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جمل�س الإدارة

كما يف 2009/6/30

ال�شيد  »حممد عبد احلميد« عبد املجيد عبد احلميد �شومان

رئي�س جمل�س الإدارة / املدير العام

ال�شيد �شبيح طاهر دروي�ش امل�شري

نائب رئي�س جمل�س الإدارة

وزارة مالية اململكة العربية ال�شعودية

ميثلها معايل ال�سيد �سالح بن �سعد بن عبد اهلل املهنا

ال�شيدة نازك اأ�شعد عودة احلريري

املوؤ�ش�شة العامة لل�شمان االجتماعي 

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

ال�شيد �شمري فرحان خليل قعوار

معايل ال�شيد »حممد ثابت« عبد الروؤوف �شليمان الطاهر

ال�شيد ريا�ش برهان طاهر كمال

ال�شيد حممد اأحمد خمتار احلريري

ال�شيد وهبه عبد اهلل وهبه متاري

موؤ�ش�شة عبد احلميد �شومان 

ميثلها ال�سريف فار�س �سرف

الدكتور »حممد غيث« علي م�شمار

اأمني �سر جمل�س الإدارة

ال�شادة ديلويت اآند تو�ش )ال�شرق االأو�شط(

مدقق احل�سابات امل�ستقل



2

موجز عن نتائج اأعمال جمموعة البنك العربي

عن الفرتة املنتهية يف 30 حزيران 2009

مقدمة

تت�سمن البيانات املالية للمجموعة ح�سابات البنك العربي �س م ع واملوؤ�س�سة ال�سقيقة البنك العربي )�سوي�سرا( 

كما ت�سمل اأي�سًا ح�سابات ال�سركات التابعة التالية: بنك اأوروبا العربي �س م ع، البنك العربي ا�سرتاليا املحدود، 

البنك العربي الإ�سالمي الدويل، ال�سركة العربية الوطنية للتاأجري ذ م م، �سركة جمموعة العربي لال�ستثمار ذ 

م م، �سركة البنك العربي ال�سوداين املحدود، العربي كابيتال املحدودة، البنك العربي لالأعمال، البنك العربي 

لتون�س، �سركة الن�سر العربي للتاأمني، البنك العربي �سوريا، م�سرف الوحدة.

نتائج االأعمال

حققت جمموعة البنك العربي اأرباحا �سافية قبل ال�سرائب وبعد املخ�س�سات بلغت )452( مليون دولر خالل 

الن�سف الأول للعام 2009, فيما بلغت الإيرادات الت�سغيلية )898,8( مليون دولر مقارنة مع )977,7( مليون دولر 

للن�سف الأول لعام 2008 بانخفا�س ن�سبته 8%، متاأثرة يف ذلك بالأزمة املالية العاملية وتداعياتها املمتدة لت�سمل 

كافة الأ�سواق املالية والئتمانية يف خمتلف دول العامل.  وقد �سكل �سايف اإيراد الفوائد 58% من �سايف الإيرادات 

عن الفرتة املنتهية يف 2009/6/30 مقابل 55.5% عن الفرتة املنتهية يف 2008/6/30، هذا ويعود الإنخفا�س 

يف �سايف الأرباح املتحققة مقارنة بنف�س الفرتة من العام املا�سي ب�سورة اأ�سا�سية اإىل وجود اأرباح غري متكررة 

مبقدار )37( مليون دولر حتققت للبنك خالل العام 2008 نتيجة لبيع فروع البنك يف قرب�س اإىل جانب قيام 

البنك باأخذ خم�س�سات اإ�سافية مببلغ )56( مليون دولر مقابل الديون حتت املراقبة وغري العاملة بالإ�سافة اإىل 

القيام ب�سورة اإختيارية بر�سد خم�س�سات لغايات دفع تعوي�سات لعمالء البنك الذين قاموا بالإ�ستثمار ب�سورة 

غري مبا�سرة من خالل البنك العربي )�سوي�سرا( يف �سناديق اإ�ستثمارية و�سيطة مدارة من قبل مادوف.

املركز املايل

ارتفع جمموع موجودات البنك بن�سبة 6% اإىل )48.5( مليار دولر مقارنة مع )45.6( مليار دولر بنهاية عام 

2008، يف حني بقيت ودائع العمالء الرا�سخة ت�سكل العن�سر الأهم من م�سادر التمويل مرتفعة بن�سبة 5% لت�سل 

اإىل )32.9( مليار دولر مقارنة مع )31.4( مليار دولر بنهاية عام 2008 ولت�سكل ما ن�سبته 68% من جمموع 

م�سادر الأموال املتاحة للبنك.  كما ارتفع اإجمايل ودائع البنوك بن�سبة 24% لت�سل اإىل )6.5( مليار دولر مقارنة 

2008 ليعك�س تعاظم الثقة بالبنك العربي وجمموعته امل�سرفية يف خمتلف  مع )5.3( مليار دولر بنهاية عام 

املناطق والدول التي يعمل بها.  من جانب اآخر، زاد جمموع النقد والأر�سدة لدى البنوك بن�سبة 15% من )12.7( 

مليار دولر بنهاية العام 2008 اإىل )14.6( مليار دولر بنهاية الن�سف الأول للعام 2009.
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دولر  مليار   )7.5( مع  مقارنة  دولر  مليار   )7.7( اإىل  لت�سل   %3 بن�سبة  امل�ساهمني  حقوق  اإجمايل  ارتفع  وقد 

بنهاية عام 2008 ولت�سكل ما ن�سبته 16% من جمموع املوجودات، الأمر الذي اأدى اإىل تعزيز ن�سبة كفاية راأ�س املال 

لت�سل اإىل 16.4%، اإىل جانب زيادة ن�سبة ال�سيولة املعرب عنها بالنقدية و�سبه النقدية لت�سبح 47% من اإجمايل 

املوجودات.   

تنفيذ اخلطة ال�شنوية للبنك

فيما يلي ملخ�سًا عن بع�س النتائج املالية امل�ستهدفة للعام 2009 ومدى حتقيقها خالل الن�سف الأول من العام:

املتحقق حتى 2009/6/30

)معداًل على اأ�شا�ش �شنوي(
امل�شتهدف للعام 2009

%8.9 %9.7 العائد على حقوق امللكية

%1.41 %1.5 العائد على املوجودات

%47 %46 ن�سبة ال�سيولة

%49.7 %48.5 ن�سبة التكاليف اإىل الدخل
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القوائم املالية ملجموعة البنك العربي
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جمموعة البنك العربي

31 كانون الأول  302008 حزيران 2009اي�ساحباآالف الدوالرات االأمريكية

134 842 6837 307 49نقد واأر�سدة لدى بنوك مركزية

665 405 4254 155 55اأر�سدة لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

494 464 522 116 6ايداعات لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

791 168 827 234 موجودات مالية للمتاجرة

138 231 867 132 موجودات مالية حمددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

009 179 500 147 م�ستقات مالية - قيمة عادلة موجبة

875 510 11522 309 722ت�سهيالت اإئتمانية مبا�سرة

816 018 7854 135 85موجودات مالية متوفرة للبيع

965 586 4372 655 92موجودات مالية حمتفظ بها لتاريخ ال�ستحقاق

987 748 1941 814 1اإ�ستثمارات يف �سركات حليفة

937 540 859 554 موجودات ثابتة

342 238 323 227 �سهرة

270 587 181 569 10موجودات اأخرى

176 106 163 106 موجودات �سريبية موؤجلة 

599 629 88145 466 48جمموع املوجودات

306 742 4664 043 6ودائع بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

709 580 32028 048 1130ودائع عمالء

885 829 7562 852 2تاأمينات نقدية

468 169 816 148 م�ستقات مالية - قيمة عادلة �سالبة

250 535 000 500 12اأموال مقرت�سة

615 147 880 130 خم�س�سات متنوعة

176 251 333 173 13خم�س�س �سريبة الدخل

390 852 502 820 14مطلوبات اأخرى

422 12 850 19 مطلوبات �سريبية موؤجلة

221 121 92338 737 40جمموع املطلوبات

027 776 027 776 راأ�س املال املدفوع

205 226 1851 226 1عالوة ا�سدار 

)346 3 ()500 1 (15اأ�سهم خزينة

305 403 305 403 16اإحتياطي قانوين

179 882 179 882 16اإحتياطي اختياري

065 811 0651 811 1اإحتياطي عام

039 327 074 325 اإحتياطي خماطر م�سرفية عامة

120 357 2441 336 1اإحتياطيات لدى �سركات حليفة

448 107 220 159 فروقات ترجمة عملّيات اأجنبية

)862 172 ()353 127 (التغري املرتاكم يف القيمة العادلة

088 112 216 94 17اأرباح مدورة

-    749 343 الربح للفرتة

645 213 -    18اأرباح مقرتح توزيعها

913 039 4117 228 7جمموع حقوق امللكية )م�شاهمي البنك(

465 468 547 500 حقوق غري امل�سيطرين

378 508 9587 728 7جمموع حقوق امللكية

599 629 88145 466 48جمموع املطلوبات وحقوق امللكية
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جمموعة البنك العربي

للثالثة اأ�سهر املنتهية يف 30 حزيرانلل�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 حزيران

2009200820092008اي�ساحباآالف الدوالرات االأمريكية

096 596 911 469 748 169 7871 950 19فوائد دائنة

508 311 985 197 499 627 864 429 20ينزل: فوائد مدينة

588 284 926 271 249 542 923 520 �شايف ايراد الفوائد

261 75 012 72 932 140 901 135 �سايف ايراد العمولت

849 359 938 343 181 683 824 656 �شايف ايراد الفوائد والعموالت

151 25 086 22 335 45 268 42 فروقات العمالت الأجنبية

477 3 975 4 491 1 219 4 21اأرباح موجودات مالية للمتاجرة

)خ�سائر( موجودات مالية حمددة بالقيمة العادلة 

من خالل قائمة الدخل
22) 13 283() 5 664() 13 700() 4 923(

392 14 618 8 558 15 665 10 23اأرباح موجودات مالية متوفرة للبيع

061 101 027 90 600 184 080 174 ح�سة البنك من اأرباح �سركات حليفة

787 7 145 9 215 53 057 24 اإيرادات اأخرى

794 506 089 465 716 977 830 898 �شايف االإيرادات 

359 111 578 98 825 218 803 211 نفقات املوظفني

212 96 677 74 174 154 635 149 م�ساريف اأخرى

278 14 466 12 742 24 260 23 ا�ستهالكات واطفاءات

894 9 859 34 132 11 347 56 7خم�س�س تدين ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة

خم�س�س تدين موجودات مالية حمتفظ بها 

لتاريخ ال�ستحقاق

    - 20 812    -)  37(

26  237 8 153 1 776 5 خم�س�سات متنوعة اأخرى

732 231 817 228 838 430 821 446 جمموع امل�شروفات 

062 275 272 236 878 546 009 452 �شايف الدخل من العمليات امل�شتمرة

الدخل من العمليات غري امل�ستمرة / اأرباح بيع

 فروع قرب�س
24    - 36 809    - 36 809

871 311 272 236 687 583 009 452 الربح للفرتة قبل ال�شريبة

757 78 137 61 814 117 260 108 13ينزل: م�سروف �سريبة الدخل

114 233 135 175 873 465 749 343 الربح للفرتة 

ويعود اىل:

485 231 349 162 184 450 845 320     م�ساهمي البنك

629 1 786 12 689 15 904 22     حقوق غري امل�سيطرين

114 233 135 175 873 465 749 343     املجموع

 الربح  لل�سهم الواحد العائد مل�ساهمي البنك

0.84 0.60 29  -  اأ�سا�سي وخمف�س  )دولر اأمريكي(
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جمموعة البنك العربي

لل�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 حزيران

20092008باآالف الدوالرات االأمريكية

873 749465 343الربح للفرتة

ي�ساف: بنود الدخل ال�سامل الخرى بعد ال�سريبة

477 772104 51 فروقات ترجمة عمليات اأجنبية

)854 39 (509 45�سايف التغري املرتاكم يف القيمة العادلة

410 77  )631 8  (تعديالت خالل الفرتة

033 650142 88جمموع بنود الدخل ال�شامل االأخرى للفرتة بعد ال�شريبة

906 399607 432جمموع الدخل ال�شامل للفرتة

ويعود اىل:

217 317592 400م�ساهمي البنك

689 08215 32حقوق غري امل�سيطرين

432 399607 906
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راأ�س املال 

املدفوع

اأ�سهم عالوة اإ�سدار

خزينة

اإحتياطي 

قانوين

اإحتياطي 

اإختياري

اإحتياطي خماطراإحتياطي عام

م�سرفية عامة

احتياطيات 

لدى �سركات 

حليفة

فروقات 

ترجمة 

عملّيات 

اأجنبية

التغري املرتاكم 

يف القيمة 

العادلة

اأرباح مقرتح الدخل للفرتةاأرباح مدورة

توزيعها

جمموع 

حقوق امللكية 

)م�ساهمي 

البنك(

حقوق غري 

امل�سيطرين

جمموع حقوق 

امللكية

378 508 4657 468 913 039 6457 213  -   088 112 )862 172 (448 107 120 357 0391 327 065 811 1791 882 305 403 )346 3 (205 226 0271 776  ر�سيد بداية الفرتة

749 343 749 343  -   749 343  -    -   -     -    -    -    -    -    -    -    -    الربح للفرتة - قـائمة )ب(

772 51  -   772 51  -    -    -   -    772 51  -    -    -    -    -    -    -    -    فروقات ترجمة عملّيات اأجنبية

509 45  -   509 45  -    -    -   509 45 -     -    -    -    -    -    -    -    -    �سايف التغري املرتاكم يف القيمة العادلة

)631 8 (082 32 )713 40 ( -     -   )872 17 (  -       -   )876 20 ()965 1 ( -     -    -    -    -    -    تعديالت خالل الفرتة

399 432 082 32 317 400  -   749 343 )872 17 (509 45 772 51 )876 20 ()965 1 (-     -    -    -    -   -    اإجمايل الدخل ال�شامل للفرتة

826 1  -   826 1  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   846 1 )20  ( -    بيع اأ�سهم خزينة

)645 213 ( -   )645 213 ()645 213 (    -    -     -       -      -      -      -       -      -       -   -    -     الأرباح املوزعة

958 728 5477 500 411 228 7 -      749 343 216 94    )353 127 (   220 159    244 336 0741 325   065 811 1791 882 305 403 )500 1 (185 226 0271 776 ر�شيد نهاية الفرتة

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 الفرتة

873 465 689 15 184 450  -   184 450  -    -   -     -    -    -    -    -    -    -    -    الربح للفرتة - قـائمة )ب(

477 104  -   477 104  -    -    -   -    206 91  -   271 13  -    -    -    -    -    -    فروقات ترجمة عملّيات اأجنبية

 �سايف التغري املرتاكم يف القيمة 

العادلة

   -    -    -    -    -    -    -    -     -) 39 854(   -    -    - ) 39 854(   - ) 39 854(

604 473 194 396 410 77  -   -    080 11  -    -   330 66  -    -    -    -    -    -    -    تعديالت خالل الفرتة

100 004 8831 411 217 592  -   184 450 080 11 )854 39 (206 91 330 66 271 13  -    -    -   -     -   -    اإجمايل الدخل ال�شامل للفرتة

111 2  -   111 2  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   423  688 1  -    بيع اأ�سهم خزينة

 -    -    -    -   -    -     -    -   -    -    -    -    -     -   )980 250 (980 250  زيادة راأ�س املال

)667 166 ( -   )667 166 ()667 166 (-    -     -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   الأرباح املوزعة 

836 696 0297 500 807 196 7  -184 450 094 138 162 78 401 264 535 151 2131 440 262 612 0361 729 688 330  -   205 226 0271 776 ر�شيد نهاية الفرتة

- ت�سمل الإحتياطيات والأرباح املدورة والربح للفرتة موجودات �سريبية مقيدة الت�سرف موؤجلة مببلغ 106 مليون دولر اأمريكي، كما ت�سمل اأي�سا

كلفة ا�سهم خزينة مببلغ 1.5 مليون دولر اأمريكي وتغري مرتاكم يف القيمة العادلة مببلغ )127.4( مليون دولر امريكي كما يف 30 حزيران 2009.

