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 روؤيتنا

تقدمي حلول م�ضرفية �ضاملة لعمالئنا وبناء عالقات مثمرة معهم من خالل فهم اعمق لحتياجاتهم احلالية وتلبيتها وكذلك توقع احتياجاتهم 

امل�ضتقبلية وتوفري حلول منا�ضبة لها.

مهمتنا

    اإثراء ال�ضورة الذهنية عن جمموعة املوؤ�ض�ضة العربية امل�ضرفية كاأكرب بنك عربي دويل والقيام بدور فاعل يف ال�ضوق الأردين. 

    تقدمي خدمات م�ضرفية عالية اجلودة ملبية لحتياجات عمالئنا املختلفة. 

    بناء و اإدارة عالقات عمل متينة مع كافة القطاعات القت�ضادية. 

    حتفيز وتعزيز فاعلية وكفاءة مواردنا الب�ضرية وتوفري �ضبل التطوير املهني املتوا�ضل لها وزيادة م�ضتوى ا�ضتجابتها للتطوير الذاتي 

املتوا�ضل. 

    ا�ضتثمار ال�ضبكة الدولية الوا�ضعة ملجموعة املوؤ�ض�ضة العربية امل�ضرفية لتوفري حزمة اكرب من اخلدمات امل�ضرفية. 

    زيادة عوائد حقوق امللكية ب�ضكل م�ضطرد. 

قيمنا

    التقدير التام للعميل. 

    تي�ضري الإجراءات. 

    العمل بروح الفريق الواحد والإنتاجية العالية. 

    امل�ضداقية والنزاهة. 

    ال�ضفافية والتبادل التام للمعلومات. 

    اللتزام باملعايري امل�ضرفية املحلية والدولية. 
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ال�ضيد غازي عبد اجلواد رئي�س جمل�س الإدارة    

الدكتور �ضالح احلميدان نائب رئي�س جمل�س الإدارة    

ال�ضيد يو�ضف عبد املوىل الأع�ساء      

معايل املهند�س �ضفيق الزوايدة       

الدكتور مروان ال�ضايح       

معايل ال�ضيد حممد عقل البلتاجي        

املوؤ�ض�ضة العربية امل�ضرفية )�س. م. ب( -       

البحرين وميثلها:        

ال�ضيد نورالدين النحوي         

املوؤ�ض�ضة العربية امل�ضرفية )تقنية املعلومات( املحدودة -       

       لندن وميثلها:

ال�ضيد مبارك املن�ضوري       

املوؤ�ض�ضة العربية امل�ضرفية لالوراق املالية املحدودة -       

البحرين وميثلها:        

الدكتور خالد كعوان            

 

اللجنة التنفيذية املنبثقة عن جمل�س الإدارة

ال�ضيد غازي عبداجلواد الرئي�س      

معايل ال�ضيد حممد عقل البلتاجي الأع�ساء      

ال�ضيد نورالدين النحوي       

جلنة التدقيق املنبثقة عن جمل�س الإدارة

الدكتور خالد كعوان الرئي�س                              

ال�ضيد مبارك املن�ضوري الأع�ساء                            

معايل املهند�س �ضفيق الزوايدة                                       

جلنة املخاطر املنبثقة عن جمل�س الإدارة

ال�ضيد غازي عبداجلواد الرئي�س                             

الدكتور�ضالح احلميدان الأع�ساء                          

الدكتور مروان ال�ضايح                                       

ال�ضيد نورالدين النحوي       

ال�ضيد ريا�س الدغيرث                                      

جلنة املزايا والتعيينات واحلاكمية امل�ؤ�س�سية

ال�ضيد يو�ضف عبداملوىل الرئي�س                          

الدكتور خالد كعوان الأع�ساء                        

ال�ضيد نورالدين النحوي       

ال�ضيد نورالدين النحوي الرئي�س التنفيذي                   

اعتبارا من 2006/6/1       

ال�ضادة ارن�ضت ويونغ مدقق� احل�سابات     

حما�ضبون قانونيون                   
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ويجتهد يف اإدارة موارده ال�ضحيحة بكفاءة عالية، ويثبت اإرتكازه على مورده 

الأ�ضا�ضي وهو املورد الب�ضري املتميز.

العوامل  جممل  بني  مهمني،  عاملني  اإىل  ال�ضدد  هذا  يف  اأ�ضري  ودعوين 

الأ�ضا�ضية التي تظافرت معًا لتعزيز هذه ال�ضورة الإيجابية، وتو�ضيح كل تلك 

النتائج امل�ضرفية التي �ضيلي بيانها لحقًا، وهما: 

اأوًل: ال�ضيا�ضة النقدية الر�ضينة التي انتهجها البنك املركزي الأردين على 

مدار ال�ضنوات املا�ضية، با�ضتخدامه الأدوات النقدية املتاحة لتحقيق الإ�ضتقرار 

النقدي واملحافظة على �ضالمة اجلهاز امل�ضريف وتعزيز مكانته ومالءته املالية، 

وعلى توازن هيكل اأ�ضعار الفائدة، مبا يف ذلك �ضبط التو�ضع الإئتماين وكبح 

جتاوزت  التي  الأجنبية  العمالت  من  الإحتياطيات  وبناء  الت�ضخم،  معدلت 

ال�ضتة مليارات دولر هذه ال�ضنة.

التنمية  قواعد  من  مزيدًا  اإر�ضاء  على  املرتكزة  املالية  ال�ضيا�ضة  ثانيًا: 

املكت�ضبات  ومراكمة  الإقت�ضادية  املبادرات  اأمام  الآفاق  وتو�ضيع  امل�ضتدامة، 

هذه  اأدت  وقد  الداخلي.  والإ�ضتقرار  الأمن  متطلبات  وتلبية  وتنويعها، 

ال�ضيا�ضة اإىل تعزيز التفاعل الإيجابي بني القطاعني: العام واخلا�س، وتعميق 

التدفقات  وتعزيز  الراأ�ضمايل،  الإنفاق  زيادة  بهدف  بينهما،  ال�ضراكة  روح 

الإ�ضتثمارية، وخف�س حجم املديونية، وال�ضتمرار يف �ضيا�ضة اخل�ضخ�ضة.

امل�ضطرد  بالنمو  ال�ضنة مدفوعًا  لهذه  الإقت�ضادي  النمو  وبالفعل فقد جاء 

التاأثريات الإيجابية للتدفقات  ل�ضائر قطاعات الإقت�ضاد الوطني، وبا�ضتمرار 

الإ�ضتثمارية الكبرية التي وردت اإىل الأردن خالل �ضنة 2006، والبالغة نحو 

2.9 مليار دولر، وكذلك بزيادة حجم الإ�ضتثمار، وبتح�ّضن معدل الإنتاجية 

مبا ل يقل عن 3 يف املائة، وهي عوامل اأ�ضهمت جميعها يف حتقيق هذا النمو، 

ويف زيادة الإحتياطيات من العمالت الأجنبية، وخف�س عجز احل�ضاب اجلاري 

مليزان املدفوعات.

فقد  اإليها،  الإ�ضارة  �ضبقت  التي  الإيجابية  املعطيات  تلك  على كل  تاأ�ضي�ضًا 

ا�ضتمر بنك املوؤ�ض�ضة العربية امل�ضرفية ) الأردن ( يف ت�ضجيل معدل منو اأرباح 

ن�ضبية مرتفعة، وبت�ضجيل منو اإ�ضايف يف حقوق م�ضاهميه، ورفع درجة مالءته 

وكفاءته امل�ضرفية، وتو�ضيع قاعدة عمالئه، وتعزيز م�ضادر اأرباحه الت�ضغيلية، 

وتنويع حمفظة خدماته ومنتجاته امل�ضرفية، وتطوير كل من موارده الب�ضرية 

ع�ضويته  عوائد  وتعظيم  الإداري،  هيكله  وجتويد  التكنولوجية،  وقاعدته 

الدويل  احل�ضور  ذات  البحرين،  يف  الأم  امل�ضرفية  املوؤ�ض�ضة  جمموعة  يف 

الوا�ضع.

مل تتحقق كل هذه العوائد واملزايا من فراغ، ومل حتدث كطفرة اإ�ضتثنائية 

اأقرها  التي  ال�ضيا�ضات  تلك  لكل  ملمو�ضة  اإيجابية  كمح�ضلة  اأتت  بل  عابرة، 

بني  املثمر  والتعاون  التنفيذية،  لالإدارة  امللمو�ضة  والفعالية  الإدارة،  جمل�س 

البنك وعمالئه، واجلهود املتفانية التي بذلها املوظفون، والدعم املتوا�ضل من 

جانب كل من البنك املركزي الأردين واملوؤ�ض�ضة الأم يف البحرين.

وجاء و�ضع الهيكل التنظيمي اجلديد للبنك كرتجمة عملية ملمو�ضة جلهود 

كلمة رئي�س جمل�س الإدارة

ح�ضرات امل�ضاهمني الكرام

اأن  ي�ضعدين  الإدارة،  جمل�س  اأع�ضاء  عن  وبالنيابة  نف�ضي،  عن  بالأ�ضالة 

امل�ضرفية  العربية  املوؤ�ض�ضة  لبنك  ع�ضر  ال�ضابع  ال�ضنوي  التقرير  لكم  اأقدم 

)الأردن ( اآماًل اأن يكون هذا التقرير ملبيًا لتوقعاتكم وجميبًا على ت�ضاوؤلتكم 

الإف�ضاحات  اأو من حيث  ال�ضنوية،  النتائج  �ضواء من حيث  وا�ضتف�ضاراتكم، 

النقدية،  والتدفقات  الدخل  وقوائم  امليزانية  بنود  يف  والتغريات  والبيانات 

ف�ضاًل عن خطة البنك امل�ضتقبلية لعام 2007.

عند  قلياًل  بالتوقف  يل  ت�ضمحوا  اأن  اأرجو  كله،  ذلك  اأعر�س  اأن  وقبل 

املح�ضلة الإقت�ضادية الباهرة ملجمل ال�ضيا�ضات املالية والنقدية والإ�ضتثمارية 

التي �ضهدها الأردن خالل �ضنة 2006، باعتبار اأن اأن�ضطتنا امل�ضرفية و�ضائر 

الأن�ضطة الأخرى، ترتكز اأ�ضا�ضًا اإىل هذه القاعدة الإقت�ضادية، واأنها ت�ضتمد 

منو  عوامل  من  حتقيقها،  اإىل  البنك  ي�ضعى  التي  والربحية  التطور  عنا�ضر 

الإقت�ضاد الوطني وطاقته الإنتاجية. 

موؤ�ضرات  مع  متامًا  متوافقة  للبنك  ال�ضنوية  النتائج  جاءت  فقد  وبالفعل، 

الإقت�ضاد الأردين، الذي �ضجل خالل �ضنة 2006 عامًا اآخر من اأعوام النمو 

ال�ضيا�ضات  تلك  بفعل  الثالثة،  الألفية  �ضنوات  مدى  على  واملتوا�ضل  الالفت 

الثاين حفظه  الله  امللك عبد  قيادة جاللة  الأردن حتت  انتهجها  التي  ال�ضديدة 

الله، وبف�ضل ال�ضيا�ضة النقدية احل�ضيفة التي انتهجها البنك املركزي الأردين 

على وجه اخل�ضو�س، الأمر الذي اأدى اإىل تعزيز اأداء اجلهاز امل�ضريف وزيادة 

الإحتياطيات،  بناء  موا�ضلة  ذلك  يف  مبا  كفاءته،  درجة  ورفع  املالية،  مناعته 

وخف�س املديونية، واحتواء الت�ضخم، وبالتايل ا�ضتقرار �ضعر �ضرف الدينار 

اأمام العمالت الرئي�ضية.

املن�ضاأ  ذات  ال�ضعوبات  بع�س  من  وبالرغم  اأنه  اإىل  الإ�ضارة  من  بد  ول 

اخلارجي، التي واجهت الأردن خالل �ضنة 2006، ويف مقدمتها اإرتفاع قيمة 

ناهيكم  النفط،  العاملية لربميل  الأ�ضعار  اإرتفاع  الناجمة عن  النفطية  الفاتورة 

حقق  فقد  الإقليمي،  املحيط  يف  والأمني  ال�ضيا�ضي  الإ�ضطراب  توا�ضل  عن 

الإقت�ضاد الأردين منوًا حقيقيًا يف الناجت املحلي الإجمايل بن�ضبة بلغت نحو 6 

يف املائة، معززًا بعوامل الإ�ضتقرار الداخلي اجلاذب لالإ�ضتثمارات اخلارجية، 

ومن متتعه ببيئة اإ�ضتثمارية مالئمة، حزمة ت�ضريعية �ضفافة وم�ضتقرة خا�ضة 

يف القوانني التي تعالج ال�ضاأن الإقت�ضادي والإ�ضتثماري ومكافحة الف�ضاد، 

الإقت�ضادية  البيئة  بها  تتميز  التي ظلت  الإنفتاح واملبادرة  ف�ضاًل عن �ضيا�ضة 

الأردنية على الدوام.

ومع اأن معدل النمو لهذه ال�ضنة البالغ 6 يف املائة، جاء اأقل مما كان عليه 

يف �ضنة 2005 حيث بلغ نحو 7.5 يف املائة، فاإنه ظل متوازيًا مع تلك املعدلت 

املتحققة طوال ال�ضنوات القليلة ال�ضابقة، ومرتفعًا عن م�ضتوى املعدلت امل�ضجلة 

ودالة،  حا�ضمة  اإ�ضارة  مبثابة  يعترب  ما  وهو  املجاور،  الإقليم  دول  اأغلب  يف 

لي�س فقط على حيوية الإقت�ضاد الأردين و�ضالمة اأ�ضا�ضاته، واإمنا اأي�ضًا على 

ال�ضورة الإيجابية اجلاذبة لإقت�ضاد يح�ّضن من اإنتاجيته، ويزيد من وفوراته، 

غازي عبد اجل�اد

رئي�س جمل�س الإدارة
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وعلى �ضعيد تطوير املوارد الب�ضرية، فقد مت اعتماد هيكل تنظيمي حديث، 

اي�ضا  والإ�ضرافية. كما مت  الإدارية  الوظائف  ل�ضائر  وو�ضع و�ضف وظيفي 

التعاقد مع �ضركة متخ�ض�ضة يف جمال الت�ضويق اخلفي، لقيا�س كل من جودة 

خدمات البنك، والداء التناف�ضي ملوظفي خدمة العمالء ومدراء الفروع.

من جهة اأخرى، فقد مت منذ اأوا�ضط �ضنة 2006 العمل على تفعيل وتن�ضيط 

دور البنك يف جمال اخلدمات امل�ضرفية لل�ضركات، مبا يوؤدي اإىل زيادة هذه 

يف  الن�ضاط  هذا  حقق  وقد  ال�ضركات.  من  العمالء  قاعدة  وتو�ضيع  اخلدمات 

نهاية ال�ضنة زيادة وا�ضحة يف �ضايف الأرباح الت�ضغيلية التي ارتفعت اإىل نحو 

3.7 مليون دينار ومبا ن�ضبته 163 يف املائة.

وعزز البنك من ذراعه الإ�ضتثماري، �ضركة التعاون العربي لالإ�ضتثمارات 

املالية التي وا�ضلت ن�ضاطها بكفاءة يف بور�ضة عمان وبع�س الأ�ضواق العربية 

والأجنبية، فحقق البنك من خالل ال�ضركة اأرباحًا بلغت نحو 3.3 مليون دينار 

رغم انخفا�س الرقم القيا�ضي لأ�ضعار الأ�ضهم املدرجة يف بور�ضة عمان بن�ضبة 

اإىل  بالإ�ضافة  املائة،  يف   16 بن�ضبة  التداول  حجم  وانخفا�س  املائة،  يف   33

انخفا�س موؤ�ضرات التداول يف الأ�ضواق العربية. 

ورهانًا منه على اأهمية هذا الذراع الإ�ضتثماري، فقد مت �ضراء مقر جديد 

بكلفة )2( مليون دينار ليكون مقرًا دائمًا ل�ضركة التعاون العربي لالإ�ضتثمارات 

من  اعتبارًا  لل�ضركة  تنفيذيًا  رئي�ضًا  زكريا  خالد  ال�ضيد  تعيني  مت  كما  املالية. 

تاريخ 2006/7/1.

تطوير  يف  الإ�ضتمرار  من  البنك  متكن  فقد  الطيبة  النتائج  هذه  وبف�ضل 

الدورات  وعقد  التدريب  خالل  من  �ضواء  الب�ضرية،  موارده  وتاأهيل  وتنمية 

اأو  امل�ضريف،  العمل  جوانب  مبختلف  املتعلقة  التوعية  وندوات  املتخ�ض�ضة 

املميزة  اخلربات  ذوي  من  الب�ضرية  الكفاءات  اأ�ضحاب  ا�ضتقطاب  خالل  من 

والإخت�ضا�ضات امل�ضرفية املتقدمة.

جمل�س  ع�ضو  نحوي  نورالدين  بال�ضيد  يرحب  اأن  الإدارة  جمل�س  وي�ضر 

الإدارة، الذي مت تعيينه رئي�ضًا تنفيذيًا للبنك اعتبارًا من تاريخ 2006/6/1 

وذلك ملا يتمتع به من خربات م�ضرفية مرتاكمة، واأهلية قيادية اأثبتت جدارتها 

يف العديد من املواقع التي تقلدها ال�ضيد نحوي يف جمموعة املوؤ�ض�ضة العربية 

امل�ضرفية وغريها من املوؤ�ض�ضات امل�ضرفية الأخرى. 

على �ضوء هذه النتائج، فاإن جمل�س الإدارة يو�ضي للهيئة العامة للم�ضاهمني 

باملوافقة على توزيع اأ�ضهم جمانية على امل�ضاهمني بن�ضبة 25% من راأ�س املال 

املكتتب به.

كما اأود اأن اأتقدم بخال�س ال�ضكر والإمتنان اإىل مقام �ضاحب اجلاللة امللك 

عبد الله الثاين اإبن احل�ضني، على قيادته احلكيمة وداأبه ال�ضديد لتحقيق املزيد 

الأردين  املركزي  والبنك  الر�ضيدة،  احلكومة  واإىل  والإزدهار،  التقدم  من 

والقائمني عليه، وللموؤ�ض�ضات الر�ضمية الأخرى، على جهودهم املتوا�ضلة يف 

العمل على حت�ضني اأداء الإقت�ضاد الوطني وتطوير اجلهاز امل�ضريف وتعزيز 

الثقة بالدينار الأردين ومبناخ الإ�ضتثمار يف الأردن.

جهود  من  بذلوه  ما  على  البنك،  يف  العاملني  جلميع  مو�ضول  وال�ضكر 

جماعية وفردية كان لها الدور الأكرب يف حتقيق هذه النتائج الباهرة.

    

وال�ضالم عليكم ورحمة الله وبركاته     

    غازي عبد اجلواد

رئي�س جمل�س الإدارة    

كلمة رئي�س جمل�س الإدارة

الإدارة الرامية اإىل حتقيق جملة من الأهداف الإ�ضرتاتيجية للبنك، ويف مقدمتها 

الإ�ضتخدامات  على  العوائد  من  يزيد  نحو  على  الإداري  الهيكل  تنظيم  اإعادة 

نطاق اخلدمات  املتاحة، وتو�ضيع  املوارد  اإدارة  كفاءة  املختلفة، ويرفع درجة 

وتوزيع  ال�ضالحيات  حتديد  عن  ف�ضاًل  البنك،  لعمالء  املقدمة  املتخ�ض�ضة 

الإزدواجية،  عدم  اإىل  يوؤدي  مبا  الوظيفية  العالقات  وبيان  الإخت�ضا�ضات، 

واإعطاء اأهمية ن�ضبية عادلة لكل ن�ضاط من الأن�ضطة امل�ضرفية الداخلية.

وبالتايل  عمان،  بور�ضة  يف  التعامالت  حجم  انخفا�س  من  وبالرغم 

انخفا�س كل من عوائد البنك من ذراعه ال�ضتثماري، ومن ارباحه يف املتاجرة 

على  البنك  حافظ  فقد  املتكررة،  غري  ارباحه  انخفا�س   عن  ف�ضال  بالأ�ضهم، 

م�ضتوى ربحيتيه ال�ضنوية.

اأن  تو�ضح  املرفقة  البيانات  فاإن  املتحققة،  املالية  النتائج  �ضعيد  على  اأما 

ارتفع  فيما   ،2006 ل�ضنة  دينار  مليون   11 نحو  بلغت  البنك  اأرباح  �ضايف 

اإجمايل  معه  وارتفع  دينار،  مليون  نحو 65.8  اإىل  امل�ضاهمني  �ضايف حقوق 

املوجودات من نحو 410.8 مليون دينار �ضنة 2005 اإىل نحو 517.7 مليون 

دينار �ضنة 2006، اأي بنمو زادت ن�ضبته عن 26 يف املائة. وبلغت ن�ضبة العائد 

على املوجودات 2.4 يف املائة. يف حني اأن ن�ضبة العائد على حقوق امل�ضاهمني 

قد بلغت 19 يف املائة.

الراأ�ضمالية، من خالل  البنك تعزيز قاعدته  النتائج، وا�ضل  وبف�ضل هذه 

التناف�ضي  مركزه  وتوطيد  امللكية،  وحقوق  املال  وراأ�س  الإحتياطيات  زيادة 

املتزايدة، ويزيد على  باحتياجات عمالئه ومتطلباتهم  الوفاء  له  تتيح  ب�ضورة 

ذلك موا�ضلة بناء قاعدته التكنولوجية، وتطوير كوادره الب�ضرية. 

اإىل جانب ذلك وا�ضلت البنود الرئي�ضة يف امليزانية منوها املتوازن ل�ضنة 

اأخرى. فقد ارتفع �ضايف الت�ضهيالت الإئتمانية املبا�ضرة من 206 مليون دينار 

�ضنة 2005 اإىل نحو 238 مليون دينار �ضنة 2006. اأي بزيادة بلغت ن�ضبتها 

15.5 يف املائة. وارتفعت ودائع العمالء من نحو 244 مليون دينار اإىل اأكرث 

من 251 مليون دينار خالل هذه ال�ضنة. ومع اأن ن�ضبة النمو يف هذه الودائع 

كانت بحدود 3 يف املائة، اإل اأن الودائع التي ل حتمل فائدة قد ارتفعت بن�ضبة 

بلغت 15.7 يف املائة، فيما بلغت ن�ضبتها اإىل اإجمايل الودائع نحو 19.5 يف 

املائة. 

الإرتقاء  اإىل  الهادفة  املدى  طويلة  خطته  البنك  وا�ضل  ذاته  الوقت  ويف 

امل�ضرفية  اخلدمات  من  عدد  طرح  خالل  من  وحت�ضينها،  الأ�ضول  بنوعية 

احلديثة، ومتويل امل�ضروعات الفردية ال�ضغرية، وتطوير اخلدمات الإلكرتونية 

وتنويعها، وزيادة نوافذ بيع اخلدمات، حيث بلغت حمفظة التجزئة الإئتمانية 

نحو 83 مليون دينار م�ضكلة ما ن�ضبته 35 يف املائة من جممل املحفظة الإئتمانية 

للبنك، وم�ضاهمة بنحو 29 يف املائة من جممل اإيرادات البنك.

ويف اطار خطته ال�ضرتاتيجية اجلديدة، فقد عملت الدارة مع نهاية هذه 

ال�ضنة على ال�ضروع بتطبيق خطة قطاع التجزئة لل�ضنوات 2010-2007.

اخلا�ضة   ،2006 عام  من  بتنفيذها  البدء  مت  التي  اخلطة  و�ضع  مت  كما 

بتمويل قطاع ال�ضركات، مو�ضع التطبيق، بحيث توؤدي اىل ار�ضاء هذا القطاع 

على اأر�ضية اأكرث �ضالبة.

 Online( اإلكرتوين  تداول  نظام  تطوير  مت  فقد  ذلك  اىل  وبال�ضافة 

املالية  الوراق  هيئة  على  وطرحه  ت�ضجيله  مت  التعاون،  �ضركة  يف   )Trading

ومركز الإيداع. كما قام البنك اأي�ضا بت�ضكيل جلنة من جمل�س الدارة ت�ضمى 

العام ل�ضرتاتيجية املخاطر وال�ضيا�ضات  اإدارة املخاطر، لو�ضع الطار  جلنة 

املتعلقة بها.
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نبذة تعريفية عن رئي�س واأع�ساء جمل�س الإدارة

 ال�سيد غازي حمم�د عبد اجل�اد

رئي�س جمل�س الإدارة

 املنجزات العلمية

    ماج�ضتري يف العالقات الدولية ، جامعة تفت�س ، 

 ما�ضا�ضو�ضيت�س ، الوليات املتحدة الأمريكية.

    بكالوريو�س يف العلوم ال�ضيا�ضية، لوي�س اأند كالرك 

 كوليدج، اوريجون.

     زميل املعهد القانوين للم�ضرفيني )اململكة املتحدة(

     ع�ضو جلنة املتابعة مبعهد التمويل الدويل )وا�ضنطن(

    ع�ضو جلنة املتابعة لربنامج القيادة ال�ضرتاتيجية لالإدارة 

 التنفيذية اخلليجية.

 اخلربات العملية

    رئي�س جمل�س اإدارة املوؤ�ض�ضة العربية امل�ضرفية /الردن

 ) 1997 حتى تاريخه(

     رئي�س جمل�س ادارة بنك املوؤ�ض�ضة العربية امل�ضرفية/ م�ضر.

     رئي�س �ضركة اخلدمات املالية العربية )�س.م( البحرين

    �ضغل من�ضب املدير العام يف بنك اخلليج الدويل )�س.م.ب(

    يتمتع بخربة تزيد عن 32 عامًا من العمل بالوظائف العليا 

يف البنوك العامة والتجارية و اخلدمة العامة .

 الدكت�ر �سالح حل�ان احلميدان

نائب رئي�س جمل�س الإدارة

 املنجزات العلمية

    دكتوراه يف القت�ضاد الزراعي – جامعة ولية 

 اوكالهوما الأمريكية.

 اخلربات العملية

    املدير العام لل�ضركة العربية لال�ضتثمار/ اململكة العربية 

ال�ضعودية

     رئي�س جمل�س ادارة بنك ال�ضتثمار املايل / ال�ضودان.

     ع�ضو جمل�س اإدارة/ املوؤ�ض�ضة العربية امل�ضرفية/ البحرين.

    ع�ضو جمل�س اإدارة ال�ضركة ال�ضعودية العاملية 

 للبرتوكيماويات / ال�ضعودية.

    ع�ضو جمل�س اإدارة �ضندوق ال�ضتثمار يف الأ�ضهم 

ال�ضعودية.

    يتمتع بخربات وا�ضعة ومتنوعة يف املجالت القت�ضادية 

وال�ضتثمارية اكت�ضبها خالل عمله يف وزارة التخطيط 

وال�ضندوق ال�ضعودي للتنمية وال�ضركة العربية لال�ضتثمار 

يف اململكة العربية ال�ضعودية وامل�ضاركة يف العديد من 

املوؤمترات والندوات املتعلقة بال�ضتثمار و تطوير را�س املال 

يف الدول العربية.

 معايل املهند�س �سفيق فرحان الزوايدة

ع�ضو جمل�س الإدارة

 املنجزات العلمية

     ماج�ضتري هند�ضة / اأمريكا 1965 .

     بكالوريو�س هند�ضة مدنية/ القاهرة 1960 .

 اخلربات العملية

     رئي�س جمل�س اإدارة �ضركة النابيب الردنية.

     ع�ضو جمل�س اإدارة �ضركة امل�ضتثمرون املتحدون.

    ع�ضو جمل�س ادارة �ضركة تعمري.

    وزير الأ�ضغال العامة والإ�ضكان ) 1988 - 1989(

      مدير عام املوؤ�ض�ضة العامة لالإ�ضكان )1984 - 1988(

     ع�ضو املجل�س الوطني ال�ضت�ضاري ) 1978 - 1979(

    مقاولت عامة ) 1968 - 1984(

   مهند�س يف اأمانة عمان الكربى )1960 - 1968(

    رئي�س جمعية الرتاث ملحافظة ماأدبا.

    �ضاهم يف تاأ�ضي�س العديد من البنوك وال�ضركات امل�ضاهمة 

العامة واخل�ضو�ضية واملحدودة امل�ضوؤولية.

 الدكت�ر خالد �سعيد كع�ان

ع�ضو جمل�س الإدارة

 املنجزات العلمية

    دكتوراه الدولة يف القانون امل�ضريف من جامعة 

 ال�ضوربون باري�س/ فرن�ضا.

 اخلربات العملية

    مدير الإدارة القانونية واأمني �ضر جمل�س اإدارة جمموعة 

املوؤ�ض�ضة العربية امل�ضرفية )�س. م. ب(

    ع�ضو جمل�س اإدارة بنك املوؤ�ض�ضة العربية امل�ضرفية / م�ضر.

 ال�سيد ي��سف عبدالرزاق عبد امل�ىل

ع�ضو جمل�س الإدارة

 املنجزات العلمية

     ماج�ضتري اإدارة اأعمال من جامعة هارتفورد/ اأمريكا 1977.

     بكالوريو�س اإدارة اأعمال من جامعة بنغازي/ ليبيا 1970.

 اخلربات العملية

     ع�ضو جمل�س اإدارة امل�ضرف العربي الليبي اخلارجي/ ليبيا.

    ع�ضو جمل�س اإدارة املوؤ�ض�ضة العربية امل�ضرفية/ البحرين.

الدكت�ر مروان ممدوح ال�سايح

ع�ضو جمل�س الإدارة

 املنجزات العلمية

    دكتوراة يف الهند�ضة الكهربائية / جامعة ت�ضارلز/ براغ 

وجامعة الهند�ضة الكهربائية/ ليون 1971.

    بكالوريو�س الهند�ضة الكهربائية 1962.

