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جمل�س الإ دارة -

كما يف 2009/12/31

معايل الدكتور مي�شيل عي�سى مو�سى مارتو  -رئي�س جمل�س الإ دارة/املدير العام

ال�شيخ علي بن جا�سم �آل ثاين

ال�سيد عبد اهلل مبارك �آل خليفة

ال�سيد يو�سف حممود النعمة

ال�سيد حممد علي اخلليفي

ال�سيد علي عبداهلل دروي�ش

ال�سيد حمود جا�سم الفالح

ال�سيد حممد �سعد املنيفي

ال�سيد حممد حممد بن يو�سف

ال�سيد خمتار علي القنا�ص

نائب رئي�س جمل�س الإدارة

ممثل بنك قطر الوطني

ممثل املجموعة اال�ستثمارية العقارية الكويتية

ال�سيد ثابت عي�سى الور

ممثل بنك قطر الوطني

ممثل بنك قطر الوطني

ممثل بنك قطر الوطني

ممثل املجموعة اال�ستثمارية العقارية الكويتية

ممثل امل�صرف الليبي اخلارجي

ال�سيد جهاد علي ال�شرع

ممثل امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي /الأ ردن ممثل امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي  /الأ ردن

ممثل امل�صرف الليبي اخلارجي

ال�سيد �أحمد بن �سعيد املحرزي

ممثل وزارة املالية � /سلطنة عمان

ال�سيد حمي الدين العلي �أمني �سر جمل�س الإدارة
ديلويت �آند تو�ش “ ال�شرق الأ و�سط “ – الأ ردن
مدققو احل�سابات � :إرن�ست ويونغ


الدارة
كلمة رئي�س جمل�س إ
ي�سرنا تقدمي التقرير ال�سنوي ال�ساد�س والثالثني لبنك اال�سكان للتجارة والتمويل ،م�سجلني يف هذا العام ال�صعب
�إجنازات جيدة ،رغم ا�ستمرار الظروف التي جاءت بها أالزمة املالية العاملية ،وما كان لها من �آثار وتداعيات �سلبية
على أ��سواق املال واقت�صاديات خمتلف دول العامل.
أ
فالزمة التي بد أ�ت يف الربع أالخري من العام  2008كان من الطبيعي أ�ن متتد �آثارها ونتائجها ال�سلبية على العام
التايل  ،2009حيث كانت التوقعات أ�ن ي�شهد العام � 2009 /ضغوطا انكما�شية على حجم ومنو االقت�صاد العاملي
“وهكذا كان” ،رغم التدابيـر و�إجراءات الت�صحيح التي اتخذتها “الدول الكربى” والتي مل تظهر نتائجها كاملة
خالل تلك الفرتة الق�صرية قيا�س ًا بحجم أالزمة وو�سائل معاجلتها غري امل�سبوقة .ومع هذه الظروف كان متوقع ًا
أ�ن تت أ�ثر البنوك بتداعيات أالزمة ،خا�ص ًة يف جمال حمافظ اال�ستثمار والقرو�ض والت�سهيالت االئتمانية.

البيئة االقت�صادية املحلية

مل يكن االقت�صاد املحلي بعيد ًا عن التباط ؤ� الذي �شهده االقت�صاد العاملي ب�سبب أالزمة املالية ،ولكنه جاء بدرجة حمدودة قيا�س ًا مبا ح�صل لدى دول
كثرية أ�خرى نظر ًا لطبيعة مقومات هذا االقت�صاد .وكان من الطبيعي أ�ي�ض ًا أ�ن تطال هذه أالزمة القطاع امل�صريف املحلي باعتباره أ�حد أ�هم امل ؤ��س�سات
االقت�صادية� ،إال أ�ن �سيا�سات وتعليمات البنك املركزي أالردين حمت هذا القطاع من انعكا�سات �سلبية حادة مبا خ ّفف من درجة املخاطر التي واجهتها
البنوك يف أالردن ،وحافظت على ال�سيولة النقدية لديها.

الجنازات املالية لدى البنك
إ

متكنت جمموعة بنك ا إل�سكان للتجارة والتمويل من موا�صلة أالداء اجليد خالل العام  ،2009حيث حتققت أ�رباح �صافية قبل ال�ضريبة بلغت  97مليون
دينار مقابل  142مليون دينار يف ال�سنة ال�سابقة .كما بلغت أالرباح بعد ال�ضريبة  66.6مليون دينار مقابل  101.3مليون دينار يف العام  .2008وقد
جاء االنخفا�ض يف أالرباح ب�سبب اال�ستمرار يف بناء املزيد من املخ�ص�صات وملواجهة حاالت من التعرث يف بع�ض القرو�ض ،وذلك �إن�سجام ًا مع �سيا�سة
لليرادات يف حال حت�سن
التح ّوط واحلذر ،حيث حتملت أ�رباح العام  2009قرابة  65مليون دينار “خم�ص�صات جديدة” .ون أ�مل عودة جزء كبري منها إ
أالو�ضاع.
ومن امل ؤ��شرات ا إليجابية على قوة أ�داء جمموعة البنك ومتانة مركزه املايل� ،إرتفاع جمموع املوجودات مببلغ  660مليون دينار بن�سبة  %12عن نهاية العـام
ال�سابق لتبلغ  6.1مليار دينار وزادت ودائع العمالء مببلغ  666مليون دينار بن�سبة  ، %18لت�صل �إىل  4.4مليار دينار .وارتفع حجم الت�سهيالت االئتمانية
ّ
املبا�شرة مببلغ  100مليون دينار بن�سبة  ،%4لت�صل �إىل  2.5مليار دينار .ومنت القاعدة الر أ��سمالية لدى البنك حيث بلغ جمموع حقوق امللكية  966مليون
دينار مقابل  911مليون دينار أ�ي بزيادة مقدارها  56مليون دينار بن�سبة .%6
كما َأ�نّ من م ؤ��شرات ق ّوة أ�داء البنك زيادة �إجمايل الدخل �إىل  260مليون دينار ،أ�ي بزيادة مقدارها  15مليون دينار بن�سبة  ،%6وتراجع م�صاريف
الت�شغيل بن�سبة  ،%1.1أ
المر الذي نتج عنه حت�سن ًا مب ؤ��شر الكفاءة (امل�صاريف � /إجمايل الدخل) حيث انخف�ض من  %41خالل العام � 2008إىل %38
خالل العام .2009
و أ�ظهرت قائمة الدخل ال�شامل املوحد لهذه ال�سنة حتقيق ربح يف تقييم اال�ستثمارات املالية (التغري يف القيمة العادلة) مبقدار  25.5مليون دينار بعد
ال�ضريبة ،حيث ت أ�ثرت حقوق امللكية �إيجابي ًا بهذا املبلغ ،ومل تت أ�ثر به أ�رباح ال�سنةعم ًال مبعايري املحا�سبة الدولية.

امل ؤ��شرات املالية

بلغت ن�سبة كفاية ر أ��س املال  %22.9يف نهاية العام ،أ�ي بزيادة عن الن�سبة املطلوبة من قبل البنك املركزي أالردين البالغة  %12والن�سبة املقرره من جلنة
املركزي البالغ  ،%100مما
بازل  IIالبالغة  .%8ومت ت�سجيل ن�سبة �سيولة عالية قدرها  ،%179وهي تفوق أ�ي�ضا احلد أالدنى املطلوب من قبل البنك
ّ
حت�سن ظروف اال�ستثمار وي ؤ� ّمن للبنك م�ستوى خماطر منخف�ض.
يو ّفر ملجموعة البنك فر�صة انطالقة كبرية يف حال ّ

ال�سوقية
ّ
احل�صة ّ

بلغت ح�صة البنك مب ؤ��شر �إجمايل املوجودات  %15.1من ال�سوق امل�صريف املحلي وبلغت  %16.7من �إجمايل ودائع العمالء ،و %12.7من �إجمايل
الت�سهيالت االئتمانية املبا�شرة .ومن اجلدير ذكره أ�نّ البنك ي�ستحوذ على احل�صة أالكرب من ودائع التوفري بالعملة املحلية يف أالردن وبن�سبة  %42.8من
جمموع هذه احل�سابات .ويعتز البنك بامتالكه ألكرب �شبكة فروع حملية و�صلت �إىل  100فرع ،حيث مت خالل العام افتتاح أ�ربعة فروع جديدة.
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التواجد اخلارجي وال�شركات التابعة

حقق امل�صرف الدويل للتجارة والتمويل يف �سورية خالل العام  2009نتائج مالية ممتازة ،حيث احتفظ مبوقع ال�صدارة بني امل�صارف اخلا�صة العاملة
هناك مب ؤ��شرات الربحية و أ�ر�صدة ودائع العمالء وحمفظة القرو�ض والت�سهيالت االئتمانية .وقد وا�صل هذا امل�صرف تر�سيخ وتعزيز ح�ضوره داخل �سورية،
من خالل زيادة عدد فروعه ب�شكل م�ضطرد ،لي�صل مع نهاية العام � 2009إىل  25فرع ًا عامال وخم�سة فروع حتت الت أ��سي�س.
أ�ما بنك ا إل�سكان للتجارة والتمويل يف اجلزائر ،فقد ح ّقق ن�سب منو جيدة يف ودائع العمالء وحمفظة القرو�ض.
كما جاءت نتائج فروعنا العاملة يف فل�سطني جيدة رغم الظروف ال�سيا�سية واالقت�صادية ال�صعبة هناك ،حيث زادت ودائع العمالء وارتفع حجم القرو�ض
والت�سهيالت بن�سب ممتازة ،ومت تعزيز �شبكة فروع البنك هناك بفرعني جديدين ،لي�صل جمموعها �إىل  12فرع ًا ،تغطي معظم املدن الرئي�سية يف
فل�سطني.
وارتفعت أ�رباح ال�شركة املتخ�ص�صة للت أ�جري التمويلي خالل العام  2009مقارنة مع العام  ،2008كما أ�نّ �شركة املركز املايل الدويل حققت أ�رباح ًا
واجنازات تعترب جيدة يف ظل �ضعف حركة �سوق عمان املايل.
وجاءت نتائج مكاتب التمثيل يف بغداد ،وطرابل�س ،و أ�بوظبي جيدة أ�ي�ض ًا وحققت هذه املكاتب اجنازات مر�ضية يف جمال ت�سويق جمموعة من اخلدمات التي
تتنا�سب مع غاياتها يف أ�ماكن تواجدها .مما �ساعد يف تطوير عالقات العمل بني البنك والعمالء احلاليني وامل�ستهدفني يف تلك املناطق.

توزيع أ
الرباح

ويف �ضوء هذه النتائج ف�إن جمل�س ا إلدارة أ�و�صي للهيئة العامة للم�ساهمني بتوزيع أ�رباح عن العام  2009بن�سبة مقدارها  %20من القيمة اال�سمية
لل�سهم.

احلاكميةامل ؤ��س�سية

يلتزم البنك بتطبيق قواعد احلاكمية امل ؤ��س�سية ،ويعتمد يف ممار�سة أ�ن�شطته و أ�عماله درجات عالية من ال�شفافية وا إلف�صاح والنزاهة جتاه املجتمع
وامل�ساهمني والعمالء واملوظفني.

خدمة املجتمع املحلي

تبنى البنك أ�هداف ًا وطنية واجتماعية التزام ًا بامل�ساهمة يف تطوير وتنمية املجتمعات املحلية التي يتواجد فيها ،حيث مت خالل عام  2009التربع لعدد من
املراكز وامل ؤ��س�سات ال�صحية والتعليمية والثقافية والفنية واالجتماعية واالن�سانية والريا�ضية والبيئية.
و�ضمن هذا ال�سياق رعى البنك املنتدى االقت�صادي ا إلقليمي لدول ال�شرق أالو�سط و�شمال �إفريقيا بالتّعاون مع معهد التمويل الدويل ، IIFمب�شاركة  16دولة
�إ�ضاف ًة ملجموعة كبرية من امل ؤ��س�سات املالية الدولية.
ويف �إطار توا�صل البنك مع املجتمع املحلي فقد مت بالتعاون واالتفاق مع أ�مانة عمان الكربى �إن�شاء حديقة عامة مبنطقة عبدون ،على قطعة أ�ر�ض تبلغ
م�ساحتها  12دومن ًا متلكها أالمانة .وتقام احلديقة على نفقة البنك مبوا�صفات مميزة  ،لتكون متنف�س ًا ألهايل ع ّمان ،حيث يتوافر فيها م�سطحات خ�ضراء
ومرافق وخدمات ترويحية ذات طابع ح�ضاري مميز ،ومن املتوقع أ�ن يتم ا�ستكمال م�شروع احلديقة يف الربع االول من عام .2010
خطة العام القادم 2010

مت اعتماد خطة عمل أ��سا�سها ا�ستغالل فر�ص اال�ستثمار ا آلمنة ،وتر�شيد ا إلنفاق ،و�سنبقى �آخذين باالعتبار أ�نّ لدينا م�ساهمني ا�سرتاتيجيني أ�قوياء يدعمون
جهودنا ،ون أ�مل ا�ستمرار تطوير م�ستوى خدماتنا وحت�سني موقعنا املحلي وا إلقليمي ،وذلك من خالل حتقيق نتائج ن�سعى �إىل بلوغها.

�شكر وتقدير

أ�رجو اغتنام هذه املنا�سبة لتقدمي خال�ص ال�شكر والتقدير للبنك املركزي أالردين لدعمه امل�ستمر وتوجيهاته احلكيمة من خالل �سيا�سات نقدية ح�صيفة
توجه بال�شكر لهيئة أالوراق املالية على دورها ب أ�دارة �سوق ر أ��س املال بحكمة ودراية ،وال�شكر �إىل عمالئنا الكرام
حافظت على �سالمة القطاع امل�صريف .كما أ� ّ
الذين نعتز بثقتهم ووالئهم الدائم لهذه امل ؤ��س�سة.
للدارة
للدارة التنفيذية .وال�شكر مو�صول أ�ي�ض ًا إ
كما أ�غتنم هذه الفر�صة للتعبري عن ال�شكر والتقدير ألع�ضاء جمل�س ا إلدارة على مواقفهم ودعمهم الدائم إ
التنفيذية وكافة املوظفني أالعزاء مبختلف م�ستوياتهم؛ ملا يبذلونه من جهود د ؤ�وبة وخمل�صة ل�ضمان ا�ستمرارية منو وجناح هذه امل ؤ��س�سة.
وبعد،،
ؤ
أ
أ�� أس�ل املوىل ا�ستمرار منو وازدهار م��س�ستنا ،ومتكينها من �داء ر�سالتها يف خدمة االقت�صاد الوطني وبلدنا العزيز ،بقيادة �صاحب اجلاللة امللك عبد اهلل
الثاين ابن احل�سني راعى بناء دولة أالردن احلديثة ،حفظه اهلل ورعاه.
واللـه ولــي التوفي ـ ــق
د .مي�شيل مارتو
رئي�س جمل�س ا إلدارة
11
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2009 األداء المالي للبنك خالل العام
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2007
5020.1
3500.6
1936.3
890.3
238.8
154.5
111.5
64.3
0.435
0.300
7.210

2006
4096.5
2832.7
1589.9
835.2
201.9
130.1
94.7
25.0
0.391
0.260
***6.550

2005
3196.3
2370.5
1262.6
395.0
173.6
105.2
74.1
20.0
0.331
0.250
19.990

البيان  /ال�سنة

جمموع املوجودات

ودائع ال ُعمالء

القرو�ض والت�سهيالت ا إلئتمانية (بال�صايف )

حقوق املُلكية

�إجمايل الدخل

الربح قبل ال�ضريبة

الربح بعد ال�ضريبة

أالرباح النقدية املوزعة

احل�صة أال�سا�سية لل�سهم من ربح ال�سنة ()EPS

ح�صة ال�سهم من أالرباح املوزعة (دينار)

�سعر ال�سهم يف نهاية العام (دينار)

ملخ�ص نتائج أ�عمال البنك خالل ال�سنوات ( 2005ـ )2009
2008
5430.6
3764.5
2341.7
911.0
245.2
142.0
101.3
75.0
0.383
0.250
8.330