جمموعة البنك العربي 

باآالف الدوالرات االمريكية 
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راأ�س املال 

املدفوع

اأ�سهم عالوة اإ�سدار

خزينة

اإحتياطي 

قانوين

اإحتياطي 

اإختياري

اإحتياطي خماطراإحتياطي عام

م�سرفية عامة

احتياطيات 

لدى �سركات 

حليفة

فروقات 

ترجمة 

عملّيات 

اأجنبية

التغري املرتاكم 

يف القيمة 

العادلة

اأرباح مقرتح الدخل للفرتةاأرباح مدورة

توزيعها

جمموع 

حقوق امللكية 

)م�ساهمي 

البنك(

حقوق غري 

امل�سيطرين

جمموع حقوق 

امللكية

378 508 4657 468 913 039 6457 213  -   088 112 )862 172 (448 107 120 357 0391 327 065 811 1791 882 305 403 )346 3 (205 226 0271 776  ر�سيد بداية الفرتة

749 343 749 343  -   749 343  -    -   -     -    -    -    -    -    -    -    -    الربح للفرتة - قـائمة )ب(

772 51  -   772 51  -    -    -   -    772 51  -    -    -    -    -    -    -    -    فروقات ترجمة عملّيات اأجنبية

509 45  -   509 45  -    -    -   509 45 -     -    -    -    -    -    -    -    -    �سايف التغري املرتاكم يف القيمة العادلة

)631 8 (082 32 )713 40 ( -     -   )872 17 (  -       -   )876 20 ()965 1 ( -     -    -    -    -    -    تعديالت خالل الفرتة

399 432 082 32 317 400  -   749 343 )872 17 (509 45 772 51 )876 20 ()965 1 (-     -    -    -    -   -    اإجمايل الدخل ال�شامل للفرتة

826 1  -   826 1  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   846 1 )20  ( -    بيع اأ�سهم خزينة

)645 213 ( -   )645 213 ()645 213 (    -    -     -       -      -      -      -       -      -       -   -    -     الأرباح املوزعة

958 728 5477 500 411 228 7 -      749 343 216 94    )353 127 (   220 159    244 336 0741 325   065 811 1791 882 305 403 )500 1 (185 226 0271 776 ر�شيد نهاية الفرتة

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 الفرتة

873 465 689 15 184 450  -   184 450  -    -   -     -    -    -    -    -    -    -    -    الربح للفرتة - قـائمة )ب(

477 104  -   477 104  -    -    -   -    206 91  -   271 13  -    -    -    -    -    -    فروقات ترجمة عملّيات اأجنبية

 �سايف التغري املرتاكم يف القيمة 

العادلة

   -    -    -    -    -    -    -    -     -) 39 854(   -    -    - ) 39 854(   - ) 39 854(

604 473 194 396 410 77  -   -    080 11  -    -   330 66  -    -    -    -    -    -    -    تعديالت خالل الفرتة

100 004 8831 411 217 592  -   184 450 080 11 )854 39 (206 91 330 66 271 13  -    -    -   -     -   -    اإجمايل الدخل ال�شامل للفرتة

111 2  -   111 2  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   423  688 1  -    بيع اأ�سهم خزينة

 -    -    -    -   -    -     -    -   -    -    -    -    -     -   )980 250 (980 250  زيادة راأ�س املال

)667 166 ( -   )667 166 ()667 166 (-    -     -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   الأرباح املوزعة 

836 696 0297 500 807 196 7  -184 450 094 138 162 78 401 264 535 151 2131 440 262 612 0361 729 688 330  -   205 226 0271 776 ر�شيد نهاية الفرتة

- ت�سمل الإحتياطيات والأرباح املدورة والربح للفرتة موجودات �سريبية مقيدة الت�سرف موؤجلة مببلغ 106 مليون دولر اأمريكي، كما ت�سمل اأي�سا

كلفة ا�سهم خزينة مببلغ 1.5 مليون دولر اأمريكي وتغري مرتاكم يف القيمة العادلة مببلغ )127.4( مليون دولر امريكي كما يف 30 حزيران 2009.

باآالف الدوالرات االمريكية

جمموعة البنك العربي 

باآالف الدوالرات االمريكية 
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لل�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 حزيران

20092008اي�ساحباآالف الدوالرات االمريكية

687 583 009 452 الدخل للفرتة قبل ال�سريبة

تعديالت:

742 24 260 23   -  اإ�ستهالكات واإطفاءات

132 11 347 56   -  خم�س�س تدين ت�سهيالت اإئتمانية مبا�سرة

694  )049 3 (  -  )اأرباح( خ�سائر اإعادة تقييم موجودات مالية للمتاجرة

664 5 212 19   -  خ�سائر اإعادة تقييم موجودات مالية حمددة بالقيمة العادلة

812 20 -      -  خم�س�س تدين موجودات مالية حمتفظ بها لتاريخ ال�ستحقاق

153 1 776 5   -  خم�س�سات متنوعة

884 647 555 553     املجموع

)الزيادة( النق�س يف املوجودات:

)466 865 (920 266 اأر�سدة لدى بنوك مركزية )ت�ستحق خالل مدة تزيد عن ثالثة اأ�سهر(

)131 678 (972 347 ايداعات لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

)945 087 3(306 171 ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة

954 81 )987 62 (موجودات مالية للمتاجرة

)120 23 (059 79 موجودات مالية حمددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

)137 358 (089 26 املوجودات الأخرى

الزيادة )النق�س( يف املطلوبات:

)914 36 (086 387 ودائع بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية )ت�ستحق خالل مدة تزيد عن ثالثة اأ�سهر(

819 540 6115 467 1ودائع عمالء

019 551 871 22 تاأمينات نقدية

296 800 )818 22 (مطلوبات اأخرى

259 572 6642 236 3�شايف التدفق النقدي من عمليات الت�شغيل قبل ال�شريبة

)765 140 ()411 185 (�سريبة الدخل املدفوعة

494 431 2532 051 3�شايف التدفق النقدي من عمليات الت�شغيل 

)532 612 ()969 116 1()�سراء( موجودات مالية متوفرة للبيع

276 115 )472 68 (ا�ستحقاق )�سراء( موجودات مالية حمتفظ بها لتاريخ ال�ستحقاق

)654 252 ()207 65 ()�سراء( ا�ستحقاق اإ�ستثمارات يف �سركات حليفة

)163 113 ()233 37 ()�سراء( موجودات ثابتة

)073 863 ()881 287 1(�شايف )االإ�شتخدام( النقدي يف عمليات اال�شتثمار

250 35 )250 35 ()النق�س( الزيادة يف اأموال مقرت�سة

)667 166 ()645 213 (اأرباح موزعة على امل�ساهمني

111 2 826 1 املتح�سل من بيع اأ�سهم خزينة

)306 129 ()069 247 (�شايف )االإ�شتخدام( النقدي يف عمليات التمويل

206 91 772 51 فروقات ترجمة عمالت اأجنبية )تغري اأ�سعار ال�سرف(

321 530 0751 568 1�سايف الزيادة يف النقد وما يف حكمه

742 329 9123 282 7النقد وما يف حكمه يف بداية الفرتة

063 860 9874 850 308النقد وما يف حكمه يف نهاية الفرتة
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1  - عام

، وهو م�سـجل ك�سـركة م�سـاهمة عامة حمدودة اأردنية مركزها الرئي�سي عمان -  • تاأ�س�س البنك العربي عام 1930	

اململكة الأردنية الها�سمية ويقوم بالأعمال امل�سرفية من خالل فروعه املنت�سرة يف الأردن وعددها 79 واخلارج 

وعددها 103 ومن خالل �سركاته التابعة وال�سركة ال�سقيقة البنك العربي )�سوي�سرا(.

•يتم تداول اأ�سهم البنك العربي يف �سوق عمان املايل وميثل �سهم البنك العربي ح�سة البنك يف جميع موؤ�س�سات  	
املجموعة فيما عدا البنك العربي )�سوي�سرا( والذي يتداول مع �سهم البنك العربي يف نف�س الوقت.

• مت اإقرار القوائم املالية املرحلية املوحدة املوجزة املرفقة من جمل�س اإدارة البنك بتاريخ 23 متوز 2009.	

2  - اأ�ش�ش توحيد القوائم املالية

ت�سمل القوائم املالية املرحلية املوحدة املوجزة ملجموعة البنك العربي والتي تظهر اأرقامها بالدولر الأمريكي  • 	 

القوائم املالية للبنك العربي �س م ع وال�سركة ال�سقيقة البنك العربي )�سوي�سرا(، وال�سركات التابعة التالية :

* ب�سكل مبا�سر.

•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.

•اإن القوائم 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( والتي تعترب جزءًا مكماًل ملجموعة البنك العربي .  
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ن�شبـــة امللكيــة   كما يف 30 حزيران 2009

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 

100.00�سركة البنك العربي ال�سوداين املحدود

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

%

•يتم اإعداد القوائم املالية لل�سركات التابعة لنف�س الفرتة املالية للمجموعة با�ستخدام نف�س ال�سيا�سات املحا�سبية  	
املتبعة من قبل املجموعة هذا واإذا كانت ال�سيا�سات املحا�سبية لل�سركات التابعة تختلف عن تلك امل�ستخدمة من 

قبل املجموعة يتم اإجراء التعديالت الالزمة على القوائم املالية لل�سركات التابعة لتتوافق مع تلك امل�ستخدمة 

من قبل املجموعة.
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•يتم توحيد نتائج عمليات ال�سركات التابعة يف قائمة 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 اإ�ستبعادها يف قائمة 

الدخل املوحد حتى تاريخ الإ�ستبعاد وهو التاريخ الذي تفقد املجموعة فيه ال�سيطرة على ال�سركات التابعة.

•عند توحيد القوائم املالية يتم ا�ستبعاد املعامالت والأر�سدة فيما بني البنك العربيِ �س . م . ع وال�سركة ال�سقيقة البنك  	
العربي )�سوي�سرا( وال�سركات التابعة لهم، وتظهر املعامالت يف الطريق �سمن بند موجودات اأخرى اأو مطلوبات اأخرى 

ح�سب احلالة ، اأما حقوق غري امل�سيطرين )اجلزء غري اململوك من قبل البنك من حقوق امللكية يف ال�سركات التابعة( 

فتظهر يف بند م�ستقل �سمن حقوق امللكية. 

اأية خ�سائر  التابعة بالكلفة بعد طرح  اإظهار ال�ستثمارات يف ال�سركات  اإعداد القوائم املالية املنف�سلة للبنك يتم  •عند  	
ناجتة عن التدين يف القيمة.

 3 - اأهم ال�شيا�شات املحا�شبية 

• )التقارير املالية املرحلية(. مت اإعداد القوائم املالية املرحلية املوحدة املوجزة وفقًا ملعيار املحا�سبة الدويل رقم 34	

املالية واملطلوبات  با�ستثناء املوجودات  التاريخية  التكلفة  املالية املرحلية املوحدة املوجزة وفقًا ملبداأ  القوائم  اإعداد  •مت  	
املالية ، حيث يتم اإظهارها بالقيمة العادلة بتاريخ القوائم املالية. 

•اإن القوائم املالية املرحلية املوحدة املوجزة ل تت�سمن كافة املعلومات والإي�ساحات للقوائم املالية ال�سنوية واملعدة وفقًا  	
ملعايري التقارير املالية الدولية وعليه فيجب اأن تقراأ مع القوائم املالية للمجموعة كما يف 31 كانون الأول 2008. 

•اإن ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة يف القوائم املالية املرحلية املوجزة متماثلة مع ال�سيا�سات املحا�سبية التي مت اتباعها يف  	
ال�سنة ال�سابقة با�ستثناء اأنه ل يتم اجراء التخ�سي�س على ارباح الفرتة كما يف 30 حزيران 2009  والتى يتم اجراوؤها يف 

نهاية ال�سنة املالية بالإ�سافة اإىل تطبيق املعيارين التاليني:

معيار املحا�شبة الدويل رقم 1 عر�ش القوائم املالية - معدل  -   

يف�سل هذا املعيار املعدل بني التغريات يف حقوق ملكية حملة الأ�سهم عن التغريات الأخرى يف حقوق امللكية. ت�سمل    

الأخرى  التغريات  يتم عر�س جميع  فيما   ، البنك  املعامالت مع م�ساهمي  تفا�سيل  امللكية  التغريات يف حقوق  قائمة 

الأخرى  التغريات  املعياراملعدل عر�س جميع  ال�سامل(. يتطلب هذا  بند واحد منف�سل )الدخل  امللكية يف  يف حقوق 

)الإيرادات وامل�سروفات( يف حقوق امللكية يف قائمة الدخل ال�سامل، ول ي�سمح هذا املعيار باظهار اأي من هذه البنود 

�سمن قائمة التغريات يف حقوق امللكية.

معيار التقارير املالية الدويل رقم 8 – القطاعات الت�شغيلية  -   

يتطلب هذا املعيار الذي اإ�ستبدل معيار املحا�سبة الدويل رقم 14 »تقدمي التقارير حول القطاعات« ، ا�ستخدام »اأ�سلوب    

الدارة يف عر�س التقارير الداخلية« يف عر�س القطاعات الت�سغيلية. هذا ومل ينتج عن هذا املعيار اأية تغيريات على 

القوائم املالية للمجموعة حيث اأن القطاعات الت�سغيلية التي تظهر يف القوائم املالية متوافقة مع التقارير الداخلية 

التي يتم عر�سها على متخذي القرارات.

4 - نقد واأر�شدة لدى بنوك مركزية

. ) • بلغ الحتياطي النقدي 149 2 مليون دولر كما يف 30 حزيران 2009 )938 1 مليون دولر كما يف 31 كانون الول 2008	

•با�ستثناء الحتياطي النقدي ل توجد اأية اأر�سدة مقيدة ال�سحب لدى البنوك املركزية. 	
• مليون  بلغت الأر�سدة التي ت�ستحق خالل فرتة تزيد عن ثالثة اأ�سهر 218.8 مليون دولر كما يف 30 حزيران 2009 )486	

دولر كما يف 31 كانون الول 2008(.