 اخلربات العملية

    1993- اىل تاريخه املدير التنفيذي/ال�ضائح ل�ضت�ضارت تطوير امل�ضاريع

  ALCATEL- ALSTOM 1964-1993 مدير اقليمي ملجموعة    

ملنطقة اخلليج العربي/ بريوت والكويت 

    نائب رئي�س جمل�س الدارة/ جمموعة الع�ضر لال�ضتثمارات 

    نائب رئي�س جمل�س الدارة/ ال�ضركة القاب�ضة للتكنولوجيا 

Accelerator Technology Holdings املت�ضارعة

    رئي�س امل�ضت�ضارون لوزارة التجارة الفرن�ضية اخلارجية 

ملنطقة اخلليج العربي

    نائب رئي�س نادي رجال العمال الفرن�ضي البحريني

    ع�ضو جمل�س المناء وع�ضو جلنة الدارة/ �ضبكة املنظمات 

الهلية الفل�ضطينية/ موؤ�ض�ضة التعاون 

    تقديرا جلهوده يف تطوير العمال التجارية بني احلكومة 

الفرن�ضية ومنطقة اخلليج العربي، فقد منحه الرئي�س 

الفرن�ضي الو�ضمة التالية: - 1999و�ضام “�ضابط يف جوقة ال�ضرف” 

- 1986 و�ضام “فار�س يف جوقة ال�ضرف”
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معايل ال�سيد حممد عقل عيد البلتاجي

ع�ضو جمل�س الإدارة

 املنجزات العلمية

    �ضهادة لندن للدرا�ضة العامة 1959

    الدبلوم العايل للتعليم / جامعة اإيرهام – الوليات 

املتحدة المريكية

    ع�ضوية الدارة العليا للطريان

 اخلربات العملية

    امل�ضت�ضار اخلا�س جلاللة امللك عبدالله الثاين ابن احل�ضني

    ع�ضو جمل�س العيان الردين/ رئي�س هيئة ال�ضياحة والرتاث

    رئي�س جمل�س املفو�ضني / �ضلطة منطقة العقبة القت�ضادية 

اخلا�ضة.

    رئي�س هيئة تن�ضيط ال�ضياحة

    وزير ال�ضياحة والثار

    النائب العلى لرئي�س امللكية الردنية

    رئي�س الجنحة العربية

    التلفزيون الردين

    التدريب ال�ضناعي – ارامكو

    يحمل العديد من الو�ضمة الردنية والجنبية الرفيعة.

نبذة تعريفية عن رئي�س واأع�ساء جمل�س الإدارة

ال�سيد مبارك را�سد املن�س�ري

ع�ضو جمل�س الإدارة

 املنجزات العلمية

    ماج�ضتري اإدارة اأعمال من جامعة غرب فلوريدا/ 

 بن�ضاكول-فلوريدا

 اخلربات العملية

    املدير العام املوؤ�ض�س ل�ضندوق معا�ضات ومكافاآت التقاعد 

 لمارة ابوظبي منذ عام 2000.

    ع�ضو جمل�س اإدارة �ضركة ابوظبي ملواد البناء )بلدكو(

    ع�ضو جمل�س اإدارة �ضركة ابوظبي القاب�ضة

    ع�ضو جمل�س اإدارة ال�ضركة الوطنية للتربيد املركزي 

 )تربيد(.

    ع�ضو جمل�س اإدارة يف املوؤ�ض�ضة العربية امل�ضرفية/ 

البحرين.

    ع�ضو جمل�س ادارة امل�ضرف العربي الدويل /  م�ضر

 ال�سيد ن�رالدين �سالح النح�ي

ع�ضو جمل�س الإدارة / الرئي�س التنفيذي 

 املنجزات العلمية

    ماج�ضتري اإدارة دولية/1974/فريمونت–الوليات 

 املتحدة الأمريكية.

    بكالوريو�س اإدارة اأعمال / 1973 / ميني/ جامعة 

 كولبي/ الوليات املتحدة الأمريكية.

 اخلربات العملية

    2006 الع�ضو املنتدب/ الرئي�س التنفيذي/ 

بنك املوؤ�ض�ضة العربية امل�ضرفية )الردن(

    2003 - 2006 مدير ق�ضم العامل العربي/ املوؤ�ض�ضة 

 العربية امل�ضرفية/ البحرين.

    2000-2003 الع�ضو املنتدب/بنك القاهرة بي اأن بي 

 باريبا – القاهرة.

     1996 -2000 مدير عام اإقليمي بنك بي ان بي باريبا – البحرين.

     1993 - 1996 ممثل اإقليمي بنك باريبا- بريوت.

     1990 - 1993 مدير عام بنك باريبا–م�ضقط.

     1988 - 1990 مدير اإقليمي بنك باريبا- البحرين.

    1985 - 1988 نائب مدير ق�ضم �ضمال اأمريكا - بنك 

باريبا - باري�س.

     1981 - 1985 نائب مدير عام بنك باريبا- اأبوظبي.

     1979 - 1981 مدير فرع بنك باريبا–لندن.

    1975 - 1979 نائب مدير بنك باريبا- م�ضقط.
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 ال�سيد عمار ب�سري ال�سفدي

نائب الرئي�س التنفيذي

 اإدارة الدعم  والعمليات

الرئي�س التنفيذي بالوكالة لغاية 2006/6/1

 املنجزات العلمية

     ماج�ضتري اقت�ضاد دويل /جامعة اإ�ضك�س/ بريطانيا.

     بكالوريو�س اقت�ضاد و اإح�ضاء / اجلامعة الأردنية.

 اخلربات العملية

    م�ضاعد مدير عام / اإدارة اخلزينة وال�ضتثمار / بنك 

املوؤ�ض�ضة العربية امل�ضرفية )الأردن(

    نائب رئي�س هيئة املديرين / �ضركة التعاون العربي 

 لال�ضتثمارات املالية.

     مدير الدائرة البنكية اخلا�ضة / بنك HSBC عمان .

    مدير دائرة اخلزينة والعالقات اخلارجية/ بنك 

ال�ضادرات والتمويل.

    مدير/ دائرة اخلزينة/ �ضيتي بنك عمان.

 ال�سيد اأحمد يا�سني اخلب

 نائب الرئي�س التنفيذي

اإدارة الأعمال امل�ضرفية بالتجزئة

 املنجزات العلمية

    بكالوريو�س اقت�ضاد/ مالية وم�ضرفية– جامعة 

 الريموك.

    عدة دورات وندوات دولية وحملية يف خمتلف الأن�ضطة 

 امل�ضرفية.

 اخلربات العملية

    م�ضاعد مدير عام / اإدارة الأعمال امل�ضرفية بالتجزئة / 

 بنك املوؤ�ض�ضة العربية امل�ضرفية )الأردن(

    بنك املوؤ�ض�ضة العربية امل�ضرفية )الأردن( 1993 حتى 

 تاريخه.

     موؤ�ض�ضات م�ضرفية اأخرى 1975 - 1993 .

    ع�ضو هيئة املديرين / �ضركة التعاون العربي 

لال�ضتثمارات املالية.

    ع�ضو جمل�س اإدارة ال�ضركة الوطنية ل�ضناعة الكلورين.

ال�سيد طارق مفلح عقل

نائب الرئي�س التنفيذي

اإدارة ت�ضهيالت ال�ضركات

 املنجزات العلمية

 /  Baylor ماج�ضتري يف الدارة  املالية من جامعة    

 تك�ضا�س/ الوليات المريكية املتحدة

    ماج�ضتري يف القت�ضاد اجلزئي من جامعة

  Texas Tech University/ تك�ضا�س/ الوليات المريكية 

املتحدة

    بكالوريو�س يف القت�ضاد الدويل من جامعة

  Texas Tech University/ تك�ضا�س/ الوليات المريكية 

 املتحدة

 اخلربات العملية

     نائب اول للرئي�س–املوؤ�ض�ضة العربية امل�ضرفية )البحرين(

    م�ضت�ضار مايل – مرييل لين�س

    حملل مايل – موؤ�ض�ضة التمويل الدويل/ جمموعة البنك 

الدويل/ وا�ضنطن

نبذة تعريفية عن اأع�ساء الإدارة التنفيذية العليا
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238 مليون دينار هذه ال�ضنة، اأي بزيادة بلغت ن�ضبتها نحو 15.5 يف املائة.

قاعدته  دعم  موا�ضلة  من  كله  ذلك  بف�ضل  البنك  متكن  فقد  وبالنتيجة 

الراأ�ضمالية، حيث قام بزيادة راأ�ضماله من 34.5 مليون دينار ل�ضنة 2005 اإىل 

44.85 مليون دينار لهذه ال�ضنة، ومبوا�ضلة مراكمة اإحتياطياته القانونية اإىل 

نحو 7 ماليني دينار، والإختيارية اإىل نحو 2.7 مليون دينار، ف�ضاًل عن زيادة 

حقوق امللكية لديه امل�ضار اإليها �ضابقًا.

ال�دائع

متطلبات  وتوفري  املتاحة،  املالية  موارده  تنمية  هدف  وراء  منه  �ضعيًا 

البنك تعزيز  حتقيق خططه التو�ضيعية وتوظيفاته املالية املختلفة، فقد وا�ضل 

وتنويع اأوعيته الإدخارية املالئمة، امل�ضممة اأ�ضا�ضًا جلذب ودائع قطاع الأفراد 

البنوك  ودائع  من  ح�ضته  نطاق  بتو�ضيع  ذاته  الوقت  يف  وقام  وال�ضركات، 

واملوؤ�ض�ضات امل�ضرفية ذات الطبيعة امل�ضتقرة، املوؤهلة للتوظيف لآجال زمنية 

قليلة  بالودائع  البنك عناية خا�ضة  اأوىل  الأفراد. كما  اأطول من ودائع قطاع 

الكلفة اأو تلك التي ل حتمل فائدة، الأمر الذي مكنه من تخفي�س متو�ضط كلفة 

الودائع لديه وحتقيق هوام�س اأعلى على اإيرادات الفوائد والعمولت.

اإىل نحو 251.5 مليون دينار من نحو 244  العمالء  ارتفعت ودائع  فقد 

مليون دينار ل�ضنة 2005، وارتفعت ودائع البنوك واملوؤ�ض�ضات امل�ضرفية اإىل 

فيما  ال�ضابقة.  لل�ضنة  دينار  مليون   45.6 نحو  من  دينار  مليون   97.6 نحو 

حازت ودائع حتت الطلب على نحو 26 يف املائة من اإجمايل ودائع العمالء، 

اإجمايل  من  املائة  يف   19.5 نحو  فائدة  حتمل  ل  التي  الودائع  ح�ضة  وبلغت 

ودائع العمالء هذه.

الأجل،  ومتو�ضطة  ق�ضرية  ودائع  ا�ضتقطاب  على  يعمل  البنك  ظل  وهكذا 

اأجل حتقيق  والإئتمانية، وذلك من  الإ�ضتثمارية  توظيفها يف حمفظته  لإعادة 

هوام�س ربحية اأعلى، دون اأن تكون هناك اأي اآثار على �ضالمة مركزه املايل.

 حمفظة الت�سهيالت الإئتمانية

وا�ضل البنك تطبيق ا�ضرتاتيجيته الإئتمانية املعتمدة، حيث راكم مزيد من 

النجاحات، وعزز حمفظته الإ�ضتثمارية بثبات، ومتكن بذلك من امل�ضاركة يف 

متويل عدد من امل�ضاريع الإقت�ضادية وبع�س قرو�س التجمع البنكي.

فقد ارتفعت حمفظة الت�ضهيالت الإئتمانية بال�ضايف من نحو 206 مليون 

بلغت  بزيادة  اأي  ال�ضنة،  لهذه  دينار  مليون  نحو 238  اإىل  �ضنة 2005  دينار 

32 مليون دينار  وبن�ضبه 15.5 يف املائة، وقد نال قطاع ال�ضركات احل�ضة 

 124 نحو  اأي  املائة،  يف   52 عن  تزيد  بن�ضبة  الت�ضهيالت  حمفظة  من  الأكرب 

مليون دينار، فيما ح�ضل قطاع الأفراد على نحو 83 مليون دينار من اإجمايل 

املحفظة.بال�ضافة اإىل الت�ضهيالت املمنوحة من قبل �ضركة التعاون العربي على 

�ضكل متويل بالهام�س والبالغة 31 مليون دينار. 

فقد  الإئتمانية،  املحفظة  جودة  بتح�ضن  امللمو�ضة  الزيادة  هذه  واقرتنت 

 5 عن  تقل  بن�ضبة  الديون  اإجمايل حمفظة  اإىل  العاملة  الديون غري  انخف�ضت 

يف املائة، وهي من اأف�ضل الن�ضب املحلية والعاملية على هذا ال�ضعيد. وقد اأدى 

ذلك اإىل اإنخفا�س املخ�ض�ضات والفوائد املعلقة، الأمر الذي جعل املخ�ض�ضات 

والفوائد املعلقة تغطي اأكرث من 100 يف املائة من اإجمايل الديون غري العاملة.

وكان من بني اأكرب النجاحات التي حققها تطبيق الإ�ضرتاتيجية الإئتمانية، 

زيادة ح�ضة البنك من قطاع الأفراد الذي وا�ضل منوه القوي لدينا من �ضنة 

اإىل اأخرى، حيث منت هذه احل�ضة بن�ضبة بلغت نحو 21.5 يف املائة، �ضيما واأن 

وتو�ضع  وتنوع  منخف�ضة،  اإئتمانية  ثابتة وخماطر  بعوائد  يتميز  القطاع  هذا 

وا�ضتقرار عام.

     ح�ضرات امل�ضاهمني الكرام

 مقدمة 

�ضنوات  منذ نحو خم�س  عالية،  بوتائر  املتوا�ضل  القوي  لأدائه  ا�ضتمرارًا 

كمح�ضلة   ،2006 ل�ضنة  الأردين  الإقت�ضاد  موؤ�ضرات  جاءت  فقد  متوا�ضلة، 

الدرجة  ذات  وعلى  الأردن،  يف  الإقت�ضادية  الأن�ضطة  ملختلف  اإيجابية  نهائية 

املرتفعة من النمو املتوازن بني خمتلف القطاعات، م�ضجلة ن�ضبة منو يف الناجت 

املحلي الإجمايل بالأ�ضعار الثابتة، بلغت 6 يف املائة، وهي ن�ضبة منو ُتعد الأعلى 

بالقيا�س اإىل ما حققته الإقت�ضاديات املجاورة.

ولعل اأف�ضل اإ�ضارة ذات مغزى، تقدمها ن�ضبة النمو املتحققة هذه، تتمثل 

يف اأن الإقت�ضاد الأردين قد اأثبت اأنه اإقت�ضاد ينمو بثبات م�ضطرد، ويتمتع 

بدرجة عالية من اجلاذبية والكفاءة، ويرتكز على بنية حتتية متينة، تدعمها بيئة 

متفتحة،  اإقت�ضادية  وذهنية  مالئمة،  ت�ضريعية  ومناخات  حمفزة،  ا�ضتثمارية 

عادت عليه بالفر�س الإ�ضتثمارية الكبرية وروؤو�س الأموال الباحثة عن مالذ 

اآمن وبيئة اقت�ضادية تت�ضم باحلرية الكاملة.

لقد تظافر عدد من العوامل الإيجابية املن�ضقة على نحو جيد، يف حتقيق هذا 

النمو الن�ضبي الباهر، لإقت�ضاد وطني يرفل حتت عناية ملكية خا�ضة و�ضعت 

التنمية امل�ضتدامة هدفًا يحظى بالأولوية الأوىل على الأجندة الوطنية الأردنية، 

�ضديدة  روؤية  منطلق  من  مثابرة،  دبلوما�ضية  جهودًا  لتحقيقها  كر�ضت  حيث 

ثاقبة، ترى اأن التنمية الإقت�ضادية هي ال�ضرط الأول لتحقيق �ضائر التطورات 

الأخرى املرغوب فيها على ال�ضعيدين: املحلي والأقليمي.

ولي�س اأدل على هذه الروؤية احل�ضيفة، من تلك النتائج الالفتة التي وا�ضل 

اأي�ضًا  واإمنا  املا�ضية،  ال�ضنة  خالل  فقط  لي�س  حتقيقها،  الأردين  الإقت�ضاد 

على مدار ال�ضنوات الأوىل من زمن الألفية الثالثة، وهي نتائج ماثلة بقوة يف 

مراكمة املكت�ضبات الإجتماعية، وتوطيد عنا�ضر الأمن والإ�ضتقرار الداخلي، 

وزيادة الإنفاق الراأ�ضمايل، وتعزيز التدفقات الإ�ضتثمارية اخلارجية، وخف�س 

املديونية العامة، وبناء الإحتياطيات القوية من العمالت الأجنبية، وغريها من 

النتائج التي ل تخطئها عني يف الداخل اأو اخلارج.

النتائج املالية 

يف ظل هذه املناخات الإقت�ضادية املواتية، ومع توفر املزيد من فر�س الربح 

والإ�ضتثمار املتاحة، وعلى خلفية الثقة املتزايدة باأ�ضا�ضيات الإقت�ضاد الأردين، 

فقد ا�ضتمر بنك املوؤ�ض�ضة العربية امل�ضرفية ) الأردن ( يغذ اخلطى على طريق 

النجاح والتقدم، ليحقق يف �ضنة 2006 ما حققه من نتائج طيبة خالل ال�ضنوات 

املا�ضية، �ضواء على �ضعيد الربحية اأو على �ضعيد النمو امل�ضجل يف خمتلف 

بنود امليزانية العامة، ناهيك عن تنفيذ خططه التطويرية املختلفة.

وبالتايل  عمان،  بور�ضة  يف  التعامالت  حجم  انخفا�س  من  وبالرغم 

بال�ضهم،  املتاجرة  يف  وارباحه  ال�ضتثمارية  البنك  عوائد  من  كل  انخفا�س 

ا�ضافة اإىل انخفا�س ارباحه غري املتكررة، فقد ادت جملة ال�ضيا�ضات املعتمدة 

اإىل حمافظة البنك م�ضتوى ارباحه ال�ضنوية العتيادية.

فقد حقق البنك اأرباحًا �ضافية بعد ال�ضريبة بلغت نحو 11 مليون دينار، 

 410.8 نحو  من  دينار  مليون   517.7 نحو  اإىل  موجوداته  اإجمايل  ورفع 

مليون دينار لل�ضنة ال�ضابقة. اأي بن�ضبة بلغت اأكرث من 26 يف املائة، وارتفع بند 

حقوق امل�ضاهمني اإىل نحو 65.8 مليون دينار مقابل 52.9 مليون دينار لل�ضنة 

ال�ضابقة، فيما و�ضل معدل كفاية راأ�س املال اإىل نحو 19.32يف املائة.

جاءت هذه النتائج التي تدعو اإىل الثقة، بف�ضل اعتماد عدد من ال�ضيا�ضات 

واخلطط والربامج املدرو�ضة، ياأتي يف مقدمتها ال�ضيا�ضة الإئتمانية احل�ضيفة 

بند �ضايف  ارتفع  بها منذ �ضنوات �ضابقة، حيث  التم�ضك  البنك  التي يوا�ضل 

الت�ضهيالت الإئتمانية املبا�ضرة من نحو 206 مليون دينار �ضنة 2005 اإىل نحو 

تقرير جمل�س الإدارة عن نتائج اأعمال البنك ل�سنة 2006

7



بنك امل�ؤ�س�سة العربية امل�سرفية التقرير ال�ضنوي 2006

8

اعتاد  التي  ال�ضخ�ضية  للقرو�س  الت�ضويقية  ال�ضيارات، وتعترب احلملة  �ضراء 

البنك على اإطالقها يف موا�ضم ال�ضيف من كل �ضنة اأحد اأجنح واأهم احلمالت 

الت�ضويقية، هذا اإ�ضافة لرعاية البنك لن�ضاطات اإجتماعية وثقافية متعددة كان 

لها اأكرب الأثر يف زيادة املعرفة بالبنك ون�ضاطاته ومنتجاته امل�ضرفية.

وافتتح البنك هذه ال�ضنة فرعًا جديدًا له يف منطقة خلدا، اإحدى �ضواحي مدينة 

عمان، لين�ضم اإىل �ضبكة فروعه املنت�ضرة يف مناطق اإ�ضرتاتيجية، يف العا�ضمة 

و�ضواحيها واملدن الرئي�ضية الأخرى يف اململكة، ليبقى عدد الفروع هذه ال�ضنة 

عند اإثني ع�ضر فرعًا بعد اأن اأغلق البنك فرعه يف اأحد املناطق الأخرى.

يف  مو�ضوعية  علمية  معايري  على  تعتمد  الإدارة  اأن  اإىل  الإ�ضارة  وجتدر 

اختيار املناطق لإن�ضاء الفروع، وكذا الأمر عند اإغالقها، وتن�ضجم تلك املعايري 

مع اأهداف البنك الإ�ضرتاتيجية يف خطته للتفرع.

وعليه فقد ا�ضتمر البنك هذه ال�ضنة يف حتديث فروعه، حيث �ضمل التحديث 

ال�ضنة  هذه  �ضهدت  كما  ال�ضري.  وادي  بيادر  وفرع  الرئي�ضي  الفرع  من  كل 

اأدائها  درا�ضة  �ضوء  على  الآيل،  ال�ضرف  اأجهزة  مواقع  بع�س  يف  تغيريات 

البنك،  املتعاملني مع  الطلب عليها من  اأف�ضل من حيث توافر  ولتغطي مواقع 

اململكة، خا�ضة  مناطق  للبنك يف خمتلف  موقعًا  اخلدمة يف 27  تتوفر  حيث 

بعد اأن مت هذه ال�ضنة تطوير التقنية امل�ضتخدمة يف ت�ضغيلها لتكون اأكرث فاعلية 

وتتيح جماًل اأو�ضع لتقدمي خدمات جديدة من خاللها. وطرح البنك يف بداية 

هذه ال�ضنة لعمالئه خدمة الر�ضائل امل�ضرفية الق�ضرية من خالل اأجهزة الهاتف 

اخلليوي ليكونوا على اإطالع وب�ضكل فوري من خالل اأجهزتهم اخلليوية على 

ن�ضاطات ح�ضاباتهم وبطاقاتهم امل�ضرفية.

اإ�ضرتاتيجية جديدة  اإعداد خطة  ال�ضنة على  نهاية هذه  الإدارة مع  وعملت 

اإجنازات،  لتبني على ما حتقق من  ـ 2010،  لل�ضنوات 2007  التجزئة  لقطاع 

اأكرب،  بزخم  اإنطالقة  حتقيق  اأجل  من  منا�ضبة،  حتتية  وبنية  خربات  وتراكم 

ورفع ح�ضة البنك من �ضوق التجزئة امل�ضرفية، مدركني متامًا حقيقة ا�ضتداد 

املناف�ضة على هذا النوع من الأعمال والتحديات النا�ضئة عنها.

اإدارة وحمفظة ت�سهيالت ال�سركات

الذي  الإ�ضتثماري  املناخ  وحت�ّضن  الإقت�ضادي  والتطور  النمو  �ضوء  يف 

يف  الفاعلة  امل�ضاركة  من  املزيد  نحو  البنك  لتوجهات  وتعزيزًا  الأردن،  ي�ضهده 

جمال متويل ال�ضركات الذي يحظى باحل�ضة الكربى من املحفظة الإئتمانية مع ما 

يحققه من عوائد جمزية للبنك كانت خالل العام 2006 الأكرب على م�ضتوى دوائر 

البنك الربحية. وجنبًا اإىل جنب مع الإ�ضتمرار يف تنمية قطاع التجزئة، وعماًل 

بتوجيهات الإدارة التنفيذية اجلديدة، فقد مّت ومنذ منت�ضف عام 2006 العمل 

على تفعيل وتن�ضيط دور البنك يف جمال اخلدمات امل�ضرفية لل�ضركات مبا يوؤدي 

اإىل زيادة فاعلية هذه اخلدمات وتو�ضيع قاعدة عمالء البنك من ال�ضركات. 

وقد مت و�ضع الت�ضّورات واخلطة التي مّت تنفيذها خالل الن�ضف الثاين 

من عام 2006 بحيث توؤدي اإىل و�ضع الدائرة على اأر�ضية �ضلبة تكون قاعدة 

الإنطالق نحو ال�ضوق للعام 2007 والأعوام التالية. وقد متثلت اأهداف هذه 

اخلطة مبا يلي:

البنك  اأهداف  الإئتمانية بتحقيق  العمالء  زيادة م�ضاهمة دائرة عالقات   •
اأعلى  عائد  يحقق  مبا  للبنك  الت�ضغيلية  الأرباح  وزيادة  تعزيز  اأهمها  ومن 

للم�ضاهمني. 

• اإعادة تنظيم وهيكلة دائرة عالقات العمالء الإئتمانية، حيث مّتت اإعادة 
 Relationship  (  )) الإئتمانية  العالقة  اإدارة   (( مبداأ  يحقق  مبا  الدائرة  هيكلة 

تعمل  الدائرة بخربات وكفاءات جديدة  Management ( ورفد وتعزيز كادر 

جنبًا اإىل جنب مع الكفاءات املتمّيزة القائمة بروح الفريق الواحد.

قطاع التجزئة

مثلت �ضنة 2006 املرحلة الأخرية من مراحل تنفيذ اخلطة الإ�ضرتاتيجية 

التنفيذية  الإدارة  لتعمل  �ضنة 2003،  نهاية  الإدارة يف  اعتمدها جمل�س  التي 

لقطاع  الأ�ضا�ضية  القواعد  بناء  على  املا�ضية  الثالث  الأعوام  خالل  مبوجبها 

املنتجة  القطاعات  اأهم  اأحد  القطاع  هذا  ليكون  بالتجزئة،  امل�ضرفية  الأعمال 

يف البنك، اإ�ضافة ملا يحققه من ثبات يف معدلت منو الربحية خا�ضة يف ظل 

املخاطر املتدنية ن�ضبيًا لهذا القطاع.

وتوؤكد نتائج هذه ال�ضنة حتقيق اأهداف تلك اخلطة الإ�ضرتاتيجية على خمتلف 

امل�ضتويات، فقد �ضاهمت اإيرادات قطاع التجزئة بنحو 29 يف املائة من جممل 

اإيرادات البنك، وبلغت �ضايف حمفظة التجزئة الإئتمانية نحو 83 مليون دينار 

لت�ضكل ما ن�ضبته 35 يف املائة من جممل املحفظة الإئتمانية، و�ضكلت ودائع عمالء 

التجزئة 67 يف املائة من جممل ودائع العمالء يف البنك، هذا اإ�ضافة ملا حتقق 

من تو�ضعة لقاعدة املتعاملني مع البنك، وزيادة املعرفة به، لي�ضبح اأحد البنوك 

املف�ضلة خلدمات التجزئة امل�ضرفية لدى �ضريحة هامة من املجتمع املحلي. 

الثقافات  يف  التحول  ذلك  هو  التنفيذية  الإدارة  اأجنزته  ما  اأهم  ولعل 

اأهم الركائز الأ�ضا�ضية لتحقيق  للبنك، ب�ضفتها  الداخلية  البيئة  واملمار�ضات يف 

الثالث  ال�ضنوات  خالل  التنفيذية  الإدارة  عملت  حيث  القطاع،  هذا  يف  النجاح 

تاأهيل كوادرها الب�ضرية، ليكونوا على  اإعادة  املا�ضية، وبت�ضميم وا�ضح، على 

التي  اجلديدة  املرحلة  متطلبات  مواجهة  على  والقدرة  املعرفة  من  عاٍل  م�ضتوى 

وخا�ضة  الأخرى  مواردها  توجيه  واإعادة  القطاع،  هذا  دخول  عملية  فر�ضتها 

املادية منها، ل�ضتغاللها وب�ضورة اأمثل يف حتقيق اأهداف اخلطة الإ�ضرتاتيجية.

كما عملت الإدارة، ويف اإطار تنفيذ تلك اخلطة، على تعريف وحتديد الفئات 

الفئات،  تلك  املوائمة لحتياجات  املنتجات  القطاع، وطرح  امل�ضتهدفة يف هذا 

تاأهيلها  اأعيد  التي  الفروع  اأهمها  متعددة  قنوات  وتقدمي اخلدمات من خالل 

اأي�ضًا  ولت�ضمل  وامل�ضمون،  املظهر  حيث  من  للمتعاملني  جاذبة  بيئة  لتكون 

اأثبتت دورها كخيار منا�ضب يف تقدمي اخلدمات  التي  الإلكرتونية  اخلدمات 

مواقع  اإىل  اأو�ضل اخلدمة  الذي  املبيعات  فريق  ناهيكم عن  وفاعلية،  ب�ضرعة 

عمل املتعاملني بكفاءة كان لها �ضدى طيب لدى جمهور املتعاملني.

وعودة اإىل نتائج هذه ال�ضنة، فقد �ضهدت حمفظة التجزئة الإئتمانية منوًا 

جوهريًا و�ضل اإىل نحو 83 مليون دينار بزيادة 15 مليون دينار عن ر�ضيدها 

التجزئة  حمفظة  منو  و�ضكل  املائة،  يف   21.5 منو  وبن�ضبة   2005 نهاية  يف 

47 يف املائة من جممل منو املحفظة الإئتمانية يف البنك، وهو ما ان�ضجم مع 

التوجهات الإ�ضرتاتيجية خالل ال�ضنوات الثالث املا�ضية.

وبعك�س ال�ضنتني املا�ضيتني التي ارتكز فيهما منو املحفظة الإئتمانية على 

منتج واحد، فقد �ضهدت هذه ال�ضنة منوًا ملحوظًا يف جميع حمافظ املنتجات 

ال�ضيارات  �ضراء  متويل  قرو�س  �ضكنية،  �ضخ�ضية،  قرو�س  من  الإئتمانية 

وقرو�س البطاقات الإئتمانية، الأمر الذي ي�ضري بو�ضوح اإىل ن�ضوج التجربة 

امل�ضتقبل  يف  قوية  لإنطالقة  توؤ�ض�س  اأن  لها  املقدر  املجال،  هذا  يف  واخلربة 

على  القطاع  هذا  يف  الإئتمانية  �ضيا�ضته  يف  يعتمد  البنك  باأن  علمًا  القريب، 

اإئتمانية ح�ضيفة ور�ضينة قل نظريها يف ال�ضوق املحلي، ولي�س اأدل  معايري 

على ذلك من الأداء املتميز ملحفظته الإئتمانية.

اأما على �ضعيد املنتجات وت�ضويقها فقد عملت الإدارة التنفيذية هذه ال�ضنة 

على طرح منتج اجلاري مدين مقابل رواتب حمولة، وقرو�س املهنيني، وبطاقة 

Master Card الإئتمانية والقرو�س ال�ضخ�ضية مقابل �ضمانات عينية، لتكمل 

�ضلة املنتجات الإئتمانية املتنوعة املقدمة لقطاع الأفراد، وقد �ضاهمت احلمالت 

الت�ضويقية اخلا�ضة باملنتجات ون�ضاطات العالقات العامة التي اأطلقتها الإدارة 

هذه ال�ضنة يف الرتويج الفعال للبنك ومنتجاته، حيث اأطلق البنك حملة ت�ضويقية 

ناجحة بتحويل الر�ضيد للبطاقات الإئتمانية، وحملة اأخرى للجاري مدين مقابل 

ال�ضيارات لتمويل  بائعي  اأهم  رواتب حمولة، وحمالت ت�ضويقية م�ضرتكة مع 
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30.51% وتخفي�س املخ�ض�س اخلا�س بن�ضبة 76.39% وتخفي�س املخ�ض�س 

العام للعام 2006 مقارنًة بعام 2005 ح�ضب تعليمات البنك املركزي الأردين. 