املبالغ مباليني الدنانري*

2009
6090.4
4430.4
2368.6
966.5
259.9
97.0
66.6
* *63.0
0.238
0.200
7.150

* الدينار أُالردين =  1.4104دوالر أ�مريكي
* * أ�رباح مقرتح توزيعها على امل�ساهمني عن عام 2009
* ** مت خالل العام  2006زيادة ر أ��سمال البنك من  100مليون دينار � /سهم �إىل  252مليون دينار� /سهم عن طريق:
• طرح  100مليون �سهم لالكتتاب اخلا�ص ب�سعر أ�ربعة دنانري.
• تخ�صي�ص  50مليون �سهم مت توزيعها جمان ًا على امل�ساهمني ،كل ح�سب ح�صته يف ر أ��س املال.
• تخ�صي�ص  2مليون �سهم مت ت�سجيلها با�سم �صناديق القوات امل�سلحة أُالردن ّية.
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حتليل نتائج الت�شغيل
أ� ّدى بلوغ أالزمة املالية العاملية ذروتها وحالة عدم اال�ستقرار يف أال�سواق املال ّية �إىل تغيري أالو�ضاع االقت�صادية يف خمتلف أ�نحاء العامل ،مما انعك�س �سلب ًا
�صات �إ�ضافي ٍة للتعامل مع القرو�ض املتعرثة أ�و
خم�ص ٍ
على حمفظة الت�سهيالت االئتمان ّية وذلك بتعرث بع�ض القرو�ض ،أالمر الذي تط ّلب قيام البنك بر�صد ّ
وقائي للمحافظة على ق ّوة ومتانة موجودات البنك.
القرو�ض حتت املراقبة .وي أ�تي أ�خذ هذه ّ
املخ�ص�صات كتدب ٍري ٍّ
ويف �ضوء التط ّورات �آنفة الذكر؛ فقد ح ّقق البنك ربح ًا �صافي ًا قبل ال�ضريبة قدره  97مليون دينار خالل العام  2009مقابل  142مليون دينار خالل
واملخ�ص�صات قدره  66.6مليون دينار خالل العام احلايل مقابل  101.3مليون دينار خالل العام
العام  .2008يف حني ح ّقق ربح ًا �صافي ًا بعد ال�ضريبة
ّ
املا�ضي.
أ�ما على �صعيد حتليل النتائج الت�شغيلية للبنك ،فقد جاء على النحو التايل:
• ارتفع �إجمايل الدخل من  245مليون دينار خالل العام املا�ضي �إىل  260مليون دينار خالل العام احلايل ،أ� ّي بزيادة قدرها  15مليون دينار أ�و ما
ن�سبته .%6
• تراجع �صايف دخل الفوائد والعموالت من  228مليون دينار خالل العام � 2008إىل  224مليون دينار خالل العام  ،2009أ�ي برتاجع قدره  4مليون
دينار أ�و ما ن�سبته  .%2ويعزى الرتاجع الذي حدث يف �صايف دخل الفوائد والعموالت �إىل انخفا�ض �صايف دخل الفوائد بن�سبة  %4نتيجة تع ّر�ض
الهوام�ش خالل العام �إىل بع�ض ال�ضغوطات ،يف حني ارتفع �صايف �إيرادات العموالت بن�سبة .%14
• انخف�ض �إجما ّ
املخ�ص�صات “ من  97.7مليون دينار خالل العام املا�ضي �إىل  94.4مليون دينار خالل العام  ،2009أ�ي
يل امل�صروفات “عدا
ّ
برتاجع مقداره  3.3مليون دينار أ�و ما ن�سبته .%3
• حت�سن م ؤ��شر الكفاءة (امل�صروفات� /إجمايل الدخل) من  %41خالل العام � 2008إىل  %38خالل العام .2009
• بلغ مع ّدل العائد على متو�سط املوجودات ( )ROaAحوايل  ،%1.2والعائد على متو�سط حقوق امللكية ( )ROaEحوايل  %7.1يف نهاية العام .2009
وتع ّد هذه العوائد من أ�على املع ّدالت يف القطاع امل�صر ّيف املحلي.

حتليل املركز املايل
ارتفعت قائمة املركز املايل املوحد ملجموعة بنك ا إل�سكان للتجارة والتمويل يف نهاية العام  2009مببلغ قدره  660مليون دينار أ�و ما ن�سبته %12.1

مقارن ًة مبا كانت عليه يف نهاية العام ال�سابق لت�صل �إىل  6.1مليار دينار ،وبلغ مع ّدل من ّو الت�سهيالت االئتمان ّية املبا�شرة  %1.2و مع ّدل منو ودائع ال ُعمالء
 .%17.7أالمر الذي �ساهم يف تغري ن�سبة االئتمان �إىل الودائع من � %62.2إىل  %53.5وتغري ن�سبة ودائع العمالء �إىل �إجمايل قائمة املركز املايل املوحد
من � %69.3إىل  .%72.7وكان ما ن�سبته  %38.9من جمموع قائمة املركز املايل املوحد ّ
موظف ًا على �شكل ت�سهيالت ائتمان ّية مبا�شرة كما يف نهاية العام
احلايل مقارن ًة مع ن�سبة  %43.1كما يف نهاية العام .2008
أ� ّما على �صعيد حتليل أ�هم التط ّورات التي ح�صلت يف جانبي املركز املايل ملجموعة بنك ا إل�سكان للتجارة والتمويل ،فقد جاءت على النحو ا آلتي:

الت�سهيالت االئتمان ّية املبا�شرة
بلغ الر�صيد ا إلجمايل للت�سهيالت االئتمان ّية املبا�شرة  2.5مليار دينار يف نهاية العام  2009وبزياد ٍة قدرها  100مليون دينار ومن ٍّو ن�سبته  %4.2عن ر�صيد
املخ�ص�صات والفوائد املعلقة ،ف�إن ر�صيد الت�سهيالت االئتمان ّية املبا�شرة “ بال�صايف “ ي�صبح  2.4مليار
نهاية العام املا�ضي ،و�إذا ما مت تنزيل أ�ر�صدة ّ
دينار ،أ�ي بارتفاع قدره  27مليون دينار أ�و ما ن�سبته  %1.2عن ر�صيد نهاية العام  .2008ويعزى هذا االرتفاع املتوا�ضع ن�سبي ًا يف املحفظة االئتمان ّية �إىل
ال�سوق املحلي واملناطق التي يعمل بها البنك.
تطبيق البنك ل�سيا�سة متح ّفظة مبنح القرو�ض يف �ضوء الظروف التي �شهدها ّ
خم�ص�صات �إ�ضافية بلغت قيمتها  64.5مليون دينار ،عم ًال مببد أ� “احليطة واحلذر”،
وال ب ّد هنا من التذكري ب أ�نّ البنك قام خالل العام  2009بتكوين ّ
املخ�ص�صات املرتاكمة ُمقابل التدنيّ يف قيمة الديون  100.5مليون دينار.
وبذلك بلغت ّ
يل الت�سهيالت االئتمان ّية املبا�شرة وفق ًا للجهة املقرت�ضة ،جند أ�نّ القرو�ض املمنوحة أ
ولدى ا�ستعرا�ض التط ّور احلا�صل على هيكل �إجما ّ
للفراد زادت بن�سبة
ُ
القرو�ض املمنوحة لل�شركات “ ال�صغرية واملُتو�سطة والكبرية “بن�سبة  ،%5يف حني تراجعت القرو�ض احلكوم ّية بن�سبة قدرها .%10
 ،%3وزادت
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الودائع

مت ّكن البنك خالل العام  2009من ا�ستقطاب املزيد من الودائع التي و�صل ر�صيدها �إىل  4.7مليار دينار وبزياد ٍة قدرها  643مليون دينار ومن ٍّو ن�سبته
 %15.8عن ر�صيد نهاية العام  ،2008و�إذا ما مت ا�ستثناء ودائع البنوك وامل ؤ��س�سات امل�صرف ّية لدى البنك ،ف�إن ر�صيد ودائع العمالء ي�صبح  4.4مليار
دينار يف نهاية العام  ،2009أ�ي بزيادة قدرها  666مليون دينار ون�سبتها  %17.7عن ر�صيد نهاية العام ال�سابق.
وبذلك يكون البنك قد ق ّدم دلي ًال وا�ضح ًا على �إمكان ّية زيادة حجم ودائعه يف ِّ
ظل انخفا�ض أ��سعار الفائدة ،وي أ�تي ذلك بف�ضل ال�سمعة املرموقة للبنك
ومنتجات م�صرف ّي ٍة ترقى للم�ستويات العامل ّية ،ف�ض ًال عن اعتباره مالذ ًا �آمن ًا ألموال املودعني يف أ�وقات
خلدمات
وعالقاته الرا�سخة مع العمالء ،وتقدميه
ٍ
ٍ
أالزمات.
هذا ولدى ا�ستعرا�ض هيكل ودائع العمالء وفق ًا للجهة املودعة ،جند أ�نّ ودائع أالفراد زادت بن�سبة  ،%16كما زادت ودائع ال�شركات “ ال�صغرية واملُتو�سطة
والكبرية “بن�سبة  ،%30يف حني تراجعت الودائع احلكوم ّية بن�سبة قدرها .%2

حقوق امللكية
بلغ �إجمايل حقوق م�ساهمي البنك  891مليون دينار مقابل  869مليون دينار يف نهاية العام  ،2008بزياد ٍة مقدارها  22مليون دينار ون�سبتها ،%2.6
م�ساهمي البنك ف�إن جمموع حقوق امللك ّية يرتفع من  911مليون دينار يف نهاية العام املا�ضي �إىل  967مليون
وب�إ�ضافة حقوق غري امل�سيطرين �إىل حقوق
ّ
دينار يف نهاية العام احلايل ،أ�ي بزيادة قدرها  56مليون دينار ون�سبتها  .%6.1وبهذه التطو ّرات تكون حقوق امللك ّية قد �شكلت  %15.9من جمموع قائمة
املركز املايل املوحد يف نهاية العام  2009مقارن ًة مع  %16.8يف نهاية العام .2008

كفاية ر أ��س املال

بلغت ن�سبة كفاية ر أ��س املال ملجموعة بنك ا إل�سكان للتجارة والتمويل يف نهاية العام  2009حوايل  ،%23وهي تفوق بكثري احلد أالدنى املطلوب من قبل
جلنة بازل  IIوهو  ،%8واحل ّد أالدنى املطلوب من قبل البنك املركزي أُالردين وهو  ،%12أالمر الذي يعك�س ق ّوة املتانة املال ّية للبنك ومقدرته على دعم
التو�سع املُ�ستقبلي يف خمتلف أالن�شطة أ
والعمال.
ّ

الو�ضع التناف�سي للبنك
ب�شكل ج ّي ٍد مع
ال�سوق املحل ّية ،مت ّكن البنك من التك ّيف ٍ
بالرغم من املناخ االقت�صادي الذي �ساد خالل العام  ،2009وازدياد ح ّدة املناف�سة يف ّ
ال�سابقة ،وذلك من خالل موا�صلة احتالله ملراكز متقدمة بني البنوك
ور�سخ مكانته التي عمل على �إر�سائها طوال أالعوام ّ
املتغريات ،فعزز ا�سمه ّ
العاملة يف اململكة يف خمتلف جماالت العمل امل�صريف.
ال�سوق امل�صرف ّية أالردنية:
وفيما يلي �إ�شارة �إىل املراكز الرياد ّية التي احت ّلها البنك كما هو الو�ضع يف نهاية العام  2009داخل ّ
وبح�صة �سوق ّية بلغت  ،% 42.8وبذلك مت ّكن البنك،
ال�صدارة من حيث أ�ر�صدة ح�سابات التّوفري بالعملة املحل ّية،
ّ
• حافظ البنك على مركز ّ
أ
ادخاري لودائع التوفري يف اململكة.
ولكرث من ثالثني عام ًا ،من املحافظة على املركز أالول كوعاءٍ
ٍّ
وبح�صة �سوق ّية بلغت  ،%16وهو املركز
ال�صدارة من حيث �شبكة فروعه امل�صرف ّية والبالغ عددها  100فرع ًا،
ّ
• حافظ البنك على مركز ّ
عوام على انطالقته امل�صرف ّية.
الذي تب ّو أ�ه البنك اعتبار ًا من عام  ،1978أ�ي بعد أ�قل من أ�ربعة أ� ٍ
ال�صدارة من حيث عدد العمالء والذي جتاوز  650أ�لف عميل ،وبذلك مت ّكن البنك من احلفاظ على القاعدة
• حافظ البنك على مركز ّ
العري�ضة من عمالئه التي يتم ّيز بها هيكل ودائعه على الدوام ،نتيج ًة لتطوير العديد من اخلدمات واملنتجات املتنوعة التي تل ّبي احتياجات
قطاعي أالفراد وال�شركات.
ورغبات عمالء
ّ
وبح�صة �سوقية
ال�صدارة من حيث عدد بطاقات الفيزا والفيزا �إلكرتون والتي جتاوز عددها  630أ�لف بطاقة،
ّ
• حافظ البنك على مركز ّ
ال�سحب النقدي و�سداد قيمة
بلغت  ،%25وبذلك بقي البنك اخليار أال ّول للعمالء يف جمال حمل البطاقات ا إللكرتون ّية التي أ�تاحت لهم �إمكان ّية ّ
امل�شرتيات عرب أ�جهزة نقاط البيع .P.O.S
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وبح�صة بلغت .%15.1
ح�صة متقدمة مبعيار جمموع املوجودات،
ّ
• ا�ستحوذ البنك على ّ
وبح�صة بلغت .%16.7
ح�صة متقدمة يف �سوق الودائع امل�صرفية،
ّ
• ا�ستحوذ البنك على ّ
وبح�صة بلغت .%12.7
ح�صة متقدمة يف �سوق االئتمان امل�صريف،
ّ
• ا�ستحوذ البنك على ّ
وبح�صة بلغت حوايل  ،%17والتي بلغ عددها  167جهاز ًا.
ال�صراف ا آليل
ّ
ح�صة متقدمة يف �شبكة أ�جهزة ّ
• ا�ستحوذ البنك على ّ
أ� ّما على �صعيد الو�ضع التناف�سي يف امل ؤ��شرات النوع ّية ،فقد حظي البنك وخالل م�سريته امل�شرقة املا�ضية على العديد من الت�صنيفات االئتمانية
الرفيعة امل�ستوى من ع ّدة م ؤ��س�سات دولية� ،إ�ضافة �إىل جمموع ٍة كبري ٍة من �شهادات التقدير واجلوائز املتم ّيزة .و�ضمن هذا ا إلطار ،مت ّكن البنك من
احلفاظ على ريادته يف جمال التكنولوجيا امل�صرف ّية ،من خالل تطبيق جمموعة من أالنظمة ال ّالزمة لت�سيري عمليات ا إلدارات والفروع ومبا يتوافق
ويتواكب مع أ�حدث امل�ستجدات التّكنولوجية الدول ّية .وفيما يلي جمموعة من بع�ض اجلوائز ّ
وال�شهادات التقدير ّية املحلية وا إلقليمية والعاملية التي
ح�صدها البنك يف �سنوات عمله أالخرية:
جائزة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني للتم ُّيز
جائزة اجلودة العرب ّية
جائزة التم ُّيز من م ؤ�متر أُالردن ا إللكرتوين
جائزة التم ُّيز أ
للداء ال ّنوعي على امل�ستوى الوطني
جائزة الفيزا الدول ّية
جائزة أ�ف�ضل بنك أُ�ردين من جملة البانكر العامل ّية
جائزة أ�ف�ضل بنك أُ�ردين من جملة اليوروموين العامل ّية
جائزة النجمة الدول ّية بفئتيها الذهب ّية والبالتين ّية من م ؤ��س�سة املبادرات ا إلدار ّية
جنازات املتم ّيزة ،فقد ا�ستطا َع البنك َ
خالل العام  2009احل�صول على �شهادة “ أ�على درجات التوافق
وا�ستكما ًال للم�سري ِة ال ّناجح ِة واملك ّلل ِة با إل
ِ
الداخلي الدول ّية” من قبل جمع ّية املدققني الداخليني أالمريك ّية ،ليكون بذلك البنك أال ّول يف أالردن
ري التّدقيق
الكلي املتكامل مع معاي ِ
ّ
ّ
واملنطقة العربية الذي يح�صل على هذا التقييم.
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�شهادة “ أ�على درجات التوافق الكلي املتكامل مع معايري التدقيق
الداخلي الدولية  -جمعية املدققني الداخليني أ
المريكية”IIA /
عام 2009

