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رؤیتنـا
العمالء. لدى المفضل البنك هو والتمویل للتجارة اإلسكان بنك

تلبــي والمؤسســاتوالشــركات، األفراد قــطاعي في للعمالء عالیة ذاتجودة مبــتكرة، خدماتمصرفیة توفیر
والمصرفیة. المالیة األسواق المستجداتفي وتتواكبمع توقعاتهم وتتجاوز إحتیاجاتهم

حقـوق على العائد في مسـتمرة زیادة وتحقـیق المالیة، البنك قیمة لتعزیز الشاملة الجودة إدارة إعتماد
واإلقلیمیة. المحلیة المصرفیة السوق في وریادة قیادة إلى وصوًال االجتماعیة، مكانته وتدعیم الملكیة،

الواحد. بروحالفریق والعمل المتمیز األداء ومكافأة ورعایتهم، بالموظفین واإلهتمام العمالء، إرضاء

T.Q.M

مهمتنـا

سیاستـنا

الجوهریة قیمنا

 



االستثمار في ناجحًا استراتیجیًا نموذجًا الذيتأسسعام األردن / والتمویل للتجارة اإلسكان بنك یجسد
والصناعة والمتجدد، واالســــتثماريالمبــــدع والمالي المصرفي الفكر في رائدًا ونموذجًا المشـــترك العربـــي
إدارة في االســتراتیجي بــانتهاجالفكر دومًا ملتزمًا العربــیة والمنطقــة األردن في المتجددة الشـاملة المصرفیة
خطاه دفع بـما المصرفیة التكنولوجیا وتوظیف المؤسسـي والعمل المتجدد والتطویر التغییر ومفهوم المصارف،

التمیز. قمة إلى النجاحوالتفّوق مرحلة من بثقة لالرتقاء االستراتیجیة وخططه

في واإللكترونیة التقـلیدیة المصرفیة السـوق صناع أحـد بـأنه البـنك عربوأجانب مصرفیون وصفخبـراء
قـائمة تصّدر من الخصبـة الغنیة مسیرتها من تمكنتخالل عربیة أردنیة مصرفیة مؤسسة كونه األردن
المؤسســات بثقــة وحــظي ، والنوعیة الرقــمیة الرئیســیة المالیة المؤشـرات من العدید في األردنیة المصارف

ودولیـة. وعربیة محلیة وتمیز تقدیر المستوىوبجوائز رفیعة دولیة وبتصنیفات والدولیة، والعربیة المحلیة

المالیة البـنك مكانة تعزیز في سـاهم مما
، واالسـتثماریة والمالیة المصرفیة المؤسسـات ثقة وأكسبته ، والدولي والعربي المحلي المصرفي الجهاز داخل
قدرها البالغ الملكیة حقوق وبمعیار ، أردني دینار ملیون البالغ رأسالمال بمعیار األول البنك حیثیعتبر

أردني. دینار ملیون

تقـاریرها في التصنیفالدولیة بـعضمؤسسـات أوردته حسـبما
وقـــــنوات ، لألفراد المصرفیة الخدماتوالمنتجات توفیر في وتنوعًا تطورًا األكثر البـــــنك ألنه وذلك المختلفة،

منها. اإللكترونیة وخاصة توزیعها
، األردن في فرعًا منها فرعًا فروعه عدد حـــیثیبـــلغ ،

البحرین. مملكة في واحد وفرع فلسطین في فروع وأربعة
فيطلیعــة بأنه التصنیفالدولیة بعضمؤسسات حیثاعتبرته ،

المحلیـة اإللكترونیة المصرفیة السوق فيمجال األردنیة البنوك

مؤسســة قبــل من الممنوحله تصنیفإئتماني علىدرجة الثالثة وللمرة حـافظالبــنك *
اإلئتماني التصنیف درجات أعلى من ویعتبـر أیلول فيشـهر الصادر تقریرها في الدولیة

من للبـنك التصنیفاإلئتماني رفعتالمؤسسـة كما المحلي، المصرفي الجهاز داخل المالیة المالءة حسب
حــین في الســیاديلألردن، التصنیف ارتفاعسقـف مع ینسـجم وهذا ، األجنبـیة للعمالت األجل طویل إلى

المستقبلیة النظرة في تصنیفمستقر على البنك حصل
األجنبـیة بـالعملة للمطلوبـات و األجل طویلة األجنبـیة بالعملة للمطلوبات تقییم البنكعلى حصل *

عام مؤسسة قبل من األجل قصیرة

لمجموعة التابعة الدولیة البانكر بجائزة البنك فاز
التي ، والدولیة المحلیة الجوائز سجل إلى لتضاف لعام األردن في بنك كأفضل
وفاز الوطني. المستوى على تمیز جائزة أرفع وهي للتمیز الثاني اهللا عبد الملك بجائزة تّوجت