اإجمايل  بلغ  فقد  الت�ضهيالت  حمفظة  لزيادة  املبذولة  اجلهود  �ضوء  ويف 

حجم الت�ضهيالت املوافق على منحها خالل العام 2006 ما جمموعه 78.141 

ـذ منها 59.164 مليون دينارعلى النحو التايل: مليون دينار نفِّ

املنّفـذ املمنوح      

35.308 مليون 52.350 مليون  الت�ضهيالت مبا�ضرة 

23.856 مليون   25.791 مليون  الت�ضهيالت غري املبا�ضرة 

هذا وقد بلغت ن�ضبة منو اأر�ضدة الت�ضهيالت غري املبا�ضرة 57% عام 2006 

هذه  حجم  من  الرغم  وعلى  املبا�ضرة  الت�ضهيالت  اأما   ،2005 بعام  مقارنًة 

الت�ضهيالت املوافق عليها واملنّفذة على النحو املذكور اأعاله، اإل اأن النمو يف 

اأر�ضدة الت�ضهيالت املبا�ضرة قد بلغت ن�ضبته 7.2% حيث بلغ اإجمايل ر�ضيد 

مليون   133.593 مقابل   2006 نهاية  يف  دينار  مليون   137.844 املحفظة 

التي  املربجمة  غري  الت�ضديدات  كانت  وقد  هذا   .2005 نهاية  يف  عام  دينار 

حدثت عام 2006 والتي بلغت نحو 7 ماليني دينار، كانت ال�ضبب يف اإنخفا�س 

ن�ضبة النمو اأعاله وكان معظمها ت�ضديد ت�ضهيالت منحت ل�ضراء اأ�ضهم �ضددت 

نظرًا لرتاجع اأداء �ضوق عّمان املايل خالل العام 2006.

ونتيجًة لل�ضعي احلثيث فقد تكللت جهود الدائرة بالنجاح يف جمال درا�ضة 

ومتويل امل�ضاريع الكربى التي طرحت عام 2006 ومنها على �ضبيل املثال ل 

الدويل،  علياء  امللكة  مطار  تو�ضعة  م�ضروع  الدي�ضي،  مياه  م�ضروع  احل�ضر 

�ضبكات  تطوير  م�ضاريع  اإىل  بالإ�ضافة  الأردين  امل�ضري  الغاز  م�ضروع خط 

�ضركات الإت�ضالت ومنها �ضركة اأمنية للهواتف النقالة، حيث مّت منح �ضركة 

اأمنية قر�ضًا مببلغ ع�ضرة ماليني دينار و�ضتقوم ال�ضركة باإ�ضتغالله خالل عام 

2007 وفقًا لإحتياجاتها ح�ضب العقود املوقعة معها.

حمفظة  جودة  على  املحافظة  على  والدائرة  البنك  حر�س  على  وتاأكيدًا 

اإرتفعت ن�ضبة  الت�ضهيالت وحت�ضني نوعية احل�ضابات القائمة وامل�ضتقطبة فقد 

الت�ضهيالت العاملة لت�ضل اإىل 93.5% من اإجمايل حمفظة الت�ضهيالت املبا�ضرة 

لعام 2006 مقارنًة مع ما ن�ضبته 91.5% لعام 2005.

مع اإ�ضتمرار الرتكيز على جودة اإدارة احل�ضابات واإ�ضتقطاب احل�ضابات اجلديدة 

ذات اجلودة العالية مبا يحافظ على جودة املحفظة الإئتمانية ويعزز اأداءها.

هذا وبالرغم من النجاح الذي حققته الدائرة يف جمال خدمات ال�ضركات، 

النمو والنجاح  اإنطالق واأ�ضا�س ملزيد من  اإل نقطة  اأن هذا النجاح ما هو  اإل 

خدمات  جمال  يف  البنك  وروؤية  تطلعات  حتقيق  اإىل  و�ضوًل   2007 عام  يف 

ومتويل  لل�ضركات  امل�ضرفية  الت�ضهيالت  يف  البنك  ح�ضة  وزيادة  ال�ضركات 

وتعظيم  للبنك  الت�ضغيلية  الأرباح  من  املزيد  اإىل  يوؤدي  مبا  الكربى  امل�ضاريع 

العائد على حقوق امل�ضاهمني.

اخلزينة والإ�ستثمار

البنك،  متويل  م�ضادر  اأهم  بني  من  واحدة  اخلزينة  دائرة  اأن�ضطة  تعترب 

باعتبارها الإدارة اليومية لل�ضيولة النقدية، واأداة ا�ضت�ضعار خماطر ال�ضوق. 

جانب  من  املعتمدة  الأطر  �ضمن  واملطلوبات  املوجودات  باإدارة  تقوم  فهي 

جلنة املوجودات واملطلوبات يف البنك. كما تقوم هذه الدائرة بتحديد اأ�ضعار 

التحويل الداخلية بني دوائر البنك املتعددة.

تعمل الدائرة بكل كفاءة ومتيز واأهلية باملهام الرئي�ضة التالية: اإدارة حمفظة 

الأ�ضهم، الأ�ضواق النقدية، امل�ضتقات، مبادلة العمالت الأجنبية.

• ن�ضر وتعزيز اإ�ضم ودور » بنك املوؤ�ض�ضة العربية امل�ضرفية – الأردن« 
كبنك رائد يف جمال متويل ال�ضركات وامل�ضاريع على امل�ضتوى املحلي والعربي 

والإقليمي والعاملي.

التوا�ضل مع كافة  البنك بعمالئه احلاليني، وبناء ج�ضور  تعزيز عالقة   •
قطاعات الإقت�ضاد الأردين مبا فيها من فر�س جديدة يف جمال خدمة ومتويل 

ال�ضركات واملوؤ�ض�ضات وامل�ضاريع القائمة واملحتملة.

التي طرحت يف  الكربى  امل�ضاريع  البنك يف جمال متويل  تفعيل دور   •
كافة القطاعات الإ�ضتثمارية والتنموية والبنى التحتية يف ظل التطّور والتو�ضع 

الذي ت�ضهده كافة قطاعات الإقت�ضاد الأردين.

• تن�ضيط وتفعيل التوا�ضل بني بنك املوؤ�ض�ضة العربية امل�ضرفية – الأردن 
الوحدات  هذه  تزويد  بهدف  العامل  يف  املنت�ضرة  املوؤ�ض�ضة  وحدات  وباقي 

املحتملة  والن�ضطة  الأعمال  فر�س  حول  املتاحة  والبيانات  املعلومات  بكافة 

لهذه الوحدات يف الدول املتواجدة فيها بالإ�ضافة اإىل الإ�ضتفادة باملقابل من 

الأردن،  الوحدات خارج  قبل هذه  بها من  اإعالمنا  يتم  اأية فر�س ومعلومات 

كافة  يف  تتواجد  التي  والكفاءات  اخلربات  من  الإ�ضتفادة  اإىل  بالإ�ضافة 

الوحدات الأخرى.

الإئتمانية يف  العمالء  دائرة عالقات  دور  وتنمية  تن�ضيط  على  التاأكيد   •
الأفراد  منتجات  مثل  الأخرى  البنك  وخدمات  منتجات  كافة  وبيع  ت�ضويق 

 Cross( العربي  التعاون  �ضركة  منتجات  اإىل  بالإ�ضافة  والإ�ضتثمار  واخلزينة 

.)Selling

• تاأ�ضي�س وتفعيل وحدة امل�ضاندة والدعم الفني يف الدائرة لتتوىل نواحي 
والإدارية  الفنية  النواحي  من  وغريها  التقارير،  اإعداد  املتابعة،  التوثيق، 

لغايات  الت�ضهيالت  و�ضباط  مل�ضوؤويل  الوقت  من  املزيد  يوفر  مبا  الأخرى 

الت�ضويق واإ�ضتقطاب املزيد من العمالء والت�ضهيالت للبنك.

• زيادة اإ�ضتغالل الت�ضهيالت املمنوحة للعمالء اإىل اأق�ضى مدى ممكن مبا 
يحقق اأعلى عائد للبنك.

من  املبا�ضرة  غري  الت�ضهيالت  من  البنك  اإيرادات  زيادة  على  الرتكيز   •
خالل تن�ضيط وزيادة هذه الت�ضهيالت.

متابعتها وجتنب  من خالل  الت�ضهيالت  نوعية وجودة حمفظة  حت�ضني   •
تراجع اأداء احل�ضابات واإ�ضتغاللها.

يوؤدي  مبا  ت�ضنيفها  وحت�ضني  احل�ضابات  بع�س  معاجلة  على  الرتكيز   •
اإىل رفع م�ضتوى واأداء حمفظة الت�ضهيالت مما اأدى اإىل جتّنب ت�ضنيف هذه 

الإ�ضافية  املخ�ض�ضات  وتخفي�س  بتح�ضيلها  م�ضكوك  كح�ضابات  احل�ضابات 

خالل عام 2006 ومبا يتفق وتعليمات البنك املركزي الأردين.

بع�س  من  للخروج  والقانونية  الإدارية  الإجراءات  كافة  اإتخاذ  متابعة   •
العالقات الإئتمانية غري املرغوب بها مبا يتفق وال�ضيا�ضة الإئتمانية للبنك.

• الرتكيز والتاأكيد على متابعة احل�ضابات والإ�ضتمرار مبراقبتها للوقوف 
على اأية بوادر حتمل خماطر حمتملة مبا يوؤدي اإىل الك�ضف املبكر لأية بوادر 

تعرّث حمتمل ملعاجلتها.

اأعمال الدائرة للعام 2006 النجاح يف حتقيق هذه  هذا وقد اأكدت نتائج 

الأهداف، حيث حققت دائرة عالقات العمالء الإئتمانية منّوًا وا�ضحًا يف �ضايف 

الت�ضغيلية 3.736  الأرباح  بلغ �ضايف  لعام 2006  حيث  الت�ضغيلية  الأرباح 

مليون دينار اأردين مقارنًة مببلغ 1.420 مليون دينار لعام 2005 اأي بن�ضبة 

منو بلغت %163.

األف  اإرتفع عام 2006 مببلغ 578  ال�ضريبة فقد  الأرباح قبل  اأما �ضايف 

الإ�ضارة  مع  هذا   ،  %11.61 بلغت  منو  بن�ضبة  اأي   2005 بعام  مقارنًة  دينار 

اإىل اأن الديون املتعرثة التي مّت حت�ضيلها عام 2006 قد بلغت 2.070 مليون 

دينار مقابل مبلغ 4.825 مليون دينار لعام 2005 ، وقد مّت تعوي�س الفرق 

خالل  من  اأعاله  املذكور  النحو  على  ال�ضريبة  قبل  الأرباح  �ضايف  وزيادة 

بن�ضبة  الت�ضغيلية  اإىل تخفي�س امل�ضاريف  بالإ�ضافة  الت�ضغيلية  الأرباح  زيادة 
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اإدارة املخاطر واأنظمة الرقابة الداخلية

جريًا على تقاليده امل�ضرفية الرا�ضخة، وتوافقًا مع التعليمات ال�ضادرة عن 

املخاطر،  اأنواع  كافة  جتاه  املتحفظة  �ضيا�ضته  البنك  وا�ضل  النقدية،  ال�ضلطة 

حيث يقوم بتوظيف جمموعة من الأنظمة املتطورة لل�ضيطرة على هذه املخاطر، 

املخاطر  اأنظمة  �ضملت  وقد  املخاطرة.  ودرجة  الربحية  الإخالل مبعادلة  دون 

عددًا من الأجهزة وامل�ضتويات الإدارية، بدءًا من جمل�س الإدارة ونزوًل لت�ضمل 

كافة امل�ضتويات التنفيذية.

ويف هذا ال�ضدد فقد قام البنك خالل �ضنة 2006 بتعديل الهيكل التنظيمي 

للبنك، حيث مت ف�ضل مهام دائرة الإئتمان عن دائرة املخاطر والتي ت�ضم 3 

ال�ضوق  خماطر  الإئتمان،  خماطر   ( املخاطر  معاجلة  يف  متخ�ض�ضة  وحدات 

وخماطر العمليات(، ومت تزويد هذه الدائرة بالكادر الوظيفي املوؤهل القادر 

 Basel II معيار  وفق  املطلوبة  الرقابية  الإجراءات  كافة  بتطبيق  القيام  على 

وتعليمات البنك املركزي الأردين بهذا اخل�ضو�س.

بالإ�ضافة اإىل قيام البنك خالل �ضنة 2006 بت�ضكيل جلنة من جمل�س اإدارة 

بالإ�ضافة  املجل�س،  اأع�ضاء  املخاطر، ت�ضم عددًا من  اإدارة  البنك ت�ضمى جلنة 

اإىل مدير اإدارة املخاطر يف املوؤ�ض�ضة الأم يف البحرين، حيث تقوم هذه اللجنة 

وال�ضيا�ضات  املخاطر  ل�ضرتاتيجية  العام  الإطار  لو�ضع  دوريًا،  بالإجتماع 

�ضنوي،  ربع  ب�ضكل  املخاطر  وتقييم  مبراجعة  اللجنة  تقوم  كما  بها.  املتعلقة 

وتقدمي تقرير مف�ضل ملجل�س اإدارة البنك. ومن مهام اللجنة اأي�ضًا املوافقة على 

ال�ضقوف وحدود التعامل على م�ضتوى احل�ضابات والقطاعات والبلدان. وقد 

بحيث   Basel II متطلبات  تنفيذ  خطة  اإعداد  جلنة  بت�ضكيل  موؤخرًا  البنك  قام 

الدولية،  للمعايري  التحتية  والبنية  ال�ضروط  مع  التوافق  متطلبات  حتديد  يتم 

والتن�ضيق مع البنك املركزي  ) الأردن ( و املوؤ�ض�ضة الأم يف البحرين ملعاجلة 

الثغرات.

وقد با�ضر البنك خالل �ضنة 2006 اتخاذ الإجراءات ال�ضرورية لتح�ضني 

اأنظمة الرقابة واإدارة املخاطر ا�ضتعدادًا لتطبيق متطلبات جلنة بازل، وذلك من 

ببع�س  والإ�ضتعانة  املوؤهلة،  بالكوادر  وتزويدها  املخاطر  اإدارة  تفعيل  خالل 

اجلهات الإ�ضت�ضارية لتقومي مدى ا�ضتجابة البنك لهذه املتطلبات.  

ملقابلة  العمل  ا�ضتمرارية  اإعداد خطة  بت�ضكيل جلنة  البنك موؤخرًا  قام  كما 

وكذلك  املخاطر  اإدارة  يف  وم�ضتقلة  فعالة  دائرة  واإن�ضاء  الرقابية  املتطلبات 

الوقت واخل�ضائر  العمل يف حال حدوث طارئ ولتقليل  ا�ضتمرارية  ل�ضمان 

حلني العودة اإىل الأعمال.

املخاطر  جتاه  متحفظة  �ضيا�ضة  بتبني  البنك  يقوم  اأخرى،  ناحية  من 

تهدف  متوازنة  معادلة  والت�ضهيالت، �ضمن  القرو�س  عن  الناجمة  امل�ضرفية 

اإىل تخفي�س حجم الت�ضهيالت التي تت�ضم مب�ضتوى عاٍل من املخاطر، والعمل 

على اجتذاب ت�ضهيالت جديدة ذات مردود مرتفع وخماطر مقبولة، بالإ�ضافة 

اإىل جهود الإدارة املتوا�ضلة يف حت�ضيل الت�ضهيالت امل�ضتحقة، حيث ا�ضتطاع 

البنك خالل �ضنة 2006 تخفي�س قيمة الديون غري العاملة لديه مبا يزيد عما 

ن�ضبته 19.57 يف املائة، مما اأدى اإىل خف�س الديون غري العاملة اإىل اإجمايل 

الديون اإىل ن�ضبة 4.44 يف املائة فقط مقابل 6.24 يف املائة يف نهاية ال�ضنة 

ن�ضبة  ارتفعت  حيث  الديون،  خم�ض�ضات  تعزيز  البنك  وا�ضل  كما  املا�ضية. 

الذي  الأمر  املائة،  اإىل نحو 120 يف  العاملة  للديون غري  املخ�ض�ضات  تغطية 

ي�ضري بو�ضوح اإىل حت�ضني نوعية الإجراءات ومتانة الو�ضع املايل للبنك.

والقطاعات  العمالء  على م�ضتوى  التنويع  �ضيا�ضة  باتباع  البنك  يقوم  كما 

الإقت�ضادية واملناطق اجلغرافية، الأمر الذي �ضاهم يف تقليل درجة املخاطر 

الإئتمانية وخماطر ال�ضوق.

وعلى م�ضتوى املخاطر الت�ضغيلية، فقد ا�ضتمر البنك يف تدعيم اأنظمة الرقابة 

الداخلية، من خالل و�ضع جمموعة متكاملة من ال�ضيا�ضات والإجراءات املكتوبة، 

تغطي جميع القوانني والأنظمة والتعليمات، وتفعيل دور دائرة املطابقة 

كما تقوم هذه الدائرة على اإدخال اإجراءات و�ضوابط اإدارة عمليات اخلزينة 

يف البنك، على نحو ي�ضّهل اإتخاذ القرارات الفورية، واإدارة عمليات اخلزينة 

ب�ضورة ناجعة. 

من ناحية ثانية، وا�ضلت دائرة اخلزينة والإ�ضتثمار مهامها التقليدية يف 

عائد  اأف�ضل  تت�ضمن  ا�ضتثمارية  حمفظة  وبناء  واملطلوبات،  املوجودات  اإدارة 

ممكن، يف اإطار اأعلى حد ممكن من التوازن املرغوب فيه بني كل من خماطر 

املميزة  تقدمي خدماته  البنك  وا�ضل  كما  الفائدة.  واأ�ضعار  والربحية  ال�ضيولة 

الآجلة  والعقود  الأجنبية  بالعمالت  التعامل  معه يف جمال  املتعاملني  جلمهور 

يف  لتبلغ  الأن�ضطة  هذه  اإيرادات  زادت  فقد  النهائية  وباملح�ضلة  وامل�ضتقات. 

جمموعها نحو )3368( مليون دينار.   

�سركة التعاون العربي لالإ�ستثمارات املالية 

عمان  بور�ضة  �ضهدت  فقد  العربية،  املالية  الأ�ضواق  �ضائر  �ضاأن  �ضاأنها 

انخفا�ضات قوية، �ضواء اأكان ذلك على م�ضتوى اأحجام التداول اأو عدد العقود 

على  وا�ضحة  اآثار  له  كانت  مما  الأ�ضهم،  لأ�ضعار  القيا�ضي  الرقم  اأو  املنفذة، 

حمافظ البنوك الإ�ضتثمارية، وعلى ربحية البنوك التي حققت يف ظل الرواج 

الوا�ضع للبور�ضة، يف ال�ضنة املا�ضية، معدلت ربحية قيا�ضية.

العربية  املوؤ�ض�ضة  لبنك  بالكامل  اململوكة  العربي  التعاون  �ضركة  وت�ضكل 

امل�ضرفية )الأردن( الذراع الإ�ضتثماري للبنك. ومن خالل هذه ال�ضركة ا�ضتثمر 

البنك يف طرح عدد من املنتجات الإ�ضتثمارية املنا�ضبة لعمالئه امل�ضتثمرين يف 

ال�ضوق املحلي والأ�ضواق الأجنبية، مبا يف ذلك طرح عدد من الأدوات املتنوعة 

لالأ�ضواق النقدية والراأ�ضمالية.

فاعلية  زيادة  وبهدف  البور�ضة  �ضهدتها  التي  املتغريات  مع  ومتا�ضيًا 

الذراع الإ�ضتثماري للبنك، فقد عمدت الإدارة على تنفيذ عدد من الإجراءات 

واخلطوات املحققة للغاية املن�ضودة، منها:

لالإ�ضتثمارات  العربي  التعاون  �ضركة  مقر  ليكون  جديد  مبنى  �ضراء   .1

مع  للمبنى  الداخلي  الت�ضميم  عقد  توقيع  ومت  دينار،  مليوين  بتكلفة  املالية 

ال�ضركة  لعمالء و موظفي  املالئم  املكان  املبنى  �ضركة خمت�ضة، حيث �ضيوفر 

نحو تقدمي خدمة اأف�ضل حتقق الأهداف الربحية واملهنية العالية لتقلد ال�ضدارة 

يف �ضوق الإ�ضتثمارات املالية على امل�ضتوى املحلي والإقليمي والدويل.

الأهداف  �ضوء  على  ال�ضركة،  يف  جديد  حما�ضبي  نظام  ا�ضتحداث   .2

اإىل  النظام  هذا  يهدف  م�ضتمرة حيث  ب�ضفة  العمالء  عدد  وازدياد  التو�ضعية 

املحا�ضبي  للو�ضع  الدقيق  والتف�ضيل  العالية  بالدقة  تتميز  تقارير  اإعطاء 

للعمالء، بحيث توفر الكثري من الوقت وت�ضاهم يف ا�ضتغالل مهارات وخربات 

موظفي ال�ضركة على النحو الأمثل.

مت  ال�ضركة،  يف   )On Line Trading( اإلكرتوين  تداول  نظام  تطوير   .3

ت�ضجيله لدى اجلهات الر�ضمية وطرحه على هيئة الأوراق املالية ومركز الإيداع 

بانتظار تطبيق هذه اخلدمة من خالل موؤ�ض�ضات �ضوق راأ�س املال.

وبالنتيجة فقد حققت �ضركة التعاون اأرباحًا لهذه ال�ضنة بلغت 3.3 مليون 

دينار، مما �ضاهم يف حت�ضني اإجمايل اإيرادات البنك ب�ضورة ملمو�ضة.

لل�ضركة  تنفيذيًا  رئي�ضًا  زكريا  خالد  ال�ضيد  عينت  قد  ال�ضركة  اأن  ويذكر 

اعتبارًا من 2006/7/1.  

خدمة  يف  �ضاهمت  العربي  التعاون  �ضركة  اأن  اأي�ضًا  ذكره  يجدر  ومما 

املجتمع املحلي، وجتلت تلك امل�ضاهمة من خالل التربعات ال�ضخية للجمعيات 

اخلريية، كجمعية رعاية اليتيم، وجمعية ال�ضابات امل�ضلمات، ووزارة الأوقاف، 

كما �ضاهمت يف خدمة املجتمع الإقليمي من خالل تربعاتها لل�ضعبني الفل�ضطيني 

واللبناين، حيث بلغت تربعات ال�ضركة 24620 دينار خالل �ضنة 2006.

تقرير جمل�س الإدارة عن نتائج اأعمال البنك ل�سنة 2006
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بنك امل�ؤ�س�سة العربية امل�سرفية التقرير ال�ضنوي 2006

اإىل النهو�س مبهارات وقدرات ومعارف موظفيها، وال�ضعي ملواكبة امل�ضتجدات 

املالية وامل�ضرفية احلديثة، حيث مت عقد 236 دورة تدريبية ومب�ضاركة 1324 

موظفًا توزعت على النحو التايل:

عدد الدورات               عدد املوظفني                    

971              40 دورات مركز التدريب  

317              165 دورات لدى املعاهد املحلية  

36              31 ور�س العمل واملوؤمترات خارج الأردن  

ونتيجة ذلك كله، فقد متكن البنك بفعل العن�ضر الب�ضري لديه، من احلفاظ 

على مركزه املتقدم يف ال�ضوق امل�ضريف املحلي وزيادة تناف�ضيته، من خالل 

الولء  الوظيفي ورفع درجة  الإلتزام  الب�ضرية، وتعميق  املوارد  اأنظمة  تطوير 

اإ�ضت�ضارية  �ضركة  مع  بالتعاون  ذلك  حتقيق  ومت  الإنتاجية،  درجة  رفع  مع 

جمل�س  جانب  من  حديث  تنظيمي  هيكل  اعتماد  اأي�ضًا  مت  كما  متخ�ض�ضة، 

البنك.  الفرعية ملختلف دوائر  التنظيمية  الهياكل  اإعداد  ذلك  الإدارة، مبا يف 

واإعتماد الو�ضف الوظيفي ل�ضائر الوظائف الإدارية والإ�ضرافية، وتقييم تلك 

الوظائف، كما بو�ضر باإعداد ال�ضيا�ضات والإجراءات اخلا�ضة مبا يلي:

ـ الإ�ضتقطاب والإختيار والتعيني.

ـ تدريب املوارد الب�ضرية.

ـ خطط احلوافز والإحتفاظ باملوظفني.

ـ الرتقيات.

ـ دليل �ضيا�ضات واإجراءات املوارد الب�ضرية.

ـ دليل املوظف.

نظام  لتحديث  امل�ضتمر  وال�ضعي  الأكفاء  باملوظفني  الإحتفاظ  �ضبيل  ويف 

العاملني يف  للبنك ليتوائم مع ما يتم تقدميه للموظفني  الرواتب والإمتيازات 

القطاع امل�ضريف من رواتب واإمتيازات، فقد متت امل�ضاركة يف درا�ضة م�ضح 

الرواتب والإمتيازات للموظفني يف اجلهاز امل�ضريف الأردين واجلاري تنفيذه 

جمعية  مع  وبالتعاون  متخ�ض�ضة  اإ�ضت�ضارات  �ضركة  قبل  من  �ضنوي  ب�ضكل 

البنوك يف الأردن ومب�ضاركة عدد من البنوك العاملة يف اململكة وعددها 12.

وا�ضتمرارًا جلهود البنك الرامية لالإ�ضتثمار يف العن�ضر الب�ضري والنهو�س 

مبهارات وقدرات ومعارف موظفيه وزيادة الفاعلية والإنتاجية وتنظيم العمل، 

التعليمات  على  املوظفني  لتدريب  متخ�ض�ضة  تدريبية  ور�ضات  عقد  مت  فقد 

الواردة يف الدليل اخلا�س بخدمة العمالء، ومهارات الرد على الهاتف والزي 

الر�ضمي يف العمل، ويتم ب�ضكل م�ضتمر متابعة تقيد الإلتزام به.

وعلى �ضوء ال�ضعي امل�ضتمر لتطوير اخلدمات املقدمة من البنك من خالل 

تقييم وقيا�س م�ضتوى اأداء اخلدمة لدى املوظفني، وم�ضتوى قنوات الإت�ضال 

املقدمة للعميل فقد مت التعاقد مع �ضركة متخ�ض�ضة يف جمال الت�ضوق اخلفي، 

حيث يتم التدقيق على مفاتيح الأداء التناف�ضي التالية:

1. جودة خدمات البنك ب�ضكل عام وطريقة تقدميها ) التدقيق على عمليات الفروع(.

2. الأداء التناف�ضي ملوظفي خدمة العمالء واأمناء ال�ضناديق ومدراء الفروع.

.)ATM ( 3. الأداء التناف�ضي لل�ضراف الآيل

البنك، التي تت�ضمن طلب  كما يتم من خالل هذا امل�ضروع تقييم خدمات 

الك�ضوفات املالية وحتويالت العملة وفتح واإغالق احل�ضابات واإ�ضدار دفاتر 

متت  وقد  امل�ضرفية.  البطاقات  واإلغاء  واإ�ضدار  القرو�س  وطلب  ال�ضيكات 

تغطية كافة فروع البنك وعددها 12 فرعًا، مبا يف ذلك فروع اإربد والزرقاء 

والعقبة.

باأنظمة  العامة والفرع من خالل تزويدها  الإدارة  الأمني يف  النظام  حتديث 

الإنذار املبكر �ضد احلريق وال�ضرقة ونظام املراقبة بالكامريات والتحكم باملداخل 

وربطها مع حمطة اإنذار مبكر بالإ�ضافة اإىل اجلهات الأمنية ذات العالقة. 

يف التاأكد من اإلتزام البنك بكافة التعليمات والإجراءات املعتمدة، بالإ�ضافة 

اإىل الإ�ضتمرار يف تطبيق مبداأ املركزية يف تنفيذ العمليات، والإ�ضتمرار يف 

العمليات  �ضالمة  من  التحقيق  يف  مبهامها  للقيام  العمليات  رقابة  وحدة  دعم 

املنفذة. كما اأن اإدارة البنك حتر�س على حتديث هذه الأنظمة با�ضتمرار عند 

�ضدور اأي تعليمات جديدة.

التط�ر التكن�ل�جي

اأف�ضل  لتقدمي  احلثيث  البنك  و�ضعي  التكنولوجي،  التطور  جمال  يف 

اخلدمات لعمالئه، وت�ضهيل معامالتهم امل�ضرفية وتنوعها، ومواكبة التطورات 

التكنولوجية والتناف�ضية املت�ضارعة يف جمال اخلدمات امل�ضرفية والتعامالت 

تقدمي  ت�ضاهم يف  التي  الأنظمة  من  تطبيق وتطوير جمموعة  فقد مت  البنكية، 

خدمات نوعية نذكر منها ما يلي:

 . EMV ـ نظام اإدارة البطاقات امل�ضرفية واجلاهزة لتطبيق مفهوم

ـ رفع �ضوية ومقدرة اأجهزة ال�ضراف الآيل ) كمًا ونوعًا(.

.Master Card ـ اإ�ضافة وتطبيق خدمة بطاقات

.AML ـ تطبيق نظام مكافحة غ�ضيل الأموال

ـ اإطالق جمموعة من الربجميات التي ت�ضاهم وت�ضاعد يف تقدمي م�ضتوى 

مميز من اخلدمة مثل:

· نظام التقييم الإئتماين.
· اإدارة ال�ضناديق احلديدية.

· املطابقات.
· حتديث �ضبكة البنك الداخلية.

تلك  على  معطوفة  ال�ضنة،  لهذه  التكنولوجية  التطورات  هذه  جاءت  وقد 

التطورات التي اأدخلها البنك يف ال�ضنة املا�ضية. مثل خدمة الر�ضائل الق�ضرية 

SMS، ونظام متويل النظام التجاري عرب �ضبكة الإنرتنت لكبار العمالء، اإىل 

من   )ENME( اجلديدة  الآيل  ال�ضراف  واأجهزة  الإلكرتونية،  املقا�ضة  جانب 

اأجل الإرتقاء مب�ضتوى خدمة �ضبكة ال�ضراف الآيل القائمة، وحتقيق مزيد من 

احلماية لل�ضبكة الداخلية، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، وتوفري ما يلزم 

لها من و�ضائل اأمن وحماية متقدمة.

التط�ير الإداري والتنظيمي

حتقيق  اإىل  وي�ضعى  التكنولوجية،  قاعدته  تعزيز  يوا�ضل  البنك  ظل  فيما 

وتلبية خمتلف  اإر�ضائهم  على  بال�ضعي  العمالء،  مع جمهور  العالقات  اأف�ضل 

احتياجاتهم امل�ضرفية، فقد ا�ضتمر البنك �ضنة 2006 يف تطبيق �ضيا�ضة تنمية 

موارده الب�ضرية، بالتطوير والتدريب وا�ضتقطاب املزيد من الكفاءات املوؤهلة، 

اأي  الزاوية يف  الب�ضري هو حجر  العن�ضر  باأن  الرا�ضخة  قناعته  اإنطالقًا من 

عملية تطوير مرغوب فيها ومرتكزها الأ�ضا�ضي لذلك.