نشاطات البنك وأعماله خالل العام 2009
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جمموعة اخلدمات امل�صرف ّية أ
للفراد
وا�صلت جمموعة اخلدمات امل�صرف ّية أ
للفراد تعزيز دورها الريادي يف �سوق التجزئة ،من خالل الرتكيز على جودة اخلدمات واملنتجات املبتكرة ذات
القيمة امل�ضافة لعمالئها ،وتنويع قنوات تقدميها وتقنيتها املتط ّورة ،وتعزيز املبادرات الت�سويقية واحلمالت الرتويجية خلدمات ومنتجات البنك؛ مما عزّز
من �سمعة البنك الرا�سخة باالبتكار والتجديد والتطوير وجعله اخليار أالول ّ
واملف�ضل للعمالء.
التفرع الداخلي ،ومتا�شي ًا مع ر ؤ�ية البنك الهادفة �إىل ا إلقرتاب أ�كرث من عمالئه لتلبية خمتلف متط ّلباتهم امل�صرف ّية حيثما تواجدوا يف
فعلى �صعيد
ّ
املناطق احليو ّية .وبذلك وا�صل البنك امتالكه أ�كرب �شبكة فروع
عدد من
اململكة ،فقد ّمت خالل العام  2009تقوية �شبكة فروعه ب�إفتتاح أ�ربعة فروع يف ٍ
ِ
م�صرف ّي ٍة حمل ّي ٍة والبالغ عددها  100فرع ًا ،أ�و ما ن�سبته  %16من �إجمايل عدد الفروع العاملة يف اململكة يف نهاية العام  .2009ويع ُّد هذا ا إلجناز ميز ًة
تناف�سي ًة هام ًة ينفرد بها البنك ،ويعبرّ عن أ��صالة هويته ور ؤ�يته اال�سرتاتيجية امل�ستقبلية.
ويف جمال االنت�شار �إقليمي ًا ،فقد أ��ضاف البنك �إىل �شبكة فروعه يف فل�سطني فرعني �إثنني ،أالول يف منطقة يطا  /اخلليل ،والثاين يف منطقة ترم�سعيا/
رام اهلل ،وبذلك بلغ عدد فروع البنك العاملة يف فل�سطني �إثني ع�شر فرع ًا تغطي معظم املدن الرئي�سة هناك.
اللكرتون ّية ،فقد ا�ستمر البنك خالل العام  2009تقدمي خدماته على مدار ال�ساعة ب�سهولة و أ�مان وب�شكل يلبي
وفيما يخ�ص اخلدمات امل�صرف ّية إ
احتياجات العمالء املتجددة ،وذلك من خالل قنوات توزيع �إلكرتون ّية أ�همها� :شبكة ا إلنرتنت ،والفروع ا آللية ،والهاتف امل�صريف ،و أ�جهزة ال�ص ّراف ا آليل،
�إىل جانب توفري خدمة الـ  .Iskan on Lineومن اخلدمات امل�صرف ّية ا إللكرتون ّية التي يقدمها البنك لعمالئه :ال�سحب وا إليداع النقدي ،واالطال ُع على
أ�ر�صدة احل�سابات ،وتفا�صيل احلركات ،و�إجراء التحويالت بني احل�سابات املختلفة ،وت�سديد الفواتري ،وخدمة الر�سائل الق�صرية ا إللكرتون ّية (.)SMS
وعلى ال�صعيد ذاته ،فقد ّمت خالل العام  2009تعزيز �شبكة أ�جهزة ال�ص ّراف ا آليل يف اململكة ،وذلك من خالل تركيب  11جهاز ًا جديد ًا ،ليحافظ البنك
بذلك على مركزه املتق ّدم بني البنوك أُالردن ّية من حيث عدد أ�جهزة ال�ص ّراف ا آليل ،لي�صل عددها �إىل167جهاز ًا.
القيادي بني م ؤ��س�سات القطاع امل�صريف أالردين يف جمال �إ�صدار البطاقات االئتمان ّية ،حيث
أ� ّما البطاقات االئتمان ّية ،فقد عزّز البنك جمدد ًا موقعه
ّ
زاد عدد بطاقات الفيزا ( )VISAلي�صل �إىل حوايل  39أ�لف بطاقة يف نهاية العام  ،2009كما �شهدَ �إ�صدار بطاقات الفيزا �إلكرتون تو�سع ًا ملحوظ ًا َ
لي�صل
عددها �إىل حوايل  600أ�لف بطاقة ،هذا وعلى الرغم من املناف�سة الكبرية ،فقد زادت ح�صة البنك من كا ّفة أ�نواع بطاقات الفيزا يف أُالردن لت�صل �إىل
وتعك�س هذه أالرقام مدى ن�شاط البنك يف طرح البطاقات االئتمان ّية ُمبختلف أ�نواعها.
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ُ
لقد �ص ّممت البطاقات االئتمان ّية التي ي�صدرها البنك لتلبي أ�رقى م�ستوىً يف اخلدمات ،فهي مزودة بخ�صائ�ص احلماية أ
والمان ،ولتعزيز هذا اجلانب
ببطاقات ذكية؛ ليتمكن كا ّفة العمالء من التمتّع ب�إجرا ِء
ي�سعى البنك خالل العام � 2010إىل البدء بتطبيق م�شروع ا�ستبدال بطاقات الفيزا �إلكرتون احلال ّية
ٍ
وبعموالت وفوائد منخف�ضة.
ق�ساط �شهري ٍة
ٍ
التعامالت املالية ،و�إمكان ّية الت�س ّوق وال�شراء حملي ًا ودولي ًا بك ّل �سهول ٍة وي�سر ،مع �إمكانية ال�سداد على أ� ٍ
التمويل ال ّالزم للمواطنني من ذوي الدخل املتدين واملحدود؛
و�ضمن �إطار القرو�ض ال�شخ�ص ّية ،فقد قام البنك خالل العام  2009مبوا�صلة توفري
ِ
تنفيذ ًا للمبادرة امللكية ال�سامية “�سكن كرمي لعي�ش كرمي” ،وت أ�تي هذه اخلطوة لت�ضاف �إىل ا إللتزام امل�ستم ّر من قبل البنك بتلبية �إحتياجات ورغبات
عمالئه لتمويل متطلباتهم ال�شخ�ص ّية ،ب�شروط �سهلة ومزايا تف�ضيلية ،من حيث أ��سعار الفائدة والعموالت املنخف�ضة وفرتات ال�سداد املرنة .كما َ
وا�صل
لعدد من ُكربيات �شركات التطوير العقاري يف اململكة.
البنك متويل م�شاريع �إ�سكانية ٍ
و فيما يتعلق بح�سابات التوفري ،فقد ا�ستمر البنك يف احلفاظ على ريادته يف تقدمي أ�كرب اجلوائز على م�ستوى اململكة أل�صحاب ح�سابات التوفري ،وذلك
يف �إطار التوا�صل معهم وت�شجيع جميع �شرائح املجتمع على االدخار ،حيث يتب ّو أ� البنك مركز ال�صدارة يف جمال جوائز التوفري عدد ًا وقيمة ،والتي ي�صل
دوري مراجعة نظام و�آل ّية ال�سحب على هذه اجلوائز ّ
لتغطي أ�كرب �شريحة ممكنة من
يتم
وب�شكل ٍّ
ٍ
جمموعها ما يقارب خم�سة ماليني دينار �سنوي ًا ،كما ّ
خا�ص ٍة ت�شمل كا ّفة املنا�سبات الر�سم ّية
العمالء ،ولكي تبقى دوم ًا هي أالكرب ومبا يلبي احتياجاتهم وتوقعاتهم ،وكذلك ميتاز نظام جوائز التوفري
ٍ
ب�سحوبات ّ
أ
والعياد و�شهر رم�ضان املبارك.
وتعزيز ًا ملبد أ� ال�شراكة اال�سرتاتيجية مع بنك قطر الوطني ،فقد ّمت خالل العام  2009توقيع اتفاقية تهدف �إىل توفري جمموعة �شاملة من
اخلدمات امل�صرف ّية للمواطنني أُالردن ّيني املقيمني العاملني يف دولة قطر ال�شقيقة .وت أ�تي هذه االتفاقية �إدراك ًا من قناعة البنك ب أ�همية التوا�صل مع املواطنني
املغرتبني ورعاية �ش ؤ�ونهم وتعميق ارتباطهم بالوطن أالم “ أُالردن “.
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جمموعة أ
العمال امل�صرف ّية لل�شركات
على الرغم من الظروف ال�صعبة التي �شهدها القطاع امل�صر ّيف أُالردين خالل العام  � ،2009إ ّال أ�ن البنك أ�ثبت قدرته على تلبية االحتياجات التمويل ّية
ب�شكل طبيعي وبدون ت أ�خري ،كما مل تثنه تلك الظروف من القيام بواجبه اجتاه م� أس�لة التنمية االقت�صاد ّية واالجتماع ّية يف اململكة ،مما �ساهم يف
لعمالئه ٍ
تطوير امل�شروعات املتنوعة ،ودعم النمو االقت�صادي.
املحلي بعني االعتبار ،فقد ا�ستم ّرت جمموعة أالعمال امل�صرف ّية
فعلى �صعيد التمويل املبا�شر ،ومع أ�خذ أالو�ضاع احلذرة التي �سادت يف �سوق االئتمان
ّ
لل�شركات بتقد ِمي التّ�سهيالت االئتمان ّية مل�شاريع ال�شركات الكبرية مع الرتكيزعلى التنويع يف عملية التمويل ،وا�ستهداف ال�شركات ذات املراكز املال ّية املتينة
أ
عدد من امل�شاريع التي تعنى بالبنية التحت ّية والتعليم ّية.
القوي ،ومتويل ٍ
والداء ّ
يخ�ص قرو�ض امل ؤ��س�سات ال�صغرية واملتو�سطة ( ،)SMEsف�إميان ًا من البنك ب أ�همية هذا القطاع يف دعم االقت�صاد الوطني وعالج م�شكلة
وفيما ّ
البطالة ،فقد وا�صل اهتمامه املتزايد بتلبية متطلبات أ�كرب عدد ممكن من عمالء وفئات هذا القطاع الوا�سع من مهن ّيني وحرف ّيني وم ؤ� ّ�س�سات و�شركات
ومنتجات تلبي االحتياجات املتنامية لهذه الفئات من ال ُعمالء.
خدمات
�صغرية ومتو�سطة احلجم ،وذلك من خالل توفري
ٍ
ٍ
ويف جمال متويل عمليات التجارة اخلارج ّية ،وانطالق ًا من حر�ص البنك على تعزيز م�سرية التكامل االقت�صادي العربي وت�شجيع التبادل التجاري بني
عدد من االتفاقيات والربامج املتخ�ص�صة التي
يجابي يف العملية التنموية ،فقد وا�صل البنك متويل ٍ
أُالردن والدول العربية وا إل�سالمية؛ ملا لذلك من أ� ٍثر � إ ٍّ
مي�سرة و أ��سعار تناف�سية.
تعنى بتمويل امل�ستوردات وال�صادرات ،وذلك
ٍ
ب�شروط ّ
أ� ّما اخلدمات واملنتجات ،ف�إن البنك يوفر حلو ًال �شامل ًة ومتكامل ًة ومتميز ًة من اخلدمات واملنتجات امل�صرف ّية لقطاع ال�شركات ب أ�على م�ستويات الكفاءة،
عال من املهنية يف �إدارة عالقات
ومن خالل موظفني لديهم اخلربة الغن ّية يف جمال التمويل ،وكوادر متخ�ص�صة يف مهارات البيع ،وفرق ٍ
عمل متتاز مب�ستوى ٍ
العمالء .ويقدم البنك خدماته ومنتجاته لل�شركات عن طريق مراكزه االئتمان ّية الثالثة املنت�شرة يف حمافظات :ع ّمان والزرقاء و�إربد ،ت�ساعده يف ذلك
�شبكة وا�سعة من الفروع امل�صرف ّية.

جمموعة اال�ستثمار ومتويل امل�شاريع الكبرية
مبوقع ريادي بني البنوك املحلية ،مماجعله خيار ًا مميز ًا لكث ٍري من ال�شركات الكربى والعمالء
لقد �ساهمت �إمكانات البنك وخربته الطويلة يف و�ضعه ٍ
متويل متميز ٍة مل�شاريع كربى �إقليم ّية وحمل ّية،
ووكيل لعمليات ٍ
كمدير ٍ
ا إل�سرتاتيجيني يف جمال قيادة و�إدارة العديد من امل�شاريع ،حيث لعب دور ًا رئي�س ًا ون�شط ًا ٍ
وقد �شملت عمليات التمويل قطاعات خدم ّية و�إنتاج ّية حيو ّية لعدد من امل�شاريع الكربى.
ويف �إطار حر�صه على تطوير �سوق ر أ��س املال أُالرد ّ
كمدير
ين وتنويع أالدوات اال�ستثمار ّية أ�مام امل�ستثمرين ،فقد ا�ضطلع البنك يف ال�سنوات أالخرية بدو ٍر بارزٍ
ٍ
ودرا�سات لعمليات
ا�ست�شارات
لبع�ض من ال�شركات وامل ؤ��س�سات املحل ّية� ،إ�ضاف ًة �إىل تقدمي
ٍ
ٍ
لتغطية عدد من �إ�صدار ال�سندات ،وترتيب و�ضمان االكتتاب ٍ
والتو�سع اخلا�صة بالبنك.
االندماج والتم ّلك ّ
حللول مبتكر ٍة و�شامل ٍة تت�ض ّمن
ومما يجعل البنك �شريك ًا مثالي ًا يف ميدان اال�ستثمار ومتويل امل�شاريع الكبرية� ،سج ّله احلافل وخربة فريق عمله وتقدميه ٍ
خدمات هيكلة وتنفيذ �صفقات متويل امل�شاريع اال�ستثمارية ال ُكربى ،خا�ص ًة م�شاريع البنية التحت ّية وفق �صيغ  BOTو ،BOOTوتقدمي اال�ست�شارات املال ّية
واال�ستثمار ّية ،والتي من أ�همها� :إدارة عمليات االندماج والتم ّلك ،و�إ�صدار ال�سندات ،وخدمات تقييم أالعمال ،با إل�ضافة �إىل درا�سة هيكل ر أ��س املال
(.)Capital Structure
و�سيوا�صل البنك من خالل جمموعة اال�ستثمار ومتويل امل�شاريع الكبرية �إلتزامه مب�ساندة جهود التنم ّية حملي ًا و�إقليمي ًا ،وذلك من خالل تطوير قدراته
موقع جغرايف ب أ�ماكن تواجده،
وتنويع قنواته اال�ستثمار ّية وتو�سيع �شبكة عالقاته مع ال�شركات واملُ�ستثمرين ملواجهة أ�ي ٍ
طلب على القرو�ض الكبرية ،ويف أ�ي ٍ
وب أ�ي �صيغ ٍة متويلية.
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�إدارة اخلزينة
الن�سبي أ
للزمة املالية العاملية ،انعك�س
لقد كان العام  2009عام ًا مليئ ًا بالتحديات على م�ستوىِ اال�ستثمارات يف أال�سواق املال ّية املختلفة � ،إ ّال أ�نّ االنفراج
ّ
�إيجابي ًا على أ�داء حمافظ البنك اال�ستثمار ّية يف تلك أال�سواق ،فا�ستطاعت �إدار ُة اخلزينة ت�سجيل أ�داء ج ّيد يف جماالت عملها املختلفة ،وذلك ب�سبب
ا�ستمرار زيادة تركيزها على مع ّدالت �سيول ٍة مرتفع ٍة وحتقيق �إيرادات من التداول بالعمالت أالجنبية.
ال�سنني املا�ضية من بناء �سمع ٍة متين ٍة ا�ستناد ًا ملا تقدمه من ت�شكيل ٍة متنوع ٍة ومتكامل ٍة من احللول اال�ستثمارية املبتكرة ،وذلك
لقد مت ّكنت �إدارة اخلزينة عرب ّ
لتمكني العمالء “ أ�فراد ًا وم ؤ��س�سات” من حماية أ�نف�سهم من التعر�ض ملخاطر تقلبات أ��سعار العمالت و أ��سعار الفائدة .وت�شمل اخلدمات واملنتجات املقدمة
للعمالء :خدمات التعامل بالعمالت أالجنبية واملعادن الثمينة من خالل خدمات التعامل باحل�ساب  /ح�ساب وبالهام�ش بالعمالت أالجنب ّية ،وخدمات
ختلف أالدوات اال�ستثمار ّية وخدمات �إدارة املحافظ اال�ستثمار ّية،
العقود ا آلجلة� ،إ�ضاف ًة �إىل تقد ِمي خدمات الو�ساطة للتعامل يف أال ِ
�سواق املال ّية العامل ّية و ُمب ِ
و�صناديق اال�ستثمار ،و أ�مانة اال�ستثمار وغريها من اخلدمات اال�ستثمار ّية أُالخرى.
م�ستويات عالي ٍة من
و�سوف ت�ستم ُّر �إدارة اخلزينة يف نهجها القائم على تطبيق �سيا�س ٍة ا�ستثماري ٍة ح�صيف ٍة يف �إدارة اال�ستثمارات املال ّية ،مع املحافظة على
ٍ
تقلبات مفاجئ ٍة قد ت�شهدها
ال�سيولة والتنويع املتوازن ال�ستثماراتها ،ومبا يحقق عوائد م�ستق ّرة �ضمن درجات خماطر ٍة مقبولة ،متكنها من مواجهة أ� ّية
ٍ
أال�سواق املال ّية العامل ّية م�ستقب ًال.