اإللكتروني األردن مؤتمر في التمیز بجائزة كمافاز لعام العربیة الجودة بجائزة
الدولیة الجودة نظام شهادة على وكفاءة بجدارة وحصل
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الرقــمیة اإلنجازات مجال في ســواء البــنك یتبــّوأها التي المتقـدمة المراكز على بـاختصار الضوء ولتسـلیط
یلي:ـ بما تلخیصها فیمكن ، والنوعیة

واإلسـالمیة العربـیة اتسـمتبشـمولیتها قـویة رأسمالیة قاعدة

األردن في تجزئة بـنك أكبر

المملكة في مصرفیة شبــكة أكبــر

المصرفیة التكنولوجیا فيمجال الرائد

المستوى: رفیعة دولیة تصنیفات

: وعربیة محلیة تقدیر شهاداتوجوائز
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المصرفي العمل میدان في للتمیز متكاملة استراتیجیة اتباع -( )7
واإلدارة ، االســتراتیجي التخطیط لمفاهیم انتهاجالبــنك على وعالوًة للبــنك االســتراتیجیة لألهداف تحقیقـًا
تؤكد اسـتراتیجیة قـواعد على البـنك اسـتند فقـد ، مؤسسیة لثقافة وتبنیه باألهداف
على البـنك وسـوفیعمل ، واالسـتثماريالمتجدد والمالي المصرفي الفكر في تمّیزه في االسـتمرار على حـرصه

یلي:ـ ما اإلستراتیجیة القواعد هذه أبرز ومن ، العام في االستراتیجیات هذه تطویر
، الملكیة حقوق على العائد في مستمرة زیادة تحقیق على بالعمل وذلك ، المساهمین مع العالقة في أ)-التمیز
الرئیســیة، المالیة فيمختلفالمؤشــرات المالیة البــنك مكانة وتدعیم ، الموجودات على العائد معدالت وتعظیم

الموجودات. نوعیة تحسین في االستمرار على عالوًة
وتحقـیقرضاهم ، احـتیاجاتهم وتلبـیة ، العمالء مع العالقـة في ب)-التمیز

الدائم الوالء إلىدرجة وصوًال
األفراد قـــــطاعي في العمالء احـــــتیاجات لتلبـــــیة ، التوزیع والخدماتوقـــــنوات المنتجات في ج)-التمیز
وبالوقتالمناسـب ، المناسبة التوزیع بقناة ، المناسب للعمیل المناسبة الخدمة تقدیم إلى وصوًال والمؤسسات،

المناسب. وبالسعر ،
لتتواكب ، والسیاسـات النظم في إحداثتغیراتجوهریة في باالستمرار وذلك ، التشغیل عملیات في د)-التمیز

الحدیثة. المصرفیة الصناعة متطلبات مع
بـــالتغییر تؤمن ومحـــفزة مؤهلة، بشـــریة كوادر بـــناء إلى وصوًال البشــریة، الموارد إدارة في هـ)-التمیز

المستمر. والتحسین والتطویر
للبنك. التنافسیة القدرات وتدعیم المنافسة، في و)-التمیز

وأهدافه. البنك غایات خدمة في وتوظیفها المعلومات، تكنولوجیا في ز)-التمیز
بــیئة في العدیدة المتغیرات نتیجة ، المالیة المؤسســات أصبحــتتواجه التي ، المخاطر إدارة في التمیز ح)-
ومخاطر اإلئتمان (مخاطر المصرفیة المخاطر علىصعید ســـواء بــازل لجنة متطلبــات فيظل خاصة العمل،
المخاطر الســـمعة، مخاطر التشـــغیل، (مخاطر التجاریة المخاطر علىصعید أو الســـیولة)، ومخاطر الســـوق

االستراتیجیة). والمخاطر القانونیة

(Corporate Culture)

(Customers’ Satisfaction)
(Loyalty).
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2004



   

الرحیم الرحمن اهللا بسم

الكرام،،، المساهمین حضرات
اهللاوبركاته،،، ورحمة علیكم السالم

للمؤسسـات الرئیسي الدافع بذلك وتشكل المصرفي، العمل تواجه بتحدیات دومًا حافلًة االقتصادیة البیئة تبقى
والتكّیف التأقـلم على والكفاءة القدرة اإلسكان) (بنك الرائدة أثبتتمؤسستنا وقد الفّعال، واألداء للنمو المصرفیة
خالل ونتائجأعماله البـنك أداء فجاء ، االقـتصادیة البـیئة التيشهدتها المستجداتوالمتغیرات مع إیجابي بشكل
المصرفیة السـوق في المتقـدم موقـعه على المحافظة من األداء المستوىمن بهذا حیثتمّكن متمیزًا، عام