وعلى درب الكفاءة والتميز واخلدمة البنكية الرفيعة، فقد عني البنك هذه 

ال�ضنة 101 موظفًا من ذوي املوؤهالت العلمية واخلربات العملية، القادرين على 

املميزة،  امل�ضرفية  اخلدمات  وتقدمي  احلديثة  امل�ضرفية  العمليات  مع  التعامل 

حيث بلغ عدد موظفي البنك يف نهاية ال�ضنة 394موظفًا، فيما ا�ضتقال خالل 

ال�ضنة 71 موظفًا، اأي بن�ضبة دوران وظيفي بلغت18.5 يف املائة.

ويف جمال التدريب والتطوير، فقد حر�ضت اإدارة البنك على اإحداث نقلة 

نوعية يف اأن�ضطتها التدريبية هذه ال�ضنة، جت�ضدت يف تكثيف اجلهود الرامية 

تقرير جمل�س الإدارة عن نتائج اأعمال البنك ل�سنة 2006
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الرباح امل�زعة

امل�ؤ�سرات املالية الرئي�سية للبنك خالل ال�سن�ات  2002- 2006 

)باآلف الدنانري(        

  2002         2003           2004             2005                2006 البيان / ال�ضنة                        

28.850       35.095         43.024           52.921              65.781 اجمايل حقوق امل�ضاهمني  

3.000       4.600          6.900           10.350              *8.970 الرباح املوزعة )ا�ضهم جمانية(  

3.728       7.433          8.382           16.527              15.952 �ضايف الرباح قبل ال�ضرائب  

* 2006 ارباح مقرتح توزيعها

2005 اأهم الن�سب املالية مقارنة مع العام ال�سابق                2006  

%24.73 متو�ضط العائد على حقوق امللكية                       %18.5  

%3.02 متو�ضط العائد على املوجودات                  %2.4  

%53.0 ن�ضبة امل�ضروفات الت�ضغيلية/ اجمايل الدخل                 %48.6  

%75.4 ن�ضبة الت�ضهيالت / ودائع العمالء والتاأمينات               %84.5   

%20.2 ن�ضبة كفاية راأ�س املال                  %19.3    

%6.2 ن�ضبة الت�ضهيالت غري العاملة/ اجمايل الت�ضهيالت              %4.4  

32.6 ربحية املوظف )باآلف الدنانري(                27.9  

خطة عمل البنك ل�سنة 2007

• تعظيم حقوق امل�ضاهمني وزيادة العائد عليه مبا ل يقل عن %15
امل�ضريف القطاع  �ضوق  يف  ح�ضته  وزيادة  التناف�ضية  البنك  قدرة  • تنمية 

الكلفة وامل�ضتقرة قليلة  الودائع  ا�ضتقطاب  على  والرتكيز  وا�ضعة  عمالء  قاعدة  • بناء 
من املنتجات امل�ضرفية احلديثة  املزيد  وتقدمي  القائمة  اخلدمات  حت�ضني  على  • العمل 

يف �ضبيل الرتقاء باخلدمات املقدمة والتقليل من العمل اليدوي ما امكن. احلديثة  التقنيات  وا�ضتخدام  التكنولوجي  التطور  • متابعة 
والر�ضائل الق�ضرية  النرتنت  خدمة  ذلك  يف  مبا  اللكرتونية  اخلدمات  • تطوير 

وال�ضغرية املتو�ضطة  لل�ضركات  املقدمة  الت�ضهيالت  يف  • التو�ضع 
البنك من ال�ضوق يف هذا املجال ح�ضة  وزيادة  ونوعا  كما  الفراد  قرو�س  حمفظة  يف  • التو�ضع 

ت�ضهيالت ال�ضركات وال�ضتمرار يف حت�ضني نوعية املحفظة وتقليل حجم الديون غري العاملة واملحافظة على م�ضتوى متدين من املخاطر حمفظة  يف  النمو  • موا�ضلة 
يف تقدمي اخلدمات ال�ضتثمارية كما ونوعا وخدمة امل�ضتثمرين يف ال�ضواق املحلية والعاملية  • التو�ضع 

خلدمة العمالء بال�ضافة اىل التو�ضع يف �ضبكة الفروع ويف مناطق تن�ضجم مع الأهداف ال�ضرتاتيجية للبنك. اف�ضل  امكانية  لتوفري  الفروع  حتديث  على  • العمل 
الب�ضرية وا�ضتقطاب املزيد من الكفاءات  الكوادر  تنمية  على  • العمل 

يف �ضبيل حتقيق م�ضتوى عايل من الداء.  والتاأهيل  التدريب  ن�ضاطات  • زيادة 

تقرير جمل�س الإدارة عن نتائج اأعمال البنك ل�سنة 2006
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بنك امل�ؤ�س�سة العربية امل�سرفية التقرير ال�ضنوي 2006

ال�ستثمار الراأ�سمايل

بلغ حجم ال�ضتثمار الراأ�ضمايل )9.758.960( دينار.

ال�سركة التابعة

املحدودة  امل�ضوؤولية  ذات  املالية  لال�ضتثمارات  العربي  التعاون  �ضركة 

حقوق  وجمموع  اردين  دينارا  مليون   )15.600.000( راأ�ضمالها  وقيمة 

مملوكة  اردين  دينارا   )20.528.550( هو   2006/12/31 لغاية  امللكية 

بالكامل من قبل البنك.

الوراق  يف  الو�ضاطة  واأعمال  ال�ضتثمار  ادارة  ال�ضركة  متار�س 

مالية  ا�ضت�ضارات  تقدمي  اىل  بال�ضافة  عمالئها  عن  نيابة  املالية 

لال�ضتثمار يف الوراق املالية.

يف  املنتهية  لل�ضنة  املالية  البيانات  اعداد  من  النتهاء  مت  وقد  هذا 

2006/12/31 واعتمادها من هيئة املديرين بتاريخ 2007/2/8. 

م�ساهمة البنك يف حماية البيئة وخدمة املجتمع املحلي

اإنطالقًا من امل�ضوؤولية الإجتماعية، واإميانًا بدوره الرائد يف خدمة املجتمع 

املحلي، فقد وا�ضل البنك النهو�س بواجباته املتنوعة على هذا ال�ضعيد حيث 

�ضاهم مببلغ )57.264( دينار ، كان اأبرز تقدمياته امل�ضاهمة يف مبادرة تبني 

القطاع اخلا�س للمدار�س احلكومية يف منطقة العقبة القت�ضادية اخلا�ضة من 

خالل اجراء ال�ضيانة الالزمة ملدر�ضة فاطمة الزهراء  مببلغ 20 األف دينار.  

وكما �ضاهم البنك خالل عام  2006 بدعم ن�ضاطات عددا من املوؤ�ض�ضات 

ال�ضحية والجتماعية والثقافية واخلريية الخرى مثل  بالن�ضطة  تتعلق  التي 

جمعية العون الطبي للفل�ضطينيني )3.500( دينار و مراكز امرا�س ال�ضرطان 

اليتام  ودور  الجتماعية  التنمية  ووزارة  دينار   )3.900  ( والقلب  والكلى 

اأم  )6.350( دينار وموؤ�ض�ضة اعمار الكرك وال�ضلط ) 2.500( دينار وتكية 

علي )7.485( دينار وغريها.

التربعات واملنح

ا�ضتمر البنك يف نهجه القائم على دعم جهود البناء والتطوير الإجتماعي، 

العامة، واجلمعيات اخلريية  املوؤ�ض�ضات  اأهداف عدد من  لدعم  اأ�ضا�ضًا  املوجه 

التي تقوم بدورها يف خدمة املجتمع املحلي مببلغ )32.247( دينار.

حيث قام البنك بالتربع اىل موؤ�ض�ضة نهر الردن لدعم ال�ضعبني الفل�ضطيني 

امل�ضلمات )8.000( دينار  ال�ضابات  واللبناين مببلغ )9.847( دينار ومركز 

دينار   )3.000( الوقاف  ووزارة  دينار   )3.000( الها�ضمي  وال�ضندوق 

وغريها. 

اإقرار من جمل�س الإدارة

ح�ضب  يقر  )الأردن(  امل�ضرفية  العربية  املوؤ�ض�ضة  بنك  اإدارة  جمل�س  اإن 

ا�ضتمرارية عمل  توؤثر على  قد  اأمور جوهرية  اأي  بعدم وجود  علمه واعتقاده 

البنك خالل ال�ضنة املالية املقبلة 2007، كما يقر املجل�س مب�ضوؤوليته عن اإعداد 

البيانات املالية وان املعلومات املالية الواردة يف تقرير جمل�س الإدارة تتفق مع 

البيانات املالية املرفقة وان لدى البنك نظام رقابة داخلية كفوؤ وفعال.

غازي عبد اجلواد         نورالدين النحوي

رئي�س جمل�س الإدارة                                         الرئي�س التنفيذي

اإقرار ب�سحة البيانات املالية

دقة  و  ب�ضحة  تقر  )الأردن(  امل�ضرفية  العربية  املوؤ�ض�ضة  بنك  اإدارة  اإن 

واكتمال املعلومات و البيانات املالية الواردة يف هذا التقرير.

غازي عبد اجلواد            نورالدين النحوي     با�ضل النرب

رئي�س جمل�س الإدارة             الرئي�س التنفيذي     املدير املايل

 

املركز التناف�سي للبنك

املحلي  ال�ضوق  يف  الت�ضهيالت  اإجمايل  من  البنك  ت�ضهيالت  ح�ضة  تبلغ 

الأردين 2.3% فيما تبلغ ح�ضة الودائع لدى البنك اإىل اإجمايل ودائع القطاع 

اإىل  من�ضوبة  البنك  يف  امل�ضاهمني  حقوق  ح�ضة  باأن  علمًا   %1.7 امل�ضريف 

جمموع حقوق امل�ضاهمني لدى القطاع امل�ضريف الأردين تبلغ نحو %2.4.

ن�ساط وفروع البنك

يقدم بنك املوؤ�ض�ضة العربية امل�ضرفية )الأردن( لعمالئه جمموعة متكاملة من 

والإقرا�س وخدمات  والتمويل  وال�ضتثمارية  والتجارية  امل�ضرفية  اخلدمات 

املرا�ضلني والعمليات امل�ضرفية الدولية. 

يعمل البنك من خالل �ضبكة فروع تغطي معظم املراكز التجارية الن�ضطة 

يف اململكة متتد من اربد �ضماًل اإىل العقبة جنوبًا ويبلغ عددها ) 12 فرعاً(.

اإقرار من جمل�س الإدارة
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بنك امل�ؤ�س�سة العربية امل�سرفية التقرير ال�ضنوي 2006

م�ساهمات رئي�س واأع�ساء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية العليا واأقربائهم

)اأ( م�ساهمات رئي�س واأع�ساء جمل�س الإدارة          عدد الأ�ضهم

2005 ال�ضم                    2006  

24675 ال�ضيد غازي عبد اجلواد           الرئي�س            68577  

862 الدكتور �ضالح احلميدان          نائب الرئي�س          1120                 

املوؤ�ض�ضة العربية امل�ضرفية )تقنية املعلومات( املحدودة /لندن 

               1725  و ميثلها ال�ضيد مبارك املن�ضوري         ع�ضو            2242            

املوؤ�ض�ضة العربية امل�ضرفية لالأوراق املالية املحدودة/ البحرين 

862 وميثلها الدكتور خالد كعوان                     ع�ضو           1120  

املوؤ�ض�ضة العربية امل�ضرفية )�س.م.ب( / البحرين 

            29900797 وميثلها ال�ضيد نورالدين النحوي               ع�ضو            38871036  

- معايل ال�ضيد حممد عقل البلتاجي         ع�ضو           2275  

625 ال�ضيد يو�ضف عبد الرازق عبد املوىل       ع�ضو            812  

- الدكتور مروان ال�ضايح        ع�ضو           22100  

138000 معايل املهند�س �ضفيق الزوايدة        ع�ضو           182000  

5000 ال�ضيد نورالدين النحوي        ع�ضو/الرئي�س التنفيذي      13000      

)ب( م�ساهمات اأع�ساء الإدارة التنفيذية العليا

ال�ضيد عمار ب�ضري ال�ضفدي            نائب الرئي�س التنفيذي 

-           اإدارة الدعم والعمليات       2613  

املزايا واملكافاآت التي ح�سل عليها كل من رئي�س واأع�ساء جمل�س الإدارة خالل �سنة 2006 /بالدينار الأردين

املجموع مكافاآت*        بدل تنقالت             عالوة جلنة التدقيق  ال�ضم    

24.101                19.101       5.000 ال�ضيد غازي عبد اجلواد  

21.232     1.500           14.732       5.000 الدكتور �ضالح احلميدان  

17.490   1.500           10.990       5.000 معايل املهند�س �ضفيق الزوايدة  

8.000      3.000       5.000 ال�ضيخ را�ضد اآل خليفة   

19.510   1.500           13.010       5.000 الدكتور خالد كعوان   

18.748     13.748       5.000 ال�ضيد نورالدين النحوي  

16.067     11.067       5.000 ال�ضيد يو�ضف عبد املوىل  

8.087 الدكتور مروان ال�ضايح         8.087     

6.199 معايل ال�ضيد حممد عقل البلتاجي        6.199     

7.050 ال�ضيد مبارك املن�ضوري        7.050     

146.484   4.500          106.984       35.000 املجم�ع    

*مكافاآت ع�ضوية عن �ضنة 2005 دفعت خالل �ضنة 2006

اإقرار من جمل�س الإدارة
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م�ؤهالت امل�ظفني

عدد موظفي ال�ضركة التابعة             املوظفون ح�ضب املوؤهالت       عدد موظفي البنك  

47 394       درجات جامعية و عليا      219    اإجمايل عدد املوظفني   

- 18.5       دبلوم             62    معدل دوران املوظفني   

4            موؤهالت غري جامعية        62   

51            املجم�ع           343  

�سعر ال�سهم يف اآخر ال�سنة / بالدينار الأردين

2002                 2003   2004          2005               2006

1.010                3.480   4.180         4.550              2.620

 اأ�سماء مالكي 5٪ فاأكرث من اأ�سهم ال�سركة

املوؤ�ض�ضة العربية امل�ضرفية )�س.م.ب( البحرين هي امل�ضاهم الوحيد املالك ملا ن�ضبته 5% فاأكرث من اأ�ضهم البنك، حيث تبلغ ن�ضبة م�ضاهمتها )86.6715( 

يف املائة.

اإجمايل رواتب امل�ظفني

اإجمايل رواتب اأع�ضاء الإدارة التنفيذية العليا        255.496 دينار

اإجمايل رواتب اأع�ضاء الإدارة التنفيذية العليا وموظفي البنك       4.900.513 دينار

ال�ضم           الراتب ال�ضنوي             املكافاآت ال�ضنوية                   مياومات

ال�ضيد نورالدين النحوي        62.038*           0                  903

ال�ضيد عمار ال�ضفدي         75.194           25.000                 1.887

ال�ضيد اأحمد اخلب         59.565           17.000                374  

ال�ضيد طارق عقل         16.699*           0                 1.981

املجم�ع          213.496           42.000                 5.145

*من تاريخ مبا�ضرة العمل

اإجمايل اأتعاب املدققني

اأتعاب مدققي احل�ضابات – ارن�ضت ويونغ       34.000 دينار

اإقرار من جمل�س الإدارة
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16

بيانات الإف�ساح الإ�سافية مب�جب تعليمات هيئة الأوراق املالية

1. ل يتمتع البنك باأية امتيازات اأو حماية حكومية على منتجاته واأن�ضطته ومل يتم احل�ضول على اأي براءة اخرتاع اأو حقوق امتياز خالل ال�ضنة املالية 2006. 

2. يلتزم البنك بكافة القوانني والأنظمة والتعليمات واملعايري الدولية التي لها عالقة باأعماله ول يوجد اأي قرارات �ضادرة عن احلكومة اأو املنظمات الدولية اأو 

غريها ذات اأثر مادي على عمل البنك اأو منتجاته اأو قدرته التناف�ضية. 

3. ل يقوم البنك بالعتماد على اأي موردين اأو عمالء رئي�ضيني ) حمليًا وخارجيا( حيث يلتزم البنك بتو�ضيع قاعدة عمالئه ومورديه مبا ينعك�س اإيجابا على اأداءه 

امل�ضريف بحيث ل يزيد درجة العتماد على اأي مورد اأو عميل عن 10 % باأي حال من الأحوال. 

4. كافة الأن�ضطة والعمليات التي قام بها البنك خالل عام 2006 ذات طبيعة متكررة ومن�ضجمة مع الن�ضاط الرئي�ضي للبنك ومل حتدث اأي اأن�ضطة غري متكررة 

ذات اثر مايل خالل ال�ضنة املالية. 

5. ل يوجد اأي عقود اأو م�ضاريع اأو ارتباطات معقودة بني البنك مع رئي�س اأو اأع�ضاء جمل�س الإدارة اأو الرئي�س التنفيذي اأو اأي موظف يف ال�ضركة اأو اأقربائهم 

با�ضتثناء الرتباطات التي مت الإف�ضاح عنها �ضمن التقرير.

اإقرار من جمل�س الإدارة
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جمل�س الإدارة جلنة التدقيق

رئي�س التدقيق الداخلي

مدير املطابقة

امني �ضر املجل�س

الرئي�س التنفيذي

نائب الرئي�س التنفيذي

 اإدارة الأعمال امل�ضرفية بالتجزئة

دائرة خدمات الفراد

دائرة قرو�س الفراد

اإدارة العمليات املركزية

اإدارة ال�ضوؤون الإدارية

نائب الرئي�س التنفيذي 

اإدارة الدعم والعمليات 

دائرة عالقات 

العمالء الئتمانية

دائرة املوؤ�ض�ضات 

ال�ضغرية واملتو�ضطة

نائب الرئي�س التنفيذي 

اإدارة ت�ضهيالت ال�ضركات

دائرة متويل 

امل�ضاريع واملوؤ�ض�ضات

وحدة الإرتباط مع 

املجموعة

مدير اإدارة الإئتمان 

واملخاطر

مدير اإدارة اخلزينة 

والإ�ضتثمار

17

الهيكل التنظيمي 
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بنك امل�ؤ�س�سة العربية امل�سرفية )الأردن(

الق�ائم املالية امل�حدة 

31 كان�ن الأول 2006

18
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تقرير مدققي احل�ضابات امل�ضتقلني 

اإىل م�ضاهمي بنك املوؤ�ض�ضة العربية امل�ضرفية )الأردن(

عمان – اململكة الأردنية الها�ضمية

تقرير ح�ل الق�ائم املالية امل�حدة

لقد دققنا القوائم املالية املرفقة لبنك املوؤ�ض�ضة العربية امل�ضرفية )الأردن( )�ضركة م�ضاهمة عامة حمدودة( والتي تتكون من امليزانية املوحدة كما يف 31 

كانون الأول 2006 وقائمة الدخل املوحدة، قائمة التغريات يف حقوق امللكية املوحدة وقائمة التدفقات النقدية املوحدة لل�ضنة املنتهية يف ذلك التاريخ وملخ�س 

لأهم ال�ضيا�ضات املحا�ضبية والإي�ضاحات الأخرى0

م�س�ؤولية الإدارة عن الق�ائم املالية امل�حدة

اإن جمل�س الإدارة م�ضوؤول عن اإعداد هذه القوائم املالية وعر�ضها ب�ضورة عادلة وفقا ملعايري التقارير املالية الدولية0  ت�ضمل هذه امل�ضوؤولية ت�ضميم وتطبيق 

واملحافظة على نظام رقابة داخلي ذو �ضلة باإعداد وعر�س القوائم املالية ب�ضورة عادلة خالية من الأخطاء اجلوهرية �ضواء الناجتة عن احتيال اأو عن خطاأ، 

وكذلك اختيار وتطبيق ال�ضيا�ضات املحا�ضبية املالئمة والقيام بتقديرات حما�ضبية معقولة ح�ضب الظروف0

م�س�ؤولية مدققي احل�سابات

اإن م�ضوؤوليتنا هي اإبداء الراأي حول هذه القوائم املالية ا�ضتنادا اإىل تدقيقنا0  لقد قمنا بتدقيقنا وفقا للمعايري الدولية للتدقيق، وتتطلب منا هذه املعايري 

اللتزام بقواعد ال�ضلوك املهني وتخطيط وتنفيذ اأعمال التدقيق للح�ضول على تاأكيد معقول باأن القوائم املالية خالية من الأخطاء اجلوهرية0

يت�ضمن التدقيق القيام باجراءات للح�ضول على ادلة موؤيدة للمبالغ والإي�ضاحات الواردة يف القوائم املالية0  اإن اإختيار تلك الإجراءات ي�ضتند اىل اجتهاد 

مدقق احل�ضابات مبا يف ذلك تقييم خماطر الأخطاء اجلوهرية يف القوائم املالية �ضواء الناجتة عن الإحتيال او اخلطاأ0  عند تقييم مدقق احل�ضابات للمخاطر 

ياأخذ يف الإعتبار نظام الرقابة الداخلي لل�ضركة ذو ال�ضلة باعداد وعر�س القوائم املالية ب�ضورة عادلة وذلك لت�ضميم اإجراءات تدقيق مالئمة للظروف ولي�س 

بهدف ابداء راأي حول مدى فعالية نظام الرقابة الداخلي لل�ضركة0  يت�ضمن التدقيق كذلك تقييم مالءمة ال�ضيا�ضات املحا�ضبية املطبقة ومعقولية التقديرات 

املحا�ضبية التي قامت بها الإدارة، ا�ضافة اىل تقييم العر�س العام للقوائم املالية0  

يف اعتقادنا اأن ادلة التدقيق التي ح�ضلنا عليها كافية ومالئمة وتوفر ا�ضا�ضا لإبداء الراأي0

الراأي

يف راأينا، اإن القوائم املالية املوحدة ُتظهر بعدالة، من كافة النواحي اجلوهرية، املركز املايل لبنك املوؤ�ض�ضة العربية امل�ضرفية )الأردن( كما يف 31 كانون 

الأول 2006 واأدائه املايل وتدفقاته النقدية لل�ضنة املنتهية يف ذلك التاريخ وفقًا ملعايري التقارير املالية الدولية0

تقرير ح�ل املتطلبات القان�نية

يحتفظ البنك بقيود و�ضجالت حما�ضبية منظمة ب�ضورة ا�ضولية، وان القوائم املالية املوحدة الواردة يف تقرير جمل�س الإدارة متفقة معها ونو�ضي امل�ضادقة 

عليها0

عمان – اململكة الأردنية الها�ضمية                    ارن�ضت ويونغ

21 �ضباط 2007

تقرير مدققي احل�سابات
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تعترب الإي�ضاحات املرفقة من رقم 1 اإىل رقم 51 جزًء من هذه القوائم املالية وتقراأ معها.

      2005            اي�ضاحات             2006         

دينــــــار                             دينــــــار  

امل�ج�دات

  64.669.876 نقد واأر�ضدة لدى بنوك مركزية        4            49.557.019  

71.620.793 اأر�ضدة لدى بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية       5            122.563.536 

1.882.311 اإيداعات لدى بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية       6            1.169.850  

240.470 موجودات مالية للمتاجرة        7            139.749  

206.128.306 ت�ضهيالت ائتمانية مبا�ضرة - �ضايف       8            238.110.726 

37.929.691 موجودات مالية متوفرة للبيع        9            78.147.083  

موجودات مالية حمتفظ بها حتى تاريخ 

- ال�ضتحقاق – �ضايف         10            1.994.543  

7.471.696 ممتلكات ومعدات - �ضايف        11           9.758.960  

713.147 موجودات غري ملمو�ضة        12            1.072.136  

19.948.494 موجودات اأخرى         13            15.073.209  

      181.696 موجودات �ضريبية موؤجلة        19            67.351  

 

410.786.480 جمم�ع امل�ج�دات                 517.654.162 

املطل�بات وحق�ق امللكية

املطل�بات -

45.645.404 ودائع بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية        14            97.579.976  

243.960.515 ودائع عمالء         15            251.488.306 

29.552.110 تاأمينات نقدية         16            30.180.516  

9.807.527 اأموال مقرت�ضة         17            57.446.141  

151.992 خم�ض�ضات متنوعة         18            122.728  

4.503.342 خم�ض�س �ضريبة الدخل        19           4.965.214  

   24.244.770 مطلوبات اأخرى         20           10.089.910  

 

357.865.660 جمم�ع املطل�بات                 451.872.791 

حق�ق امللكيــة

34.500.000 راأ�س املال املكتتب به )املدفوع(        21            44.850.000  

5.372.339 احتياطي قانوين         22            7.004.848  

2.663.494 احتياطي اختياري         22            2.663.494  

1.631.383 احتياطي خماطر م�ضرفية عامة        22            2.099.960  

)1.833.325( التغري املرتاكم يف القيمة العادلة        23            35.978  

  10.586.929 اأرباح مدورة         24            9.127.091   

 

  52.920.820 جمم�ع حق�ق امللكية                65.781.371   

 

410.786.480 جمم�ع املطل�بات وحق�ق امللكية               517.654.162  

امليزانية امل�حدة 

كما يف 31 كانون الأول 2006

20
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تعترب الإي�ضاحات املرفقة من رقم 1 اإىل رقم 51 جزًء من هذه القوائم املالية وتقراأ معها.

      2005            اي�ضاحات             2006         

دينــــــار                             دينــــــار  

226ر295ر20 الفوائد الدائنة          25           30.612.925  

)8.376.363( الفوائد املدينة         26              )15.621.457( 

 

11.918.863 �سايف اإيرادات الف�ائد                14.991.468 

 

   1.672.480 �ضايف اإيرادات العمولت        27            1.923.206    

 

13.591.343 �سايف اإيرادات الف�ائد والعم�لت              16.914.674 

 

688.620 اأرباح عمالت اجنبية                 676.579  

)166.848( اأرباح )خ�ضائر( موجودات مالية للمتاجرة       28            535.582  

554ر906ر1 اأرباح موجودات مالية متوفرة للبيع       29            658.052  

10.954.657 اإيرادات اأخرى         30            7.923.819   

 

26.974.326 اإجمايل الدخل                 26.708.706 

 

)8.021.466( نفقات املوظفني         31            )5.854.506(  

)1.000.333( اإ�ضتهالكات واإطفاءات         11 و 12           )1.108.885(  

)5.250.486( م�ضاريف اخرى         32            )5.391.997(  

3.843.721 املردود من خم�ض�س تدين الت�ضهيالت الئتمانية املبا�ضرة     8            2.213.617  

)18.358( خم�ض�ضات متنوعة اأخرى                )615.000(  

 

)10.446.922( اإجمايل امل�سروفات                 )10.756.771( 

 

16.527.404 الربح قبل ال�سرائب               15.951.935 

 

)4.666.061( �ضريبة الدخل         19            )4.960.687(  

 

11.861.343 ربح ال�سنة                                 10.991.248 

فلـ�س/ دينـار                    فلـ�س/ دينار   

        0.264 ح�ضة ال�ضهم الأ�ضا�ضية واملخف�ضة من ربح ال�ضنة      33            0.245         

قائمة الدخل امل�حدة 

لل�ضنة املنتهية يف 31 كانون الأول 2006
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تعترب الإي�ضاحات املرفقة من رقم 1 اإىل رقم 51 جزًء من هذه القوائم املالية وتقراأ معها.

قائمة التغريات يف حق�ق امللكية امل�حدة 

لل�ضنة املنتهية يف 31 كانون الأول 2006 

22

                  راأ�س املـــال                         الحتياطيات                                    التغري املرتاكم

                  املكتتب بـــه            احتياطي خماطر    يف القيمــة                    جمموع حقوق

البيـــان                          )املدفــوع(       قانــوين                 اختيــاري       م�ضرفية عامـة        العــــادلة       اأرباح مدورة          امللكيــة

                  دينــــــار       دينــــار                 دينــــار       دينـــــــار                 دينـــــــار       دينـــــار                 دينــــار

- 2006

الر�ضيد يف بداية ال�ضنة            34.500.000   5.372.339    2.663.494      1.631.383     )1.833.325(  10.586.929  52.920.820

التغري املرتاكم يف 

القيمة العادلة – �ضايف             -                -                      -            -                      1.869.303       -                       1.869.303

جمموع اليرادات وامل�ضاريف

املثبته يف حقوق امللكية              -                         -               -                        -                      1.869.303       -                       1.869.303

ربح ال�ضنة                -               -                     -                        -                      -                       10.991.248   10.991.248

جمم�ع اليرادات املقيدة لل�سنة   -                         -               -                        -              1.869.303      10.991.248   12.860.551

الزيادة يف راأ�س املال              10.350.000    -               -                        -               -                      )10.350.000(   -

املحول اإىل الحتياطيات            -             1.632.509     -            468.577          -                      )2.101.086(     -       

الر�ضيد يف نهاية ال�ضنة           44.850.000    7.004.848    2.663.494     2.099.960     35.978            9.127.091     65.781.371

- 2005

الر�ضيد يف بداية ال�ضنة            27.600.000  3.671.825     2.663.494      1.415.752    131.148          7.541.731     43.023.950

التغري املرتاكم يف 

القيمة العادلة – �ضايف             -               -                       -              -                     )1.964.473(   -                      )1.964.473(

جمموع اليرادات وامل�ضاريف 

املثبته يف حقوق امللكية              -                        -               -                        -                      )1.964.473(   -                      )1.964.473(

ربح ال�ضنة                -              -                      -             -                      -                       11.861.343   11.861.343

جمم�ع الإيرادات 

وامل�ساريف لل�سنة                 -                        -               -                        -                      )1.964.473(   11.861.343  9.896.870 

الزيادة يف راأ�س املال              6.900.000       -               -                        -               -                      )6.900.000(   -

املحول اإىل/ من الحتياطيات    -             1.700.514     -            215.631          -                      )1.916.145(   -       

الر�ضيد يف نهاية ال�ضنة           34.500.000   5.372.339     2.663.494      1.631.383    )1.833.325(  10.586.929   52.920.820  
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تعترب الإي�ضاحات املرفقة من رقم 1 اإىل رقم 51 جزًء من هذه القوائم املالية وتقراأ معها.