 5 - اأر�شدة لدى بنوك وموؤ�ش�شات م�شرفية

 • ل توجد اأر�سدة لدى البنوك واملوؤ�س�سات املالية التي ل تتقا�سى فوائد كما يف 30 حزيران 2009 )�سفر دولر كما يف 31	

كانون الول 2008(.
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.) • ل توجد اأر�سدة مقيدة ال�سحب كما يف 30 حزيران 2009 )�سفر دولر كما يف 31 كانون الول 2008	

 

 6 - اإيداعات لدى بنوك وموؤ�ش�شات م�شرفية 

 بلغت الإيداعات لدى البنوك واملوؤ�س�سات امل�سرفية التي ت�ستحق خالل فرتة تزيد عن �سنة 2.9 مليون دولر كما يف 30 حزيران 2009 

)10 مليون دولر كما يف 31 كانون الول 2008(.

7 - ت�شهيالت ائتمانية مبا�شرة

31 كانـون الول  30 حزيران 2009

2008

بنــــــــــــوك �سركــــــــــــــــــــــــــــــــــات                                 اأفراد 

وموؤ�س�سات 

مالية

حكومــــات 

وقطاع عام

املجموعاملجموع

�سغرية 

ومتو�سطة

كربى

كمبيالت واأ�سناد خم�سومة *
 89 769 208 389 476 411 53 324    - 827 893 914 190

ح�سابات جارية مدينة *
 167 449 736 7912 636 596    - 226 4683 767 3043 832 339

�سلف وقرو�س م�ستغلة *
2 373 5411 465 10011 747 768 544 1031 369 26917 499 78117 308 824

703 303 4531 092 1 -    -   -    287 176 166 916 قرو�س عقارية

824 58 143 59  -    -    -    -   143 59 بطاقات ائتمان

880 417 57423 246 73723 595 4271 597 775 860 56714 586 0682 606 3املجموع

478 259 317 255   769  7867 52 447 144 308 57 ينزل: فوائد وعمولت معلقة 

خم�س�س تدين ت�سهيالت ائتمانية 

مبا�سرة

 244 850 171 090 165 644 95 777 4 781 682 142 647 527

005 907 459 937 550 5 784 95 430 218 537 315 158 302 املجموع

875 510 11522 309 18722 590 6431 501 345 642 03014 271 9102 303 3ت�شهيالت ائتمانية مبا�شرة

                 باآلف الدولرات الأمريكية

* �سايف بعد تنزيل الفوائد والعمولت املقبو�سة مقدمًا البالغة 30 مليون دولر اأمريكي كما يف 30 حزيران 2009 )25.5 مليون دولر اأمريكي كما يف 31 
كانون الول 2008(.

- بلغت الت�سهيالت املمنوحة للحكومة وبكفالة احلكومة 596 1 مليون دولر اأو ما ن�سبته 6.8 % من اإجمايل الت�سهيالت كما يف 30 حزيران 2009 )541 1 

مليون دولر اأو ما ن�سبته 6.6% من اإجمايل الت�سهيالت كما يف 31 كانون الول 2008(.

- بلغت الت�سهيالت الئتمانية غري العاملة 046 1 مليون دولر اأو ما ن�سبته 4.5% من اإجمايل الت�سهيالت كما يف 30 حزيران 2009 )960 مليون دولر اأو ما 

ن�سبته 4.1 % من اإجمايل الت�سهيالت كما يف 31 كانون الول 2008(.

يف                كما  الت�سهيالت  ر�سيد  من   %3.6 ن�سبته  ما  اأو  دولر  مليون   791 املعلقة،  والعمولت  الفوائد  تنزيل  بعد  العاملة،  غري  الئتمانية  الت�سهيالت  بلغت   -

30 حزيران 2009 )700.5 مليون دولر اأو ما ن�سبته 3.1% من ر�سيد الت�سهيالت كما يف 31 كانون الول 2008(.
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باآلف الدولرات المريكية

31 كانـون الول  30 حزيران 2009تفا�سيل حركة الفوائد والعمولت املعلقة 

2008

املجموعاملجموع�سركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتاأفراد 

�سغرية 

ومتو�سطة

كربى

706 155 478 259 648 53 932 147 898 57 ر�سيد بداية الفرتة

651 27 501 36 705 24 497 5 299 6 فوائد وعمولت معلقة خالل  الفرتة

)143 9 ()546 6 ()296 3 ()159 3 ()91  (فوائد وعمولت مت ت�سويتها / م�سطوبة

)851 7 ()044 36 ()344 6 ()022 23 ()678 6 (فوائد وعمولت مت ت�سويتها حمولة لالإيرادات

002 94 211 1 899 7 )278 7 (590  تعديالت خالل الفرتة

)887  (717  936  19  )238  (تعديالت فرق عملة

478 259 317 255 548 77 989 119 780 57 ر�شيد نهاية الفرتة

باآلف الدولرات المريكية

تفا�سيل حركة خم�س�س تدين الت�سهيالت الئتمانية 

املبا�سرة 

31 كانـون الول  30 حزيران 2009

2008

املجموعاملجموع�سركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتاأفراد 

�سغرية 

ومتو�سطة

كربى

230 454 527 647 347 237 711 171 469 238 ر�سيد بداية الفرتة

727 109 400 189 409 152 650 12 341 24 املقتطع من الإيرادات 

)764 4 ()049 18 ()694 15 ()954 1 ()401  (امل�ستخدم من املخ�س�س )ديون م�سطوبة(

)303 69 ()053 133 ()887 102 ()077 19 ()089 11 (الفائ�س يف املخ�س�س املحول لبيان الدخل

989 156 )482 5 ()874 4 ()047 1 (439  تعديالت خالل الفرتة

648  799 1 )718 6 (593 10 )076 2 (تعديالت فرق عملة

527 647 142 682 583 259 876 172 683 249 ر�شيد نهاية الفرتة
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* يتم حتديد قيمة التدين يف القيمة 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 فيها البنك )اأي القيمتني اأعلى(، وت�سجل قيمة   

    التدين يف قائمة الدخل.
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باآلف الدولرات الأمريكية8- موجودات مالية متوفرة للبيع

31 كانـون الأول  302008 حزيران 2009اإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:

282 882 817 987 اأذونات و�سندات خزينة

176 246 1  010 046 2  �سندات حكومية

319 379 1  234 638 1  �سندات اأخرى

039 511 724 463 اأ�سهم �سركات

816 018 4  785 135 5  املجموع

باآلف الدولرات الأمريكية

31 كانـون الأول  302008 حزيران 2009حتليل ال�سندات ح�سب طبيعة العائد

160 406 1  909 828 1  ذات فائدة متغرية 

617 101 2  152 843 2  ذات فائدة ثابتة

777 507 3  061 672 4  املجموع

باآلف الدولرات الأمريكية

31 كانـون الأول  302008 حزيران 2009حتليل املوجودات املالية ح�سب توفر الأ�سعار ال�سوقية

632 887 1  233 600 2  متوفرة لها اأ�سعار �سوقية

184 131 2  552 535 2  غري متوفرة لها اأ�سعار �سوقية

816 018 4  785 135 5  املجموع

9- موجودات مالية حمتفظ بها لتاريخ اال�شتحقاق

اعتربت الزمة املالية التي حدثت يف الأ�سواق املالية العاملية ظرفًا غري عادي ومبوجب معيار املحا�سبة الدويل رقم )39( ومعيار التقارير املالية الدويل رقم )7( 

املعدلن مت اجازة اعادة ت�سنيف املوجودات املالية ب�سروط حمددة يف مثل تلك الظروف. وا�ستنادا اإىل ذلك  قامت املجموعة  باعادة ت�سنيف بع�س ا�ستثماراتها 

يف اأدوات الدين والبالغة قيمتها حوايل 755 مليون دولر امريكي من موجودات مالية للمتاجرة اىل موجودات مالية حمتفظ بها حتى تاريخ ال�ستحقـاق اعتبارَا من 

الأول من متوز 2008. فيما لو مل يتم تطبيق تلك املعاجلة لدى ذلك اإىل زيادة الربح للفرتة مببلغ 5.6 مليون دولر امريكي )تخفي�س الدخل مببلغ 12.6 مليون دولر 

امريكي للعام 2008(.

تنوي ادارة املجموعة الحتفاظ بال�ستثمارات املعاد ت�سنيفها لتاريخ الإ�ستحقاق كما تتوقع الدارة اأن ت�سرتد القيمة الإ�سمية بالكامل لهذة ال�ستثمارات بتاريخ 

الإ�ستحقاق. كان معدل الفائدة الفعلية لهذه الأوراق عند اإعادة الت�سنيف %5.6 .

باآلف الدولرات الأمريكية

10- موجودات اأخرى

31 كانـون الأول  302008 حزيران 2009

087 273 465 192 فوائد للقب�س

618 93 336 127 م�سروفات مدفوعة مقدمًا

موجودات اآلت ملكيتها للبنك وفاًء لديون م�ستحقة*
 40 877 43 405

160 177 503 208 موجودات متفرقة اأخرى

270 587 181 569 املجموع

* تتطلب تعليمات البنك املركزي الأردين التخل�س من هذه املوجودات خالل فرتة اأق�ساها �سنتني من تاريخ الإحالة
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باآلف الدولرات الأمريكية11 -  ودائع عمــالء

30 حزيران 2009

حكومات �سركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتاأفراد 

وقطاع عام

املجموع

�سغرية 

ومتو�سطة

كربى

493 523 98311 365 9702 799 4841 918 0561 439 5ح�سابات جارية وحتت الطلب

281 219 4382 111 227 74 799 100 817 932 1ودائع التوفري

237 864 16815 825 0911 033 5524 693 426 312 9ودائع لأجل وخا�سعة لإ�سعار

309 441 401 111 140 42 320 15 448 272 �سهادات اإيداع

320 048 99030 413 4284 949 1555 728 7472 956 16املجموع

باآلف الدولرات الأمريكية

31 كانون الأول 2008

حكومات�سركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتاأفراد 

وقطاع عام

املجموع

�سغرية 

ومتو�سطة

كربى

548 339 5799 537 8741 432 7611 982 3341 386 4ح�سابات جارية وحتت الطلب

958 772 3861 730 19 509 15 333 737 1ودائع التوفري

983 014 26017 354 7152 818 3044 704946 895 8ودائع لأجل وخا�سعة لإ�سعار

220 453 971 139 979 50 249 12 021 250 �سهادات اإيداع

709 580 19628 032 2984 322 8236 956 3922 269 15املجموع

 

- بلغت قيمة ودائع القطاع العام 414 4 مليون دولر اأو ما ن�سبته 14.7% من اإجمايل ودائع العمالء كما يف 30 حزيران 2009 )032 4 مليون دولر 

اأو ما ن�سبته 14.1% من اإجمايل ودائع العمالء كما يف 31 كانون الأول 2008(.

- بلغت قيمة الودائع التي ل حتمل فوائد 936 9 مليون دولر اأو ما ن�سبته 33% من اإجمايل ودائع العمالء كما يف 30 حزيران 2009 )902 7 مليون 

دولر اأو ما ن�سبته 27.6% من اإجمايل ودائع العمالء كما يف 31 كانون الأول 2008(.

- بلغت قيمة الودائع املحجوزة )مقيدة ال�سحب( 191.6 مليون دولر اأو ما ن�سبته 0.64% من اإجمايل ودائع العمالء كما يف 30 حزيران 2009 

)223 مليون دولر اأو ما ن�سبته 0.8% من اإجمايل ودائع العمالء كما يف 31 كانون الأول 2008(.

- بلغت الودائع اجلامدة 177.2 مليون دولر اأو ما ن�سبته 0.6% من اإجمايل ودائع العمالء كما يف 30 حزيران 2009 )208.5 مليون دولر اأو ما 

ن�سبته 0.73% من اإجمايل ودائع العمالء كما يف 31 كانون الأول 2008(.
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باآلف الدولرات الأمريكية12 -  اأموال مقرت�شة

31 كانـون الول  302008 حزيران 2009

000 500 000 500 من بنوك وموؤ�س�سات مالية خارجية *

250 35 -    من بنوك وموؤ�س�سات مالية حملية 

250 535 000 500 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 م�ساف 

اليها 25 نقطة ا�سا�س.

باآلف الدولرات الأمريكية

حتليل الموال املقرت�سة ح�سب طبيعة الفوائد

31 كانـون الول  302008 حزيران 2009

250 35 -    ذات فائدة ثابتة

000 500 000 500 ذات فائدة متغرية

250 535 000 500      املجموع

13 -  خم�ش�ش �شريبة الدخل

باآلف الدولرات الأمريكية

31 كانـون الول  302008 حزيران 2009

836 200 176 251 ر�سيد بداية الفرتة

629 225 568 107 �سريبة دخل م�ستحقة

)289 175 ()411 185 (�سريبة دخل مدفوعة

176 251 333 173 ر�شيد نهاية الفرتة

باآلف الدولرات الأمريكية

30 حزيران 302008 حزيران 2009متثل �سريبة الدخل الظاهرة يف بيان الدخل ما يلي:

804 116 568 107 خم�س�س �سريبة الدخل للفرتة

140    173�سريبة دخل �سنوات �سابقة

870  519  �سرائب موؤجلة

814 117 260 108 املجموع

- ن�سبة �سريبة الدخل القانونية يف الأردن تبلغ 35% وترتاوح ن�سبة �سريبة الدخل القانونية يف البلدان التي يوجد للبنك ا�ستثمارات وفروع فيها من �سفر اىل %40.
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باآلف الدولرات الأمريكية

14 -  مطلوبات اأخرى

31 كانـون الول  302008 حزيران 2009

477 154 183 127 فوائد للدفع

327 97 380 198 اأوراق للدفع

045 158 840 154 فوائد وعمولت مقبو�سة مقدمًا

885 62 149 49 م�ساريف م�ستحقة غري مدفوعة

936 60 259 83 معامالت بني الفروع

720 318 691 207 مطلوبات خمتلفة اأخرى

390 852 502 820 املجموع

15 -  اأ�شهم خزينة

مت خالل الن�سف الأول من العام 2009 بيع 005 85 اأ�سهم خزينة وقد مت اخذ الفرق بني مبلغ البيع عن قيمته الدفرتية والبالغ 20 األف دولر 

من بند عالوة الإ�سدار �سمن حقوق امللكية.

16 - االإحتياطيات القانونية

مل يقم البنك باإقتطاع الحتياطيات القانونية ح�سب اأحكام قانون ال�سركات حيث اأن هذه القوائم مرحلية ويتم اإجراء القتطاعات يف نهاية 

ال�سنة املالية.

17 - االأرباح املدورة

بلغت قيمة الأرباح املدورة التي ل ميكن الت�سرف بها ال يف حالت حمددة كما يف 30 حزيران 2009 ما يعادل 7.6 مليون دولر نتيجة تطبيق 

بع�س املعايري املحا�سبية )7.6 مليون دولر كما يف 31 كانون الول 2008(.

