ول
 ح

ت
حا

ضا
إي



165

46- خماطر ال�سوق

خماطر ح�سا�سية ال�سعار ال�سوقية

 بافرتا�س ان ن�سبة التغري على ال�سعار ال�سوقية مبقدار 5 % عن ال�سعار القائمة كما يف 31 كانون الول 2008 و2007 

فان ح�سا�سية بيان الدخل وحقوق امل�ساهمني �ستكون على النحو التايل:

باآلف الدولرات الأمريكية

31 كانون الأول 312007 كانون الأول 2008

حقوق بيان الدخل

امل�ساهمني

حقوق بيان الدخلاملجموع

امل�ساهمني

املجموع

669 39  899 7705 33 115 65 650 1 465 63 ح�سا�سية ا�سعار الفوائد 

286 25 581 21  705 3243 62  545 77955 6 ح�سا�سية ا�سعار ال�سرف

050 15  181 14  732869 7 365 7 367ح�سا�سية ا�سعار ادوات امللكية

005 80 661 41 344 38 171 135 560 64 611 70 املجموع 

و- التعر�س ملخاطر الئتمان للموجودات ح�سب القطاع القت�سادي : 

باآلف الدولرات الأمريكية

�سـركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

جتارةعقاراتان�ساءات�سناعة وتعدينافراد

 - 280 1  - 078 2  - موجودات مالية للمتاجرة

موجودات مالية حمددة بالقيمة العادلة من خالل بيان 

الدخل

 -  -  -  41 663 15 757

357 826 1652 409 7831 863 0962 777 2573 180 3ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة

604 75 334 78 094 1 447 76  - موجودات مالية متوفرة للبيع

774 23 683 82  - 449 4  - ا�ستثمارات حمتفظ بها لتاريخ ال�ستحقاق

492 941 1252 613 8771 864 0702 860 2573 180 3املجموع كما يف 31 كانون الول 2008

باآلف الدولرات الأمريكية

                                                  �سـركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

�سياحة زراعة

وفنادق

بنوك خدمات عامةنقل

وموؤ�س�سات 

مالية

حكومة و قطاع 

عام

املجموع

213 164154 86191 57 453 1   318  59 - موجودات مالية للمتاجرة

موجودات مالية حمددة بالقيمة العادلة من 

خالل بيان الدخل

 -  77 532 -  29 500 31 68734 999231 138

875 510 83122 540 9141 166 6801 366 8684 645 122 647 802 86 ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة

777 507 6433 138 5542 842 972 220 856 68 273 5  - موجودات مالية متوفرة للبيع

965 586 8542 255 5141 049 2851 135 406 35  -  - ا�ستثمارات حمتفظ بها لتاريخ ال�ستحقاق

968 990 49128 061 5305 148 8903 753 4 448 986750 729 802 86 املجموع كما يف 31 كانون الول 2008
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 47 - خماطر ا�سعار الفائدة

اأ - فيما يلي بيان مدى تعر�س املجموعة لتقلبات ا�سعار الفائدة كما يف 31 كانون الأول 2008 ) يتم الت�سنيف على 

ا�سا�س فرتات اعادة ت�سعري الفائدة او ال�ستحقاق ايهما اقرب( :

باآلف الدولرات الأمريكية

املجموعغري خا�سعة ملخاطر ا�سعار الفائدةاأكرث من 3 �سنواتاأكرث من �سنة ولغاية 3 �سنواتاأكرث من 6 اأ�سهر ولغاية �سنةاأكرث من 3 اأ�سهر ولغاية 6 اأ�سهرلغاية 3 اأ�سهراملوجودات

449.008449.008-----النقد يف اخلزينة

1.938.8781.938.878-----ر�سيد الحتياطي اللزامي لدى بنوك مركزية

3.656.096178.9041.98847.574257.2691.312.4175.454.248ار�سدة لدى بنوك مركزية

570.0264.870.159-3.835.639372.05782.7159.722ار�سدة وايداعات لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

14.578168.791-415-144.2769.522موجودات مالية للمتاجرة

231.138--128.38776.26817.6248.859موجودات مالية حمددة بالقيمة العادلة 

22.510.875-10.263.0992.917.7253.343.1412.079.4163.907.494ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة

1.584.207298.748896.095291.451437.276511.0394.018.816موجودات مالية متوفرة للبيع

2.586.965-1.412.804503.624242.617360.65767.263موجودات مالية حمتفظ بها لتاريخ ال�ستحقاق

1.748.9871.748.987-----ا�ستثمارات يف �سركات حليفة

540.937540.937-----موجودات ثابتة

1.004.6211.004.621-----موجودات اأخرى

106.176106.176-----موجودات �سريبية موؤجلة 

21.024.5084.356.8484.584.1802.798.0944.669.3028.196.66745.629.599جمموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

718.2854.742.306-3.811.932120.40079.83911.850ودائع بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

17.481.0581.886.792747.604488.44274.4847.902.32928.580.709ودائع عمالء

1.272.075408.752384.349135.786350.917278.0062.829.885تاأمينات نقدية

35.250535.250----500.000اأموال مقرت�سة

147.615147.615-----خم�س�سات متنوعة

251.176251.176-----خم�س�س �سريبة الدخل

1.021.8581.021.858-----مطلوبات اأخرى

12.42212.422-----مطلوبات �سريبية موؤجلة

7.508.3787.508.378-----حقوق امل�ساهمني

23.065.0652.415.9441.211.792636.078425.40117.875.31945.629.599جمموع املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

-)9.678.652(1.940.9043.372.3882،162،0164.243.901)2.040.557(الفجوة للفئة 

--3.272.7355.434.7519.678.652)99.653))2.040.557)الفجوة الرتاكمية

دة
وح

لم
ة ا

الي
لم

ت ا
انا

بي
 ال

ول
 ح

ت
حا

ضا
إي



167

 47 - خماطر ا�سعار الفائدة

اأ - فيما يلي بيان مدى تعر�س املجموعة لتقلبات ا�سعار الفائدة كما يف 31 كانون الأول 2008 ) يتم الت�سنيف على 

ا�سا�س فرتات اعادة ت�سعري الفائدة او ال�ستحقاق ايهما اقرب( :

باآلف الدولرات الأمريكية

املجموعغري خا�سعة ملخاطر ا�سعار الفائدةاأكرث من 3 �سنواتاأكرث من �سنة ولغاية 3 �سنواتاأكرث من 6 اأ�سهر ولغاية �سنةاأكرث من 3 اأ�سهر ولغاية 6 اأ�سهرلغاية 3 اأ�سهراملوجودات

449.008449.008-----النقد يف اخلزينة

1.938.8781.938.878-----ر�سيد الحتياطي اللزامي لدى بنوك مركزية

3.656.096178.9041.98847.574257.2691.312.4175.454.248ار�سدة لدى بنوك مركزية

570.0264.870.159-3.835.639372.05782.7159.722ار�سدة وايداعات لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

14.578168.791-415-144.2769.522موجودات مالية للمتاجرة

231.138--128.38776.26817.6248.859موجودات مالية حمددة بالقيمة العادلة 

22.510.875-10.263.0992.917.7253.343.1412.079.4163.907.494ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة

1.584.207298.748896.095291.451437.276511.0394.018.816موجودات مالية متوفرة للبيع

2.586.965-1.412.804503.624242.617360.65767.263موجودات مالية حمتفظ بها لتاريخ ال�ستحقاق

1.748.9871.748.987-----ا�ستثمارات يف �سركات حليفة

540.937540.937-----موجودات ثابتة

1.004.6211.004.621-----موجودات اأخرى

106.176106.176-----موجودات �سريبية موؤجلة 

21.024.5084.356.8484.584.1802.798.0944.669.3028.196.66745.629.599جمموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

718.2854.742.306-3.811.932120.40079.83911.850ودائع بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

17.481.0581.886.792747.604488.44274.4847.902.32928.580.709ودائع عمالء

1.272.075408.752384.349135.786350.917278.0062.829.885تاأمينات نقدية

35.250535.250----500.000اأموال مقرت�سة

147.615147.615-----خم�س�سات متنوعة

251.176251.176-----خم�س�س �سريبة الدخل

1.021.8581.021.858-----مطلوبات اأخرى

12.42212.422-----مطلوبات �سريبية موؤجلة

7.508.3787.508.378-----حقوق امل�ساهمني

23.065.0652.415.9441.211.792636.078425.40117.875.31945.629.599جمموع املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

-)9.678.652(1.940.9043.372.3882،162،0164.243.901)2.040.557(الفجوة للفئة 

--3.272.7355.434.7519.678.652)99.653))2.040.557)الفجوة الرتاكمية
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ب - فيما يلي بيان مدى تعر�س املجموعة لتقلبات ا�سعار الفائدة كما يف 31 كانون الأول 2007 ) يتم الت�سنيف على 

ا�سا�س فرتات اعادة ت�سعري الفائدة او ال�ستحقاق ايهما اقرب( :

باآلف الدولرات الأمريكية

اأكرث من 6 اأ�سهر اأكرث من 3 اأ�سهر ولغاية 6 اأ�سهرلغاية 3 اأ�سهراملوجودات

ولغاية �سنة

املجموعغري خا�سعة ملخاطر ا�سعار الفائدةاأكرث من 3 �سنواتاأكرث من �سنة ولغاية 3 �سنوات

302.215302،215-----النقد يف اخلزينة

1.181.8921،181،892-----ر�سيد الحتياطي اللزامي لدى بنوك مركزية

1.814.303398.450267.51530001100.000343.2192،953،488ار�سدة لدى بنوك مركزية

327.2845،014،838-4.209.117184.455278.95215.030ار�سدة وايداعات لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

21.7351،452،499--546.449510.880373.435موجودات مالية للمتاجرة

234،419--79.920113.59925.57615.324موجودات مالية حمددة بالقيمة العادلة 

19،483،153-9.067.4793.190.1333.194.7531.043.2712.987.517ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة

1.714.536230.193127.719416.097221.900354.5133،064،958موجودات مالية متوفرة للبيع

2،047،257-1.038.516122.903245.540452.320187.978موجودات مالية حمتفظ بها لتاريخ ال�ستحقاق

1.458.5131،458،513-----ا�ستثمارات يف �سركات حليفة

451.510451،510-----موجودات ثابتة

670.432670،432-----موجودات اأخرى

18.13018،130-----موجودات �سريبية موؤجلة 

18.470.3204.750.6134.513.4901.972.0433.497.3955.129.44338،333،304جمموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

1.081.2235،085،531--3.767.065227.5529.691ودائع بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

16.857.272909.254641.333331.08566.9093.860.49322،666،346ودائع عمالء

2،055،925-956.830336.633337.121110.089315.252تاأمينات نقدية

500،000-----500.000اأموال مقرت�سة

153.505153،505-----خم�س�سات متنوعة

200.836200،836-----خم�س�س �سريبة الدخل

786.485786،485-----مطلوبات اأخرى

27.38427،384-----مطلوبات �سريبية موؤجلة

6.857.2926،857،292-----حقوق امل�ساهمني

22.081.1671.473.439988.145441.174382.16112.967.21838،333،304جمموع املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

-)7.837.775(3.277.1743.525.3451.530.8693.115.234)3.610.847(الفجوة للفئة 

--3.191.6724.722.5417.837.775)333.673))3.610.847)الفجوة الرتاكمية
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ب - فيما يلي بيان مدى تعر�س املجموعة لتقلبات ا�سعار الفائدة كما يف 31 كانون الأول 2007 ) يتم الت�سنيف على 

ا�سا�س فرتات اعادة ت�سعري الفائدة او ال�ستحقاق ايهما اقرب( :

باآلف الدولرات الأمريكية

اأكرث من 6 اأ�سهر اأكرث من 3 اأ�سهر ولغاية 6 اأ�سهرلغاية 3 اأ�سهراملوجودات

ولغاية �سنة

املجموعغري خا�سعة ملخاطر ا�سعار الفائدةاأكرث من 3 �سنواتاأكرث من �سنة ولغاية 3 �سنوات

302.215302،215-----النقد يف اخلزينة

1.181.8921،181،892-----ر�سيد الحتياطي اللزامي لدى بنوك مركزية

1.814.303398.450267.51530001100.000343.2192،953،488ار�سدة لدى بنوك مركزية

327.2845،014،838-4.209.117184.455278.95215.030ار�سدة وايداعات لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

21.7351،452،499--546.449510.880373.435موجودات مالية للمتاجرة

234،419--79.920113.59925.57615.324موجودات مالية حمددة بالقيمة العادلة 

19،483،153-9.067.4793.190.1333.194.7531.043.2712.987.517ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة

1.714.536230.193127.719416.097221.900354.5133،064،958موجودات مالية متوفرة للبيع

2،047،257-1.038.516122.903245.540452.320187.978موجودات مالية حمتفظ بها لتاريخ ال�ستحقاق

1.458.5131،458،513-----ا�ستثمارات يف �سركات حليفة

451.510451،510-----موجودات ثابتة

670.432670،432-----موجودات اأخرى

18.13018،130-----موجودات �سريبية موؤجلة 

18.470.3204.750.6134.513.4901.972.0433.497.3955.129.44338،333،304جمموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

1.081.2235،085،531--3.767.065227.5529.691ودائع بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

16.857.272909.254641.333331.08566.9093.860.49322،666،346ودائع عمالء

2،055،925-956.830336.633337.121110.089315.252تاأمينات نقدية

500،000-----500.000اأموال مقرت�سة

153.505153،505-----خم�س�سات متنوعة

200.836200،836-----خم�س�س �سريبة الدخل

786.485786،485-----مطلوبات اأخرى

27.38427،384-----مطلوبات �سريبية موؤجلة

6.857.2926،857،292-----حقوق امل�ساهمني

22.081.1671.473.439988.145441.174382.16112.967.21838،333،304جمموع املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

-)7.837.775(3.277.1743.525.3451.530.8693.115.234)3.610.847(الفجوة للفئة 

--3.191.6724.722.5417.837.775)333.673))3.610.847)الفجوة الرتاكمية
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 48 - خماطر ال�سيولة

اأ - فيما يلي بيان ا�ستحقاق املوجودات واملطلوبات كما يف 31 كانون الأول 2008 :

باآلف الدولرات الأمريكية

اأكرث من �سهر لغاية �سهر واحداملوجودات

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

املجموعبدون ا�ستحقاقاأكرث من 3 �سنوات

449،008449،008------النقد يف اخلزينة

1،938،8781،938،878------ر�سيد الحتياطي اللزامي لدى بنوك مركزية

2691،312،4175،454،248 1،610،6802،045،416178،9041،98847،574257ار�سدة لدى بنوك مركزية

570،0264،870،159-2،169،5661،666،073372،05782،7159،722ار�سدة وايداعات لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

14،578168،791-60،317-2،73481،6409،522موجودات مالية للمتاجرة

231،138-109،099106،567-5،00810،464-موجودات مالية حمددة بالقيمة العادلة 

22،510،875-6،419،2293،843،8702،917،7253،343،1412،079،4163،907،494ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة

545،055330،790232،334244،8001،280،911873،887511،0394،018،816موجودات مالية متوفرة للبيع

2،586،965-287،238296،088475،633252،617879،897395،492موجودات مالية حمتفظ بها لتاريخ ال�ستحقاق

1،748،9871،748،987------ا�ستثمارات يف �سركات حليفة

540،937540،937------موجودات ثابتة

731،5341،004،621---52،342104،684116،061موجودات اأخرى

106،176106،176------موجودات �سريبية موؤجلة 

11،086،8448،373،5694،312،7003،925،2614،466،9365،540،7097،923،58045،629،599جمموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

718،2854،742،306-2،631،5681،129،299211،93843،7687،448ودائع بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

11،712،6004،085،4821،886،792747،604488،44274،4849،585،30528،580،709ودائع عمالء

781،394490،681408،752384،349135،786350،917278،0062،829،885تاأمينات نقدية

535،250-500،000---35،250-اأموال مقرت�سة

147،615147،615------خم�س�سات متنوعة

251،176251،176------خم�س�س �سريبة الدخل

867،3811،021،858---28،88757،77467،816مطلوبات اأخرى

12،42212،422------مطلوبات �سريبية موؤجلة

7،508،3787،508،378------حقوق امل�ساهمني

15،154،4495،798،4862،575،2981،175،721631،676925،40119،368،56845،629،599جمموع املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

-)11،444،988(2،575،0831،737،4022،749،5403،835،2604،615،308)4،067،605(الفجوة للفئة 

--244،8802،994،4206،829،68011،444،988)1،492،522))4،067،605)الفجوة الرتاكمية
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 48 - خماطر ال�سيولة

اأ - فيما يلي بيان ا�ستحقاق املوجودات واملطلوبات كما يف 31 كانون الأول 2008 :

باآلف الدولرات الأمريكية

اأكرث من �سهر لغاية �سهر واحداملوجودات

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

املجموعبدون ا�ستحقاقاأكرث من 3 �سنوات

449،008449،008------النقد يف اخلزينة

1،938،8781،938،878------ر�سيد الحتياطي اللزامي لدى بنوك مركزية

2691،312،4175،454،248 1،610،6802،045،416178،9041،98847،574257ار�سدة لدى بنوك مركزية

570،0264،870،159-2،169،5661،666،073372،05782،7159،722ار�سدة وايداعات لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

14،578168،791-60،317-2،73481،6409،522موجودات مالية للمتاجرة

231،138-109،099106،567-5،00810،464-موجودات مالية حمددة بالقيمة العادلة 

22،510،875-6،419،2293،843،8702،917،7253،343،1412،079،4163،907،494ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة

545،055330،790232،334244،8001،280،911873،887511،0394،018،816موجودات مالية متوفرة للبيع

2،586،965-287،238296،088475،633252،617879،897395،492موجودات مالية حمتفظ بها لتاريخ ال�ستحقاق

1،748،9871،748،987------ا�ستثمارات يف �سركات حليفة

540،937540،937------موجودات ثابتة

731،5341،004،621---52،342104،684116،061موجودات اأخرى

106،176106،176------موجودات �سريبية موؤجلة 

11،086،8448،373،5694،312،7003،925،2614،466،9365،540،7097،923،58045،629،599جمموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

718،2854،742،306-2،631،5681،129،299211،93843،7687،448ودائع بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

11،712،6004،085،4821،886،792747،604488،44274،4849،585،30528،580،709ودائع عمالء

781،394490،681408،752384،349135،786350،917278،0062،829،885تاأمينات نقدية

535،250-500،000---35،250-اأموال مقرت�سة

147،615147،615------خم�س�سات متنوعة

251،176251،176------خم�س�س �سريبة الدخل

867،3811،021،858---28،88757،77467،816مطلوبات اأخرى

12،42212،422------مطلوبات �سريبية موؤجلة

7،508،3787،508،378------حقوق امل�ساهمني

15،154،4495،798،4862،575،2981،175،721631،676925،40119،368،56845،629،599جمموع املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

-)11،444،988(2،575،0831،737،4022،749،5403،835،2604،615،308)4،067،605(الفجوة للفئة 

--244،8802،994،4206،829،68011،444،988)1،492،522))4،067،605)الفجوة الرتاكمية
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ب - فيما يلي بيان ا�ستحقاق املوجودات واملطلوبات كما يف 31 كانون الأول 2007 :

باآلف الدولرات الأمريكية

اأكرث من �سهر لغاية �سهر واحداملوجودات

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

املجموعبدون ا�ستحقاق

302،215302،215------النقد يف اخلزينة

1،181،8921،181،892------ر�سيد الحتياطي اللزامي لدى بنوك مركزية

1،261،635552،668398،450267،51530،001100،000343،2192،953،488ار�سدة لدى بنوك مركزية

327،2845،014،838-2،866،0401،343،077184،455278،95215،030ار�سدة وايداعات لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

21،7351،452،499--184،972361،477510،880373،435موجودات مالية للمتاجرة

234،419--50،47729،443113،59925،57615،324موجودات مالية حمددة بالقيمة العادلة 

19،483،153-4،799،5274،267،9523،190،1333،194،7531،043،2712،987،517ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة

543،5641،170،972230،193127،719416،097221،900354،5133،064،958موجودات مالية متوفرة للبيع

2،047،257-790،563247،953122،903245،540452،320187،978موجودات مالية حمتفظ بها لتاريخ ال�ستحقاق

1،458،5131،458،513------ا�ستثمارات يف �سركات حليفة

451،510451،510------موجودات ثابتة

388،612670،432---46،97093،940140،910موجودات اأخرى

18،13018،130------موجودات �سريبية موؤجلة 

10،543،7488،067،4824،891،5234،513،4901،972،0433،497،3954،847،62338،333،304جمموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

1،081،2235،085،531--3،008،416758،649227،5529،691ودائع بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

9،798،5783،902،796909،254641،333331،08566،9097،016،39122،666،346ودائع عمالء

2،055،925-506،462450،368336،633337،121110،089315،252تاأمينات نقدية

500،000-500،000-----اأموال مقرت�سة

153،505153،505------خم�س�سات متنوعة

200،836200،836------خم�س�س �سريبة الدخل

621،899786،485---27،43154،86282،293مطلوبات اأخرى

27،38427،384------مطلوبات �سريبية موؤجلة

6،857،2926،857،292------حقوق امل�ساهمني

13،340،8875،166،6751،555،732988،145441،174882،16115،958،53038،333،304جمموع املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

-)11،110،907(2،900،8073،335،7913،525،3451530،8692،615،234)2،797،139(الفجوة للفئة 

--103،6683،439،4596،964،8048،495،67311،110،907)2،797،139)الفجوة الرتاكمية
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ب - فيما يلي بيان ا�ستحقاق املوجودات واملطلوبات كما يف 31 كانون الأول 2007 :

باآلف الدولرات الأمريكية

اأكرث من �سهر لغاية �سهر واحداملوجودات

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

املجموعبدون ا�ستحقاق

302،215302،215------النقد يف اخلزينة

1،181،8921،181،892------ر�سيد الحتياطي اللزامي لدى بنوك مركزية

1،261،635552،668398،450267،51530،001100،000343،2192،953،488ار�سدة لدى بنوك مركزية

327،2845،014،838-2،866،0401،343،077184،455278،95215،030ار�سدة وايداعات لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

21،7351،452،499--184،972361،477510،880373،435موجودات مالية للمتاجرة

234،419--50،47729،443113،59925،57615،324موجودات مالية حمددة بالقيمة العادلة 

19،483،153-4،799،5274،267،9523،190،1333،194،7531،043،2712،987،517ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة

543،5641،170،972230،193127،719416،097221،900354،5133،064،958موجودات مالية متوفرة للبيع

2،047،257-790،563247،953122،903245،540452،320187،978موجودات مالية حمتفظ بها لتاريخ ال�ستحقاق

1،458،5131،458،513------ا�ستثمارات يف �سركات حليفة

451،510451،510------موجودات ثابتة

388،612670،432---46،97093،940140،910موجودات اأخرى

18،13018،130------موجودات �سريبية موؤجلة 

10،543،7488،067،4824،891،5234،513،4901،972،0433،497،3954،847،62338،333،304جمموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

1،081،2235،085،531--3،008،416758،649227،5529،691ودائع بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

9،798،5783،902،796909،254641،333331،08566،9097،016،39122،666،346ودائع عمالء

2،055،925-506،462450،368336،633337،121110،089315،252تاأمينات نقدية

500،000-500،000-----اأموال مقرت�سة

153،505153،505------خم�س�سات متنوعة

200،836200،836------خم�س�س �سريبة الدخل

621،899786،485---27،43154،86282،293مطلوبات اأخرى

27،38427،384------مطلوبات �سريبية موؤجلة

6،857،2926،857،292------حقوق امل�ساهمني

13،340،8875،166،6751،555،732988،145441،174882،16115،958،53038،333،304جمموع املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

-)11،110،907(2،900،8073،335،7913،525،3451530،8692،615،234)2،797،139(الفجوة للفئة 

--103،6683،439،4596،964،8048،495،67311،110،907)2،797،139)الفجوة الرتاكمية
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49 - �سايف مراكز العمالت الأجنبية

31 كانون الأول 312007 كانون الأول 2008

املعادل باآلف عملة ال�سا�س      ان تفا�سيل هذا البند هي كما يلي :

الدولرات

املعادل باآلف عملة ال�سا�س

الدولرات

)66،322()66،322()14،958()14،958(دولر اأمريكي

9،12413،1746551،308جنيه اإ�سرتليني

24،09833،92823،49234،587يورو

4،002،16244،3261،144،39210،221ين ياباين

46،506-169،917-اأخرى*

246،38726،300املجموع

* ميثل املبلغ املعادل بالدولر الأمريكي للعمالت الخرى قيمة جمموعة عمالت اجنبية متعددة.

50 - القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية التي ل تظهر بالقيمة العادلة بالبيانات املالية

باآلف الدولرات الأمريكية     ان تفا�سيل هذا البند هي كما يلي :

31 كانون الأول 312007 كانون الأول 2008

القيمة العادلة القيمة الدفرتية القيمة العادلة القيمة الدفرتية 

املوجودات

7،842،1347،868،9134،437،5954،474،653نقد واأر�سدة لدى بنوك مركزية

اأر�سدة واإيداعات لدى بنوك وموؤ�س�سات 

م�سرفية

4،870،1594،885،8825،014،8385،041،350

موجودات مالية حمتفظ بها لتاريخ 

ال�ستحقاق 

2،586،9652،596،9592،047،2572،057،104

22،510،87522،573،69319،483،15319،543،453ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة 

املطلوبات

4،742،3064،751،6985،085،5315،092،866ودائع بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

28،580،70928،646،07522،666،34622،727،045ودائع عمالء

2،829،8852،837،7162،055،9252،066،879تاأمينات نقدية

535،250535،872500،000500،151مبالغ مقرت�سة
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51 - ا�ستحقاقات الرتباطات واللتزامات املحتملة

يبني اجلدول التايل ا�ستحقاقات الرتباطات واللتزامات املحتملة على اأ�سا�س ال�ستحقاق التعاقدي :

باآلف الدولرات الأمريكية

31 كانون الأول 2008

املجموعاكرث من 5 �سنواتمن �سنة ولغاية 5 �سنواتلغاية �سنة

2،362،577215،14913،1952،590،921اعتمادات

564،5967،34176572،013قبولت

كفالت :

1،263،323498،183124،2951،885،801 - دفع

2،002،9441،637،545295،5023،935،991 - ح�سن التنفيذ

4،097،7102،912،497801،6197،811،826 - اأخرى

3،347،3911،485،894298،1835،131،468ت�سهيالت ائتمانية ممنوحة وغري م�ستغلة

13،638،5416،756،6091،532،87021،928،020املجموع 

32--32،177عقود م�ساريع ان�سائية 177

6،5321،4162،15310،101عقود م�سرتيات

2،0405،7691،0848،893عقود ايجار ت�سغيلية

4،07497،1853،23751،171املجموع 

31 كانون الأول 2007

1،994،47130،9244،9762،030،371اعتمادات

435،950-431،6144،336قبولت

كفالت :

428،434214،144168،791811،369 - دفع

820،8711،845،726484،3983،150،995 - ح�سن التنفيذ

4،857،944774،835314،4085،947،187 - اأخرى

2،527،403980،249548،4394،056،091ت�سهيالت ائتمانية ممنوحة وغري م�ستغلة

11،060،7373،850،2141،521،01216،431،963املجموع 
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52 – اإدارة راأ�س املال

تقوم املجموعة بادارة را�س املال ب�سكل ي�سمن ا�ستمرارية عملياته الت�سغيلية وحتقيق اأعلى عائد ممكن على حقوق امل�ساهمني, ويتكون را�س املال 

التنظيمي كما عرفته اتفاقية بازل كما هو مبني يف اجلدول التايل:-

باآلف الدولرات الأمريكية

               31 كانـــــــــون الول

20082007

اأ - راأ�س املال الأ�سا�سي:-

776،027525راأ�س املال املدفوع 047

403،305330احتياطي قانوين 688

882،179729احتياطي اختياري 036

1،226،2051عالوة ا�سدار  475 497

1،811،0651احتياطي عام 612 262

103)1،888(اأرباح مدورة 784

)423()3،346(تكلفة �سراء اأ�سهم اخلزينة

-)238،342(  ال�سهرة

4،855،2054جمموع راأ�س املال الأ�سا�سي 775 891

ب - راأ�س املال الإ�سايف:

157-الحتياطيات غري املعلنة 483

107،448173فروقات ترجمة العمالت الأجنبية 195

64)172،862(التغري املرتاكم يف القيمة العادلة 863

314،684306احتياطي خماطر م�سرفية عامة 987

249،270702جمموع راأ�س املال الإ�سايف 528

433,475395ج - ا�ستثمارات 795

4،671،0005راأ�س املال التنظيمي )اأ+ب-ج( 082 624

28،803،88124املوجودات والبنود خارج امليزانية املرجحة باملخاطر  558 941

20.7%16.2%ن�سبة كفاية راأ�س املال التنظيمي

18.6%16.1%ن�سبة كفاية راأ�س املال ال�سا�سي 

 - يقوم جمل�س الدارة مبراجعة هيكلية را�س املال ب�سكل ن�سف �سنوي, وكجزء من تلك املراجعة يقوم جمل�س الدارة بالخذ بعني العتبار كلفة 

را�س املال واملخاطر كاأحد العوامل ال�سا�سية يف ادارة را�س مال البنك وذلك من خالل و�سع �سيا�سة للتوزيعات النقدية ور�سملة الحتياطيات.

 - يبلغ احلد الدنى لن�سبة كفاية را�س املال وفقًا ملتطلبات جلنة بازل 8% يف حني ان هذه الن�سبة قد بلغت 16.1% كما يف 31 كانون الول 2008 

مقابل 18.6% بنهاية العام 2007.
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53- معامالت مع اأطراف ذات عالقة

باآلف الدولرات الأمريكية

                 31 كانــــون الولان تفا�سيل هذا البند هي كما يلي :

20082007

�سركات حليفة

448،002408ودائع لدى �سركات حليفة 987

76،593200ودائع من �سركات حليفة 502

12،17711فوائد دائنة من �سركات حليفة 533

2،2485فوائد مدينة ل�سركات حليفة 667

5،9087اعتمادات, كفالت و�سحوبات - �سركات حليفة 276

                 31 كانــــون الول

20082007اأع�ساء جمل�س الإدارة وكبار امل�ساهمني

587،873509ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة 377

43،85744اعتمادات 263

75،592133كفالت 062

 - اإن ن�سب الفوائد املقيدة على الت�سهيالت املمنوحة لع�ساء جمل�س الدارة وكبار امل�ساهمني تقع �سمن حدود الت�سهيالت املمنوحة لباقي

العمالء. 

 - بلغت الرواتب واملكافاآت واملنافع الأخرى لالإدارة التنفيذية العليا للبنك يف الأردن واخلارج ما جمموعه 25.0 مليون دولر اأمريكي لل�سنة

املنتهية يف 31 كانون الول 2008 مقابل 20.5 مليون دولر اأمريكي لل�سنة املنتهية يف 31 كانون الول 2007.

                 31 كانــــون الول54- الربح لل�سهم الواحد

20082007ان تفا�سيل هذا البند هي كما يلي :

806،429762دخل ال�سنة بعد ال�سريبة العائد مل�ساهمي ال�سركة الأم )األف دولر اأمريكي( 826

533،966532املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم )األف �سهم( 547

1.511.43ن�سيب ال�سهم من دخل ال�سنة )دولر اأمريكي(

55 - ح�سابات مدارة ل�سالح العمالء

 - بلغت احل�سابات املدارة ل�سالح العمالء 801.9 2  مليون دولر امريكي لل�سنة املنتهيه يف 31 كانون الول 2008 مقابل 499.0 2 مليون دولر 

امريكي للفرتة املنتهية يف 31 كانون الول 2007, ل يتم اإظهار هذه احل�سابات �سمن موجودات ومطلوبات املجموعة يف البيانات املالية املوحدة. 