�إدارة امل ؤ��س�سات املالية

عمل جديد ٍة ومثمرة مع البنوك وامل ؤ��س�سات
لعبت �إدارة امل ؤ��س�سات املال ّية خالل العام  2009دور ًا ن�شط ًا يف توطيد عالقات البنك احلال ّية ،وبناء عالقات ٍ
عقود
دعم قطاع ال�شركات إلمتام ٍ
املحل ّية والعامل ّية الرئي�سة من خالل تقد ِمي جمموع ٍة من اخلدمات اجلديدة واملناف�سة لعمالء البنك؛ أالمر الذي �ساهم يف ِ
عدد من أال�سواق ،وبالتّايل زياد ُة ا إليرادات املُتح ّققة من عموالت
�ضخم ٍة حمل ّي ٍة و�إقليم ّية ،وا�ستقطاب املزيد من العمل ّيات امل�صرف ّية الدول ّية الواردة من ٍ
احلواالت والت�سهيالت غري املبا�شرة.
وتهدف �إدارة امل ؤ��س�سات املال ّية �إىل تر�سيخ عالقات البنك حملي ًا وخارجي ًا ل�ضمان تقدمي أ�ف�ضل م�ستويات اخلدمات امل�صرف ّية يف جمال عمليات متويل
التّجارة الدول ّية واخلدمات امل�صرف ّية أُالخرى ،وذلك من خالل �شبك ٍة من البنوك املرا�سلة تزيد عن  300بنك مرا�سل موزعني على  65دولة حول العامل؛
مما يجعل البنك يف موقع قوي ميكنه من تعزيز مكانته وخدمة عمالئه يف العمليات الدولية.

�إدارة الفروع اخلارجية وال�شركات التابعة
قام البنك خالل العام  ،2009وبعد �إجراء مراجع ٍة �شامل ٍة ومتكامل ٍة للهيكل التنظيمي ،ب�إعادة ت أ��سي�س ا إلدارة الدولية ومب�سمى جديد هو “ �إدارة الفروع
اخلارج ّية وال�شركات التابعة “ ،وتهدف هذه ا إلدارة من خالل أالعمال املناطة بها �إىل �إدارة وتطوير أالعمال امل�صرف ّية ل�شبكة الفروع اخلارجية وال�شركات
�سواق املالية وامل�صرفية من خالل التن�سيق وتوفري الرتابط الوثيق
التابعة ومكاتب التّمثيل ،لتلبية حاجات العمالء وتوقعاتهم لتتواكب مع امل�ستجدات يف أال ِ
متناغم ي�ساعدها يف حتقيق أ�هدافها التي
حميط
مع �إدارات البنك يف ع ّمان “ ال�شركة أالم “ وم�ساعدتها يف و�ضع خططها اال�سرتاتيج ّية ،من أ�جل خلق ٍ
ٍ
تقع �ضمن أالهداف اال�سرتاتيج ّية املُعتمد ِة للبنك ،مما ي�ساعدها يف احتالل مراكز قو ّية ومناف�سة يف البلدان املتواجدة فيها ،ومبا يعزّز من ح�ضور البنك
وهويته حملي ًا و�إقليمي ًا.
كما و�ستقوم هذه ا إلدارة بالعمل على تعظيم اال�ستفادة من التواجد يف أال�سواق اخلارجية ،من خالل تو�سيع قاعدة عمالء البنك ،وتنويع �شبكة وقنوات
تقدمي خدماتها امل�صرف ّية.

�إدارة املوارد الب�شر ّية
الب�شري هو أ�حد أ�هم مرتكزات جناح امل ؤ��س�سات يف حتقيق النم ِّو والتم ّيز ،فقد َّ
احتل هذا العن�صر أ�همي ًة خا�ص ًة �ضمن �إ�سرتاتيج ّية
�إميان ًا ب أ�ن العن�صر
ّ
لتتواكب مع
وتوجهاته امل�ستقبل ّية .وانطالق ًا من هذا التوجه ،فقد ر ّكزت �إ�سرتاتيجية املوارد الب�شرية على تنمية معارف ومهارات املوظفني وتنويعها
َ
البنك ّ
متطلبات العمل وتط ّوراته.
هذا وبرغم الظروف االقت�صاد ّية ال�صعبة التي م ّرت بها القطاعات امل�صرف ّية حملي ًا و�إقليمي ًا ودولي ًا � ،إ ّال أ� ّنه قد ّمتت املحافظة على العنا�صر الب�شر ّية املتميزة،
وبذات الوقت حتقيق الرت�شيد املنا�سب يف النفقات والكوادر؛ مما أ�ثر �إيجابي ًا على م ؤ��شرات الكفاءة لتبقى �ضمن املعايري العامل ّية لل�صناعة امل�صرفية.
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ويف �إطار تطوير أ�نظمة و�سيا�سات املوارد الب�شرية ،فقد ّمت حتديث كا ّفة ال�سيا�سات وا إلجراءات يف جمال املوارد الب�شر ّية� ،إ�ضاف ًة �إىل عك�س جممل
الوظيفي ( )Role Profileح�سب املهام
التط ّورات التي ّمتت على الهياكل التنظيم ّية للبنك على أ�نظمة املوارد الب�شر ّية ،وذلك بتحديث بطاقات الو�صف
ّ
بطاقات جلميع الوظائف اجلديدة ومبا يتوافق مع الهيكل التنظيمي ،كما ّمت تقييم كا ّفة الوظائف وت�صني ِفها ح�سب معاي ِري
والواجبات اجلديدة ،وا�ستحداث
ٍ
درجات للوظائف.
التقييم العامل ّية لها ( ،)International Position Evaluationواالنتهاء من �إعداد كا ّفة ا إلجراءات الكفيلة بتوفري واعتما ِد ُ�س ّلم
ٍ
املعي�شي لهم،
كما ا�ستم ّرت �إدارة املوارد الب�شر ّية بتوفري بيئة العمل املنا�سبة التي حتر�ص �إدارة البنك على ت أ�مينها للموظفني ،وذلك بتح�سني امل�ستوى
ّ
وحتفيزهم من خالل أ�نظمة تقييم أالداء ،واملكاف أ�ة ،وتقدير أالداء املتم ّيز.
وعلى �صعيد التدريب والتطوير ،وان�سجام ًا مع الهوية امل ؤ��س�سية للبنك ،فقد ّمت الرتكيز خالل العام  2009على تعزيز ثقافة خدمة العمالء ُخ�صو�ص ًا
ب�شكل عام .هذا وبا إل�ضافة
ال�صف أال ّول ،حيث ُعقدت لهذه الغاية ندوات ودورات وور�ش عمل وبرامج متطورة تت�ض ّمن معايري خدمة العمالء ٍ
لدى موظفي ّ
مراكز
التدريبي للبنك ،فقد التحق العديد من املوظفني بال ّدورات والربامج التدريب ّية
للربامج التدريبية التي عقدت يف املركز
املتخ�ص�صة التي عقدت يف ٍ
ّ
ِّ
للح�صول على
لعدد من املوظفني
ر�ص درا�س ّي ٍة ٍ
ِ
متخ�ص�ص ٍة داخل اململكة وخارجها ،حيث �شارك يف جممل هذه الدورات  3295موظف ًا ،عالو ًة على توفري ُف ٍ
ّ
ال�شهادات اجلامع ّية واملهن ّية والدرا�سات العليا حملي ًا وخارجي ًا.
وتعمل �إدارة املوارد الب�شر ّية حالي ًا على التح�ضري لتطوير أ�نظمتها ا آلل ّية و أ�متتة بع�ض أ�ن�شطتها� ،إ�ضاف ًة اىل �إعداد برامج لتطوير قدرات املوظفني وت أ�هي ِلهم
عدد من الكفاءات والقيادات من داخل امل ؤ��س�سة لرفد خطط ا إلحالل والتعاقب الوظيفي التي ت�ستند �إىل أالد ّلة املف�صلة للكفاءات
مبا ي�ضمن توفري ٍ
�سا�س لهذه العملية.
( )Competenciesك أ� ٍ

�إدارة أ�نظمة املعلومات
يع ّد بنك ا إل�سكان للتجارة والتمويل يف مقدمة البنوك أُالردن ّية التي وظفت التقنية املتط ّورة يف خدمة عمالئها من أالفراد وال�شركات ،حيث ا�ستثمر البنك
خدمات م�صرف ّي ٍة ُمتط ّورة
أ�موا ًال كبري ًة يف التقنيات امل�صرف ّية احلديثة ،أالمر الذي �ساهم يف تعزيز ر�ضا العمالء ،ودفع أ�عمال البنك �إىل ا إلمام ،وتقدمي
ٍ
عال من الفعالية والكفاءة.
وراقية ،وحتقيق م�ستوىً ٍ
عدد
وخالل العام  2009قامت �إدارة أ�نظمة املعلومات بتنفيذ م�شاريع ا�سرتاتيجية ر ّكزت على أالن�شطة ذات القيمة امل�ضافة واحلدِّ من املخاطر ،وذلك يف ٍ
من املجاالت ،أ�همها:
 .1حت�سني ورفع كفاءة البيئة التوافر ّية وال ّرديفة للخدمات امل�صرف ّية ،وذلك من خالل �شراء أ�جهزة خوادم متط ّورة وحديثة تتالءم مع املتط ّلبات احلال ّية
واملُ�ستقبل ّية إلدارات البنك وفروعه ،بهدف تدعيمها بخطوط اتّ�صال و أ�جهزة �إت�صاالت حديثة ومتط ّورة ،كما ّمت تطوير �شبكة البنك الداخلية ،وحت�س ِني
ال�صراف ا آل ّ
يل للفرو ِع اخلارجية.
أ�نظمة مراقبة ال�شبكات� ،إ�ضاف ًة �إىل حت�سني وتطوير نظام أ�جهزة ّ
نظام
 .2حت�سني وتطوير خدمات العمالء ،حيث ّمت االنتهاء من تطبيق أ�نظمة ك ّل من :أ�متتة احلواالت الواردة ،ال�سويفت ،االكتتاب ،با إل�ضاف ِة �إىل تطبيق ِ
املوحد.
ك�شف ح�ساب العميل ّ
 .3حت�سني منظومة حاكم ّية أ�نظمة املعلومات� ،إذ ّمت االنتهاء من تطبيق نظام منهج ّية توكيد اجلودة.
خلدمات
 .4حت�سني وتطوير منظومة دعم امل�ستخدمني ،حيث ّمت االنتهاء من تطبيق نظام خدمة دعم امل�ستخدمني  ،ITSMواعتماد املو ّردين اخلارجيني
ِ
دعم امل�ستخدمني.
 .5حت�سني وتطوير أ�نظمة ا�ستخراج التقارير ا إلح�صائ ّية واملعلومات ( )MISلت�سهيل عمل ّية اتخاذ القرارات لدى قطاعات العمل املختلفة.
عدد من م�شاريع العام  2009و أ�برزها :م�شروع نظام التّجارة الدولية ،وم�شروع بازل � ،IIإ�ضاف ًة �إىل
ومن املق ّرر خالل العام  2010ا�ستكمال تطبيق ٍ
البدء بتطبيق م�شاريع جديدة منها :م�شروع النظام البنكي اجلديد ( , )Core Banking Systemو نظام  ,Credit Scoring Systemونظام
( ،)Audit Command Language ACLوم�شروع تطوير خدمة أ�جهزة ال�صراف ا آليل.
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الدارية
�إدارة املمتلكات واخلدمات إ
عمل ع�صري ٍة ومهني ٍة لراحة املوظفني والعمالء على حدٍّ �سواء ،قامت �إدارة املمتلكات واخلدمات ا إلدارية
جت�سيد ًا لر ؤ�ية البنك ال ّرامية �إىل توفري بيئة ٍ
بتنفيذ ا�سرتاتيجية البنك فيما يتعلق با إلنت�شار اجلغرايف املحلي ،وذلك با�ستكمال كافة جتهيزات وم�ستلزمات الفروع اجلديدة التي ّمت �إن�شا ؤ�ها خالل العام
 .2009كما قامت ب أ�عمال التجديد وال�صيانة الالزمة لعدد من فروع ومراكز عمل البنك املختلفة� .إ�ضاف ًة �إىل تركيب أ�جهز ٍة جديد ٍة من ال�صرافات ا آلل ّية
مواقع حيو ّية.
للفروع اجلديدة ،عالو ًة على أ�جهز ٍة جديد ٍة يف عدة ٍ
لعدد
املوحدة ٍ
ويف �إطار ا�سرتاتيج ّية البنك الهادفة �إىل حت�سني بيئة العمل ،يجري العمل حالي ًا بخطى حثيثة ال�ستكمال م�شروع تطبيق الت�صاميم اجلديدة ّ
من فروع البنك ( )Model Branchوالذي قطع �شوط كبري منه حتى ا آلن.
كما ا�ستمرت �إدارة املمتلكات واخلدمات ا إلدارية بت�سويق العقارات التي �آلت ملكيتها للبنك ،والقيام مبهام مراقبة حركة املوجودات الثابتة واللوازم
والقرطا�سية ،واعتماد عقود الت أ�مني الالزمة لكافة موجودات البنك ،وتوفري برامج ال�صيانة وا إل�صالح لكا ّفة ا آلالت واملع ّدات وتنفيذها من قبل مهند�سني
خمت�صني.
وفنيني
ّ
كما قامت هذه ا إلدارة بتوفري كا ّفة متطلبات أالمن واحلماية للممتلكات أ
والفراد يف خمتلف مواقع البنك املنت�شرة يف كا ّفة أ�نحاء اململكة ،وذلك من خالل
ا�ستكمال ربط أ�نظمة احلماية مع املحطة املركزية التي تدار على مدار ال�ساعة.
وتتولىّ �إدارة املمتلكات واخلدمات ا إلدار ّية متابعة �إدارة م�شروع مبنى ا إلدارة العامة اجلديد للبنك والذي �سيكون معلم ًا من معامل أُالردن البارزة ،واملتوقع
�إجنازه عام  ،2013هذا با إل�ضافة �إىل �إدارة م�شروع �إن�شاء وتطوير حديقة عبدون ،والذي يعترب من امل�شاريع احل�ضارية الهامة يف منطقة عبدون يف
العا�صمة ع ّمان بالتعاون مع أ�مانة ع ّمان الكربى.

�إدارة العمليات
عدد من املبادرات التي من �ش أ�نها �إدخال التطوير والتح�سني على بيئة العمل ،ومبا ي�ضمن تب�سيط ا إلجراءات
أ�ولت �إدارة العمليات اهتمام ًا كبري ًا لتنفيذ ٍ
الت�شغيلية وزيادة فعاليتها ،وتوفري الدعم ال ّالزم واخلدمات املُ�ساندة ألن�شطة و أ�عمال البنك ،ومبا يح ّقق املنفعة لك ّل من العمالء واملوظفني.
و�ضمن هذا ال�سياق فقد قامت �إدارة العمليات خالل العام  2009بتطبيق جمموع ٍة من أالنظمة الالزمة لت�سيري عمليات ا إلدارات والفروع ،ومنها “ :نظام
نظام ال�سويفت وترحيلها �آلي ًا� ،إ�ضاف ًة لتدعيم العمليات
أ�متتة احلواالت الواردة “ والذي و ّفر املزيد من الد ّقة وال�سرعة يف ا�ستقبال
ِ
احلواالت الواردة من ِ
الرقاب ّية ،وتعزيز �إجراء املتابعات مع البنوك املحل ّية والدول ّية .كما ّمت اعتماد “ نظام التجارة الدول ّية “ والذي �شمل نظام معاجلة بيانات بوال�ص التح�صيل،
اخلا�صة بها وترحيلها �آلي ًا �سوا ًء كانت
وا�ستخراج القيود وترحيلها �آلي ًا� ،إىل جانب تطبيق نظام الكفاالت اجلديد ،الذي �س ّه َل ا�ستخراج املرا�سالت والقيود
ّ
من خالل الفروع أ�و من خالل مركز ّية الكفاالت .ومن املتوقع أ�ن يتم خالل العام � 2010شمول نظام االعتمادات حتت مظلة نظام التجارة الدول ّية.