      2005            اي�ضاح                 2006         

دينــــــار                             دينــــــار  

التدفق النقدي من عمليات الت�سغيل

16.527.404 الربح قبل ال�ضرائب                15.951.935  

تعديالت بن�د غري نقدية -

1.000.333 ا�ضتهالكات واطفاءات                1.108.885  

)3.843.721( خم�ض�س تدين الت�ضهيالت الئتمانية املبا�ضرة              )2.213.617(  

18.358 خم�ض�ضات اخرى                615.000  

- خ�ضائر موجودات مالية للمتاجرة غري متحققة              91.386  

)33.639( املدفوع من املخ�ض�ضات                )29.264(  

)129.015( تاأثري تغري ا�ضعار ال�ضرف على النقد وما يف حكمه               )120.275(  

13.539.720 الربح قبل التغري يف امل�ج�دات واملطل�بات              15.404.050 

التغري يف امل�ج�دات واملطل�بات -

)الزيادة( النق�س يف اليداعات لدى بنوك مركزية التي تزيد 

12.537.811 ا�ضتحقاقاتها عن ثالثة اأ�ضهر                )14.998.979( 

النق�س يف الإيداعات لدى بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية التي تزيد 

- ا�ضتحقاقاتها عن ثالثة اأ�ضهر                712.461  

26.135 النق�س يف الر�ضدة مقيدة ال�ضحب               -   

11.901.462 النق�س يف املوجودات املالية للمتاجرة              9.335  

)33.673.605( )الزيادة( يف الت�ضهيالت الئتمانية املبا�ضرة               )29.768.803( 

)14.187.828( النق�س )الزيادة( يف املوجودات الأخرى              4.260.285  

22.381.409 الزيادة يف ودائع العمالء                7.527.791  

2.469.355 الزيادة يف تاأمينات نقدية                628.406  

)19.065.901( )النق�س( يف مطلوبات اأخرى                )14.148.093( 

�سايف التدفق النقدي )امل�ستخدم يف( من عمليات الت�سغيل 

) 4.071.442( قبل ال�سريبة                 )30.373.547( 

)1.823.498( ال�ضرائب املدفوعة                  )4.384.470(  

) 5.894.940( �سايف التدفق النقدي )امل�ستخدم يف( من عمليات الت�سغيل             )34.758.017( 

التدفق النقدي من عمليات ال�ستثمار

- �ضراء موجودات مالية حمتفظ بها حتى تاريخ ال�ضتحقاق              )1.994.543(  

)27.352.942( )�ضراء( موجودات مالية متوفرة للبيع               )62.963.385( 

14.565.223 بيع موجودات مالية متوفرة للبيع                24.615.296  

)757.900( )�ضراء( ممتلكات ومعدات                )3.434.824(  

65.231 بيع ممتلكات ومعدات                 289.112  

) 307.653( )�ضراء( موجودات غري ملمو�ضة                )609.426(  

)13.788.041( �سايف التدفق النقدي )امل�ستخدم يف( عمليات ال�ستثمار             )44.097.770( 

التدفق النقدي من عمليات التم�يل

- املتح�ضل من اأموال مقرت�ضة               49.215.375  

)1.616.947( )ت�ضديد( اأموال مقرت�ضة               )1.576.761(  

)8.551( اأرباح موزعة على امل�ضاهمني               )6.770(  

)1.625.498( �سايف التدفق النقدي من )امل�ستخدم يف( عمليات التم�يل            47.631.844 

129.015 تاأثري تغري اأ�ضعار ال�ضرف على النقد وما يف حكمه             120.275  

)21.179.464( �ضايف )النق�س( يف النقد وما يف حكمه              )31.103.668( 

111.824.732 النقد وما يف حكمه يف بداية ال�ضنة              90.645.268  

90.645.268 النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�سنة      34                   59.541.600 

قائمة التدفقات النقدية امل�حدة 

لل�ضنة املنتهية يف 31 كانون الأول 2006

23
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املحا�ضبية املتبعة يف البنك0

املوحد  الدخل  قائمة  يف  التابعة  ال�ضركات  عمليات  نتائج  توحيد  يتم   -

البنك  �ضيطرة  انتقال  فعليًا  فيه  يجري  الذي  التاريخ  وهو  تاريخ متلكها  من 

على ال�ضركات التابعة، ويتم توحيد نتائج عمليات ال�ضركات التابعة التي مت 

التاريخ  وهو  التخل�س  تاريخ  حتى  املوحد  الدخل  قائمة  يف  منها  التخل�س 

الذي يفقد البنك فيه ال�ضيطرة على ال�ضركات التابعة.

اأهم ال�سيا�سات املحا�سبية 

م�ج�دات مالية للمتاجرة

ال�ضراء،  عند  العادلة  بالقيمة  للمتاجرة  املالية  املوجودات  ت�ضجيل  يتم   -

ويعاد تقييمها يف تاريخ القوائم املالية بالقيمة العادلة ويتم ت�ضجيل التغريات 

الالحقة يف القيمة العادلة يف قائمة الدخل يف نف�س فرتة حدوث التغري مبا 

فيها التغري يف القيمة العادلة الناجتة عن فروقات حتويل بنود املوجودات غري 

النقدية بالعمالت الأجنبية.

- يتم ت�ضجيل الرباح املوزعة اأو الفوائد املتحققة يف قائمة الدخل.  

ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة

-  يتم تكوين خم�ض�س تدين للت�ضهيالت الإئتمانية املبا�ضرة اذا تبني عدم 

للبنك وعندما يتوفر دليل مو�ضوعي على  امل�ضتحقة  املبالغ  اإمكانية حت�ضيل 

ان حدثا ما قد اأثر �ضلبًا على التدفقات النقدية امل�ضتقبلية للت�ضهيالت الإئتمانية 

املبا�ضرة وعندما ميكن تقدير هذا التدين، وت�ضجل قيمة املخ�ض�س يف قائمة 

الدخل.

العاملة  غري  الإئتمانية  الت�ضهيالت  على  والعمولت  الفوائد  تعليق  يتم   -

املمنوحة للعمالء وفقا لتعليمات البنك املركزي الأردين. 

عدم  حال  يف  خم�ض�ضات  لها  املعد  الإئتمانية  الت�ضهيالت  �ضطب  يتم   -

جدوى الإجراءات املتخذة لتح�ضيلها بتنزيلها من املخ�ض�س ويتم حتويل اأي 

وي�ضاف  الدخل،  قائمة  اىل    - اإن وجد    - الإجمايل  املخ�ض�س  فائ�س يف 

املح�ضل من الديون ال�ضابق �ضطبها اإىل الإيرادات.

م�ج�دات مالية مت�فرة للبيع

- يتم ت�ضجيل املوجودات املالية املتوفرة للبيع بالقيمة العادلة م�ضافًا اليها 

العادلة، ويظهر  بالقيمة  ال�ضراء ويعاد تقييمها لحقًا  م�ضاريف القتناء عند 

التغري يف القيمة العادلة يف بند م�ضتقل �ضمن حقوق امللكية. ويف حال بيع 

هذه املوجودات اأو جزء منها اأو ح�ضول تدين يف قيمتها يتم ت�ضجيل الأرباح 

اأو اخل�ضائر الناجتة عن ذلك يف قائمة الدخل مبا يف ذلك املبالغ املقيدة �ضابقًا 

خ�ضارة  ا�ضرتجاع  ميكن  املوجودات.  هذه  تخ�س  والتي  امللكية  حقوق  يف 

تبني  ما  اذا  الدين  لأدوات  الدخل  قائمة  �ضابقا يف  ت�ضجيلها  التي مت  التدين 

فرتة  قد حدثت يف  الأدوات  لتلك  العادلة  القيمة  الزيادة يف  ان  مبو�ضوعية 

لحقة لت�ضجيل خ�ضائر التدين، ول ميكن ا�ضرتجاع خ�ضائر التدين يف اأ�ضهم 

ال�ضركات.

العملة  حتويل  فروقات  عن  الناجمة  واخل�ضائر  الرباح  ت�ضجيل  يتم   -

الجنبية لدوات الدين )التي حتمل فوائد( �ضمن املوجودات املالية املتوفرة 

للبيع يف قائمة الدخل.  يف حني يتم ت�ضجيل فروقات حتويل العملة الجنبية 

لدوات امللكية يف بند التغري املرتاكم يف القيمة العادلة �ضمن حقوق امللكية.

)1( معل�مات عامة

ثاين  كانون   21 بتاريخ  تاأ�ض�س  اأردنية  عامة  م�ضاهمة  �ضركة  البنك  ان   -

1990 مبوجب قانون ال�ضركات رقم 1 ل�ضنة 1989. ومركزه الرئي�ضي مدينة 

عمــان.

- يقوم البنك بتقدمي جميع الأعمال امل�ضرفية واملالية املتعلقة بن�ضاطه من 

خالل مركزه وفروعه داخل اململكة وعددها 12 وال�ضركة التابعة له.

- مت اإقرار القوائم املالية املوحدة من قبل جمل�س اإدارة البنك يف جل�ضته رقم 

)1( تاريخ 21 �ضباط 2007 وهي خا�ضعة ملوافقة الهيئة العامة للم�ضاهمني.

)2( ال�سيا�سات املحا�سبية

اأ�س�س اإعداد الق�ائم املالية

للمعايري  وفقًا  التابعة  و�ضركته  للبنك  املوحدة  املالية  القوائم  اعداد  مت   -

ال�ضادرة عن جمل�س معايري املحا�ضبة الدولية والتف�ضريات ال�ضادرة عن جلنة 

تف�ضريات التقارير املالية الدولية املنبثقة عن جمل�س معايري املحا�ضبة الدولية 

ووفقًا للقوانني املحلية النافذة وتعليمات البنك املركزي الردين0

با�ضتثناء  التاريخية  التكلفة  ملبداأ  املوحدة وفقًا  املالية  القوائم  اإعداد  - مت 

املوجودات املالية للمتاجرة واملوجودات املالية املتوفرة للبيع وامل�ضتقات املالية 

التي تظهر بالقيمة العادلة بتاريخ القوائم املالية، وكذلك مت اإظهار املوجودات 

واملطلوبات املالية املتحوط لها بالقيمة العادلة. 

- ان الدينار الأردين هو عملة اظهار القوائم املالية املوحدة والذي ميثل 

العملة الرئي�ضية للبنك.

التغيريات يف ال�سيا�سات املحا�سبية

ال�ضيا�ضات املحا�ضبية  لل�ضنة متماثلة مع  املتبعة  ال�ضيا�ضات املحا�ضبية  ان 

التي مت اتباعها يف ال�ضنة ال�ضابقة.

اأ�س�س ت�حيد الق�ائم املالية

- تت�ضمن القوائم املالية املوحدة القوائم املالية للبنك وال�ضركة التابعة له 

واخلا�ضعة ل�ضيطرته وتتحقق ال�ضيطرة عندما يكون للبنك القدرة على التحكم 

يف ال�ضيا�ضات املالية والت�ضغيلية لل�ضركات التابعة وذلك للح�ضول على منافع 

من ان�ضطتها، ويتم ا�ضتبعاد املعامالت والأر�ضدة واليرادات وامل�ضروفات 

فيما بني البنك وال�ضركات التابعة.  

هناك �ضركة واحدة تابعة للبنك هي �ضركة التعاون العربي لال�ضتثمارات 

املحدودة وراأ�ضمالها 000ر600ر15 دينار واململوكة  امل�ضوؤولية  املالية ذات 

بالكامل من قبل البنك ومقرها يف عمان ومتار�س ادارة ال�ضتثمار واأعمال 

الو�ضاطة يف الوراق املالية نيابة عن عمالئها بال�ضافة اىل تقدمي ا�ضت�ضارات 

مالية لال�ضتثمار يف الوراق املالية وقد تاأ�ض�ضت ال�ضركة بتاريخ 24 كانون 

الثاين 1990.

للبنك  املالية  ال�ضنة  لنف�س  التابعة  لل�ضركات  املالية  القوائم  اعداد  يتم   -

وباإ�ضتخدام نف�س ال�ضيا�ضات املحا�ضبية املتبعة يف البنك، اذا كانت ال�ضركات 

التابعة تتبع �ضيا�ضات حما�ضبية تختلف عن تلك املتبعة يف البنك فيتم اجراء 

التعديالت الالزمة على القوائم املالية لل�ضركات التابعة لتتطابق مع ال�ضيا�ضات 
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املمتلكات واملعدات 

املرتاكم،  ال�ضتهالك  تنزيل  بعد  بالتكلفة  واملعدات  املمتلكات  تظهر   -

ويتم ا�ضتهالك املمتلكات واملعدات )با�ضتثناء الأرا�ضي( عندما تكون جاهزة 

لها  املتوقع  الإنتاجي  العمر  مدى  على  الثابت  الق�ضط  بطريقة  لالإ�ضتخدام 

با�ضتخدام الن�ضب ال�ضنوية التالية:

    %      

15 - 2 مباين      

18 - 9 معدات واأجهزة واأثاث      

 15 و�ضائط نقل     

18 - 9 اأجهزة احلا�ضب الآيل       

 10 حت�ضينات عقارية      

عن  واملعدات  املمتلكات  من  اأي  من  ا�ضرتداده  املمكن  املبلغ  يقل  عندما   -

�ضايف قيمتها الدفرتية فاإنه يتم تخفي�س قيمتها اإىل القيمة املمكن ا�ضرتدادها 

وت�ضجل قيمة التدين يف قائمة الدخل.

- يتم مراجعة العمر النتاجي للممتلكات واملعدات يف نهاية كل عام، فاذا 

كانت توقعات العمر النتاجي تختلف عن التقديرات املعدة �ضابقًا يتم ت�ضجيل 

التغري يف التقدير لل�ضنوات الالحقة باعتباره تغري يف التقديرات.

املخ�س�سات

تاريخ  التزامات يف  البنك  على  يكون  عندما  باملخ�ض�ضات  العرتاف  يتم 

امليزانية نا�ضئة عن احداث �ضابقة وان ت�ضديد اللتزامات حمتمل وميكن قيا�س 

قيمتها ب�ضكل يعتمد عليه.

خم�س�س تع�ي�س نهاية اخلدمة للم�ظفني

اخلا�ضة  والتعاقدية  القانونية  اللتزامات  ملواجهة  خم�ض�س  تكوين  يتم 

بنهاية اخلدمة بتاريخ امليزانية مبوجب اللوائح الداخلية للبنك.

�سريبة الدخـل 

وال�ضرائب  امل�ضتحقة  ال�ضرائب  مبالغ  ال�ضرائب  م�ضاريف  متثل   -

املوؤجلة.

اخلا�ضعة  الرباح  اأ�ضا�س  على  امل�ضتحقة  ال�ضرائب  م�ضاريف  حت�ضب   -

لل�ضريبة، وتختلف الرباح اخلا�ضعة لل�ضريبة عن الرباح املعلنة يف القوائم 

املالية لن الرباح املعلنة ت�ضمل ايرادات غري خا�ضعة لل�ضريبة او م�ضاريف 

اخل�ضائر  او  لحقة  �ضنوات  يف  وامنا  املالية  ال�ضنة  يف  للتنزيل  قابلة  غري 

املرتاكمة املقبولة �ضريبيا اأو بنود لي�ضت خا�ضعة او مقبولة التنزيل لغرا�س 

�ضريبية.

القوانني  املقررة مبوجب  ال�ضرائبية  الن�ضب  ال�ضرائب مبوجب  - حت�ضــب 

والنظمة والتعليمات يف اململكة الأردنية الها�ضمية.

- اإن ال�ضرائب املوؤجلة هي ال�ضرائب املتوقع دفعها او ا�ضرتدادها نتيجة 

الفروقات الزمنية املوؤقتة بني قيمة املوجودات او املطلوبات يف القوائم املالية 

احت�ضاب  يتم  ا�ضا�ضها.   على  ال�ضريبي  الربح  احت�ضاب  يتم  التي  والقيمة 

ال�ضرائب  وحتت�ضب  بامليزانية  اللتزام  طريقة  با�ضتخدام  املوؤجلة  ال�ضرائب 

اللتزام  ت�ضوية  عند  تطبيقها  يتوقع  التي  ال�ضريبية  للن�ضب  وفقًا  املوؤجلة 

ال�ضريبي او حتقيق املوجودات ال�ضريبية املوؤجلة.

يف  للبيع  املتوفرة  املالية  املوجودات  من  املكت�ضبة  الفوائد  ت�ضجيل  يتم   -

قيمة  يف  التدين  ي�ضجل  كما  الفعلية  الفائدة  طريقة  باإ�ضتخدام  الدخل  قائمة 

املوجودات يف قائمة الدخل عند حدوثه.  

- تظهر املوجودات املالية التي ل ميكن حتديد قيمتها العادلة ب�ضكل يعتمد 

عليه بالتكلفة ويتم ت�ضجيل اي تدين يف قيمتها يف قائمة الدخل.

م�ج�دات مالية حمتفظ بها حتى تاريخ ال�ستحقاق

يتم ت�ضجيل املوجودات املالية عند ال�ضراء بالكلفة )القيمة العادلة( م�ضافًا 

الفائدة  طريقة  با�ضتخدام  اخل�ضم  العالوة/  وتطفاأ  القتناء،  م�ضاريف  اإليها 

الفعلية، قيدًا على ح�ضاب اأو حل�ضاب الفائدة، وينزل اأية خم�ض�ضات ناجتة عن 

التدين يف قيمتها توؤدي اإىل عدم اإمكانية ا�ضرتداد الأ�ضل اأو جزء منه.

القيمة العادلة

القيمة  متثل  ن�ضطة  ا�ضواق  يف  املالية  القوائم  بتاريخ  الإغالق  اأ�ضعار  ان 

العادلة للموجودات وامل�ضتقات املالية التي لها ا�ضعار �ضوقية.

لبع�س  ن�ضط  تداول  وجود  عدم  او  معلنة  اأ�ضعار  توفر  عدم  حال  يف 

املوجودات وامل�ضتقات املالية او عدم ن�ضاط ال�ضوق يتم تقدير قيمتها العادلة 

بعدة طرق منها:

- مقارنتها بالقيمة ال�ضوقية احلالية لأداة مالية م�ضابهة لها اإىل حد كبري.

املتوقعة  النقدية  التدفقات  وخ�ضم  امل�ضتقبلية  النقدية  التدفقات  حتليل   -

بن�ضبة م�ضتخدمة يف اأداة مالية م�ضابهة لها.

- مناذج ت�ضعري اخليارات.

تهدف طرق التقييم اىل احل�ضول على قيمة عادلة تعك�س توقعات ال�ضوق 

تقدير  اأو منافع متوقعه عند  ال�ضوقية واأية خماطر  العوامل  بالإعتبار  وتاأخذ 

قيا�س  يتعذر  مالية  موجودات  وجود  حال  ويف  املالية،  املوجودات  قيمة 

قيمتها العادلة ب�ضكل يعتمد عليه يتم اإظهارها بالتكلفة بعد تنزيل اأي تدين يف 

قيمتها.

التدين يف قيمة امل�ج�دات املالية

يقوم البنك مبراجعة القيم املثبتة يف ال�ضجالت للموجودات املالية يف تاريخ 

قيمتها  يف  تدين  على  تدل  موؤ�ضرات  هنالك  كانت  اذا  فيما  لتحديد  امليزانية 

افراديًا او على �ضكل جمموعة، ويف حالة وجود مثل هذه املوؤ�ضرات فانه يتم 

تقدير القيمة القابلة لال�ضرتداد من اجل حتديد خ�ضارة التدين.

يتم حتديد مبلغ التدين كما يلي:

- تدين قيمة املوجودات املالية التي تظهر بالتكلفة املطفاأة: بناءًا على تقدير 

التدفقات النقدية املخ�ضومة ب�ضعر الفائدة الفعلي ال�ضلي.

- تدين املوجودات املالية املتوفرة للبيع التي تظهر بالقيمة العادلة: ميثل 

الفرق بني القيمة املثبتة يف ال�ضجالت والقيمة العادلة0

- تدين قيمة املوجودات املالية التي تظهر بالتكلفة: بناءًا على القيمة احلالية 

على  للعائدات  احلايل  ال�ضوق  ب�ضعر  خم�ضومة  املتوقعة  النقدية  للتدفقات 

موجودات مالية م�ضابهة0

ت�ضجيل اي وفر  يتم  الدخل كما  قائمة  القيمة يف  التدين يف  ت�ضجيل  يتم 

يف الفرتة الالحقة نتيجة التدين ال�ضابق يف املوجودات املالية يف قائمة الدخل 

با�ضتثناء اأ�ضهم ال�ضركات املتوفرة للبيع.
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الدخل يف الفرتة التي يوؤثر بها اجراء التحوط على قائمة الدخل.

- التحوط ل�ضايف ال�ضتثمار يف وحدات اأجنبية:

 يف حال انطباق �ضروط التحوط ل�ضايف ال�ضتثمار يف وحدات اأجنبية، 

يتم قيا�س القيمة العادلة لداة التحوط ل�ضايف املوجودات املتحوط لها، ويف 

حال كون العالقة فعالة يعرتف باجلزء الفعال من الرباح او اخل�ضائر لداة 

التحوط �ضمن حقوق امللكية ويعرتف باجلزء غري الفعال �ضمن قائمة الدخل، 

الوحدة  ال�ضتثمار يف  بيع  عند  الدخل  قائمة  الفعال يف  ت�ضجيل اجلزء  ويتم 

الجنبية امل�ضتثمر بها.

ت�ضجيل  يتم  الفعال،  التحوط  �ضروط  عليها  ينطبق  ل  التي  التحوطات   -

التحوط يف  لداة  العادلة  القيمة  التغري يف  عن  الناجتة  اخل�ضائر  اأو  الأرباح 

قائمة الدخل يف نف�س الفرتة.

م�ستقات مالية للمتاجرة -

لأغرا�س  بها  املحتفظ  املالية  الأدوات  مل�ضتقات  العادلة  القيمة  اإثبات  يتم 

املتاجرة )مثل عقود العمالت الأجنبية الآجلة، عقود الفائدة امل�ضتقبلية، عقود 

�ضمن  امليزانية  يف  الأجنبية(  العمالت  اأ�ضعار  خيارات  حقوق  املقاي�ضة، 

املوجودات الخرى اأو املطلوبات الأخرى، وحتدد القيمة العادلة وفقًا لأ�ضعار 

قائمة  يف  العادلة  القيمة  يف  التغريات  مبلغ  ت�ضجيل  ويتم  ال�ضائدة،  ال�ضوق 

الدخل.

عق�د اإعادة ال�سراء اأو البيع

- ي�ضتمر العرتاف يف القوائم املالية باملوجودات املباعة والتي مت التعهد 

املتزامن باإعادة �ضرائها يف تاريخ م�ضتقبلي، وذلك ل�ضتمرار �ضيطرة البنك على 

تلك املوجودات ولأن اأية خماطر اأو منافع توؤول للبنك حال حدوثها، وي�ضتمر 

تقييمها وفقًا لل�ضيا�ضات املحا�ضبية املتبعة، تدرج املبالغ املقابلة للمبالغ امل�ضتلمة 

لهذه العقود �ضمن املطلوبات يف بند الأموال املقرت�ضة، ويتم العرتاف بالفرق 

بني �ضعر البيع و�ضعر اإعادة ال�ضراء كم�ضروف فوائد ي�ضتحق على مدى فرتة 

العقد با�ضتخدام طريقة الفائدة الفعلية.

تاريخ  يف  بيعها  باإعادة  املتزامن  التعهد  مع  امل�ضرتاه  املوجودات  اأما   -

توفر  لعدم  وذلك  املالية،  القوائم  يف  بها  العرتاف  يتم  فال  حمدد  م�ضتقبلي 

ال�ضيطرة على تلك املوجودات ولأن اأية خماطر اأو منافع ل توؤول للبنك حال 

لدى  الودائع  �ضمن  العقود  بهذه  املتعلقة  املدفوعة  املبالغ  وتدرج  حدوثها. 

البنوك واملوؤ�ض�ضات امل�ضرفية الأخرى اأو �ضمن الت�ضهيالت الإئتمانية ح�ضب 

كاإيرادات  البيع  اإعادة  و�ضعر  ال�ضراء  �ضعر  بني  الفرق  معاجلة  ويتم  احلال، 

فوائد ت�ضتحق على مدى فرتة العقد با�ضتخدام طريقة الفائدة الفعلية.

امل�ج�دات التي اآلت ملكيتها للبنك وفاًء لدي�ن م�ستحقة

تظهر املوجودات التي اآلت ملكيتها للبنك يف امليزانية �ضمن بند »موجودات 

اأقل، ويعاد  اأيهما  العادلة  القيمة  اأو  للبنك  اآلت بها  اأخرى« وذلك بالقيمة التي 

تقييمها يف تاريخ القوائم املالية بالقيمة العادلة ب�ضكل اإفرادي، ويتم ت�ضجيل 

اأي تدين يف قيمتها كخ�ضارة يف قائمة الدخل ول يتم ت�ضجيل الزيادة كاإيراد. 

يتم ت�ضجيل الزيادة الالحقة يف قائمة الدخل اإىل احلد الذي ل يتجاوز قيمة 

التدين الذي مت ت�ضجيله �ضابقًا.

امل�ج�دات غري امللم��سة

- يتم ت�ضجيل املوجودات غري امللمو�ضة امل�ضرتاة بالتكلفة.

- يتم ت�ضنيف املوجودات غري امللمو�ضة على ا�ضا�س تقدير عمرها الزمني 

- يتم مراجعة ر�ضيد املوجودات ال�ضريبية املوؤجلة يف تاريخ القوائم املالية 

املوجودات  تلك  من  ال�ضتفادة  امكانية  عدم  توقع  حالة  يف  تخفي�ضها  ويتم 

ال�ضريبية جزئيا او كليا.

ح�سابات مداره ل�سالح العمالء

متثل احل�ضابات التي يديرها البنك نيابة عن العمالء ول تعترب من موجودات 

البنك.

التقــا�س

املبلغ  واظهار  املالية  واملطلوبات  املالية  املوجودات  بني  تقا�س  اجراء  يتم 

وكذلك  امللزمة  القانونية  احلقوق  تتوفر  عندما  فقط  امليزانية  يف  ال�ضايف 

عندما يتم ت�ضويتها على اأ�ضا�س التقا�س او يكون حتقق املوجودات وت�ضوية 

املطلوبات يف نف�س الوقت. 

حتقق اليرادات والعرتاف بامل�ساريف

ال�ضتحقاق  اأ�ضا�س  على  بامل�ضاريف  والعرتاف  اليرادات  حتقق  يتم   -

يتم  ل  التي  العاملة  غري  الإئتمانية  الت�ضهيالت  وعمولت  فوائد  با�ضتثناء 

العرتاف بها كاإيرادات ويتم ت�ضجيلها يف ح�ضاب الفوائد والعمولت املعلقة.

- يتم ت�ضجيل العمولت كاإيرادات عند تقدمي اخلدمات املتعلقة بها، ويتم 

العامة  الهيئة  من  )اقرارها  حتققها  عند  ال�ضركات  ا�ضهم  بارباح  العرتاف 

للم�ضاهمني(.

تاريخ الإعرتاف بامل�ج�دات املالية

)تاريخ  املتاجرة  تاريخ  يف  املالية  املوجودات  وبيع  ب�ضراء  العرتاف  يتم 

التزام البنك ببيع اأو �ضراء املوجودات املالية(.

امل�ستقات املالية وحما�سبة التح�ط

م�ستقات مالية للتح�ط -

ويتم  العادلة،  بالقيمة  املالية  امل�ضتقات  تظهر  التحوط  حما�ضبة  لغرا�س 

ت�ضنيف التحوط كما يلي:

العادلة  القيمة  يف  التغري  ملخاطر  التحوط  هو  العادلة:  للقيمة  التحوط   -

ملوجودات ومطلوبات البنك.

يف حال انطباق �ضروط حتوط القيمة العادلة الفعال، يتم ت�ضجيل الرباح 

واخل�ضائر الناجتة عن تقييم اداة التحوط بالقيمة العادلة وعن التغري يف القيمة 

العادلة للموجودات اأو املطلوبات املتحوط لها يف قائمة الدخل.

او  ارباح  اية  ت�ضجيل  يتم  الفعال  املحفظة  انطباق �ضروط حتوط  يف حال 

التغري  وكذلك  العادلة  بالقيمة  التحوط  اداة  تقييم  اعادة  عن  ناجتة  خ�ضائر 

يف القيمة العادلة ملحفظة املوجودات او املطلوبات يف قائمة الدخل يف نف�س 

الفرتة.

- التحوط للتدفقات النقدية: هو التحوط ملخاطر تغريات التدفقات النقدية 

ملوجودات ومطلوبات البنك احلالية واملتوقعة.

ت�ضجيل  يتم  الفعال،  النقدية  التدفقات  حتوط  �ضروط  انطباق  حال  يف 

لقائمة  حتويله  ويتم  امللكية  حقوق  �ضمن  التحوط  لداة  اخل�ضائر  اأو  الأرباح 
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يف ذلك التدين ب�ضكل دوري.

- خم�ض�س �ضريبة الدخل: يتم حتميل ال�ضنة املالية مبا يخ�ضها من نفقة 

احت�ضاب  ويتم  املحا�ضبية  واملعايري  والقوانني  لالأنظمة  وفقًا  الدخل  �ضريبة 

واإثبات املوجودات واملطلوبات ال�ضريبية املوؤجلة وخم�ض�س ال�ضريبة الالزم.

بالكلفة  تظهر  والتي  املالية  للموجودات  دورية  مبراجعة  الإدارة  تقوم   -

قائمة  ( يف  اإن وجد   ( التدين  هـذا  اأخذ  ويتم  قيمتها  تدين يف  اأية  لتقديرات 

الدخل املوحد لل�ضنة.

- خم�ض�ضات ق�ضائية: ملواجهة اأية التزامات ق�ضائية يتم اأخذ خم�ض�ضات 

لهذه الإلتزامات ا�ضتنادًا لراأي امل�ضـت�ضار القانوين يف البنك .

-  تقوم الدارة باعادة تقدير العمار النتاجية للموجودات امللمو�ضة وغري 

ال�ضنوية  والطفاءات  ال�ضتهالكات  احت�ضاب  لغايات  دوري  ب�ضكل  امللمو�ضة 

اعتمادا على احلالة العامة لتلك املوجودات وتقديرات العمار النتاجية املتوقعة 

يف امل�ضتقبل ، ويتم اخذ خ�ضارة التدين )ان وجدت( يف قائمة الدخل املوحد.

لفرتة حمددة.  ويتم اطفاء املوجودات غري امللمو�ضة التي لها عمر زمني حمدد 

خالل هذا العمر ويتم قيد الطفاء يف قائمة الدخل با�ضتخدام الق�ضط الثابت 

خالل فرتة ل تزيد عن ثالث �ضنوات من تاريخ ال�ضراء.