18 - اأرباح مقرتح توزيعها

بلغت  الأرباح املقرتح توزيعها على امل�ساهمني عن العام 2008 ما يعادل 213.6 مليون دولر وقد متت املوافقة عليها من قبل الهيئة العامة 

للم�ساهمني ويتم توزيعها )166.7 مليون دولر للعام 2007(.
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باآلف الدولرات الأمريكية19 -  فوائد دائنة

30 حزيران 

2009

30 حزيران 

2008

524 717 438 593 ت�سهيالت اإئتمانية مبا�سرة

892 103 737 71 اأر�سدة لدى بنوك مركزية

608 124 359 65 ار�سدة وايداعات لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

440 66 487 20 موجودات مالية للمتاجرة

660 8 252 3 موجودات مالية حمددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

912 79 606 113 موجودات مالية متوفرة للبيع

712 68 908 82 موجودات مالية حمتفظ بها لتاريخ ال�ستحقاق

748 169 7871 950 املجموع

فيما يلي تفا�سيل الفوائد الدائنة على الت�سهيالت الئتمانية املبا�سرة:

باآلف الدولرات الأمريكية

30 حزيران 30 حزيران 2009

2008

بنوك �سركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتاأفراد 

وموؤ�س�سات 

مالية

حكومات 

وقطاع عام

املجموعاملجموع

�سغرية 

ومتو�سطة

كربى

908 33 272 42 232 9 133 1 258 18 573 9 076 4 كمبيالت وا�سناد خم�سومة

330 130 132 117    -   13717 88 309 24 669 4 ح�سابات جارية مدينة

903 499 414 388 339 29 572 18 748 227 401 38 354 74 �سلف وقرو�س

974 47 579 39  -    -    -   235 8 344 31 قرو�س عقارية

409 5 041 6  -    -    -    -   041 6 بطاقات ائتمان

524 717 438 593 571 38 722 19 143 334 518 80 484 120 املجموع

باآلف الدولرات الأمريكية

20  - فوائد مدينة

30 حزيران 

2009

30 حزيران 

2008

400 391 876 327 ودائع عمالء

291 143 897 41 ودائع بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

419 75 767 48 تاأمينات نقدية

272 12 621 4 اأموال مقرت�سة

117 5 703 6 ر�سوم �سمان الودائع

499 627 864 429 املجموع
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فيما يلي تفا�سيل الفوائد املدينة على ودائع العمالء:

باآلف الدولرات الأمريكية

30 حزيران 302008 حزيران 2009

حكومات �سركــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتاأفراد 

وقطاع عام

املجموعاملجموع

�سغرية 

ومتو�سطة

كربى

678 11 111 14 533  135 3 506 4 937 5 جارية وحتت الطلب

593 23 820 13  -   147  95  578 13 توفري

122 339 441 284 766 12 366 123 298 14 011 134 لأجل وخا�سعة لأ�سعار

007 17 504 15 754  511 1 049 1 190 12 �سهادات اإيداع

400 391 876 327 053 14 159 128 948 19 716 165 املجموع

21 - ارباح  موجودات مالية للمتاجرة

باآلف الدولرات الأمريكية

30 حزيران 2009

اأرباح غري اأرباح متحققة

متحققة

املجموعتوزيعات

527 3 -   996 5312اذونات خزينة و�سندات

692  53103 536 ا�سهم �سركات 

219 4 049103 0673 1 املجموع

باآلف الدولرات الأمريكية

30 حزيران 2008

اأرباح )خ�سائر( 

متحققة

)خ�سائر( غري

متحققة

املجموعتوزيعات

536 1 -   )416( 952 1 اذونات خزينة و�سندات

)45 (671)278(  )438( ا�سهم �سركات 

491 1 671)694(  514 1 املجموع

22 - )خ�شائر( موجودات مالية حمددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

باآلف الدولرات الأمريكية

30 حزيران 2009

 )خ�سائر( غرياأرباح متحققة

متحققة

املجموعتوزيعات

)283 13( -   )212 19(929 5اذونات خزينة و�سندات

 -    -    -    -   ا�سهم �سركات

)283 13( -   )212 19(929 5املجموع
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  باآلف الدولرات الأمريكية

30 حزيران 2008

 )خ�سائر( غري اأرباح متحققة

متحققة

املجموعتوزيعات

)664 5( -   )664 5(-اذونات خزينة و�سندات

 -    -    -   -   ا�سهم �سركات

)664 5( -   )664 5(-املجموع

23 - اأرباح موجودات مالية متوفرة للبيع

باآلف الدولرات الأمريكية

30 حزيران 302008 حزيران 2009

410 4688 5اأرباح بيع متحققة

345 7267 8عوائد التوزيعات

)197 ()529 3(خ�سائر تدين

558 66515 10املجموع

25 - اإرتباطات واإلتزامات حمتمله

باآلف الدولرات الأمريكية

31 كانون الأول 302008 حزيران 2009

802 757 5583 663 2اعتمادات

734 567 181 520 قبولت

كفالت :

153 863 4991 734 1 - دفع

988 260 0613 739 3- ح�سن التنفيذ

397 534 9617 804 7- اأخرى

984 287 2724 215 3ت�سهيالت ائتمانية ممنوحة وغري م�ستغلة

058 272 53221 677 19املجموع

24 - اأرباح بيع فروع قرب�ش

ميثل هذا البند اأرباحًا غري م�ستمرة ناجتة عن بيع فروع البنك يف قرب�س خالل الربع الأول من العام 2008.
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26 – كفاية راأ�ش املال

يتم احت�ساب ن�سبة كفاية راأ�س املال وفقا لتعليمات البنك املركزي الأردين امل�ستندة ملقررات جلنة بازل، ويظهر اجلدول التايل ن�سبة كفاية راأ�س 

املال كما يف 30 حزيران 2009 ب�سكل مقارن مع 31 كانون الأول 2008.

باآلف الدولرات الأمريكية

31 كانون الأول 302008 حزيران 2009اأ - راأ�س املال الأ�سا�سي:-

027 776 027 776 راأ�س املال املدفوع

305 403 305 403 احتياطي قانوين

179 882 179 882 احتياطي اختياري

205 226 1851 226 1عالوة ا�سدار 

065 811 0651 811 1احتياطي عام

اأرباح مدورة *
) 20 172( 5 912

)346 3 ()500 1 (تكلفة �سراء اأ�سهم اخلزينة

)342 238 ()323 227 (  ال�سهرة

005 863 7664 849 4جمموع راأ�ش املال االأ�شا�شي

ب - راأ�س املال الإ�سايف:

448 107 220 159 فروقات ترجمة العمليات الأجنبية

) 862 172()353 127 (التغري املرتاكم يف القيمة العادلة

684 314 939 317 احتياطي خماطر م�سرفية عامة

270 249 806 349 جمموع راأ�ش املال االإ�شايف

475 433 519 497 ج - ا�شتثمارات

800 678 0534 702 4راأ�ش املال التنظيمي )اأ+ب-ج(

881 803 20928 721 28املوجودات والبنود خارج امليزانية املرجحة باملخاطر 

%16.24%16.37ن�سبة كفاية راأ�س املال التنظيمي

%16.13%16.02ن�سبة كفاية راأ�س املال الأ�سا�سي

 * بال�سايف بعد طرح املوجودات ال�سريبية املوؤجلة.

زة
وج

لم
ة ا

حد
مو

 ال
ية

حل
مر

 ال
ية

مال
 ال

م
وائ

لق
ل ا

حو
ت 

حا
ضا

اي



24

27 - قطاعات االأعمال

اأ - التق�سيم وفق الأن�سطة البنكية:-

لدى البنك العربي 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: 

  

)1(جمموعة الأعمال امل�سرفية 

تقوم هذه املجموعة بتقدمي اخلدمات امل�سرفية يف جمال متويل قطاع ال�سركات ، والتمويل املتخ�س�س ومتويل امل�ساريع، ومتويل التجارة اخلارجية، ومتويل 

املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة احلجم ، والبنوك واملوؤ�س�سات املالية.

 

)2(جمموعة اخلزينة 

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 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 الأجل مع املحافظة يف الوقت ذاته على 

�سالمة روؤو�س اأموالهم وجتمع اإدارة الرثوات واخلدمات امل�سرفية اخلا�سة عن�سرين مهمني ، هما تقدمي امل�سورة املتخ�س�سة مع املعرفة املتعمقة يف خمتلف 

جمالت ال�ستثمار .تزود هذه املجموعة العمالء ذوي راأ�س املال العايل بخدمات م�سرفية �سخ�سية م�سممة لتلبي الحتياجات اخلا�سة بهم . اإن غاية هذه 

املجموعة واأحد اأهدافها الرئي�سية خلق توازن معتدل بني احتياجات العمالء ال�ستثمارية يف امل�ستقبل والرتكيز على متطلباتهم اليومية . 

 تقوم هذه املجموعة بتقدمي اخلدمات امل�سرفية لالأفراد ، وت�سعى اإىل تلبية متطلباتهم من اخلدمات املالية باأف�سل الو�سائل ، وذلك عن طريق منافذ توزيع 

فعالة وجمموعة من املنتجات واخلدمات املتنوعة . وتعمل هذه املجموعة على التوا�سل القريب واملبا�سر مع العمالء من اأجل تقدمي اخلدمات الفورية املالئمة 

تو�سيع مركز  . ومع  الهواتف املحمولة  الق�سرية عرب  والر�سائل  والإنرتنت  املبا�سر  الهاتفي  الإلكرتونية كالت�سال  القنوات  والدائمة لهم وذلك عن طريق 

الت�سال لي�سمل جميع املناطق وتلبيته للخدمات الواردة وال�سادرة ، �ستتوفر للعمالء خدمات متميزة.
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31 كانون الأول 302008 حزيران 2009

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

 567 14513 648 757 34 319 270 976 58 43314 579 63012 712 293

706 933 6108 120 55010 225 2 - 790  568 945 7025 948 1ا�ستثمارات مالية

875 510 11522 309 79022 84 414 152 2163 464 650 606 045 001 18ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة

725 472 5261 457 4581 667 618 6 824 1 968 569 658 211 موجودات اخرى

599 629 88145 466 23148 036 0083 430 1493 501 943 770 55020 728 20    املجموع

املطلوبات وحقوق امل�شاهمني

306 742 4664 043 3726 81  -   989 52  101 521 0044 388 1بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

709 580 32028 048 30 -   751 905 89811 400 0225 1  649 740 12ودائع عمالء

885 829 7562 852 1862  246 147 835 171  -   489 533 2تاأمينات نقدية

321 968 3811 793 7681 758 546 69 606 7 707 717 754 239 مطلوبات اأخرى

378 508 9587 728 9587 728 7 -    -    -    -   حقوق امللكية

599 629 88145 466 28448 569 5438 122 32812 633 8305 239 8965 901 16املجموع

30 حزيران 302008 حزيران 2009

االيرادات

249 542 923 520 793 24 014 124 712 8 339 135 065 228 �سايف ايراد الفوائد

932 140 901 135 070 4 198 26 163 8 )272  (742 97 �سايف ايراد العمولت 

535 294 006 242 575 198 950 5 963 4 029 43 )511 10 (ايرادات اأخرى

716 977 830 898 438 227 162 156 838 21 096 178 296 315 �شايف االيرادات 

امل�شروفات

825 218 803 211 832 12 434 67 518 14 778 21 241 95 نفقات املوظفني

خم�س�س تدين ت�سهيالت 

ائتمانية مبا�سرة

 46 985   -    -  8 883479   56 347 11 132

881 200 671 178 512 17 843 71 476 11 941 18 899 58 م�ساريف اأخرى

838 430 821 446 823 30 160 148 994 25 719 40 125 201 جمموع امل�شروفات 

الربح للفرتة

    �شايف الدخل من 

العمليات امل�شتمرة

 114 171 137 377) 4 156( 8 002 196 615 452 009 546 878

الدخل من العمليات غري 

امل�ستمرة / اأرباح بيع فروع 

قرب�س

   -    -    -    -    -    -  36 809

687 583 009 452 615 196 002 8 )156 4 (377 137 171 114     الدخل للفرتة قبل ال�سريبة

814 117 260 108 372 51 806 3   66767 28 348 24 ينزل: �سريبة الدخل

873 465 749 343 243 145 196 4 )223 4 (710 108 823 89     الدخل للفرتة

ب – تركز املوجودات واملطلوبات واالإيرادات وامل�شاريف ح�شب قطاعات االأعمال

فيما يلي بيانات قطاعات العمال وفق الأن�سطة البنكية:
باآلف الدولرات الأمريكية
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ج - التق�شيم وفق التوزيع اجلغرايف

تقوم املجموعة مبمار�سة الأعمال امل�سرفية من خالل فروع البنك املنت�سرة يف الأردن وخارجه وموؤ�س�ساته التابعة وال�سقيقة وفيما يلي توزيع ملوجودات 

واإيرادات املجموعة طبقًا للتوزيع اجلغرايف:

باآلف الدولرات الأمريكية

31 كانون الول 302008 حزيران 2009

245 196 8   480 584 7داخل الأردن

354 433 40137 882 40خارج الردن 

599 629 88145 466 48املجموع

30 حزيران 302008 حزيران 2009

109 286 606 243 داخل الأردن

304 364 0881 085 1خارج الردن 

413 650 6941 328 1املجموع
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28 - معامالت مع اأطراف ذات عالقة

باآلف الدولرات الأمريكية

31 كانون الأول 302008 حزيران 2009

�شركات حليفة

002 448 060 196 ودائع لدى �سركات حليفة

593 76 763 338 ودائع من �سركات حليفة

908 5 775 43 اعتمادات، كفالت و�سحوبات - �سركات حليفة

30 حزيران 302008 حزيران 2009

624 7 977  فوائد دائنة من �سركات حليفة

250 1 467  فوائد مدينة ل�سركات حليفة

31 كانون الأول 302008 حزيران 2009اأع�شاء جمل�ش االإدارة وكبار امل�شاهمني

873 587 002 327 ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة

857 43 872 63 اعتمادات

598 75 220 108 كفالت و�سحوبات

- جميع الت�سهيالت الئتمانية املمنوحة لالأطراف ذات العالقة تعترب عاملة ومل يوؤخذ لها اأي خم�س�سات.

- 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 واملدراء التنفيذيني للمجموعة يف الأردن واخلارج 11.7 مليون دولر امريكي للفرتة املنتهية  

يف 30 حزيران 2009 )11.4 مليون دولر امريكي للفرتة املنتهية يف 30 حزيران 2008(.
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29- الربح لل�شهم الواحد

30 حزيران 302008 حزيران 2009

184 450 845 320 الربح للفرتة بعد ال�سريبة العائد مل�ساهمي البنك )األف دولر اأمريكي(

998 873533 533املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم )األف �سهم(

0.600.84الربح الأ�سا�سي واملخف�س لل�سهم الواحد العائد مل�ساهمي البنك )دولر اأمريكي(

باآلف الدولرات الأمريكية30 - النقد وما يف حكمه 

30 حزيران 302008 حزيران 2009

609 214 8676 088 9النقد واأر�سدة لدى بنوك مركزية ت�ستحق خالل ثالثة اأ�سهر

278 082 4165 155 5ي�ساف: اأر�سدة لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية ت�ستحق خالل ثالثة اأ�سهر

824 436 2966 393 5يطرح: ودائع بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية ت�ستحق خالل ثالثة اأ�سهر

063 860 9874 850 8املجموع

31 - الق�شايا 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 بالإرهابيني وباملنظمات الإرهابية يف فل�سطني ، وكذلك فيما يتعلق بحرب اخلليج 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 املدعي 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 

فيها ن�ساطاته .