�إدارة تطوير وهند�سة العمليات
جت�سيد ًا لر ؤ�ية البنك وتدعيم كفاءة أ�دائه من خالل حت�سني �إجراءات العمل الداخل ّية ،واال�ستغالل أالمثل للطاقات وا إلمكان ّيات الب�شر ّية ،واال�ستفادة
ال ُق�صوى من التكنولوجيا املتو ّفرة لديه ،وبالتايل رفع م�ستوى اخلدمات املق ّدمة للعمالء؛ فقد ّمت خالل العام  2009تفعيل مهام “ �إدارة تطوير وهند�سة
تنفيذ برنامج �إعادة هيكلة �شامل ي�ضمن التكامل بني أ�عمال كا ّفة قطاعات
وبا�شراف
العمليات “ التي قامت بدورها -
مبا�شر من ا إلدارة ال ُعليا  -على ِ
ٍ
ٍ
و�إدارات وفروع البنك من جهة ،ومنع االزدواجية يف املهام وامل� ؤس�وليات من جه ٍة أُ�خرى.
تنظيمي جديد ،يعك�س أ�ف�ضل
اال�سرتاتيجي على املدى البعيد ،فقد ّمت ت�صميم هيكل
توجهه
وحيث أ�نّ تطوير الهيكل التنظيمي للبنك هو أ��سا�س حتقيق ّ
ّ
ّ
وحدات
حتديد امل� ؤس�وليات وال�صالح ّيات ،وا إل�شراف الف ّعال على أالداء ،وتعزيز مركزة عمليات بع�ض أالن�شطة يف
املُمار�سات امل�صرف ّية ،ويقوم على أ��سا�س
ِ
ٍ
متخ�ص�صة يف ا إلدارة العامة .وقد ا�ستدعى ذلك ا�ستحداث �إدارات جديدة متخ�ص�صة ،وف�صل مهام بع�ضها ودمج البع�ض ا آلخر للعمل حتت مظ ّل ٍة
ّ
واحدة.
متميز من أ�بناء هذه امل ؤ��س�سة لقيادة هذه
و�سعي ًا يف ذات االجتاه ،وتنفيذ ًا ل�سيا�سة ا إلحالل الداخلي املتبعة حالي ًا ،فقد فكانت الفر�صة مواتي ًة لتعيني كاد ٍر ٍ
املجموعات وا إلدارات ،ممن يتمتّعون بخربات وا�سعة وكفاءات متميزة وقادرة على امل�ساهمة ا إليجاب ّية يف رفع كفاءة أالداء وتنفيذ خطط البنك.
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ويف �ضوء هذه املتغيرّ ات الها ّمةّ ،مت تق�سيم البنك �إىل ثالثة أ�ق�سام رئي�سة ،تكمل بع�ضها بع�ض ًا ،وهي :املجموعة امل�صرفية ،وجمموعة العمليات ،وا إلدارات
املتخ�ص�صة يف املخاطر وال�ضبط الداخلي والتح ُّكم امل ؤ��س�سي .و ُيظهر الهيكل التنظيمي اجلديد الوارد يف نهاية �صفحات هذا التقرير املزيد من التفا�صيل
عن التق�سيمات ا إلدارية العليا التابعة لكل جمموع ٍة من املجموعات.

قطاع االئتمان

كد من مدى مالءمة أالن�شطة التمويل ّية مع ال�سيا�سات والتوجهات اال�سرتاتيجية للبنك،
حر�ص قطاع االئتمان على دعم الن�شاط االئتماين يف البنك بالت أ� ِ
وااللتزام بتعليمات و أ�نظمة البنك املركزي أالردين من جهة واملعايري الدولية من جه ٍة أ�خرى.

جراءات رقاب ّي ٍة عالية الكفاءة وفق املعايري االئتمان ّية املحلية والدولية ،وذلك بهدف امل�ساهمة يف
ٍ
تقوم ال�سيا�سة العامة للبنك يف جمال االئتمان على تطبيق � إ
ب�شكل متزن وللمحافظة على حمفظ ٍة ائتماني ٍة عالية اجلودة ،وتطوير املنتجات االئتمانية �ضمن م�ستويات املخاطر املقبولة.
تنمية أالعمال ٍ
عدد من اخلطوات منها :تقييم وتعديل
عمل
مدرو�س ورفع الكفاءة وتعزيز اجلودة؛ ّمت يف ا آلونة أالخرية اتخاذ ٍ
ولالرتقاء ب�إجراءات االئتمان �ضمن �إطار ٍ
ٍ
�إجراءات العمل االئتماين ،وحتديث �سيا�سة االئتمان مبا يتوافق مع أ�ف�ضل املمار�سات امل�صرف ّية العامل ّية ومقررات جلنة بازل  ،IIوتكثيف اجلهود اال�ستباق ّية
يف معاجلة بع�ض احل�سابات التي تبدو عليها م ؤ��شرات ال�ضعف االئتماين ،با إل�ضافة �إىل تطبيق تقن ّية احلا�سب ا آل ّ
يل املتطورة لتوفري م�ستوى متقدم يف �إدارة
امل�شاكل قبل ُحدوثها من جه ٍة أُ�خرى.
منح الت�سهيالت االئتمان ّية من جهة ،وتوفري نظام �إنذا ٍر مبكر للتع ّرف على
ِ

جمموعة أ
العمال القانونية
تقوم املجموعة القانونية بتقدمي كافة أالعمال واال�ست�شارات القانونية وا إلجراءات الق�ضائية املتعلقة بالبنك على نح ٍو يحفظ حقوقه وم�صاحله كاملة .فمن
خالل تزويدها با آلراء واال�ست�شارات القانون ّية بخ�صو�ص كافة امل�سائل التي
جهة ،د أ�بت هذه املجموع على
ِ
التعاون الوثيق مع �إدارات وفروع البنك املختلفة من ِ
حتال �إليها ،وكذلك حترير كا ّفة أ�نواع العقود وا إلتفاقيات التي ُيربمها ُ
جهات خارجي ٍة يف �سبيل ت�سيري كافة أ�عماله اليوم ّية وحماية حقوقه ،ومن
البنك مع ٍ
جه ٍة أ�خرى تقوم املجموعة القانون ّية بتمثيل البنك أ�مام املحاكم ذات االخت�صا�ص للدفاع عن حقوقه من خالل تقدمي اخلدمات القانون ّية الالزمة ،واتخاذ
عمل ال ّدرا�سات
كافة ا إلجراءات ال�ضرور ّية
ل�صالح البنك� ،سوا ًء يف مرحلة ما قبل التقا�ضي أ�و بعدها .وال ي�سعنا � إ ّال التذكري بال ّدو ِر الهام للمجموعة يف ِ
ِ
القانونية ومراجعة ال�سيا�سات ال ّداخل ّية للبنك ،وا إلجراءات الت�شغيل ّية ذات العالقة بالعمل املايل وامل�صريف؛ للت أ�كد من تطابقها وان�سجامها مع أ�حكام
القوانني أ
والنظمة واالجتهادات الق�ضائية ذات العالقة.

�إدارة خماطر املجموعة واالمتثال
�شهد العام  2009دمج �إدارتي خماطر املجموعة ومراقبة االمتثال حتت م�س ّمى “ �إدارة خماطر املجموعة واالمتثال “  ,وي أ�تي هذا ال ّدمج يف �إطار االهتمام
للدارة احل�صيفة للمخاطر وحتقيق تكامل ّية العالقة بني املخاطر واالمتثال ،كون أ�نّ االلتزام أ
للدارة ال�سليمة من حيث
بال�س�س الفاعلة إ
الذي يوليه البنك إ
الرقابة وال�شفافية والو�ضوح يف ا إلف�صاحات وامل�ساءلة ي�ضمن بقاء املخاطر على نطاق البنك ككل �ضمن الدرجة املح ّددة واملقبولة.
منتظم على أ��سا�س حتليل البيئة الت�شغيلية التي
ب�شكل
وبذلك أ��صبح نطاق عمل هذه ا إلدارة يت�ض ّمن :و�ضع وتطبيق ا�سرتاتيجيات وحدود �إدارة املخاطر ٍ
ٍ
دوات لقيا�سها ،با إل�ضافة �إىل �إعداد منهج ّي ٍة ف ّعال ٍة ل�ضمان االمتثال التّام لقوانني
يعمل البنك فيها ،مع االلتزام باملتطلبات التنظيمية املتعلقة بها ،وتطوير أ� ٍ
النظام اخلا�ص مبكافحة عمليات غ�سل أالموال ومتويل ا إلرهاب.
وتقنيات رقاب ّي ٍة متط ّور ٍة لتقوية
دوات
ٍ
وت�شريعات اجلهات الرقاب ّية ،وكذلك ا�ستخدام أ� ٍ
ِ
�س�سي يتما�شى مع أ�نظمة وتعليمات ا إلف�صاح وال�شفافية ال�صادرة عن البنك املركزي أالردين وهيئة أالوراق املالية،
ويذكر أ�ن لدى البنك ميثاق ًا للتحكم امل ؤ� ّ
امليثاق يف نهاية هذا التّقرير ال�سنوي ،أ�و من خالل موقع البنك على �شبك ِة ا إلنرتنت  ،www.hbtf.comكما ميكن ّ
وميكن ّ
االطالع على
االطالع على ِ
تفا�صيل أ�كرث عن �إدارة املخاطر من خالل ا إلي�ضاح رقم  40الوارد يف القوائم املال ّية للعام .2009
ٍ
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الدارة املالية
إ
عملت ا إلدارة املالية يف البنك على تنفيذ أ�ف�ضل أالنظمة يف جمال املحا�سبة والرقابة املال ّية ومبا ميكنه من حتقيق ر ؤ�يته ،حيث ا�ستم ّرت هذه ا إلدارة ب�إعداد
القوائم املالية اخلتامية والدورية وفق معايري املحا�سبة الدول ّية وتعليمات اجلهات الرقاب ّية ومتطلبات بازل  .IIولتعزيز قيم ال�شفافية وا إلف�صاح مت خالل
ب�شكل
العام  2009تطبيق أ�ف�ضل املمار�سات يف هذا املجال ،من خالل تنفيذ نظام أ�متتة البيانات املال ّية ح�سب النماذج املُر�سلة للبنك املركزي أالردين ٍ
دوري ،ومن �ش أ�ن هذا النظام توفري املعلومات والتقارير املال ّية بكل دقة ،و�إظهار ح�سابات البنك ب�صور ٍة عادلة.
و�إنطالق ًا من دور ا إلدارة املالية ك�شريك لقطاعات أالعمال ،ف�إنها تقوم بدور مهم يف �إعداد اخلطة وامليزانيات التقديرية ومتابعة تنفيذهما ،ومراقبة
املركزي أالردين واملدققني
وحتليل أالداء وتزويد القطاعات بالبيانات واملعلومات الالزمة إلدارة أ�عمالهم ،با إل�ضافة �إىل �إدارة عالقة البنك مع البنك
ّ
اخلارجيني و�ضريبة الدخل وم ؤ��س�سات التّ�صنيف الدول ّية وغريها من اجلهات ذات العالقة.
ويذكر أ�ن العام � 2009شهد ان�ضمام مركز أالبحاث االقت�صاد ّية واال�سرتاتيجية �إىل هيكل ا إلدارة املال ّية ،حيث يعنى املركز ب�إعداد الدرا�سات والتقارير
ال ّدورية االقت�صاد ّية منها وامل�صرف ّية وال�سوقية ،والتقرير ال�سنوي للبنك ،و�إعداد درا�سات التف ّرع الداخلي واخلارجي ،وذلك بهدف توفري معلومات ت�ساعد
متخذ القرار يف بناء التوجهات ا إل�سرتاتيجية للبنك ،وتعزيز و�ضعه التناف�سي .عالو ًة على �إعداد الن�شرات املتخ�ص�صة يف املجال االقت�صادي وامل�صريف.

�إدارة التدقيق الداخلي

حر�ص البنك دوم ًا على وجود �إدارة تدقيق داخلي مو�ضوع ّية وكف ؤ�ة وم�ستقلة ،وذلك كركيز ٍة أ��سا�سي ٍة لتحقيق مبادئ و أُ��س�س ا إلدار ِة الر�شيدة ،وتر�سيخ
خدمات توكيدي ٍة وا�ست�شاري ٍة م�ص ّممة لتح�سني عمليات
منظومة احلاكم ّية امل ؤ��س�س ّية ،لذلك وا�صلت هذه ا إلدارة أ�عما َلها مبهن ّية عالية ،حيث تقوم بتقدمي
ٍ
البنك ،من خالل ا�ستخدام منهجية مدرو�س ٍة و�آلي ٍة منظمة ،وفق معايري التدقيق الداخلي الدولية املعمول بها؛ لتح�سني كفاءة عمليات �إدارة املخاطر
حتقيق أ�هداف البنك.
والرقابة الداخل ّية والتح ُّكم امل ؤ��س�سي ،وم�ساعدة ا إلدارة ال ُعليا يف
ِ
�ضمان �إجناز املها ّم املُناطة بالفروع ومراكز العمل املختلفة ،وفق ًا لل�سيا�سات وا إلجراءات الداخل ّية ،و أ� ّنه قد ّمت تنفيذها
كما تقوم هذه ا إلدارة بالت أ� ّكد من
ِ
ممار�سات غري �صحيح ٍة أ�و
عمليات أ�و
حد ممكن خماطر تع ّر�ض البنك ألي
دنى ٍ
ٍ
ٍ
با إللتزام بالقوان ِني املعمول بها و أ�ف�ضل املُمار�سات املُط ّبقة؛ مما يقلل �إىل أ� ّ
غري قانون ّية.
مت خالل العام  2009تطبيق نظام أ�متتة أ�عمال التدقيق  ،Team Mateوالذي عمل على تعزيز كفاءة وفعال ّية �إدارة التدقيق الداخلي من خالل �إيجا ِد
و�سيتم خالل العام  2010البدء بتطبيق نظام  Audit Command Lanuage؛
قاعدة معرفة ومعلومات ُم ؤ�متتة ( ،)Knowledge Baseكما
ّ
جمال الرقابة والك�شف عن أ� ّية خمالفات ،والعمل على الوقاية منها قبل حدوثها.
وذلك لتعزيز �إجراءات عمل �إدارة التدقيق يف ِ
قبل
التدقيق
الكلي املتكامل مع معايري
درجات
الداخلي بح�صولها خالل العام  2009على أ�على
وقد تك ّللت جهود �إدارة التدقيق
ِ
الداخلي الدول ّية من ِ
ِ
ِ
ِّ
التوافق ِّ
ّ
جمعية املد ّققني الداخليني أالمريك ّية  ،IIAليكونَ البنك أال ّول يف أُالردن واملنطقة العرب ّية الذي يح�صل على هذا التقييم ،و�إن احل�صول على هذه ال�شهادة
الداخلي لدى البنك ،التي تعمل �ضمنَ ا�سرتاتيج ّي ٍات وا�ضح ٍة ومبا يتنا�سب
ي ؤ� ّكد كفاءة ومهنية أ�داء جلنة التدقيق املنبثقةعن جمل�س ا إلدارة و�إدارة التدقيق
ّ
مع املعايري الدولية و أ�ف�ضل املمار�سات املعتمدة.