باآلف الدولرات الأمريكية56- النقد وما يف حكمه 

                 31 كانــــون الولان تفا�سيل هذا البند هي كما يلي :

20082007

7،356،3993،641،629النقد واأر�سدة لدى بنوك مركزية ت�ستحق خالل ثالثة اأ�سهر

4،405،6654،536،401ي�ساف: اأر�سدة لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية ت�ستحق خالل ثالثة اأ�سهر

4،479،1524،848،288ينزل: ودائع بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية ت�ستحق خالل ثالثة اأ�سهر

7،282،9123،329،742املجموع

دة
وح

لم
ة ا

الي
لم

ت ا
انا

بي
 ال

ول
 ح

ت
حا

ضا
إي



178

57 -  الق�سايا املقامة على البنك

اأ   - هنالك ق�سايا مقامة على البنك العربي �س م ع تت�سابه من حيث الوقائع املزعومة التي مفادها اأن البنك العربي 

قد قام من خالل فرعه يف نيويورك , بتحويل اأموال اإىل من و�سفوا بـ »الإرهابيني وباملنظمات الإرهابية يف فل�سطني », وانه 

بذلك قد �ساعد وحر�س على ارتكاب اأعمال اإرهابية اأدت اإىل مقتل اأو جرح اأفراد عائالت املدعني , ويطالب املدعون 

البنك يف جميع الدعاوى بتعوي�س ال�سرر الناجت عن الفعل املدعى بارتكابه, ومل يطراأ اأي جديد على اأو�ساعها.

املتعلقة مبكافحة  الت�سريعات  باحرتام وتطبيق كافة  يزال ملتزمًا  العربي كان ول  البنك  فان  البنك  اإدارة  راأي  ويف 

الإرهاب يف جميع الدول التي ميار�س فيها ن�ساطه .

ب  - تو�سل البنك يف نيويورك اإىل اتفاق مع مكتب مراقبة العملة الفيدرايل ومت بناءًا عليه حتويل الفرع اإىل وكالة 

ذات ن�ساط حمدود وفقًا ملا ي�سمح به القانون امل�سريف الفيدرايل الأمريكي . ومت التفاق اي�سًا على احتفاظ الوكالة 

مبوجودات مالية بحوايل 420 مليون دولر اأمريكي .

ج - هنالك ق�سايا اأخرى مقامة على البنك تقدر بحوايل  26.7 مليون دولر اأمريكي كما يف 31 كانون الأول 2008 

مقابل 29.0 مليون دولر اأمريكي كما يف 31 كانون الأول 2007 وبراأي الإدارة فانه لن يرتتب على البنك التزامات 

تفوق املخ�س�س املاأخوذ لها البالغ 5.7  مليون دولر اأمريكي كما يف  31 كانون الأول 2008 مقابل 4.7 مليون دولر 

اأمريكي كما يف 31 كانون الأول 2007 .

58 -  اأرقام املقارنة 

متت اإعادة ت�سنيف بع�س اأرقام املقارنة لتتنا�سب مع اأرقام ال�سنة احلالية.
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جمموعـة البـنك العربـي 

20082007200620052004)املبالغ مباليني الدولرات المريكية (

املوجودات 

ة
مـ

عا
ال

ة 
يـ

ان
ز

ملي
ا

486.9 295.08 5468 452.49 712.39 12نقد يف ال�سندوق ولدى البنوك 

666.9 509.76 282.26 257.67 754.78 8�سندات وا�ستثمارات 

447.1 725.111 165.311 483.214 510.919 22ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة 

471.9954.6734.9 140.11 651.71 1موجودات ثابتة واخرى 

335.8 484.427 465.427 333.332 629.638 45املجموع 

املطلوبات وحقوق امل�ساهمني 

548.3 290.519 766.319 722.321 410.624 31ودائع عمالء 

389.8 241.43 568.03 585.53 277.55 5ودائع بنوك واموال مقرت�سة 

148.8 067.51 246.51 168.21 433.11 1مطلوبات اخرى 

248.9 885.03 884.63 857.35 508.46 7حقوق امل�ساهمني 

335.8 484.427 465.427 333.332 629.638 45املجموع 

189.7 678.19 169.19 432.014 979.216 21ح�سابات متقابلة 

026.3941.4756.4578.0431.3 1�سايف ايراد الفوائد 

ل 
خ

د
ال

ن 
يا

ب

812.5699.6622.4602.1452.9ايرادات غري الفوائد 

180.1884.2 378.81 641.01 838.81 1املجموع 

777.4676.8588.8543.6458.4م�ساريف عامة 

061.4964.2790.0636.5425.8 1الدخل قبل ال�سريبة 

221.6189.2165.4133.3106.4�سريبة الدخل 

839.8775.0624.6503.2319.4الدخل بعد ال�سريبة 

ارقام بيانات مالية موحدة مقارنة خلم�س �سنوات
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20082007اي�ساح

720 894 1272 026 3  5نقد وار�سدة لدى بنوك مركزية

125 507 5673 263 3  6ار�سدة لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

043 400 429 369   7ايداعات لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

 648 779419 71   8موجودات مالية للمتاجرة

 929 940112 108   9موجودات مالية حمددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

 026 55824 48   42م�ستقات مالية - قيمة عادلة موجبة

128 875 6729 839 10  10ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة

595 612 2051 384 2  11موجودات مالية متوفرة للبيع

057 081 8931 939   12موجودات مالية حمتفظ بها لتاريخ ال�ستحقاق

422 870 646 241 1  13ا�ستثمارات يف �سركات تابعة وحليفة

748 181 221 184   14موجودات ثابتة

585 229 940 253   15موجودات اأخرى

005 11 025 19   16موجودات �سريبية موؤجلة 

031 220 00221 751 22جمموع املوجودات

172 130 1743 211 3  17ودائع بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

957 247 24312 252 13  18ودائع عمالء

081 410 9171 786 1  19تاأمينات نقدية

922 30 045 59   42م�ستقات مالية - قيمة عادلة �سالبة

610 354 610 379   20اأموال مقرت�سة

572 85 200 67   21خم�س�سات متنوعة

088 94 916 102   22خم�س�س �سريبة الدخل

075 300 385 303   23مطلوبات اأخرى

560 18 558 8   24مطلوبات �سريبية موؤجلة

037 672 04817 171 19جمموع املطلوبات

000 356 000 534   25راأ�س املال املدفوع

754 036 9511 859   25عالوة ا�سدار 

)300  ()373 2 (  25ا�سهم خزينة

000 208 000 253 احتياطي قانوين

000 460 000 550   26احتياطي اختياري

000 900 674 066 1احتياطي عام

980 249 347 175   27احتياطي خماطر م�سرفية عامة

481 148 681 104   28فروقات ترجمة عمالت اأجنبية

672 62 )466 113 (  29التغري املرتاكم يف القيمة العادلة

607 19 640 18   30اأرباح مدورة

800 106 500 133   31اأرباح مقرتح توزيعها

994 547 9543 579 3جمموع حقوق امل�ساهمني

031 220 00221 751 22جمموع املطلوبات وحقوق امل�ساهمني
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البنك العربي �س م ع

)بالف الدنانري الردنية(
البنك العربي �س م ع

20082007اي�ساح)بالف الدنانري الردنية(

122 183 6291 128 1  32فوائد دائنة

236 640 012 576   33ينزل: فوائد مدينة

886 542 617 552 �سايف اإيراد الفوائد

353 111 729 131   34�سايف اإيراد العمولت 

239 654 346 684 �سايف اإيراد الفوائد والعمولت

269 34 205 45 فروقات العمالت الجنبية

291 3 )438 3 (  35)خ�سائر( اأرباح موجودات مالية للمتاجرة

196 1 )601 3 (  36)خ�سائر( اأرباح موجودات مالية حمددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

843 8 )393 6 (  37)خ�سائر( اأرباح موجودات مالية متوفرة للبيع

977 38 373 32   38ح�سة البنك من توزيعات اأرباح �سركات تابعة وحليفة

022 20 888 47   39اإيرادات اأخرى

 837 380760 796 �سايف الإيرادات 

380 157 499 176   40نفقات املوظفني

737 155 362 149   41م�ساريف اأخرى

661 19 955 20   14ا�ستهالكات واطفاءات

639 5 )449 3 (  10خم�س�س تدين ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة

702 5 171 3 خم�س�سات متنوعة اأخرى

119 344 538 346 جمموع امل�سروفات 

718 416 842 449 دخل ال�سنة قبل ال�سريبة

062 82 668 89   22ينزل: �سريبة الدخل

656 334 174 360 دخل ال�سنة بعد ال�سريبة
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راأ�س املال 

املدفوع

ا�سهم عالوة ا�سدار 

خزينة

احتياطي 

قانوين

احتياطي 

اختياري

احتياطي خماطر احتياطي عام

م�سرفية عامة

فروقات ترجمة 

عمالت اأجنبية

التغري املرتاكم يف 

القيمة العادلة

اأرباح مقرتح اأرباح مدورة

توزيعها

جمموع حقوق 

امل�ساهمني

994 547 8003 106 607 19 672 62 481 148 980 249 000 900 000 460 000 208 )300  (754 036 0001 356 ر�سيد بداية ال�سنة

)800 43 ( -  -  - )800 43 ( -  -  -  -  -  -  - فروقات ترجمة عمالت اأجنبية

)138 176 ( -  - )138 176 ( -  -  -  -  -  -  -  - التغري املرتاكم يف القيمة العادلة

)938 219 ( -  - )138 176 ()800 43 ( -  -  -  -  -  -  - الدخل املعرتف به مبا�سرة يف حقوق امل�ساهمني

174 360 - 174 360 -  -  -  -  -  -  -  -  - الدخل املعرتف به ببيان الدخل 

236 140 - 174 360)138 176 ()800 43 ( -  -  -  -  -  -  - الدخل لل�سنة

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - )000 178 (000 178 زيادة را�س املال

)876  ( -  -  -  -  -  -  -  - )073 2 (197 1  -  اأ�سهم خزينة

 -  -  -  -  - )000 90 (000 90  -  -  -  -  - املحول اىل الحتياطي العام

 -  - )674 226 ( -  - 000 15 674 76 000 90 000 45  -  -  - املحول اىل الحتياطيات

 - 500 133 )500 133 ( -  -  -  -  -  -  -  -  - الأرباح املقرتح توزيعها 

)600  ( - )967  ( -  - 367   -  -  -  -  -  - تعديالت خالل ال�سنة

)800 106 ()800 106 ( -  -  -  -  -  -  -  -  -  - الأرباح املوزعة

954 579 5003 133 640 18)466 113 (681 104 347 175 674 066 0001 550 000 253 )373 2 (951 859 000 534 ر�سيد نهاية ال�سنة

948 093 0003 89 099 16 922 65 665 89 988 145 000 900 000 378 000 166 )414 34 (688 921 000 356 ر�سيد بداية ال�سنة

816 58  -  -  - 816 58  -  -  -  -  -  -  - فروقات ترجمة عمالت اأجنبية

)250 3 ( -  - )250 3 ( -  -  -  -  -  -  -  - التغري املرتاكم يف القيمة العادلة

566 55  -  - )250 3 (816 58  -  -  -  -  -  -  - الدخل املعرتف به مبا�سرة يف حقوق امل�ساهمني

656 334  - 656 334  -  -  -  -  -  -  -  -  - الدخل املعرتف به ببيان الدخل 

222 390  - 656 334 )250 3 (816 58  -  -  -  -  -  -  - الدخل لل�سنة

180 149  -  -  -  -  -  -  -  - 114 34 066 115  - بيع اأ�سهم خزينة

 -  - )856 227 ( -  - 856 103  - 000 82 000 42  -  -  - املحول اىل الحتياطيات

 - 800 106 )800 106 ( -  -  -  -  -  -  -  -  - الأرباح املقرتح توزيعها 

460 3 )184  (508 3  -  - 136   -  -  -  -  -  - تعديالت خالل ال�سنة

)816 88 ()816 88 ( -  -  -  -  -  -  -  -  -  - الأرباح املوزعة

994 547 8003 106 607 19 672 62 481 148 980 249 000 900  000 000460 208 )300  (754 036 0001 356 ر�سيد نهاية ال�سنة

 ت�سمل الحتياطيات والرباح املدورة موجودات �سريبية موؤجلة مببلغ 19 مليون دينار اأردين وبكلفة ا�سهم خزينة مببلغ 2.4 مليون 

دينار اأردين وتغري مرتاكم يف القيمة العادلة مببلغ )113.5( مليون دينار اأردين كما يف 31 كانون الأول 2008 .
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راأ�س املال 

املدفوع

ا�سهم عالوة ا�سدار 

خزينة

احتياطي 

قانوين

احتياطي 

اختياري

احتياطي خماطر احتياطي عام

م�سرفية عامة

فروقات ترجمة 

عمالت اأجنبية

التغري املرتاكم يف 

القيمة العادلة

اأرباح مقرتح اأرباح مدورة

توزيعها

جمموع حقوق 

امل�ساهمني

994 547 8003 106 607 19 672 62 481 148 980 249 000 900 000 460 000 208 )300  (754 036 0001 356 ر�سيد بداية ال�سنة

)800 43 ( -  -  - )800 43 ( -  -  -  -  -  -  - فروقات ترجمة عمالت اأجنبية

)138 176 ( -  - )138 176 ( -  -  -  -  -  -  -  - التغري املرتاكم يف القيمة العادلة

)938 219 ( -  - )138 176 ()800 43 ( -  -  -  -  -  -  - الدخل املعرتف به مبا�سرة يف حقوق امل�ساهمني

174 360 - 174 360 -  -  -  -  -  -  -  -  - الدخل املعرتف به ببيان الدخل 

236 140 - 174 360)138 176 ()800 43 ( -  -  -  -  -  -  - الدخل لل�سنة

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - )000 178 (000 178 زيادة را�س املال

)876  ( -  -  -  -  -  -  -  - )073 2 (197 1  -  اأ�سهم خزينة

 -  -  -  -  - )000 90 (000 90  -  -  -  -  - املحول اىل الحتياطي العام

 -  - )674 226 ( -  - 000 15 674 76 000 90 000 45  -  -  - املحول اىل الحتياطيات

 - 500 133 )500 133 ( -  -  -  -  -  -  -  -  - الأرباح املقرتح توزيعها 

)600  ( - )967  ( -  - 367   -  -  -  -  -  - تعديالت خالل ال�سنة

)800 106 ()800 106 ( -  -  -  -  -  -  -  -  -  - الأرباح املوزعة

954 579 5003 133 640 18)466 113 (681 104 347 175 674 066 0001 550 000 253 )373 2 (951 859 000 534 ر�سيد نهاية ال�سنة

948 093 0003 89 099 16 922 65 665 89 988 145 000 900 000 378 000 166 )414 34 (688 921 000 356 ر�سيد بداية ال�سنة

816 58  -  -  - 816 58  -  -  -  -  -  -  - فروقات ترجمة عمالت اأجنبية

)250 3 ( -  - )250 3 ( -  -  -  -  -  -  -  - التغري املرتاكم يف القيمة العادلة

566 55  -  - )250 3 (816 58  -  -  -  -  -  -  - الدخل املعرتف به مبا�سرة يف حقوق امل�ساهمني

656 334  - 656 334  -  -  -  -  -  -  -  -  - الدخل املعرتف به ببيان الدخل 

222 390  - 656 334 )250 3 (816 58  -  -  -  -  -  -  - الدخل لل�سنة

180 149  -  -  -  -  -  -  -  - 114 34 066 115  - بيع اأ�سهم خزينة

 -  - )856 227 ( -  - 856 103  - 000 82 000 42  -  -  - املحول اىل الحتياطيات

 - 800 106 )800 106 ( -  -  -  -  -  -  -  -  - الأرباح املقرتح توزيعها 

460 3 )184  (508 3  -  - 136   -  -  -  -  -  - تعديالت خالل ال�سنة

)816 88 ()816 88 ( -  -  -  -  -  -  -  -  -  - الأرباح املوزعة

994 547 8003 106 607 19 672 62 481 148 980 249 000 900  000 000460 208 )300  (754 036 0001 356 ر�سيد نهاية ال�سنة

 ت�سمل الحتياطيات والرباح املدورة موجودات �سريبية موؤجلة مببلغ 19 مليون دينار اأردين وبكلفة ا�سهم خزينة مببلغ 2.4 مليون 

دينار اأردين وتغري مرتاكم يف القيمة العادلة مببلغ )113.5( مليون دينار اأردين كما يف 31 كانون الأول 2008 .
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20082007اي�ساح

718 416 842 449الدخل قبل ال�سريبة

تعديالت:

661 19 955 20  -  ا�ستهالكات واطفاءات

639 5 )449 3(  -  )وفر( خم�س�س تدين ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة

220  130    -  ديون معدومة

)  564()228  (  -  )اأرباح( بيع موجودات ثابتة

)  553(823 5  -  خ�سائر)اأرباح( اإعادة تقييم موجودات مالية للمتاجرة

)089 1 (601 3  -  خ�سائر)اأرباح( اإعادة تقييم موجودات مالية حمددة بالقيمة العادلة

702 5 171 3  -  خم�س�سات متنوعة

734 445 845 479املجموع

)الزيادة( النق�س يف املوجودات:

)608 471 (411 316اأر�سدة لدى بنوك مركزية ت�ستحق خالل مدة تزيد عن ثالثة اأ�سهر

)892 47 (614 30 ايداعات لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

)181 971 1()225 961 (ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة

664 216 046 342 موجودات مالية للمتاجرة

)840 111 (388  موجودات مالية حمددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

996 101 )074 55 (املوجودات الأخرى

)النق�س( الزيادة يف املطلوبات:

)391 13 ()358 51(ودائع بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية ت�ستحق خالل مدة تزيد عن ثالثة اأ�سهر

197 491 2861 004 1ودائع عمالء

)816 60 (836 376 تاأمينات نقدية

729 26 773 8 مطلوبات اأخرى

)408 394 (542 491 1�سايف التدفق النقدي من عمليات الت�سغيل  قبل ال�سريبة

)020 76 ()673 82(�سريبة الدخل املدفوعة

)428 470 (869 408 1�سايف التدفق النقدي من عمليات الت�سغيل  

)464 263 ()232 957 ()�سراء( موجودات مالية متوفرة للبيع

)322 199 (164 141 )�سراء( بيع ا�ستثمارات حمتفظ بها لتاريخ ال�ستحقاق

)681 356 ()224 371 ()�سراء( ا�ستثمارات يف �سركات تابعة وحليفة

)406 32 ()200 23 ()�سراء( موجودات ثابتة

)873 851 ()492 210 1(�سايف التدفق النقدي من عمليات ال�ستثمار

610 354 000 25 الزيادة يف اأموال مقرت�سة

)816 88 ()800 106(اأرباح موزعة على امل�ساهمني

180 149 )876()�سراء( بيع اأ�سهم خزينة

 974 414)676 82(�سايف التدفق النقدي من عمليات التمويل

816 58 )800 43 (فروقات ترجمة عمالت اأجنبية

)511 848 (901 71�سايف الزيادة )النق�س( يف النقد وما يف حكمه

311 689 8003 840 2النقد وما يف حكمه يف بداية ال�سنة

800 840 7012 912 2  54النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�سنة

ل
ي
غ
�س

لت
 ا

ت
يا

مل
ع

ت 
يا

مل
ع

ر
ما

تث
�س

ل
ا

ت 
يا

مل
ع

ل
ي
و
م

لت
ا

ية
قد

الن
ت 

قا
دف

الت
ن 

يا
ب

البنك العربي �س م ع

)بالف الدنانري الردنية(



187

البنك العربي �س م ع

)بالف الدنانري الردنية(

1  -عـــام

 • تاأ�س�س البنك العربي عام 1930، وهو م�سـجل ك�سـركة م�سـاهمة عامة حمدودة اأردنية مركزها الرئي�سي	

الأردن  يف  املنت�سرة  فروعه  خالل  من  امل�سرفية  بالأعمال  ويقوم  الها�سمية  الأردنية  اململكة   - عمان 

وعددها 79 واخلارج وعددها 103.

املايل وميثل �سهم البنك العربي ح�سة البنك يف جميع  • يتم تداول اأ�سهم البنك العربي يف �سوق عمان 	

موؤ�س�سات املجموعة فيما عدا البنك العربي )�سوي�سرا( املحدود والذي يتداول مع �سهم البنك العربي 

بنف�س الوقت.

 • كانون	 بتاريخ 29  رقم 2009/1  جل�سته  يف  البنك  اإدارة  جمل�س  من  املرفقة  املالية  البيانات  اإقرار  مت 

الثاين 2009 وهي خا�سعة ملوافقة الهيئة العامة للم�ساهمني. 

2  -اأ�س�س اإظهار البيانات املالية

 • متثل البيانات املاليـة املرفقة البيانات املالية لفروع البنك يف اململكة الأردنية الها�سمية وخارجها وذلك	

بعد ا�ستبعاد الأر�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 البيانات املالية لفروع البنك العاملة 

خارج اململكة الأردنية الها�سمية اإىل الدينار الأردين وفقا لالأ�سعار ال�سائدة بتاريخ البيانات املالية .

�سوي�سرا(  • يعد البنك بيانات مالية موحدة مدققة للبنك و�سركاته التابعة �ساملة بيانات البنك العربي  )	

املحدود )�سركة �سقيقة( وذلك لإظهار الو�سع املايل ونتائج الأعمال على م�ستوى امللكية القت�سادية 

املوحدة للمجموعة .

3  -اأهم ال�سيا�سات املحا�سبية 

اأ�س�س اإعداد البيانات املالية: 

 • الدولية	 املالية  التقارير  وتف�سريات  املالية  للتقارير  الدولية  للمعايري  وفقًا  املالية  البيانات  اإعداد  مت 

التي  البلدان  يف  النافذة  والتعليمات  القوانني  ومبوجب  الدولية  املحا�سبة  معايري  جمل�س  عن  املنبثقة 

يعمل بها البنك وتعليمات البنك املركزي الأردين .

 • مت اإعداد البيانات املالية وفقًا ملبداأ التكلفة التاريخية با�ستثناء املوجودات املالية للمتاجرة واملوجودات	

املالية املحددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل واملوجودات املالية املتوفرة للبيع وامل�ستقات املالية 

واملوجودات واملطلوبات املالية املتحوط لها بالقيمة العادلة، حيث يتم اإظهارها بالقيمة العادلة بتاريخ 

البيانات املالية . 
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 • ال�سنة	 يف  اإتباعها  مت  التي  املحا�سبية  ال�سيا�سات  مع  متماثلة  لل�سنة  املتبعة  املحا�سبية  ال�سيا�سات  اإن 

ال�سابقة با�ستثناء ما هو مبني تاليًا :

معايري جديدة ومعدلة

اأ – معايري وتف�سريات �سارية بالفرتة احلالية

قام البنك بتطبيق املعايري ال�سادرة عن جمل�س معايري املحا�سبة الدولية والتف�سريات املحا�سبية ال�سادرة 

عن جلنة تف�سريات التقارير املالية الدولية والتي اأ�سبحت �سارية املفعول لل�سنة احلالية وهي:

 • معيار املحا�سبة الدويل رقم )39(: الأدوات املالية – الإعرتاف والقيا�س )تعديالت( ومعيار التقارير	

املالية الدويل رقم )7(: الأدوات املالية – الإف�ساح ؛ اإعادة ت�سنيف املوجودات املالية.

• اخلزينة	 اأ�سهم  معامالت   ،)2( رقم  الدويل  املالية  التقارير  معيار   :)11( رقم   التف�سري 

 للمجموعة.

• التف�سري رقم )12(: ترتيبات اإمتياز اخلدمات.	

 • واحلد	 املعرفة  املنفعة  ذات  املوجودات  رقم )19(، حد  الدويل  املحا�سبة  معيار  رقم )14(:  التف�سري 

الأدنى من متطلبات التمويل وتفاعالتها.

مل يوؤد تطبيق اأي  من هذه املعايري اأو التف�سريات اإىل اأي  تغيريات على ال�سيا�سات املحا�سبية للبنك .

ب – املعايري والتف�سريات ال�سادرة غري ال�سارية بعد 

كانت املعايري والتف�سريات التالية �سادرة بتاريخ املوافقة على هذه البيانات املالية:

• معيار املحا�سبة الدويل رقم )1(: عر�س البيانات املالية )تعديالت( *	

 • املالية	 بالأدوات  املتعلق  )تعديالت(  – العر�س  املالية  الأدوات   :)32( رقم  الدويل  املحا�سبة  ومعيار 

القابلة لالإ�سرتداد واملطلوبات الناجتة عن الت�سفية *

• معيار املحا�سبة الدويل رقم )23(: تكاليف الإقرتا�س )تعديالت( *	

 • معيار املحا�سبة الدويل رقم )39(: الأدوات املالية – الإعرتاف والقيا�س )تعديالت( ؛ البنود املوؤهلة	

للتحوط **

• معيار التقارير املالية الدويل رقم )1(: تطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية لأول مرة. *	

 • بكلفة	 واملتعلق  )تعديالت(  واملنف�سلة  املوحدة  املالية  البيانات   :)27( رقم  الدويل  املحا�سبة  ومعيار 

الإ�ستثمار لتطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية لأول مرة.*

 • – ن�سخة	 مرة  لأول  املالية  للتقارير  الدولية  املعايري  تطبيق   :)1( رقم  الدويل  املالية  التقارير  معيار 

منقحة * *

 • معيار التقارير املالية الدويل رقم )2(: الدفعات القائمة على الأ�سهم )تعديالت( املتعلق ب�سروط املنح	

واإلغاوؤها *

 • تطبيق	 حول  �ساملة  – ن�سخة  )تعديالت(  الأعمال  اإندماج   :)3( رقم  الدويل  املالية  التقارير  معيار 
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اأ�سلوب ال�سراء والتعديالت الناجتة لكل من معيار املحا�سبة الدويل رقم )27(: البيانات املالية املوحدة 

واملنف�سلة ومعيار املحا�سبة الدويل رقم )28(: الإ�ستثمار يف ال�سركات احلليفة ومعيار املحا�سبة الدويل 

رقم )31(: احل�س�س يف امل�ساريع امل�سرتكة * *

• معيار التقارير املالية الدويل رقم )8( : القطاعات الت�سغيلية *	

• التف�سري رقم )13(: برامج ولء العمالء * *	

• التف�سري رقم )15(: اإتفاقيات اإن�ساء العقارات *	

• التف�سري رقم )16(: التحوط ل�سايف الإ�ستثمار يف العمليات الأجنبية * * *	

• التف�سري رقم )17(: توزيع املوجودات غري النقدية للمالكني * * 	

 ) • رقم )1	 الدولية  املحا�سبة  معايري  من  وكل  رقم )5(  الدويل  املالية  التقارير  معيار  على  التعديالت 

و)16( و)19( و)20( و)23( و)27( و)28( و)29( و)31( و)36( و)38( و)39( و)40( و)41( 

الناجتة عن التح�سينات ال�سنوية للمعايري الدولية للتقارير املالية ال�سادرة يف اأيار 2008. *

*  تطبق لل�سنوات املالية التي تبداأ يف اأول كانون الثاين 2009
* *  تطبق لل�سنوات املالية التي تبداأ يف متوز 2009

* * * تطبق لل�سنوات املالية التي تبداأ يف اأول ت�سرين الأول 2009

تاريخ  عند  املالية  البيانات  يف  اأعاله  املبينة  والتف�سريات  املعايري  من  كل  تطبيق  يتم  اأن  البنك  اإدارة  تتوقع 

�سريان كل منها دون اأن حتدث هذه املعايري والتف�سريات اأي اأثر مادي على البيانات املالية للبنك.

تاريخ العرتاف باملوجودات املالية

يتم العرتاف ب�سراء وبيع املوجودات املالية يف تاريخ املتاجرة )تاريخ التزام البنك ببيع اأو �سراء املوجودات 

املالية( .

القيمة العادلة

 • للموجودات	 العادلة  القيمة  الن�سطة  املالية  الأ�سواق  يف  املالية  البيانات  بتاريخ  الإغالق  �سعر  ميثل 

الأداة  لتلك  ن�سط  تداول  وجود  عدم  اأو  معلنة  اأ�سعار  توفر  عدم  حال  ويف   ، املتداولة  وامل�ستقات املالية 

املالية يتم تقدير قيمتها العادلة باإحدى الطرق التالية :

مقارنتها بالقيمة ال�سوقية احلالية لأداة مالية م�سابهة لها اإىل حد كبري .  -

خ�سم التدفقات النقدية املتوقعة .  -

مناذج ت�سعري اخليارات .  -

 • العوامل	 بالعتبار  وتاأخذ  ال�سوق  توقعات  تعك�س  عادلة  قيمة  على  احل�سول  اإىل  التقييم  طرق  تهدف 

ال�سوقية واأية خماطر اأو منافع متوقعه عند تقدير قيمة املوجودات املالية، ويف حال تعذر قيا�س القيمة 

العادلة ب�سكل يعتمد عليه يتم اإظهارها بالتكلفة / التكلفة املطفاأة .
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موجودات مالية للمتاجرة

 ً • هي تلك املوجودات التي مت اقتناوؤها ب�سفة اأ�سا�سية بغر�س بيعها يف مدى زمني ق�سري او كانت جزءا	

من حمفظة اأدوات مالية يتم اإدارتها معًا ويوجد دليل على وجود معامالت فعلية حديثة توؤيد احل�سول 

على اأرباح ق�سرية الأجل.  

 • يتم ت�سجيل املوجودات املالية للمتاجرة املحددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل عند ال�سراء يف	

بالقيمة  البيانات املالية  تاريخ  يف  تقييمها  ويعاد  الدخل،  بيان  يف  القتناء  م�ساريف  ت�سجيل  يتم  حني 

العادلة ويتم ت�سجيل التغريات الالحقة يف بيان الدخل يف نف�س فرتة حدوث هذا التغري .

 • للموجودات	 الأجنبية  العمالت  �سرف  اأ�سعار  يف  التغري  عن  الناجمة  الأرباح )اخل�سائر(  ت�سجيل  يتم 

غري  للموجودات  بالن�سبة  اأما  الأجنبية،  العمالت  اأرباح )خ�سائر(  �سمن  الأجنبية  بالعمالت  النقدية 

النقدية فيتم اإدراجها كجزء من التغري يف القيمة العادلة .

 • الفوائد	 ت�سجيل  يتم  يف حني  للمتاجرة  مالية  موجودات  ارباح  بند  املوزعة �سمن  الأرباح  ت�سجيل  يتم 

املتحققة �سمن بند الفوائد الدائنة يف بيان الدخل .

موجودات مالية حمددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

 • القيا�س	 يف  الت�ساق  عدم  من  كبري  بحد  التقليل  اأو  اإزالة  بهدف  اقتناوؤها  مت  التي  املوجودات  تلك  هي 

من  جمموعة  �سمن  اإداراتها  يتم  التي  املوجودات  تلك  هي  اأو  املحا�سبي(  التوافق  )عدم  والعرتاف 

املوجودات و/اأو املطلوبات التي يتم تقييمها على اأ�سا�س القيمة العادلة وفق اإدارة خماطر اأو اإ�سرتاتيجية 

ا�ستثمار موثقة .

 • م�ساريف	 ت�سجيل  يتم  حني  يف  ال�سراء  عند  العادلة  بالقيمة  للمتاجرة  املالية  املوجودات  ت�سجيل  يتم 

القتناء يف بيان الدخل، ويعاد تقييمها يف تاريخ البيانات املالية بالقيمة العادلة ويتم ت�سجيل التغريات 

الالحقة يف بيان الدخل يف نف�س فرتة حدوث هذا التغري .

 • للموجودات	 الأجنبية  العمالت  �سرف  اأ�سعار  يف  التغري  عن  الناجمة  الأرباح )اخل�سائر(  ت�سجيل  يتم 

غري  للموجودات  بالن�سبة  اأما  الأجنبية،  العمالت  اأرباح )خ�سائر(  �سمن  الأجنبية  بالعمالت  النقدية 

النقدية فيتم اإدراجها كجزء من التغري يف القيمة العادلة .

 • يتم ت�سجيل الأرباح املوزعة �سمن بند ارباح موجودات مالية حمددة بالقيمة العادلة يف حني يتم ت�سجيل	

الفوائد املتحققة �سمن بند الفوائد الدائنة يف بيان الدخل .

ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة

• هي تلك املوجودات التي اأحدثها البنك ولها دفعات ثابتة اأو قابلة للتحديد ولي�س لها �سوق ن�سط . 	

 • املخ�س�سات	 طرح  بعد  العامة  امليزانية  يف  وتدرج  بالتكلفة،  املبا�سرة  الئتمانية  الت�سهيالت  ت�سجل 

والفوائد والعمولت املعلقة . 

 • يتم تكوين خم�س�س تدين للت�سهيالت الئتمانية املبا�سرة عندما يتبني عدم اإمكانية حت�سيل املبالغ	

امل�ستحقة للبنك وتوفر دليل مو�سوعي على اأن حدثا ما قد اأثر �سلبًا على التدفقات النقدية امل�ستقبلية 
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للت�سهيالت الئتمانية املبا�سرة وعندما ميكن تقدير هذا التدين .

 ، • الأ�سلي	 الفائدة  ب�سعر  خم�سومة  امل�ستقبلية  النقدية  للتدفقات  احلالية  بالقيمة  التدين  قيمة  حتدد 

اأو مبوجب تعليمات البنك املركزي الأردين وال�سلطات الرقابية يف البلدان التي يعمل بها البنك )اأي 

القيمتني اأعلى( ، وت�سجل قيمة التدين يف بيان الدخل .

 • البنك	 تعليمات  العاملة ح�سب  غري  املبا�سرة  الئتمانية  الت�سهيالت  على  والعمولت  الفوائد  تعليق  يتم 

املركزي الأردين اأو ال�سلطات الرقابية يف البلدان التي يعمل بها البنك )اأيهما اأ�سد( . 

 • املتخذة	 الإجراءات  جدوى  عدم  حال  يف  خم�س�سات  لها  املعد  الئتمانية  الت�سهيالت  �سطب  يتم 

لتح�سيلها بتنزيلها من املخ�س�س ويتم حتويل اأي فائ�س يف املخ�س�س الإجمايل -اإن وجد- اإىل بيان 

الدخل، وي�ساف املح�سل من الديون ال�سابق �سطبها اإىل الإيرادات .

موجودات مالية متوفرة للبيع

 • هي تلك املوجودات التي مل يتم ت�سنيفها كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل اأو	

كت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة اأو كموجودات مالية حمتفظ بها لتاريخ ال�ستحقاق .

 • يتم ت�سجيل املوجودات املالية املتوفرة للبيع بالقيمة العادلة م�سافًا اإليها م�ساريف القتناء عند ال�سراء	

عن  الناجتة  العادلة  القيمة  يف  التغري  ويظهر  العادلة،  بالقيمة  املالية  البيانات  بتاريخ  تقييمها  ويعاد 

اإعادة التقييم يف بند م�ستقل �سمن حقوق امل�ساهمني . 

 • اأو اخل�سائر	 قيمتها يتم ت�سجيل الأرباح  اأو ح�سول تدين يف  منها  املوجودات اأو جزء  هذه  يف حال بيع 

الناجتة عن ذلك يف بيان الدخل مبا يف ذلك املبالغ املقيدة �سابقًا يف حقوق امل�ساهمني والتي تخ�س 

هذه املوجودات . 

 • تبني	 ما  اإذا  الدين  لأدوات  الدخل  بيان  يف  �سابقا  ت�سجيلها  مت  التي  التدين  خ�سارة  ا�سرتجاع  ميكن 

خ�سائر  لت�سجيل  لحقة  فرتة  يف  حدثت  قد  الأدوات  لتلك  العادلة  القيمة  يف  الزيادة  اإن  مبو�سوعية 

التدين، يف حني انه ل ميكن ا�سرتجاع خ�سائر التدين يف اأ�سهم ال�سركات .

 • للموجودات	 الأجنبية  العمالت  �سرف  اأ�سعار  يف  التغري  عن  الناجمة  الأرباح )اخل�سائر(  ت�سجيل  يتم 

غري  للموجودات  بالن�سبة  اأما  الأجنبية ،  العمالت  اأرباح )خ�سائر(  �سمن  الأجنبية  بالعمالت  النقدية 

النقدية فيتم اإدراجها كجزء من التغري يف القيمة العادلة .

 • طريقة	 با�ستخدام  الدخل  بيان  يف  للبيع  املتوفرة  املالية  املوجودات  من  املكت�سبة  الفوائد  ت�سجيل  يتم 

الفائدة الفعلية . 

. • تظهر املوجودات املالية التي ل ميكن حتديد قيمتها العادلة ب�سكل يعتمد عليه بالتكلفة	

•يتم ت�سجيل الرباح املوزعة �سمن بند ارباح موجودات مالية متوفره للبيع, يف حني يتم ت�سجيل الفوائد  	
املتحققة �سمن بند الفوائد الدائنة يف بيان الدخل.

موجودات مالية حمتفظ بها لتاريخ ال�ستحقاق

 • على	 والقدرة  النية  البنك  لدى  ويوجد  للتحديد  قابلة  اأو  ثابتة  دفعات  لها  التي  املوجودات  تلك  هي 

الحتفاظ بها لتاريخ ال�ستحقاق .

 ، • يتـم ت�سجيل املوجودات املالية عند ال�سراء بالتكلفة )القيمة العادلة( م�سافًا اإليها م�ساريف القتناء	
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وتطفاأ العالوة / اخل�سم با�ستخدام طريقة الفائدة الفعلية، قيدًا على اأو حل�ساب الفائدة، وتطرح منها 

اأية خم�س�سات ناجتة عن التدين يف قيمتها يوؤدي اإىل عدم اإمكانية ا�سرتداد الأ�سل اأو جزء منه. ويتم 

ت�سجيل اأي تدين يف قيمتها يف بيان الدخل .

التدين يف قيمة املوجودات املالية

 • لتحديد	 العامة  امليزانية  تاريخ  يف  للموجودات املالية  ال�سجالت  يف  املثبتة  القيم  مبراجعة  البنك  يقوم 

فيما اإذا كانت هنالك موؤ�سرات تدل على اأي تدن يف قيمتها افراديًا اأو على �سكل جمموعة، ويف حالة 

وجود مثل هذه املوؤ�سرات فانه يتم تقدير القيمة القابلة لال�سرتداد من اجل حتديد خ�سارة التدين .

: • يتم حتديد مبلغ التدين كما يلي	

تدين قيمة املوجودات املالية التي تظهر بالتكلفة املطفاأة  -

يتم قيا�سها بالفرق بني القيمة املثبتة يف ال�سجالت والقيمة احلالية للتدفقات النقدية املقدرة 

خم�سومة ب�سعر الفائدة الفعلي الأ�سلي لتلك الأداة املالية .

تدين قيمة املوجودات املالية التي تظهر بالتكلفة  -

يتم قيا�سها بالفرق بني القيمة املثبتة يف ال�سجالت والقيمة احلالية للتدفقات النقدية املقدرة 

خم�سومة بال�سعر احلايل للفائدة ال�سوقية لأداة مالية م�سابهة لها .

تدين املوجودات املالية املتوفرة للبيع التي تظهر بالقيمة العادلة  -

يتم قيا�سها بالفرق بني القيمة املثبتة يف ال�سجالت والقيمة العادلة لتلك الأداة املالية .

 • يتم ت�سجيل التدين يف القيمة يف بيان الدخل كما يتم ت�سجيل اأي وفر يف الفرتات الالحقة نتيجة التدين	

ال�سابق يف بيان الدخل با�ستثناء اأ�سهم ال�سركات املتوفرة للبيع حيث يتم ا�سرتجاعه من خالل التغيري 

يف القيمة العادلة .

ا�ستثمارات يف �سركات حليفة 

 • املتعلقة	 القرارات  على  فعال  تاأثريًا  فيها  البنك  ميار�س  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 .

• تظهر ال�ستثمارات يف ال�سركات احلليفة بالتكلفة .	

 • البنك	 م�ساهمة  ن�سبة  احلليفة وح�سب  وال�سركات  البنك  بني  ما  يف  والأر�سدة  املعامالت  ا�ستبعاد  يتـم 

يف هذه ال�سركات . 

حتقق الإيرادات والعرتاف بامل�ساريف

 • وعمولت	 فوائد  با�ستثناء  ال�ستحقاق  اأ�سا�س  على  بامل�ساريف  والعرتاف  الإيرادات  حتقق  يتم 

الت�سهيالت الئتمانية غري العاملة التي ل يتم العرتاف بها كاإيرادات ويتم ت�سجيلها يف ح�ساب الفوائد 

والعمولت املعلقة .

 • اأ�سهم	 باأرباح  العرتاف  ويتم  بها،  املتعلقة  اخلدمات  تقدمي  عند  كاإيرادات  العمولت  ت�سجيل  يتم 

ال�سركات عند حتققها.
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امل�ستقات املالية

عقود  امل�ستقبلية،  الفائدة  عقود  الآجلة،  الأجنبية  العمالت  عقود  املالية )مثل  الأدوات  م�ستقات  اإثبات  يتم 

املقاي�سة، حقوق خيارات اأ�سعار العمالت الأجنبية( يف امليزانية العامة بالقيمة العادلة.

امل�ستقات املالية املحتفظ بها لأغرا�س التحوط اأ. 

: • التحوط للقيمة العادلة	

 هو التحوط ملخاطر التغري يف القيمة العادلة ملوجودات ومطلوبات البنك .

يف حال انطباق �سروط حتوط القيمة العادلة يتم ت�سجيل الأرباح واخل�سائر الناجتة عن التغري يف القيمة 

العادلة للم�ستقات املالية املتحوط بها وكذلك التغري يف القيمة العادلة للموجودات اأو املطلوبات املتحوط 

لها يف بيان الدخل .

: • التحوط للتدفقات النقدية	

هو التحوط ملخاطر تغريات التدفقات النقدية ملوجودات ومطلوبات البنك احلالية واملتوقعة والتي لها 

تاأثري على بيان الدخل .

يف حال انطباق �سروط حتوط التدفقات النقدية الفعال، يتم ت�سجيل الأرباح اأو اخل�سائر الناجتة عن 

التغري يف القيمة العادلة لأداة التحوط �سمن حقوق امل�ساهمني ، ويتم حتويله لبيان الدخل يف الفرتة التي 

يوؤثر بها التدفق النقدي املتحوط له على بيان الدخل .

عن  الناجتة  اخل�سائر  اأو  الأرباح  ت�سجيل  يتم  الفعال،  التحوط  �سروط  عليها  ينطبق  ل  التي  التحوطات 

التغري يف القيمة العادلة لأداة التحوط يف بيان الدخل .

: • التحوط ل�سايف ال�ستثمار يف وحدات اأجنبية	

يف حال انطباق �سروط التحوط ل�سايف ال�ستثمار يف وحدات اأجنبية، يتم ت�سجيل الأرباح اأو اخل�سائر 

الناجتة عن التغري يف القيمة العادلة لأداة التحوط �سمن حقوق امل�ساهمني، ويتم حتويله لبيان الدخل 

عند بيع ال�ستثمار يف الوحدة الأجنبية امل�ستثمر بها .

عن  الناجتة  اخل�سائر  اأو  الأرباح  ت�سجيل  يتم  الفعال،  التحوط  �سروط  عليها  ينطبق  ل  التي  التحوطات 

التغري يف القيمة العادلة لأداة التحوط يف بيان الدخل .

ب.امل�ستقات املالية املحتفظ بها لأغرا�س املتاجرة 

يتم اإثبات القيمة العادلة مل�ستقات الأدوات املالية املحتفظ بها لأغرا�س املتاجرة يف امليزانية العامة، ويتم 

ت�سجيل مبلغ التغري يف القيمة العادلة يف بيان الدخل .

عقود اإعادة ال�سراء اأو البيع

 • يف	 �سرائها  باإعادة  املتزامن  التعهد  مت  والتي  املباعة  باملوجودات  املالية  البيانات  يف  العرتاف  ي�ستمر 

ية
مال

 ال
ت

انا
بي

 ال
ول

 ح
ت

حا
ضا

إي



194

توؤول  خماطر اأو منافع  تلك املوجودات ولأن اأية  �سيطرة البنك على  ل�ستمرار  تاريخ م�ستقبلي، وذلك 

للمبالغ  املقابلة  املبالغ  تدرج  املتبعة،  املحا�سبية  وفقًا لل�سيا�سات  تقييمها  وي�ستمر  حدوثها،  حال  للبنك 

و�سعر  البيع  �سعر  بني  بالفرق  العرتاف  ويتم  الودائع،  �سمن  املطلوبات  �سمن  العقود  لهذه  امل�ستلمة 

الفعلية. يف  الفائدة  طريقة  با�ستخدام  العقد  فرتة  مدى  على  ي�ستحق  كم�سروف فوائد  ال�سراء  اإعادة 

حال وجود حق للم�سرتي بالت�سرف بهذه املوجودات )بيع اأو اإعادة رهن( فيتم اإعادة ت�سنيفها يف بند 

م�ستقل كموجودات مالية مرهونة .

 • اأما املوجودات امل�سرتاه مع التعهد املتزامن باإعادة بيعها يف تاريخ م�ستقبلي حمدد فال يتم العرتاف بها	

يف البيانات املالية ، وذلك لعدم توفر ال�سيطرة على تلك املوجودات ولأن اأية خماطر اأو منافع ل توؤول 

للبنك حال حدوثها. وتدرج املبالغ املدفوعة املتعلقة بهذه العقود �سمن الودائع لدى البنوك واملوؤ�س�سات 

امل�سرفية الأخرى اأو �سمن الت�سهيالت الئتمانية 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 الفعلية .

املوجودات املالية املرهونة

هي تلك املوجودات املالية املرهونة ل�سالح اأطراف اأخرى مع وجود حق بالت�سرف فيها )بيع اأو اإعادة رهن(. 

ي�ستمر تقييم هذه املوجودات وفق ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة لتقييم كل منها ح�سب ت�سنيفه الأ�سلي . 

املوجودات التي اآلت ملكيتها للبنك وفاًء لديون م�ستحقة

 • تظهر املوجودات التي اآلت ملكيتها للبنك يف امليزانية العامة �سمن بند »موجودات اأخرى« وذلك بالقيمة	

التي اآلت بها للبنك . 

 ) • البيع	 تكاليف  العادلة )مطروحًا منها  بالقيمة  العامة  امليزانية  تاريخ  يف  املوجودات  هذه  تقييم  يعاد 

ب�سكل اإفرادي حيث يتم ت�سجيل التدين يف قيمتها كخ�سارة يف بيان الدخل ويتم ت�سجيل الزيادة الالحقة 

يف بيان الدخل اإىل احلد الذي ل يتجاوز قيمة التدين الذي مت قيده على بيان الدخل �سابقًا .

املوجودات غري امللمو�سة

 • يتم ت�سجيل ال�سهرة بالتكلفة والتي متثل الزيادة يف تكلفة ال�ستثمار يف ال�سركة التابعة عن ح�سة البنك	

عن  الناجتة  ال�سهرة  ت�سجيل  المتالك. يتم  بتاريخ  ال�سركة  تلك  موجودات  ل�سايف  العادلة  القيمة  يف 

الإ�ستثمار يف �سركات تابعة يف بند منف�سل ملوجودات غري ملمو�سة ، اأما ال�سهرة الناجتة عن الإ�ستثمار 

يف ال�سركات احلليفة فتظهر كجزء من ح�ساب الإ�ستثمار يف ال�سركة احلليفة ويتم لحقًا تخفي�س تكلفة 

ال�سهرة باأي تدين يف قيمة الإ�ستثمار .

. • يتم توزيع ال�سهرة على وحدة / وحدات توليد النقد لأغرا�س اختبار التدين يف القيمة	

 • يتم اإجراء اختبار لقيمة ال�سهرة بتاريخ البيانات املالية، فاإذا كان هنالك دلئل على اأن قيمة ال�سهرة	

قد تدنت )القيمة القابلة لال�سرتداد املقدرة لوحدة توليد النقد التي تعود لها ال�سهرة اأقل من القيمة 

املثبتة يف ال�سجالت( يتم تخفي�س قيمتها ويتم ت�سجيل قيمة التدين يف بيان الدخل . 
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العمالت الأجنبية

 • يتم ت�سجيل املعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية خالل ال�سنة باأ�سعار ال�سرف ال�سائدة بتاريخ اإجراء	

املعامالت . 

 • العرتاف	 ويتم  املالية،  البيانات  اإعداد  بتاريخ  ال�سائد  ال�سعر  با�ستخدام  النقدية  البنود  حتويل  يتم 

بالأرباح/اخل�سائر يف بيان الدخل .

 • يتم حتويل البنود غري النقدية واملثبتة يف ال�سجالت بالتكلفة التاريخية با�ستخدام ال�سعر ال�سائد بتاريخ	

اإجراء العملية.

 • يتم حتويل البنود غري النقدية واملثبتة يف ال�سجالت بالقيمة العادلة )مثل الأ�سهم( با�ستخدام ال�سعر	

ال�سائد بتاريخ تقييم تلك املوجودات، ويتم العرتاف باأرباح / خ�سائر التقييم كجزء من تلك القيمة 

العادلة .

 • املحلية	 العملة  من  اخلارج  يف  الفروع  ومطلوبات  موجودات  ترجمة  يتم   املالية  البيانات  توحيد  عند 

اأما   . العامة  امليزانية  تاريخ  يف  للعمالت  الو�سطية  لالأ�سعار  وفقًا  الردين  الدينار  اىل  )الأ�سا�سية( 

فروقات العملة الناجمة عن تقييم �سايف ال�ستثمار يف الفروع اخلارجية فتظهر يف بند م�ستقل �سمن 

حقوق امل�ساهمني .

املوجودات الثابتة

 • الثابتة	 املوجودات  ا�ستهالك  ويتم  املرتاكم،  ال�ستهالك  تنزيل  بعد  بالتكلفة  الثابتة  املوجودات  تظهر 

مع  يتفق  مبا  اأو  لها  املتوقع  الإنتاجي  العمر  مدى  على  الثابت  الق�سط  بطريقة  الأرا�سي(  )با�ستثناء 

الأنظمة ال�سائدة يف البلدان التي يعمل فيها البنك . 

 • يتم مراجعة العمر الإنتاجي للموجودات الثابتة يف نهاية كل عام، فاإذا كانت توقعات العمر الإنتاجي	

تختلف عن التقديرات املعدة �سابقًا يتم ت�سجيل التغري يف التقدير لل�سنوات الالحقة باعتباره تغري يف 

التقديرات .

 • يتم ا�ستبعاد املوجودات الثابتة عند التخل�س منها او عندما ل يعود اأي منافع م�ستقبلية من ا�ستخدامها	

او من التخل�س منها .

 • عندما يقل املبلغ املمكن ا�سرتداده من املوجودات الثابتة عن �سايف قيمتها الدفرتية فاإنه يتم تخفي�س	

قيمتها اإىل القيمة املمكن ا�سرتدادها وت�سجل قيمة التدين يف بيان الدخل .

املخ�س�سات

يتم العرتاف باملخ�س�سات عندما يكون على البنك التزامات يف تاريخ امليزانية العامـة نا�سئة عن اأحداث 

�سابقة وان ت�سديد اللتزامات حمتمل وميكن قيا�س قيمتها ب�سكل يعتمد عليه .

خم�س�س تعوي�س نهاية اخلدمة للموظفني

يعمل  التي  البلدان  يف  ال�سائدة  للقوانني  تبعًا  للموظفني  اخلدمة  نهاية  تعوي�س  خم�س�س  قيمة  تقدير  يتم 

فيها البنك، وت�سجل املبالغ املرتتبة �سنويًا على بيان الدخل، ويتم قيد املبالغ املدفوعة للموظفني عند نهاية 

اخلدمة اأو تركهم للعمل على املخ�س�س املاأخوذ لها . 
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�سريبة الدخل 

. • متثل م�ساريف ال�سرائب مبالغ ال�سرائب امل�ستحقة وال�سرائب املوؤجلة	

 • الأرباح	 وتختلف   ، لل�سريبة  اخلا�سعة  الأرباح  اأ�سا�س  على  امل�ستحقة  ال�سرائب  م�ساريف  حت�سب 

اخلا�سعة لل�سريبة عن الأرباح املعلنة يف البيانات املالية لن الأرباح املعلنة ت�سمل اإيرادات غري خا�سعة 

لل�سريبة اأو م�ساريف غري قابلة للتنزيل يف ال�سنة املالية واإمنا يف �سنوات لحقة اأو اخل�سائر املرتاكمة 

املقبولة �سريبيا اأو بنود لي�ست خا�سعة اأو مقبولة التنزيل لأغرا�س �سريبية .

 • حت�ســب ال�سرائب مبوجب الن�سب ال�سرائبية املقررة مبوجب القوانني والأنظمة والتعليمات يف البلدان	

التي يعمل فيها البنك .

 • اإن ال�سرائب املوؤجلة هي ال�سرائب املتوقع دفعها اأو ا�سرتدادها نتيجة الفروقات الزمنية املوؤقتة بني قيمة	

اأ�سا�سها.                   على  ال�سريبي  الربح  احت�ساب  يتم  التي  والقيمة  البيانات املالية  يف  املطلوبات  اأو  املوجودات 

يتم احت�ساب ال�سرائب املوؤجلة با�ستخدام طريقة اللتزام بامليزانية العامة وحتت�سب ال�سرائب املوؤجلة وفقًا 

للن�سب ال�سريبية التي يتوقع تطبيقها عند ت�سوية اللتزام ال�سريبي اأو حتقيق املوجودات ال�سريبية املوؤجلة .

 • يتم مراجعة ر�سيد املوجودات ال�سريبية املوؤجلة يف تاريخ البيانات املالية ويتم تخفي�سها يف حالة توقع	

عدم اإمكانية ال�ستفادة من تلك املوجودات ال�سريبية جزئيا اأو كليا .

اأ�سهم اخلزينة 

. • تظهر اأ�سهم اخلزينة بالتكلفة يف بند م�ستقل مطروحة من حقوق امل�ساهمني	

 • ل يتم العرتاف باأرباح )خ�سائر( بيع اأ�سهم اخلزينة يف بيان الدخل واإمنا يتم العرتاف بها �سمن	

بند عالوة الإ�سدار .

 • يف	 الت�سويت  يف  احلق  لها  ولي�س  امل�ساهمني  على  املوزعة  الرباح  يف  بحق  اخلزينة  ا�سهم  تتمتع  ل 

اجتماعات الهيئة العامة .

ح�سابات مداره ل�سالح العمالء

 • متثل احل�سابات التي يديرها البنك نيابة عن العمالء ول تعترب من موجودات البنك. يتم اإظهار ر�سوم	

وعمولت اإدارة تلك احل�سابات يف بيان الدخل . 

 • عن	 العمالء  ل�سالح  املدارة  املال  راأ�س  م�سمونة  املحافظ  قيمة  انخفا�س  مقابل  خم�س�س  اإعداد  يتم 

راأ�س مالها .
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التقا�س

يتم اإجراء تقا�س بني املوجودات املالية واملطلوبات املالية واإظهار املبلغ ال�سايف يف امليزانية العامة فقط 

عندما تتوفر احلقوق القانونية امللزمة وكذلك عندما يتم ت�سويتها على اأ�سا�س التقا�س اأو يكون حتقق 

املوجودات وت�سوية املطلوبات يف نف�س الوقت . 

النقد وما يف حكمه

هو النقد والأر�سدة النقدية التي ت�ستحق خالل مدة ثالثة اأ�سهر، وتت�سمن: النقد والأر�سدة لدى بنوك 

مركزية والأر�سدة لدى البنوك واملوؤ�س�سات امل�سرفية، وتنزل ودائع البنوك واملوؤ�س�سات امل�سرفية التي 

ت�ستحق خالل مدة ثالثة اأ�سهر والأر�سدة املقيدة ال�سحب .

املعلومات القطاعية 

 • اأو	 منتجات  تقدمي  معًا يف  ت�سرتك  التي  والعمليات  املوجودات  من  جمموعة  ميثل  الأعمال  قطاع 

خدمات خا�سعة ملخاطر وعوائد تختلف عن تلك املتعلقة بقطاعات اأعمال اأخرى .

 • القطاع اجلغرايف يرتبط يف تقدمي منتجات اأو خدمات يف بيئة اقت�سادية حمددة خا�سعة ملخاطر	

وعوائد تختلف عن تلك املتعلقة بقطاعات تعمل يف بيئات اقت�سادية اأخرى .

4  -ا�ستخدام التقديرات

املالية  البيانات  يف  البنود  لبع�س  واجتهادات  تقديرات  اإجراء  املرفقة  املالية  البيانات  اإعداد  يتطلب 

من خالل تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية ومن اأمثلة ذلك تقدير قيمة خم�س�س التدين للت�سهيالت غري 

العاملة ونية الإدارة لإظهار ال�ستثمارات املالية حلني ال�ستحقاق وتقييم العمر الإنتاجي للموجودات 

وتدين قيمتها, وتقوم الإدارة اأي�سًا باإجراء تقديرات م�ستقبلية لالأمور غري املوؤكدة يف تاريخ البيانات 

اأر�سدة  يف  جوهرية  تعديالت  اإىل  توؤدي  اأن  املمكن  ومن  هامة  خماطر  عنها  ينتج  قد  والتي  املالية 

املوجودات واملطلوبات الظاهرة يف البيانات املالية خالل ال�سنة املالية القادمة. ومن اأمثلة ذلك تقدير 

قيمة املخ�س�سات املختلفة واللتزامات التي من املحتمل اأن تطراأ على البنك .
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باآلف الدنانري الأردنية5- نقد واأر�سدة لدى بنوك مركزية

              31 كانــــــــون الولاإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي :        

20082007

806 181 121 206 نقد يف اخلزينة

اأر�سدة لدى بنوك مركزية:

 817 202110 218 ح�سابات جارية

755 661 560 070 1ودائع لأجل وخا�سعة لإ�سعار

505 818 931 819 متطلبات الحتياطي النقدي

837 121 3131 711 �سهادات اإيداع

720 894 1272 026 3املجموع

  - بلغت الر�سدة التي ت�ستحق خالل فرتة تزيد عن ثالثة ا�سهر 243.9 مليون دينار بنهاية كانون الول 2008 مقابل

    560.3 مليون دينار بنهاية العام 2007.

باآلف الدنانري الأردنية6- اأر�سدة لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

              31 كانــــــــون الولاإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي :        

20082007

638 318 723 468 ح�سابات جارية

684 148 1223 787 2ودائع ت�ستحق خالل 3 اأ�سهر

803 39 722 7 �سهادات اإيداع

125 507 5673 263 3املجموع

باآلف الدنانري الأردنية7- اإيداعات لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

              31 كانــــــــون الولاإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي :        

20082007

303 191 670 303 اإيداعات ت�ستحق بعد 3 اأ�سهر وقبل 6 اأ�سهر 

548 67 987 62 اإيداعات ت�ستحق بعد 6 اأ�سهر وقبل 9 اأ�سهر

192 141 631 2 اإيداعات ت�ستحق بعد 9 اأ�سهر وقبل �سنة

 - 141  اإيداعات ت�ستحق بعد �سنة

043 400 429 369 املجموع

باآلف الدنانري الأردنية8- موجودات مالية للمتاجرة

              31 كانــــــــون الولاإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي :        

20082007

955 394 654 64 اأذونات و�سندات خزينة

286 11  - �سندات حكومية

607 7 298 3 �سندات اأخرى

800 5 827 3 اأ�سهم �سركات

648 419 779 71 املجموع
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9- موجودات مالية حمددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

باآلف الدنانري الأردنية

              31 كانــــــــون الولاإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي :        

20082007

 318 68225 25 �سندات حكومية

611 87 258 83 �سندات اأخرى

929 112 940 108 املجموع

باآلف الدنانري الأردنية

10 - ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة                                                                           31 كانون الول                                                                                                                  

2008 2007 

بنوك �سركـــــــــــــــــــــــــــــــــاتاأفراد 

وموؤ�س�سات 

مالية

حكومات 

وقطاع عام

املجموعاملجموع

�سغرية 

ومتو�سطة

كربى

496 386 062 464   733832 33 781 225 858 143 858 59 كمبيالت واأ�سناد خم�سومة *

166 017 5612 255 4132 79  - 029 747 6151 393 504 35 ح�سابات جارية مدينة *

259 343 2957 935 2277 665 367 764 147 499 7005 294 854 711 �سلف وقرو�س م�ستغلة *

859 414 016 446  -  -  -  - 016 446 قرو�س عقارية

186 39 539 41  -  -  -  -  539 41بطاقات ائتمان

966 200 47310 142 47211 745 100 798 957 471 1737 832 771 294 1املجموع

647 91 532 85  -  - 129 20 542 63  861 1ينزل: فوائد وعمولت معلقة

       خم�س�س تدين ت�سهيالت 

ائتمانية مبا�سرة

 37 489 75 918 103 862 - -217 269 234 191

838 325 801 302--  991 123 460 139 350 39 املجموع

�سايف ت�سهيالت ائتمانية 

مبا�سرة

1 255 421 692 7137 347 966 798 100745 47210 839 6729 875 128

* �سايف بعد تنزيل الفوائد والعمولت املقبو�سة مقدمًا البالغة 18.1 مليون دينار كما يف 31 كانون الول 2008 مقابل 20.7 مليون دينار لل�سنة ال�سابقة.

 - بلغت الت�سهيالت املمنوحة للحكومة وبكفالة احلكومة كما يف 31 كانون الول 2008 ما يعادل 745.5 مليون دينار اأو ما ن�سبته 6.7% من اإجمايل 

الت�سهيالت مقابل 561.9 مليون  دينار اأو ما ن�سبته 5.5 % من اإجمايل الت�سهيالت بنهاية العام 2007.

 - بلغت الت�سهيالت الئتمانية غري العاملة, كما يف 31 كانون الول 2008 ما يعادل 288.9 مليون دينار اأو ما ن�سبته  2.6% من اإجمايل الت�سهيالت 

مقابل 305.3 مليون دينار اأو ما  ن�سبته 3.0 % من اإجمايل الت�سهيالت بنهاية العام 2007.