ب - تو�سل البنك يف نيويورك اإىل اتفاق مع مكتب مراقبة العملة الفدرايل ومت بناء عليه حتويل الفرع اإىل وكالة فدرالية ذات ن�ساط حمدود وفقًا ملا ي�سمح به 

القانون امل�سريف الفدرايل الأمريكي . ومت التفاق اأي�سا على احتفاظ الوكالة مبوجودات مالية بحوايل 420 مليون دولر اأمريكي ويظهر معظمها �سمن 

موجودات مالية متوفرة للبيع.

ج -   هنالك ق�سايا اأخرى مقامة على املجموعة تقدر بحوايل 64.3 مليون دولر كما يف 30 حزيران 2009 )26.7 مليون دولر كما يف 31 كانون الأول 2008( ويف 

راأي الدارة وامل�ست�سار القانوين اأنه لن يرتتب على البنك التزامات تفوق املخ�س�س املقيد لقاءها والبالغ 26.9 مليون دولر كما يف 30 حزيران 2009 .

32 - اأرقام املقارنة

متت اإعادة ت�سنيف بع�س اأرقام املقارنة لتتنا�سب مع اأرقام الفرتة احلالية.
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تقرير مراجعة معلومات مالية مرحلية

ع م/218

ال�شادة رئي�ش واأع�شاء جمل�ش االدارة املحرتمني

البنك العربي

عمان – االأردن

مقدمـــــة

قمنا مبراجعة قائمة املركز املايل املرحلي املوحد املوجز املرفقة ملجموعة البنك العربي كما يف 30 حزيران 2009 وكل من قوائم الدخل والدخل 

ال�سامل والتغريات يف حقوق امللكية والتدفقات النقدية املرحلية املوحدة املوجزة لل�ستة اأ�سهر املنتهية بذلك التاريخ ، وملخ�س لل�سيا�سات املحا�سبية 

الهامة والي�ساحات التف�سريية الأخرى. ان الدارة م�سوؤولة عن اإعداد هذه املعلومات املالية املرحلية املوحدة املوجزة وعر�سها ب�سورة عادلة وفقًا 

للمعايري الدولية للتقارير املالية. ان م�سوؤوليتنا هي ابداء ا�ستنتاج حول هذه املعلومات املالية املوحدة املرحلية املوجزة ا�ستنادًا اىل مراجعتنا.

نطاق املراجعـة

قمنا مبراجعتنا وفقًا للمعيار الدويل حول عمليات املراجعــة رقم 2410، »مراجعة املعلومــات املالية املرحليـة التي يقوم بها مدقق احل�سابات امل�ستقل 

للمن�ساأة«. تت�سمن مراجعة املعلومات املاليــــة املرحلية اإجراء ال�ستف�سارات ، ب�سكل رئي�سي من ال�سخا�س امل�سوؤولني عن المور املالية واملحا�سبيـة ، 

وتطبيق اجراءات حتليلية واجراءات مراجعة اخرى. ان نطـــاق املراجعة اأقـل جوهريا من نطاق التدقيق الذي يتم وفقًا للمعايري الدوليـة للتدقيق، 

وتبعًا لذلك، فانها ل متكننا من احل�سول على تاأكيد يجعلنا مطلعني على جميع المور الهامـة التي ميكن حتديدها من خالل التدقيق، ولذلك فاإننا 

ل نبدي راأي تدقيق حولها.

اال�شتنتاج

ا�ستنادًا اىل مراجعتنا ، مل يرد اىل علمنا ما يدعونا اىل العتقاد بان املعلومات املاليـة املرحلية املوحدة املوجزة املرفقة ل تظهر ب�سورة عادلة، من 

جميع النواحي اجلوهرية، املركز املايل ملجموعة البنك العربي كما يف 30 حزيران 2009 واداءها املايل وتدفقاتها النقدية، للفرتة املنتهية بذلك 

التاريخ وفقًا للمعيار املحا�سبي الدويل رقم )34( املتعلق بالتقارير املالية املرحلية.

تنتهي ال�سنة املالية للمجموعة يف 31 كانون الأول من كل عام غري انه مت اإعداد البيانات املالية املرحلية املوحدة املوجزة املرفقة لأغرا�س كل من 

البنك املركزي الأردين وهيئة الأوراق املالية.

عمان – اململكة الردنية الها�سمية 

23 متوز 2009           ديلويت اآند تو�س )ال�سرق الأو�سط( – الأردن
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القوائم املالية للبنك العربي �ش م ع



30

31 كانون الأول 302008 حزيران 2009اي�ساح

127 026 0423 969 42نقد وار�سدة لدى بنوك مركزية

567 263 4913 774 53ار�سدة لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

429 369 023 159 6ايداعات لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

779 71 093 37 موجودات مالية للمتاجرة

940 108 411 48 موجودات مالية حمددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

558 48 509 55 م�ستقات مالية - قيمة عادلة موجبة

672 839 94810 501 710ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة

205 384 9902 804 82موجودات مالية متوفرة للبيع

893 939 309 087 1موجودات مالية حمتفظ بها لتاريخ ال�ستحقاق

646 241 8111 260 1ا�ستثمارات يف �سركات تابعة وحليفة

221 184 587 187 موجودات ثابتة

940 253 846 251 9موجودات اأخرى

025 19 031 18 موجودات �سريبية موؤجلة 

002 751 09122 156 23جمموع املوجودات

174 211 0303 050 4ودائع بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

243 252 05413 800 1012ودائع عمالء

917 786 0781 810 1تاأمينات نقدية

045 59 468 60 م�ستقات مالية - قيمة عادلة �سالبة

610 379 610 354 11اأموال مقرت�سة

200 67 154 65 خم�س�سات متنوعة

916 102 013 63 12خم�س�س �سريبة الدخل

385 303 158 296 13مطلوبات اأخرى

558 8 322 10 مطلوبات �سريبية موؤجلة

048 171 88719 509 19جمموع املطلوبات

000 534 000 534 راأ�س املال املدفوع

951 859 937 859 عالوة ا�سدار

)373 2 ()064 1 (14اأ�سهم خزينة

000 253 000 253 15احتياطي قانوين

000 550 000 550 15احتياطي اختياري

674 066 6741 066 1احتياطي عام

347 175 114 175 احتياطي خماطر م�سرفية عامة

681 104 359 108 فروقات ترجمة عملّيات اأجنبية

)466 113 ()024 78 (التغري املرتاكم يف القيمة العادلة

-    528 159 الدخل للفرتة

640 18 680 18 16اأرباح مدورة

500 133  -   17اأرباح مقرتح توزيعها

954 579 2043 646 3جمموع حقوق امل�شاهمني

002 751 09122 156 23جمموع املطلوبات وحقوق امل�شاهمني
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البنك العربي �ش م ع

للثالثة اأ�سهر املنتهية يف 30 حزيرانلل�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 حزيران

2009200820092008اي�ساح)باآالف الدنانري االردنية(

934 275 495 238 869 566 734 491 18فوائد دائنة

945 138 716 104 881 288 161 228 19ينزل: فوائد مدينة

989 136 779 133 988 277 573 263 �شايف ايراد الفوائد

128 33 981 34 539 65 986 64 �سايف ايراد العمولت

117 170 760 168 527 343 559 328 �شايف ايراد الفوائد والعموالت

658 12 314 8 338 23 646 17 فروقات العمالت الأجنبية

144 1 070 1 121 2 947  20اأرباح موجودات مالية للمتاجرة

اأرباح )خ�سائر( موجودات مالية حمددة بالقيمة

 العادلة من خالل قائمة الدخل

21 6 319) 1 963( 6 644) 3 337(

555 11 032 6 045 12 256 7 22اأرباح موجودات مالية متوفرة للبيع

533 13 594 11 696 20 141 28 ح�سة البنك من اأرباح �سركات تابعة وحليفة

473 16 379 1 497 16 458 7 اإيرادات اأخرى

143 222 793 203 261 416 326 396 �شايف االإيرادات 

892 41 693 40 908 94 286 95 نفقات املوظفني

157 48 197 44 696 75 348 79 م�ساريف اأخرى

974 5 297 5 909 10 473 10 ا�ستهالكات واطفاءات

خم�س�س )وفر( تدين ت�سهيالت ائتمانية 

مبا�سرة

7 15 767)  56( 13 042 1 751

143  539  705  456 1 خم�س�سات متنوعة اأخرى

917 97 768 103 162 182 330 202     جمموع امل�شروفات 

226 124 025 100 099 234 996 193 �شايف الدخل من العمليات امل�شتمرة

الدخل من العمليات غري امل�ستمرة / اأرباح بيع 

فروع قرب�س

23    - 26 106    -    -

226 124 025 100 205 260 996 193 الربح للفرتة قبل ال�شريبة

277 29 636 20 639 44 468 34 12ينزل: �سريبة الدخل

949 94 389 79 566 215 528 159 الربح للفرتة
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البنك العربي �ش م ع
البنك العربي �ش م ع

لل�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 حزيران

20092008)باآالف الدنانري االردنية(

566 215 528 159الربح للفرتة

ي�ساف: بنود الدخل ال�سامل الخرى بعد ال�سريبة

500 44 678 3  فروقات ترجمة عمليات اأجنبية

)519 9 (442 35 �سايف التغري يف القيمة العادلة

465  )233  (تعديالت خالل الفرتة

446 35 887 38 املجموع

012 251 415 198 جمموع الدخل ال�شامل للفرتة
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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 

عملّيات اأجنبية

التغري املرتاكم يف 

القيمة العادلة

اأرباح مقرتح اأرباح مدورةالربح للفرتة

توزيعها

جمموع حقوق 

امل�ساهمني

954 579 5003 133 640 18 -    )466 113 (681 104 347 175 674 066 0001 550 000 253 )373 2 (534000859951ر�سيد بداية الفرتة

528 159  -    -    528 159 -   -     -    -    -    -    -    -    -   الربح للفرتة

678 3  -    -   -    -    678 3  -    -    -    -    -    -    -   فروقات ترجمة عملّيات اأجنبية

442 35  -    -   -    442 35 -     -    -    -    -    -    -    -   �سايف التغري يف القيمة العادلة

)233  ( -    -    -    -   )233  ( -    -    -    -    -    -   تعديالت خالل الفرتة

415 198  -   -    528 159 442 35 678 3 )233  ( -    -    -    -    -    -   الدخل ال�شامل للفرتة

335 1  -   40 -    -    -    -    -    -    -   309 1 )14  (-    بيع اأ�سهم خزينة

)500 133 ()500 133 ( -    -    -    -    -    -    -    -   -    -     -   توزيعات اأرباح

204 646 3 -   680 18 528 159 )024 78 (359 108 114 175 674 066 0001 550 000 253 )064 1 (937 859 000 534     ر�شيد نهاية الفرتة

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 الفرتة

566 215  -    -   566 215  -   -     -    -    -    -    -    -    -   الربح للفرتة

500 44  -    -   -    -    500 44  -    -    -    -    -    -    -   فروقات ترجمة عملّيات اأجنبية

)519 9 ( -    -   -    )519 9 (-     -    -    -    -    -    -    -   �سايف التغري يف القيمة العادلة

465   -   )129 3 ( -    -    -   594 3  -    -    -    -    -    -   تعديالت خالل الفرتة

012 251  -   )129 3 (566 215 )519 9 (500 44 594 3  -    -    -    -    -    -   الدخل ال�شامل للفرتة

497 1  -    -    -  -  -  -    -    -    -   300  197 1  -   بيع اأ�سهم خزينة

 -    -   -     -    -    -   -     -   -    -     -   )000 178 (000 178 زيادة را�س املال

)800 106 ()800 106 (-     -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   توزيعات اأرباح

703 693 3-    478 16 566 215 153 53 981 192 574 253 000 900 000 460 000 208  -   951 859 000 534 ر�شيد نهاية الفرتة

* ت�سمل الإحتياطيات والأرباح املدورة والربح للفرتة موجودات �سريبية موؤجلة مقيدة الت�سرف مببلغ 18 مليون دينار اأردين وكما 
ت�سمل اأي�سًا كلفة اأ�سهم خرينة مببلغ 1.064 مليون دينار اأردين وتغري مرتاكم يف القيمة العادلة مببلغ )78( مليون دينار اأردين كما 

يف 30 حزيران 2009.

البنك العربي �ش م ع

)باالف الدنانري االردنية(
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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 

عملّيات اأجنبية

التغري املرتاكم يف 

القيمة العادلة

اأرباح مقرتح اأرباح مدورةالربح للفرتة

توزيعها

جمموع حقوق 

امل�ساهمني

954 579 5003 133 640 18 -    )466 113 (681 104 347 175 674 066 0001 550 000 253 )373 2 (534000859951ر�سيد بداية الفرتة

528 159  -    -    528 159 -   -     -    -    -    -    -    -    -   الربح للفرتة

678 3  -    -   -    -    678 3  -    -    -    -    -    -    -   فروقات ترجمة عملّيات اأجنبية

442 35  -    -   -    442 35 -     -    -    -    -    -    -    -   �سايف التغري يف القيمة العادلة

)233  ( -    -    -    -   )233  ( -    -    -    -    -    -   تعديالت خالل الفرتة

415 198  -   -    528 159 442 35 678 3 )233  ( -    -    -    -    -    -   الدخل ال�شامل للفرتة

335 1  -   40 -    -    -    -    -    -    -   309 1 )14  (-    بيع اأ�سهم خزينة

)500 133 ()500 133 ( -    -    -    -    -    -    -    -   -    -     -   توزيعات اأرباح

204 646 3 -   680 18 528 159 )024 78 (359 108 114 175 674 066 0001 550 000 253 )064 1 (937 859 000 534     ر�شيد نهاية الفرتة

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 الفرتة

566 215  -    -   566 215  -   -     -    -    -    -    -    -    -   الربح للفرتة

500 44  -    -   -    -    500 44  -    -    -    -    -    -    -   فروقات ترجمة عملّيات اأجنبية

)519 9 ( -    -   -    )519 9 (-     -    -    -    -    -    -    -   �سايف التغري يف القيمة العادلة

465   -   )129 3 ( -    -    -   594 3  -    -    -    -    -    -   تعديالت خالل الفرتة

012 251  -   )129 3 (566 215 )519 9 (500 44 594 3  -    -    -    -    -    -   الدخل ال�شامل للفرتة

497 1  -    -    -  -  -  -    -    -    -   300  197 1  -   بيع اأ�سهم خزينة

 -    -   -     -    -    -   -     -   -    -     -   )000 178 (000 178 زيادة را�س املال

)800 106 ()800 106 (-     -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   توزيعات اأرباح

703 693 3-    478 16 566 215 153 53 981 192 574 253 000 900 000 460 000 208  -   951 859 000 534 ر�شيد نهاية الفرتة

* ت�سمل الإحتياطيات والأرباح املدورة والربح للفرتة موجودات �سريبية موؤجلة مقيدة الت�سرف مببلغ 18 مليون دينار اأردين وكما 
ت�سمل اأي�سًا كلفة اأ�سهم خرينة مببلغ 1.064 مليون دينار اأردين وتغري مرتاكم يف القيمة العادلة مببلغ )78( مليون دينار اأردين كما 

يف 30 حزيران 2009.