المصرفي. العمل فيمختلفأنشطة جیدة إنجازاتومعدالتنمو وتحقیق المحلیة،
الكرام،،، المساهمین حضرات

معدالتنمو حقــق قــد البــنك أن المالیة، البــیانات حـیثُتظهر السـنويالثالثین، التقـریر أیدیكم بـین تجدون
أيبزیادة دینار ملیون ( الموجودات( مجموع حیثبلغ المیزانیة، بنود مختلف في ومتوازنة متصاعدة
الرأســمالیة قــاعدته تدعیم البـنك واصل كما ، (% ) مقـدارها نمو وبنسبـة ، دینار ملیون ( بـلغت(
ملیون ( إلى( لتصل عام نهایة في المسـاهمین وزادتحقـوق اإلحتیاطیات عززت إضافیة، بموارد
المركز على حـافظ قـد البـنك یكون وبـذلك .(% ) ونسبـتها دینار ملیون ( ) مقـدارها أيبـزیادة دینار،

المحلیة. المصرفیة السوق داخل لدیه، الملكیة) (حقوق حجم بمعیار األول
حیــــثبلغــــت ،" رأسالمــــال في"كفایة عالیة نسبة تحقیق في المختلفة البنك ساهمتاحتیاطیــــات كما
تجاوزت كما ،(% ) البــالغة المركزياألردني البــنك من المطلوبــة النسبــة تفوق نسبـة وهي (% )

.(% ) "بازل"البالغة الدولیة التسویات بنك متطلبات
اإلیرادات صافي في ملموسـة تحّققـتزیادة فقد ، عام تحققتخالل التي اإلیرادات استعراضبنود لدى
ونسبتها دینار ملیون ( ) مقدارها أيبزیادة دینار، ملیون (٨٩ ) إلــــى حیثارتفعتلتصــــل التشغیلیة،
دینار ملیون ( ) مقدارها أيبزیادة دینــــار ملیون ( ) لیبلغ التشغیل صافيدخــــل زاد كما ، (% )
ملیون (23 ) عام نهایة في والعموالت الفوائد اإلیراداتمنغیر صافي بـــلغ كما .(% ) ونسبــتها

.(% ) ونسبتها دینار ملیون ( ) مقدارها أيبزیادة دینار
مقدارها أيبزیادة دینار ملیون ( واالقتطاعــــات( الضریبة قبل للبنك بلغـــتاألرباحالصافیة وبهذا
( واالقتطاعــات( الضریبــة األربــاحبعد صافــي بلغ كما ، (% ) نمو وبنسبة دینار ملیون ( )

.(% ) نمو وبنسبة عام ألفدینارعن ( ) مقدارها أيبزیادة دینار ملیون
فقـد والمدخرات، الودائع اجتذاب مجال في الشـدیدة بالمنافسـة المصرفیة البـیئة الوقتالذياتسمتفیه وفي
أيبزیادة دینـار ملیون ( ) لتبلغ الودائع أرصدة حیثزادت النشاط، فيهذا المتقدم مركزه على البنك حافظ

. عام كانتعلیه عما (% ) نمو وبنسبة دینار ملیون ( ) مقدارها
في اسـتمر فقد فرصاستثماریة، والبحثعن واإلجتماعیة االقتصادیة التنمیة عملیة في البنك لدور وتجسیدًا
العالي العائد ذات فرصاإلقـراضالجیدة، مسـتهدفًا االقـتصادیة، القـطاعات لمختلف التمویلیة االحتیاجات تلبیة

عام خالل الممنوحـة االئتمانیة القـروضوالتسـهیالت حـجم بـلغ فقـد المجال هذا وفي القلیلة. والمخاطر
الحجم. والمتوسطة والصغیرة الكبیرة والمؤسساتوالشركات ُمنحتلقطاعاتاألفراد دینار ملیون ( )

الحــكیمة للتوجیهاتوالسیاسـات ترجمة جاءت عام تحققـتخالل التي والنتائجالجیدة البـنك أداء إن
قـواعد على مستندة واقتدار، بكفاءة وتطبیقها بتنفیذها التنفیذیة والتزمتاإلدارة البنك مجلسإدارة التيرسمها
مختلفقـطاعات في والتحدیث، والتطویر التغییر وسیاسة االستراتیجي، انتهاجالتخطیط أبرزها من ومرتكزات

خدماتومنتجاتجدیدة وابتكار تطویر على التركیز مع المصرفي، العمل
قـــطاع تطویر في االســـتمرار على عالوة وتطلعاتهم، احـــتیاجاتهم وتلبـــي ، العمالء رغبـــات مع تنســجم
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العاملة، البشـریة للكوادر البـنك یولیها التي والرعایة اإلهتمام جانب إلى هذا ، البـنك لدى المصرفیة التكنولوجیا
الممتاز. المصرفي األداء على قادرة لتكون وتأهیلها بتدریبها