امل�س ؤ�وليةاالجتماعية
ا�ستم ّرت م�سرية العطاء التي ينتهجها البنك يف جمال امل� ؤس�ول ّية االجتماع ّية ،وذلك من خالل ت�سخري جهوده و�إمكان ّياته خلدمة املجتمع وامل�ساهمة يف
لل�صندوق أُالردين الها�شمي للتنمية
حتقيق التنمية امل�ستدامة ،فقد امتدت رعاية البنك ودعمه للعديد من امل ؤ� ّ�س�سات ا إلن�سان ّية واجلمعيات اخلري ّية ،كالتربع ُّ
الب�شرية ،وم ؤ��س�سة احل�سني لل�سرطان ،وم ؤ��س�سة نهر أالردن ،وتك ّية أ�م علي ،و�صندوق أالمان مل�ستقبل أاليتام� .إ�ضاف ًة �إىل اقرتان ا�سم البنك مبجموع ٍة كبري ٍة
من الن�شاطات االقت�صادية والفعاليات التعليمية وال�صحية والثقافية واالجتماعية والريا�ضية والبيئية ،حيث يعترب البنك نف�سه جزء ًا من الن�سيج املجتمعي،
وعليه اال�ضطالع بدوره يف دفع امل�سرية الوطنية.
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كما �شارك البنك وقدم الرعاية للعديد من امل ؤ�مترات والندوات االقت�صادية ،ال �سيما تنظيمه للمنتدى االقت�صادي ا إلقليمي لدول ال�شرق أالو�سط و�شمال
�إفريقيا بالتعاون مع معهد التمويل الدويل  ، IIFوالذي أُ�قيم يف ت�شرين أ�ول  2009مب�شاركة  16دولة �إ�ضاف ًة ملجموع ٍة كبري ٍة من امل ؤ��س�سات املالية الدولية،
فر�ص للتعاون بني البنوك القياد ّية وامل ؤ��س�سات املال ّية يف املنطقة.
والذي ت�ض ّمن حماور اقت�صادية هامة ،بهدف دعم العالقات مع أ�ع�ضاء املنتدى ،و�إيجاد ٍ
العربي الذي عقدته وزارة العمل ،وم ؤ�متر التكنولوجيا الذي عقد يف جامعة أالمرية ُ�سم ّية ،وامل ؤ�متر ا إلقليمي ألمرا�ض
وكذلك امل�ساهمة يف م ؤ�متر العمل
ّ
ال�سرطان والدم عند أالطفال ،وغريها من امل ؤ�مترات وال ّندوات أُالخرى.
وخالل العام  2009قام البنك برعاية ودعم م ؤ�متر أالطفال العرب ،وللعام الثالث على التوايل ،والذي جاء هذا العام حتت �شعار “ احل ُّق يف احلماية..
م� ؤس�ولية من؟ “ ،وكذلك رعاية معر�ض أ
واملتخ�ص�ص يف توفري كافة احتياجات أالطفال ،وامل�شاركة يف احتفاالت يوم أال�سرة والطفل،
الطفال Kids Expo
ّ
كخطو ٍة معتاد ٍة من البنك ب�إيالء فئة الطفولة العناية واالهتمام؛ ألنهم براعم احلا�ضر وبناة امل�ستقبل ،حيث كان البنك رائد ًا يف هذا املجال من خالل
ت أ��سي�سه ألول بنك أ
للطفال يف أُالردن والعامل العربي.
وعلى �صعيد حماية البيئة ،فقد وا�صل البنك دعمه لربامج التوعية بالق�ضايا البيئ ّية ،وم�شاريع جمع ّية حماية البيئة ،ودعم برامج حماية الطبيعة ،واملحافظة
على النظافة العامة� ،إ�ضاف ًة �إىل انتهاجه �سيا�سة دعم الربامج والفعاليات التي من �ش أ�نها توفري بيئ ٍة �سليم ٍة دائم ٍة من خالل املبادرات الوطن ّية كامل�شاركة
يف م�سرية مكافحة التدخني ،وال للمخدرات.
معلومات �إر�شادي ٍة ووقائي ٍة
بال�صحة والعافية ،فقد ّمت توزيع برو�شورات توعوية تت�ض ّمن
وحر�ص ًا من بنك ا إل�سكان على �سالمة أال�سرة أالردنية لتنعم دوم ًا
ٍ
ّ
للم�ساعدة يف احلماية من �إنفلونزا اخلنازير( ، A(H1N1وكذلك التعاون مع مديرية أالمن العام يف برامج ال�سالمة العامة واحلدِّ من حوادث الطرق.
ويف جمال الفعاليات الريا�ض ّية ،فقد وا�صل البنك دعمه ملجموعة من البطوالت الريا�ضية املختلفة ولكافة أالعمار ،فكان راعي ًا لبطولة أالندية ا آل�سيوية
ألبطال الدوري لكرة اليد ،ودور ّيات كرو ّية مدر�س ّية ،و أ�لعاب الدفاع عن النف�س.
كما �شارك موظفو البنك يف الن�شاطات والفعاليات املجتمع ّية التي أ�قامها البنك كزيارةدور أاليتام وامل�سنني ،وزيارة املر�ضى ،و�شاركوا باحلمالت ا إلر�شادية
كواجب وم� ؤس�ولي ٍة وطنية� ،إ�ضاف ًة �إىل تنظيم حملة التربع بالدم ،جت�سيد ًا للتكاتف االجتماعي ،وتعميق روح
وا إلعالمية الهادفة �إىل التوعية االجتماعية
ٍ
العطاء� ،إىل جانب الكثري من أالن�شطة والعديد من امل�شاريع االجتماعية التي ت ؤ� ّكد ا�سرتاتيجية البنك بتح ّمل م� ؤس�ولياته جتاه املجتمع املحلي ،ومبا ي�سهم
يف النهاية ببناء ج�سو ٍر من الثقة مع هذا املجتمع ،ودعم اقت�صادنا الوطني ،وتطوير وازدهار بلدنا العزيز.
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الخطة المستقبليةلعام2010

الواجهة اجلانبية مل�شروع مبنى ا إلدارة العامة اجلديد “ال�شمي�ساين”
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ملحوظ يف خمتلف
متميز ومن ٍّو
كبنك �صغري احلجم يف عام  ،1973من حتقيق أ�داءٍ
ٍ
ال�ست والثالثني املا�ضية ،ومنذ بدايته ٍ
ٍ
مت ّكن البنك خالل ال�سنوات ّ
و�شهادات وجوائز
ت�صنيف رفيعة امل�ستوى،
عمل متميزة ،ودرجات
ٍ
ٍ
أ�ن�شطته املال ّية وامل�صرف ّية ،مما جعله يقف �شاخم ًا على قاعد ٍة �صلب ٍة تعتمد على فرق ٍ
تقدير حمل ّية و�إقليم ّية وعامل ّية مرموقة ،لي�صبح اليوم م ؤ��س�س ًة رائد ًة �صاحبة ح�ضو ٍر م�صر ٍّيف يف العديد من املحافل ،وتتب ّو أ� مراكز ال�صدارة يف العديد من
امل ؤ��شرات والن�سب امل�صرف ّية.
عقود م�ضت ،والتط ّورات أالخرية التي �شهدتها البيئة االقت�صاد ّية وامل�صرف ّية العامل ّية واملحل ّية ،فقد
وعلى خلف ّية أُال�س�س املتينة التي أُ�ر�سيت ألكرث من ثالث ِة ٍ
عمل تف�صيل ّية ،لالنطالق �إىل �آفاقٍ جديد ٍة رحب ٍة من التم ّيزواالزدهار يف كا ّفة املجاالت ،والتغ ّلب
قام البنك ب�إعداد �إ�سرتاتيج ّية من ٍّو طموح ٍة معزّز ٍة بخطط ٍ
على التحديات امل�ستقبل ّية يف كافة الدول التي ميار�س فيها البنك ن�شاطاته.
وتهدف املحاور ا إل�سرتاتيجية امل�ستقبلية للبنك �إىل حتقيق ما يلي:

على م�ستوى أ
الهداف املالية

الربحية ،مبا ي�ساهم يف حت�سني مع ّدالت العوائد على املوجودات وحقوق امللك ّية.
 .1حتقيق من ٍّو
م�ستدام يف ّ
ٍ
احل�ص ِة ال�سوق ّية.
 .2حتقيق زياد ٍة يف حجم املوجودات و أ�ر�صدة ودائع العمالء والت�سهيالت االئتمان ّية ،مبا ي�ساهم يف حت�س ِني ّ
تخفي�ض ن�سبة ” النفقات  /الدخل ”.
 .3حتقيق زياد ٍة يف ا إليرادات وتر�شيد النفقات ،مبا ي�ساهم يف
ِ
 .4تخفي�ض حجم الديون غري العاملة ،مبا ي�ساهم يف حت�سني م�ستوى جودة املحفظة االئتمان ّية.
خم�ص�ص تدنيّ الت�سهيالت االئتمان ّية �إىل الديون غري العاملة.
 .5رفع ن�سبة تغطية ّ

على م�ستوى العمليات
ال�سيا�سات وا إلجراءات.
 .1ا�ستكمال الهياكل التنظيم ّية للبنك ،و�إعداد بطاقات الو�صف الوظيفي ,وحتديث أ�دلة ّ
 .2تعزيز �شبكة فروع البنك داخل اململكة وخارجها.
 .3تعزيز �شبكة قنوات التوزيع ا إللكرتونية.
عدد من أالنظمة أ�همها :نظام الرواتب ،ونظام
 .4االنتهاء من تطبيق املرحلة أالوىل من نظام املوارد الب�شر ّية اجلديد ( ،)HRMSوالتي ت�شتمل على ٍ
التقارير ،وعمليات املوارد الب�شرية.
 .5البدء بتنفيذ م�شروع النظام البنكي اجلديد (.)Core Banking System
تطبيقات بازل  IIاملتعلقة بالدعامة ال ّثانية “ املراجعة ا إل�شراف ّية “ ،والدعامة الثالثة “ ُمتطلبات ا إلف�صاح “.
 .6البدء بالتح�ضري للمراحل القادمة من
ِ

على م�ستوى العمالء
 .1اال�ستمرار مب�شروع حتديث بيانات العمالء (.)Data Cleansing
املوحد للعميل”.
 .2اال�ستمرار بربط ال ُعمالء على نظام الـ  “ ICEالرقم ّ
وال�سعي لتقدمي أ�على م�ستويات التميز يف اخلدمات امل�صرف ّية من خالل:
 .3اال�ستمرار يف تر�سيخ والء العمالءّ ،
بتكثيف الزيارات الت�سويق ّية لهم.
عمل قوي ٍة مع عمالء جدد ،وذلك
ِ
 تعزيز عالقات العمل مع العمالء القائمني ،وبناء عالقات ٍحلول م�صرفية أ�ف�ضل للعمالء.
خدمات
 طرحٍ
ٍ
ومنتجات جديد ٍة وتقدمي ٍ
� -إعداد درا�سة حول ر�ضا العمالء.

على ُم�ستوى املوظفني
قيادات من داخل البنك قادر ٍة على تطوير أ��ساليب العمل املختلفة.
ب�شكل يهدف �إىل �صنع
ٍ
 .1اال�ستمرار يف تطوير مهارات املوظفني وقدراتهمٍ ،
مف�صلة للكفاءات ( )Competenciesلتكون أال�سا�س الذي ت�ستند �إليه خطط ا إلحالل والتعاقب الوظيفي ،و�إدارة املوظفني املم ّيزين
� .2إعداد أ�د ّلة ّ
يف البنك (.)Talent Mgt
 .3تطوير و أ�متتة كا ّفة أالنظمة املتعلقة باملوارد الب�شر ّية من خالل و�ضع ا�سرتاتيج ّي ٍة طويلة أالمد بهذا اخل�صو�ص.
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HOUSING BANK FOR TRADE AND FINANCE • AMMAN • JORDAN

34

• حما�سبون قانونيون
�صندوق بريد  1140عمان 11118
اململكة أالردنية الها�شمية

• ديلويت �آند تو�ش ( ال�شرق أالو�سط )  -أالردن
�صندوق بريد  248عمان 11118
اململكة أالردنية الها�شمية

تقرير مدققي احل�سابات امل�ستقل

ال�سكان للتجارة والتمويل
�إىل ال�سادة م�ساهمي بنك إ
عمان – اململكة أ
الردنية الها�شمية

لقد قمنا بتدقيق القوائم املالية املوحدة املرفقة لبنك ا إل�سكان للتجارة والتمويل (�شركة م�ساهمة عامة حمدودة) والتي تتكون من قائمة املركز املايل املوحد
كما يف  31كانون أالول  /دي�سمرب  2009وقائمة الدخل املوحد وقائمة الدخل ال�شامل املوحد وقائمة التغريات يف حقوق امللكية املوحدة وقائمة التدفقات
النقدية املوحدة لل�سنة املنتهية بذلك التاريخ ،وملخ�ص لل�سيا�سات املحا�سبية الهامة ،و�إي�ضاحات تف�سريية أ�خرى.

الدارة عن القوائم املالية املوحدة
م�س ؤ�ولية إ

�إن ا إلدارة م� ؤس�ولة عن �إعداد هذه القوائم املالية املوحدة وعر�ضها ب�صورة عادلة وفق ًا للمعايري الدولية للتقارير املالية ،وت�شمل هذه امل� ؤس�ولية الت�صميم،
التطبيق وا إلحتفاظ برقابة داخلية لغر�ض �إعداد وعر�ض القوائم املالية املوحدة ب�صورة عادلة خالية من أ�خطاء جوهرية� ،سواء كانت نا�شئة عن �إحتيال أ�و
عن خط أ� ،وت�شمل م� ؤس�ولية ا إلدارة �إختيار وتطبيق �سيا�سات حما�سبية منا�سبة والقيام بتقديرات حما�سبية معقولة ح�سب الظروف.

م�س ؤ�ولية مدققي احل�سابات

�إن م� ؤس�وليتنا هي �إبداء ر أ�ي حول هذه القوائم املالية املوحدة �إ�ستناد ًا �إىل تدقيقنا ،قمنا بتدقيقنا وفق ًا للمعايري الدولية للتدقيق ،وتتطلب تلك املعايري أ�ن
نتقيد مبتطلبات قواعد ال�سلوك املهني و أ�ن نقوم بتخطيط و�إجراء التدقيق للح�صول على ت أ�كيد معقول فيما �إذا كانت القوائم املالية املوحدة خالية من أ�خطاء
جوهرية.
يت�ضمن التدقيق القيام ب�إجراءات للح�صول على ب َّينات تدقيق ثبوتية للمبالغ وا إلف�صاحات يف القوائم املالية .ت�ستند ا إلجراءات املختارة �إىل تقدير مدقق
احل�سابات ،مبا يف ذلك تقييم خماطر أالخطاء اجلوهرية يف القوائم املالية املوحدة� ،سواء كانت نا�شئة عن �إحتيال أ�و عن خط أ� .وعند القيام بتقييم تلك
املخاطر ،ي أ�خذ مدقق احل�سابات يف ا إلعتبار �إجراءات الرقابة الداخلية للبنك واملتعلقة با إلعداد والعر�ض العادل للقوائم املالية املوحدة ،وذلك لغر�ض
ت�صميم �إجراءات التدقيق املنا�سبة ح�سب الظروف ،ولي�س لغر�ض �إبداء ر أ�ي حول فعالية الرقابة الداخلية لدى للبنك .يت�ضمن التدقيق كذلك تقييم مالءمة
ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة ومعقولية التقديرات املحا�سبية املعدة من قبل ا إلدارة ،وكذلك تقييم العر�ض ا إلجمايل للقوائم املالية املوحدة.
نعتقد أ�ن ب ّينات التدقيق الثبوتية التي ح�صلنا عليها كافية ومنا�سبة لتوفر أ��سا�س ًا لر أ�ينا حول التدقيق.

الر أ�ي

يف ر أ�ينا� ،إن القوائم املالية املوحدة تظهر ب�صورة عادلة من جميع النواحي اجلوهرية ،الو�ضع املايل املوحد لبنك ا إل�سكان للتجارة والتمويل كما يف  31كانون
أالول  /دي�سمرب  2009و أ�داءه املايل املوحد ،وتدفقاته النقدية املوحدة لل�سنة املنتهية بذلك التاريخ وفق ًا للمعايري الدولية للتقارير املالية.