البنك العربي �ش م ع
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لل�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 حزيران

20092008اي�ساح

205 260 996 193 الدخل للفرتة قبل ال�سريبة

تعديالت:

909 10 473 10   -  ا�ستهالكات واطفاءات

)56  (767 15   -  خم�س�س )وفر( تدين ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة

)19  ()187  (  - )اأرباح( اإعادة تقييم موجودات مالية للمتاجرة

963 1 )155 2 (  - )اأرباح( خ�سائر اإعادة تقييم موجودات مالية حمددة بالقيمة العادلة

  456705 1   -  خم�س�سات متنوعة

707 273 350 219 املجموع

)الزيادة( النق�س يف املوجودات:

)014 317 (711 88 اأر�سدة لدى بنوك مركزية )ت�ستحق خالل مدة تزيد عن ثالثة اأ�سهر(

)174 41 (406 210 ايداعات لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية )ت�ستحق خالل مدة تزيد عن ثالثة اأ�سهر(

)854 739 (004 321 ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة

410 81 873 34 موجودات مالية للمتاجرة

)257 2 (684 62 موجودات مالية حمددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

)925 26 (094 2 املوجودات الأخرى

)النق�س( الزيادة يف املطلوبات:

)851 71 (722 233 ودائع بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية )ت�ستحق خالل مدة تزيد عن ثالثة اأ�سهر(

094 162 1)189 452 (ودائع عمالء

331 180 161 23 تاأمينات نقدية

648 25 )708 12 (مطلوبات اأخرى

115 524 108 731 �شايف التدفقات من عمليات الت�شغيل قبل ال�شريبة

)589 69 ()454 74 (�سريبة الدخل املدفوعة

526 454 654 656 �شايف التدفقات من عمليات الت�شغيل  

)297 447 ()343 385 ()�سراء( موجودات مالية متوفرة للبيع

128 127 )416 147 ()�سراء( ا�ستحقاق ا�ستثمارات حمتفظ بها لتاريخ ا�ستحقاق

)314 449 ()165 19 ()�سراء( ا�ستثمارات يف �سركات تابعة وحليفة

)527 2 ()839 13 ()�سراء( موجودات ثابتة

)010 772 ()763 565 (�شايف  )اال�شتخدامات( النقدية يف عمليات اال�شتثمار

000 25 )000 25 ()النق�س( الزيادة يف اأموال مقرت�سة

)800 106 ()500 133 (اأرباح موزعة على امل�ساهمني

497 1 295 1 بيع اأ�سهم خزينة

)303 80 ()205 157 (�شايف التدفقات النقدية من )اال�شتخدامات( يف عمليات التمويل

500 44 678 3 فروقات ترجمة عملّيات اأجنبية )تغري اأ�سعار ال�سرف(

)287 353 ()636 62 (�سايف )النق�س( يف النقد وما يف حكمه

800 840 7012 912 2 النقد وما يف حكمه يف بداية الفرتة

513 487 0652 850 2  28النقد وما يف حكمه يف نهاية الفرتة
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البنك العربي �ش م ع

)باالف الدنانري االردنية(

1-عـام

ويقوم  الها�سمية  الأردنية  اململكة  الرئي�سي عمان -  اأردنية مركزها  ، وهو م�سـجل ك�سـركة م�سـاهمة عامة حمدودة  • 	1930 العربي عام  البنك  تاأ�س�س 

بالأعمال امل�سرفية من خالل فروعه املنت�سرة يف الأردن وعددها 79 واخلارج وعددها 103 وال�سركات التابعة له.

اأ�سهم البنك العربي يف �سوق عمان املايل وميثل �سهم البنك العربي ح�سة البنك يف جميع موؤ�س�سات املجموعة فيما عدا البنك العربي  •يتم تداول  	
)�سوي�سرا( والذي يتداول مع �سهم البنك العربي يف نف�س الوقت.

. • مت اإقرار القوائم املالية املرفقة من جمل�س اإدارة البنك بتاريخ 2009/7/23	

2-اأ�ش�ش اإظهار القوائم املالية

•متثل القوائم املاليـة املرحلية املوجزة املرفقة القوائم املالية لفروع البنك يف اململكة الأردنية الها�سمية وخارجها وذلك بعد ا�ستبعاد الأر�سدة واملعامـالت  	
بني الفروع. اأما املعامالت يف الطريق يف نهاية الفرتة فتظهر �سمن بند موجودات اأخرى اأو مطلوبات اأخرى ح�سب احلالة. ويتم ترجمة القوائم املالية 

لفروع البنك العاملة خارج اململكة الأردنية الها�سمية اإىل الدينار الأردين وفقا لالأ�سعار ال�سائدة بتاريخ القوائم املالية.

�سوي�سرا )�سركة �سقيقة( وذلك  • يعد البنك قوائم مالية موحدة ت�سمل القوائم املالية للبنك )�س . م . ع( و�سركاته التابعة �ساملة قوائم البنك العربي – 	

لإظهار الو�سع املايل ونتائج الأعمال على م�ستوى امللكية القت�سادية املوحدة للمجموعة.

3-اأهم ال�شيا�شات املحا�شبية 

اأ�س�س اإعداد القوائم املالية

• )التقارير املالية املرحلية(. مت اإعداد القوائم املالية املرحلية املوجزة املرفقة وفقًا ملعيار املحا�سبة الدويل رقم 34	

•مت اإعداد القوائم املالية املرحلية املوجزة املرفقة وفقًا ملبداأ التكلفة التاريخية با�ستثناء املوجودات املالية واملطلوبات املالية ، حيث يتم اإظهارها بالقيمة  	
العادلة بتاريخ القوائم املالية. 

•ل تت�سمن القوائم املالية املرحلية املوجزة كافة املعلومات والإي�ساحات للقوائم املالية ال�سنوية واملعدة وفقًا ملعايري التقارير املالية الدولية وعليه فيجب  	
اأن تقراأ مع القوائم املالية للبنك كما يف 31 كانون الأول 2008. 

. • اإن نتائج الأعمال للفرتة املنتهية يف 30 حزيران 2009 ل متثل بال�سرورة موؤ�سرا على النتائج املتوقعة لل�سنة املنتهية يف 31 كانون الأول 2009	

• كانون الأول  اإن ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة يف القوائم املالية املرحلية املوحدة متماثلة مع ال�سيا�سات املحا�سبية التي مت اإتباعها لل�سنة املنتهية يف 31	

2008 با�ستثناء اأثر تطبيق املعايري والتف�سريات املبنية اأدناه:

- معيار املحا�شبة الدويل رقم 1 عر�ش القوائم املالية - معدل

يف�سل هذا املعيار املعدل بني التغريات يف حقوق ملكية حملة الأ�سهم عن التغريات الأخرى يف حقوق امل�ساهمني. ت�سمل قائمة التغريات يف حقوق امل�ساهمني 

تفا�سيل املعامالت مع م�ساهمي البنك ، فيما يتم عر�س جميع التغريات الأخرى يف حقوق امل�ساهمني يف بند واحد منف�سل )الدخل ال�سامل(. يتطلب هذا 

املعياراملعدل عر�س جميع التغريات الأخرى )الإيرادات وامل�سروفات( يف حقوق امل�ساهمني يف قائمة الدخل ال�سامل، ول ي�سمح هذا املعيار باظهار اأي من 

هذه البنود �سمن قائمة التغريات يف حقوق امل�ساهمني.

- معيار التقارير املالية الدويل رقم 8 – القطاعات الت�شغيلية

يتطلب هذا املعيار الذي اإ�ستبدل معيار املحا�سبة الدويل رقم 14 »تقدمي التقارير حول القطاعات« ، ا�ستخدام »اأ�سلوب الدارة يف عر�س التقارير الداخلية« 

يف عر�س القطاعات الت�سغيلية. هذا ومل ينتج عن هذا املعيار اأية تغيريات على القوائم املالية للقطاعات الت�سغيلية التي يتم عر�سها متوافقة مع التقارير 

الداخلية التي يتم عر�سها على متخذي القرارات.
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باآلف الدنانري الأردنية

7 - ت�شهيالت ائتمانية مبا�شرة                                                                                                                                                                          

31 كانون الأول 

2008

بنوك �سركـــــــــــــــــــــــــــــــــاتاأفراد 

وموؤ�س�سات 

مالية

حكومات 

وقطاع عام

املجموعاملجموع

�سغرية 

ومتو�سطة

كربى

062 464 093 409 -    560 32 304 224 395 92 834 59 كمبيالت واأ�سناد خم�سومة *

561 255 6662 218 7332 124  -   964 718 0451 347 924 27 ح�سابات جارية مدينة *

295 935 9777 708 4567 640 002 554 218 510 3735 261 928 742 �سلف وقرو�س م�ستغلة *

016 446 892 443  -  - 503 1 215 1 174 441 قرو�س عقارية

539 41 841 40  -  -  -  - 841 40 بطاقات ائتمان

473 142 46911 821 18910 765 562 586 989 454 0287 702 701 312 1املجموع

532 85 340 88  545  5 919 17 897 64 974 4 ينزل: فوائد وعمولت معلقة

خم�س�س تدين ت�سهيالت 

ائتمانية مبا�سرة

 39 896 72 516 47 451 67 927 3 391 231 181 217 269

801 302 521 319 936 3 932 67 370 65 413 137 870 44 املجموع

672 839 94810 501 25310 761 630 518 619 389 6157 564 831 267 1ت�شهيالت ائتمانية مبا�شرة

* �سايف بعد تنزيل الفوائد والعمولت املقبو�سة مقدمًا البالغة 14.6 مليون دينار اردين كما يف 30 حزيران 2009 )18.1 مليون دينار اأردين كما يف 31 
كانون الول 2008( .

 - بلغت الت�سهيالت املمنوحة للحكومة وبكفالة احلكومة 765 مليون دينار اأو ما ن�سبته 7% من اإجمايل الت�سهيالت كما يف 30 حزيران 2009 )745.5 

مليون دينار اأو ما ن�سبته 6.7% من اإجمايل الت�سهيالت كما يف 31 كانون الول 2008( .

 - بلغت الت�سهيالت الئتمانية غري العاملة، 309 مليون دينار اأو ما ن�سبته 2.9% من اإجمايل الت�سهيالت كما يف 30 حزيران 2009 )288.9 مليون 

دينار اأو ما ن�سبته 2.6% من اإجمايل الت�سهيالت كما يف 31 كانون الول 2008( .

 - بلغت الت�سهيالت الئتمانية غري العاملة، بعد تنزيل الفوائد والعمولت املعلقة، 221 مليون دينار اأو ما ن�سبته 2.1% من ر�سيد الت�سهيالت كما يف 30 

حزيران 2009 )203.4 مليون دينار اأو ما ن�سبته 1.9% من ر�سيد الت�سهيالت كما يف 31 كانون الول 2008( .

4- نقد واأر�شدة لدى بنوك مركزية

. ) • بلغ الحتياطي النقدي 721 مليون دينار كما يف 30 حزيران 2009 )820 مليون دينار كما يف 31 كانون الول 2008	

•با�ستثناء الحتياطي النقدي ل توجد اأية اأر�سدة مقيدة ال�سحب لدى البنوك املركزية. 	
• مليون دينار كما يف بلغت الأر�سدة التي ت�ستحق خالل فرتة تزيد عن ثالثة اأ�سهر 155.2 مليون دينار كما يف 30 حزيران 2009 )243.9	

 31 كانون الول 2008(.

5-اأر�شدة لدى بنوك وموؤ�ش�شات م�شرفية

. ) • ل توجد اأية اأر�سدة ل تتقا�سى فوائد لدى البنوك واملوؤ�س�سات امل�سرفية كما يف 30 حزيران 2009 )�سفر دينار كما يف 31 كانون الأول 2008	

. ) • ل توجد اأر�سدة مقيدة ال�سحب بنهاية حزيران 2009 )�سفر دينار كما يف 31 كانون الول 2008	

6-اإيداعات لدى بنوك وموؤ�ش�شات م�شرفية

. ) • ل توجد اإيداعات ت�ستحق خالل فرتة تزيد عن �سنة كما يف 30 حزيران 2009 )141 األف دينار كما يف 31 كانون الأول 2008	

زة
وج

لم
ة ا

لي
رح

لم
ة ا

الي
لم

م ا
وائ

لق
ل ا

حو
ت 

حا
ضا

اي

30 حزيـــــــــــــــران 2009



38

زة
وج

لم
ة ا

لي
رح

لم
ة ا

الي
لم

م ا
وائ

لق
ل ا

حو
ت 

حا
ضا

اي

302008 حزيـــــــــــــــران 2009 

بنوك �سركـــــــــــــــــــــــــــــــاتاأفراد 

وموؤ�س�سات 

مالية

املجموعاملجموع

�سغرية 

ومتو�سطة

كربى

647 91 532 85  - 152 26 614 57 766 1 ر�سيد بداية الفرتة

817 12 516 20  - 684 12 810 3 022 4 فوائد وعمولت معلقة خالل الفرتة

)433 6 ()630 4 ( - )339 2 ()240 2 ()51  (فوائد وعمولت متت ت�سويتها / م�سطوبة

فوائد وعمولت متت ت�سويتها حمولة 

لالإيرادات

)  429() 11 647() 1 002( - ) 13 078() 5 441(

)058 7 (-     -  -   -     -   تعديالت خالل الفرتة

-     -    - )14  (14  -    تعديالت فرق عملة

532 85 340 88  - 481 35 551 47 308 5 ر�شيد نهاية الفرتة

باآلف الدنانري الأردنية

تفا�سيل حركة خم�س�س تدين الت�سهيالت الئتمانية املبا�سرة

                                                                                                                                31 كانون الأول

302008 حزيـــــــــــــــران 2009                     

بنوك �سركـــــــــــــــــــــــــــــــاتاأفراد 

وموؤ�س�سات 

مالية

املجموعاملجموع

�سغرية 

ومتو�سطة

كربى

192 234 269 217  -   273 105 657 74 339 37 ر�سيد بداية الفرتة

978 44 131 110 768 7 621 80 491 6 251 15 املقتطع من الإيرادات 

)371 3 ()308 2 ( -   )845  ()236 1 ()227  (امل�ستخدم من املخ�س�س )ديون م�سطوبة(

)427 48 ()364 94 ()  255()715 72 ()530 13 ()864 7 (الفائ�س يف املخ�س�س املحول لقائمة الدخل

)680 12 (-     -    -   -     -   تعديالت خالل الفرتة

577 2 453   -   )774 5 (402 7 )175 1 (تعديالت فرق عملة

269 217 181 231 513 7 560 106 784 73 324 43 ر�شيد نهاية الفرتة

* يتم حتديد قيمة التدين يف القيمة 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 فيها البنك )اأي القيمتني اأعلى(، وت�سجل قيمة التدين يف قائمة الدخل.