العربـیة األسـواق في للبـنك مصرفیة انطالقة أول عام شهد فقد الخارجي، والتواجد التوسع إطار وفي
افتتاح تم كما الخلیجالعربـي، منطقـة في األول الفرع وهو البحـرین مملكة في للبنك افتتاحفرع حیثتم الواعدة،
(% ) بنسبة فیه حیثیساهم األردني اإلسكان لبنك تابع بنك وهو الجزائر) في والتمویل للتجارة اإلسكان (بنك
العربــیة الجمهوریة في والتمویل) للتجارة الدولي تأســیس(المصرف إجراءات اســتكمال تم كما رأسـماله، من
إشهار حیثتم رأسماله، من (% ) بنسبة فیه ویساهم أیضًا، األردني اإلسكان/ لبنك تابع بنك وهو السوریة،
التجاري، السـجل في السوريوتسـجیله مجلسالوزراء ترخیصالمصرفمن تم أن بعد وذلك المصرفرسمیًا

. عام من األول الربع في أعماله المصرف یباشر أن ویتوقع
تسویقوحلقـة مركز لیكون بغداد، في للبنك تمثیل افتتاحمكتب تم فقد العراقیة، السوق نحو التوجه إطار وفي
المعامالت إلنجاز معها تعاون اتفاقـیات توقـیع تم التي البـنوك تلك وخاصة العراقیة، والبنوك البنك بین ما اتصال

البلدین. في العالقة ذات األعمال لمختلفالمؤسساتوالشركاتورجال التجاریة المصرفیة
اإلقرار مع ،(% ) بنسبة المساهمین أرباحعلى بتوزیع البنك مجلسإدارة یوصي النتائج، هذه وفيضوء
قـد جوهریة أيأمور وجود عدم مؤكدینعلى ، فّعال رقابـة نظام وتوفیر البـیانات، عنصحة بمسؤولیاتنا الكامل

. القادمة المالیة السنة خالل فّعال بأداء البنك استمراریة على تؤثر
المساهمین،، السادة حضرات

الجهاز مع التعاون على الدائم لحـرصها الرشـیدة للحـكومة والتقدیر بالشكر أتقدم أن یسعدني المناسبة، بهذه
إدارة في الفاعل لدورهم إدارته والقــائمینعلى المركزياألردني للبــنك والتقــدیر الشـكر أوجه كما ، المصرفي
، الدینار صرف النقديوثبـاتسـعر االستقرار دعم في ودورهم جهودهم لهم ومقدرین مثمنین النقدیة، السیاسة

عام. بشكل األردن في المصرفي الجهاز أداء تطویر على المستمر والعمل
االسـتثماریة بـالمجموعة ممثلین المساهمین كبار وتعاون دعم أیضًا، والتقدیر واالعتزاز بالثقة جدیر هو مما
والمصرف ، اإلجتماعي للضمان العامة المؤسسـة و ، محـفوظ بن سالم الشیخخالد ومجموعة الكویتیة العقاریة
الجمهوریة وحـكومتي ، قـطر دولة واالسـتثمار/ اإلقـتصادیة للشؤون والمجلساألعلى الخارجي، اللیبي العربي

ُعمان. وسلطنة اإلسالمیة اإلیرانیة
على والبحـــرین وفلســطین األردن فروع في العاملین وجمیع التنفیذیة لإلدارة والشــكر التقــدیر أســجل كما

لمؤسستهم. اإلخالصوالوالء معاني بأسمى الدوام تمیزتعلى التي جهودهم
فيظل والمواطن الوطن وخدمة أهدافها تحقــیق في االسـتمرار من لتتمكن مؤسسـتنا، خیر فیه اهللالما وّفقـنا
إبـن حـمزة األمیر وليعهده الحسـینوسـمو إبـن اهللالثاني عبـد الملك الهاشـمیة الجاللة صاحـب حـضرة قـیادة

اهللاورعاهما. الحسینحفظهما

وبركاته،،، اهللا ورحمة علیكم والسالم

الخوري زهیر
رئیسمجلساإلدارة

2003

52

49

2004

15

2004



الرئیس:

: الرئیس نائب

: األعضــاء

البحرین. الرأسمالیة/ لإلستثمارات القابضة الشركة ممثل

عضوًا
عضوًا

. الكویتیة العقاریة اإلستثماریة المجموعة ممثل

. الكویتیة العقاریة اإلستثماریة المجموعة ممثل

األردن. اإلجتماعي- للضمان العامة المؤسسـة ممثل

األردن. اإلجتماعي- للضمان العامة المؤسسـة ممثل

. الخارجي اللیبي العـربي المصـرف ممثل

. الخارجي اللیبي العـربي المصـرف ممثل

قطر واإلستثمار/دولة اإلقتصادیة للشؤون األعلى المجلس ممثل
اإلیرانیة الخارجیة اإلستثمارات شركة ممثل