تقرير حول املتطلبات القانونية

يحتفظ البنك بقيود و�سجالت ح�سابية منظمة ب�صورة أ��صولية ،وهي متفقة مع القوائم املالية املوحدة املرفقة وتقرير جمل�س ا إلدارة ،ونو�صي الهيئة العامة
للم�ساهمني امل�صادقة عليها.
�إرن�ست ويونغ /أ
الردن
عمان – اململكة أ
الردنية الها�شمية
 27كانون الثاين 2010

الو�سط) – أ
ديلويت آ�ند تو�ش (ال�شرق أ
الردن
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قائمة املركز املايل املوحد كما يف  31كانون االول  /دي�سمرب 2009

قائمة ( أ�)

 31كانون االول
دي�سمرب2009
ديـــنار

 31كانون االول
دي�سمرب2008
ديـــنار

4
5
6
7
8
9
10
11
12
18
13

1,478,337,776
689,876,798
53,097,828
1,495,880
2,368,648,748
581,008,188
744,569,957
93,025,899
3,176,127
9,199,723
67,900,813
6,090,337,737

994,243,497
700,062,230
20,416,501
13,408,133
2,341,696,067
613,297,108
600,541,463
78,060,574
5,098,194
13,072,036
50,683,241
5,430,579,044

14
15
16

284,067,286
4,430,410,552
289,680,522
18,719,304
31,339,932
1,006,216
68,641,153

307,106,876
3,764,520,478
303,684,439
1,964,513
15,988,411
50,089,827
53,035
76,158,490

جمموع املطلوبات

5,123,864,965

4,519,566,069

حقوق امللكية -:
حقوق م�ساهمي البنك
ر أ��س املال املكتتب به واملدفوع
عالوة اال�صدار
احتياطي قانوين
احتياطي اختياري
احتياطي خماطر م�صرفية عامة
فروقات ترجمة عمالت أ�جنبية
التغري املرتاكم يف القيمة العادلة �صايف
أ�رباح مدورة

252,000,000
357,925,469
95,334,774
33,222,068
22,450,000
1,733,632
()2,840,657
131,243,206

252,000,000
357,925,469
85,205,068
33,222,068
23,702,983
1,057,229
()28,311,128
143,861,445

جمموع حقوق م�ساهمي البنك

891,068,492

868,663,134

حقوق غري امل�سيطرين

75,404,280

42,349,841

جمموع حقوق امللكية

966,472,772

911,012,975

جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

6,090,337,737

5,430,579,044

اي�ضاحات
املوجــودات-:
نقد و أ�ر�صدة لدى بنوك مركزية
أ�ر�صدة لدى بنوك وم ؤ��س�سات م�صرفية
ايداعات لدى بنوك وم ؤ��س�سات م�صرفية
موجودات مالية للمتاجرة
ت�سهيالت ائتمانية مبا�شرة بال�صايف
موجودات مالية متوفرة للبيع
موجودات مالية حمتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق
ممتلكات ومعدات
موجودات غري ملمو�سة
موجودات �ضريبية م ؤ�جلة
موجودات أ�خرى
جمموع املوجودات
املطلوبات وحقوق امللكية -:
املطلوبات -:
ؤ
ودائع بنوك وم��س�سات م�صرفية
ودائع عمالء
ت أ�مينات نقدية
أ�موال مقرت�ضة
خم�ص�صات متنوعة
خم�ص�ص �ضريبة الدخل
مطلوبات �ضريبية م ؤ�جلة
مطلوبات أ�خرى
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17
18
18
19

20
20
21
21
21
22
23
 24و 25

تعترب ا إلي�ضاحات املرفقة من رقم � 1إىل رقم  49جزء ًا من هذه القوائم املالية وتقر أ� معها.

قائمة الدخل املوحد لل�سنة املنتهية يف  31كانون االول  /دي�سمرب 2009

اي�ضاحات

قائمة (ب)
2009

ديـــنار

2008

ديـــنار

الفوائد الدائنة

26

292,906,561

300,990,049

الفوائد املدينة

27

()102,673,190

()102,124,095

190,233,371

198,865,954

33,451,519

29,386,244

223,684,890

228,252,198

ارباح عمالت أ�جنبية

29

9,815,541

11,039,146

ارباح (خ�سائر) موجودات مالية للمتاجرة

30

94,989

()223,814

ارباح (خ�سائر) ارباح موجودات مالية متوفرة للبيع

31

1,967,649

()25,820,999

ايرادات اخرى

32

24,289,226

31,962,209

259,852,295

245,208,740

نفقات املوظفني

33

49,504,875

49,153,186

ا�ستهالكات و�إطفاءات

11و12

11,361,148

9,422,875

م�صاريف أ�خرى

34

33,548,969

39,169,842

خم�ص�ص تدين الت�سهيالت ا إلئتمانية املبا�شرة

8

64,542,482

3,784,251

خم�ص�صات متنوعة

17

3,880,697

1,656,828

162,838,171

103,186,982

97,014,124

142,021,758

30,451,614

40,699,013

66,562,510

101,322,745

�صايف �إيرادات الفوائد
�صايف �إيرادات العموالت

28

�صايف �إيرادات الفوائد والعموالت

�إجمايل الدخل

�إجمايل امل�صروفات
الربح قبل ال�ضرائب
�ضريبة الدخل

18

الربح لل�سنة
ويعود اىل:
م�ساهمي البنك

59,896,310

95,950,612

حقوق غري امل�سيطرين

6,666,200

5,372,133

66,562,510

101,322,745

 0.238دينار

 0.383دينار

احل�صة اال�سا�سية و املخف�ضة لل�سهم من ربح ال�سنة العائد اىل م�ساهمي البنك

35

تعترب ا إلي�ضاحات املرفقة من رقم � 1إىل رقم  49جزء ًا من هذه القوائم املالية وتقر أ� معها.
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قائمة الدخل ال�شامل املوحد لل�سنة املنتهية يف  31كانون االول  /دي�سمرب 2009
2009

ديـــنار

الربح لل�سنة – قائمة (ب)

66,562,510

قائمة (ج)
2008

ديـــنار
101,322,745

ي�ضاف :بنود الدخل ال�شامل أ
الخرى بعد ال�ضريبة
فروقات ترجمة عمالت أ�جنبية

1,104,611

()4,096,661

التغري يف القيمة العادلة بال�صايف

25,470,471

()29,548,814

جمموع بنود الدخل (اخل�سارة) ال�شامل أ
الخرى لل�سنة بعد ال�ضريبة

26,575,082

()33,645,475

جمموع الدخل ال�شامل لل�سنة

93,137,592

67,677,270

ويعود �إىل:
م�ساهمي البنك

86,043,184

63,226,410

غري امل�سيطرين

7,094,408

4,450,860

93,137,592

67,677,270

تعترب ا إلي�ضاحات املرفقة من رقم � 1إىل رقم  49جزء ًا من هذه القوائم املالية وتقر أ� معها.
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الر�صيد يف بداية ال�سنة
جمموع الدخل ال�شامل لل�سنة
قائمة (ج)الزيادة يف را�س املال (ال�شركات
التابعة)
املحول �إىل/من االحتياطيات
أالرباح املوزعة
أ�خرى

الر�صيد يف نهاية ال�سنة

قائمة التغريات يف حقوق امللكية املوحدة لل�سنة املنتهية  31كانون االول  /دي�سمرب 2009

حقوق م�ساهمي البنك

قائمة (د)1/

أ�رباح مدورة
دينار

1,057,229

676,403

1,733,632

دينار

23,702,983

()1,252,983

22,450,000

اختيــاري
دينار
33,222,068

33,222,068

قانونـي
دينار
85,205,068

10,129,706

95,334,774

عالوة
ال�صــــدار
إ

دينار

357,925,469

-

-

-

357,925,469

ر أ��س املال
املكتتب به
واملدفوع

دينار

252,000,000

-

-

-

252,000,000

االحتياطات

املجموع
دينار

()28,311,128

25,470,471

()2,840,657

�إجمايل
حقوق امللكية
دينار
143,861,445

59,896,310
()558,948
()8,876,723
()63,000,000
()78,878
131,243,206

خماطر
م�صرفية
عامة

دينار
868,663,134

86,043,184
()558,948
-

()63,000,000

()78,878
891,068,492

فروقات
ترجمة
عمالت
أ�جنبية

حقوق غري
امل�سيطرين
دينار
42,349,841

7,094,408
29,005,887

()3,036,730
()9,126
75,404,280

التغري
املرتاكم
يف القيمة
العادلــة

دينار
911,012,975

93,137,592
28,446,939
-

()66,036,730

()88,004
966,472,772

تعترب ا إلي�ضاحات املرفقة من رقم � 1إىل رقم  49جزء ًا من هذه القوائم املالية وتقر أ� معها.

 الميكن الت�صرف مببلغ  12,040,380دينار كما يف  31كانون االول/دي�سمرب  2009والذي ميثل قيم موجودات �ضريبية م ؤ�جلة و ر�صيد التغري املرتاكم يف القيمة العادلة ال�سالب مقابل  41,383,164ديناركما يف  31كانون االول/دي�سمرب .2008
 -ان احتياطي خماطر م�صرفية عامة احتياطي مقيد ال�سحب والميكن الت�صرف به اال مبوافقة البنك املركزي وال�سلطات الرقابية.
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الر�صيد يف بداية ال�سنة
جمموع الدخل ال�شامل
لل�سنة – قائمة (ج)
الزيادة يف را�س املال وعالوة
ا إل�صدار
املحول �إىل  /من
االحتياطيات
أالرباح املوزعة
أ��سهم خزينة (بالكلفة)
اخرى
الر�صيد يف نهاية ال�سنة
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أ�رباح مدورة

قائمة التغريات يف حقوق امللكية املوحدة لل�سنة املنتهية  31كانون االول  /دي�سمرب 2008

حقوق م�ساهمي البنك
االحتياطات

فروقات
ترجمة
عمالت
أ�جنبية

التغري
املرتاكم
يف القيمة
العادلــة

اختيــاري

قانونـي

( أ��سهم
خزينة)

عالوة
ال�صــــدار
إ

ر أ��س املال
املكتتب به
واملدفوع

املجموع

قائمة (د)2/

حقوق غري
امل�سيطرين

دينار

�إجمايل
حقوق
امللكية

دينار

دينار

دينار

دينار

دينار

دينار

دينار

دينار

دينار

دينار

خماطر
م�صرفية
عامة

دينار

250,000,000

4,232,617

349,377,566

1,237,686

()19,504,151

140,882,930

71,030,019

850,478,735

33,222,068

39,815,302

20,000,000

890,294,037

-

()3,175,388

-

()29,548,814

-

95,950,612

-

63,226,410

-

4,450,860

-

-

67,677,270
-

2,000,000

-

8,000,000

-

-

-

10,000,000

3,702,983

-

-

-

-

10,000,000
-

-

-

()17,878,032

-

-

-

-

-

-

14,175,049

-

()75,000,000( )75,000,000

-

-

()1,915,393

-

-

-

-

()76,915,393

-

85,205,068

-

-

33,222,068

-

-

23,702,983

-

-

()94,065

1,057,229

547,903

20,052,054
()94,065

()28,311,128

-

-

()928
143,861,445

19,504,151

20,052,054
()94,993
868,663,134

252,000,000

42,349,841

357,925,469

911,012,975

تعترب ا إلي�ضاحات املرفقة من رقم � 1إىل رقم  49جزء ًا من هذه القوائم املالية وتقر أ� معها.

قائمة التدفقات النقدية املوحدة لل�سنة املنتهية يف  31كانون االول  /دي�سمرب 2009

اي�ضاح

2009
ديـــنار

قائمة (هـ)
2008
ديـــنار

االن�شطة الت�شغيلية
الربح قبل ال�ضرائب

97,014,124

تعديالت لبنود غري نقدية
ا�ستهالكات و�إطفاءات

11,361,148

9,422,875

خم�ص�ص تدين الت�سهيالت ا إلئتمانية املبا�شرة

64,542,482

3,784,251

180,631

998,596

خ�سائر موجودات مالية للمتاجرة غري متحققة

142,021,758

(امل�سرتد من) خ�سائر تدين موجودات مالية متوفرة للبيع
ت أ�ثري تغريات ا�سعار ال�صرف على النقد وما يف حكمه

()3,669,639

25,848,374

()5,143,867

()8,372,054

م�صروف تعوي�ض نهاية اخلدمة

3,110,926

2,708,223

-

()3,862,633

اطفاء عالوات وخ�صم اال�صدار

()10,792,124

()9,381,942

(ارباح) بيع ممتلكات ومعدات

()115,666

()239,407

خم�ص�صات اخرى

3,880,697

1,656,828

548,702

2,030,541

160,917,414

166,615,410

ارباح بيع ال�شركة احلليفة

اخرى
التدفق النقدي من عمليات الت�شغيل قبل التغري يف املوجودات واملطلوبات
التغري يف املوجودات واملطلوبات

النق�ص يف االيداعات لدى البنك املركزي (التي تزيد ا�ستحقاقاتها عن � 3شهور)
(الزيادة) النق�ص يف االيداعات لدى بنوك وم ؤ��س�سات م�صرفية (التي تزيد ا�ستحقاقاتها عن � 3شهور)

5,000,000

149,500,000

()32,681,327

13,048,528

(الزيادة) يف ت�سهيالت ائتمانية مبا�شرة

()92,043,865

()409,398,110

النق�ص يف موجودات مالية للمتاجرة
(الزيادة) النق�ص يف املوجودات أالخرى

4,045,268

1,876,533

()17,098,813

8,081,563

(النق�ص)يف ودائع بنوك وم ؤ��س�سات م�صرفية (ت�ستحق خالل مدة تزيد عن  3أ��شهر)
الزيادة يف ودائع العمالء
(النق�ص) الزيادة يف ت أ�مينات نقدية

()1,095,697

()9,058,769

665,890,074

263,958,378

()14,003,917

69,905,490

(النق�ص) الزيادة يف مطلوبات أ�خرى

()7,530,563

()20,413,337

(النق�ص) يف املخ�ص�صات املتنوعة

()4,260,730

()1,946,770

�صايف التدفق النقدي من عمليات الت�شغيل قبل �ضريبة الدخل املدفوعة
�ضريبة الدخل املدفوعة

667,137,844

232,168,916

()45,329,196

()43,454,311

�صايف التدفق النقدي من عمليات الت�شغيل

621,808,648

188,714,605

أ
الن�شطة اال�ستثمارية

(�شراء) موجودات مالية متوفرة للبيع

()74,949,527

)(197,323,439

بيع موجودات مالية متوفرة للبيع

115,856,710

86,328,894

(�شراء) موجودات مالية حمتفظ بها حتى تاريخ ا إل�ستحقاق

()526,481,627

)(341,592,000

املتح�صل من ا�ستحقاق موجودات مالية حمتفظ بها لتاريخ ا إل�ستحقاق

422,406,639

182,037,661

-

16,870,692

()23,863,408

()19,226,470

بيع ممتلكات ومعدات  -بال�صايف

217,362

189,730

(�شراء) موجودات غري ملمو�سة

()652,287

()4,970,664

()87,466,138

()277,685,596

بيع ا�ستثمار يف �شركة حليفة
(�شراء) ممتلكات ومعدات  -بال�صايف

�صايف التدفق النقدي (امل�ستخدم يف) عمليات اال�ستثمار
أ
الن�شطة التمويلية

الزيادة يف ر أ��س املال وعالوة اال�صدار
ر�سوم زيادة ر أ��س مال �شركات تابعة

()558,948

بيع ا�سهم اخلزينة
االموال املقرت�ضة
أ�رباح مدفوعة للم�ساهمني
حقوق غري امل�سيطرين  -بال�صايف

10,000,000
-

-

20,052,054

()1,964,514

507,296

()62,986,774

()74,979,806

26,200,196

()2,837,594

�صايف التدفق النقدي (امل�ستخدم يف) عمليات التمويل

()39,310,040

()47,258,050

�صايف الزيادة (النق�ص) الزيادة يف النقد وما يف حكمه
ت أ�ثري تغري أ��سعار ال�صرف على النقد وما يف حكمه

495,032,470

()136,229,041

فروقات ترجمة العمالت االجنبية
النقد وما يف حكمه يف بداية ال�سنة
النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�سنة
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5,143,867

8,372,054

676,403

()3,175,388

1,383,777,956

1,514,810,331

1,884,630,696

1,383,777,956

تعتربا إلي�ضاحات املرفقة من رقم � 1إىل رقم  49جزء ًا من هذه القوائم املالية وتقر أ� معها.
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الي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة
إ
لل�سنة املالية املنتهية يف  31كانون االول  /دي�سمرب 2009
 -1معلومات عامة

 ت أ��س�س بنك اال�سكان للتجارة والتمويل (البنك) خالل عام  1973ومت ت�سجيله ك�شركة م�ساهمة عامة اردنية مركزها الرئي�سي يف عمان– اململكةاالردنية الها�شمية وفقا لقانون ال�شركات رقم ( )12ل�سنة .1964

 يقوم البنك بتقدمي جميع أالعمال امل�صرفية واملالية املتعلقة بن�شاطه من خالل مركزه الرئي�سي مبدينة عمان وفروعه داخل اململكة وعددها( )100وخارجها يف فل�سطني وعددها ( )12فرع والبحرين ومن خالل ال�شركات التابعة له يف االردن و�سوريا واجلزائر.
 ا�سهم البنك مدرجة يف بور�صة عمان لالوراق املالية. مت �إقرار القوائم املالية املوحدة من قبل جمل�س ا إلدارة يف جل�سته رقم ( )2010/1/1بتاريخ ( )2010/1/27وهي خا�ضعة ملوافقة الهيئة العامةللم�ساهمني.