 - بلغت الت�سهيالت الئتمانية غري العاملة, بعد تنزيل الفوائد والعمولت املعلقة, كما يف 31 كانون الول 2008 ما يعادل 203.4  مليون دينار اأو ما 

ن�سبته  1.8% من ر�سيد  الت�سهيالت مقابل  213.6 مليون دينار اأو ما ن�سبته 2.1 % من ر�سيد الت�سهيالت بنهاية العام 2007.
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باآلف الدنانري الأردنية11- موجودات مالية متوفرة للبيع

31 كانــــــــون الول  اإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي :        

20082007

 041 622188 617 اأذونات و�سندات خزينة

630 276 474 657 �سندات حكومية

774 939 682 886 �سندات اأخرى

150 208 427 222 اأ�سهم �سركات

595 612 2051 384 2املجموع

باآلف الدنانري الأردنية

20082007حتليل ال�سندات ح�سب طبيعة العائد :

751 412 508 221 1ذات عائد ثابت

 694 270991 940 ذات عائد متغري

445 404 7781 161 2املجموع

باآلف الدنانري الأردنية

20082007حتليل املوجودات املالية ح�سب توفر ال�سعار ال�سوقية :

183 427 9061 315 1موجودات مالية متوفر لها ا�سعار �سوقية

412 185 299 068 1موجودات مالية غري متوفر لها ا�سعار �سوقية

595 612 2051 384 2املجموع

باآلف الدنانري الأردنية12- موجودات مالية حمتفظ بها لتاريخ ال�ستحقاق 

31 كانــــــــون الول  اإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي :        

20082007

861 924 970 559 اأذونات و�سندات خزينة

111 129 707 330 �سندات حكومية

085 27 216 49 �سندات اأخرى

057 081 8931 939 املجموع

باآلف الدنانري الأردنية

20082007حتليل ال�سندات ح�سب طبيعة العائد :

686 962 499 838 ذات عائد ثابت

371 118 394 101 ذات عائد متغري

057 081 8931 939 املجموع

باآلف الدنانري الأردنية

20082007حتليل املوجودات املالية ح�سب توفر ال�سعار ال�سوقية :

989 162 519 147 موجودات مالية متوفر لها ا�سعار �سوقية

068 918 374 792 موجودات مالية غري متوفر لها ا�سعار �سوقية

057 081 8931 939 املجموع
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 13 - ا�ستثمارات يف �سركات تابعة وحليفة                                                                                                             

اإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي :        

31 كانــــون الأول 312007 كانـــــون الأول 2008

ن�سبة 

امللكية %

ن�سبة كلفة ال�ستثمار

امللكية %

كلفة 

ال�ستثمار

بلد 

القامة 

طبيعة الن�ساط

ا�ستثمارات البنك يف ال�سركات 

التابعة

عمليات م�سرفيةبريطانيا 439 243100.00470 499 100.00بنك اأوروبا العربي 

عمليات م�سرفيةا�سرتاليا282 34 956100.00 26 100.00البنك العربي ا�سرتاليا املحدود

عمليات م�سرفيةالأردن000 40 000100.00 55 100.00البنك العربي الإ�سالمي الدويل

تاأجري متويليالأردن000 25 000100.00 25 100.00ال�سركة العربية الوطنية للتاأجري

�سركة جمموعة العربي لال�ستثمار 

ذ.م.م

خدمات وا�ستثمارات ماليةالأردن900 8 900100.00 8 100.00

عمليات م�سرفيةال�سودان--450 35 100.00البنك العربي ال�سوداين املحدودة

عمليات م�سرفيةلبنان129 5 12966.68 5 66.68البنك العربي لالأعمال

عمليات م�سرفيةتون�س435 40 83564.24 55 64.24البنك العربي لتون�س

خدمات وا�ستثمارات ماليةالإمارات762 12 24860.00 31 80.18�سركة العربي كابيتال

عمليات م�سرفيةفل�سطني849 5 55.00--البنك العربي الفل�سطيني لال�ستثمار

اعمال تامنيالأردن250 11 25050.00 11 50.00�سركة الن�سر العربي

عمليات م�سرفية�سورية421 10 23749.00 22 49.00البنك العربي �سورية   

عمليات م�سرفيةليبيا--478 221 19.00م�سرف الوحدة

185 10  718 9 اأخرى

652 674  444 007 1 املجموع

ا�ستثمارات البنك يف ال�سركات احلليفة

Turkland Bank A.S.50.00 103 86150.00 71 838عمليات م�سرفيةتركيا

عمليات م�سرفيةُعمان 755 07249.0020 27 49.00بنك ُعمان العربي   

عمليات م�سرفيةال�سعودية870 102 87040.00 102 40.00البنك العربي الوطني

اأعمال تاأمنيلبنان  36.7975 75 36.79�سركة التاأمني العربية

تاأجري ت�سغيلي  عقاري لبنان  33.09224  34.50324�سركة الأبنية التجارية

  8-اأخرى

770 195  202 234 املجموع

422 870 646 241 1املجموع العام

باآلف الدنانري الأردنية
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باآلف الدنانري الأردنية 14 - موجودات ثابتة 

اإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي :              

31 كانــــــــــــــــــون الأول 2008

اأثاث وجتهيزات مبايناأرا�سي

ومعدات

اجهزة 

احلا�سوب 

والإت�سالت

املجموعحت�سيناتو�سائل نقل

الكلفة التاريخية:

297 309 307 26 213 8  240 18442 72 307 131 046 29 ر�سيد بداية ال�سنة

245 43 452 17 662  815 4 731 6  304 28110 3 اإ�سافات

)854 40 ()648 13 ()177 1 ()490 6 ()085 3 ()998 11 ()456 4 (ا�ستبعادات

)799  ()4  ()15  ()177  ()96  ()426  ()81  (تعديالت فرق عملة

889 310  107 30 683 7 388 40 734 75 187 129 790 27 ر�سيد نهاية ال�سنة

ال�ستهالك املرتاكم:

549 127 864 13  397 7515 32 751 44 786 30  - ر�سيد بداية ال�سنة

955 20 475 5 246 1 880 3 772 5 582 4  - ا�ستهالك ال�سنة

)511 21 ()242 13 ()082 1 ()200 4 ()349 2 ()638  ( - ا�ستبعادات

)  325()  4()  8()126  ()48  ()139  ( - تعديالت فرق عملة

 668 093126 6 553 5 305 32 126 48  591 34 - ر�سيد نهاية ال�سنة

221 184 014 24 130 2 083 8 608 27 596 94 790 27 �سايف القيمة الدفرتية

31 كانــــــــــــــــــون الأول 2007

الكلفة التاريخية:

547 283 092 21 965 7 363 37 776 62 260 127 091 27 ر�سيد بداية ال�سنة

992 40 475 10 019 1 083 5 740 10 146 11 529 2 اإ�سافات

)305 18 ()344 5 ()827  ()608  ()641 1 ()798 8 ()087 1 (ا�ستبعادات

063 3   84  56  402  309 699 1  513تعديالت فرق عملة

297 309 307 26 213 8 240 42 184 72 307 131 046 29 ر�سيد نهاية ال�سنة

ال�ستهالك املرتاكم:

108 115 984 14 989 4 000 29 794 40 341 25  - ر�سيد بداية ال�سنة

661 19 966 3 174 1 084 4 223 5 214 5  - ا�ستهالك ال�سنة

)997 7 ()119 5 ()824  ()605  ()449 1 ( -  - ا�ستبعادات

777  33  58  272    231183   - تعديالت فرق عملة

549 127 864 13  397 5 751 75132 44 786 30  - ر�سيد نهاية ال�سنة

748 181 443 12 816 2 489 9 433 27 521 100 046 29 �سايف القيمة الدفرتية
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20082007

بنوك �سركـــــــــــــــــــــــــــــــاتاأفراد 

وموؤ�س�سات 

مالية

حكومات 

وقطاع 

عام

املجموعاملجموع

�سغرية 

ومتو�سطة

كربى

259 110 647 91  -  - 138 27 678 63 831  ر�سيد بداية ال�سنة

119 18 817 12  -  - 751 1 586 8 480 2 فوائد وعمولت معلقة خالل ال�سنة

)647 26 ()433 6 ( -  - )949 4 ()651  ()833  (فوائد وعمولت مت ت�سويتها / م�سطوبة

فوائد وعمولت مت ت�سويتها حمولة 

لالإيرادات

)  295() 1 329() 3 817( -  - ) 5 441() 10 685(

 - )058 7 ( -  -  - )058 7 ( - تعديالت خالل ال�سنة

601   -  -  - 6  316  )322  (تعديالت فرق عملة

647 91 532 85  -  - 129 20 542 63 861 1 ر�سيد نهاية ال�سنة

باآلف الدنانري الأردنية

تفا�سيل حركة خم�س�س تدين 

الت�سهيالت الئتمانية املبا�سرة 

                                                                                                                                31 كانون الول

2007               2008      

بنوك �سركـــــــــــــــــــــــــــــــاتاأفراد 

وموؤ�س�سات 

مالية

حكومات 

وقطاع 

عام

املجموعاملجموع

�سغرية 

ومتو�سطة

كربى

275 235 192 234  -  - 212 115 083 88 897 30 ر�سيد بداية ال�سنة

579 45  978 44 -  - 963 5 833 12 182 26 املقتطع من الإيرادات 

)431 12 ()371 3 ( -  - )519 2 ()770  ()82  (امل�ستخدم من املخ�س�س )ديون م�سطوبة(

)940 39 ()427 48 ( -  - )772 16 ()087 14 ()568 17(الفائ�س يف املخ�س�س املحول لبيان الدخل

 - )680 12 ( -  -  - )680 12 ( - تعديالت خالل ال�سنة

708 5 577 2  -  - 978 1  539 2)940 1 (تعديالت فرق عملة

191 234 269 217  -  - 862 103 918 75 489 37 ر�سيد نهاية ال�سنة

يتم حتديد قيمة التدين بالقيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية )على م�ستوى كل عميل وب�سكل افرادي( خم�سومة ب�سعر الفائدة الأ�سلي, اأو 

مبوجب تعليمات البنك املركزي الأردين  وال�سلطات الرقابية يف البلدان التي يعمل بها البنك )اأي القيمتني اأعلى(, وت�سجل قيمة التدين يف بيان الدخل . 

تفا�سيل حركة الفوائد والعمولت املعلقة 

باآلف الدنانري الأردنية

                                                                                                                                31 كانون الول
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15 - موجودات اأخرى

31 كانــــون الولاإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي :        

20082007

006 126 527 130 فوائد للقب�س

760 19 972 50 م�سروفات مدفوعة مقدمًا

 975 09633 28 موجودات اآلت ملكيتها للبنك وفاًء لديون م�ستحقة

 - 307 2 معامالت بني الفروع

 844 49 038 42موجودات متفرقة اأخرى

585 229 940 253 املجموع

احلركة على املوجودات التي اآلت ملكيتها للبنك وفاء لديون م�ستحقة : 

باآلف الدنانري الأردنية

20082007

املجموعمباين ارا�سي املجموعمباين ارا�سي 

137 27 518 61915 97511 33 891 08422 11ر�سيد بداية ال�سنة

 098 5549 5448 320 1 308 1 12اإ�سافات

)087 1 ()740  ()347  ()012 7 ()113 4 ()899 2 (ا�ستبعادات

)169 1 ()441  ()728  ()  937()  888()  49(خ�سارة تدين

 -  -  -   752 -  752خ�سارة تدين معاده اىل الرباح

)  4( - )  4()  2()  2( - تعديالت فرق عملة

975 33 891 22 084 11 096 28 196 19 900 8 ر�سيد نهاية ال�سنة

16 -  موجودات �سريبية موؤجلة

اإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي :        

باآلف الدنانري الأردنية

20082007البنود التي نتج عنها �سرائب موؤجلة

ر�سيد 

بداية 

ال�سنة

ر�سيد املحررامل�ساف

نهاية 

ال�سنة

ال�سريبة 

املوؤجلة

ال�سريبة 

املوؤجلة

  162797 1 812 5 )  174(999 1 987 3 خم�س�س تدين ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة

758 6 537 7 719 24 )  772(451 4 040 21 خم�س�س تعوي�س نهاية اخلدمة 

  799380  129 3 )  240(787 1 582 1 فوائد معلقة مدفوع �سرائب عنها 

070 3 527 9 914 38 )575 3 (272 33 217 9 خم�س�سات و اأخرى

005 11 025 57419 72 )761 4 (509 41 826 35 املجموع

باآلف الدنانري الأردنية

31 كانــــون الول

20082007احلركة على ح�ساب املوجودات ال�سريبية املوؤجلة 

343 14 005 11 ر�سيد بداية ال�سنة

547 3 530 9 امل�ساف خالل ال�سنة

)885 6 ()510 1 (املطفاأة خالل ال�سنة

005 11 025 19 ر�سيد نهاية ال�سنة

  اإن �سرائب الدخل املوؤجلة ناجمة عن الفروقات الزمنية املوؤقتة ملخ�س�سات دفع عنها �سرائب يف ال�سنوات ال�سابقة ومت احت�سابها 

 على اأ�سا�س معدلت ال�سريبة يف البلدان التي يعمل بها البنك , و�سيتم ال�ستفادة من هذه املبالغ يف امل�ستقبل .

باآلف الدنانري الأردنية
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17 -  ودائع بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

باآلف الدنانري الأردنية

31 كانــــــــون الولاإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي :        

20082007

039 811 719 461 ح�سابات جارية وحتت الطلب

745 189 4252 671 2ودائع ت�ستحق خالل 3 اأ�سهر

 169 124 073 64ودائع ت�ستحق بعد 3 اأ�سهر وقبل 6 اأ�سهر

 184 4734 3 ودائع ت�ستحق بعد 6 اأ�سهر وقبل 9 اأ�سهر

 035 4841 10 ودائع ت�ستحق بعد 9 اأ�سهر وقبل �سنة

 -  - ودائع ت�ستحق بعد �سنة

172 130 1743 211 3املجموع

باآلف الدنانري الأردنية18 -  ودائع عمــالء

                                                                    اإن تفا�سيل  هذا البند  هي كما يلي :        

2008                                                                                                     2007

حكومـــــات �سركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتاأفراد 

وقطاع عام

املجموعاملجموع

�سغرية 

ومتو�سطة

كربى

370 003 3363 379 8583 226 458 701 661 759 359 691 1ح�سابات جارية وحتت الطلب

 038 183877 963   119274 4 735 10 055 948 ودائع التوفري

603 088 8658 604 2648 136 5011 479 3852 498 715 490 4ودائع لأجل وخا�سعة لإ�سعار

946 278 859 304 270 99 582 19 687 8 320 177 �سهادات اإيداع

957 247 24312 252 66613 462 6601 204 4683 277 4491 307 7املجموع

 - بلغت قيمة ودائع القطاع العام 462.7 1 مليون دينار اأو ما ن�سبته 11% من اإجمايل ودائع العمالء بنهاية كانون الأول 

2008 مقابل 239.1 1 مليون دينار اأو ما ن�سبته 10.1% من اإجمايل  ودائع العمالء بنهاية العام 2007.

 - بلغت قيمة الودائع التي ل حتمل فوائد 738.9 2  مليون دينار اأو ما ن�سبته 20.7% من اإجمايل ودائع العمالء بنهاية 

كانون الأول 2008 مقابل 495.3 2 مليون دينار اأو ما ن�سبته 20.4% من اإجمايل ودائع العمالء بنهاية العام 2007.

 - بلغت قيمة الودائع املحجوزة )مقيدة ال�سحب( 10.5 مليون دينار اأو ما ن�سبته 0.08% من اإجمايل ودائع العمالء بنهاية

 كانون الأول 2008 مقابل 18.1 مليون دينار اأو ما ن�سبته 0.1 %  من اإجمايل ودائع العمالء بنهاية العام 2007.

 - بلغت الودائع اجلامدة 63.3 مليون دينار اأو ما ن�سبته 0.5% من اإجمايل ودائع العمالء بنهاية كانون الأول 2008 مقابل

 51.1 مليون دينار اأو ما ن�سبته 0.4% من اإجمايل ودائع العمالء  بنهاية العام 2007.

31 كانون الأول
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باآلف الدنانري الأردنية19 -  تاأمينات نقدية

31 كانــــــــون الولاإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي :        

20082007

682 137 1351 514 1مقابل ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة

274 260  198 262مقابل ت�سهيالت ائتمانية غري مبا�سرة

218 11 391 9 تاأمينات التعامل بالهام�س

907  193 1 تاأمينات اأخرى

081 410 9171 786 1املجموع

باآلف الدنانري الأردنية20 -  اأموال مقرت�سة

31 كانــــــــون الولاإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي :        

20082007

610 354 610 354 من بنوك وموؤ�س�سات مالية خارجية *

 -  000 25من بنوك وموؤ�س�سات مالية حملية **

610 354 610 379 املجموع

  * قام البنك خالل العام 2007 بطرح قر�س جتمع بنكي ل�ساحله بقيمة ن�سف مليار دولر اأمريكي ملدة خم�س �سنوات وب�سعر 

.)Libor + 0.25bp( فائدة ليبور م�ساف اليها 25 نقطة ا�سا�س   

  ** قام البنك خالل العام 2008 با قرتا�س مبلغ 25 مليون دينار اردين ملدة �سنة مقابل جتيري الرهونات العقارية وب�سعر فائدة 

     6.1 % ويبلغ �سعر فائدة اعادة القرا�س مابني 8.5% اىل %9.0.

باآلف الدنانري الأردنية

31 كانــــــــون الول

20082007حتليل الموال املقرت�سة ح�سب طبيعة الفوائد

610 354 610 354 ذات فائدة متغرية 

 - 000 25 ذات فائدة ثابتة

610 354 610 379 املجموع

ية
مال

 ال
ت

انا
بي

 ال
ول

 ح
ت

حا
ضا

إي



207

21 -  خم�س�سات متنوعة

باآلف الدنانري الأردنيةاإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي :        

2008

ر�سيد بداية 

ال�سنة

اإ�ستخدامات اإ�سافات

/حتويل

ما قيد 

لالإيرادات

تعديالت 

فرق عملة

ر�سيد نهاية 

ال�سنة 

567 60   605)077 3 ()306 16 ( 419 5 926 73تعوي�س نهاية اخلدمة

113 1  -  -  -  - 113 1 تاأمني ذاتي

092 2  - )676 1 ( -   134634 3 ق�سايا

428 3 )  26() 217 2() 261 2(  533 399 7طوارئ

200 67   579)970 6 ()567 18 ( 586 6 572 85املجموع

2007

ر�سيد بداية 

ال�سنة

اإ�ستخدامات اإ�سافات

/حتويل

ما قيد 

لالإيرادات

تعديالت 

فرق عملة

ر�سيد نهاية 

ال�سنة

926 73  047 1)163  ()176 19 ( 603 6157 84 تعوي�س نهاية اخلدمة

113 1 6   - ) 110 ( - 217 1 تاأمني ذاتي

134 3   19)683  () 297 1( - 095 5 ق�سايا

399 7   30)880 1 () 269 2(167 4 351 7 طوارئ

572 85  102 1)726 2 ()852 22 (770 11 278 98 املجموع

22 -  خم�س�س �سريبة الدخل

باآلف الدنانري الأردنيةاإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي :        

20082007

046 88 088 94 ر�سيد بداية ال�سنة

062 82  501 91�سريبة دخل م�ستحقة

)020 76 ()673 82 (�سريبة دخل مدفوعة

088 94 916 102 ر�سيد نهاية ال�سنة

باآلف الدنانري الأردنية

20082007متثل �سريبة الدخل الظاهرة يف بيان الدخل ما يلي:

901 75 501 91 خم�س�س �سريبة الدخل لل�سنة

012 4   130�سريبة دخل �سنوات �سابقة

149 2 )963 1 (موجودات �سريبية موؤجلة

062 82  668 89املجموع
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باآلف الدنانري الأردنية23 -  مطلوبات اأخرى

31 كانـــــون الولاإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي :        

20082007

054 64 245 68 فوائد للدفع

949 83 888 68 اأوراق للدفع

391 40 626 69 فوائد وعمولت مقبو�سة مقدمًا

228 17  752 21م�ساريف م�ستحقة غري مدفوعة

743 7 -معامالت بني الفروع

710 86 874 74 مطلوبات خمتلفة اأخرى

 075 385300 303 املجموع

24 -  مطلوبات �سريبية موؤجلة

اإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي :        

باآلف الدنانري الأردنية

20082007البنود التي نتج عنها �سرائب موؤجلة

ر�سيد 

بداية 

ال�سنة

ر�سيد نهاية املحررامل�ساف

ال�سنة

ال�سريبة 

املوؤجلة

ال�سريبة 

املوؤجلة

667 17 183 8 508 30 )817 38 (932 2  393 66التغيري املرتاكم يف القيمة العادلة  

  580 - -)848 3 (- 848 3ارباح مدورة

313    881375 1 -  565316 1 اخرى

560 18  558 8 389 32)665 42 ( 248 8063 71 املجموع 

باآلف الدنانري الأردنية

20082007احلركة على ح�ساب املطلوبات ال�سريبية املوؤجلة :

598 15  560 18ر�سيد بداية ال�سنة

 913 3806 1 امل�ساف خالل ال�سنة

)951 3 ()382 11 (املطفاأة خالل ال�سنة

560 18 558 8 ر�سيد نهاية ال�سنة

25 - راأ�س املال املكتتب به واملدفوع

اأ   - بلغ راأ�س املال املكتتب به  واملدفوع 534 مليون دينار بنهاية كانون الول 2008 مقابل 356 مليون دينار كما 31 

كانون الول 2007 موزعا  على 534 مليون  �سهم القيمة  ال�سمية  لل�سهم الواحد دينار اأردين. 

ب - بلغت عالوة الإ�سدار 859.9 مليون دينار بنهاية كانون الول 2008 مقابل 036.8 1 مليون دينار بنهاية كانون 

الول 2007 .

ج - بلغ عدد ا�سهم اخلزينة 154020 �سهم بقيمة 2.4 مليون دينار بنهاية كانون الول 2008 مقابل 50000 �سهم 

بقيمة 300 األف دينار بنهاية كانون الأول 2007 مت اظهارها يف بند م�ستقل مطروحة من حقوق امل�ساهمني.  ل 

تتمتع ا�سهم اخلزينة بحق يف الرباح املوزعة على امل�ساهمني ولي�س لها احلق يف الت�سويت يف اجتماعات الهيئة 

العامة للبنك .  

26 - احتياطي اختياري

460 مليون دينار بنهاية كانون  2008 مقابل  550 مليون دينار بنهاية كانون الول  بلغ ر�سيد الحتياطي الختياري 

الول 2007. ي�ستخدم الحتياطي الختياري يف الغرا�س التي  يقررها جمل�س الدارة ويحق للهيئة العامة توزيعه 

بالكامل اأو اأي جزء منه كاأرباح على امل�ساهمني. 

27 - احتياطي خماطر م�سرفية عامة 

يف  العامة  الهيئة  اأو  امل�سرفية  ال�سلطات  موافقة  منها  حمددة  اجراءات  على  بناء  الحتياطي  بهذا  الت�سرف  يتم 

احلالت التي يكون فيها هذا الحتياطي يفوق احلد الدنى املطلوب مبوجب تعليمات ال�سلطات امل�سرفية. وخالل عام 

2008 مت تخفي�س  مبلغ 90 مليون دينار اردين من بند احتياطي خماطر م�سرفية عامة وزيادة بند الحتياطي العام 

بنف�س املبلغ  �سمن بنود حقوق امللكية بعد اخذ موافقة البنك املركزي الردين. 

علما بان الر�سيد احلايل لبند احتياطي خماطر م�سرفية عامة يفوق احلد املطلوب.  

28 - فروقات ترجمة عمالت اأجنبية

اإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي: 

هذه الفروقات نتجت من جراء ترجمة �سايف ال�ستثمار يف ال�سركات التابعة الجنبية والفروع اخلارجية عند توحيد 

البيانات املالية للبنك.
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25 - راأ�س املال املكتتب به واملدفوع

اأ   - بلغ راأ�س املال املكتتب به  واملدفوع 534 مليون دينار بنهاية كانون الول 2008 مقابل 356 مليون دينار كما 31 

كانون الول 2007 موزعا  على 534 مليون  �سهم القيمة  ال�سمية  لل�سهم الواحد دينار اأردين. 

ب - بلغت عالوة الإ�سدار 859.9 مليون دينار بنهاية كانون الول 2008 مقابل 036.8 1 مليون دينار بنهاية كانون 

الول 2007 .

ج - بلغ عدد ا�سهم اخلزينة 154020 �سهم بقيمة 2.4 مليون دينار بنهاية كانون الول 2008 مقابل 50000 �سهم 

بقيمة 300 األف دينار بنهاية كانون الأول 2007 مت اظهارها يف بند م�ستقل مطروحة من حقوق امل�ساهمني.  ل 

تتمتع ا�سهم اخلزينة بحق يف الرباح املوزعة على امل�ساهمني ولي�س لها احلق يف الت�سويت يف اجتماعات الهيئة 

العامة للبنك .  

26 - احتياطي اختياري

460 مليون دينار بنهاية كانون  2008 مقابل  550 مليون دينار بنهاية كانون الول  بلغ ر�سيد الحتياطي الختياري 

الول 2007. ي�ستخدم الحتياطي الختياري يف الغرا�س التي  يقررها جمل�س الدارة ويحق للهيئة العامة توزيعه 

بالكامل اأو اأي جزء منه كاأرباح على امل�ساهمني. 

27 - احتياطي خماطر م�سرفية عامة 

يف  العامة  الهيئة  اأو  امل�سرفية  ال�سلطات  موافقة  منها  حمددة  اجراءات  على  بناء  الحتياطي  بهذا  الت�سرف  يتم 

احلالت التي يكون فيها هذا الحتياطي يفوق احلد الدنى املطلوب مبوجب تعليمات ال�سلطات امل�سرفية. وخالل عام 

2008 مت تخفي�س  مبلغ 90 مليون دينار اردين من بند احتياطي خماطر م�سرفية عامة وزيادة بند الحتياطي العام 

بنف�س املبلغ  �سمن بنود حقوق امللكية بعد اخذ موافقة البنك املركزي الردين. 

علما بان الر�سيد احلايل لبند احتياطي خماطر م�سرفية عامة يفوق احلد املطلوب.  

28 - فروقات ترجمة عمالت اأجنبية

اإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي: 

هذه الفروقات نتجت من جراء ترجمة �سايف ال�ستثمار يف ال�سركات التابعة الجنبية والفروع اخلارجية عند توحيد 

البيانات املالية للبنك.

باآلف الدنانري الأردنية

20082007

665 89 481 148 ر�سيد بداية ال�سنة

816  58)800 43 (امل�ستبعد / امل�ساف خالل ال�سنة

481 148 681 104  ر�سيد نهاية ال�سنة         
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29 -  التغري املرتاكم يف القيمة العادلة

باآلف الدنانري الأردنيةاإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي :        

2008

املجموعم�ستقات�سنداتاأ�سهم

672 62  - )423 14 (095 77 ر�سيد بداية ال�سنة

)554 188 ( - )566 161 ()988 26 (التغري يف القيمة العادلة خالل ال�سنة

)999 3 ( - 447 1 )446 5 (�سايف )اأرباح( خ�سائر متحققة حمولة لبيان الدخل

415 16  - 869 12 546 3 خ�سائر تدين حمولة لبيان الدخل

 -  -  -  - تعديالت فرق عملة

)466 113 ( - )673 161 (207 48 ر�سيد نهاية ال�سنة

2007

املجموعم�ستقات�سنداتاأ�سهم

922 65  - )251 15 (173 81 ر�سيد بداية ال�سنة

  642 -  503 2)861 1 (التغري يف القيمة العادلة خالل ال�سنة

)982 5 ( - )675 1 ()307 4 (�سايف )اأرباح( خ�سائر متحققة حمولة لبيان الدخل

042 2  -  - 042 2 خ�سائر تدين حمولة لبيان الدخل

  48 -  -   48تعديالت فرق عملة

672 62  - )423 14 (095 77 ر�سيد نهاية ال�سنة

 يظهر التغري املرتاكم يف القيمة العادلة بال�سايف بعد تنزيل �سايف ال�سرائب املوؤجلة مببلغ 8.2 مليون دينار مقابل 17.7مليون دينار لل�سنة ال�سابقة.

30 -  اأرباح مدورة

باآلف الدنانري الأردنيةاإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي :        

20082007

099 16 607 19 ر�سيد بداية ال�سنة

508 3 )  967(تعديالت خالل ال�سنة

607 19 640 18ر�سيد نهاية ال�سنة *

*بلغت قيمة الرباح املدورة التي ل ميكن الت�سرف بها ال بحالت حمددة بنهاية كانون الول 2008 ما يعادل  5.4 مليون دينار مقابل 3.1 
مليون دينار بنهاية العام 2007 نتيجة لتطبيق بع�س املعايري املحا�سبية.

31 - اأرباح مقرتح توزيعها

بلغت الأرباح املقرتح توزيعها على امل�ساهمني عن العام 2008 ما ن�سبته 25% من القيمة ال�سمية اأو ما يعادل 133.5 مليون دينار وهي خا�سعة 

ملوافقة الهيئة العامة للم�ساهمني, يف  حني  بلغت  ن�سبة الأرباح  املوزعة  على امل�ساهمني عن العام 2007 ما ن�سبته 30% من القيمة ال�سمية اأو 

ما يعادل 106.8 مليون دينار.
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* فيما يلي تفا�سيل الفوائد الدائنة على الت�سهيالت الئتمانية املبا�سرة:
باآلف الدنانري الأردنية

20082007

بنوك �سركـــــــــــــــــــــــــــاتاأفراد 

وموؤ�س�سات 

مالية

حكومات 

وقطاع 

عام

املجموعاملجموع

�سغرية 

ومتو�سطة

كربى

 399 25530 32  - 773 1 868 12  969 64510 6 كمبيالت وا�سناد خم�سومة

093 171 407 166 042 5  - 483 128  930 95227 4 ح�سابات جارية مدينة

198 432  850 885434 22  139 91134 289 263 27  652 60�سلف وقرو�س

 135 20 778 34 -  -  -  - 778 34 قرو�س عقارية

823 5 102 7  -  -  -  - 102 7 بطاقات اإئتمان

 648 659 392 927675 27  912 26235 431 162 66  129 114املجموع

32 -  فوائد دائنة

باآلف الدنانري الأردنيةاإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي :        

20082007

648 659 392 675 ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة *

176 119  795 128اأر�سدة لدى بنوك مركزية

942 216 773 125 ار�سدة وايداعات لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

369 66 376 17 موجودات مالية للمتاجرة

موجودات مالية حمددة بالقيمة العادلة من خالل 

بيان الدخل

 6 9948 064 

108 73 305 93 موجودات مالية متوفرة للبيع

815 39 994 80 موجودات مالية حمتفظ بها لتاريخ ال�ستحقاق

122 183 6291 128 1املجموع
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* فيما يلي تفا�سيل الفوائد 
املدينة على ودائع العمالء:

باآلف الدنـــــــــــــــانري الأردنيــــــــــة

20082007

حكومات �سركـــــــــــــــــــــــــــــــــــاتاأفراد 

وقطاع عام

املجموعاملجموع

�سغرية 

ومتو�سطة

كربى

867 8 907 7 690  930 3 517 1  770 1جارية وحتت الطلب

 386 95118 16   34  121  598198 16 توفري

203 366 934 325 440 65 238 93 515 17 741 149 لأجل وخا�سعة لأ�سعار

 478 27524 25  850 8 133 2  440852 13 �سهادات اإيداع

934 417 067 376 014 75  422 08299 20 549 181 املجموع

33  - فوائد مدينة

باآلف الدنانري الأردنيةاإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي :        

20082007

539 147 254 119 ودائع بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

934 417 067 376 ودائع عمالء *

864 59 690 61 تاأمينات نقدية

015 9 515 12 اأموال مقرت�سة

884 5 486 6 ر�سوم �سمان الودائع

236 640 012 576 املجموع

34 - �سايف اإيراد العمولت 

باآلف الدنانري الأردنيةاإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي :        

20082007

عمولت دائنة:

429 32 990 36 - ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة

576 50 975 61 - ت�سهيالت ائتمانية غري مبا�سرة

976 34 928 39 - اأخرى

628 6 164 7 يطرح: عمولت مدينة

353 111 729 131جمموع �سايف ايراد العمولت
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باآلف الدنانري الأردنية35 - )خ�سائر( اأرباح موجودات مالية للمتاجرة

2008اإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي :        

  )خ�سائر( ارباح متحققة

غري 

متحققة

املجموعتوزيعات

 300 - )217 1 (517 1اذونات خزينة و�سندات

)738 3 ( 321)606 4 ( 547ا�سهم �سركات 

)438 3 ( 321)823 5 (064 2املجموع

باآلف الدنانري الأردنية

2007

 ارباح ارباح متحققة

غري 

متحققة

املجموعتوزيعات

801 1 - 224 577 1اذونات خزينة و�سندات

490 1 329105 056 1ا�سهم �سركات 

291 3 105 633553 2املجموع

36 - )خ�سائر( اأرباح موجودات مالية حمددة

باآلف الدنانري الأردنيةبالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

2008اإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي :        

  )خ�سائر( ارباح متحققة

غري 

متحققة

املجموعتوزيعات

)601 3 ( - )601 3 (-اذونات خزينة و�سندات

2007

 ارباح  ارباح متحققة

غري 

متحققة

املجموعتوزيعات

196 1 - 089 1 107اذونات خزينة و�سندات

37 - )خ�سائر( اأرباح موجودات مالية متوفرة للبيع

باآلف الدنانري الأردنيةاإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي :        

20082007

110 5196 5اأرباح بيع موجودات مالية

775 9124 4عوائد التوزيعات

)042 2()824 16 (ينزل: خ�سائر تدين 

843 8)393 6 (املجموع
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38 - ح�سة البنك من توزيعات اأرباح �سركات تابعة وحليفة

اإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي :        