عضوًا

ویونغ وإرنست وتوش)- دیلویت في (أعضاء وشركاهم سابا الحسابات: مدققو

أبو سید السید عن بدیًال اإلیرانیة، الخارجیة اإلستثمارات لشركة ممثال أردكاني شمس علي الدكتور تعیین تم *
من إعتبارًا مرعشي .2003/7/12الحسن

الخوري. زهیر السید

بافقیه محمد عثمان السید

محفوظ بن سالم خالد الشیخ
السعودي عمار اهللا عبد السید

الراشد طاحوس احمد السید
الهنیدي سعد السید

الفتاح عبد أحمد السید
الجدع محمد الرحمن عبد السید

الكیب الحفیظ عبد اللطیف عبد السید
بالخیر فرج أحمد السید

ثاني آل جاسم بن علي الشیخ
أردكاني* شمس علي الدكتور

العام المدیر / الدویك القادر عبد السید

 



اإلدارة مجلس رئیس
العام المدیر

العام المدیر نائب
العام المفتش

اإلداریة العام/ المدیر مساعد
اإلئتمان العام/ المدیر مساعد

العامة والعالقات واألبحاث التسویق العام/ المدیر مساعد
اإلئتمان مخاطر / العام المدیر مساعد

المالیة / العام المدیر مساعد
اإلداریة والخدمات الممتلكات إدارة / التنفیذي المدیر

التجاري اإلئتمان التنفیذي/ المدیر
واإلستثمار والخزینة الخارجیة العالقات التنفیذي/ المدیر

البشریة الموارد إدارة / التنفیذي المدیر
األردن فروع شؤون / التنفیذي المدیر
المصرفیة العملیات التنفیذي/ المدیر
والخزینة اإلستثمار تنفیــذي/ مدیر

التدریب / التنفیذي المدیر
المنتجات. وإدارة التطویر / التنفیذي المدیر

األنظمـة / التنفیذي المدیر
(Corporate finance) الشركات تمویل / التنفیذي المدیر

القانوني المستشار
فلسطین فروع اإلقلیمي/ المدیر

البحریـن مملكة / اإلقلیمي المدیر

الخوري زهیر
الدویك القادر عبد

زاهدة حسین محمد غازي
عوده خلیل عوده
العلي الدین محي

الزعبي نایل
زید ابو محمد
حماده علي

المشني عاید
الظاهر ابراهیم
الزعبي سلطان
فضایل عوض

الرفاعي محمود
یغمور كمال

الجعبري روبین
ملحس عمر
غیشان فاتنة
فرحان محمد

* حسني فیصل
السعدي إیهاب

جرار سلیم
البرغوثي محمد
الشرابي عدنان

تنفیذیا مدیرا كمال السید/محمود تعیین تم ،وقد من اعتبارًا البنك من حسني فیصل السید استقال *
من إعتبارا األنظمة إلدارة

2003/10/21
2004/2/16

 



واإلقلیمیة الدولیة واالقتصادیة السیاسیة بالتحدیاتوالمتغیرات الزاخرة األعوام اكثر من عام كان لقد
دول واقــتصادیات عام بشــكل العالمیة االقــتصادیات على سلبــیة اسـتراتیجیة مؤثرات حـملتفيطیاتها والتي

خاص. بشكل المنطقة

نتائج أثرتعلى تقلبــاتمتســارعة الذيشــهد المصارفوالمال، عالم إلى المؤثراتلتصل امتدتهذه وقــد
من والتمویل للتجارة اإلســكان بــنك تمّكن ذلك ورغم أنه إّال والمحــلیة، واإلقـلیمیة الدولیة المصارف من العدید
محافظًا ، إیجابي بشكل والتكّیفمعها ، المتغیرات هذه مع التأقلم علىسرعة وأثبتقدرته التحدیات، هذه تجاوز

. عام تحققخالل عما معدالتها تقل وال فيمختلفنتائجأدائه متوازن نمو على

كل في مراعیًا جدیدة، واسـتثماریة ومالیة مصرفیة وأنشـطة عمل میادین البـنك بـدخول عام تمیز لقـد
تحقـیق نفسالوقـتعلى في التركیز مع فّعال بشـكل وضبـطالمخاطر، المرتفعة العوائد تحقـیق بـین التوفیق ذلك
الحثیثنحو البنك سعي ولعل النفقات. وترشید التشغیل وكفاءة اإلنتاجیة وتحسین الخدمة وجودة العمالء، رضا
المجال، فيهذا الســوق قــیادة على المحـافظة من مّكنه قـد العام، هذا خالل المصرفیة التكنولوجیا قـاعدة تطویر
في وتنتشر تتسع بدأت التي اإللكترونیة، التوزیع وقنوات الخدمات من المزید تقدیم نحو التوجه في السّباق وكان
تفرض بــدأت التي واالتصاالت المعلومات تكنولوجیا وثورة األسـواق، وتحـرر العولمة، فيضوء البـنوك، عالم