- يتم مراجعة اأية موؤ�ضرات على تدين قيمة املوجودات غري امللمو�ضة  يف 

تاريخ القوائم املالية.  كذلك يتم مراجعة تقدير العمر الزمني لتلك املوجودات 

ويتم اجراء اأية تعديالت على الفرتات الالحقة0

العمالت الجنبية

- يتم ت�ضجيل املعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية خالل ال�ضنة باأ�ضعار 

ال�ضرف ال�ضائدة يف تاريخ اإجراء املعامالت. 

- يتم حتويل اأر�ضدة املوجودات املالية واملطلوبات املالية با�ضعار العمالت 

املركزي  البنك  من  واملعلنة  امليزانية  تاريخ  يف  ال�ضائدة  الو�ضطية  الجنبية 

الأردين.  

بالعمالت  املالية  غري  واملطلوبات  املالية  غري  املوجودات  حتويل  يتم   -

الجنبية والظاهرة بالقيمة العادلة يف تاريخ حتديد قيمتها العادلة. 

- يتم ت�ضجيل الرباح واخل�ضائر الناجتة عن حتويل العمالت الأجنبية يف 

قائمة الدخل.  

بالعمالت  واملطلوبات  املوجودات  لبنود  التحويل  فروقات  ت�ضجيل  يتم   -

الأجنبية غري النقدية )مثل الأ�ضهم املتوفرة للبيع( كجزء من التغري يف القيمة 

العادلة.

النقد وما يف حكمه

هو النقد والأر�ضدة النقدية التي ت�ضتحق خالل مدة ثالثة اأ�ضهر، وتت�ضمن: 

واملوؤ�ض�ضات  البنوك  لدى  والأر�ضدة  مركزية  بنوك  لدى  والأر�ضدة  النقد 

خالل  ت�ضتحق  التي  امل�ضرفية  واملوؤ�ض�ضات  البنوك  ودائع  وتنزل  امل�ضرفية، 

مدة  ثالثة اأ�ضهر والأر�ضدة املقيدة ال�ضحب.

)3( ا�ستخدام التقديرات

ادارة  من  يتطلب  املحا�ضبية  ال�ضيا�ضات  وتطبيق  املالية  القوائم  اعداد  ان 

البنك القيام بتقديرات واجتهادات توؤثر يف مبالغ املوجودات واملطلوبات املالية 

والجتهادات  التقديرات  هذه  ان  كما  املحتملة0   اللتزامات  عن  والف�ضاح 

توؤثر يف اليرادات وامل�ضاريف واملخ�ض�ضات وكذلك يف التغريات يف القيمة 

العادلة التي تظهر �ضمن حقوق امللكية0  وب�ضكل خا�س يتطلب من ادارة البنك 

امل�ضتقبلية  النقدية  التدفقات  مبالغ  لتقدير  هامة  واجتهادات  احكام  ا�ضدار 

واأوقاتها0  ان التقديرات املذكورة مبنية بال�ضرورة على فر�ضيات وعوامل 

متعددة لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن وان النتائج الفعلية قد 

تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغريات الناجمة عن اأو�ضاع وظروف تلك 

التقديرات يف امل�ضتقبل.

اإننا نعتقد باأن تقديراتنا �ضمن القوائم املالية املوحدة معقولة ومف�ضلة على 

النحو التايل:

- خم�ض�س تدين القرو�س والت�ضهيالت : يتم مراجعة خم�ض�س الديون 

التقارير  ومعايري  الأردين  املركزي  البنك  قبل  من  املو�ضوعة  الآ�ض�س  �ضمن 

املالية الدولية.

- يتم احت�ضاب التدين يف قيمة العقارات امل�ضتملكة اعتمادًا على تقييمات 

عقارية حديثة من قبل مقدرين معتمدين لغايات احت�ضاب التدين، ويعاد النظر 
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)4( نقد واأر�سدة لدى بن�ك مركزية

      2005 ان تفا�ضيل هذا البند هي كما يلي:                  2006      

دينـــــار                    دينـــــار  

4.067.937 نقد يف اخلزينة                 5.114.172  

اأر�ضدة لدى بنوك مركزية:

23.000.000 ودائع لجل وخا�ضعة ل�ضعار                -     

19.602.944 متطلبات الحتياطي النقدي                19.444.198  

17.998.995 �ضهادات ايداع *                 24.998.649  

64.669.876  49.557.019                  

*ي�ضمل هذا البند كما يف 31 كانون الأول 2006 مبلغ 14.000.000 دينار حمجوز مقابل اتفاقية اعادة ال�ضراء مع البنك املركزي الردين )اي�ضاح 17(.
كما ي�ضمل هذا البند كما يف 31 كانون الأول 2006 مبلغ 14.998.979 دينار ت�ضتحق خالل الفرتة من ثالثة اإىل �ضتة �ضهور.

)5( اأر�سدة لدى بن�ك وم�ؤ�س�سات م�سرفية 

ان تفا�ضيل هذا البند هي كما يلي:                  بنـوك وموؤ�ض�ضـــات               بنــوك وموؤ�ض�ضــات

                     م�ضرفيــــة حمليـــة                   م�ضرفيــة خارجيـــة                          املجمــــــــوع     

      2005                2006      2005                  2006    2005            2006 البيـــان    

دينــــــار            دينـــــار   دينــــــار              دينــــــار     دينــــــار                دينــــــار     

8.082.194      9.141.952      8.002.685      9.044.269            79.509           97.683 ح�ضابات جارية وحتت الطلب  

63.538.599  113.421.584   58.538.599  111.294.584      5.000.000     2.127.000 ودائع ت�ضتحق خالل فرتة 3 اأ�ضهر اأو اأقل 

71.620.793   122.563.536    66.541.284   120.338.853      5.079.509      2.224.683 املجم�ع    

-بلغت الأر�ضدة لدى البنوك واملوؤ�ض�ضات امل�ضرفية التي ل تتقا�ضى فوائد 2.098.028 دينار اردين كما يف 31 كانون الأول 2006 مقابل 2.898.797 

دينار اردين كما يف 31 كانون الأول 02005

-ل يوجد ار�ضدة مقيدة ال�ضحب يف 31 كانون الأول 2006  و 2005.
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)6( اإيداعات لدى بن�ك وم�ؤ�س�سات م�سرفية

ان تفا�ضيل هذا البند هي كما يلي:                  بنـوك وموؤ�ض�ضـــات               بنــوك وموؤ�ض�ضــات

                     م�ضرفيــــة حمليـــة                   م�ضرفيــة خارجيـــة                          املجمــــــــوع     

      2005                2006      2005                  2006    2005            2006 البيـــان    

دينــــــار            دينـــــار   دينــــــار              دينــــــار     دينــــــار                دينــــــار     

اإيداعات ت�ضتحق خالل فرتة اأكرث من �ضنة   -               -                    1.169.850      1.882.311      1.169.850      1.882.311

1.882.311    1.169.850    1.882.311    1.169.850                   -                 - املجمــ�ع    

)7( م�ج�دات مالية للمتاجرة

      2005 ان تفا�ضيل هذا البند هي كما يلي:                  2006      

دينـــــار                    دينـــــار  

- اأ�ضهم �ضركات مدرجة يف الأ�ضواق املالية              28.000   

240.470 �ضناديق مدارة                    111.749  

240.470 املجم�ع                  139.749  

)8( ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة - �سايف

      2005 ان تفا�ضيل هذا البند هي كما يلي:                  2006      

دينـــــار                    دينـــــار  

3.070.783 كمبيالت واأ�ضناد خم�ضومة *                5.081.077  

54.569.725 ح�ضابات جارية مدينة **                70.884.687  

162.334.783 �ضلف وقرو�س م�ضتغلة ***                171.644.118 

   2.604.021 بطاقـات الئتمان                 3.865.857  

222.579.312 املجم�ع                  251.475.739 

)8.298.637( ينزل : فوائد معلقة                 )7.459.880(  

)8.152.369( ينزل : خم�ض�س تدين ت�ضهيالت ائتمانية مبا�ضرة              )5.905.133(  

206.128.306 �سايف الت�سهيالت الئتمانية املبا�سرة               238.110.726 

* �ضايف بعد تنزيل الفوائد والعمولت املقبو�ضة مقدمًا البالغة 158.077 دينار كما يف 31 كانون الأول 2006 مقابل 29.899 دينار كما يف 31 كانون 
الأول 2005.

** �ضايف بعد تنزيل الفوائد والعمولت املقبو�ضة مقدمًا البالغة 38.575 دينار كما يف 31 كانون الأول 2006 مقابل 40.554 دينار كما يف 31 كانون 
الأول 2005.

*** �ضايف بعد تنزيل الفوائد والعمولت املقبو�ضة مقدمًا البالغة 798.481 دينار كما يف 31 كانون الأول 2006 مقابل 540.262 دينار كما يف 31 
كانون الأول 2005.
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القرو�س والدي�ن املمن�حة ح�سب الن�ساطات الإقت�سادية واملنطقة اجلغرافية

ان القرو�س والديون ممنوحة بالكامل داخل اململكة وفيما يلي توزيعها ح�ضب الن�ضاط الإقت�ضادي:

      2005       2006                    

دينـــــار                    دينـــــار  

872.641 الزراعة                  1.150.039  

24.907.751 ال�ضناعة والتعدين                 25.138.662  

16.928.561 الن�ضـاءات                  20.234.302  

23.072.066 التجارة العامة                 34.124.068  

336.954 خدمات النقل )مبا فيها النقل اجلوي(               2.155.776  

2.595.525 �ضياحة وفنادق ومطاعم                2.441.074  

29.461.951 خدمات ومرافق عامة                 29.606.548  

1.405.783 خدمات مالية                8.373.870  

22.510.268 �ضراء الأ�ضهم                33.499.115  

38.631.287 متويل �ضراء عقارات                          42.257.303  

2.119.081 متويل ال�ضيارات                5.533.410  

29.817.202 متويل ال�ضلع ال�ضتهالكية                37.418.086  

    29.920.242 اأخــرى                  9.543.486    

222.579.312 املجمــ�ع                  251.475.739 

الت�سهيالت الإئتمانية املبا�سرة ح�سب القطاع

      2005 ان تفا�ضيل هذا البند هي كما يلي:                  2006      

دينـــــار                    دينـــــار  

35.521.072 قطاع عام                  30.954.892  

قطاع خا�س

98.072.283 �ضركات وموؤ�ض�ضات                 106.889.147 

  88.985.957 اأفـــراد                 113.631.700 

222.579.312  251.475.739                  

-  بلغت الت�ضهيالت الئتمانية غري العاملة 11.163.468 دينار اردين اأي ما ن�ضبته 4.44% من ر�ضيد الت�ضهيالت الئتمانية املبا�ضرة كما يف 31 كانون 

الأول 2006 مقابل 13.878.752 دينار اردين اأي ما ن�ضبته 6.24% من الر�ضيد املمنوح كما يف 31 كانون الأول 2005.

الت�ضهيالت الئتمانية  اأي ما ن�ضبته 2.11% من ر�ضيد  املعلقة 5.207.055 دينار اردين  الفوائد  العاملة بعد تنزيل  الت�ضهيالت الئتمانية غري  - بلغت 

املبا�ضر بعد تنزيل الفوائد املعلقة كما يف 31 كانون الأول 2006 مقابل 7.601.309 دينار اردين اأي ما ن�ضتبه 3.54% من الر�ضيد املمنوح كما يف 31 

كانون الأول 2005.

-  بلغت الت�ضهيالت الئتمانية املمنوحة للحكومة الأردنية وبكفالتها 24.156.418 دينار اردين اأي ما ن�ضبته 9.61% من اجمايل الت�ضهيالت الئتمانية 

املبا�ضرة كما يف 31 كانون الأول 2006 مقابل 27.341.642 دينار اردين اأي ما ن�ضبته 12.28% كما يف 31 كانون الأول 02005 

-  بلغت الت�ضهيالت الئتمانية املبا�ضرة املمنوحة ب�ضمانات عقارية 65.766.077 دينار اردين كما يف 31 كانون الأول 2006 مقابل 55.278.215 

دينار اردين كما يف 31 كانون الأول 2005.

- بلغت القيمة العادلة لل�ضمانات املقدمة مقابل الت�ضهيالت الئتمانية املمنوحة للعمالء 148.443.976 دينار اردين كما يف 31 كانون الأول 2006 مقابل 

152.995.870 دينار اردين كما يف 31 كانون الأول 2005.



بنك امل�ؤ�س�سة العربية امل�سرفية التقرير ال�ضنوي 2006

اي�ساحات ح�ل الق�ائم املالية امل�حدة

31 كانون الأول 2006

31

خم�س�س تدين ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة

      2005 ان تفا�ضيل هذا البند هي كما يلي:                  2006      

دينـــــار                    دينـــــار  

12.636.972 الر�ضيد يف بداية ال�ضنة                8.152.369  

)3.843.721( املردود خالل ال�ضنة اإىل اليرادات               )2.213.617(  

)685.882( امل�ضتخدم من املخ�ض�س خالل ال�ضنة )الديون امل�ضطوبة(              )33.619(  

      45.000 املحول من �ضندوق خماطر م�ضرفية                 -         

8.152.369 الر�سيد يف نهاية ال�سنة                5.905.133  

- بلغت قيمة املخ�ض�ضات التي انتفت احلاجة اإليها نتيجة ت�ضويات اأو ت�ضديد ديون وحولت اإزاء ديون غري عاملة اأخرى مبلغ 2.479.495 دينار اردين 

كما يف 31 كانون الأول 2006 مقابل 5.197.709 دينار كما يف 31 كانون الأول 02005

الف�ائد املعلقة

      2005       2006                    

دينـــــار                    دينـــــار  

7.954.163 الر�ضيد يف بداية ال�ضنة                8.298.637  

1.307.878 ي�ضاف: الفوائد املعلقة خالل ال�ضنة               1.142.786  

)595.244( ينزل: الفوائد املحولة لالإيرادات                )1.373.497(  

)368.160( ينزل: الفوائد املعلقة التي مت �ضطبها               )608.046(  

8.298.637 الر�سيد يف نهاية ال�سنة               7.459.880  

م�ج�دات مالية مت�فرة للبيع  )9(

      2005 ان تفا�ضيل هذا البند هي كما يلي:                  2006      

دينـــــار                    دينـــــار  

موجودات مالية متوفر لها ا�ضعار �ضوقية:

4.168.794 �ضندات وا�ضناد قرو�س �ضركات                10.679.615  

2.995.525 �ضندات مالية اخرى                2.960.075  

   4.783.165 اأ�ضهم �ضركات                 5.913.679   

11.947.484 جمم�ع م�ج�دات مالية مت�فر لها ا�سعار �س�قية              19.553.369 

موجودات مالية غري متوفر لها ا�ضعار �ضوقية:

- اأذونات خزينة حكومية                  12.224.278  

24.307.377 �ضندات مالية حكومية وبكفالتها *                42.528.352  

  1.674.830 اأ�ضهم �ضركات                 3.841.084   

 25.982.207 جمم�ع م�ج�دات مالية غري مت�فر لها ا�سعار �س�قية            58.593.714 

37.929.691 جمم�ع امل�ج�دات املالية املت�فرة للبيع              78.147.083 
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حتليل ال�سندات

      2005       2006                    

دينـــــار                    دينـــــار  

24.661.045 ذات عائد ثابت                  63.315.880  

  6.810.651 ذات عائد متغري                5.076.440   

31.471.696 املجم�ع                 68.392.320 

هنالك ا�ضتثمارات قيمتهـا 1.014.052 دينار اردين كما يف 31 كانون الأول 2006 مقابل 1.674.830 دينار اردين كما يف 31 كانون الأول 2005 

يتعذر عمليًا قيا�س القيمة العادلة لها مبوثوقية كافية وتظهر بالكلفة0

* ي�ضمل هذا البند كما يف 31 كانون الأول 2006 مبلغ 16.000.000 دينار حمجوز مقابل اتفاقية اعادة ال�ضراء مع البنك املركزي الردين )اي�ضاح 17(.

م�ج�دات مالية حمتفط بها حتى تاريخ ال�ستحقاق، �سايف  )10(

      2005 ان تفا�ضيل هذا البند هي كما يلي:                  2006      

دينـــــار                    دينـــــار  

موجودات مالية غري متوفر لها ا�ضعار �ضوقية

 - اأذونات خزينة حكومية                 1.994.543  

 -   1.994.543                  

)11(  ممتلكات ومعدات - �سايف

ان تفا�ضيل هذا البند هي كما يلي:

                ديكورات 

                      معــدات                                    اأجهزة احلا�ضب      وحت�ضينات 

                  اأرا�ضــي       مبانـــي                 واأجهزة واأثاث       و�ضائـط نقل            الآلـــي                    عقاريــة                املجمــوع

2006 -                  دينــــار       دينــــار                    دينــــار                    دينــــار                    دينـــار      دينــــار                    دينــــار

الكلفة:

الر�ضيد يف بداية ال�ضنة            594.235         6.026.600     2.296.964     233.457         1.803.001     1.595.754     12.550.011

ا�ضافات               920.700     1.079.300      331.968        240.740          262.722          523.482         3.358.912

ا�ضتبعادات                       -                       -                       )192.761(       -                   )10.402(         )181.125(      )384.288(

الر�ضيد يف نهاية ال�ضنة           1.514.935     7.105.900     2.436.171      474.197         2.055.321     1.938.111     15.524.635 

ال�ستهالك املرتاكم:

ا�ضتهالك مرتاكم يف بداية ال�ضنة   -                       1.639.859    1.538.719     215.500          1.049.783     865.756         5.309.617

ا�ضتهالك ال�ضنة                         -                      201.220          215.498         25.412            292.483         123.834          858.447

ا�ضتبعادات                                -                       -                       )168.182(      -                       )10.288(        )148.007(      )326.477(

ال�ضتهالك املرتاكم يف نهاية ال�ضنة   -                      1.841.079     1.586.035     240.912          1.331.978     841.583         5.841.587

�ضايف القيمة الدفرتية 

للممتلكات واملعدات              1.514.935     5.264.821     850.136         233.285          723.343         1.096.528     9.683.048

دفعات على ح�ضاب �ضراء 

ممتلكات ومعدات                -                -                      26.912             -                       -          49.000            75.912     

�ضايف املمتلكات واملعدات 

يف نهاية ال�ضنة              1.514.935     5.264.821     877.048         233.285          723.343         1.145.528     9.758.960
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                ديكورات 

                      معــدات                                    اأجهزة احلا�ضب      وحت�ضينات 

                  اأرا�ضــي       مبانـــي                 واأجهزة واأثاث       و�ضائـط نقل            الآلـــي                    عقاريــة                املجمــوع

2005 -                  دينــــار       دينــــار                    دينــــار                    دينــــار                    دينـــار      دينــــار                    دينــــار

الكلفة:

الر�ضيد يف بداية ال�ضنة            594.235         6.013.750     2.367.465     319.689         1.519.950     1.601.055    12.416.144

ا�ضافات                -                       12.850            22.529           4.600              315.186         171.434         526.599

ا�ضتبعادات                       -                       -                       )93.030(         )90.832(        )32.135(        )176.735(      )392.732(

الر�ضيد يف نهاية ال�ضنة            594.235         6.026.600     2.296.964      233.457        1.803.001    1.595.754     12.550.011 

ال�ستهالك املرتاكم:

ا�ضتهالك مرتاكم يف بداية ال�ضنة   -                       1.450.219     1.436.699      251.063        825.192         891.492         4.854.665

ا�ضتهالك ال�ضنة                         -                       189.640          220.177         26.393          225.764          120.479         782.453

ا�ضتبعادات                                -                       -                       )118.157(      )61.956(        )1.173(          )146.215(       )327.501(

ال�ضتهالك املرتاكم يف نهاية ال�ضنة   -                       1.639.859     1.538.719    215.500          1.049.783    865.756         5.309.617

�ضايف القيمة الدفرتية 

للممتلكات واملعدات               594.235         4.386.741     758.245         17.957            753.218         729.998        7.240.394 

دفعات على ح�ضاب �ضراء 

ممتلكات ومعدات                -               48.315            44.588             -                      80.373          58.026           231.302     

�ضايف املمتلكات واملعدات 

يف نهاية ال�ضنة               594.235          4.435.056    802.833         17.957            833.591        788.024          7.471.696

* بلغت املمتلكات واملعدات امل�ضتهلكة بالكامل 3.783.516 دينار اأردين كما يف 31 كانون الأول 2006 مقابل 2.249.233 دينار اأردين كما يف 31 
كانون الأول 2005.

م�ج�دات غري ملم��سة  )12(

ان تفا�ضيل هذا البند هي كما يلي:            اأنظمة حا�ضوب وبرامج        

      2005       2006                               

دينـــــار                    دينـــــار  

623.374 ر�ضيد بداية ال�ضنة                 713.147  

307.653 اإ�ضافات                  609.427  

)217.880( الطفاء لل�ضنة                 )250.438(  

713.147 ر�سيد نهاية ال�سنة                 1.072.136   
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م�ج�دات اأخرى   )13(

      2005 ان تفا�ضيل هذا البند هي كما يلي:                  2006      

دينـــــار                    دينـــــار  

1.121.534 فوائد واإيرادات بر�ضم القب�س                1.726.819  

5.705.497 �ضيكات م�ضرتاه بر�ضم القب�س )مقا�ضة(               4.663.555  

292.142 م�ضروفات مدفوعة مقدمًا                328.448  

1.883.871 عقارات اآلت ملكيتها للبنك وفاء لديون م�ضتحقة              1.410.368  

7.232.135 ذمم عمالء �ضركة تابعة                 3.635.491  

 3.713.315 اخرى                  3.308.528    

19.948.494 املجم�ع                                  15.073.209 

      2005 ان تفا�ضيل احلركة على العقارات التي اآلت ملكيتها للبنك وفاء لديون م�ضتحقة هي كما يلي:               2006      

دينـــــار                    دينـــــار  

2.107.109 ر�ضيد بداية ال�ضنة                 1.883.871  

186.724 ا�ضافات                  188.934  

)409.962( ا�ضتبعادات                  )662.437(  

1.883.871 ر�سيد نهاية ال�سنة                 1.410.368  

ودائع بن�ك وم�ؤ�س�سات م�سرفية  )14(

ان تفا�ضيل هذا البند هي كما يلي:              2006                                                         2005                         

                  داخل اململكـة           خارج اململكة                املجمـــوع                     داخل اململكة                 خارج اململكة               املجمـــوع 

                  دينـــــار           دينـــــار                         دينـــــار                         دينـــــار                         دينـــــار                        دينـــــار

ح�ضابات جارية وحتت الطلب   2.119.270          7.313.401         9.432.671          1.419.892         21.767.755       23.187.647 

ودائع لأجل -

ودائع ت�ضتحق خالل فرتة  3 ا�ضهر  16.149.015       71.998.290      88.147.305        1.110.356         21.347.401       22.457.757 

املجم�ع                18.268.285     79.311.691    97.579.976     2.530.248       43.115.156     45.645.404 

ودائع عمالء   )15(

      2005 ان تفا�ضيل هذا البند هي كما يلي:                  2006      

دينـــــار                    دينـــــار  

65.908.682 ح�ضابات جارية وحتت الطلب                 66.249.416  

9.529.662 ودائع توفري                10.892.740  

168.522.171 ودائع لأجل وخا�ضعة لإ�ضعار               174.346.150 

243.960.515 املجم�ع                  251.488.306 
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مقابل   2006 الأول  كانون   31 يف  كما  الودائع  اإجمايل  من   %6.83 ن�ضبته  ما  اأي  دينار   17.172.817 اململكة  داخل  العام  القطاع  ودائع  بلغت    -

30.563.854 دينار اردين اأي ما ن�ضبته 12.53% كما يف 31 كانون الأول 2005.

اإجمايل الودائع كما يف 31 كانون الأول 2006 مقابل  اأي ما ن�ضبته 19.44% من  -  بلغت الودائع التي ل حتمل فوائد 48.888.154 دينار اردين 

42.244.602 دينار اردين اأي ما ن�ضبته 17.32% كما يف 31 كانون الأول 2005.

مقابل   2006 الأول  كانون   31 يف  كما  الودائع  اإجمايل  من   %2.20 ن�ضبته  ما  اأي  دينار   5.523.181 ال�ضحب(  )مقيدة  املحجوزة  الودائع  بلغت    -

3.573.110 دينار اأي ما ن�ضبته 1.47% كما يف 31 كانون الأول 2005.

- بلغت الودائع اجلامدة 3.773.938 دينار اردين كما يف 31 كانون الأول 2006 مقابل 2.811.006 دينار كما يف 31 كانون الأول 2005.

تاأمينات نقديـــة  )16(

      2005 ان تفا�ضيل هذا البند هي كما يلي:                  2006      

دينـــــار                     دينـــــار  

17.463.839 تاأمينات مقابل ت�ضهيالت مبا�ضرة                19.179.387  

7.859.864 تاأمينات مقابل ت�ضهيالت غري مبا�ضرة               8.442.389  

4.138.659 تاأمينات التعامل بالهام�س                2.126.383  

        89.748 تاأمينات اأخـرى                    432.357  

29.552.110 املجم�ع                  30.180.516 

)17( اأم�ال مقرت�سة

ا�ضتحقـاق               �ضعــر  فائـــدة ان تفا�ضيل هذا البند هي كما يلي:      عدد الأق�ضـــاط    

الق�ضـاط                ال�ضمـانات           القتـرا�س                   املبلـــغ           الكليـــة       املتبقيــة  

2006                               دينــــار

ال�ضركة الأردنية لإعادة متويل 

متغرية              �ضندات رهن          %7.778 الرهن العقاري              16.230.766       445      329  

بنوك حملية              11.215.375                  -           %7 - %8.15

 *            30.000.000                  �ضهادات اإيداع 
اتفاقية اإعادة ال�ضراء

                  و�ضندات مالية حكومية     %8.50

املجم�ع               57.446.141

              2005

متغرية              بوال�س حت�ضيل     %5.00 اقرتا�س من البنك املركزي الأردين 314.080          2      2  

ال�ضركة الأردنية لعادة متويل 

متغرية              حمفظة القرو�س     %5.766 الرهن العقاري              9.493.447         444      369  

املجم�ع               9.807.527

- بلغت الأموال التي مت اعادة اقرا�ضها 16.230.766 دينار اأردين ومبعدل �ضعر فائدة 8.648% كما يف 31 كانون الأول 2006 مقابل 7.807.527 

دينار اأردين ومبعدل �ضعر فائدة 6.464% كما يف 31 كانون الأول 2005.

ميثل هذا البند املبالغ املقبو�ضة من البنك املركزي الردين مقابل اتفاقية اعادة �ضراء مبعدل فائدة 8.5% ب�ضمانة �ضهادات ايداع )اي�ضاح 4( و�ضندات 
 *

مالية حكومية )اي�ضاح 9( مت ت�ضديد املبالغ املقبو�ضة بتاريخ 6 كانون الثاين 2007.
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خم�س�سات متن�عة  )18(

ر�ضيــد ر�ضيــد       املكــون              امل�ضتخـدم   ان تفا�ضيل هذا البند هي كما يلي:                  

نهاية ال�ضنة بداية ال�ضنة       خالل ال�ضنة             خالل ال�ضنة       - 2006

دينــــار دينــــار       دينــــار              دينــــار       

-   )29.264(            -       29.264 خم�ض�س تعوي�س نهاية اخلدمة  

خم�ض�س الق�ضايات املقامة �ضد البنك

15.500    -                 -       15.500 واملطالبات الخرى   

107.228        -                  -       107.228 خم�ض�ضات اأخرى   

122.728   )29.264(                 -      151.992 املجم�ع    

- 2005

29.264   )33.639(           18.358      44.545 خم�ض�س تعوي�س نهاية اخلدمة  

خم�ض�س الق�ضايات املقامة �ضد البنك

15.500    -             -       15.500 واملطالبات الخرى   

107.228        -                  -       107.228 خم�ض�ضات اأخرى   

151.992   )33.639(            18.358                    167.273 املجم�ع    

�سريبة الدخل  )19(

      2005 اأ- خم�س�س �سريبة الدخل                  2006      

دينـــــار                     دينـــــار  

احلركة على خم�ض�س �ضريبة الدخل:

1.671.994 ر�ضيد بداية ال�ضنة                 4.503.342  

)1.849.426( �ضريبة الدخل املدفوعة                )4.365.099(  

4.666.061 �ضريبة الدخل امل�ضتحقة                4.960.687  

 25.928 �ضريبة دخل م�ضرتدة من �ضنوات �ضابقة               -   

)11.215( اطفاء موجودات �ضريبة موؤجلة                )114.345(  

      - �ضريبة دخل �ضنوات �ضابقة                )19.371(  

4.503.342 ر�سيد نهاية ال�سنة                4.965.214  

      2005 متثل �ضريبة الدخل الظاهرة يف قائمة الدخل ما يلي:               2006      

دينـــــار                     دينـــــار  

4.513.688 �ضريبة الدخل امل�ضتحقة عن اأرباح ال�ضنة               4.664.258  

   152.373 �ضريبة الدخل امل�ضتحقة عن �ضنوات �ضابقة )ت�ضويات(              296.429      

4.666.061   4.960.687                  
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ب- م�ج�دات �سريبة م�ؤجلة

ان تفا�ضيل هذا البند هي كما يلي:            2006               2005 

                               املبالـــــغ                

الر�ضيد فـــي                                ر�ضيـد بدايـة            املبالـــغ      املبالـــغ  

نهايــة ال�ضنـة                ال�ضريبة املوؤجلة            ال�ضريبة املوؤجلة                  ال�ضنـــــة            املحــررة      امل�ضــافة  

دينــــــار                دينــــــار           دينـــــار احل�سابات امل�سم�لة               دينـــــار            دينــــار      دينـــــار  

خم�ض�س الديون غري العاملة

76.696          67.351              192.432 من �ضنوات �ضابقة              219.133             )26.701 (       -  

105.000              -                   - فوائد معلقة             300.000              )300.000(       -       

الجمايل                 519.133         )326.701(       -                       192.432            67.351              181.696

      2005 *ان احلركة على ح�ضاب املوجودات ال�ضريبية املوؤجلة هي كما يلي:              2006      
دينـــــار                     دينـــــار  

192.911 ر�ضيد بداية ال�ضنة                 181.696  

)11.215( امل�ضتبعد                  )114.345 (  

181.696 ر�سيد نهاية ال�سنة                 67.351     

ج- ملخ�س ت�س�ية الربح املحا�سبي مع الربح ال�سريبي

      2005       2006                    

دينـــــار                     دينـــــار  

16.527.404 الربح املحا�ضبي                   15.951.935  

)2.271.512( ارباح غري خا�ضعة لل�ضريبة                )2.042.288(  

    553.662 م�ضروفات غري مقبولة �ضريبيا                 171.618  

14.809.554 الربح ال�سريبي                14.081.265 

%27 ن�ضبة �ضريبة الدخل الفعلية                %31  

%35 ن�ضبة �ضريبة الدخل القانونية               %35   

متت املوافقة من قبل دائرة �ضريبة الدخل على التقديرات ال�ضريبية للبنك لغاية عام 2004 ومت اإجراء ت�ضوية نهائية.