باآلف الدنانري الأردنية

20082007ا�ستثمارات البنك يف ال�سركات التابعة

500 5  - ال�سركة العربية الوطنية للتاأجري ذ م م

300 5  - �سركة جمموعة العربي لال�ستثمار ذ.م.م

  481  421البنك العربي لالأعمال

 765 9103 3 البنك العربي لتون�س

 -   706البنك العربي �سورية

  750  750�سركة الن�سر العربي

 - 349 2 م�سرف الوحدة

  182  198اأخرى

978 15  334 8املجموع

ا�ستثمارات البنك يف ال�سركات احلليفة

858 6  663 8بنك ُعمان العربي   

877 13  107 13البنك العربي الوطني

 084 2 084 2�سركة التاأمني العربية

  180  185�سركة الأبنية التجارية

 999 03922 24 املجموع

977 38 373 32 املجموع العام

39 – اإيرادات اأخرى

باآلف الدنانري الأردنيةاإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي :        

20082007

069 7 467 7 اإيرادات خدمات العمالء

937 2 826 1 بدل اإيجار �سناديق حديدية 

)383 4 ()593 10 ()خ�سائر( م�ستقات مالية 

399 14 188 49 اإيرادات اأخرى 

022 20 888 47 املجموع

40 - نفقات املوظفني

باآلف الدنانري الأردنيةاإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي :        

20082007

669 105 052 126  رواتب ومنافع وعالوات

326 5 926 5 ال�سمان الجتماعي

822 1 644 1 �سندوق الدخار

428 11 982 7 تعوي�س نهاية اخلدمة

798 3 985 3 نفقات طبية

 164 5931 1 نفقات تدريب

 164 19 116 24عالوات

009 9  201 5اأخرى

380 157 499 176 املجموع
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41 - م�ساريف اأخرى

باآلف الدنانري الأردنيةاإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي :        

                 31 كانــــــون الول   

20082007

617 22 047 27 م�ساريف مكاتب

280 40 178 35 م�ساريف مكتبية

 659 35 635 38م�ساريف خدمات خارجية

625 6 531 7 ر�سوم

561 16 148 13 م�ساريف اأنظمة املعلومات

 995 33 823 27م�ساريف اإدارية اأخرى

737 155 362 149املجموع

باآلف الدنانري الأردنية42 -  م�ستقات مالية

               31 كانــــــون الول    اإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي :        

20082007

159 120 5881 511 عقود فوائد اآجلة

197 848 9642 467 3عقود عمالت اأجنبية اآجلة

356 968 5523 979 3املجموع

تفا�سيل امل�ستقات املالية

      31 كانــــــون الول 2008

قيمة 

عادلة 

موجبة

قيمة عادلة 

�سالبة

جمموع 

القيمة 

ال�سمية

القيمة ال�سمية ح�سب ال�ستحقاق

من 3 اأ�سهر خالل 3 اأ�سهر

اىل �سنة

من �سنة 

اىل 3 

�سنوات

اأكرث من 3 

�سنوات

036 59 509 81 091 36  - 636 176 622 44 630 44 عقود فوائد اآجلة

 -  - 722 299 4681 863 190 163 9652 2 830 3 عقود عمالت اأجنبية اآجلة

م�ستقات مالية حمتفظ بها 

للمتاجرة

 48 460 47 5872 339 826 863 4681 335 813 81 50959 036 

 - 391 7 847 66 739 143 977 217 458 11   98عقود فوائد اآجلة

 -  -  -  -  -  -  - عقود عمالت اأجنبية اآجلة

م�ستقات مالية للتحوط لقاء 

القيمة العادلة

98   11 458 217 977 143 739 66 847 7 391 - 

454 35 521 81  -  - 975 116  -  - عقود فوائد اآجلة

 - 658 193 306 3 810 107 7741 304 1 -  - عقود عمالت اأجنبية اآجلة

م�ستقات مالية للتحوط لقاء 

التدفقات النقدية

 -  - 1 421 7491 107 810 3 306 275 179 35 454

490 94 079 364 966 405 0171 115 5522 979 0453 59 558 48 املجموع
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قيمة 

عادلة 

موجبة

قيمة عادلة 

�سالبة

جمموع 

القيمة 

ال�سمية

القيمة ال�سمية ح�سب ال�ستحقاق

من 3 اأ�سهر خالل 3 اأ�سهر

اىل �سنة

من �سنة 

اىل 3 

�سنوات

اأكرث من 3 

�سنوات

232 33 858 115 309 467 514 372 913 988  686 10121 19 عقود فوائد اآجلة

475 127 227 69 722 648 1 841 265536 382 3502 4 485 2 عقود عمالت اأجنبية اآجلة

م�ستقات مالية حمتفظ بها 

للمتاجرة

 21 586 26 0363 371 178 909 3552 116 031 185 085 160 707

192 78 697 31 596 5 603 15 088 131 886 4 440 2 عقود فوائد اآجلة

 -  -  -  -  -  -  - عقود عمالت اأجنبية اآجلة

م�ستقات مالية للتحوط لقاء 

القيمة العادلة

 2 440 4 886131 088  15 603 5 596 31 697 78 192

 -  -   158 -   158 -  - عقود فوائد اآجلة

 -  939 145 604 147 389 172 932 465 -  - عقود عمالت اأجنبية اآجلة

م�ستقات مالية للتحوط لقاء 

التدفقات النقدية

 -  -  466 090172 389  147 762145 939  - 

899 238  721 389362 269 3472 097 3561 968 9223 30 026 24 املجموع

  تدل القيمة العتبارية )ال�سمية( على قيمة املعامالت القائمة يف نهاية ال�سنة وهي ل تدل على خماطر ال�سوق او خماطر الئتمان .

باآلف الدنانري الأردنية

      31 كانــــــون الول 2007
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31 كانون الول 

2008

31 كانون الول 

2007

530 076 4034 075 5داخل الأردن

501 143 59917 675 17خارج الردن 

031 220 00221 751 22املجموع

20082007

 677 816142 152 داخل الأردن

160 618 564 643 خارج الردن 

837 760 380 796 املجموع

 43 - تركز املوجودات واليرادات طبقًا للتوزيع اجلغرايف 

اإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي :        

يقوم البنك مبمار�سة الأعمال امل�سرفية من خالل فروعه املنت�سرة يف الأردن واخلارج, وفيما يلي توزيع ملوجودات واإيرادات البنك

 طبقًا للتوزيع اجلغرايف:
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44- قطاعات الأعمال :

و�سف لأن�سطة القطاعات اأ- 

لدى البنك جمموعة متكاملة من املنتجات واخلدمات امل�سرفية مت اإعدادها لتلبية احتياجات عمالء البنك 

ويقوم بتطويرها دائما مبا يتنا�سب مع التغري امل�ستمر يف بيئة العمل امل�سريف واأدواته احلديثة , وفيما يلي 

موجز عن ن�ساطات هذه املجموعات يو�سح طبيعة عملها وخططها امل�ستقبلية : 

جمموعة الأعمال امل�سرفية   .1

والتمويل   , ال�سركات  قطاع  متويل  جمال  يف  امل�سرفية  اخلدمات  بتقدمي  املجموعة  هذه  تقوم 

املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة  , ومتويل  التجارة اخلارجية  املتخ�س�س ومتويل امل�ساريع, ومتويل 

احلجم , والبنوك واملوؤ�س�سات املالية .

 

جمموعة اخلزينة   .2

تعد هذه املجموعة م�سدر متويل للبنك ب�سكل عام , ولوحدات العمل الإ�سرتاتيجية ب�سكل خا�س, 

وهي املحرك التمويلي للبنك , وتعنى باإدارة �سيولته النقدية وخماطر ال�سوق يف اآن واحد . وتعمل 

هذه املجموعة على اإدارة موجودات البنك ومطلوباته �سمن الأطر التي حتددها لها اللجنة العليا 

الداخلية �سمن  التحويل  اأ�سعار  الأ�سا�س يف حتديد  املجموعة  وتعد هذه   . واملطلوبات  للموجودات 

دوائر البنك , كما اأنها تعمل كوحدة مركزية يف البنك للتنظيم املايل والتعامل الرئي�سي يف املجالت 

التالية : 

املبادلت يف العملة الأجنبية على اأنواعها .    -

م�ستقات العمالت الأجنبية .    -

الأ�سواق النقدية .    -

�سهادات الإيداع .   -

املقاي�سة يف الفائدة على اأنواعها .    -

امل�ستقات .    -

الأ�سهم .    -

جمموعة اخلدمات امل�سرفية اخلا�سة   .3

تهدف اإدارة الرثوات واخلدمات امل�سرفية اخلا�سة اإىل حتقيق عائد جمز للعمالء على ا�ستثماراتهم 

متو�سطة وطويلة الأجل مع املحافظة يف الوقت ذاته على �سالمة روؤو�س اأموالهم ويرتكز عمل اإدارة 

الرثوات واخلدمات امل�سرفية اخلا�سة على عن�سرين مهمني ,وهما :

- تقدمي امل�سورة املتخ�س�سة مع املعرفة العميقة يف خمتلف جمالت ال�ستثمار .

- تزود هذه املجموعة العمالء اأ�سحاب روؤو�س املال الكبرية بخدمات م�سرفية �سخ�سية م�سممة 

لتلبية الحتياجات اخلا�سة بهم.

كما اإن اأحد اأهداف هذه املجموعة الرئي�سية هو خلق توازن معتدل بني احتياجات العمالء ال�ستثمارية 

يف امل�ستقبل والرتكيز على متطلباتهم اليومية . 
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جمموعة خدمات التجزئة امل�سرفية   .4

تقوم هذه املجموعة بتقدمي اخلدمات امل�سرفية لالأفراد , وت�سعى لتلبية متطلباتهم من اخلدمات 

اخلدمات  منتجات  من  وجمموعة  فعالة  توزيع  منافذ  طريق  عن  وذلك   , الو�سائل  باأف�سل  املالية 

املتنوعة . وتعمل هذه املجموعة على الت�سال القريب املبا�سر مع العمالء من اأجل تقدمي اخلدمات 

املبا�سر  الهاتفي  كالت�سال  الإلكرتونية  القنوات  طريق  عن  وذلك  لهم  والدائمة  املالئمة  الفورية 

لي�سمل جميع  الت�سال  تو�سيع مركز  ومع   . املحمولة  الهواتف  الق�سرية عرب  والر�سائل  والإنرتنت 

املناطق وتلبيته للخدمات الواردة وال�سادرة �سيتمكن البنك من توفري خدمات متميزة للعمالء.

 
  فيما يلي بيانات قطاعات العمال وفق الأن�سطة البنكية:

باآلف الدنـــــــــــــــانري الأردنيــــــــــة

31 كانون الول 31 كانون الول 2008

2007

العمال 

امل�سرفية

اخلدمات اخلزينة 

امل�سرفية 

اخلا�سة

خدمات 

التجزئة

جمموعات 

اخرى

املجموع املجموع 

ت
دا

و
ج

و
مل
ا

نقد وار�سدة لدى بنوك 

وموؤ�س�سات م�سرفية

 - 6 468 387 - 190 736  - 6 659 1236 801 888

651 096 0214 795 5404 448 1 -  - 040 486 4412 860 ا�ستثمارات مالية

128 875 6729 839 10 - 335 069 1 828 9 - 509 760 9ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة

 364 186446 457  - 276 4   3384 372 568 80 موجودات اخرى

031 220 00221 751 54022 448 3471 264 8321 9 765 326 5189 701 10املجموع
ني

م
ه

سا
�
مل
 ا

ق
و
ق

ح
و
ت 

با
و
طل

مل
ا

782 484 1743 211 3 -  -  - 174 211 3 - بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

957 247 24312 252 13 - 997 331 2185 946 1 - 028 974 5ودائع عمالء

081 410 9171 786 1 - 872 98 354 101  - 691 586 1تاأمينات نقدية

217 529 714 920  663 458280 64 104 3 352 451 137 121 مطلوبات اأخرى

994 547 9543 579 9543 579 3 -  -  -  - حقوق امل�ساهمني

031 220 00221 751 61722 860 3273 495 6765 050 5262 662 8563 681 7املجموع

ية
مال

 ال
ت

انا
بي

 ال
ول

 ح
ت

حا
ضا

إي

تركز املوجودات واملطلوبات ح�سب قطاعات العمال ب- 
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45 -  اإدارة املخاطر امل�سرفية

يقوم البنك بادارة خماطره امل�سرفية املتنوعة بو�سائل متعددة وذلك من خالل ا�سرتاتيجية �ساملة مو�سوعة حتدد 

واملدير  الإدارة،  جمل�س  ت�سمل  البنك  يف  امل�سرفية  املخاطر  اإدارة  اأجهزة  اإن   . وتخفيفها  مواجهتها  و�سبل  املخاطر 

جمموعات  وروؤ�ساء  العام،  اخلزينة  ومدير  العام،  املايل  واملدير  العليا،  واملطلوبات  املوجودات  اإدارة  وجلنة  العام، 

العمل ورئي�س جمموعة اإدارة املخاطر، ومدير اإدارة التدقيق الداخلي، وروؤ�ساء الن�ساطات امل�ساندة ومديري املناطق 

ومنظومة اللجان املختلفة يف خمتلف امل�ستويات الإدارية.

و فيما يلي موجزا حول كيفية ادارة املخاطر امل�سرفية لدى البنك :

اإدارة خماطر الئتمان  .1

تعرف خماطر الئتمان باأنها احتمال اأن يكون العميل اأو الطرف املقابل غري قادر على الوفاء بالتزاماته املالية 

العادية  يوؤدي اىل الإع�سار و/اأو خ�سائر مالية. وتنتج خماطر الئتمان يف �سياق الأعمال  املتعاقد عليها مما 

للبنك .

يف �سعيه احلثيث لتطوير حجم الأعمال وزيادة حمفظة القرو�س والت�سهيالت امل�سرفية, يحر�س البنك دائما 

على تبني اأعلى م�ستويات املعايري الئتمانية, واتباع اأف�سل الأ�ساليب والتقنيات يف اإدارة خماطر الئتمان, والتي 

من �ساأنها املحافظة على جودة املحفظة الئتمانية, ومتتعها بدرجة عالية من النوعية.

ت
دا

را
ي
ل

ا

886 542 617 552 678 44 827 140 996 10 241 107 875 248 �سايف ايراد الفوائد

353 111 729 131 282 6 682 25   494)386 1 (657 100 �سايف ايراد العمولت 

598 106 034 112 192 74 573 5   06762 44 )860 11 (ايرادات اأخرى

837 760 380 796 152 125 082 172 552 11 922 149 672 337 �سايف اليرادات 

ت
فا

و
ر

�س
مل
ا

380 157 499 176  - 783 64 972 5 924 16 820 88 نفقات املوظفني

)وفر( خم�س�س 

تدين ت�سهيالت 

ائتمانية مبا�سرة

) 12 063( - 78   8 536 - ) 3 449( 5 639

661 19 955 20  - 456 8   289692 2 518 9 ا�ستهالكات واطفاءات

خم�س�سات متنوعة 

اأخرى

 -  3 171 -  -  -  3 171 5 702

737 155 362 149  - 392 67 989 4 484 16 497 60 م�ساريف اأخرى

119 344 538 346  - 167 149 731 11 868 38 772 146 جمموع امل�سروفات 

ة
ن
�س

ال
ل 

خ
د

دخل ال�سنة قبل 

ال�سريبة

 190 900 111 054)179  ( 22 915 125 152 449 842 416 718

062 82 668 89 837 15 173 8   053294 28 311 37 ينزل: �سريبة الدخل

656 334 174 360 315 109 742 14 )473  (001 83 589 153 دخل ال�سنة

باآلف الدنـــــــــــــــانري الأردنيــــــــــة

31 كانون الول

    2008                                                                                                                                  2007

العمال 

امل�سرفية

اخلدمات اخلزينة 

امل�سرفية 

اخلا�سة

خدمات 

التجزئة

جمموعات 

اخرى

املجموع املجموع 
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وتطوير  حتديث  خالل  من  الئتمان  اإدارة  حتكم  التي  املوؤ�س�سية  الأطر  بتعزيز  البنك  يقوم  ال�سياق  هذا  ويف 

ال�سيا�سات والإجراءات ب�سكل م�ستمر.

الرتكزات الئتمانية :  ·
يلتزم البنك العربي بتعليمات البنك املركزي الأردين بخ�سو�س حد الإقرا�س القانوين للعميل الواحد البالغ 

حوايل 25%من راأ�س املال التنظيمي. 

اأ�س�س الت�سنيف الئتماين لعمالء البنك :  ·
يتم ت�سنيف خماطر العمالء وفق الأ�س�س التالية:

1(  ت�سنيف خماطر املقرت�س:

يتم هذا الت�سنيف بناء على تقييم القطاع القت�سادي , املوقع التناف�سي , الأداء الت�سغيلي , التدفق 

النقدي , الو�سع املايل والإدارة.

2(  ت�سنيف خماطر القر�س:

يتم ت�سنيف خماطر القر�س بناء على تقييم  الكفالت املقدمة , هيكل القر�س , مدة القر�س ال�سمانات 

املقدمة.

تخفيف خماطر الئتمان :  ·
يقوم البنك بتقدمي الهيكل املنا�سب للت�سهيالت ومراقبة ومتابعة ا�ستغالل الت�سهيالت وا�ستيفاء ال�سمانات 

)كم�سدر ثان لل�سداد( لتخفيف خماطر الئتمان.

اآلية درا�سة الت�سهيالت :   ·
توجد يف البنك وحدات اأدارية منف�سلة مهمتها درا�سة الئتمان والرقابة عليه ومتابعة ا�ستغالله وت�سديده 

وحدة  التنفيذ,  والدرا�سة,وحدة  التحليل  وحدة  الئتمانية,  العالقة  تطوير  وحدة  هي  الوحدات  وهذه 

الرقابة.

خماطر الرتكز اجلغرايف   .2

يحد البنك من خماطر تركز اجلغرايف من خالل توزيع ن�ساطاته على عدة قطاعات وعلى عدة مناطق جغرافية 

داخل وخارج اململكة. 

ويبني الإي�ساح )46 - هــا( تركز املوجودات طبقًا للتوزيع اجلغرايف.

خماطر اأ�سعار الفوائد  .3

تتعلق بتغري قيمة الأدوات املالية نتيجة تقلب اأ�سعار الفوائد ويوجد يف البنك عدة جلان من مهامها تقليل اثر 

هذه املخاطر اإىل احلد الأدنى والإي�ساح )47( يبني مدى تعر�س البنك لتقلبات اأ�سعار الفوائد.
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4. خماطر ال�سيولة النقدية

عدة  يوجد  الغر�س  ولهذا  والطويلة  الق�سرية  الآجال  يف  النقدية  التزاماته  مواجهة  على  البنك   بقدرة  تتعلق 

م�ستويات اأدارية يف البنك من مهامها مراجعة اإدارة موجودات ومطلوبات البنك واإدارة ال�سيولة النقدية ويبني 

الإي�ساح رقم )48( اأجال ا�ستحقاق املوجودات واملطلوبات.

5. خماطر التعامل بالقطع الأجنبي

وهي املخاطر الناجتة عن تغري قيمة الأدوات املالية نتيجة تقلب اأ�سعار ال�سرف . ويتاألف معظم الدخل من فروق 

العمالت الأجنبية يف البنك العربي من الدخل الناجت عن تعامل عمالء البنك. ويتبع البنك �سيا�سة مدرو�سة يف 

اأدارة مراكزه  بالعمالت الأجنبية وبني الي�ساح )50( �سايف مراكز العمالت الأجنبية.

6. خماطر ال�سوق

وهي املخاطر الناجمة عن احتمال تغيري الأ�سعار ومعدل العائد يف ال�سوق ولهذا الغر�س يقوم البنك ومن خالل 

عدة جهات  بالإ�سراف والرقابة  واإدارة هذه املخاطر.

يقوم البنك مبتابعة التطورات يف الأ�سواق املالية العاملية والتغريات فيها ب�سكاًل م�ستمرًا ويقوم باجراءات تهدف 

للحد من تلك املخاطر عن طريق اتباع عدة ا�ساليب منها على �سبيل املثال التحوط وتبديل املراكز كلما اقت�ست 

احلاجة لذلك .

 46 - خماطر الئتمان

اإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي :        

اأ - اجمايل التعر�س ملخاطر الئتمان )بعد خم�س�س التدين وقبل خمففات املخاطر(

باآلف الدنانري الأردنية

         31 كانــــــــون الول

20082007

التعر�س الئتماين املرتبط باملوجودات :

914 712 0062 820 2ار�سدة لدى بنوك مركزية

168 907 9963 632 3ار�سدة وايداعات لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

848 413 952 67موجودات مالية للمتاجرة

929 112 940 108موجودات مالية حمددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

128 875 6729 839 10ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة

445 404 7781 161 2موجودات مالية متوفرة للبيع

057 081 8931 939ا�ستثمارات حمتفظ بها لتاريخ ال�ستحقاق

611 253 498 302موجودات اأخرى

التعر�س الئتماين املرتبط بنود خارج امليزانية :

039 132 4631 090 1اعتمادات

 518 112261 280 قبولت

432 785 5464 302 7كفالت

785 153 2722 989 1ت�سهيالت ائتمانية ممنوحة وغري م�ستغلة

874 093 12828 536 31املجموع
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ب - ت�سنيف الت�سهيالت الئتمانية املبا�سرة ح�سب درجة املخاطر

اجلدول التايل يبني ت�سنيف الت�سهيالت الئتمانية املبا�سرة ح�سب درجة املخاطر با�ستخدام نظام الت�سيف الئتماين يف البنك. 

باآلف الدنانري الأردنية

                                                                                                                        

2008                                                                                                                     2007

بنوك �سركــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتاأفراد 

وموؤ�س�سات 

مالية

حكومات 

وقطاع عام

املجموعاملجموع

�سغرية 

ومتو�سطة

كربى

ت�سهيالت عاملة/متدنية 

املخاطر

 277 377  161 978   1 052 562  798 100 745 4723 035 4895 799 960

909 051 2514 730 7 -  -  686 302 6   310 464   255 963ت�سهيالت عاملة/مقبولة املخاطر 

807 43 865 87  -  -  328 59   491 19  046 9 حتت املراقبة

 290 305 868 288  -  -  381 57   394 186  093 45 غري عاملة

494 70 589 58  -  -  547 26    707 15  335 16  دون امل�ستوى

302 164 707 68  -  -  486 5  500 55  721 7  م�سكوك فيها

494 70 572 161  -  -  348 25  187 115  037 21  هالكة

966 200 47310 142 47211 745 100 798 957 471 1737 832 771 294 1املجموع

647 91 532 85  -  - 129 20  542 86163 1 يطرح: فوائد معلقة

191 234 269 217   -  -  862 103   918 75 489 37 يطرح: خم�س�س التدين

128 875 6729 839 10 472 745 100 966798 347 7137 692 421 255 1ال�سايف

ج- القيمة العادلة ل�سمانات الت�سهيالت الئتمانية بنهاية العام 2008

بلغت القيمة العادلة ل�سمانات الت�سهيالت الئتمانية بنهاية العام 2008 كما يلي:

باآلف الدنانري الأردنية

31 كانون الأول 2008

بنوك �سركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتاأفراد 

وموؤ�س�سات 

مالية

حكومات 

وقطاع عام

املجموع

�سغرية 

ومتو�سطة

كربى

ال�سمانات مقابل:

710 193 0582 133  140 428511 314 2111 191 873 43 ت�سهيالت عاملة/متدنية املخاطر

686 728 5   098 51   -    105 920 4  679 378 804 378ت�سهيالت عاملة/مقبولة املخاطر 

759 56  -  - 671 38 555 11  533 6حتت املراقبة

685 131  -   78 073 95024 86 584 20 غري عاملة

115 34  -  - 608 10 880 15 627 7 دون امل�ستوى

854 32  -   78 891 2842 22 601 7 م�سكوك فيها

716 64  -  - 574 10 786 48 356 5 هالكة

840 110 8   156 184 218 511 277 297 3956 668 794 449 املجموع

   منها:

685 526 9301 1  218 478511 786 119 183 940 43 تاأمينات نقدية

857 068 5343 17  - 641 033 6113 17   71كفالت بنكية مقبولة

635 910 1 -  - 513 601 1 255 867273 35 عقارية

126 245 941 9  - 155 230 268 4   762اأ�سهم متداولة

786 231  -  - 213 145  268 30522 64 �سيارات واآليات

751 127 7511 154  - 277 500 874 167 849 304 اخرى

840 110 1568 184 218 511 277 297 3956 668 794 449 املجموع

31 كانون الول 
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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 الئتماين لوكالت الت�سنيف الئتمانية العاملية . 

باآلف الدنانري الأردنية

31 كانون الأول 2008

موجودات مالية الت�سنيف الئتماين 

للمتاجرة

موجودات مالية 

حمددة بالقيمة 

العادلة من خالل

بيان الدخل

موجودات مالية 

متوفرة للبيع

ا�ستثمارات 

حمتفظ بها لتاريخ 

ال�ستحقاق

املجموع 

القطاع اخلا�س 

A- اىل AAA 382 691  091 5117 634 776 46 004 3 من

B- اىل BBB+ 627 237 - 848 214 779 22  - من 

B- اقل من -  -  -  -  - 

445 93  125 42 323 37 703 29413  غري م�سنف

109 256 6772 890 096 275 6821 25 654 64 حكومات وقطاع عام

563 278 8933 939 778 161 9402 108 952 67 املجموع

31 كانون الأول 2007القطاع اخلا�س 

A- اىل AAA 781 825 637 10 894 759 937 47 313 7 من

B- اىل BBB+ 254 171 059 2 863 143 332 25  - من

B- اقل من -  -  -  -  - 

042 65 389 14 017 36 342 14 294  غري م�سنف

202 950 9721 053 6711 464 318 25 241 406 حكومات وقطاع عام

279 012 0573 081 4451 404 9291 112 848 413 املجموع

 هـ - التعر�س ملخاطر الئتمان للموجودات ح�سب التوزيع اجلغرايف :

باآلف الدنانري الأردنية

البلدان العربية الأردن

الأخرى

اآ�سيا *
بقية اأمريكااأوروبا

دول 

العامل

املجموع

006 820 2 -  -  - 283  996 478 7271 340 1ار�سدة لدى بنوك مركزية

ار�سدة وايداعات لدى بنوك وموؤ�س�سات 

م�سرفية

 16 9182 927 424 4 874 681 719 2 061 - 3 632 996

952 67  -  - 004 3  - 654 64 294  موجودات مالية للمتاجرة

موجودات مالية حمددة بالقيمة العادلة من 

خالل بيان الدخل

 -  -  108 940 -  -  -  108 940

672 839 10 -  - 526 154 219 269 127 137 8008 278 2ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة

778 161 2 - 520 356 755 17 224 80 691 285 5881 421 موجودات مالية متوفرة للبيع

893 939  -  -  - 957 2 394 373 542 563 ا�ستثمارات حمتفظ بها لتاريخ ال�ستحقاق

498 302  - 007 2 207 60 910 5 394 164 980 69 موجودات اأخرى

735 873 20 - 588 360 211 917 407 472 680 431 84914 691 4املجموع كما يف 31 كانون الول 2008

100 761 85219  762 339 601 570 5552 631 682 553 64812 664 3املجموع كما يف 31 كانون الول 2007

* با�ستثناء البلدان العربية.
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و - التعر�س ملخاطر الئتمان للموجودات ح�سب القطاع القت�سادي :

باآلف الدنانري الأردنية

�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركات

زراعةجتارةعقاراتان�ساءات�سناعة وتعدينافراد

 -  - 294   -  -  - موجودات مالية للمتاجرة

موجودات مالية حمددة بالقيمة العادلة من 

خالل بيان الدخل

 -  -  -  29 548 11 175 - 

310 46 263 210 8151 665 554 788 2621 925 4211 255 1ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة

 - 737 40 556 55 776  658 53  - موجودات مالية متوفرة للبيع

 -  -  091 32 - 155 3  - ا�ستثمارات حمتفظ بها لتاريخ ال�ستحقاق

 310 17546 262 1 304 330783 789 0751 982 4211 255 1املجموع كما يف 31 كانون الول 2008

                                                         �ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركات

بنوك خدمات عامةنقل�سياحة وفنادق

وموؤ�س�سات 

مالية

حكومة

وقطاع عام

املجموع

952 67 654 64 004 3  -  -  - موجودات مالية للمتاجرة

موجودات مالية حمددة بالقيمة 

العادلة من خالل بيان الدخل

 -  -  20 922 21 613 25 682 108 940

672 839 47210 745 100 798 202 953 6591 206 614 244 ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة

778 161 0962 275 0141 582 101 110 100 40 740 3 موجودات مالية متوفرة للبيع

ا�ستثمارات حمتفظ بها لتاريخ 

ال�ستحقاق

 -  -   500 13 471 890 677 939 894

املجموع كما يف 31 كانون 

الول 2008

 248 354 246 7592 084 7251 418 2023 001 58114 118 236
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 47 - خماطر ا�سعار الفائدة

اإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي :        

اأ - فيما يلي بيان مدى تعر�س البنك لتقلبات ا�سعار الفائدة كما يف 31 كانون الأول 2008 

) يتم الت�سنيف على ا�سا�س فرتات اعادة ت�سعري الفائدة او ال�ستحقاق ايهما اقرب( :

باآلف الدنانري الأردنية

اأكرث من 3 اأ�سهر ولغاية 6 لغاية 3 اأ�سهراملوجودات

اأ�سهر

اأكرث من 6 اأ�سهر 

ولغاية �سنة

غري خا�سعة ملخاطر ا�سعار اأكرث من 3 �سنواتاأكرث من �سنة ولغاية 3 �سنوات

الفائدة

املجموع

121 206 121 206  -  -  -  -  - النقد يف اخلزينة

931 819 931 819  -  -  -  -  - ر�سيد الحتياطي اللزامي لدى بنوك مركزية

075 000 2022 218 837 102 276 21  - 736 119 024 538 1ار�سدة لدى بنوك مركزية

996 632 7233 468  141 722 7 618 65 670 303 122 787 2ار�سدة وايداعات لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

779 71 827 3  - 294   - 753 6 905 60 موجودات مالية للمتاجرة

940 108  -  - 283 6 499 12 091 54 067 36 موجودات مالية حمددة بالقيمة العادلة 

672 839 10 - 724 509 7161 541 806 589 4361 736 9901 461 5ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة

205 384 4272 222 100 95 219 166   401 629 878 211 180 059 1موجودات مالية متوفرة للبيع

893 939  - 705 17 728 165 388 137 199 320 873 298 ا�ستثمارات حمتفظ بها لتاريخ ال�ستحقاق

646 241 6461 241 1 -  -  -  -  - ا�ستثمارات يف �سركات تابعة وحليفة

221 184  221 184 -  -  -  -  - موجودات ثابتة

498 302 498 302  -  -  -  -  - موجودات اأخرى

025 19 025 19  -  -  -  -  - موجودات �سريبية موؤجلة 

002 751 62122 686 5073 725 2381 909 712 434 7632 752 1612 242 11جمموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

174 211 7193 461  -  - 957 13 073 64 425 671 2ودائع بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

243 252 94113 738 5622 42 963 211 693 337 518 653 566 267 9ودائع عمالء

917 786 1 - 877 248 302 89 079 262 251 286 408 900 تاأمينات نقدية

610 379 000 25  -  -  -  - 610 354 اأموال مقرت�سة

200 67 200 67  -  -  -  -  - خم�س�سات متنوعة

916 102 916 102  -  -  -  -  - خم�س�س �سريبة الدخل

430 362 430 362  -  -  -  -  - مطلوبات اأخرى

558 8 558 8  -  -  -  -  - مطلوبات �سريبية موؤجلة

954 579 9543 579 3 -  -  -  -  - حقوق امل�ساهمني

002 751 71822 346 4397 291 265 301 729 613 842 003 0091 194 13جمموع املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

 - )097 660 3(068 434 9731 607 983 820 9211 748 1)848 951 1(الفجوة للفئة 

 -  - 097 660 0293 226 0562 618 1)927 202 ()848 951 1(الفجوة الرتاكمية
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 47 - خماطر ا�سعار الفائدة

اإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي :        

اأ - فيما يلي بيان مدى تعر�س البنك لتقلبات ا�سعار الفائدة كما يف 31 كانون الأول 2008 

) يتم الت�سنيف على ا�سا�س فرتات اعادة ت�سعري الفائدة او ال�ستحقاق ايهما اقرب( :

باآلف الدنانري الأردنية

اأكرث من 3 اأ�سهر ولغاية 6 لغاية 3 اأ�سهراملوجودات

اأ�سهر

اأكرث من 6 اأ�سهر 

ولغاية �سنة

غري خا�سعة ملخاطر ا�سعار اأكرث من 3 �سنواتاأكرث من �سنة ولغاية 3 �سنوات

الفائدة

املجموع

121 206 121 206  -  -  -  -  - النقد يف اخلزينة

931 819 931 819  -  -  -  -  - ر�سيد الحتياطي اللزامي لدى بنوك مركزية

075 000 2022 218 837 102 276 21  - 736 119 024 538 1ار�سدة لدى بنوك مركزية

996 632 7233 468  141 722 7 618 65 670 303 122 787 2ار�سدة وايداعات لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

779 71 827 3  - 294   - 753 6 905 60 موجودات مالية للمتاجرة

940 108  -  - 283 6 499 12 091 54 067 36 موجودات مالية حمددة بالقيمة العادلة 

672 839 10 - 724 509 7161 541 806 589 4361 736 9901 461 5ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة

205 384 4272 222 100 95 219 166   401 629 878 211 180 059 1موجودات مالية متوفرة للبيع

893 939  - 705 17 728 165 388 137 199 320 873 298 ا�ستثمارات حمتفظ بها لتاريخ ال�ستحقاق

646 241 6461 241 1 -  -  -  -  - ا�ستثمارات يف �سركات تابعة وحليفة

221 184  221 184 -  -  -  -  - موجودات ثابتة

498 302 498 302  -  -  -  -  - موجودات اأخرى

025 19 025 19  -  -  -  -  - موجودات �سريبية موؤجلة 

002 751 62122 686 5073 725 2381 909 712 434 7632 752 1612 242 11جمموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

174 211 7193 461  -  - 957 13 073 64 425 671 2ودائع بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

243 252 94113 738 5622 42 963 211 693 337 518 653 566 267 9ودائع عمالء

917 786 1 - 877 248 302 89 079 262 251 286 408 900 تاأمينات نقدية

610 379 000 25  -  -  -  - 610 354 اأموال مقرت�سة

200 67 200 67  -  -  -  -  - خم�س�سات متنوعة

916 102 916 102  -  -  -  -  - خم�س�س �سريبة الدخل

430 362 430 362  -  -  -  -  - مطلوبات اأخرى

558 8 558 8  -  -  -  -  - مطلوبات �سريبية موؤجلة

954 579 9543 579 3 -  -  -  -  - حقوق امل�ساهمني

002 751 71822 346 4397 291 265 301 729 613 842 003 0091 194 13جمموع املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

 - )097 660 3(068 434 9731 607 983 820 9211 748 1)848 951 1(الفجوة للفئة 

 -  - 097 660 0293 226 0562 618 1)927 202 ()848 951 1(الفجوة الرتاكمية
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ب - فيما يلي بيان مدى تعر�س البنك لتقلبات ا�سعار الفائدة كما يف 31 كانون الأول 2007 

) يتم الت�سنيف على ا�سا�س فرتات اعادة ت�سعري الفائدة او ال�ستحقاق ايهما اقرب( :

باآلف الدنانري الأردنية

اأكرث من 3 اأ�سهر ولغاية 6 لغاية 3 اأ�سهراملوجودات

اأ�سهر

اأكرث من 6 اأ�سهر 

ولغاية �سنة

غري خا�سعة ملخاطر ا�سعار اأكرث من 3 �سنواتاأكرث من �سنة ولغاية 3 �سنوات

الفائدة

املجموع

806 806181 181 -  -  -  -  - النقد يف اخلزينة

505 505818 818 -  -  -  -  - ر�سيد الحتياطي اللزامي لدى بنوك مركزية

409 894 8151 922110 27770 72721 335189 333278 223 1ار�سدة لدى بنوك مركزية

168 907 0913 316 - -740 303208 034191 191 3ار�سدة وايداعات لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

648 419 800 5 - -016 772108 060147 158موجودات مالية للمتاجرة

929 112 -  - 382 3217 72512 50154 38موجودات مالية حمددة بالقيمة العادلة 

128 875 9 - 237 514 7871 275528 619 9341 616 8951 595 4ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة

595 612 1501 980208 605114 215  179 27766 404119 888موجودات مالية متوفرة للبيع

081057 1 - 262 84899 658238 899129 39064 548ا�ستثمارات حمتفظ بها لتاريخ ال�ستحقاق

422 422870 870 -  -  -  -  - ا�ستثمارات يف �سركات تابعة وحليفة

748 748181 181 -  -  -  -  - موجودات ثابتة

611 611253 253 -  -  -  -  - موجودات اأخرى

005 00511 11 -  -  -  -  - موجودات �سريبية موؤجلة 

031 220 95321 957 4012 799 8991 011 9161 333 2452 473 6172 643 10جمموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

172 130 8133 390 -  - 219 1695 971124 609 2ودائع بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

957 247 32912 495 7742 02135 901177 150342 486 782 710 8ودائع عمالء

081 410 1-220 506216 21875 884231 253230 656تاأمينات نقدية

610 354- -  -  -  - 610 354اأموال مقرت�سة

572 57285 85 -  -  -  -  - خم�س�سات متنوعة

088 08894 94 -  -  -  -  - خم�س�س �سريبة الدخل

997 997330 330 -  -  -  -  - مطلوبات اأخرى

560 56018 18 -  -  -  -  - مطلوبات �سريبية موؤجلة

994 547 9943 547 3 -  -  -  -  - حقوق امل�ساهمني

031 220 35321 963 9946 527251 338252 203579 616841 331 12جمموع املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

 - )400 005 4(407 547 3721 578759 754 0421 632 1)999 687 1(الفجوة للفئة 

 -  - 400 005 9934 457 6212 698 1)957 55()999 687 1(الفجوة الرتاكمية
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ب - فيما يلي بيان مدى تعر�س البنك لتقلبات ا�سعار الفائدة كما يف 31 كانون الأول 2007 

) يتم الت�سنيف على ا�سا�س فرتات اعادة ت�سعري الفائدة او ال�ستحقاق ايهما اقرب( :

باآلف الدنانري الأردنية

اأكرث من 3 اأ�سهر ولغاية 6 لغاية 3 اأ�سهراملوجودات

اأ�سهر

اأكرث من 6 اأ�سهر 

ولغاية �سنة

غري خا�سعة ملخاطر ا�سعار اأكرث من 3 �سنواتاأكرث من �سنة ولغاية 3 �سنوات

الفائدة

املجموع

806 806181 181 -  -  -  -  - النقد يف اخلزينة

505 505818 818 -  -  -  -  - ر�سيد الحتياطي اللزامي لدى بنوك مركزية

409 894 8151 922110 27770 72721 335189 333278 223 1ار�سدة لدى بنوك مركزية

168 907 0913 316 - -740 303208 034191 191 3ار�سدة وايداعات لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

648 419 800 5 - -016 772108 060147 158موجودات مالية للمتاجرة

929 112 -  - 382 3217 72512 50154 38موجودات مالية حمددة بالقيمة العادلة 

128 875 9 - 237 514 7871 275528 619 9341 616 8951 595 4ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة

595 612 1501 980208 605114 215  179 27766 404119 888موجودات مالية متوفرة للبيع

081057 1 - 262 84899 658238 899129 39064 548ا�ستثمارات حمتفظ بها لتاريخ ال�ستحقاق

422 422870 870 -  -  -  -  - ا�ستثمارات يف �سركات تابعة وحليفة

748 748181 181 -  -  -  -  - موجودات ثابتة

611 611253 253 -  -  -  -  - موجودات اأخرى

005 00511 11 -  -  -  -  - موجودات �سريبية موؤجلة 

031 220 95321 957 4012 799 8991 011 9161 333 2452 473 6172 643 10جمموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

172 130 8133 390 -  - 219 1695 971124 609 2ودائع بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

957 247 32912 495 7742 02135 901177 150342 486 782 710 8ودائع عمالء

081 410 1-220 506216 21875 884231 253230 656تاأمينات نقدية

610 354- -  -  -  - 610 354اأموال مقرت�سة

572 57285 85 -  -  -  -  - خم�س�سات متنوعة

088 08894 94 -  -  -  -  - خم�س�س �سريبة الدخل

997 997330 330 -  -  -  -  - مطلوبات اأخرى

560 56018 18 -  -  -  -  - مطلوبات �سريبية موؤجلة

994 547 9943 547 3 -  -  -  -  - حقوق امل�ساهمني

031 220 35321 963 9946 527251 338252 203579 616841 331 12جمموع املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

 - )400 005 4(407 547 3721 578759 754 0421 632 1)999 687 1(الفجوة للفئة 

 -  - 400 005 9934 457 6212 698 1)957 55()999 687 1(الفجوة الرتاكمية
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 48 - خماطر ال�سيولة

اإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي :        

اأ - فيما يلي بيان ا�ستحقاق املوجودات واملطلوبات كما يف 31 كانون الأول 2008:

باآلف الدنانري الأردنية

اأكرث من �سهر ولغاية 3 لغاية �سهر واحداملوجودات

اأ�سهر

اأكرث من 3 اأ�سهر 

ولغاية 6 اأ�سهر

اأكرث من 6 اأ�سهر ولغاية 

�سنة

اأكرث من �سنة ولغاية 3 

�سنوات

املجموعبدون ا�ستحقاقاأكرث من 3 �سنوات

121 206 121 206  -  -  -  -  -  - النقد يف اخلزينة

931 819 931 819  -  -  -  -  -  - ر�سيد الحتياطي اللزامي لدى بنوك مركزية

075 000 2022 218 837 102 276 21  - 736 119 267 301 757 236 1ار�سدة لدى بنوك مركزية

996 632 7233 468  141  - 618 65 670 303 068 734 776 060 2ار�سدة وايداعات لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

779 71 827 3  - 3،298   - 753 6 901 57  - موجودات مالية للمتاجرة

940 108  - 20،592  375 77  - 421 7 552 3  - موجودات مالية حمددة بالقيمة العادلة 

672 839 10 - 724 509 7161 541 806 589 4361 736 0171 111 9732 350 3ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة

205 384 4272 222 018 392 963 867 219 123 776 164 238 227 564 386 موجودات مالية متوفرة للبيع

893 939  - 382 25 407 252 480 144 565 243 569 134 490 139 ا�ستثمارات حمتفظ بها لتاريخ ال�ستحقاق

646 241 6461 241 1 -  -  -  -  -  - ا�ستثمارات يف �سركات تابعة وحليفة

221 184 221 184  -  -  -  -  -  - موجودات ثابتة

498 302 971 171  -  -  - 263 65 514 43 750 21 موجودات اأخرى

025 19 025 19  -  -  -  -  -  - موجودات �سريبية موؤجلة 

002 751 09422 556 6943 050 0352 764 1231 923 6201 647 1262 613 3103 196 7جمموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

174 211 1863 371  -  - 13،957  073 64 733 383 225 378 2ودائع بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

243 252 51813 342 5624 42 963 211 693 337 518 653 875 507 1141 156 6ودائع عمالء

917 786 1 - 877 248 302 89 079 262 251 286 001 348 407 552 تاأمينات نقدية

610 379  - 610 354  -  -  - 000 25  - اأموال مقرت�سة

200 67 200 67  -  -  -  -  -  - خم�س�سات متنوعة

916 102 916 102  -  -  -  -  -  - خم�س�س �سريبة الدخل

430 362 185 294  -  -  - 121 34 749 22 375 11 مطلوبات اأخرى

558 8 558 8  -  -  -  -  -  - مطلوبات �سريبية موؤجلة

954 579 9543 579 3 -  -  -  -  -  - حقوق امل�ساهمني

002 751 51722 766 0498 646 265 301 729 613 963 037 3581 287 1212 098 9جمموع املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

-)423 210 5(645 404 7701 462 3941 309 6571 609 7681 325 1)811 901 1(الفجوة للفئة 

-- 423 210 7785 805 0083 343 6142 033 1)043 576 ()811 901 1(الفجوة الرتاكمية
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 48 - خماطر ال�سيولة

اإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي :        

اأ - فيما يلي بيان ا�ستحقاق املوجودات واملطلوبات كما يف 31 كانون الأول 2008:

باآلف الدنانري الأردنية

اأكرث من �سهر ولغاية 3 لغاية �سهر واحداملوجودات

اأ�سهر

اأكرث من 3 اأ�سهر 

ولغاية 6 اأ�سهر

اأكرث من 6 اأ�سهر ولغاية 

�سنة

اأكرث من �سنة ولغاية 3 

�سنوات

املجموعبدون ا�ستحقاقاأكرث من 3 �سنوات

121 206 121 206  -  -  -  -  -  - النقد يف اخلزينة

931 819 931 819  -  -  -  -  -  - ر�سيد الحتياطي اللزامي لدى بنوك مركزية

075 000 2022 218 837 102 276 21  - 736 119 267 301 757 236 1ار�سدة لدى بنوك مركزية

996 632 7233 468  141  - 618 65 670 303 068 734 776 060 2ار�سدة وايداعات لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

779 71 827 3  - 3،298   - 753 6 901 57  - موجودات مالية للمتاجرة

940 108  - 20،592  375 77  - 421 7 552 3  - موجودات مالية حمددة بالقيمة العادلة 

672 839 10 - 724 509 7161 541 806 589 4361 736 0171 111 9732 350 3ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة

205 384 4272 222 018 392 963 867 219 123 776 164 238 227 564 386 موجودات مالية متوفرة للبيع

893 939  - 382 25 407 252 480 144 565 243 569 134 490 139 ا�ستثمارات حمتفظ بها لتاريخ ال�ستحقاق

646 241 6461 241 1 -  -  -  -  -  - ا�ستثمارات يف �سركات تابعة وحليفة

221 184 221 184  -  -  -  -  -  - موجودات ثابتة

498 302 971 171  -  -  - 263 65 514 43 750 21 موجودات اأخرى

025 19 025 19  -  -  -  -  -  - موجودات �سريبية موؤجلة 

002 751 09422 556 6943 050 0352 764 1231 923 6201 647 1262 613 3103 196 7جمموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

174 211 1863 371  -  - 13،957  073 64 733 383 225 378 2ودائع بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

243 252 51813 342 5624 42 963 211 693 337 518 653 875 507 1141 156 6ودائع عمالء

917 786 1 - 877 248 302 89 079 262 251 286 001 348 407 552 تاأمينات نقدية

610 379  - 610 354  -  -  - 000 25  - اأموال مقرت�سة

200 67 200 67  -  -  -  -  -  - خم�س�سات متنوعة

916 102 916 102  -  -  -  -  -  - خم�س�س �سريبة الدخل

430 362 185 294  -  -  - 121 34 749 22 375 11 مطلوبات اأخرى

558 8 558 8  -  -  -  -  -  - مطلوبات �سريبية موؤجلة

954 579 9543 579 3 -  -  -  -  -  - حقوق امل�ساهمني

002 751 51722 766 0498 646 265 301 729 613 963 037 3581 287 1212 098 9جمموع املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

-)423 210 5(645 404 7701 462 3941 309 6571 609 7681 325 1)811 901 1(الفجوة للفئة 

-- 423 210 7785 805 0083 343 6142 033 1)043 576 ()811 901 1(الفجوة الرتاكمية
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ب - فيما يلي بيان ا�ستحقاق املوجودات واملطلوبات كما يف 31 كانون الأول 2007:

باآلف الدنانري الأردنية

اأكرث من �سهر ولغاية 3 لغاية �سهر واحداملوجودات

اأ�سهر

اأكرث من 3 اأ�سهر ولغاية 

6 اأ�سهر

اأكرث من 6 اأ�سهر ولغاية 

�سنة

اأكرث من �سنة ولغاية 3 

�سنوات

املجموعبدون ا�ستحقاقاأكرث من 3 �سنوات

806 181 806 181  -  -  -  -  -  - النقد يف اخلزينة

505 818 505 818  -  -  -  -  -  - ر�سيد الحتياطي اللزامي لدى بنوك مركزية

409 894 8151 110 922 70 277 21 727 189 335 278 691 349 642 873 ار�سدة لدى بنوك مركزية

168 907 0913 316  -  - 740 208 303 191 219 018 8151 172 2ار�سدة وايداعات لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

648 419 800 5  -  - 016 108 772 147 557 104 503 53 موجودات مالية للمتاجرة

929 112  -  - 382 7 321 12 725 54 184 14 317 24 موجودات مالية حمددة بالقيمة العادلة 

128 875 9 - 237 514 7871 528 275 619 9341 616 2321 163 6632 432 2ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة

595 612 1501 208 980 114 605 215 179 66 277 119 751 606 653 281 موجودات مالية متوفرة للبيع

057 081 1 - 262 99 848 238  658 129 899 93264 130 458 417 ا�ستثمارات حمتفظ بها لتاريخ ال�ستحقاق

422 870 422 870  -  -  -  -  -  - ا�ستثمارات يف �سركات تابعة وحليفة

748 181 748 181  -  -  -  -  -  - موجودات ثابتة

611 253 605 127  -  -  - 003 63  002 00142 21 موجودات اأخرى

005 11 005 11  -  -  -  -  -  - موجودات �سريبية موؤجلة 

031 220 94721 831 4012 799 8991 011 9161 333 2482 536 5682 429 0524 277 6جمموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

172 130 8133 390  -  - 219 5 169 124 622 525 349 084 2ودائع بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

957 247 40812 880 7743 35 021 177 901 342 150 486 705 086 9982 238 5ودائع عمالء

081 410 1 - 220 216 506 75 218 231 884 230 890 308 363 347 تاأمينات نقدية

610 354  - 610 354  -  -  -  -  - اأموال مقرت�سة

572 85 572 85  -  -  -  -  -  - خم�س�سات متنوعة

088 94 088 94  -  -  -  -  -  - خم�س�س �سريبة الدخل

997 330 943 266  -  -  - 027 32 351 21  676 10مطلوبات اأخرى

560 18 560 18  -  -  -  -  -  - مطلوبات �سريبية موؤجلة

994 547 9943 547 3 -  -  -  -  -  - حقوق امل�ساهمني

031 220 37821 284 6048 606 527 252 338 579 230 873 568 942 3862 681 7جمموع املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

 - )431 452 5(797 192 3721 759 578 754 0181 663 0001 487 1)334 404 1(الفجوة للفئة 

 -  - 431 452 6345 259 2624 500 6843 745 6661 82 )334 404 1(الفجوة الرتاكمية
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ب - فيما يلي بيان ا�ستحقاق املوجودات واملطلوبات كما يف 31 كانون الأول 2007:

باآلف الدنانري الأردنية

اأكرث من �سهر ولغاية 3 لغاية �سهر واحداملوجودات

اأ�سهر

اأكرث من 3 اأ�سهر ولغاية 

6 اأ�سهر

اأكرث من 6 اأ�سهر ولغاية 

�سنة

اأكرث من �سنة ولغاية 3 

�سنوات

املجموعبدون ا�ستحقاقاأكرث من 3 �سنوات

806 181 806 181  -  -  -  -  -  - النقد يف اخلزينة

505 818 505 818  -  -  -  -  -  - ر�سيد الحتياطي اللزامي لدى بنوك مركزية

409 894 8151 110 922 70 277 21 727 189 335 278 691 349 642 873 ار�سدة لدى بنوك مركزية

168 907 0913 316  -  - 740 208 303 191 219 018 8151 172 2ار�سدة وايداعات لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

648 419 800 5  -  - 016 108 772 147 557 104 503 53 موجودات مالية للمتاجرة

929 112  -  - 382 7 321 12 725 54 184 14 317 24 موجودات مالية حمددة بالقيمة العادلة 

128 875 9 - 237 514 7871 528 275 619 9341 616 2321 163 6632 432 2ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة

595 612 1501 208 980 114 605 215 179 66 277 119 751 606 653 281 موجودات مالية متوفرة للبيع

057 081 1 - 262 99 848 238  658 129 899 93264 130 458 417 ا�ستثمارات حمتفظ بها لتاريخ ال�ستحقاق

422 870 422 870  -  -  -  -  -  - ا�ستثمارات يف �سركات تابعة وحليفة

748 181 748 181  -  -  -  -  -  - موجودات ثابتة

611 253 605 127  -  -  - 003 63  002 00142 21 موجودات اأخرى

005 11 005 11  -  -  -  -  -  - موجودات �سريبية موؤجلة 

031 220 94721 831 4012 799 8991 011 9161 333 2482 536 5682 429 0524 277 6جمموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

172 130 8133 390  -  - 219 5 169 124 622 525 349 084 2ودائع بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

957 247 40812 880 7743 35 021 177 901 342 150 486 705 086 9982 238 5ودائع عمالء

081 410 1 - 220 216 506 75 218 231 884 230 890 308 363 347 تاأمينات نقدية

610 354  - 610 354  -  -  -  -  - اأموال مقرت�سة

572 85 572 85  -  -  -  -  -  - خم�س�سات متنوعة

088 94 088 94  -  -  -  -  -  - خم�س�س �سريبة الدخل

997 330 943 266  -  -  - 027 32 351 21  676 10مطلوبات اأخرى

560 18 560 18  -  -  -  -  -  - مطلوبات �سريبية موؤجلة

994 547 9943 547 3 -  -  -  -  -  - حقوق امل�ساهمني

031 220 37821 284 6048 606 527 252 338 579 230 873 568 942 3862 681 7جمموع املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

 - )431 452 5(797 192 3721 759 578 754 0181 663 0001 487 1)334 404 1(الفجوة للفئة 

 -  - 431 452 6345 259 2624 500 6843 745 6661 82 )334 404 1(الفجوة الرتاكمية
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49 - ا�ستحقاقات الرتباطات واللتزامات املحتملة

اإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي :        

يبني اجلدول التايل ا�ستحقاقات الرتباطات واللتزامات املحتملة على اأ�سا�س ال�ستحقاق التعاقدي 

باآلف الدنانري الأردنية

31 كانون الأول 2008

من �سنة ولغاية لغاية �سنة

5 �سنوات

اكرث من 5 

�سنوات

املجموع

463 090 3591 9 905 54 199 026 1اعتمادات

112 280   57454 1 484 278 قبولت

كفالت :

038 542   7 824 20723 518  - دفع

383 805 0801 41 667 595 636 168 1 - ح�سن التنفيذ

125 955 3094 419 720 012 0962 523 2 - اأخرى

272 989 4791 211 155 331 638 446 1ت�سهيالت ائتمانية ممنوحة وغري م�ستغلة

393 662 28810 681 845 019 2603 961 6املجموع 

31 كانون الأول 2007

039 132 1- 072 96713 118 1اعتمادات

518 261 -075 3 443 258 قبولت

كفالت :

057 559 902 118 277 148 878 291  - دفع

629 298 5721 143 287 804 770 350  - ح�سن التنفيذ

746 927 2  00715 154 724 773 2 - اأخرى

785 153 9642 388 398 300 423 464 1ت�سهيالت ائتمانية ممنوحة وغري م�ستغلة

774 332 4538 651 116 423 2051 258 6املجموع 

باآلف الدنانري الأردنية

31 كانون الأول 2008

820 22  -  - 22،820  عقود م�ساريع ان�سائية

164 7 527 1 004 1 4،633  عقود م�سرتيات

674   -   674 - عقود ايجار ت�سغيلية

30,658 1,527 1,678 27,453 املجموع 
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باآلف الدنانري الأردنية

31 كانون الأول 312007 كانون الأول 2008اإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي :        

القيمة العادلة القيمة الدفرتية القيمة العادلة القيمة الدفرتية 

املوجودات

002 921 7202 894 1192 045 1273 026 3نقد واأر�سدة لدى بنوك مركزية

971 925 1683 907 1473 644 9963 632 3اأر�سدة واإيداعات لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

041 088 0571 081 9811 893946 939ا�ستثمارات حمتفظ بها لتاريخ ال�ستحقاق 

894 917 1289 875 2249 884 67210 839 10ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة

املطلوبات

374 135 1723 130 8353 217 1743 211 3ودائع بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

006 291 95712 247 60212 298 24313 252 13ودائع عمالء

850 417 0811 410 4711 792 9171 786 1تاأمينات نقدية

717 354 610 354 051 610380 379مبالغ مقرت�سة

50 - مراكز العمالت الأجنبية 

31 كانون الأول 312007 كانون الأول 2008اإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي :        

املعادل باآلف عملة ال�سا�س

الدنانري

املعادل باآلف عملة ال�سا�س

الدنانري

)551 31 ()500 44 ()029 7 ()911 9 (دولر اأمريكي

  743  306525 6 158 6 جنيه اإ�سرتليني

551 16 832 15 646 8 659 8 يورو

479 7 030 181 3621 31 591 992 3ين ياباين

اأخرى*
- 139 934- 21 390

612 14 219 179 املجموع

* ميثل املبلغ املعادل بالدينار الأردين للعمالت الأخرى قيمة جمموعة عمالت اجنبية متعددة .
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51 - القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية التي ل تظهر بالقيمة العادلة بالبيانات املالية:-
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52 – اإدارة راأ�س املال

اإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي :        

يقوم البنك بادارة را�س املال ب�سكل ي�سمن ا�ستمرارية عملياته الت�سغيلية وحتقيق اأعلى عائد ممكن على حقوق امل�ساهمني, ويتكون را�س 

املال التنظيمي كما عرفته اتفاقية بازل كما هو مبني يف اجلدول التايل:-

باآلف الدنانري الأردنية

           31 كانــــــــون الول

20082007

اأ - راأ�س املال الأ�سا�سي:-

000 356 000 534 راأ�س املال املدفوع

000 208 000 253 احتياطي قانوين

000 460 000 550 احتياطي اختياري

754 036 9511 859 عالوة ا�سدار 

000 900 674 066 1احتياطي عام

132 3 )385  (اأرباح مدورة

)300  ()373 2 (تكلفة �سراء اأ�سهم اخلزينة

586 963 8672 260 3جمموع راأ�س املال الأ�سا�سي

ب - راأ�س املال الإ�سايف:

252 103  - الحتياطيات غري املعلنة

481 148 681 104 فروقات ترجمة العمالت الأجنبية

153 36 )466 113 (التغري املرتاكم يف القيمة العادلة

240 155 905 145 احتياطي خماطر م�سرفية عامة

126 443 120 137 جمموع راأ�س املال الإ�سايف

370 886 177 434 1ج - ا�ستثمارات 

342 520 8102 963 1راأ�س املال التنظيمي )اأ+ب-ج(

236 419 26112 763 13املوجودات والبنود خارج امليزانية املرجحة باملخاطر 

20.29%14.27%ن�سبة كفاية راأ�س املال التنظيمي

20.29%14.27%ن�سبة كفاية راأ�س املال ال�سا�سي 

 - يقوم جمل�س الدارة مبراجعة هيكلية را�س املال ب�سكل ن�سف �سنوي, وكجزء من تلك املراجعة يقوم جمل�س الدارة بالخذ بعني 

العتبار كلفة را�س املال واملخاطر كاحدى العوامل ال�سا�سية لدارة را�س املال وذلك من خالل و�سع �سيا�سة للتوزيعات النقدية 

ور�سملة الحتياطيات.

 - يبلغ احلد الدنى لن�سبة كفاية را�س املال وفقًا ملتطلبات جلنة بازل 8% يف حني ان هذه الن�سبة قد بلغت 14.27% كما يف 31 كانون 

الول 2008 مقابل 20.29% بنهاية العام 2007.
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53 - معامالت مع اأطراف ذات عالقة

باآلف الدنانري الأردنيةاإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي :        

           31 كانــــــــون الول

20082007

�سركات �سقيقة وتابعة وحليفة

557 980 6741 126 2ودائع لدى �سركات تابعة و�سقيقة

277 278 092 296 ودائع لدى �سركات حليفة

808 854 464 190 1ودائع من �سركات تابعة و�سقيقة

993 75 951 12 ودائع من �سركات حليفة

975 113 945 65 فوائد دائنة من �سركات تابعة و�سقيقة

131 51 968 35 فوائد مدينة ل�سركات تابعة و�سقيقة

443 7 636 8 فوائد دائنة من �سركات حليفة

567 2 594 1 فوائد مدينة ل�سركات حليفة

869 91 093 158 اعتمادات, كفالت و�سحوبات - �سركات تابعة و�سقيقة

450 3 190 4 اعتمادات, كفالت و�سحوبات - �سركات حليفة

920   - ت�سهيالت مقررة وغري م�ستغلة - �سركات تابعة و�سقيقة 

باآلف الدنانري الأردنية

           31  كانــــــــون الول

20082007اأع�ساء جمل�س الإدارة وكبار امل�ساهمني

338 290 931 416 ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة

392 31 104 31 اعتمادات

370 94 611 53 كفالت

 - اإن ن�سب الفوائد املقيدة على الت�سهيالت املمنوحة لع�ساء جمل�س الدارة وكبار امل�ساهمني تقع �سمن حدود الت�سهيالت املمنوحة لباقي 

العمالء. 

 - بلغت الرواتب واملكافاآت واملنافع الأخرى لالإدارة التنفيذية العليا للبنك يف الأردن واخلارج ما جمموعه 17.7 مليون دينار اأردين لل�سنة 

املنتهية يف 31 كانون الأول 2008 مقابل 14.5 مليون دينار اأردين لل�سنة املنتهية يف 31 كانون الأول 2007. 

54- النقد وما يف حكمه 

باآلف الدنانري الأردنية

             31 كانــــــــون الولاإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي :        

20082007

459 334 2782 782 2النقد واأر�سدة لدى بنوك مركزية ت�ستحق خالل ثالثة اأ�سهر

125 507 5673 263 3ي�ساف : اأر�سدة لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية ت�ستحق خالل ثالثة اأ�سهر

784 000 1443 133 3يطرح : ودائع بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية ت�ستحق خالل ثالثة اأ�سهر

800 840 7012 912 2املجموع
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55 -  الق�سايا املقامة على البنك

اأ   -هنالك ق�سايا مقامة على البنك العربي �س م ع تت�سابه من حيث الوقائع املزعومة التي مفادها اأن البنك العربي 

الإرهابية يف  وباملنظمات  »الإرهابيني  بـ  و�سفوا  من  اإىل  اأموال  بتحويل   , نيويورك  فرعه يف  قام من خالل  قد 

فل�سطني«, وانه بذلك قد �ساعد وحر�س على ارتكاب اأعمال اإرهابية اأدت اإىل مقتل اأو جرح اأفراد عائالت املدعني , 

ويطالب املدعون البنك يف جميع الدعاوى بتعوي�س ال�سرر الناجت عن الفعل املدعى بارتكابه , ومل يطراأ اأي جديد 

على اأو�ساعها .

ويف راأي اإدارة البنك فان البنك العربي كان ول يزال ملتزمًا باحرتام وتطبيق كافة الت�سريعات املتعلقة مبكافحة 

الإرهاب يف جميع الدول التي متار�س بها ن�ساطه .

ب  -تو�سل البنك يف نيويورك اإىل اتفاق مع مكتب مراقبة العملة الفيدرايل ومت بناءًا عليه حتويل الفرع اإىل وكالة ذات 

ن�ساط حمدود وفقًا ملا ي�سمح به القانون امل�سريف الفيدرايل الأمريكي . ومت التفاق اي�سًا على احتفاظ الوكالة 

مبوجودات مالية بحوايل 420 مليون دولر اأمريكي .

ج -هنالك ق�سايا اأخرى مقامة على البنك تقدر بحوايل 16.2  مليون دينار كما يف 31 كانون الأول 2008 مقابل 

تفوق  التزامات  البنك  على  يرتتب  لن  فانه  الإدارة  وبراأي   2007 الأول  كانون   31 يف  كما  دينار  مليون   16.9

املخ�س�س املاأخوذ لها البالغ 2،1 مليون دينار كما يف 31 كانون الأول 2008 مقابل 3.1 مليون دينار كما يف 31 

كانون الأول 2007 .