والمصرفي. االقتصاديوالمالي الواقع على نفسها

،

حــیث ومتوازنة، جیدة حقــقمعدالتنمو قــد البـنك أن نجد الرئیسـیة، المالیة المؤشـرات الحـدیثعن ولدى
الموجودات إجمالي حــیثبــلغ الموجوداتوالمطلوبــات، جانبـي في متصاعدًا نموًا العمومیة سـجلتالمیزانیة
نسبــتها بــزیادة عام نهایة في دینار ملیون ( ) مقابــل العام، هذا نهایة في دینار ملیون ( 20 )

( )

وبلغتحقوق اإلحتیاطیات، حیثتعززت إضافیة، مالیة بموارد الرأسمالیة قاعدته لتدعیم جهوده البنك واصل
عام نهایة في دینار ملیون ( ) مقابـــــــل دینار ملیون ( ) عام نهایة في المساهمین

المحلیة. المصرفیة السوق داخل المعیار بهذا األول مركزه على حافظالبنك وبذلك ، ( ) قدرها نمو وبنسبة

المالیة المالءة معدل حـــیثبـــلغتنسبــــة رأسالمال، كفایة مجال في عالیة معدالت بتحقـــیق البـــنك تمّیز
بــنك متطلبــات وتفوقكذلك ، ( ) البــالغة المركزياألردني البــنك متطلبــات یفوق ما وهو ( )
وتطوره نموه وآفاق للبـنك المالي المركز متانة جدید من یؤكد مما وهذا ، ( ) البـالغة بازل الدولیة/ التسویات
حسـب العالم، في بنك أكبر بین من ( ) المرتبة تبّوأ البنك أن إلى اإلشارة تجدر الصدد وبهذا المستقبلي،

) لمجموعة Bankerالتابـــعة الـ مجلة أجرتها تحـــلیلیة دراســـة حســـب المعیار هذا
. عام تموز في الصادر فيعددها (

ومتغیرات اتسـمتبـمؤثراتاسـتراتیجیة ودولیة، وإقـلیمیة محـلیة ومصرفیة ومالیة اقـتصادیة وسطبـیئة
حـرصتاإلدارة بشـكلخاص، المصرفي الجهاز أداء وعلى عام، بشـكل االقـتصاد أداء انعكاساتعلى وكانتلها
والریادة القـیادة موقـع على البـنك لیحافظ واثقة مدروسة استراتیجیة وفقخطة العمل استمراریة على التنفیذیة

المحلیة. المصرفیة السوق داخل

Financial Times
Group

2003

2002

2003

2002 1773 20 ,1
%13,9

2002 265,2 279,1 2003
%5,2

%12 %26,03
%8

1000 55

2003

: النتائجالمالیـة أبرز

العمومیة المیزانیة

الملكیة حقوق

رأسالمال كفایة

التمیز قمة إلى ... والتفوق النجاح قمة من



والعموالت الفوائد إیرادات

والعموالت الفوائد اإلیراداتمنغیر

التشغیلیـة اإلیرادات

التشغیل دخل صافي

واالقتطاعات الضریبة الربحقبل صافي

( ) مقابــل عام نهایة في دینار ملیون ( إلى( لیصل والعموالت الفوائد إیرادات ارتفعصافي
.( ) نسبتها بزیادة عام نهایة في دینار ملیون

ملیون ( ) مقابل دینار ملیون ( ) العام نهایة في والعموالت الفوائد بلغتاإلیراداتمنغیر
.( ) نسبتها بزیادة عام نهایة في دینار

عام نهایة في دینار )ملیون ) إلى )حـیثارتفع ) نسبـتها زیادة التشغیلیة اإلیرادات صافي سجل
. عام نهایة في دینار ملیون ( ) مقابل

نهایة في دینار ملیون ( ) مقابل دینار ملیون ( ) حیثبلغ ، التشغیل دخل فيصافي زیادة البنك حقق
.( ) قدرها نمو وبنسبة عام

محـلیًا الفوائد انخفاضأسـعار رغم لألربـاح، ومتوازن متصاعد نمو مسـتوى على المحافظة في البنك استمر
حـیثبـلغت واإلقـلیمي، المحـلي المصرفي العمل ببـیئة المحـیطة اإلقـتصادیة الظروف ورغم وعالمیًا، وإقـلیمیًا
ملیون ( ) مقابل عام نهایة في دینار ملیون ( واالقتطاعات( الضریبة قبل الصافیة أرباحالبنك

. عام نهایة في دینار
عام نهایة في دینار ملیون ( ) مقابــــل عام نهایة في دینار ملیون ( الربح( صافي وبلغ

.