تفا�سيل حركة الفوائد والعمولت املعلقة 

باآلف الدنانري الأردنية

                                                                                                                                31 كانون الأول
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باآلف الدنانري الأردنية8 -  موجودات مالية متوفرة للبيع

31 كانون الأول 302008 حزيران 2009اإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي :      

622 996617 688اأذونات و�سندات خزينة

474 865657 020 1�سندات حكومية

682 434886 908�سندات اأخرى

427 695222 186اأ�سهم �سركات

205 384 9902 804 2املجموع

باآلف الدنانري الأردنية

31 كانون الأول 302008 حزيران 2009حتليل ال�سندات ح�سب طبيعة العائد

270 604940 037 1ذات فائدة متغرية

508 221 6911 580 1ذات فائدة ثابتة

778 161 2952 618 2املجموع

باآلف الدنانري الأردنية

31 كانون الأول 302008 حزيران 2009حتليل املوجودات املالية ح�سب توفر الأ�سعار ال�سوقية

906 315 0461 486 1متوفرة لها اأ�سعار �سوقية

299 068 9441 318 1غري متوفرة لها اأ�سعار �سوقية

205 384 9902 804 2املجموع

9 - موجودات اأخرى
باآلف الدنانري الأردنية

30 حزيران  اإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي :        

2009

31 كانــــون الول

2008

527 130 554 84 فوائد للقب�س

972 50 847 70 م�سروفات مدفوعة مقدمًا

096 28 759 26 موجودات اآلت ملكيتها للبنك وفاًء لديون م�ستحقة*

307 2 151 22 معامالت بني الفروع

038 42 535 47 موجودات متفرقة اأخرى

940 253 846 251 املجموع

* تتطلب تعليمات البنك املركزي التخل�س من هذه املوجودات خالل فرتة اأق�ساها �سنتني من تاريخ الإحالة.
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10 -  ودائع عمــالء

 باآلف الدنانري الأردنيةاإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي :       

30 حزيـــــــــــــــران 2009                     

حكومات �سركـــــــــــــــــــــــــــــــاتاأفراد 

وقطاع عام

املجموع

�سغرية 

ومتو�سطة

كربى

366 634 5143 148 994 754 330 753 528 977 1ح�سابات جارية وحتت الطلب

037 034 2121  652 4 918 14 255 014 1ودائع التوفري

061 835 9877 821 372 934 2571 458 445 620 4ودائع لأجل وخا�سعة لإ�سعار

590 296 008 79 023 14 336 10 223 193 �سهادات اإيداع

054 800 72112 049 0411 708 8412 236 4511 805 7املجموع

 باآلف الدنانري الأردنية

31 كانون الأول 2008                     

حكومات �سركـــــــــــــــــــــــــــــــاتاأفراد 

وقطاع عام

املجموع

�سغرية 

ومتو�سطة

كربى

336 379 8583 458226 661701 359759 691 1ح�سابات جارية وحتت الطلب

183 119274963 7354 05510 948ودائع التوفري

865 604 2648 136 5011 479 3852 715498 490 4ودائع لأجل وخا�سعة لإ�سعار

859 270304 58299 68719 3208 177�سهادات اإيداع

243 252 66613 462 6601 204 4683 277 4491 307 7املجموع

- بلغت قيمة ودائع احلكومات والقطاع العام  049.7 1 مليون دينار اأو ما ن�سبته 8.2% من اإجمايل ودائع العمالء كما يف 30 حزيران 2009 )462.7 1 مليون دينار اأو ما ن�سبته 

11% مــن   اإجمايل ودائع العمالء كما يف 31 كانون الأول 2008( .

- بلغت قيمة الودائع التي ل حتمل فوائد 943.6 2  مليون دينار اأو ما ن�سبته 23% من اإجمايل ودائع العمالء كما يف 30 حزيران 2009 )738.9 2 مليون دينار اأو ما ن�سبته 

20.7% من اإجمايل ودائع العمالء كما يف 31 كانون الأول 2008( .

- بلغت قيمة الودائع املحجوزة )مقيدة ال�سحب( 10.7 مليون دينار اأو ما ن�سبته 0.08% من اإجمايل ودائع العمالء كما يف 30 حزيران 2009 )10.5 مليون دينار اأو ما 

ن�سبته 0.08% من اإجمايل ودائع العمالء كما يف 31 كانون الأول 2008( .

- بلغت الودائع اجلامدة 69.5 مليون دينار اأو ما ن�سبته 0.5% من اإجمايل ودائع العمالء كما يف 30 حزيران 2009 )63.3 مليون دينار اأو ما ن�سبته 0.5% من اإجمايل 

ودائع العمالء كما يف 31 كانون الأول 2008( .

زة
وج

لم
ة ا

لي
رح

لم
ة ا

الي
لم

م ا
وائ

لق
ل ا

حو
ت 

حا
ضا

اي



41

زة
وج

لم
ة ا

لي
رح

لم
ة ا

الي
لم

م ا
وائ

لق
ل ا

حو
ت 

حا
ضا

اي

باآلف الدنانري الأردنية11 -  اأموال مقرت�شة

31 كانون الأول 302008 حزيران 2009اإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي :      

610 354 610 354 من بنوك وموؤ�س�سات مالية خارجية *

000 25  -   من بنوك وموؤ�س�سات مالية حملية 

610 379 610 354 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 

   م�ساف اإليها 25 نقطة ا�سا�س .

باآلف الدنانري الأردنية

31 كانون الأول 302008 حزيران 2009حتليل الموال املقرت�سة ح�سب طبيعة الفوائد

610 354 610 354 ذات فائدة متغرية 

000 25  -   ذات فائدة ثابتة

610 379 610 354 املجموع

باآلف الدنانري الأردنية

31 كانون الأول 302008 حزيران 2009اإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي :      

088 94 916 102 ر�سيد بداية ال�سنة

501 91 551 34 �سريبة دخل م�ستحقة

)673 82 ()454 74 (�سريبة دخل مدفوعة

916 102 013 63 ر�شيد نهاية الفرتة

12 -  خم�ش�ش �شريبة الدخل

باآلف الدنانري الأردنية

30 حزيران 302008 حزيران 2009متثل �سريبة الدخل الظاهرة يف بيان الدخل ما يلي:

116 44 551 34 خم�س�س �سريبة الدخل 

100  117  �سريبة دخل �سنوات �سابقة

  423)  200(موجودات �سريبية موؤجلة

639 44 468 34 املجموع

باآلف الدنانري الأردنية

ملخ�ش ت�شوية الربح املحا�شبي مع الربح ال�شريبي للفرتة

30 حزيران 302008 حزيران 2009املنتهية يف 30 حزيران 2009:

205 260 996 193 الربح املحا�سبي

)154 39 () 435 41 (اأرباح غري خا�سعة لل�سريبة

730 25 522 24 م�سروفات غري مقبولة �سريبيًا

)868 4 ()680 14 (تعديالت اخرى

913 241 403 162 الربح ال�سريبي

18.5%21.2%ن�سبة ال�سريبة الفعلية

-   تبلغ ن�سبة �سريبة الدخل القانونية يف الأردن 35% وترتاوح ن�سب �سريبة الدخل القانونية يف البلدان التي يوجد للبنك ا�ستثمارات وفروع فيها من �سفر اإىل %40.
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14 - اأ�شهم خزينة

مت خالل الن�سف الأول من العام 2009 بيع 85 األف وخم�سة اأ�سهم خزينة وقد مت اخذ الفرق بني مبلغ البيع عن قيمته الدفرتية والبالغ 14 األف دينار من 

بند عالوة الإ�سدار �سمن حقوق امل�ساهمني.

15 - االإحتياطيات القانونية

مل يقم البنك باإقتطاع الحتياطيات القانونية ح�سب اأحكام قانون ال�سركات حيث اأن هذه القوائم مرحلية ويتم اإجراء الإقتطاعات يف نهاية ال�سنة املالية.

16 - االأرباح املدورة

بلغت قيمة الأرباح املدورة التي ل ميكن الت�سرف بها ال بحالت حمددة كما يف 30 حزيران 2009 ما يعادل 5.4 مليون دينار )5.4 مليون دينار بنهاية 

العام 2008( نتيجة تطبيق بع�س املعايري املحا�سبية.

17 - اأرباح مقرتح توزيعها

بلغت  الأرباح املقرتح توزيعها على امل�ساهمني عن العام 2008 ما يعادل 133.5 مليون دينار وقد متت املوافقة عليها من قبل الهيئة العامة للم�ساهمني 

ويتم توزيعها )106.8 مليون دينار للعام 2007(.

باآلف الدنانري الأردنية

31 كانون الأول 302008 حزيران 2009اإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي :     

245 68 622 52 فوائد للدفع

888 68 844 71 اأوراق للدفع

626 69 492 69 فوائد وعمولت مقبو�سة مقدمًا

752 21 072 14 م�ساريف م�ستحقة غري مدفوعة

874 74 128 88 مطلوبات خمتلفة اأخرى

385 303 158 296 املجموع

13 -  مطلوبات اأخرى

باآلف الدنانري الأردنية

30 حزيران 302008 حزيران 2009

980 326 038 315 ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة *

470 67 403 29 اأر�سدة لدى بنوك مركزية

587 74 131 29 ار�سدة وايداعات لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

226 11 498 1 موجودات مالية للمتاجرة

707 3 579 1 موجودات مالية حمددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

994 39 892 66 موجودات مالية متوفرة للبيع

905 42 193 48 موجودات مالية حمتفظ بها لتاريخ ال�ستحقاق

869 566 734 491 املجموع

18 -  فوائد دائنة
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* فيما يلي تفا�سيل الفوائد الدائنة على الت�سهيالت الئتمانية املبا�سرة:
باآلف الدنانري الأردنية

30 حزيـــــــــــــــران 2009                     

30 حزيران 

2008

بنوك �سركـــــــــــــــــــــــــــاتاأفراد 

وموؤ�س�سات 

مالية

حكومات 

وقطاع 

عام

املجموعاملجموع

�سغرية 

ومتو�سطة

كربى

166 15 927 13  - 627  978 6 680 3 642 2 كمبيالت وا�سناد خم�سومة

995 78 501 84 930 5  12 302 63 732 13 525 1 ح�سابات جارية مدينة

870 211 689 194 577 11 952 9 792 128 324 13 044 31 �سلف وقرو�س

113 17 673 17  -  -  121   379173 17 قرو�س عقارية

836 3 248 4  -  -  -  - 248 4 بطاقات اإئتمان

980 326 038 315 507 17 591 10 193 199 909 30 838 56 املجموع

* فيما يلي تفا�سيل الفوائد املدينة على ودائع العمالء:
باآلف الدنانري الأردنية

30 حزيـــــــــــــــران 2009                     

30 حزيران 

2008

حكومات �سركـــــــــــــــــــــــــــــــــــاتاأفراد 

وقطاع عام

املجموعاملجموع

�سغرية 

ومتو�سطة

كربى

593 3 463 3 350  033 2 604  476  جارية وحتت الطلب

709 8 554 6   24 -     47060 6 توفري

866 162 153 147 946 8 906 61 271 9 030 67 لأجل وخا�سعة لأ�سعار

001 12 324 13 719 3 211 1   664730 7 �سهادات اإيداع

169 187 494 170 039 13 150 65 665 10 640 81 املجموع

19- فوائد مدينة

باآلف الدنانري الأردنية

30 حزيران 

2009

30 حزيران 

2008

169 187 494 170 ودائع عمالء * 

818 61 093 25 ودائع بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

618 29 275 26 تاأمينات نقدية

647 6 548 1 اأموال مقرت�سة

629 3 751 4 ر�سوم �سمان الودائع

881 288 161 228 املجموع
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باآلف الدنانري الأردنية20 - اأرباح موجودات مالية للمتاجرة

30 حزيـــــــــــــــــــران 2009                        اإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي :    

 اأرباح )خ�سائر(اأرباح متحققة

غري متحققة

املجموعتوزيعات

  593-286  307  اذونات خزينة و�سندات

354    73)99  (380ا�سهم �سركات 

947    18773  687املجموع

باآلف الدنانري الأردنية

30 حزيـــــــــــــــــــران 2008                        

اأرباح )خ�سائر(اأرباح متحققة

غري متحققة

املجموعتوزيعات

466 1 -83  383 1  اذونات خزينة و�سندات

655 218)64 (501ا�سهم �سركات 

121 2 19218  884 1املجموع

باآلف الدنانري الأردنية

30 حزيـــــــــــــــــــران 2009                        اإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي :   

اأرباح غري اأرباح متحققة

متحققة

املجموعتوزيعات

319 6  -   155 2 164 4 اذونات خزينة و�سندات

-   -   -     -   ا�سهم �سركات 

319 6  -   155 2 164 4 املجموع

باآلف الدنانري الأردنية

30 حزيـــــــــــــــــــران 2008                        

)خ�سائر( اأرباح متحققة

غري متحققة

املجموعتوزيعات

)963 1 ( -   )963 1 ( -   اذونات خزينة و�سندات

-   -   -     -   ا�سهم �سركات 

)963 1 ( -   )963 1 ( -املجموع

21- اأرباح )خ�شائر( موجودات مالية حمددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
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24 - اإ�شتحقاقات االإرتباطات واالإلتزامات املحتملة

يبني اجلدول التايل ا�ستحقاقات الرتباطات واللتزامات املحتملة على اأ�سا�س ال�ستحقاق التعاقدي :

باآلف الدنانري الأردنية

30 حزيـــــــــــــــــــران 2009

لغاية �سنة
من �سنة ولغاية 5 

�سنوات
املجمـــوعاكرث من 5 �سنوات

982 195 3581 9 976 13 648 172 1اعتمادات

118 244   -161  957 243 قبولت

كفالت :

430 529   0427 13 381 516 - دفع

298 765 2151 34 165 462 918 268 1- ح�سن التنفيذ

898 939 2154 542 830 787 8531 609 2- اأخرى

301 644 0021 251 155 252 144 141 1ت�سهيالت ائتمانية ممنوحة وغري م�ستغلة

027 319 79710 836 329 529 9012 952 6املجموع

باآلف الدنانري الأردنية

31 كانـــــــــــــــــــون الأول 2008

463 090 3591 9 905 54 199 026 1اعتمادات

112 280  54 574 1 484 278 قبولت

كفالت :

038 542   8247 23 207 518 - 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

22 - اأرباح موجودات مالية متوفرة للبيع

باآلف الدنانري الأردنية

30 حزيران 302008 حزيران 2009اإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي :    

496 5277 1اأرباح بيع موجودات مالية

628 7294 5عوائد التوزيعات

)79 (-    ينزل: خ�سائر تدين 

045 25612 7املجموع

23 - اأرباح بيع فروع قرب�ش 

ميثل هذا البند اأرباح غري متكررة ناجتة عن بيع فروع البنك يف قرب�س خالل الربع الأول من العام 2008.
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25 - اإدارة راأ�ش املال