56 -  اأرقام املقارنة 

مت اإعادة ت�سنيف بع�س اأرقام املقارنة لتتنا�سب مع اأرقام ال�سنة احلالية .
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يقر جمل�س اإدارة ال�سركة بعدم وجود اأية اأمور جوهرية قد توؤثر على ا�ستمرارية ال�سركة خالل 

ال�سنة املالية التالية 2009.
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يقر جمل�س الإدارة مب�سوؤوليته عن اإعداد 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 

.2008

غ�سان حنا �سليمان ترزي

املدير املايل ملجموعة البنك العربي

»حممد عبد احلميد« عبد املجيد �سومان

رئي�س جمل�س الإدارة / املدير العام
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مقدمة

املرتكزات الأ�سا�سية للدليل 

اأول:   الإلتزام باحلاكمية املوؤ�س�سية

ثانيا:   جمل�س الإدارة )املجل�س(

        1- مبادئ عامة

        2- رئي�س املجل�س واملدير العام

        3- دور رئي�س املجل�س )الرئي�س(

        4- ت�سكيلة املجل�س

        5- تنظيم اأعمال املجل�س

        6- اأن�سطة املجل�س: التعيينات والإحالل والتطوير

        7- اأن�سطة املجل�س: التقييم الذاتي وتقييم اأداء املدير العام

        8- اأن�سطة املجل�س: التخطيط, اأنظمة ال�سبط والرقابة, ميثاق اأخالقـــيات 

             العمل, تعار�س امل�سالح

ثالثا:   جلان املجل�س

        1- اأحكام عامة

        2- جلنة احلاكمية املوؤ�س�سية

        3- جلنة التدقيق

        4- جلنة الإنتقاء واملكافاآت

        5- جلنة اإدارة املخاطر

        6- جلنة الإ�سرتاتيجية املوؤ�س�سية

رابعا:  بيئة ال�سبط والرقابة الداخلية

        1- اأنظمة ال�سبط والرقابة الداخلية

        2-التدقيق الداخلي

        3- التدقيق اخلارجي

        4- اإدارة املخاطر

        5- الإمتثال

خام�سا: العالقة مع امل�ساهمني

�ساد�سا: ال�سفافية والإف�ساح
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مقدمــة

بتطبيق  البنك  اإدارة  يلتزم جمل�س  كما  ال�سليمة,  املوؤ�س�سية  ملمار�سات احلاكمية  اإهتمامًا كبريًا  العربي  البنك  يويل 

اأعلى معايري الأداء املهنية على جميع ن�ساطات البنك, ويتبع البنك يف هذا املجال تعليمات البنك املركزي الأردين 

الذي تبنى تو�سيات جلنة بازل حول احلاكمية املوؤ�س�سية, كما يتبع متطلبات �سلطات الرقابة يف البلدان الأخرى التي 

يعمل فيها.

الأو�سط, وقد مت  ال�سرق  املوؤ�س�سية يف  التزمت مبفاهيم احلاكمية  التي  املوؤ�س�سات  العربي من رواد  البنك  لقد كان 

ت�سكيل جلنة التدقيق يف اأوائل العام 1996، اأما جلنة احلاكمية املوؤ�س�سية فقد ت�سكلت من اأع�ساء جمل�س الإدارة يف 

2002, كما مت تاأ�سي�س جلنة الإنتقاء واملكافاآت يف اأثناء العام 2006, ومت ت�سكيل جلنة اإدارة املخاطر وجلنة  العام 

اأع�سائه ملناق�سة توجه  بكامل  املجل�س اجتماعات دورية وغري دورية  ويعقد   .2007 املوؤ�س�سية يف عام  الإ�سرتاتيجية 

البنك الإ�سرتاتيجي والتغري يف املوؤ�سرات املهمة على اإ�سرتاتيجية البنك العامة.

          

وقد مت اإعداد هذا الدليل اعتمادًا على دليل احلاكمية املوؤ�س�سية )التحكم املوؤ�س�سي( للبنوك يف الأردن وال�سادر عن 

البنك املركزي الأردين, بعد مواءمته مع اأحكام قانوين البنوك وال�سركات الأردنيني النافذين, واأحكام عقد التاأ�سي�س 

والنظام الأ�سا�سي للبنك.

و�سيقوم البنك مبراجعة هذا الدليل وتطويره وتعديله من وقت لآخر, وكلما اقت�ست احلاجة, وذلك بهدف مواكبة 

التغريات يف احتياجاته وتوقعاته اإ�سافة اإىل التغريات يف ال�سوق  امل�سريف.
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املرتكزات الأ�سا�سية للدليل:

اأول:  الإلتزام باحلاكمية املوؤ�س�سية:

ذات  الأخرى  الأطراف  وجميع  وامل�ساهمني  الإدارة  جمل�س  مع  العالقات  من  منتظمة  جمموعة  البنك  لدى         

وي�سمن  اأهدافه.  لتنفيذ  الالزمة  والو�سائل  البنك  لإ�سرتاتيجية  العام  الإطار  العالقات  هذه  وتتناول  ال�سلة, 

الإطار العام للحاكمية املوؤ�س�سية املعاملة العادلة القائمة على امل�ساواة بني جميع امل�ساهمني, مبن فيهم م�ساهمو 

الأقلية وامل�ساهمون الأجانب, كما يعرتف بجميع حقوق امل�ساهمني التي حددها القانون, ويوؤكد تزويدهم بجميع 

املعلومات املهمة حول ن�ساط البنك, والتزام اأع�ساء جمل�س الإدارة مب�سوؤولياتهم جتاه البنك وامل�ساهمني.

        لقد قام البنك باإعداد هذا الدليل وفقا ملتطلبات دليل احلاكمية املوؤ�س�سية ال�سادر عن البنك املركزي الأردين, 

2007/12/30 ومت ن�سره  بتاريخ  الإدارة  ب�سكل ين�سجم مع احتياجاته و�سيا�ساته, وقد مت اعتماده من جمل�س 

بحيث تتوفر ن�سخة حمّدثة منه على موقع البنك الإلكرتوين وللجمهور عند الطلب.

        يقوم البنك بت�سمني تقريره ال�سنوي تقريرًا للجمهور عن مدى التزام اإدارة البنك ببنود الدليل, مع بيان مدى 

التزام اإدارة البنك بتطبيق كل بند من بنوده, مع ذكر اأ�سباب عدم الإلتزام باأي بند مل يتم تطبيقه.

ثانيا:  جمل�س الإدارة )املجل�س(

       1-    مبادئ عامة

        اأ-  اإن واجب جمل�س الإدارة الأ�سا�سي هو حماية حقوق امل�ساهمني وتنميتها على املدى الطويل, ومن اأجل 

القيام بهذا الدور يتحمل جمل�س الإدارة م�سوؤولية احلاكمية املوؤ�س�سية كاملة, مبا يف ذلك توجه البنك 

الإ�سرتاتيجي, وحتديد الأهداف العامة لالإدارة التنفيذية والإ�سراف على حتقيق هذه الأهداف.

تلبية متطلبات          ب- يتحمل املجل�س كافة امل�سوؤوليات املتعلقة بعمليات البنك و�سالمته املالية, والتاأكد من 

العالقة,  ذات  الأخرى  واجلهات  واملوظفني  والدائنني  واملودعني  امل�ساهمني  وم�سالح  املركزي  البنك 

النافذة  والتعليمات  القوانني  اإطار  و�سمن  ح�سيف,  ب�سكل  تتم  البنك  اإدارة  اأن  من  التاأكد  وكذلك 

وال�سيا�سات الداخلية للبنك.

        ج-  يقوم املجل�س برت�سيخ مبداأ التزام كل ع�سو من اأع�ساء املجل�س جتاه البنك وجميع م�ساهميه ولي�س 

جتاه م�ساهم معني.

اإدارته التنفيذية التي  اإىل الرقابة على          د- يقوم املجل�س بر�سم الأهداف الإ�سرتاتيجية للبنك, بالإ�سافة 

والرقابة  ال�سبط  اأنظمة  على  بامل�سادقة  املجل�س  يقوم  كما  اليومية,  العمليات  م�سوؤوليات  عليها  تقع 

الداخلية, ويتاأكد من مدى فاعليتها ومدى تقيد البنك باخلطة الإ�سرتاتيجية, وال�سيا�سات والإجراءات 

اأن  من  التاأكد  اإىل  بالإ�سافة  مبقت�ساها,  ال�سادرة  والتعليمات  القوانني  مبوجب  املطلوبة  اأو  املعتمدة 

جميع خماطر البنك قد متت اإدارتها ب�سكل �سليم.
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2-     رئي�س املجل�س /املدير العام

الرئي�س واملدير  اأن ل تربط  العام, وعلى  اأ-    يتم الف�سل بني من�سبي رئي�س املجل�س )الرئي�س( واملدير          

اأية قرابة دون الدرجة الثالثة, ويكون الف�سل يف امل�سوؤوليات مبوجب تعليمات كتابية مقرة من  العام 

املجل�س, وتتم مراجعتها كلما اقت�ست احلاجة.

        ب-   اإذا كان الرئي�س تنفيذيا, فيقوم البنك بتعيني ع�سو م�ستقل كنائب لرئي�س املجل�س, بهدف �سمان توفر 

م�سدر م�ستقل ناطق با�سم امل�ساهمني. ويكون رئي�س املجل�س تنفيذيًا  )اإذا كان متفرغا وي�سغل وظيفة 

يف البنك(.

        ج-   يتم الإف�ساح عن و�سع رئي�س املجل�س �سواء اأكان تنفيذيًا اأم غري تنفيذي.

        

3 -    دور رئي�س املجل�س )الرئي�س(

        يقوم الرئي�س مبا يلي:

        اأ-    اإقامة عالقة بناءة بني كل من املجل�س والإدارة التنفيذية للبنك وبني الأع�ساء التنفيذيني والأع�ساء 

غري التنفيذيني.

– ت�سجع على النقد البناء حول الق�سايا التي يوجد حولها  – خالل اجتماعات املجل�س          ب-  خلق ثقافة 

تباين يف وجهات النظر بني الأع�ساء, كما ت�سجع على النقا�سات والت�سويت على تلك الق�سايا.

        ج-   التاأكد من و�سول املعلومات الكافية اإىل كل من اأع�ساء املجل�س وامل�ساهمني ويف الوقت املنا�سب.

        د-    التاأكد من توفر معايري عالية من احلاكمية املوؤ�س�سية لدى البنك.

4-     ت�سكيلة املجل�س

        اأ-    يتاألف جمل�س اإدارة البنك من اأحد ع�سر ع�سوا, ويتم انتخاب اأع�ساء املجل�س من قبل الهيئة العامة 

لفرتة اأربع �سنوات, كما يتم انتخاب رئي�س جمل�س الإدارة من قبل اأع�ساء جمل�س الإدارة.

        ب-  يراعى يف ت�سكيل املجل�س التنوع يف اخلربات العملية واملهنية واملهارات املتخ�س�سة, والتي توؤهل كل 

واحد منهم لأن يبدي راأيه يف مناق�سات املجل�س با�ستقاللية تامة, وي�سم املجل�س املدير العام واأع�ساء 

غري تنفيذيني )اأع�ساء ل ي�سغلون وظائف يف البنك(

        ج-   يراعى اأن يكون من بني اأع�ساء املجل�س ثالثة اأع�ساء م�ستقلون على الأقل.

اأنه الع�سو )�سواء اأكان ب�سفته ال�سخ�سية اأم ممثال ل�سخ�س اعتباري(          د-    يعرف الع�سو امل�ستقل على 

الذي ل تربطه بالبنك اأية عالقة اأخرى غري ع�سويته يف جمل�س الإدارة, الأمر الذي يجعل حكمه على 

اأو اأمور خارجية, ويت�سمن احلد الأدنى للمتطلبات الواجب توفرها يف  الأمور ل يتاأثر باأية اعتبارات 

الع�سو امل�ستقل ما يلي: 

لع�سوية  تر�سحه  لتاريخ  ال�سابقة  الثالث  ال�سنوات  البنك خالل  يكون قد عمل كموظف يف                  1-  اأن ل 

املجل�س.

                2-    اأن ل تربطه باأي اإداري يف البنك قرابة دون الدرجة الثانية.
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                3-    اأن ل يتقا�سى من البنك اأي راتب اأو مبلغ مايل با�ستثناء ما يتقا�ساه لقاء ع�سويته يف املجل�س.

                4-    اأن ل يكون ع�سو جمل�س اإدارة اأو مالكا ل�سركة يتعامل معها يف البنك با�ستثناء التعامالت التي 

تن�ساأ ب�سبب اخلدمات و/اأو الأعمال املعتادة التي يقدمها البنك لعمالئه, على اأن حتكمها ذات 

ال�سروط التي تخ�سع لها التعامالت املماثلة مع اأي طرف اآخر ودون اأية �سروط تف�سيلية.

                5-    اأن ل يكون �سريكا للمدقق اخلارجي اأو موظفا لديه خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة لتاريخ تر�سحه 

لع�سوية املجل�س.

                6-    اأن ل ت�سكل م�ساهمته م�سلحة موؤثرة يف راأ�سمال البنك, واأن ل يكون حليفا مل�ساهم اآخر.

5-     تنظيم اأعمال املجل�س

        اأ-      بهدف �سمان �سمولية املوا�سيع املعرو�سة يف اجتماعات املجل�س, ل تقل اجتماعات املجل�س عن )6( 

اجتماعات يف ال�سنة.

        ب-    تقوم الإدارة التنفيذية باإقرتاح املوا�سيع التي تراها مهمة على جدول اأعمال كّل اجتماع.

        ج-     يتم بحث املوا�سيع املعرو�سة يف اجتماعات املجل�س ب�سكل �سمويل.

قرارات  توفر  �سمان  بهدف  م�ستقلني,  املجل�س  يف  اأع�ساء  وجود  البنك  �سيا�سة  تت�سمن  اأن  يجب  د-              

مو�سوعية, وللحفاظ على م�ستوى من الرقابة ي�سمن توازن تاأثريات جميع الأطراف مبن فيهم الإدارة 

التنفيذية وامل�ساهمون الرئي�سيون, والتاأكد من اأن القرارات املتخذة تقع يف م�سلحة البنك.

        هـ-   يقوم البنك بتزويد اأع�ساء املجل�س باملعلومات الكافية وقبل مدة كافية من اجتماعات املجل�س لتمكينهم 

من اتخاذ القرارات املنا�سبة.

        و-     يقوم اأمني �سر املجل�س بتدوين كافة نقا�سات املجل�س التي تتم خالل اجتماعات املجل�س.

        ز-     اإن م�سوؤوليات اأع�ساء جمل�س الإدارة حمددة ووا�سحة, ومبا يتما�سى والت�سريعات ذات العالقة, ويقوم 

البنك بتزويد كلِّ ُع�سو من اأع�ساء املجل�س بكتاب يو�سح حقوق الع�سو وم�سوؤولياته وواجباته.

        ح-     اإن جميع العمليات امل�سرفية التي تتطلب موافقة املجل�س تكون مو�سحة كتابيا, ومنها:

                -      �سالحية املجل�س يف منح القرو�س التي تزيد عن مبلغ معني.

                -      �سالحية املجل�س بخ�سو�س التعامالت مع الأطراف ذوي العالقة.

        ي-    يقوم اأع�ساء املجل�س بالإطالع ب�سكل دائم على التطورات داخل كل من البنك والقطاعات امل�سرفية 

املحلية والدولية, ويقوم البنك بتزويد الأع�ساء مبلخ�س منا�سب عن اأعمال البنك. 

        ك-     اإن ات�سال اأع�ساء املجل�س وجلانه متاح مع الإدارة التنفيذية.

        ل-     ي�سع البنك هيكاًل تنظيميًا يبني الت�سل�سل الإداري )مبا يف ذلك جلان املجل�س والإدارة التنفيذية(. 

ويقوم بالإف�ساح للجمهور عن اجلزء من الهيكل التنظيمي الذي يبني امل�ستويات الإدارية العليا فيه.

املقرة من املجل�س, ومن نقل  اأع�ساء املجل�س لالإجراءات  اتباع  بالتاأكد من  اأمني �سر املجل�س  م-     يقوم          

اجتماعات  مواعيد  حتديد  اإىل  بالإ�سافة  التنفيذية,  والإدارة  وجلانه  املجل�س  اأع�ساء  بني  املعلومات 

املجل�س وكتابة حما�سر الإجتماع, وعلى املجل�س اأن يحدد وظيفة ومهام اأمني �سر املجل�س ب�سكل ر�سمي 

وكتابي, ومبا يتما�سى وم�ستوى امل�سوؤوليات امل�سار اليها اأعاله, كما يتم اتخاذ اأي قرار يتعلق بتعيينه او 

تنحيته من قبل املجل�س بالإجماع.
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6-     اأن�سطة املجل�س: التعيينات.. الإحالل.. والتطوير

اأ-    يجب اأن تت�سمن �سيا�سة املجل�س تعيني مدير عام يتمتع بالنزاهة والكفاءة الفنية واخلربة امل�سرفية.

ب-  يتم احل�سول على موافقة املجل�س عند تعيني بع�س املديرين التنفيذيني مثل املدير املايل

        ومدير التدقيق الداخلي والتاأكد من توفر اخلربات املطلوبة لديهم.

ج-   يقوم املجل�س يف جمال التطوير والإحالل بالتحقق من:

1-    وجود نظام للدرجات وامل�ستويات الوظيفية, ونظام للرواتب واملزايا امل�ستندة اإىل منهجية يف ت�سنيف 

وتقييم الوظائف.

وخطط  الأهداف,  وو�سع  الأداء  اإدارة  ونظام  الوظيفي  والتعاقب  الوظيفية  امل�سارات  خطط  2-    وجود 

واملتطلبات  املوؤهالت  تت�سمن  للبنك,  التنفيذيني  للمديرين   succession plans الإحالل 

الواجب توفرها ل�ساغلي هذه الوظائف.

للبنك  التناف�سية  القدرة  زيادة  واملزايا, بهدف  الب�سرية  املوارد  و�سيا�سات  للوائح  الدورية  3-    املراجعة 

املدربة  الكفاءات  العامل, ل�ستقطاب  الب�سرية يف  املوارد  م�ستجدات اجتاهات  اآخر  مع  يتنا�سب  مبا 

وللمحافظة على الكوادر ذات الكفاءة العالية.

يف  وخا�سة  البنك,  يحتاجها  التي  املتخ�س�سة  املهنية  للموؤهالت  عالية  برامج  توفري  على  4-    الرتكيز 

املجالت املتعلقة باللتزام بالت�سريعات امل�سرفية, واإدارة املخاطر واأنظمة حماية املعلومات وال�سرية 

امل�سرفية, وابتعاث املوظفني للح�سول على هذه املوؤهالت.

7-     اأن�سطة املجل�س: التقييم الذاتي.. وتقييم اأداء املدير العام

اأ-    يقوم املجل�س بتقييم اأدائه ككل مرة واحدة على الأقل �سنويا, باإتباع اأ�س�س حمددة ومعتمدة يف تقييم فعاليته, 

وبحيث يكون معيار تقييم الأداء مو�سوعيًا, ويت�سمن مقارنة بالبنوك الأخرى واملوؤ�س�سات املالية امل�سابهة, 

بالإ�سافة اإىل معايري �سالمة و�سحة البيانات املالية للبنك ومدى اللتزام باملتطلبات الرقابية .

ب-  يتم تقييم املدير العام من قبل املجل�س �سنويا.

8-     اأن�سطة املجل�س: التخطيط, اأنظمة ال�سبط والرقابة, ميثاق اأخالقيات العمل, تعار�س امل�سالح

وتقوم  الأهداف.  لتحقيق هذه  ا�سرتاتيجيات  واعتماد  بر�سم  ويقوم  البنك,  اأهداف  بتحديد  املجل�س  يقوم  اأ-    

الإدارة التنفيذية بو�سع خطط عمل تتما�سى مع تلك الإ�سرتاتيجيات, وذلك من خالل عملية تخطيط ت�سمل 

م�ساهمة جميع دوائر البنك. ويقوم املجل�س باعتماد الإ�سرتاتيجية وخطط العمل, والتاأكد من قيام الإدارة 

لزم.  حيثما  الت�سويبية  الإجراءات  اتخاذ  ومن  العمل,  خلطط  وفقا  الأداء  اإجنازات  مبراجعة  التنفيذية 

وتعترب عملية اإعداد املوازنات التقديرية جزءًا من عملية التخطيط ق�سري الأجل وقيا�س الأداء.

ب-  يقوم املجل�س بالتاأكد دوما من اأن البنك يتمتع بنزاهة عالية يف ممار�سة اأعماله. ويتم ذلك من خالل توفر 

�سيا�سات وميثاق اأخالقيات العمل, التي تت�سمن تعريفًا لتعار�س امل�سالح وال�سفقات التي يقوم بها موظفو 

البنك مل�ساحلهم ال�سخ�سية, بناًء على معلومات داخلية عن البنك, مت احل�سول اأو الإطالع عليها نتيجة 
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لل�سالحيات املعطاة لهم. ويتم تعميم  هذه ال�سيا�سات وميثاق اأخالقيات العمل على كافة موظفي البنك 

واأع�ساء املجل�س, واحل�سول على موافقتهم عليها ون�سرها للجمهور, وعلى ان تت�سمن هذه ال�سيا�سات ما يلي :

البنك  العالقة بني  اأكانت هذه  �سواء  العالقة,  الأطراف ذوي  العمليات مع  تنظم  واإجراءات  1-   قواعد 

عمليات  ذلك  يف  مبا  بهم,  ال�سلة  ذوي  والأطراف  و�سركاتهم  اإدارته  جمل�س  اأع�ساء  اأم  وموظفيه 

الئتمان  يوؤكد منح  القواعد ما  تلك  تت�سمن  اأن  البنك. كما يجب  امل�سرتكة مع  واملتاجرة  الإقرا�س 

لأع�ساء املجل�س و�سركاتهم وفقا لالأ�سعار ال�سائدة يف ال�سوق, ولي�س وفقا ل�سروط تف�سيلية, واأن ل 

يتم  كما  عليه.  الت�سويت  اأو  التعاقد  اأو  التعامل  ذلك  بحث  فيه  يتم  اجتماع  اأي  يف  الع�سو  ي�سارك 

والرقابة  ال�سبط  باأنظمة  املعنية  البنك  دوائر  وعلى  للبنك,  ال�سنوي  التقرير  يف  عنها  الإف�ساح 

الداخلية التاأكد من اأن عمليات الأطراف ذوي العالقة قد متت وفقا لهذه ال�سيا�سة.

البنك  يف  الداخلية  املعلومات  ا�ستغالل  من  واملوظفني  املجل�س  اأع�ساء  متنع  وا�سحة  �سبط  اأنظمة     -2

مل�ساحلهم ال�سخ�سية.

ج-   يجب اأن تتوافر لدى البنك �سيا�سات مكتوبة تغطي كافة الأن�سطة امل�سرفية لديه, واأن يتم تعميمها على كافة 

امل�ستويات الإدارية, ومراجعتها بانتظام للتاأكد من �سمولها لأية تعديالت اأو تغيريات طراأت على القوانني 

والتعليمات والظروف الإقت�سادية, واأية اأمور اأخرى تتعلق بالبنك.

لعمالئه من  املوؤ�س�سية  نوعية احلاكمية  بتقييم  الئتمان  املوافقة على منح  البنك وكجزء من عملية  يقوم  د-   

للعمالء بنقاط ال�سعف  العامة, بحيث يتم ت�سمني تقييم املخاطر  ال�سركات امل�ساهمة  ال�سركات وخا�سة 

والقوة ملمار�ساتهم يف جمال احلاكمية.

ثالثا:  جلان املجل�س

1-    اأحكام عامة

تفوي�سها  يتم  حمددة,  اأهداف  ذات  عنه  منبثقة  جلان  بت�سكيل  فعاليته,  زيادة  وبهدف  املجل�س,  يقوم  اأ-      

ب�سالحيات وم�سوؤوليات من قبله وملدة حمددة من الوقت, وبحيث تقوم هذه اللجان برفع تقارير دورية اإىل 

املجل�س ككل. علما باأن وجود هذه اللجان ل يعفي املجل�س من حتمل امل�سوؤولية املبا�سرة عن جميع الأمور 

املتعلقة بالبنك.

 ال�سفافية يف تعيني اأع�ساء جلان املجل�س. ويتم الإف�ساح عن اأ�سماء الأع�ساء يف هذه اللجان, 
ُ
ب-    ُيعتمد مبداأ

وملخ�س عن مهامها وم�سوؤولياتها �سمن التقرير ال�سنوي للبنك.

ميكن للمجل�س اأن يقوم بدمج مهام عدة جلان من جلانه اإذا كان ذلك منا�سبا اأو اأكرث مالءمة من الناحية  ج- 

الإدارية.

2-    جلنة احلاكمية املوؤ�س�سية

        اأ-      تتاألف جلنة احلاكمية املوؤ�س�سية من الرئي�س وثالثة اأع�ساء غري تنفيذيني.

        ب-    تقوم اللجنة بالإ�سراف على ممار�سات احلاكمية املوؤ�س�سية يف البنك, وتعمل على �سمان وجود جميع 
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العنا�سر الالزمة للحاكمية املوؤ�س�سية.

        ج-    تتوىل اللجنة عملية حتديث وتطبيق هذا الدليل.  

3-    جلنة التدقيق

اأ- تتاألف جلنة التدقيق يف البنك من ثالثة اأع�ساء غري تنفيذيني على الأقل, و يتم الإف�ساح عن اأ�سماء اأع�ساء 

هذه اللجنة يف التقرير ال�سنوي للبنك.

ب-  يجب اأن تت�سمن �سيا�سة البنك اأن يكون ع�سوان على الأقل من اأع�ساء جلنة التدقيق حا�سلني على موؤهالت 

عن  اللجنة  يف  امل�ستقلني  الأع�ساء  عدد  يقل  ل  واأن  املالية,  الإدارة  جمالت  يف  عملية  خربة  و/اأو  علمية 

ع�سوين اثنني.

ج-   تقوم جلنة التدقيق مبمار�سة امل�سوؤوليات وال�سالحيات املوكلة اإليها مبوجب قانون البنوك, واأية ت�سريعات 

اأخرى ذات عالقة, ويت�سمن ذلك مراجعة ما يلي:

        ج/1     نطاق ونتائج ومدى كفاية التدقيق الداخلي واخلارجي للبنك.

        ج/2     الق�سايا املحا�سبية ذات الأثر اجلوهري على البيانات املالية.

        ج/3     اأنظمة ال�سبط والرقابة الداخلية يف البنك.

د-    تقوم جلنة التدقيق بتقدمي التو�سيات للمجل�س بخ�سو�س تعيني, اإنهاء عمل, مكافاآت املدقق اخلارجي واأية 

�سروط تعاقدية اأخرى تتعلق به, بالإ�سافة اإىل تقييم مو�سوعية املدقق اخلارجي, مع الأخذ بعني الإعتبار 

اأية اأعمال اأخرى قام بها خارج نطاق التدقيق بهدف �سمان تلك املو�سوعية.

هـ- تتوفر لدى جلنة التدقيق �سالحية احل�سول على اأية معلومات من الإدارة التنفيذية, بالإ�سافة اإىل حقها يف 

ا�ستدعاء اأي موظف تنفيذي اأو ع�سو جمل�س اإدارة حل�سور اجتماعاتها. 

و-   تقوم جلنة التدقيق بالجتماع مع املدقق اخلارجي واملدقق الداخلي وم�سوؤويل الإمتثال مرة واحدة على الأقل 

يف ال�سنة, وبدون ح�سور اأع�ساء الإدارة التنفيذية.

ز-   اإن م�سوؤولية جلنة التدقيق ل تغني عن م�سوؤوليات املجل�س اأو الإدارة التنفيذية للبنك فيما يتعلق بالرقابة على 

كفاية اأنظمة ال�سبط والرقابة الداخلية لديه.

مالحظات  مراجعة  اإىل  اإ�سافة  تطبيقها,  ومراقبة  ال�سنوية  التدقيق  خطة  باعتماد  التدقيق  جلنة  تقوم  ح-   

التدقيق, وتعد جلنة التدقيق امل�سوؤول املبا�سر عن الإ�سراف على اأعمال اإدارة التدقيق الداخلي.

4-    جلنة النتقاء واملكافاآت

اأ-  تتاألف جلنة الإنتقاء واملكافاآت يف البنك من ثالثة اأع�ساء غري تنفيذيني على الأقل, على ان تكون غالبيتهم 

)مبا يف ذلك رئي�س اللجنة( من الأع�ساء امل�ستقلني.

اإذا كان للع�سو �سفة الع�سو امل�ستقل, اآخذة بعني العتبار احلد  ب-  تتوىل جلنة النتقاء واملكافاآت حتديد ما 

الأدنى للمتطلبات الواجب توفرها فيه والواردة يف هذا الدليل .

ج-   تتوىل جلنة النتقاء واملكافاآت م�سوؤولية توفري معلومات وملخ�سات حول خلفية بع�س املوا�سيع الهامة عن 
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البنك لأع�ساء املجل�س عند الطلب, والتاأكد من اطالعهم امل�ستمر على اأحدث املوا�سيع ذات العالقة بالعمل 

امل�سريف. وحتقيقا لذلك يقوم البنك بت�سجيع اأع�ساء جمل�س اإدارته على ح�سور الندوات واملنا�سبات التي 

تتيح لهم فر�سة اللقاء مع املوؤ�س�سات وال�سركات املحلية والعاملية.

د-   تو�سي جلنة النتقاء واملكافاآت باملكافاآت )مبا يف ذلك الراتب ال�سهري وامليزات الأخرى( للمدير العام. كما 

تقوم اللجنة مبراجعة املكافاآت )مبا يف ذلك الرواتب( املمنوحة لباقي اأع�ساء الإدارة التنفيذية.

تكون  اأن  ت�سمن  البنك  لدى  مكافاآت  �سيا�سة  وجود  من  التاأكد  م�سوؤولية  واملكافاآت,  النتقاء  جلنة  تتوىل  هـ- 

اأ�سخا�س موؤهلني للعمل يف البنك والحتفاظ بهم, ومبا يتما�سى مع  املكافاآت والرواتب كافية ل�ستقطاب 

املكافاآت والرواتب املمنوحة من قبل البنوك املماثلة يف ال�سوق.

و-   يتم الإف�ساح عن ملخ�س ل�سيا�سة املكافاآت لدى البنك يف التقرير ال�سنوي للبنك, وحتديدا مكافاآت اأع�ساء 

املجل�س كلٌّ على حدة, واأعلى رواتب مت دفعها خالل ال�سنة للمديرين التنفيذيني من غري اأع�ساء املجل�س.

ز-   ل يوجد ما مينع من قيام جلنة النتقاء واملكافاآت من ت�سمية اأ�سخا�س من اأع�ساء املجل�س, لإعادة تر�سيحهم 

وفاعلية  ونوعية  ح�سورهم  مرات  عدد  الإعتبار  بعني  اآخذة  ال�سركات,  قانون  لأحكام  وفقا  وانتخابهم 

م�ساركتهم يف اجتماعات املجل�س, علما باأن قانون ال�سركات ين�س على اأن مدة �سالحية املجل�س تنتهي بعد 

اأربع �سنوات من تاريخ انتخابه, واأنه يتطلب لتجديد ع�سوية اأي ع�سو جمل�س تر�سيح نف�سه لالإنتخاب خالل 

اجتماع الهيئة العامة ال�سنوي للبنك.

5-    جلنة اإدارة املخاطر

اأ-     تتاألف جلنة اإدارة املخاطر يف البنك من ثالثة اأع�ساء جمل�س اإدارة, اإ�سافة للرئي�س/ املدير العام , وت�سم 

يف ع�سويتها ثالثة اأع�ساء من الإدارة التنفيذية.