63,7 2003 65,7
%3,1 2002

13,9 23,7 2003
%70,3 2002

89,4 %15,2
2002 77,6 2003

28,8 31,6
%10 2002

30,1 2003 31,7
2002

21,95 2003 22,51
2002
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Cross Selling

Cool Net Pre-Paid Cards

Mobile A.T.M Drive Through

Visa Electron
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S.M.S

Iskan Internet Shopping Card



              
                 
                     
                 

              

              
              
               
                  

       

                
                
                 
                   
            
              

          

            
              
                   
              





Virtual Branches

Call Center

Phone

Wap- Cash Mobile Bank Home Bank Bank

Visa

Master Card

MC P.O.S

M.C Electronic

C.S.C

GCC-Net













 

 





   



  

    

   

                 
       

                
              
             

              

           
                
                
                

               

               
                 
                      
                  
                  

       

              
             
                 
                 
                 
                 
                  

    

                   
                      

      

Sub Agents

Western union

E-Marketing

Model Branch

VIP



 



 







 

 

      

       

               
           
              
                  

      
                
               
                   
                

  
              
             

      
                

        

                  
                    
                     
                   
                   

      

                 
      

           
               
            
            
                  
               
                
             

      

E-Goverment

Moody’s Risk Rating

Credit Scoring





 

 







  



         
             
           

        

                    
 

                
         

           

                 
          

               


              
       

             
          

              
                  
                 
                 
                 

         

                
              

       

Corporate Finance

Corporate Clints

Private Placement Road shows

Finance Close

IPOS



BOT,BOOT

  

        

   

Project Finance BOT,BOOT
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Internet Banking

Internet / Corporate Banking

Security Policy

Contact Center

Css & Tcs

Content & Filtering Monitoring MS W200 Active Directory

LAN SecurityAssessment

DB2

Data Warehouse

System Development Life Cycle/ Rational

PCs

IBM

Hardware & Software

Backup
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Excellence In Service
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Learning Bank
Smart Line Technical Analysis

Method Technologies

The Institute of International Balanced Scorecard
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Project Management

 









 

Certified Financial Analyst
Certified Internal Auditor

Project Management Professional

n ine LearningO L



 
 

       
      

  
      
     

 
 

   


 
 
 




 
 

 
 
 



C.P.A

C.M.A

C.I.A

C.F.A

C.I.S.A

C.C.S.A

C.I.D.A

Call Center Certificate

M.C.S.E

B.C.I.P

P.M.P



    

















































































































                
                 
                 

                   

                   
       

               
              

      
       

   
      

    
                   

     

                
                 

                
                

        

                  
                  
             
                  
                  

  
                 
                  

 
                  

           









 







 

















 









 





  




                 
               
                

         

                
     





 
              
          
             
                
                 
                
            
                  



             
                     
                
             

 







 



                 
               

     

               
                 

             
                 
                   

       
                  

          
              

              
             
                


                 
             

      
              
               

   
                  
              

           
                
            
                 

           
              
                 

               



II

 

  



  
       

   

        





















































































              

  


































    

    
    

  
   

   
     

    
  

 
 

  
 

   
 
 
 

 
 

  
 

 
  

    
 

 
 

  
    

 
   

    
  

    



  

  










































































































 
 
 
 

  
    

      
    

  
     

  


 
  


  

  
  

  
   

     
  

  
   

      
   

     
        

    
     

     
   

  
        

   

              



   
        

   

  

  
































 






























































              

    
     




  
 

      


       
    

       
    

    
    

     
   

   
   

   

        
  

     

    
    

      
      

  
      

    
   

   

      
      

        
   
      

      

        




  

     
       

   














 
 

  



 
























































  
   

  
   

    
  

 
     

 
    

   
   





































































   
  

   
    

  
 

     
 

    
   

   



  





























































 
  




  
 

 


 
 













































































              


























  

   





    

  

   

   

                
                  

        
               

               

               

              
              

 
                

        
         

         

               
                  
                
                
                    

       

                    
             

               



 

     

 

  

 

    

  

 

    
     

   



  

   

     

  








         
                

    
        

                
     

                
              

               
                
                       

          

                
             
                   

            


                 

          
          

   
  

                  
      





 



     

   

  

     

                
                

  

                
            

                    
       

                
             

                
                

     

              
   

                  
                
               
                    

 

               
      





 