مت تقدمي ك�ضف ال�ضريبة للبنك لعام 2005 ومراجعته من قبل دائرة �ضريبة الدخل ومل ي�ضدر قرار نهائي من قبل دائرة �ضريبة الدخل حتى تاريخ اعداد 

هذه القوائم املالية.

اما بالن�ضبة لل�ضركة التابعة، متت املوافقة من قبل دائرة �ضريبة الدخل على التقديرات ال�ضريبية جلميع ال�ضنوات حتى نهاية عام 2004.

قامت ال�ضركة التابعة بتقدمي ك�ضف ال�ضريبة لعام 2005 اإل انه مل يتم مراجعتها حتى تاريخ اعداد هذه القوائم املالية.
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مطل�بات اأخرى  )20(

      2005 ان تفا�ضيل هذا البند هي كما يلي:                  2006      

دينـــــار                    دينـــــار  

401.043 فوائد بر�ضم الدفع                 829.075  

14.339.259 ذمم دائنة                  5.487.499  

3.838.673 م�ضروفات م�ضتحقة وغري مدفوعة                1.072.120  

152.652 مطلوبات / خ�ضائر م�ضتقات مالية غري متحققة )اي�ضاح 35(             44.375  

2.276.853 �ضيكات م�ضدقة م�ضحوبة على البنك               1.307.903  

170.049 خم�ض�س ر�ضوم جامعات               116.900  

170.051 ر�ضوم البحث العلمي                116.900  

58.083 خم�ض�س �ضندوق جمل�س التعليم والتدريب املهني              95.203  

39.167 مكافاأة اأع�ضاء جمل�س الإدارة                49.167     

231.017 حوالت بر�ضم الدفع                 338.315  

   2.567.923 اأخرى                  632.453  

24.244.770 املجم�ع                 10.089.910 

راأ�س املــال   )21(

- قرر جمل�س الدارة يف اجتماعه املنعقد بتاريخ 21 �ضباط 2007 زيادة راأ�س املال مببلغ 11.212.500 دينار اردين بن�ضبة 25% من راأ�س املال املكتتب 

به وذلك عن طريق �ضم 8.970.000 دينار من الرباح املدورة و 2.242.500 دينار من الحتياطي الختياري اىل راأ�س املال وتوزيع الزيادة على �ضكل 

ا�ضهم جمانية للم�ضاهمني.

- قررت الهيئة العامة للم�ضاهمني يف اجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ 2 ني�ضان 2006 املوافقة على زيادة راأ�س املال مببلغ 10.350.000 دينار اردين 

وذلك عن طريق توزيع ا�ضهم جمانية على امل�ضاهمني بن�ضبة %30 .

- يبلغ راأ�س املال املكتـتب به )املدفوع( 44.850.000 دينار اردين موزعة على 44.850.000 �ضهم قيمة ال�ضهم ال�ضمية دينار واحد كما يف 31 كانون 

الأول 2006 مقابل 34.500.000 �ضهمًا قيمة ال�ضهم الواحد ال�ضمية دينار واحد كما يف 31 كانون الأول 02005 

- قررت الهيئة العامة للم�ضاهمني يف اجتماعها غري العادي بتاريخ 3 ني�ضان 2005 املوافقة على زيادة راأ�س املال مببلغ 6.900.000 دينار اردين وذلك 

عن طريق توزيع ا�ضهم جمانية على امل�ضاهمني بن�ضبة %25.

الإحتياطيـات   )22(

 

احتياطي قان�ين

متثل املبالغ املتجمعة يف هذا احل�ضاب ما مت حتويله من الرباح ال�ضنوية قبل ال�ضرائب بن�ضبة 10% خالل ال�ضنة وال�ضنوات ال�ضابقة وفقًا لقانون البنوك 

وهو غري قابل للتوزيع على امل�ضاهمني0

احتياطي اختياري

متثل املبالغ املتجمعة يف هذا احل�ضاب ما مت حتويله من الأرباح ال�ضنوية قبل ال�ضرائب بن�ضبة ل تزيد عن  20% خالل ال�ضنة وال�ضنوات ال�ضابقة. ي�ضتخدم 

الحتياطي الختياري يف الغرا�س التي  يقررها جمل�س الدارة ويحق للهيئة العامة توزيعه بالكامل اأو اأي جزء منه كاأرباح على امل�ضاهمني.
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احتياطي خماطر م�سرفية عامة 

ميثل هذا البند اإحتياطي خماطر م�ضرفية عامة وفقا لتعليمات البنك املركزي الأردين.

ان الحتياطيات املقيد الت�ضرف بها هي كما يلي:

طبيعة التقييد ا�ضم الحتياطــي                   املبلــــغ   

مبوجب قانون البنوك احتياطي قانوين                 7.004.848  

مبوجب تعليمات البنك احتياطي خماطر م�ضرفية               2.099.960  

املركزي الأردين            

التغري املرتاكم يف القيمة العادلة - �سايف  )23(

ان تفا�ضيل هذا البند هي كما يلي:             2006            

                     موجودات مالية متوفرة للبيع         

�ضناديق ا�ضتثمارية      م�ضتقات للتحــوط         املجمـوع                اأ�ضهـــم        �ضنــدات  

دينـــار                دينـــار           دينـــار               دينـــار       دينـــار  

)1.833.325(          )150.308(              )6.431( الر�ضيد يف بداية ال�ضنة           )281.776(     )1.394.810( 

-           -              - فرق تقييم م�ضتقات التحوط           -           -       

2.248.622              114.858                18.371 اأرباح )خ�ضائر( غري متحققة           1.398.787      716.606 

)379.319(                -             )11.940( اأرباح متحققة منقولة لقائمة الدخل         )357.990(     )9.389( 

الر�سيد يف نهاية ال�سنة          759.021       )687.593(  -                   )35.450(           35.978  

            2005               

                     موجودات مالية متوفرة للبيع         

�ضناديق ا�ضتثمارية      م�ضتقات للتحــوط         املجمـوع                اأ�ضهـــم        �ضنــدات  

دينـــار                دينـــار           دينـــار               دينـــار       دينـــار  

131.148           -               - الر�ضيد يف بداية ال�ضنة            15.453     115.695 

)150.308(          )150.308(              - فرق تقييم م�ضتقات التحوط              -              -  

)149.976(          -               )6.431( اأرباح )خ�ضائر( غري متحققة          1.391.775     )1.535.320( 

)1.664.189(               -                    - اأرباح متحققة منقولة لقائمة الدخل         )1.689.004(     24.815 

)1.833.325(        )150.308(              )6.431( الر�سيد يف نهاية ال�سنة          )281.776 (     )1.394.810( 
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اأرباح مدورة  )24(

      2005 ان تفا�ضيل هذا البند هي كما يلي:                  2006      

دينـــــار                    دينـــــار  

7.541.731 الر�ضيد يف بداية ال�ضنة                10.586.929  

11.861.343 ربح ال�ضنة                  10.991.248  

)1.916.145( )املحول( اىل الحتياطي القانوين واحتياطي املخاطر امل�ضرفية العامة           )2.101.086(  

)6.900.000( )املحول( لزيادة را�س املال               )10.350.000( 

10.586.929 الر�سيد يف نهاية ال�سنة               9.127.091   

تت�ضمن الرباح املدورة مبلغ 351ر67 دينار اأردين )31 كانون الأول 2005: 696ر181 دينار اأردين( متثل موجودات �ضريبية موؤجلة غري قابلة للتوزيع 

على امل�ضاهمني بناءًا على تعليمات البنك املركزي الأردين.

الف�ائــد الدائنة  )25(

      2005 ان تفا�ضيل هذا البند هي كما يلي:                  2006      

دينـــــار                    دينـــــار  

ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة:

167.901 كمبيالت وا�ضناد خم�ضومة                234.009  

1.795.020 ح�ضابات جارية مدينة                 2.432.687  

10.129.598 �ضلف وقرو�س                13.728.815  

406.702 بطاقات الئتمان                650.554  

1.688.468 اأر�ضدة لدى بنوك مركزية               2.060.440  

1.952.003 اأر�ضدة وايداعات لدى بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية              4.101.657  

14.688 موجودات مالية للمتاجرة                10.857  

1.795.532 موجودات مالية متوفرة للبيع               3.419.250  

- موجودات مالية حمتفظ بها حتى تاريخ ال�ضتحقاق              114.603  

381.032 فوائد مقبو�ضة على عقود مقاي�ضة فوائد               631.158  

  1.964.282 فوائد مقبو�ضة من التمويل بالهام�س / عمالء �ضركة تابعة            3.228.895  

20.295.226  30.612.925                 
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الف�ائـد املدينــة  )26(

      2005 ان تفا�ضيل هذا البند هي كما يلي:                  2006      

دينـــــار                    دينـــــار  

1.103.428 ودائع بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية                 4.542.742  

ودائع عمالء:

119.237 ح�ضابات جارية وحتت الطلب                 167.479  

186.387 ودائع توفري                 248.848  

4.860.246 ودائع لأجل وخا�ضعة لإ�ضعار               7.585.850  

679.741 تاأمينات نقدية                  917.568  

598.205 اأموال مقرت�ضة                 1.157.756  

328.857 ر�ضوم �ضمان الودائع                 388.364  

   500.262 فوائد مدفوعة على عقود مقاي�ضة فوائد              612.850  

8.376.363  15.621.457                  

�سايف اإيرادات العم�لت  )27(

      2005 ان تفا�ضيل هذا البند هي كما يلي:                  2006      

دينـــــار                    دينـــــار  

عمولت دائنة:   

528.799 عمولت ت�ضهيالت مبا�ضرة               788.885  

1.153.913 عمولت ت�ضهيالت غري مبا�ضرة               1.173.575  

)10.232( ينزل: عمولت مدينة                 )39.254(  

 

1.672.480 �سايف ايرادات العم�لت                1.923.206  

اأرباح م�ج�دات مالية للمتاجرة  )28(

املجمــوع   ان تفا�ضيل هذا البند هي كما يلي:                   اأربـاح)خ�ضائر( حمققـة      عوائد توزيعات اأ�ضهــم            اأربـاح)خ�ضائر(  غري حمققـة 

دينـــــار                                   دينـــــار       دينـــــار             دينـــــار  

– 2006

)24.114( اأذونات خزينة و�ضندات                )21.941(      -           )2.173(  

 559.696 �ضناديق مدارة                 648.909       -           )89.213(  

 535.582   )91.386(                 -           626.968                  

– 2005

)4.925( اأذونات خزينة و�ضندات                )4.925(      -            -   

22.374 اأ�ضهم �ضركات                 22.374      -            -   

)184.297( �ضناديق مدارة                 )184.297(     -                       -        

)166.848(         -                  -     )166.848(                  
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اأرباح م�ج�دات مالية مت�فرة للبيع  )29(

      2005 ان تفا�ضيل هذا البند هي كما يلي:                  2006      

دينـــــار                    دينـــــار  

242.365 عوائد توزيعات اأ�ضهم �ضر كات                278.733  

1.664.189 اأرباح بيع موجودات مالية متوفرة للبيع               379.319  

1.906.554   658.052                  

اإيرادات اأخرى  )30(

      2005 ان تفا�ضيل هذا البند هي كما يلي:                  2006      

دينـــــار                    دينـــــار  

9.472.034 عمولة و�ضاطة يف ال�ضوق املايل                4.878.123  

512.107 اإيرادات الفيزا                 634.783  

327.778 اأتعاب ادارة وا�ضت�ضارات                37.512  

179.436 عمولة احلوالت                 192.484  

105.649 ا�ضرتداد ديون معدومة                742.234  

43.228 ارباح راأ�ضمالية                 1.018.897  

26.694 ايجارات مقبو�ضة                 26.525  

22.583 عمولة �ضيكات مرجتعة                    28.528  

       265.148 اخرى                  364.733     

 10.954.657   7.923.819                  

نفقات امل�ظفني  )31(

      2005 ان تفا�ضيل هذا البند هي كما يلي:                  2006      

دينـــــار                    دينـــــار  

3.479.176 رواتب ومنافع وعالوات املوظفني                4.110.592  

3.736.637 مكافاآت املوظفني                 789.921  

330.837 م�ضاهمة البنك يف ال�ضمان الجتماعي               427.984  

187.128 نفقات طبية                  185.325  

80.543 نفقات تدريب املوظفني                 37.994  

19.750 مياومات �ضفر                  55.329  

    187.395 اأخـــرى                  247.361     

8.021.466   5.854.506                  
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م�ساريف اأخرى  )32(

      2005 ان تفا�ضيل هذا البند هي كما يلي:                  2006      

دينـــــار                    دينـــــار  

 535.443 ر�ضوم و�ضرائب                    605.495  

201.967 م�ضاريف احلا�ضب الآيل                344.786  

805.590 م�ضاريف ترويج واعالن                741.856  

90.121 م�ضاريف �ضفر                 74.022  

400.790 م�ضاريف ات�ضالت                 424.393  

389.950 م�ضاريف الدارة العامة/ البحرين              141.800  

418.082 ايجارت الفروع                 512.721  

185.758 اأتعاب جمل�س الدارة                  278.149  

218.746 قرطا�ضية ولوازم مكتبية                351.049  

222.877 نفقات معامالت املقرت�ضني                257.312  

91.153 نفقات درا�ضات ا�ضت�ضارية                179.668  

10.381 �ضحف وجمالت وا�ضرتاكات                8.035  

123.753 م�ضاريف مهنية                 170.029  

35.000 مكافاآت اع�ضاء جمل�س الإدارة               45.000  

170.051 ر�ضوم اجلامعات الأردنية               116.900  

170.051 ر�ضوم �ضندوق دعم البحث العلمي              116.900  

102.635 ر�ضوم �ضندوق دعم التعليم والتدريب املهني والتقني              94.359  

1.078.138 اخرى                   929.523  

5.250.486   5.391.997                  

ح�سة ال�سهم من ربح ال�سنة  )33(

      2005 ان تفا�ضيل هذا البند هي كما يلي:                  2006      

دينـــــار                    دينـــــار  

11.861.343 ربح ال�ضنة                  10.991.248  

44.850.000 املتو�ضط املرجح لعدد الأ�ضهم               44.850.000  

         0.264 احل�سة ال�سا�سية لل�سهم من ربح ال�سنة               0.245            

ان احل�ضة املخف�ضة لل�ضهم من ربح ال�ضنة م�ضاوية للح�ضة الأ�ضا�ضية لل�ضهم من ربح ال�ضنة.
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النقد وما يف حكمه  )34(

      2005 ان تفا�ضيل هذا البند هي كما يلي:                  2006      

دينـــــار                    دينـــــار  

64.669.879 نقد واأر�ضدة لدى بنوك مركزية ت�ضتحق خالل ثالثة اأ�ضهر            34.558.040  

71.620.793 ي�ضاف: اأر�ضدة لدى بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية ت�ضتحق خالل ثالثة اأ�ضهر            122.563.536 

)45.645.404( ينزل: ودائع البنوك واملوؤ�ض�ضات امل�ضرفية التي ت�ضتحق خالل ثالثة اأ�ضهر           )97.579.976( 

90.645.268    59.541.600                 

م�ستقات مالية  )35(

ان تفا�ضيل امل�ضتقات املالية القائمة هي كما يلي:             اآجال القيمة ال�ضمية ح�ضب ال�ضتحقـاق         

                  قيمة عادلة       قيمة عادلة              جمموع القيمة      خـالل 3                من 3-12      من �ضنة اىل            اأكرث من 3

                  موجبــة       �ضالبــة                ال�ضميـــة      �ضهــور                �ضهـــر      3 �ضنـوات               �ضنــوات

                 اآلف الدنانري      اآلف الدنانري          اآلف الدنانري         اآلف الدنانري          اآلف الدنانري      اآلف الدنانري         اآلف الدنانري

- 2006

م�ضتقات حمتفظ بها للمتاجرة    -       9              12.444           12.444             -      -              -

م�ضتقات حتوط للتدفقات النقدية

- عقود مقاي�ضة فوائد *          -      35              9.926      -              -      -              9.926

- 2005

م�ضتقات حمتفظ بها للمتاجرة    -       2              3.847     3.847              -      -              -

م�ضتقات حتوط للتدفقات النقدية

- عقود مقاي�ضة فوائد               -      150              9.926      -              -      -              9.926

تدل القيمة العتبارية )الإ�ضمية( على قيمة املعامالت القائمة يف نهاية ال�ضنة وهي ل تدل على خماطر ال�ضوق او خماطر الئتمان.

*قام البنك بالدخول يف عقود مقاي�ضة فوائد كاأداة حتوط مقابل �ضندات �ضندوق امل�ضاريع التنموية وال�ضتثمارية التابع للقوات امل�ضلحة الأردنية وذلك 
ملواجهة خماطر ارتفاع اأ�ضعار الفوائد مقابل هذه ال�ضندات ذات �ضعر الفائدة الثابت.

املعامالت مع اطراف ذات عالقة  )36(

الفوائد  ا�ضعار  وبا�ضتخدام  للبنك  العتيادية  الن�ضاطات  �ضمن  العليا  والدارة  ال�ضقيقة  وال�ضركات  الم  ال�ضركة  مع  معامالت  يف  بالدخول  البنك  قام 

والعمولت التجارية. ان جميع الت�ضهيالت الئتمانية املمنوحة لالطراف ذات العالقة تعترب عاملة ومل يوؤخذ لها اأي خم�ض�س.
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ان تفا�ضيل هذا البند هي كما يلي:                 اجلهات ذات العالقة                   

                        ال�ضركة الأم

    2005                       وال�ضركات ال�ضقيقة     موظفي البنك             2006  

دينـــــار                       دينـــــار       دينـــــار             دينـــــار  

بن�د داخل امليزانية

2.162.314   2.400.021          2.400.021      - ت�ضهيالت ائتمانية          

30.768.991   63.486.904           -     63.486.904 اأر�ضدة لدى البنوك واملوؤ�ض�ضات امل�ضرفية 

713.045   909.796          909.796      - ودائع العمالء   

2.995.525   2.960.075           -     2.960.075 موجودات مالية متوفرة للبيع  

بن�د خارج امليزانية

5.288.403   11.459.186           -     11.459.186 كفالت    

9.926.000   9.926.000           -     9.926.000 عقود مقاي�ضة فوائد   

عنا�سر قائمة الدخل

1.569.505   2.792.231          83.033     2.709.198 فوائد وعمولت دائنة   

711.089   )782.047(          )20.429(      ) 761.618( فوائد وعمولت مدينة   

      2005 فيما يلي ملخ�س ملنافع الدارة التنفيذية العليا للبنك:                       2006      

دينـــــار                    دينـــــار  

3.848.500 رواتب ومكافات                 749.798  

القيمة العادلة لالأدوات املالية  )37(

الأدوات املالية داخل امليزانية املوحدة وت�ضمل هذه الأدوات املالية الأر�ضدة النقدية والودائع لدى البنوك والبنوك املركزية، الت�ضهيالت الإئتمانية املبا�ضرة، 

املوجودات املالية الأخرى وودائع العمالء، ودائع البنوك واملطلوبات املالية الأخرى.

كما هو مبني يف اي�ضاح رقم )9(، ت�ضمل املوجودات املالية املتوفرة للبيع موجودات مالية غري مدرجة يف الأ�ضواق املالية مببلغ 1.014.052 دينار كما 

يف 31 كانون الأول 2006، تظهر بالتكلفة لعدم متكن البنك من تقدير قيمتها العادلة مقابل 1.687.624 دينار كما يف 31 كانون الأول 2005.

�سيا�سات ادارة املخاطر  )38(

يعمل البنك يف اطار �ضيا�ضة متحفظة جتاه كافة اأنواع املخاطر حيث يقوم بتوظيف جمموعة من النظمة املتطورة لل�ضيطرة واملحافظة عليها مب�ضتويات 

متدنية دون الخالل مبعادلة الربحية ودرجة املخاطرة. وتت�ضف ممار�ضات اإدارة املخاطر يف البنك مبدى حتفظها، اآخذين بعني العتبار التطور امل�ضتمر 

الذي ينتج عن التقيد يف القوانني والأنظمة البنكية املختلفة.  وت�ضم اأجهزة اإدارة املخاطر امل�ضرفية يف البنك اأوًل جمل�س اإدارة البنك، املدير العام، وعدة 

جلان خمتلفة منها اللجنة التوجيهية، وجلنة املوجودات واملطلوبات، بالإ�ضافة اإىل جلنة املخاطر والتي ت�ضم اأع�ضاء من جمل�س اإدارة البنك، وع�ضو من 

دائرة الئتمان يف املوؤ�ض�ضة الأم يف البحرين، واملدير العام للبنك، بالإ�ضافة اإىل مدير دائرة الئتمان.

وتبني الي�ضاحات من رقم )39( اىل رقم )44( اأهم املخاطر امل�ضرفية التي يتعر�س لها البنك واأ�ضلوب اإدارتها.
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خماطر الئتمان والرتكز يف امل�ج�دات واملطل�بات  )39(

خماطر الإئتمان هي املخاطر التي قد تنجم عن تخلف اأو عجز الطرف الآخر لالأداة املالية عن الوفاء بالتزاماته جتاه البنك مما يوؤدي اىل حدوث خ�ضائر. 

ال�ضغرية  ال�ضركات  وت�ضهيالت  الكربى،  ال�ضركات  ت�ضهيالت  ت�ضم  اأق�ضام  ثالثة  اإىل  الئتمانية  الت�ضهيالت  حمفظة  تق�ضيم  على  املوؤ�ض�ضة  بنك  يعتمد 

واملتو�ضطة احلجم بالإ�ضافة اإىل ت�ضهيالت التجزئة والتي ت�ضم القرو�س ال�ضخ�ضية وقرو�س الإ�ضكان ومنتجات اأخرى مثل بطاقات الئتمان  وقرو�س 

ال�ضيارات ال�ضخ�ضية.  وحيث اأن البنك يعمل �ضمن �ضبكة  املوؤ�ض�ضة العربية امل�ضرفية )البحرين( فقد قامت املوؤ�ض�ضة الأم على تعزيز الرقابة الئتمانية عن 

طريق اإ�ضدار �ضيا�ضات ائتمانية تخ�س كل نوع من اأق�ضام الت�ضهيالت )ت�ضهيالت ال�ضركات الكربى، وت�ضهيالت ال�ضركات ال�ضغرية واملتو�ضطة احلجم، 

وت�ضهيالت التجزئة(.  وقد ت�ضمنت هذه ال�ضيا�ضات القواعد والإجراءات التي يجب اأن يتم اللتزام بها لدى منح اأو جتديد الت�ضهيالت، وت�ضمنت اأي�ضَا 

تقييم خا�س للعمالء كّل ح�ضب ت�ضنيفه، حيث يتم العتماد حاليًا على منوذج تقييم Moody’s Risk Advisor لت�ضنيف ت�ضهيالت ال�ضركات الكربى والذي 

يتم اآليًا، واعتماد منوذج Credit Scoring لتقييم العمالء املدرجني �ضمن ال�ضركات ال�ضغرية و/اأو ت�ضهيالت الأفراد )التجزئة(.

 Risk Adjusted Return on ( ونظرًا لأهمية خماطر الئتمان، فقد قامت دائرة الئتمان يف املوؤ�ض�ضة الأم يف البحرين بتطوير نظام خا�س لحت�ضاب 

Capital )RAROC( والذي ياأخذ بعني العتبار نوع الت�ضهيل، ودرجة الت�ضنيف الئتماين  يف ت�ضعري الت�ضهيالت الئتمانية، وقد مت حتديد امل�ضتوى الأدنى 

املقبول على اأ�ضا�س 15%، وخالفًا لذلك يجب اأن يتم و�ضع �ضيا�ضة ان�ضحاب من الت�ضهيالت الئتمانية.

يتم مراقبة وادارة حمفظة الت�ضهيالت للبنك عن طريق عدة جلان ائتمانية، ت�ضم ثالثة جلان عليا من اأع�ضاء جمل�س اإدارة جمموعة بنك املوؤ�ض�ضة العربية 

امل�ضرفية، بالإ�ضافة اإىل جلنة رابعة تتاألف من اأع�ضاء جمل�س اإدارة البنك يف الأردن، وجلنة ت�ضهيالت رئي�ضية ت�ضم اأع�ضاء من مدراء الدوائر يف البنك 

يف الأردن والرئي�س التنفيذي، وكذلك جلنة فرعية تنظر يف الت�ضهيالت ال�ضغرية احلجم والتي تقل عن 100 األف دينار اأردين.  وقد مت حتديد �ضالحيات 

كل جلنة بناءًا على درجة التقييم الئتماين للعميل وعلى مدة الت�ضهيالت املمنوحة.

كما يقوم البنك باتباع �ضيا�ضة التنويع على م�ضتوى العمالء ، القطاعات القت�ضادية و املناطق اجلغرافية مما ي�ضاهم يف تقليل درجة  املخاطر الئتمانية و 

خماطر ال�ضوق.  وبهدف رقابة خماطر الإقرا�س، تعقد جلنة اإدارة املخاطر اجتماعات دورية ملناق�ضة كافة الأمور املتعلقة مبخاطر الئتمان، ويتم تزويدها 

بتقارير ربع �ضنوية عن توزيع حمفظة الت�ضهيالت من حيث التوزيع القت�ضادي، والت�ضنيف الئتماين، والتوزيع اجلغرايف، والآجال الزمنية للت�ضهيالت. 

كما يتم ب�ضكل دوري مراجعة كفاية خم�ض�س التدين يف قيمة الت�ضهيالت الئتمانية.

ان تفا�ضيل حمفظة الت�ضهيالت الئتمانية املبا�ضرة مبينة يف اي�ضاح )8( بال�ضافة اىل ذلك فان التزامات البنك خارج امليزانية املعر�ضة ملخاطر الئتمان 

مبينة يف اي�ضاح )48(.

يحد البنك من خماطر تركز املوجودات واملطلوبات من خالل توزيع ن�ضاطاته على عدة قطاعات وعلى عدة مناطق جغرافية داخل وخارج اململكة.

ترتكز املوجودات واملطلوبات وبنود خارج امليزانية طبقًا للتوزيع اجلغرايف والقطاعي كما يلي:

 2005         2006           

                     بنود خــارج              بنود خــارج

املوجــودات                  املطلوبـــات           امليزانيـــة                  املوجــودات           املطلوبــات      امليزانيـــة  

دينـــــار                         دينـــــار           دينـــــار                   دينـــــار           دينــــار       دينـــــار  

اأ0  ح�سب املناطق اجلغرافية:

داخل اململكة              399.979.260    399.872.500     96.254.213       337.240.361    350.617.214     79.428.205 

البلدان العربية الأخرى             45.749.752      103.931.882    42.588.374        35.514.257       49.878.867       14.977.146 

اأوروبا               59.719.679       12.650.229       4.413.676         36.104.430       5.191.229          8.247.033 

 -                 60.006             249.646          9.739.112                59.388                91.055               * 
اآ�ضـيا 

 7.150.467         3.421.849                84.679          1.433.491             177.169           -                    * 
اأفريقيا

امريكا               11.992.812      933.520              6.174.619          814.596              1.572.908         7.812.504 

بقية دول العامل                        121.604              29.474                -                           778.511              44.407                -          

املجم�ع                                 517.654.162      517.654.162       160.603.485      410.786.480       410.786.480        117.615.355
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 2005         2006           

                     بنود خــارج              بنود خــارج

املوجــودات                  املطلوبـــات           امليزانيـــة                  املوجــودات           املطلوبــات      امليزانيـــة  

دينـــــار                         دينـــــار           دينـــــار                   دينـــــار           دينــــار       دينـــــار  

ب0 ح�سب القطاع:

قطاع عام               132.212.262    52.138.031      -                          120.612.084      35.381.276       - 

قطاع خا�س

ح�ضابات �ضركات وموؤ�ض�ضات   256.508.127    245.219.998     155.207.575    184.980.866     141.976.036     110.286.042

ح�ضابات اأفراد                         112.988.505    154.514.762     5.395.910         92.940.749        180.508.877    7.329.313

اأخرى               15.945.268       65.781.371        -                           12.252.781       52.920.291       -        

املجم�ع                                   517.654.162     517.654.162       160.603.485       410.786.480       410.786.480       117.615.355

با�ضتثناء الدول العربية
  *

خماطر ال�س�ق  )40(

تن�ضاأ خماطر ال�ضوق عن التقلبات يف اأ�ضعار الفوائد و اأ�ضعار �ضرف العمالت و اأ�ضعار الأ�ضهم . تتم مراقبة وادارة خماطر ال�ضوق على عدة م�ضتويات 

يف البنك منها اإدارة اخلزينة، دائرة الرقابة املالية، دائرة الئتمان، بالإ�ضافة اإىل عدة جلان منها جلنة املوجودات واملطلوبات، وجلنة اإدارة املخاطر املوؤلفة 

من بع�س اأع�ضاء جمل�س اإدارة البنك.  تقع خماطر ال�ضوق يف البنك �ضمن الن�ضاطات التي تقوم بها دائرة اخلزينة يف البنك، بالإ�ضافة اإىل ن�ضاط ال�ضركة 

التابعة )�ضركة التعاون العربي- �ضركة و�ضاطة(.

ت�ضم ن�ضاطات دائرة اخلزينة ودائع لدى البنوك واملوؤ�ض�ضات امل�ضرفية، موجودات مالية، تداول يف العمالت الأجنبية، وعقود مقاي�ضة الفوائد و�ضهادات 

اإيداع.  اأما  بالن�ضبة لل�ضركة التابعة، فت�ضم ن�ضاطاتها اإدارة حمافظ للعمالء، متويل �ضراء اأ�ضهم للعمالء والذي يت�ضمن متويل بالهام�س، ويقوم البنك 

اأ�ضبوعية ت�ضم تفا�ضيل لن�ضاطات ال�ضركة، واملحافظ املدارة    وعمولت  باإجراء مراقبة دورية لن�ضاطات ال�ضركة التابعة عن طريق ا�ضتخراج تقارير 

الو�ضاطة ون�ضبة التمويل بالهام�س، ويتم تزويد دائرة الئتمان يف املوؤ�ض�ضة الأم بها ب�ضكل دوري للتاأكد من قيامها بالتقيد بتعليمات ال�ضلطات الرقابية 

املخت�ضة بهذا املجال.