ب-    تقوم جلنة اإدارة املخاطر مبراجعة �سيا�سات وا�سرتاتيجيات اإدارة املخاطر لدى البنك قبل اعتمادها من 

املجل�س. وتقع على عاتق اإدارة البنك التنفيذية م�سوؤولية تنفيذ هذه الإ�سرتاتيجيات بالإ�سافة اإىل تطوير 

�سيا�سات واإجراءات اإدارة خمتلف اأنواع املخاطر.

ج-    يتم اقرتاح هيكل دائرة املخاطر, وعملية تطويرها من قبل الإدارة التنفيذية للبنك بحيث تتم مراجعته من 

قبل جلنة اإدارة املخاطر واعتماده من املجل�س.

اإدارة املخاطر داخل  التي تطراأ على  ال�سريعة والتعقيدات املتزايدة  اإدارة املخاطر التطورات  د-  تواكب جلنة 

البنك, وتقوم برفع تقارير دورية اإىل املجل�س حول تلك التطورات .

هـ-  يعمل جمل�س الإدارة على �سمان وجود نظام رقابي داخلي فّعال والتحقق من ُح�سن اأدائه, كما يقرر املجل�س 

�سيا�سات اإدارة املخاطر ب�سكل عام ويحدد اإطارها.

6-    جلنة الإ�سرتاتيجية املوؤ�س�سية

اأ-      تتاألف جلنة الإ�سرتاتيجية املوؤ�س�سية يف البنك من ثالثة اأع�ساء من جمل�س الإدارة ومن الرئي�س /املدير 

العام , وت�سم يف ع�سويتها املدير املايل العام وم�ساعد املدير العام.
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ب-    تتوىل جلنة الإ�سرتاتيجية املوؤ�س�سية املهام التالية:

العنا�سر ذات العالقة با�سرتاتيجية البنك, والتاأكد من وجود �سيا�سات عامة  1-   الإ�سراف على جميع 

لتنفيذ الإ�سرتاتيجيات بفاعلية.

2-   املوافقة على القرارات الإ�سرتاتيجية, وتوجيه الإدارة التنفيذية والفريق الإداري , وي�سمل ذلك:

-    الإ�سرتاتيجيات وخطط العمل والأداء جلميع القطاعات والدوائر.

-    التعديالت اخلا�سة بامل�ستوى الوظيفي الأول.

-    الإجراءات املوؤ�س�سية.

اأ�سواق جديدة,  اأية ا�ستثمارات جديدة, عمليات الإ�ستحواذ والإندماج والتو�سع يف   3-    مراجعة واإقرار 

وعمليات التخلي عن امللكية اخلا�سة بالبنك اأو ال�سركات التابعة اأو احلليفة.

                 

رابعا: بيئة ال�سبط والرقابة الداخلية

1-    اأنظمة ال�سبط والرقابة الداخلية

اأ-    تتم مراجعة هيكل اأنظمة ال�سبط والرقابة الداخلية من قبل املدقق الداخلي واملدقق اخلارجي, مرة واحدة 

على الأقل �سنويا.

ب-  يقوم املجل�س بت�سمني التقرير ال�سنوي للبنك تقريرا حول مدى كفاية اأنظمة ال�سبط والرقابة الداخلية على 

الإبالغ املايل Financial Reporting ويت�سمن التقرير ما يلي:

ب/1 فقرة تو�سح م�سوؤولية الإدارة التنفيذية عن و�سع اأنظمة �سبط ورقابة داخلية  على الإبالغ املايل يف البنك 

واملحافظة على تلك الأنظمة.

اأنظمة ال�سبط والرقابة  ب/2 فقرة حول اإطار العمل الذي قامت الإدارة التنفيذية با�ستخدامه لتقييم فعالية 

الداخلية.

ب/3 تقييم الإدارة التنفيذية ملدى فاعلية اأنظمة ال�سبط والرقابة الداخلية, وكما هو بتاريخ البيانات املالية التي 

يت�سمنها التقرير ال�سنوي للبنك.

ب/4 الإف�ساح عن اأي مواطن �سعف يف اأنظمة ال�سبط والرقابة الداخلية  ذات قيمة جوهرية )اأي موطن �سعف 

جوهري هو نقطة او جمموعة نقاط �سعف وا�سحة ينتج عنها احتمال عدم اإمكانية منع اأو الك�سف عن بيان 

غري �سحيح وذي اأثر جوهري(.

والرقابة  ال�سبط  اأنظمة  لفعالية  التنفيذية  الإدارة  تقييم  يف  راأيه  يبني  اخلارجي  املدقق  من  تقرير  ب/5 

الداخلية.

ج-   يقوم البنك بو�سع اإجراءات متكن املوظفني من الإبالغ, وب�سكل �سري يف حينه, عن وجود خماوف بخ�سو�س 

احتمالية حدوث خمالفات, وب�سكل ي�سمح باأن يتم التحقيق با�ستقاللية يف هذه املخاوف ومتابعتها. وتتم 

مراقبة تنفيذ هذه الإجراءات من قبل جلنة التدقيق.
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2-     التدقيق الداخلي:

املوؤهلة   الب�سرية  الكوادر  من  الكايف  العدد  الداخلي  التدقيق  لإدارة  البنك  يوفر   اأ-    

ويتم تدريبها ومكافاأتها ب�سكل منا�سب, ولإدارة التدقيق حق احل�سول على اأية معلومة والإت�سال باأي موظف 

اإليها وعلى النحو املطلوب.  اأداء املهام املوكولة  داخل البنك, كما لها كافة ال�سالحيات التي متكنها من 

 Internal( التدقيق  ميثاق  �سمن  التدقيق  اإدارة  وم�سوؤوليات  و�سالحيات  مهام  بتوثيق  البنك  ويقوم 

البنك. داخل  وتعميمه  املجل�س,  من  املعتمد   )Audit Charter
ب-  تقوم اإدارة التدقيق الداخلي برفع تقاريرها اإىل رئي�س جلنة التدقيق.

ج-  ل يكلف موظفو التدقيق الداخلي باأية م�سوؤوليات تنفيذية, وتكون اإدارة التدقيق الداخلي م�سوؤولة عن اقرتاح 

هيكل ونطاق التدقيق الداخلي, كما تكون م�سوؤولة عن اإعالم جلنة التدقيق عن اأية احتمالية لوجود تعار�س 

يف امل�سالح.

لها مناق�سة  ويحق  اأي تدخل خارجي,  تقريرها كامال دون  وتعد  الداخلي مهامها,  التدقيق  اإدارة  د-   متار�س 

تقاريرها مع الدوائر التي مت تدقيقها.

هـ- تت�سمن امل�سوؤولية الأ�سا�سية لإدارة التدقيق الداخلي, والتي يجب اأن تقوم على اأ�سا�س املخاطر, مراجعة - 

وبحد اأدنى - ما يلي:

والإدارية  املالية  الأمور  حول  الرئي�سية  املعلومات  اأن  من  )للتاأكد  البنك  يف  املايل  الإبالغ  عمليات     -1

والعمليات تتوفر فيها الدقة والإعتمادية والتوقيت املنا�سب(.

2-   الإمتثال ل�سيا�سات البنك الداخلية واملعايري والإجراءات الدولية والقوانني والتعليمات ذات العالقة.

3-    التدقيق اخلارجي:

تطبيق  التدقيق, ويف حال �سعوبة  للتدقيق اخلارجي بني مكاتب  املنتظم  الدوران  البنك  يتبنى  اأ-    

ذلك من الناحية العملية, يطلب البنك الدوران املنتظم لل�سريك الرئي�سي امل�سوؤول عن التدقيق 

اخلارجي للبنك.

املدقق اخلارجي مع  تقريره, ويجتمع  بن�سخة من  التدقيق  بتزويد جلنة  املدقق اخلارجي  يقوم  ب-  

جلنة التدقيق بدون ح�سور الإدارة التنفيذية مرة واحدة على الأقل �سنويا.

4-    اإدارة املخاطر:

اأ-    ترفع دائرة اإدارة املخاطر يف البنك تقاريرها اإىل جلنة اإدارة املخاطر, اأما بالن�سبة للعمليات اليومية فيكون 

ارتباطها مع املدير العام.

ب-  تت�سمن م�سوؤوليات دائرة اإدارة املخاطر يف البنك مايلي:

ب/1   حتليل جميع املخاطر مبا فيها خماطر الئتمان, خماطر ال�سوق, خماطر ال�سيولة وخماطر العمليات.

ب/2   تطوير منهجيات القيا�س وال�سبط لكل نوع من اأنواع املخاطر.
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ب/3   التو�سية للجنة اإدارة املخاطر ب�سقوف للمخاطر واملوافقات, ورفع التقارير وت�سجيل حالت ال�ستثناءات 

عن �سيا�سة اإدارة املخاطر.

 Risk( املخاطر  ومنظومة  املخاطر  قيا�س  عن  مبعلومات  العليا  التنفيذية  والإدارة  املجل�س  تزويد  ب/4   

البنك )يقوم املجل�س و يف كل اجتماع له مبراجعة اإح�سائيات املخاطر يف البنك: النوعية  يف   )Profile
والكمية وب�سكل منتظم(.

ب/5   توفري معلومات حول املخاطر لدى البنك ل�ستخدامها لأغرا�س الإف�ساح والن�سر للجمهور.

ج-   تقوم جلان البنك مثل جلان الئتمان, واإدارة املوجودات واملطلوبات واخلزينة وخماطر الت�سغيل, مب�ساعدة 

دائرة اإدارة املخاطر يف القيام مبهامها وفق ال�سالحيات املحددة لهذه اللجان.

املخاطر بخ�سو�س هيكلها, وطبيعة عملياتها,  اإدارة  دائرة  معلومات عن  للبنك  ال�سنوي  التقرير  يت�سمن  د-   

والتطورات التي طراأت فيها.

Compliance 5-    الإمتثال

يتما�سى  ومبا  كاف,  ب�سكل  تكافاأ  اأن  وعلى  مدربة  بكوادر  لديه  امل�ستقلة  الإمتثال  اإدارة  برفد  البنك  يقوم  اأ-    

وتعليمات البنك املركزي ال�سادرة بهذا اخل�سو�س.

ب-  تقوم اإدارة الإمتثال باإعداد منهجية فعالة ل�سمان امتثال البنك جلميع القوانني والت�سريعات النافذة, واأية 

اإر�سادات واأدلة ذات عالقة, وعلى البنك توثيق مهام �سالحيات وم�سوؤوليات اإدارة الإمتثال ويتم تعميمها 

داخل البنك.

من  البنك  يف  تطبيقها  من  والتاأكد  وتطويرها  اإعدادها  ويكون  الإمتثال,  �سيا�سة  ويراقب  املجل�س  يعتمد  ج-   

�سالحيات اإدارة الإمتثال.

اإر�سال ن�سخة اىل  اإىل املجل�س, مع  اأعمالها ومراقبتها لالإمتثال  اإدارة الإمتثال تقاريرها حول نتائج  د-   ترفع 

الإدارة التنفيذية  ومبا يتما�سى وتعليمات البنك املركزي ال�سادرة بهذا اخل�سو�س.
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خام�سا: العالقة مع امل�ساهمني:

ال�سنوي  الإجتماع  امل�ساهمني, وخا�سة �سغارهم, على ح�سور  لت�سجيع  باإتخاذ خطوات  البنك  يقوم     -1

للهيئة العامة, وللت�سويت اإما ب�سكل �سخ�سي اأو بتوكيل �سخ�س يف حالة غيابهم.

2-   يح�سر روؤ�ساء جلان التدقيق والرت�سيحات واملكافاآت واأية جلان اأخرى منبثقة عن املجل�س الإجتماع 

ال�سنوي للهيئة العامة.

3-   يح�سر ممثلون عن املدققني اخلارجيني الإجتماع ال�سنوي للهيئة العامة, بهدف الإجابة عن اأية اأ�سئلة 

قد تطرح حول التدقيق وتقرير املدقق.

4-   يراعى الت�سويت - على حدة - على كل ق�سية تثار خالل الإجتماع ال�سنوي للهيئة العامة.

ال�سنوي  انتخابهم خالل الإجتماع  اأو يعاد  اأع�ساء املجل�س  ال�سركات, ينتخب  5-   وفقا ملا ورد يف قانون 

للهيئة العامة, ووفقا ملا جاء يف النظام الأ�سا�سي للبنك, كما يجري انتخاب املدقق اخلارجي خالل 

نف�س الإجتماع.

املالحظات  حول  امل�ساهمني  لإطالع  تقرير  اإعداد  يتم  العامة,  للهيئة  ال�سنوي  الجتماع  انتهاء  بعد     -6

التي متت خالله والنتائج, مبا يف ذلك نتائج الت�سويت والأ�سئلة التي قام امل�ساهمون بطرحها وردود 

الإدارة التنفيذية عليها.

�ساد�سا: ال�سفافية والإف�ساح:

للتقارير املالية )IFRS( وتعليمات البنك املركزي  1-    يقوم البنك بالإف�ساح وفقا للمعايري الدولية 

على  عالوة  العالقة.  ذات  والت�سريعات  النافذ  البنوك  قانون  مبقت�سى  وال�سادرة  ال�سارية  الأردين 

ذلك فان البنك  يكون على دراية بالتغيريات التي تطراأ على املمار�سات الدولية لالإبالغ املايل, ونطاق 

ال�سفافية املطلوب من املوؤ�س�سات املالية, وتقع على اإدارة البنك م�سوؤولية التاأكد من التقيد بالتطبيق 

الكامل لكافة التعديالت التي تطراأ على املعايري الدولية للتقارير املالية, وتقوم الإدارة التنفيذية برفع 

تقارير حول التطورات ايل املجل�س, بالإ�سافة اإىل تقدمي التو�سيات حول �ُسبل تعزيز ممار�سات البنك 

يف جمال الإف�ساح, وب�سكل يزيد عن متطلبات البنك املركزي الأردين بهذا اخل�سو�س.

2-   يلتزم البنك بتوفري معلومات ذات دللة ومعنى حول ن�ساطاته لكل من البنك املركزي وامل�ساهمني, 

واملودعني والبنوك الأخرى واجلمهور ب�سكل عام, مع الرتكيز على الق�سايا التي تثري قلق امل�ساهمني, 

و يف�سح البنك عن جميع هذه املعلومات ب�سكل دوري ومتاح للجميع.
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3-   يو�سح البنك يف تقريره ال�سنوي م�سوؤوليته جتاه دقة وكفاية البيانات املالية للبنك واملعلومات الواردة 

يف تقريره ال�سنوي.

والبنوك  واملودعني  وامل�ساهمني  الرقابية  ال�سلطات  ات�سال مع  باملحافظة على خطوط  البنك  يلتزم     -4

الأخرى واجلمهور ب�سكل عام, وتكون هذه اخلطوط من خالل ما يلي:

اأ-    وظيفة عالقات امل�ستثمرين, وي�سغلها كادر موؤهل قادر على توفري معلومات �ساملة ومو�سوعية 

وحمّدثة عن البنك وو�سعه املايل واأدائه واأن�سطته.

ب- التقرير ال�سنوي والذي يتم اإ�سداره بعد نهاية ال�سنة املالية.

ج-   تقارير ربعية حتتوى على معلومات مالية ربع �سنوية, بالإ�سافة اإىل تقرير املجل�س حول تداول 

اأ�سهم البنك وو�سعه املايل خالل ال�سنة.

د-   الجتماعات الدورية بني الإدارة التنفيذية يف البنك وامل�ستثمرين وامل�ساهمني.

هـ- تقدمي ملخ�س دوري للم�ساهمني واملحللني يف ال�سوق املايل وال�سحفيني املتخ�س�سني يف القطاع 

املايل من قبل الإدارة التنفيذية العليا وب�سكل خا�س املدير العام واملدير املايل .

اأو يف املحا�سرات التي  اأو تقاريره الربعية  و-   توفري املعلومات الواردة يف التقرير ال�سنوي للبنك 

تقدمها الإدارة التنفيذية, وذلك من خالل وظيفة عالقات امل�ستثمرين, وعلى املوقع الإلكرتوين 

للبنك ب�سكل حمّدث وباللغتني العربية والإجنليزية.

ي�سمى  للبنك  التنفيذية  الإدارة  من  اإف�ساحًا  الربعية  وتقاريره  للبنك  ال�سنوي  التقرير  يت�سمن     -5

ي�سمح   )MD&A( ”Management Discussion and Analysis“
الأثر  ذلك  يف  مبا  للبنك,  املايل  والو�سع  وامل�ستقبلية,  احلالية  العمليات  نتائج  بفهم  للم�ستثمرين 

جميع  بان  بالإلتزام  البنك  ويتعهد  التاأكد,  عدم  وحالت  واحلوادث  املعروفة  لالإجتاهات  املحتمل 

الإي�ساحات الواردة يف هذا الإف�ساح معتمدة وكاملة وعادلة ومتوازنة ومفهومة وت�ستند اإىل البيانات 

املالية املن�سورة للبنك.

6-   يت�سمن التقرير ال�سنوي وكجزء من الإلتزام بال�سفافية والإف�ساح الكامل على وجه اخل�سو�س ما يلي:

اأ-    دليل احلاكمية املوؤ�س�سية لدى البنك والتفا�سيل ال�سنوية للتزامه ببنودها.

ب- معلومات عن كل ع�سو جمل�س اإدارة: موؤهالته وخرباته, مقدار ح�سته يف راأ�سمال البنك, فيما 

اإذا كان م�ستقاًل, تنفيذيًا اأو غري تنفيذي, ع�سويته يف جلان املجل�س, تاريخ انتخابه يف املجل�س, 

اأية ع�سويات يف جمال�س اإدارة اأخرى ,املكافاآت/ الرواتب التي ح�سل عليها من البنك, القرو�س 

املمنوحة من البنك واأية عمليات اأخرى بني البنك والع�سو اأو �سركاته اأو الأطراف ذات ال�سلة 

به.

ج-   ملخ�سًا للهيكل التنظيمي للبنك.
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د-   ملخ�سًا ملهام وم�سوؤوليات جلان املجل�س واأية �سالحيات قام املجل�س بتفو�سيها لتلك اللجان.

هـ- عدد مرات اجتماع املجل�س وجلان املجل�س.

و-   ملخ�سًا عن �سيا�سة املكافاآت واأعلى راتب مت دفعه لالإدارة التنفيذية.

ز-   �سهادة املجل�س بكفاية اأنظمة ال�سبط والرقابة الداخلية.

ح-   و�سفًا لهيكل واأن�سطة دائرة اإدارة املخاطر.

لها  اأو  متلك  والتي  العالقة  ذات  اجلهات  اأو  امل�ساهم  )مثل  البنك  يف  الرئي�سيني  امل�ساهمني  ط-   

 ultimate beneficial( مع حتديد )سيطرة على اأكرث من 10% من راأ�س مال البنك�

owners( )وهم امل�ساهمون الرئي�سيون يف ال�سـركات التي تعترب م�ساهمًا رئي�سيًا يف البنك( , 
اإذا كان ذلك �سروريا. 
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قبل  من  املعتمد  املوؤ�س�سية,  احلاكمية  دليل  يف  الواردة  والبنود  الأحكام  بتطبيق  التزامه  يوؤكد  اإذ  العربي  البنك  اإن 

جمل�س الإدارة بتاريخ 2007/12/30, فاإنه, وفيما يتعلق بالبند ثانيا/2/ب من الدليل, يود اأن يبني باأن اختياره لأن 

يكون الرئي�س تنفيذيا )مديرا عاما للبنك( قد جاء ا�ستنادا اإىل كونه ميثل عن�سرا اأ�سا�سيا يف ت�سكيل وحتديد وتنفيذ 

ال�سيا�سة الإ�سرتاتيجية العامة للبنك, يدعمه يف ذلك التزامه املطلق باأ�سا�سيات وقواعد العمل امل�سريف ال�سليم, التي 

قام البنك العربي عليها منذ تاأ�سي�سه قبل ثمانية و�سبعون عاما خا�سة ما يتعلق منها بن�سب ال�سيولة واإدارة املخاطر 

ومنح الئتمان, والتي مكنت البنك العربي من جتاوز التبعات احلالية لالأزمة املالية العاملية بكل اأمان يف وقت عانت 

فيه العديد من املوؤ�س�سات املالية الدولية من تلك التبعات وحتملت جرائها خ�سائر مالية �سخمة.

من جانب اآخر, كان ملركزية القرار, الذي تعزز بتويل ال�سيد/ عبد احلميد �سومان من�سبي رئي�س جمل�س الإدارة 

واملدير العام, الأثر الأهم يف تعزيز مرونة البنك و�سرعة ا�ستجابته للم�ستجدات وللتغريات احلا�سلة على �ساحة العمل 

امل�سريف, وقد �سهدت العديد من موؤ�س�سات الت�سنيف الدولية مبا تقدم , ومنها على �سبيل املثال تقرير موؤ�س�سة موديز 

لل�سنة املالية 2008.

بالإ�سافة اإىل ذلك, فاإنه, وعلى الرغم من اإ�سغال ال�سيد رئي�س جمل�س الإدارة وظيفة تنفيذية )املدير العام(, اإل اأنه 

قد حر�س على خلق ال�سوابط الكفيلة باإيجاد نظام رقابي فعال على اأعمال الإدارة العليا.  فقد مت ت�سكيل العديد من 

اللجان على م�ستوى جمل�س الإدارة لتقوم مبمار�سة الرقابة على تنفيذ قرارات املجل�س وكذلك اأداء اأ�سخا�س الإدارة 

العليا.  كما اأن ال�سيد رئي�س املجـل�س لي�س ع�سوا يف جلنة النـتقاء واملكافاآت, واأن نائب رئي�س املجل�س ال�سيد/ �سبيح 

امل�سري  هو ع�سو م�ستقل باملفهوم والتعريف الوارد يف دليل احلاكمية.  ومن ناحية اأخرى, فقد مت ا�ستحداث من�سب 

»م�ساعد املدير العام«, والذي ميتد نطاق عمله لالإ�سراف املبا�سر على خم�س دوائر وخطوط عمل يف البنك, فيما 

ي�سرف رئي�س جمموعة العمليات على اأربع من دوائر الدعم.
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1- قراءة وقائع اجلل�سة ال�سابقة للهيئة العامة العادية الثامنة وال�سبعني.

2- مناق�سة تقرير جمل�س الدارة عن ال�سنة املالية 2008 وخطة عمل ال�سركة امل�ستقبلية وامل�سادقة عليهما.

3- �سماع تقرير مدققي ح�سابات البنك عن ال�سنة املالية 2008.

4- مناق�سة ح�سابات وميزانية البنك لل�سنة املالية 2008 وامل�سادقة عليها,  واملوافقة على اقرتاح جمل�س الدارة بتوزيع

      الأرباح على امل�ساهمني مببلغ 250 فل�سًا لل�سهم الواحد اأي بن�سبة 25% من القيمة ال�سمية لل�سهم البالغة دينار اأردين 

      واحد.

5- اإبراء ذمة اأع�ساء جمل�س الدارة عن ال�سنة املالية 2008.

6- انتخاب مدققي ح�سابات البنك لل�سنة املالية 2009 وحتديد اأتعابهم.

7- اأي اأمور اأخرى تقرتح الهيئة العامة ادراجها يف جدول الأعمال مما يدخل يف نطاق الجتماع العادي للهيئة العامة,

املمثلة يف الأ�سهم  من   %10 يقل عن  ل  ما  امل�ساهمني ميثلون  من  القرتاح مبوافقة عدد  ادراج هذا  يقرتن  اأن  على      

      الجتماع.

ن 
عي

سب
وال

ة 
سع

تا
 ال

ية
اد

لع
ة ا

ام
لع

ة ا
يئ

له
ل ا

ما
 أع

ول
جد



261

البنك العربي �س م ع 

اململكة الأردنية الها�سمية 

رمز البلد 962

الإدارة العامة 

�س.ب: 950544 و950545

11195 عمان

هاتف : 5600000 )6(

 و 5660140

فاك�س: 5606793 )6( 

و 5606830

�سارع امللك في�سل – عمان 

�س.ب: 8 و 68  عمان 11118

هاتف: 4628161-9 )6(

فاك�س: 4637082 )6(

ال�سمي�ساين – عمان 

�س.ب: 950546

 11195 عمان 

هاتف: 5607115 )6(

 و 5607231 

فاك�س: 5670564 )6(

فل�سطني 

رمز البلد 970 اأو 972 

الإدارة الإقليمية - رام اهلل  

�س.ب:  1476 

هاتف 2978100 )2( 970  

 فاك�س 2982444 )2( 970

مملكة البحرين 

رمز البلد 973

الوحدة امل�سرفية اخلارجية 

املنامة 

�س.ب: 813 

هاتف: 17549000

فاك�س: 17541116

املنامة 

�س.ب: 395 

هاتف: 17549000

فاك�س: 17540292

دولة الإمارات العربية املتحدة 

رمز البلد 971 

اأبو ظبي  

�س.ب: 875

هاتف: 6392225 )2(

فاك�س: 6212370 )2(

دبي 

�س.ب: 11364

هاتف: 2950845 )4(

فاك�س: 2955974 )4(

اجلمهورية اللبنانية

رمز البلد 961

الإدارة الإقليمية - بريوت 

�س.ب: 1015 – 11 

بريوت 11072070

هاتف: 4 – 980153 )1(

و 981155

فاك�س: 980299 )1(

و 980803

جمهورية م�سر العربية 

رمز البلد 20 

اإدارة املنطقة - القاهرة 

�س.ب 68 املهند�سني 

هاتف 33029069-71 )2( 

فاك�س 33029068 )2(

اجلمهورية اليمنية 

رمز البلد 967 

اإدارة منطقة اليمن –�سنعاء 

�س.ب:  475 و 1301 

هاتف: 93 – 276585 )1(

فاك�س: 276583 )1(

اململكة املغربية 

رمز البلد 212

الإدارة الإقليمية - الدار البي�ساء 

�س.ب: 13810 

هاتف: 2223152 )2(

فاك�س: 2200233 )2(

دولة قطر 

رمز البلد 974 

الدوحة 

�س.ب: 172 

هاتف: 4387777

فاك�س: 4410774

اجلزائر 

رمز البلد 213 

اجلزائر �س.ب 537 

 16036 اجلزائر  

هاتف: 480002/3 )21(

فاك�س: 480001 )21( 

�سنغافورة 

Telephone country
 code : 65

Singapore
80 Raffles Place

32-20 UOB Plaza 2
Singapore 048624

Tel. 65330055
Fax 65322150

وكالة نيويورك 

الوليات املتحدة الأمريكية

 Telephone country
code : 1

New York
520 Madison Avenue

 New York، NY
10022-4237

Tel. )212( 7159700
Fax )212( 5934632

مكاتب التمثيل

ال�سني ال�سعبية

Telephone country
 code : 86
Shanghai

Unit 1803
Shanghai Trade Square

188 Si Ping Road
Shanghai 200086

Tel. )21( 65077737/8
Fax. )21( 65072776
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Kong Hong
 Telephone country

code 852
 Suite 2711، Citibank

Tower،

3 Garden Road Central،

Hong Kong
Tel. )852( 28787800/2

Fax.)852(  28787821

كازاخ�ستان

Telephone country 
code : 7

188 Dostyk Ave، 

5th floor، 

Almaty  050051  

Tel. )3272( 596253
Fax.)3272( 596254

بنك اأوروبا العربي 

اململكة املتحدة
Telephone country 

code : 44
London

13-15 Moorgate،

London EC2R 6AD
Tel. )20( 73158500
Fax. )20( 76007620

فرنسا
 Telephone country

code : 33
Paris

PO Box 319
75365 Paris Cedex 08

26 Ave. des
 Champs Elysees

75008 Paris
Tel. )01( 45616000
Fax. )01( 42890978

ايطاليا
 Telephone country

code : 39 Rome
PO Box 150

 Via Vincenzo Bellini،24
00198 Rome )Parioli(

Tel. )06( 854551
Fax. )06( 85355481
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 البنك العربي لتونس
رمز البلد 216 

تون�س 

�س.ب: 520  تون�س 1001 

هاتف: 351155 )71(

فاك�س: 331383 )71(

 بنك ُعمان العربي
رمز البلد 968 

روي – �سلطنة عمان 

�س.ب: 2010 

روي 112 

هاتف: 24706265 

فاك�س: 24797736

 البنك العربي الوطني
رمز البلد 966

الريا�س 

اململكة العربية ال�سعودية 

�س.ب: 56921 

الريا�س 11564 

هاتف: 4029000 )1(

فاك�س: 4027747 )1(

 شركة التأمني العربية
رمز البلد 961 

بريوت – لبنان 

�س.ب:  2172 – 11 

هاتف: 363610 )1(

فاك�س: 365139

مصرف الوحدة
رمز البلد 218

بنغازي – اجلمهورية الليبية  

�س.ب: 452 بنغازي 

هاتف: 2224256 )61(

فاك�س: 2224122 )61(

 شركة البنك العربي السوداني
 املحدودة

رمز البلد  249 

اخلرطوم – ال�سودان 

 DE اخلرطوم عمارة رقم )7( مربع

1 �سرق
هاتف: 5119490 )15(

املالية واملحا�سبة

Telephone country
code : 41

PO Box 3155
Rue Neuve du

Molard ،
 CH-1211
Geneva 3

Tel. )22( 9083000
Fax. )22( 7387229

�سركة الن�سر العربي للتاأمني 

رمز البلد 962 

�س.ب: 9194 عمان 11191

هاتف: 5685171 )6(

فاك�س: 5685890 )6(

 البنك العربي سورية
رمز البلد 963 

دم�سق  

اجلمهورية العربية ال�سورية 

�س.ب: 38 اأبو رمانة 

هاتف: 3348130/4 )11(

فاك�س: 3349844 )11(

البنك العربي اإلسالمي
 الدولي 

رمز البلد 962 

عّمان 

�س.ب: 925802 

عمان 11110

هاتف: 5694901 )6(

فاك�س: 5694914 )6(

 البنك العربي لألعمال
�س م ل 

رمز البلد 961 

بريوت – لبنان 

�س.ب: 7000 – 11

هاتف : 985111 )1( 

)1( 985222 /

فاك�س: 987333 )1(

 شركة مجموعة العربي
 لالستثمار

رمز البلد 962 

�س.ب: 143156

11814 عمان 

هاتف: 5522239 )6(

فاك�س: 5519064 )6(

كوريا اجلنوبية 

Telephone country
code : 82

Seoul
 14th Floor،

 Daewoo Center
Building، 541، 5-Ka،

  Namdaemoon –ro،

Joong- gu
 100714، Seoul

  Tel. )02( 775-4290/3
 Fax. )02( 7754294

تركيا
Turkland Bank A.S. 

Telephone Country 
code : 90  
 Istanbul

 19 Mayis Mah.  19
Mayis Cad.

 Sisli Plaza A Block No. 7
 Sisli 34360 Istanbul

Tel. )212( 3683434
Fax. )212( 3683535

�سوي�سرا

البنك العربي )�سوي�سرا( املحدود 

Telephone country
code : 41

Zurich
PO Box 2023

Claridenstrasse 26
CH-8022 Zurich

Tel. )044( 2657111
Fax -)044( 2657330

Geneva
PO Box 1096

CH-1211 Geneva 3
Tel. )22( 7151211
Fax )22( 7151311

اسبانيا
 Telephone country

code : 34
Madrid

Paseode la
 Castellana،

 31 Planta 5،

28046 Madrid
Tel. )91( 3084290

 Fax. )91( 3086484

املانيا
 Telephone Country

 code : 49
 Frankfurt

 PO Box 10 01 27
 Bockenheimer

 Land str. 24
 60323 Frankfurt

 am Main
 Tel. )69( 242590
  Fax )69( 235471

النمسا
 Telephone Country

  code : 43
Vienna

PO Box 100،

Seilerstatte 11
A – 1015 Vienna
 Tel. )1( 5134240

Fax 51342409

البنك العربي ا�سرتاليا املحدود 

 Telephone Country
 code : 61
 Sydney –

Head Office
 PO Box N645

 Grosvenor  Place، NSW
1220،

 Level 9، 200
  George Street

 Tel. )2( 93 77 89 00
Fax )2( 92 21 54 28