                    
             


            
            

       

                
               

          
                 

         
             
               

              

                  
               

                
                 
                 
                      
                
                  

  

 

   

  

   

      



  

 

     

     

      

 

              
                  

          

                 
                   

   
             

                 
                   

         

         

              
        

           

                   
                   

      

                 
                   



 



              
        

                  

   

 

     

     
      

   

   
   

   
   

   

  
   

 
   

  
 

                    
   



  

       

  

   

   
   

   
   

   

     
      

       

  











    
 

    
 

    
 

     
 













       

      
      

 
 

 
 

 
 

 
 

   
   

    
    

  
 

 
 

 



















































  

         
    

       









    
     

         
     

       



























  
  
  

 


     
  


  



    






















       

  























 


 

    
  
  

 
 

  
 

  



                   

                  
                 

        
                 

          
                

               

   

   

   

   

  

    

   

 

   
  

    
   

  
    

                 
       

 

   

       
              

  

    
















































             

       















   
     
    

    
   

       
         

     

 




 







 































                 
                    

                 
                     

             

   

  

    

  

  

  

       













      
       

 
   

   



  

       











      
      

 










                  
                    

     

 

  



  

  

 
    

    

     

   

     

    

    

   

   

   

   

   

   

    


    


    


    

 

 



 



  











 
 

 
  




























































   

   



 

   
 

   
 

  

       
























    

   
  

         
    

  
      



               
                     

     



   

 

      
    












 
 

 
  






































































   



 

   
 

   

   
 



       

  

      



































     

  

  
    

 

     
  



  

   
  















    

   
 

   


                   
              

                      
              

               
              

                     
                     

                   
             

   
   

   
   

  
  

 
     

    
  

    
    

   

   
  

       

    














































 




 

 

 


 

 

 


















   

  

  



     


     
     
     

    
























 

 

 

 

 












 

 
 
 

 



























       

        
       



        



   

 
 

 
 


 
 

        

 
 

 
 


 
 



      

   

   



     


      
     

     
     
     

      



    
 

   
 
































  

   
      

  
           

    
 

   
 































  

   
  

       



































      

   
   

   
   

 
  

 
  
 

 
 



               
   

 





  

    
          

       





















                       
                         

  
                
                       

   

 



  

   
     
     

   
    

        
   

      


  

   

   
    

    






  
             















   
    

    






  
     













        
           



  

       

 





  
                

 
                  

        
 

                  
 

              
                          

     
  

        

 

     

 



   





   

























  

      
        

  



   
   

     
   

























  
   

   
      

   

  
   
    

       
















   
  

   
       

  
   



                   
 

  



    

  

   
       

































  
  

  
 
 

   
     

  
   

    


  
   

       





























   
   

    
 

   


 
 

   

  

   
      













 
  

   
  

 









  

       
    


















    
        

 
       



  

    
      






































   
    

  
  

  
 

   
  

    
  

  
 



  
   

      

























  
    

    
   

 
  
  











  

    
      


















































    
 

  
    


    




  


  
    
   

   
 

       
     

  


  

     
      













 
   

     

  

       
      











  
     

     














  

        
                  

       











    
          

         
        

    

  
     















































































































          

    
       

              

 
 


 

 


       

       
              




































 
    

    

    

   
   

     
   

 
   

 
 
 





































     


































































































      


    

    
    

  
   

   
     

   
  

 
 


   

 
 
 

 
 

  
 

 
  

   
    

  

             

 

                  
                 
               

              

  



    










































































































 


















        
  







   






































































































































            

           


    

    
    

  
   

   
     

   
  

 
 


   

 
 
 

 
 

  
 

 
  

   
    

  

    


























































































































        
  







   

                   
               
               

  



             









































































































            



































             

     


    

    
    

  
   

   

   
  

 
 


   

 
 
 

 
 

  
 

 
  

   
 

 

    









































































































































     
  

  



   

           


















































































































            




































             


    
    

    
  

   
   

     
   

  
 

 


   
 
 
 

 
 

  
 

 
  

   
 

 


















































































































































  
       



          
            



  



















   

    
   

  






  

 
 







   

   













































    
   

  






  





    































   
 
 










  
 

   
  

 



            

  



































  

  

  

 

      
      

    

 

  
  

 
 

   
   

     

    

       



   

 

 

 

  



 

 





   
                
                

              

  
             

   

               
                 

  

                   
          

















  

  
  

    











  

       



  

















































  
     









             
    



   





























  
    
















    
   

  


 
    


       

  

      

 
 
 


    

   
  


 

    


       
  

      
 

 
 






    

    
              
                  

    





 

 



   

 



    

  





  
              

              
              
              
                 



  
                   

   

  
  

  
 

 
   

 
 

  
 

 
   



 
 