يتم احت�ساب ن�سبة كفاية راأ�س املال وفقًا لتعليمات البنك املركزي الأردين امل�ستندة ملقررات جلنة بازل، ويظهر اجلدول التايل ن�سبة كفاية راأ�س 

املال كما يف 30 حزيران 2009 ب�سكل مقارن مع 31 كانون الأول 2008:-

باآلف الدنانري الأردنية

31 كانون الأول 302008 حزيران 2009

اأ - راأ�س املال الأ�سا�سي:-

000 534 000 534 راأ�س املال املدفوع

000 253 000 253 احتياطي قانوين

000 550 000 550 احتياطي اختياري

951 859 937 859 عالوة ا�سدار 

674 066 6741 066 1احتياطي عام

اأرباح مدورة*
) 4 768()  385(

)373 2 ()064 1 (تكلفة �سراء اأ�سهم اخلزينة

867 260 7793 257 3جمموع راأ�ش املال االأ�شا�شي

ب - راأ�س املال الإ�سايف:

681 104 359 108 فروقات ترجمة العمالت الأجنبية

)466 113 ()024 78 (التغري املرتاكم يف القيمة العادلة

905 145 046 142 احتياطي خماطر م�سرفية عامة

120 137 381 172 جمموع راأ�ش املال االإ�شايف

177 434 4821 479 1ج - ا�ستثمارات 

810 963 6781 950 1راأ�ش املال التنظيمي )اأ+ب-ج(

261 763 25313 034 13املوجودات والبنود خارج امليزانية املرجحة باملخاطر 

%14.27%14.97ن�سبة كفاية راأ�س املال التنظيمي

%18.48%19.32ن�سبة كفاية راأ�س املال الأ�سا�سي

* بال�سايف بعد طرح املوجودات ال�سريبية املوؤجلة.
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باآلف الدنانري الأردنية

30 حزيـــــــــــــــــــران 2009

لغاية �سنة
من �سنة ولغاية 5 

�سنوات
املجمـــوعاكرث من 5 �سنوات

683 17 -    246 2 437 15 عقود م�ساريع ان�سائية

758 6 807 1 176 1 775 3 عقود م�سرتيات

  674 -     674 -   عقود ايجار ت�سغيلية

115 25 807 1 096 4 212 19 املجموع
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26- قطاعات االأعمال

اأ - التق�سيم وفق الأن�سطة البنكية:

لدى البنك العربي 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: 

1.جمموعة الأعمال امل�سرفية 

تقوم هذه املجموعة بتقدمي اخلدمات امل�سرفية يف جمال متويل قطاع ال�سركات ، والتمويل املتخ�س�س ومتويل امل�ساريع، ومتويل التجارة 

اخلارجية، ومتويل املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة احلجم ، والبنوك واملوؤ�س�سات املالية.

2.جمموعة اخلزينة 

تعد هذه املجموعة م�سدر متويل للبنك ب�سكل عام ، ولوحدات العمل الإ�سرتاتيجية ب�سكل خا�س ،وهي املحرك التمويلي للبنك، وتعنى باإدارة 

التي حتددها لها  البنك ومطلوباته �سمن الأطر  اإدارة موجودات  اآن واحد. وتعمل هذه املجموعة على  ال�سوق يف  النقدية وخماطر  �سيولته 

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 جمزي للعمالء على ا�ستثماراتهم متو�سطة وطويلة الأجل مع املحافظة يف 

الوقت ذاته على �سالمة روؤو�س اأموالهم وجتمع اإدارة الرثوات واخلدمات امل�سرفية اخلا�سة عن�سرين مهمني، هما تقدمي امل�سورة املتخ�س�سة 

مع املعرفة العميقة يف خمتلف جمالت ال�ستثمار .تزود هذه املجموعة العمالء ذوي راأ�س املال العايل بخدمات م�سرفية �سخ�سية م�سممة 

لتلبي الحتياجات اخلا�سة بهم . اإن غاية هذه املجموعة واأحد اأهدافها الرئي�سية خلق توازن معتدل بني احتياجات العمالء ال�ستثمارية يف 

امل�ستقبل والرتكيز على متطلباتهم اليومية . 

4.جمموعة خدمات التجزئة امل�سرفية 

تقوم هذه املجموعة بتقدمي اخلدمات امل�سرفية لالأفراد ، وت�سعى لتلبية متطلباتهم من اخلدمات املالية باأف�سل الو�سائل، وذلك عن طريق 

منافذ توزيع فعالة وجمموعة من املنتجات واخلدمات املتنوعة . وتعمل هذه املجموعة 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 ، �ستتوفر للعمالء خدمات متميزة.
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باآلف الدنانري الأردنية

31 كانون الأول 2008                    30 حزيران 2009                                                                                               

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

  -6 710 941  - 191 615  -6 902 5566 659 123

021 795 1234 294 4835 469 1 - -  771 101 8693 722 ا�ستثمارات مالية

672 839 94810 501 10-  717 035 9841 17 -  247 448 9ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة

186 457 464 457 -  695 4 5  945 393 819 58 موجودات اخرى

002 751 09122 156 48323 469 0271 232 9891 17 657 206 93510 229 10    املجموع

املطلوبات وحقوق امل�شاهمني

174 211 0303 050 4-   - -  030 050 4-  بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

243 252 05413 800 12-  457 734 7395 081 2-  858 983 4ودائع عمالء

917 786 0781 810 1-  196 103 869 121  - 013 585 1تاأمينات نقدية

714 920 725 849 784 212 270 49 214 2 164 466 293 119 مطلوبات اأخرى

954 579 2043 646 2043 646 3 -  -  -  - حقوق امل�ساهمني

002 751 09122 156 98823 858 9233 886 8225 205 1942 516 1644 688 6املجموع

30 حزيران 302008 حزيران 2009

االيرادات

988 277 573 263 638 13 474 67 110 3 323 58 028 121 �سايف ايراد الفوائد

539 65 986 64 379 2 211 14 277  )187  (306 48 �سايف ايراد العمولت 

734 72 767 67 900 40 768 2 172  117 20 810 3 ايرادات اأخرى

261 416 326 396 917 56 453 84 559 3 253 78 144 173 �شايف االيرادات 

امل�شروفات

908 94 286 95 -  325 37 719 3 936 9 306 44 نفقات املوظفني

خم�س�س تدين ت�سهيالت 

ائتمانية مبا�سرة

 11 783 -  -  3 984  - 15 767)  56(

909 10 473 10 -  427 6 272  745  029 3 ا�ستهالكات واطفاءات

705  456 1 -  320  6  647 1 )517  (خم�س�سات متنوعة اأخرى

696 75 348 79 671 5 134 39 819 1 567 7 157 25 م�ساريف اأخرى

162 182 330 202 671 5 190 87 816 5 895 19 758 83 جمموع امل�شروفات 

الربح للفرتة

�شايف الدخل من 

العمليات امل�شتمرة

 89 386 58 358) 2 257() 2 737( 51 246 193 996 234 099

الدخل من العمليات غري 

امل�ستمرة / اأرباح بيع فروع 

قرب�س

 -  -  -  -  -  -  26 106

205 260 996 193 246 51 )737 2 ()257 2 (358 58 386 89 الدخل للفرتة قبل ال�شريبة

ينزل :م�سروف  �سريبة 

الدخل

 13 483 11 686)  547( 2 097 7 749 34 468 44 639

566 215 528 159 497 43 )834 4 ()710 1 (672 46 903 75 الدخل للفرتة

 ب - تركز املوجودات واملطلوبات ح�سب قطاعات العمال

فيما يلي بيانات قطاعات العمال وفق الأن�سطة البنكية:
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 ج - تركز املوجودات واالإيرادات طبقًا للتوزيع اجلغرايف  

 يقوم البنك مبمار�سة الأعمال امل�سرفية من خالل فروعه املنت�سرة يف الأردن واخلارج، وفيما يلي توزيع للموجودات والإيرادات للبنك طبقًا للتوزيع اجلغرايف:

باآلف الدنانري الأردنية

31 كانون الول 302008 حزيران 2009

403 075 5   064 379 5داخل الأردن

599 675 02717 777 17خارج الردن 

002 751 09122 156 23املجموع

30 حزيران 302008 حزيران 2009

479 168 770 172 داخل الأردن

381 566 048 455 خارج الردن 

860 734 818 627 املجموع
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27 - معامالت مع اأطراف ذات عالقة

باآلف الدنانري الأردنيةان تفا�سيل هذا البند هي كما يلي :

31 كانون الأول 302008 حزيران 2009�سركات �سقيقة وتابعة وحليفة

674 126 6822 387 2ودائع لدى �سركات �سقيقة وتابعة

092 296 283 107 ودائع لدى �سركات حليفة

464 190 6401 604 1ودائع من �سركات �سقيقة وتابعة

951 12 544 186 ودائع من �سركات حليفة

093 158 257 167 اعتمادات، كفالت و�سحوبات - �سركات �سقيقة وتابعة

190 4 353 2 اعتمادات، كفالت و�سحوبات - �سركات حليفة

-         987ت�سهيالت مقررة وغري م�ستغلة - �سركات �سقيقة وتابعة

باآلف الدنانري الأردنية

30 حزيران 302008 حزيران 2009

618 37 317 18 فوائد دائنة من �سركات �سقيقة وتابعة

671 17 370 10 فوائد مدينة ل�سركات �سقيقة وتابعة

348 5   692فوائد دائنة من �سركات حليفة

879  331  فوائد مدينة ل�سركات حليفة

باآلف الدنانري الأردنية

31 كانون الأول 302008 حزيران 2009

اأع�ساء جمل�س الإدارة وكبار امل�ساهمني

931 416 912 231 ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة

104 31 299 45 اعتمادات

611 53 538 76 كفالت

- جميع الت�سهيالت املمنوحة لالأطراف ذات العالقة تعترب عاملة ومل يوؤخذ لها اأي خم�س�سات.

- 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 8.3 مليون دينار للفرتة املنتهية يف 30 حزيران 2009 

)8.1 مليون دينار  للفرتة املنتهية يف 30 حزيران 2008(.
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 28 - النقد وما يف حكمه

اإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي :

29- الق�شايا املقامة على البنك

اإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي :

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 بالإرهابيني وباملنظمات الإرهابية يف فل�سطني، وكذلك فيما يتعلق بحرب اخلليج 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 املدعي 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 الذي ميار�س بها ن�ساطاته .

ب - تو�سل البنك يف نيويورك اإىل اتفاق مع مكتب مراقبة العملة الفدرايل ومت بناء عليه حتويل الفرع اإىل وكالة فدرالية ذات ن�ساط حمدود وفقًا ملا ي�سمح به القانون 

امل�سريف الفدرايل الأمريكي. ومت التفاق اأي�سا على احتفاظ الوكالة مبوجودات مالية بحوايل 420 مليون دولر اأمريكي ويظهر معظمها �سمن موجودات مالية 

متوفرة للبيع.

ج -   هنالك ق�سايا اأخرى مقامة على البنك تقدر بحوايل 26.3 مليون دينار كما يف 30 حزيران 2009 )16.2مليون دينار كما يف 31 كانون الأول 2008( ويف راأي 

الإدارة وامل�ست�سار القانوين اأنه لن يرتتب على البنك اإلتزامات تفوق املخ�س�س املقيد لقاءها والبالغ 3.6 مليون دينار كما يف 30 حزيران 2009 .

30- اأرقام املقارنة

متت اإعادة ت�سنيف بع�س اأرقام املقارنة لتتنا�سب مع اأرقام الفرتة احلالية.

باآلف الدنانري الأردنية

30 حزيران 302008 حزيران 2009

954 749 8532 813 2النقد واأر�سدة لدى بنوك مركزية ت�ستحق خالل ثالثة اأ�سهر

322 425 4913 774 3ي�ساف : اأر�سدة لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية ت�ستحق خالل ثالثة اأ�سهر

)763 687 3()279 738 3(ينزل : ودائع بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية ت�ستحق خالل ثالثة اأ�سهر

513 487 0652 850 2املجموع
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تقرير مراجعة معلومات مالية مرحلية

ع م/ 218

ال�شادة رئي�ش واع�شاء جمل�ش االدارة املحرتمني

البنك العربي

عمان – اململكة االردنية الها�شمية

مقدمـــــــــة

قمنا مبراجعة قائمة املركز املايل املرحلي املوجز املرفق للبنك العربي )�سركة م�ساهمة عامة حمدودة ( كما يف 30 حزيران 2009 وكل من قوائم 

الدخل والدخل ال�سامل والتغريات يف حقوق امل�ساهمني والتدفقات النقدية املرحلية املوجزة لل�ستة اأ�سهر املنتهية بذلك التاريخ ، وملخ�س لل�سيا�سات 

املحا�سبية الهامة والي�ساحات التف�سريية الخرى . ان الدارة م�سوؤولة عن اإعداد هذه املعلومات املالية املرحلية املوجزة وعر�سها ب�سورة عادلة وفقًا 

للمعايري الدولية للتقارير املالية . ان م�سوؤوليتنا هي ابداء ا�ستنتاج حول هذه املعلومات املالية املرحلية املوجزة ا�ستنادًا اىل مراجعتنا.

نطاق املراجعـة

قمنا مبراجعتنا وفقًا للمعيار الدويل حول عمليات املراجعــة رقم 2410، » مراجعة املعلومــات املالية املرحليـة التي يقوم بها مدقق احل�سابات امل�ستقل 

للمن�ساأة   . تت�سمن مراجعة املعلومات املاليــــة املرحلية اإجراء ال�ستف�سارات، ب�سكل رئي�سي من ال�سخا�س امل�سوؤولني عن المور املالية واملحا�سبيـة، 

وتطبيق اجراءات حتليلية واجراءات مراجعة اخرى. ان نطاق املراجعة اأقـل جوهريا من نطاق التدقيق الذي يتم وفقًا للمعايري الدوليـة للتدقيق، 

وتبعًا لذلك، فانها ل متكننا من احل�سول على تاأكيد يجعلنا مطلعني على جميع المور الهامـة التي ميكن حتديدها من خالل التدقيق، ولذلك  فاإننا 

ل نبدي راأي تدقيق حولها.

اال�شتنتاج

ا�ستنادًا اىل مراجعتنا، مل يرد اىل علمنا ما يدعونا اىل العتقاد بان املعلومات املاليـة املرحلية املوجزة املرفقة ل تظهر ب�سورة عادلة، من جميع 

النواحي اجلوهرية، الو�سع املايل للبنك العربي )�س.م.ع( كما يف 30 حزيران 2009 واداءها املايل وتدفقاتها النقدية، للفرتة املنتهية بذلك التاريخ 

وفقًا للمعيار املحا�سبي الدويل رقم )34( املتعلق بالتقارير املالية املرحلية.

تنتهي ال�سنة املالية للبنك يف 31 كانون الأول من كل عام غري انه مت اإعداد القوائم املالية املرحلية املوجزة املرفقة لأغرا�س البنك املركزي الأردين 

وهيئة الأوراق املالية.

عمان – اململكة الردنية الها�سمية      

23 متوز 2009          ديلويت اآند تو�س )ال�سرق الأو�سط( – الأردن 