خماطر اأ�سعار الفائدة  )41(

اأ�ضعار الفائدة نتيجة لعدم  اأ�ضعار الفائدة على قيمة الأدوات املالية، يتعر�س البنك ملخاطر  اأ�ضعار الفائدة عن احتمال تاأثري التغريات يف  تنجم خماطر 

توافق اأو لوجود فجوة يف مبالغ املوجودات و املطلوبات ح�ضب الآجال الزمنية املتعددة اأو اعادة مراجعة اأ�ضعار الفوائد يف فرتة زمنية معينة وتقوم جلنة  

اإدارة املوجودات و املطلوبات  يف البنك بالتعامل مع اآثار التغري الإجمايل لأ�ضعار الفوائد على الو�ضع املايل للبنك، وب�ضكل عام فاإن البنك يقوم مبوازاة 

اآجال التزاماته املالية هذا بالإ�ضافة اىل تعامله بالعقود الآجلة وامل�ضتقات املالية بهدف تغطية مراكز مالية مقابلة، بحيث تكون املح�ضلة النهائية ملخاطر هذه 

التعامالت حمدودة.
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ان ح�ضا�ضية اأ�ضعار الفوائد مبنى على اعادة الت�ضعري التعاقدي كما يف 31 كانون الأول 2006 كما يلي: 

متو�ضط  اأكثـر مـن        عنا�ضـــر                2006:                  من �ضــهر   من 3 �ضهور        من 6 اأ�ضهر         مـن �ضنــة 

ا�ضعار الفائدة 3 �ضنــوات        بدون فائـدة        املجمــوع                    حتى 3 �ضهور   اىل 6 �ضهور       اىل �ضنــة             اىل 3 �ضنوات 

% امل�ج�دات -                              باآلف الدنانري    باآلف الدنانري     باآلف الدنانري    باآلف الدنانري    باآلف الدنانري     باآلف الدنانري     باآلف الدنانري 

3.61 نقد واأر�ضدة لدى البنك املركزي  10.000         14.999        -                    -                   -                    24.558        49.557 

ار�ضدة لدى بنوك وموؤ�ض�ضات 

4.17 م�ضرفية               120.466      -        -             -                   -                    2.098          122.564 

ايداعات لدى بنوك وموؤ�ض�ضات 

3.35  1.170                   -       1.064 م�ضرفية                -                    -                    -                    106 

5.71  140               140      - موجودات مالية للمتاجرة          -                    -                    -                    -  

8.8  238.110           -       61.474 ت�ضهيالت ائتمانية مبا�ضرة- �ضايف  51.975   24.642        57.149        42.870 

5.89  78.147            9.755      22.073 موجودات مالية متوفرة للبيع   7.888  2.960        9.554           25.917 

موجودات مالية حمتفظ بها

7.06  1.995            -       - لتاريخ ال�ضتحقاق              1.995   -        -             -       

- ممتلكات ومعدات - �ضايف       -         -        -             -                  -      9.759           9.759 

-  1.072            1.072      - موجودات غري ملمو�ضة             -    -        -             -   

-   67            67             - موجودات �ضريبية موؤجلة         -                    -                 -                    -        

       9.50       15.073         12.039                    - موجودات اأخـرى              3.034           -               -                    -  

       -  517.654       59.488       84.611 جمم�ع امل�ج�دات              195.358    42.601        66.703       68.893 

املطل�بات -

5.88  97.580                   -       - ودائع بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية 97.580         -        -             -  

3.39  251.488         48.888      570 ودائع عمالء              198.057      863       3.110            -  

3.07  30.181            4.936      16.130 تاأمينات نقدية              8.652           -       54             409 

7.78  57.446                    -       4.448 اأموال مقرت�ضة              41.695         189               606               10.508 

-  123               123       - خم�ض�ضات متنوعة              -    -        -             -  

-  4.965           4.965      - خم�ض�س �ضريبية الدخل         -    -        -             -  

       -     10.090        10.090              - مطلوبات اأخرى              -           -                -             -         

      -  451.873       69.002      21.148 جمم�ع املطل�بات                345.984    1.052          3.770          10.917 

      -  65.781       65.781                    - حق�ق امللكية               -                   -        -             -  

جمم�ع املطل�بات

       - وحق�ق امللكية              345.984    1.052          3.770          10.917       21.148       134.783    517.654 

       - فرق ح�ضا�ضية عنا�ضر داخل امليزانية )150.626(   41.549         62.933        57.976         63.463        )75.295(       -         

       -        -                  -       75.295 فرق احل�ضا�ضية الرتاكمي         )150.626(   )109.077(   )46.144(     11.832   
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ان ح�ضا�ضية اأ�ضعار الفوائد مبنى على اعادة الت�ضعري التعاقدي كما يف 31 كانون الأول 2005 كما يلي: 

متو�ضط  اأكثـر مـن        عنا�ضـــر                2005:                  من �ضــهر   من 3 �ضهور        من 6 اأ�ضهر         مـن �ضنــة 

ا�ضعار الفائدة 3 �ضنــوات        بدون فائـدة        املجمــوع                    حتى 3 �ضهور   اىل 6 �ضهور       اىل �ضنــة             اىل 3 �ضنوات 

% امل�ج�دات -                              باآلف الدنانري    باآلف الدنانري     باآلف الدنانري    باآلف الدنانري    باآلف الدنانري     باآلف الدنانري     باآلف الدنانري 

2.438 نقد واأر�ضدة لدى البنك املركزي  40.999         -        -                    -                   -                    23.671        64.670 

ار�ضدة لدى بنوك وموؤ�ض�ضات 

2.837 م�ضرفية               68.722         -        -             -                   -                    2.899          71.621 

ايداعات لدى بنوك وموؤ�ض�ضات 

3.885   1.882                    -       1.170 م�ضرفية                -                    -                    -                    712 

3.5  241               241      - موجودات مالية للمتاجرة          -                    -                    -                    -  

7.37  206.128            -       56.071 ت�ضهيالت ائتمانية مبا�ضرة- �ضايف  47.211   17.913        42.532        42.401 

4.573  37.929            6.457      16.738 موجودات مالية متوفرة للبيع    -      -        4.967           9.767 

- ممتلكات ومعدات - �ضايف       -         -        -             -                  -      7.472           7.472 

-  713            713      - موجودات غري ملمو�ضة             -    -        -             -   

-  182            182             - موجودات �ضريبية موؤجلة         -                    -                 -                    -        

       - موجودات اأخـرى               -                    -               -                    -                  1.158           18.790         19.948      

       -  410.786       60.425       75.137 جمم�ع امل�ج�دات              156.932     17.913       47.499       52.880 

املطل�بات -

3.109  45.646                   -       - ودائع بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية 45.646         -        -             -  

2.219  243.960         42.244      741 ودائع عمالء              194.836      2.296       3.841            2  

2.398  29.552            4.774      12.432 تاأمينات نقدية              12.345         -       1             -  

5.634  9.807                    -       4.475 اأموال مقرت�ضة              596                346               627               3.763 

-  152               152       - خم�ض�ضات متنوعة              -    -        -             -  

-  4.503           4.503      - خم�ض�س �ضريبية الدخل         -    -        -             -  

       -     24.245        24.245              - مطلوبات اأخرى               -           -                -             -         

      -  357.865       75.918      17.648 جمم�ع املطل�بات                253.423    2.642          4.469          3.765 

      -  52.921       52.921                    - حق�ق امللكية               -                   -        -             -  

جمم�ع املطل�بات

       - وحق�ق امللكية              253.423    2.642          4.469          3.765           17.648       128.839    410.786 

       - فرق ح�ضا�ضية عنا�ضر داخل امليزانية )96.491(       15.271         43.030        49.115         57.489        )68.414(       -         

       -        -                  -       68.414 فرق احل�ضا�ضية الرتاكمي         )96.491(     )81.220(      )38.190(     10.925   
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خماطر ال�سي�لة  )42(

تتمثل خماطر ال�ضيولة يف عدم قدرة البنك على توفري التمويل الالزم لتاأدية التزاماته يف تواريخ ا�ضتحقاقها، ولتقليل من هذه املخاطر تقوم اإدارة البنك بتنويع 

م�ضادر التمويل و اإدارة املوجودات و املطلوبات و موائمة اآجالها والإحتفاظ بر�ضيد كاف من النقد وما يف حكمه والأوراق املالية القابلة للتداول.

يقوم البنك �ضمن اإطار ال�ضرتاتيجية العامة اإىل حتقيق عائد على ا�ضتثماراته مبراجعة ال�ضيولة النقدية وادارتها يف البنك على عدة م�ضتويات منها اإدارة اخلزينة، 

ودائرة الرقابة املالية، بالإ�ضافة اإىل جلنة املطلوبات واملوجودات واملخت�ضة بهذا املو�ضوع. ت�ضمل عملية مراجعة ال�ضيولة النقدية حتليل اآجل ا�ضتحقاق املوجودات 

واملطلوبات ب�ضكل متكامل، حيث تقوم بتحليل م�ضادر الأموال والتي ت�ضمل العمالء والبنوك املرا�ضلة واملوؤ�ض�ضات التابعة واحلليفة وفروع البنك يف الأردن.

يتم حتديد تواريخ ال�ضتحقاقات التعاقدية للموجودات على ا�ضا�س الفرتة املتبقية من تاريخ امليزانية وحتى تاريخ ال�ضتحقاق التعاقدي دون الخذ بعني العتبار 

ال�ضتحقاقات الفعلية التي تعك�ضها الوقائع التاريخية لالحتفاظ بالودائع وتوفر ال�ضيولة.

يلخ�س اجلدول اأدناه ا�ضتحقاقات املوجودات واملطلوبات على اأ�ضا�س الفرتة املتبقية لال�ضتحقاق من تاريخ القوائم املالية كما يف 31 كانون الأول 2006:

من �ضنة        اأكرث من              بدون  2006:                  حتى �ضــهر   من �ضهر             من 3 �ضهور         مـن 6 �ضهور 

املجموع حتى 3 �ضنــوات   3 �ضنوات            ا�ضتحقاق                    واحد   حتى 3 �ضهور     اىل 6 اأ�ضهر         حتى �ضنة 

باآلف الدنانري امل�ج�دات -                              باآلف الدنانري    باآلف الدنانري     باآلف الدنانري    باآلف الدنانري    باآلف الدنانري     باآلف الدنانري     باآلف الدنانري 

نقد واأر�ضدة لدى البنك املركزي  28.558         6.000        14.999          -                   -                    -                   -                 49.557

ار�ضدة لدى بنوك وموؤ�ض�ضات 

122.564 م�ضرفية               103.288      19.276        -             -                   -                    -                   -   

ايداعات لدى بنوك وموؤ�ض�ضات 

م�ضرفية                -                    -                    -                    -                  106      1.064            -                   1.170

140   -                    -       - موجودات مالية للمتاجرة         140                -                    -                    -  

238.110   -         61.474       42.870 ت�ضهيالت ائتمانية مبا�ضرة- �ضايف  27.424   24.551        55.500        26.291 

78.147   -          22.073      25.917 موجودات مالية متوفرة للبيع   15.660  1.983        2.960           9.554 

موجودات مالية حمتفظ بها

1.995   -            -       - لتاريخ ال�ضتحقاق              1.995   -        -             -       

ممتلكات ومعدات - �ضايف       -         -        -             -                  -       -            9.759           9.759 

1.072   1.072            -       - موجودات غري ملمو�ضة             -    -        -             -   

67   -            67             - موجودات �ضريبية موؤجلة         -                    -                 -                    -        

 15.073    -           4.719                    - موجودات اأخـرى              8.299           1.727           -                    328 

517.654  10.831       89.397       68.893 جمم�ع امل�ج�دات              185.364    53.537        73.459       36.173 

املطل�بات -

97.580                   -                    -       - ودائع بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية 83.400         14.180        -             -  

251.488   -                570      349 ودائع عمالء              233.172      4.108       1.331            11.958 

30.181   -         16.131      409 تاأمينات نقدية              13.584         3        -             54  

57.446   -           4.448       10.508 اأموال مقرت�ضة              41.278         417               189               606 

123               123            -       - خم�ض�ضات متنوعة              -    -        -             -  

4.965   -            -       - خم�ض�س �ضريبية الدخل         3.979   -        -             986 

 10.090   -                882              - مطلوبات اأخرى              6.650          1.398           27                 1.133        

      451.873  123        22.031      11.266 جمم�ع املطل�بات                382.063    20.106        1.547          14.737 

   65.781  65.781                   -                     - حق�ق امللكية               -                   -        -             -  

جمم�ع املطل�بات

517.654 وحق�ق امللكية                      382.063     20.106       1.547          14.737       11.266       22.031       65.904  

       - فرق ح�ضا�ضية عنا�ضر داخل امليزانية )196.699(    33.431         71.912        21.436         57.627        67.366        )55.073( 

       -        -        55.073       )12.293( فرق احل�ضا�ضية الرتاكمي         )196.699(   )163.268(   )91.356(     )69.920(   
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يلخ�س اجلدول التايل ا�ضتحقاقات املطلوبات على ا�ضا�س املدة املتبقية من تاريخ القوائم املالية كما يف 31 كانون الأول 2005 كما يلي:

من �ضنة        اأكرث من              بدون  2005:                  حتى �ضــهر   من �ضهر             من 3 �ضهور         مـن 6 �ضهور 

املجموع حتى 3 �ضنــوات   3 �ضنوات            ا�ضتحقاق                    واحد   حتى 3 �ضهور     اىل 6 اأ�ضهر         حتى �ضنة 

باآلف الدنانري امل�ج�دات -                              باآلف الدنانري    باآلف الدنانري     باآلف الدنانري    باآلف الدنانري    باآلف الدنانري     باآلف الدنانري     باآلف الدنانري 

64.670 نقد واأر�ضدة لدى البنك املركزي  49.671         14.999        -                    -                   -                    -            -  

ار�ضدة لدى بنوك وموؤ�ض�ضات 

71.621 م�ضرفية               71.621         -        -             -                   -                    -            -  

ايداعات لدى بنوك وموؤ�ض�ضات 

م�ضرفية                -                    -                    -                    -                    712      1.170            -                    1.882  

241   -            -       - موجودات مالية للمتاجرة          241               -                    -                    -  

206.128   -        56.073       42.401 ت�ضهيالت ائتمانية مبا�ضرة- �ضايف  32.559   14.650        17.913        42.532 

37.929 موجودات مالية متوفرة للبيع    6.457       -                    -             4.967           9.767           16.738         -  

ممتلكات ومعدات - �ضايف       -         -        -             -                  -       -                   7.472           7.472

713  713                   -       - موجودات غري ملمو�ضة             -    -        -             -   

182   -            182             - موجودات �ضريبية موؤجلة         -                    -                 -                    -        

 19.948 موجودات اأخـرى               -                    -               -                    -                   -                    19.948        -  

410.786  8.185       94.111       52.880 جمم�ع امل�ج�دات              160.549     29.649       17.913       47.499 

املطل�بات -

45.646   -                    -       - ودائع بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية 42.101         3.545        -             -  

243.960   -                740      2 ودائع عمالء              223.655      13.426       2.296            3.841 

 29.552   -        17.205       - تاأمينات نقدية              12.334         12       -             1  

9.807   -            4.475      3.763 اأموال مقرت�ضة              63                  533               346               627 

152   -            152       - خم�ض�ضات متنوعة              -    -        -             -  

4.503   -                    -       323 خم�ض�س �ضريبية الدخل         4.180   -        -             -  

24.245   -            -         18.630 مطلوبات اأخرى              5.615           -                -             -         

     

357.865   -        22.572      22.718 جمم�ع املطل�بات                287.948    17.516       2.642          4.469 

   52.921  52.921                    -                    - حق�ق امللكية               -                   -        -             -  

جمم�ع املطل�بات

410.786 وحق�ق امللكية                      287.948    17.516       2.642          4.469          22.718       22.572       52.921 

      - فرق ح�ضا�ضية عنا�ضر داخل امليزانية  )127.399(   12.133        15.271        43.030         30.162         71.539        )44.736( 

       - فرق احل�ضا�ضية الرتاكمي         )127.399(   )115.266(   )99.995(     56.965         )26.803(     44.736         -       
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خماطر العمالت الأجنبية  )43(

متثل خماطر العمالت الأجنبية املخاطر الناجتة عن تغري قيمة الأدوات املالية نتيجة التغري يف اأ�ضعار العمالت الأجنبية . تعمل دائرة اخلزينة بالإجتار 

ل�ضالح البنك بالعمالت الأجنبية �ضمن تعليمات داخلية موافق عليها من قبل جمل�س اإدارة البنك حيث حتدد ال�ضقوف للمراكز املفتوحة الطويلة والق�ضرية 

ويتم مراقبتها من خالل دائرة عمليات اخلزينة ب�ضكل يومي هذا بالإ�ضافة اىل ال�ضيا�ضة الإ�ضتثمارية ملوجودات البنك بالعمالت الأجنبية التي حتدد �ضقوف 

التوظيف يف ال�ضوق النقدي، الت�ضهيالت املبا�ضرة بالعمالت الأجنبية داخل اململكة والتوظيف يف �ضوق راأ�س املال، حيث تتوىل دائرة اخلزينة �ضالحيات 

التوظيف يف ال�ضوق النقدي �ضمن املحددات املذكورة يف هذه ال�ضيا�ضة كما تتوىل جلنة املوجودات و املطلوبات �ضالحية املوافقة على تنفيذ عمليات 

التوظيف يف �ضوق را�س املال. تتوىل دائرة الرقابة املالية تزويد دائرة اخلزينة بتقارير يومية تف�ضيلية لتوظيفات البنك بالعمالت الأجنبية وتزويد البنك 

املركزي بك�ضوفات �ضهرية تف�ضيلية لتلك التوظيفات كما يبلغ جمل�س الإدارة والبنك املركزي ب�ضكل فوري باأي جتاوز لل�ضقوف التي حددتها �ضيا�ضة البنك 

وتعليمات البنك املركزي الأردين.

فيما يلي �ضايف مراكز العمالت الأجنبية الرئي�ضية لدى البنك:

               2005                                             2006       

املعادل بالدينـار املبلــــغ       املعادل بالدينار            املبلــــغ   �ضايف مركز العملة   

)9.052.148(  )12.767.487(          157.584      222.262 دولر امريكي   

9.902   8.103           )11.483(      )8.264( جنية ا�ضرتليني   

7.551   8.982           228.682      245.336 يورو    

3.660   6.785            2.180      3.748 فرنك �ضوي�ضري   

170   28.173            119      19.892 ين ياباين    

27.177    -           23.298      - اخرى    

خماطر اأ�سعار الأ�سهم  )44(

تنتج خماطر ا�ضعار الأ�ضهم عن التغري يف القيمة العادلة لالإ�ضتثمارات يف الأ�ضهم. يعمل البنك على اإدارة هذه املخاطر عن طريق تنويع الإ�ضتثمارات 

يف عدة قطاعات اقت�ضادية كما تن�س ال�ضيا�ضة الإ�ضتثمارية للبنك  على اأن ل يزيد جمموع ا�ضتثمارات البنك  يف الأ�ضهم املحلية و الأجنبية عن 50% من 

راأ�س مال البنك املدفوع . و تقوم دائرة عمليات اخلزينة )وهي جهة منف�ضلة عن دائرة اخلزينة( مبراقبة �ضقوف الإ�ضتثمارات و يتم اإبالغ جلنة املوجودات 

واملطلوبات عن اأي جتاوزات.

معل�مات عن قطاعات اعمال البنك  )45(

اأ. معل�مات عن اأن�سطة البنك:

يتم تنظيم البنك لأغرا�س اإدارية من خالل ثالثة قطاعات اأعمال رئي�ضية.

العمالء، قرو�س �ضكنية، �ضحب على املك�ضوف، ت�ضهيالت بطاقات الئتمان  - اخلدمات امل�سرفية لالفراد: تتمثل مبعامالت الفراد وت�ضمل ودائع 

وت�ضهيالت احلوالت املالية.

- اخلدمات امل�سرفية لل�سركات: تتمثل مبعامالت ال�ضركات واملوؤ�ض�ضات وت�ضمل القرو�س والت�ضهيالت الئتمانية والودائع واحل�ضابات اجلارية.

- اخلزينة: تتمثل بتوفري خدمات �ضوق املال، املتاجرة واخلزينة، بال�ضافة اىل ذلك تقوم بادارة العمليات التمويلية للبنك من خالل التعامل يف اذونات 

اخلزينة، اوراق مالية حكومية واإيداعات وخطابات قبول لدى بنوك اخرى وذلك من خالل اخلزينة واخلدمات البنكية.
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فيما يلي معلومات عن قطاعات اأعمال البنك موزعة ح�ضب الأن�ضطة:

                 خدمات م�ضرفية          خدمات م�ضرفية                 املجمـــوع           

اأخــرى                2006              2005                      لالفــراد           لل�ضركــات      اخلزينــة  

اآلف الدنانري               اآلف الدنانري           اآلف الدنانري                  اآلف الدنانري           اآلف الدنانري      اآلف الدنانري 

35.350         42.330             1.045 اإجمايل الإيرادات              8.747          12.408     20.130 

الوفر يف خم�ض�س تدين الت�ضهيالت 

3.843          2.214              - الئتمانية املمنوحة للعمالء        205         2.009      -  

30.818          28.922              1.045 نتائج اأعمال القطاع             7.881         8.965     11.031 

)14.291(          )12.970(              - م�ضاريف غري موزعة              -           -       -  

16.527          15.952              - الربح قبل ال�ضرائب               -           -       -  

)4.666(          )4.961(              - �ضريبة الدخل              -           -       -  

11.861         10.991              - ربح ال�ضنة               -           -       -  

معل�مات اأخرى

392.565         500.324             - موجودات القطاع              82.812          124.442     293.070 

  18.221                17.330             17.330 موجودات غري موزعة على القطاعات  -               -       -  

410.786              517.654             17.330 جمموع املوجودات              82.812          124.442      293.070 

343.294         442.667              - مطلوبات القطاع             193.524         102.145      146.998 

67.492         74.987              74.987 مطلوبات غري موزعة على القطاعات  -               -            -  

410.786              517.654             74.987 جمموع املطلوبات                    193.524         102.145     146.998 

834         4.044             - م�ضاريف راأ�ضمالية              -           -       -  

1.000         1.109              - اإ�ضتهالكات واطفاءات              -           -       -  

ب. معل�مات الت�زيع اجلغرايف

فيما يلي توزيع اإيرادات وموجودات البنك وم�ضاريفه الراأ�ضمالية داخل اململكة وخارج اململكة:

                               داخل اململكة                   خارج اململكة                املجمـــوع           

   2005           2006                2005   2006       2005           2006                 

اآلف الدنانري               اآلف الدنانري           اآلف الدنانري                  اآلف الدنانري           اآلف الدنانري      اآلف الدنانري 

35.350         42.330             2.553 اإجمايل الإيرادات              37.549          32.797     4.781  

410.786         517.654             73.546 جمموع املوجودات              399.979         337.240     117.675 

834         4.044             - امل�ضاريف الراأ�ضمالية              3.973         834      71  
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كفاية راأ�س املال  )46(

يتم احت�ضاب ن�ضبة كفاية راأ�س املال وفقًا لتعليمات البنك املركزي الأردين امل�ضتندة ملقررات جلنة بازل، وفيما يلي ن�ضبة كفاية راأ�س املال مقارنة مع ال�ضنة 

ال�ضابقة:

                   2005                                                   2006                         

ن�ضبتـه الـى املوجـــودات            ن�ضبتـه الـى املوجـــودات    

املرجحة باملخاطر              املرجحة باملخاطر    

مع خماطر ال�ضوق املبلـــــغ       مع خماطر ال�ضوق            املبلـــــغ       

 % دينـــــار       %             دينـــــار       

20.18   50.698            19.32      62.232 راأ�س املال التنظيمي   

20.26   50.900           18.66      60.116 راأ�س املال ال�ضا�ضي   

ح�سابات مدارة ل�سالح العمالء  )47(

بلغت احل�ضابات املدارة ل�ضالح العمالء 78.298 دينار كما يف 31 كانون اول 2006 مقابل 382.955 كما يف 31 كانون اول 2005، ل يتم اإظهار هذه 

احل�ضابات �ضمن موجودات ومطلوبات البنك يف القوائم املالية. يتم اظهار ر�ضوم وعمولت اإدارة تلك احل�ضابات يف قائمة الدخل.

ارتباطات والتزامات حمتملة   )48(

      2005   2006                   

دينـــــار                    دينـــــار  

34.980.208 اعتمادات                  49.336.811  

4.294.894 قبولت                  3.694.143  

كفالت :

9.736.798 - دفع                  25.156.481  

10.747.468 - ح�ضن تنفيذ                 10.117.685  

5.590.989 - اأخرى                  14.491.399  

37.496.953 ت�ضهيالت ائتمانية ممنوحة غري م�ضتغلة               35.074.585  

3.846.671 عقود اآجلة بالعملة الجنبية                12.443.675  

9.926.000 عقود مقاي�ضة فوائد                 9.926.000  

       995.374 اأخرى                  362.706  

117.615.355 املجم�ع                  160.603.485 

الق�سايا املقامة على البنك  )49(

بلغ جمموع الق�ضايا املقامة على البنك 2.171.069 دينار كما يف 31 كانون الأول 2006 مقابل 2.036.319 دينار كما يف 31 كانون الأول 2005 

ويف تقدير ادارة البنك وامل�ضت�ضار القانوين فاأنه لن يرتتب على البنك التزامات تزيد عن املخ�ض�س املاأخوذ البالغ 15.500 دينار كما يف 31 كانون 

الأول 2006.
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)50( معايري التقارير املالية الدولية والتف�سريات اجلديدة

معايري التقارير املالية الدولية ال�سادرة حديثا

اأ�ضدر جمل�س معايري املحا�ضبة الدولية معايري تقارير مالية جديدة وتعديالت على معايري املحا�ضبة الدولية القائمة واملبينة تاليا:

تعديالت معيار املحا�سبة الدويل رقم 1- اإي�ساح راأ�س املال 

تتطلب التعديالت على معيار املحا�ضبة الدويل رقم 1- عر�س القوائم املالية، الإف�ضاح عن معلومات متكن من تقييم الأهداف وال�ضيا�ضات والإجراءات 

لإدارة راأ�س املال.  تطبق هذه التعديالت اعتبارا من اأول كانون الثاين 2007.

معيار التقارير املالية الدويل رقم 7 – الأدوات املالية: الإف�ساح 

يتطلب هذا املعيار اف�ضاحات اإ�ضافية حول الأدوات املالية وتاأثريها على املركز املايل والأداء بالإ�ضافة اإىل معلومات حول مدى التعر�س للمخاطر النا�ضئة 

عن الأدوات املالية.  يطبق هذا املعيار اعتبارا من اأول كانون الثاين 2007.

معيار التقارير املالية الدويل رقم 8- القطاعات الت�سغيلية

يتطلب هذا املعيار تعديالت على الطريقة التي يتم من خاللها الإف�ضاح عن معلومات القطاعات الت�ضغيلية.  يطبق هذا املعيار اعتبارا من اأول كانون الثاين 

.2009

التف�سريات ال�سادرة عن جلنة تف�سري التقارير املالية الدولية

التف�ضري رقم 8:  نطاق معيار التقارير املالية الدويل رقم 2

التف�ضري رقم 9:  اإعادة تقييم امل�ضتقات املت�ضمنة 

التف�ضري رقم 11:  معامالت اأ�ضهم اخلزينة للمجموعة

مل يقم البنك بالتطبيق املبكر للمعايري املعدلة واجلديدة والتف�ضريات، وترى اإدارة البنك اأن تطبيق املعايري املعدلة واجلديدة والتف�ضريات لن يكون له تاأثري 

جوهري على القوائم املالية.

اأرقام املقارنة  )51(

مت اإعادة تبويب بع�س اأرقام القوائم املالية لعام 2005 لتتنا�ضب مع تبويب اأرقام القوائم املالية لعام 2006، ومل ينتج عن اإعادة التبويب اأي اأثر على ربح 

ال�ضنة وحقوق امللكية.

بالهام�س  التعامل  تبويب ح�ضابات ذمم  اإعادة  عن  اأ�ضا�ضي  ب�ضكل  نتجت  والتي  لعام 2005  امليزانية  بع�س ح�ضابات  على  التبويب  اإعادة  اأثر  يلي  فيما 

كت�ضهيالت ائتمانية

                  2005                      

التغري                  بعد اإعادة التبويب            قبل اإعادة التبويب  

20.778.725 ت�ضهيالت ائتمانية مبا�ضرة                        206.128.306          185.349.581 

)20.778.725( موجودات اأخرى         19.948.494           40.727.219  
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�ضايف قيمة املوجودات عدد املوظفني    املوقع اجلغرايف     الفرع   

الثابتة باآلف الدنانري            

6.118    255 ال�ضمي�ضاين - �ضارع امللكة نور    الإدارة العامة  

بناية بنك املوؤ�ض�ضة العربية امل�ضرفية الردن والفرع الرئي�سي   

�س. ب 926691 عمان 11190 الردن    

تلك�س 21114، 22258، 23022    

تلفون 5664183/5- 5621801/7     

فاك�س 5686291      

e-mail:info@arabbanking.com.jo    

  e-mail: abc.branch1@arabbanking.com.jo    

     

207    10 ال�ضارع الرئي�ضي      فرع بيادر وادي ال�سري 

�س. ب 140590 عمان 11814- الردن    

تلفون 5861392 – 5823851 فاك�س 5826795    

e-mail: abc.branch4@arabbanking.com.jo    

270    7 �ضارع عرار      فرع وادي �سقرة  

�س. ب 183072 عمان 11118- الردن        

تلفون 4613281/3  فاك�س 4613282    

    e-mail: abc.branch2@arabbanking.com.jo    

    166    8 �ضارع املثنى بن احلارثة     فرع ال�حدات  

�س. ب 621342 عمان 11162- الردن    

تلفون 4756240- 4788687- 4789397     

فاك�س 4756241    

  e-mail: abc.branch7@arabbanking.com.jo    

 22    10 �ضارع و�ضفي التل جممع بهجت جاردنز   فرع تالع العلي  

�س. ب 766 عمان 11953 الردن    

تلفون 5688742- 5688328     

فاك�س 5696342    

e-mail: abc.branch11@arabbanking.com.jo    

35    7 �ضارع �ضبحي العمري خلف مكتبة ال�ضتقالل  فرع ال�س�يفية  

�س. ب 851737 عمان 11185 الردن    

تلفون 5858102/4     

فاك�س 5858107    

 e-mail: abc.branch9@arabbanking.com.jo    

   33    9 �ضارع و�ضفي التل       فرع اربد   

�س. ب 3269 اربد 21110 الردن    

تلفون 027247815/6     

فاك�س 02/7248940    

e-mail: abc.branch8@arabbanking.com.jo    

173    9 ال�ضمي�ضاين بناية مطالقة �ضنرت    فرع ال�سمي�ساين  

�س. ب 926691 عمان 11190 - الردن    

تلفون 5696084- 5689511     

فاك�س 5688571    

e-mail: abc.branch15@arabbanking.com.jo    