 - 2أ�هم ال�سيا�سات املحا�سبية

أ��س�س �إعداد القوائم املالية
 مت اعداد القوائم املالية املوحدة للبنك و�شركاته التابعة وفق ًا للمعايري ال�صادرة عن جمل�س معايري املحا�سبة الدولية والتف�سريات ال�صادرةعن جلنة تف�سريات التقارير املالية الدولية املنبثقة عن جمل�س معايري املحا�سبة الدولية ووفق ًا للقوانني املحلية النافذة وتعليمات البنك املركزي االردين.
 مت �إعداد القوائم املالية املوحدة وفق ًا ملبد أ� التكلفة التاريخية ،با�ستثناء املوجودات  /املطلوبات املالية للمتاجرة واملوجودات املالية املتوفرة للبيعوامل�شتقات املالية التي تظهر بالقيمة العادلة بتاريخ القوائم املالية .كما تظهر بالقيمة العادلة املوجودات واملطلوبات املالية التي مت التحوط
ملخاطر التغري يف قيمتها العادلة.
 ان الدينار أالردين هو عملة اظهار القوائم املالية املوحدة والذي ميثل العملة الرئي�سية للبنك.التغيريات يف ال�سيا�سات املحا�سبية
ان ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة لل�سنة متماثلة مع ال�سيا�سات املحا�سبية التي مت اتباعها يف ال�سنة ال�سابقة با�ستثناء ما يلي:
 معيار التقارير املالية الدويل رقم ( )8القطاعات الت�شغيلية والذي ا�ستبدل معيار املحا�سبة الدويل رقم (“ )14تقارير القطاعات“ ويطبقلل�سنوات املالية اعتبارا من اول كانون الثاين /يناير  .2009ان معيار التقارير املالية الدويل رقم ( )8هو معيار اف�صاح ،حيث نتج عنه اعادة حتديد
قطاعات اعمال البنك التي يتم تقدمي تقارير حولها وفق نف�س اال�سا�س امل�ستخدم لالغرا�ض الداخلية .هذا ومل يكن لهذا املعيار أ�ثر مادي على
نتائج االعمال واملركز املايل للبنك.
 املعيار الدويل للتقارير املالية (“) 7االدوات املالية  :االف�صاحات“أ�قر جمل�س معايري املحا�سبة الدولية تعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )7خالل �شهر �آذار /مار�س من العام  ، 2009حيث أ��صبحت
�سارية يف العام  .2009وتتطلب التعديالت اف�صاحات اف�ضل حول قيا�س القيمة العادلة وخماطر ال�سيولة .وب�صفة خا�صة ،يتطلب التعديل
االف�صاح عن قيا�س القيمة العادلة مب�ستوى ت�سل�سل قيا�س القيمة العادلة .ي ؤ�دي تطبيق التعديل �إىل اف�صاحات ا�ضافية اال انه مل يكن له أ�ي
اثر مادي على نتائج االعمال واملركز املايل للبنك.
 املعيار املحا�سبي رقم (( )1عدل بالعام  )2007عر�ض القوائم املالية تطبق لل�سنوات املالية التي تبد أ� يف أ�و بعد أ�ول كانون الثاين  . 2009وقدأ�دى تعديل املعيار املحا�سبي رقم (� )1إىل عدد من التغريات يف امل�صطلحات مبا يف ذلك عناوين معدلة للقوائم املالية املوحدة  ،كما أ�دى �إىل
عدد من التغريات يف العر�ض وا إلف�صاح � ،إال أ�نه مل يكن له أ�ثر على نتائج أالعمال واملركز املايل للبنك وال�شركات التابعة .
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 م�ستويات القيمة العادلة  :يتطلب املعيار حتديد واالف�صاح عن امل�ستوى يف ت�سل�سل القيمة العادلة الذي ت�صنف مبوجبه مقايي�س القيمة العادلةكاملة وف�صل قيا�سات القيمة العادلة وفقا للم�ستويات املحددة يف املعايري الدولية للتقارير املالية .الفرق بني امل�ستوى  2وامل�ستوى  3ملقايي�س
القيمة العادلة يعني تقييم ما اذا كانت املعلومات او املدخالت ميكن مالحظتها ومدى اهمية املعلومات التي ال ميكن مالحظتها مما يتطلب و�ضع
احكام وحتليل دقيق للمدخالت امل�ستخدمة لقيا�س القيمة العادلة مبا يف ذلك االخذ باالعتبار كافة العوامل التي تخ�ص اال�صل او االلتزام.
أ��س�س توحيد القوائم املالية
تت�ضمن القوائم املالية املوحدة القوائم املالية للبنك وال�شركات التابعة له واخلا�ضعة ل�سيطرته وتتحقق ال�سيطرة عندما يكون للبنك القدرة على
التحكم يف ال�سيا�سات املالية والت�شغيلية لل�شركات التابعة وذلك للح�صول على منافع من ان�شطتها ،ويتم ا�ستبعاد املعامالت أ
والر�صدة وااليرادات
وامل�صروفات فيما بني البنك وال�شركات التابعة التالية:
أ�-امل�صرف الدويل للتجارة والتمويل � /سوريا تبلغ ن�سبة امللكية  %49من ر أ��س مال امل�صرف املدفوع والبالغ  3000مليون لرية �سوري أ�ي ما يعادل
 41.9مليون دينار كما يف  31كانون االول  /دي�سمرب .2009ونظرا الن البنك لديه القدرة لل�سيطرة على ال�سيا�سات الت�شغيلية واملالية وادارة
امل�صرف فقد مت توحيد ح�سابات امل�صرف يف القوائم املالية املرفقة ،ويقوم امل�صرف بكافة االعمال امل�صرفية التجارية ،وتعود امللكية يف هذا
امل�صرف لعام .2003
ب-بنك اال�سكان للتجارة والتمويل  /اجلزائر تبلغ ن�سبة امللكية  %61.171يف عام  2009مقابل  %64.74يف عام  2008من ر أ��س مال البنك
البالغ  10,000مليون دينار جزائري  ،هذا ومت خالل عام  2009زيادة ر أ��س املال مببلغ  7,300,000,000دينار جزائري ا ي ما يعادل
 72,322,784دينار اردين ،ويقوم البنك بكافة االعمال امل�صرفية التجارية ،وتعود امللكية يف هذا البنك لعام .2002
ج� -شركة املركز املايل الدويل /االردن وتبلغ ملكية البنك  %77.5يف ر أ��س مالها املدفوع البالغ  4مليون دينار كما يف  31كانون االول  /دي�سمرب
 ، 2009وتقوم ال�شركة ب أ�عمال الو�ساطة املالية لدى بور�صة عمان وغريها من البور�صات ( أ��سواق أالوراق املالية) يف اململكة أالردن ّية الها�شمية
وخارجها ،وتقوم بعمليات بيع و�شراء أالوراق املالية وتداولها حل�ساب الغري و /أ�و حل�سابها ،وتعود امللكية يف هذه ال�شركة لعام .1998
د� -شركة االردن وفل�سطني لال�ستثمارات املالية /فل�سطني وتبلغ امللكية فيها  %99.9يف ر أ��س مالها املدفوع البالغ  2.5مليون دينار كما يف 31

كانون االول  /دي�سمرب  ، 2009وتقوم ال�شركة بالعمل و�سيط ًا بالعمولة أ
بالوراق املالية ل�صالح العمالء يف �سوق فل�سطني أ
للوراق املالية والقيام
ب�إدارة اال�ستثمارات و�إ�صدار ا�سناد القر�ض وا�سناد الدين ،وتعود امللكية يف هذه ال�شركة لعام .1996
هـ -ال�شركة املتخ�ص�صة للت أ�جري التمويلي /االردن وتبلغ امللكية  %100من ر أ��سمالها املدفوع البالغ  20مليون دينار كما يف  31كانون االول /
للليات واملعدات أ
دي�سمرب  ، 2009وتقوم ال�شركة ب أ�عمال الت أ�جري التمويلي آ
والجهزة على اختالف أ�نواعها ،با إل�ضافة �إىل القيام بت أ�جري
العقارات أ
والرا�ضي وال�سيارات بكافة أ��شكالها و /أ�و أ�ية أ�مور أ�خرى يمُ كن لل�شركة �شرا ؤ�ها بهدف ت أ�جريها ت أ�جري ًا متويلي ًا ،وتعود امللكية يف هذه
ال�شركة لعام .2005

و  -ال�شركة االردنية لال�ستثمارات العقارية /االردن والتي تبلغ امللكية  %100من ر أ��سمالها املدفوع والبالغ  40الف دينار كما يف  31كانون االول/
دي�سمرب  2009وتقوم ال�شركة بادارة موظفي اخلدمات غري البنكية ،وتعود امللكية يف هذه ال�شركة لعام .1997
 يتم توحيد نتائج عمليات ال�شركات التابعة يف قائمة الدخل املوحد من تاريخ متلكها وهو التاريخ الذي يجري فيه فعلي ًا انتقال �سيطرة البنكعلى ال�شركات التابعة ،ويتم توحيد نتائج عمليات ال�شركات التابعة التي مت التخل�ص منها يف قائمة الدخل املوحدة حتى تاريخ التخل�ص منها وهو
التاريخ الذي يفقد البنك فيه ال�سيطرة على ال�شركات التابعة.
 -متثل حقوق غري امل�سيطرين ذلك اجلزء غري اململوك من قبل البنك من حقوق امللكية يف ال�شركات التابعة.
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معلومات القطاعات
 قطاع أالعمال ميثل جمموعة من املوجودات والعمليات التي ت�شرتك مع ًا يف تقدمي منتجات أ�و خدمات خا�ضعة ملخاطر وعوائد تختلف عن تلكاملتعلقة بقطاعات أ�عمال أ�خرى (والتي يتم قيا�سها وفق ًا للتقارير التي يتم �إ�ستعمالها من قبل املدير التنفيذي و�صانع القرار الرئي�سي لدى البنك).
القطاع اجلغرايف يرتبط يف تقدمي منتجات أ�و خدمات يف بيئة اقت�صادية حمددة خا�ضعة ملخاطر وعوائد تختلف عن تلك املتعلقة بقطاعات تعمليف بيئات اقت�صادية أ�خرى.
موجودات مالية للمتاجرة
 هي موجودات مالية قام البنك ب�شرا ؤ�ها بغر�ض بيعها يف امل�ستقبل القريب وجني أالرباح ق�صرية االجل من خالل عمليات ال�شراء والبيعوالتقلبات يف اال�سعار ال�سوقية لهذه املوجودات.
 يتم ت�سجيل املوجودات املالية للمتاجرة بالقيمة العادلة عند ال�شراء (تقيد م�صاريف االقتناء يف قائمة الدخل املوحد عند ال�شراء) ،ويعاد تقييمهايف تاريخ القوائم املالية بالقيمة العادلة ويتم ت�سجيل التغريات الالحقة يف القيمة العادلة يف قائمة الدخل املوحد يف نف�س فرتة حدوث التغري مبا
فيها التغري يف القيمة العادلة الناجتة عن فروقات حتويل بنود املوجودات غري النقدية بالعمالت أالجنبية.
 يتم ت�سجيل االرباح املوزعة أ�و الفوائد املتحققة يف قائمة الدخل املوحد.ت�سهيالت ائتمانية مبا�شرة
 ان الت�سهيالت االئتمانية املبا�شرة هي موجودات مالية لها دفعات ثابتة او حمددة منحها البنك يف اال�سا�س او جرى اقتنا ؤ�ها ولي�س لها ا�سعار�سوقية يف ا�سواق ن�شطة.
 يتم تكوين خم�ص�ص تدين للت�سهيالت ا إلئتمانية املبا�شرة اذا تبني عدم �إمكانية حت�صيل املبالغ امل�ستحقة للبنك وعندما يتوفر دليل مو�ضوعيعلى ان حدثا ما قد أ�ثر �سلب ًا على التدفقات النقدية امل�ستقبلية للت�سهيالت ا إلئتمانية املبا�شرة وعندما ميكن تقدير هذا التدين ،وت�سجل قيمة
املخ�ص�ص يف قائمة الدخل املوحد.
 يتم تعليق الفوائد والعموالت على الت�سهيالت ا إلئتمانية غري العاملة املمنوحة للعمالء وفقا لتعليمات البنك املركزي أالردين. يتم �شطب الت�سهيالت ا إلئتمانية املعد لها خم�ص�صات يف حال عدم جدوى ا إلجراءات املتخذة لتح�صيلها بتنزيلها من املخ�ص�ص ويتم حتويل أ�يفائ�ض يف املخ�ص�ص ا إلجمايل � -إن وجد  -اىل قائمة الدخل املوحد ،وي�ضاف املح�صل من الديون ال�سابق �شطبها �إىل ا إليرادات.
 تظهر اال�ستثمارات يف عقود الت أ�جري ب�صايف القيمة احلالية بعد تنزيل االيرادات غري املكت�سبة  ،يف حني يتم اخذ ايرادات عقود الت أ�جري اىلااليرادات مبوجب ا�سا�س اال�ستحقاق.
اال�ستثمار يف عقود الت أ�جري التمويلي
يتم ت�صنيف جميع عقود الت أ�جري يف القوائم املالية املوحدة كت أ�جري متويلي عندما يتم نقل جميع املخاطر واملنافع املرتتبة عنها للم�ست أ�جر ،يف حني
يتم ت�صنيف جميع عقود الت أ�جري االخرى كايجارات ت�شغيلية.
تظهر اال�ستثمارات يف عقود الت أ�جري التمويلي ب�صايف القيمة احلالية بعد تنزيل االيرادات غري املكت�سبة وخم�ص�ص تدين الت�سهيالت االئتمانية (ان
وجد) .تظهر جميع التكاليف املبا�شرة لعقود الت أ�جري التمويلي �ضمن �صايف القيمة احلالية لال�ستثمارات يف عقود الت أ�جري التمويلي.
موجودات مالية متوفرة للبيع
 هي موجودات مالية ال تتجه نية البنك اىل االحتفاظ بها لغايات املتاجرة او االحتفاظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق.يتم ت�سجيل املوجودات املالية املتوفرة للبيع بالقيمة العادلة م�ضاف ًا اليها م�صاريف االقتناء عند ال�شراء ويعاد تقييمها الحق ًا بالقيمة العادلة،تظهر أالرباح او اخل�سائر غري املتحققة �ضمن بنود الدخل ال�شامل يف بند التغري يف القيمة العادلة .ويف حال بيع هذه املوجودات أ�و جزء
منها أ�و ح�صول تدين يف قيمتها يتم ت�سجيل أالرباح أ�و اخل�سائر الناجتة عن ذلك يف قائمة الدخل املوحد مبا يف ذلك املبالغ املقيدة �سابق ًا يف
قائمةالدخل ال�شامل والتي تخ�ص هذه املوجودات .ميكن ا�سرتجاع خ�سارة التدين التي مت ت�سجيلها �سابقا يف قائمة الدخل املوحد اذا ما تبني مبو�ضوعية
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ان الزيادة يف القيمة العادلة قد حدثت يف فرتة الحقة لت�سجيل خ�سائر التدين،حيث يتم ا�سرتجاع خ�سائر التدين الدوات الدين من خالل قائمة الدخل
املوحد ،يف حني يتم ا�سرتجاع خ�سائر التدين يف أ��سهم ال�شركات من خالل التغري املرتاكم يف القيمة العادلة.
 يتم ت�سجيل االرباح واخل�سائر الناجمة عن فروقات حتويل العملة االجنبية الدوات الدين (التي حتمل فوائد) �ضمن املوجودات املالية املتوفرةللبيع يف قائمة الدخل املوحد .يف حني يتم ت�سجيل فروقات حتويل العملة االجنبية الدوات امللكية يف بند التغري املرتاكم يف القيمة العادلة �ضمن
بنود الدخل ال�شامل االخرى.
 يتم ت�سجيل الفوائد املكت�سبة من املوجودات املالية املتوفرة للبيع يف قائمة الدخل املوحد ب�إ�ستخدام طريقة الفائدة الفعلية كما ي�سجل التدين يفقيمة هذه املوجودات يف قائمة الدخل املوحد عند حدوثه.
 تظهر املوجودات املالية التي ال ميكن حتديد قيمتها العادلة ب�شكل يعتمد عليه بالتكلفة ويتم ت�سجيل اي تدين يف قيمتها يف قائمة الدخل املوحد.موجودات مالية حمتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق
 هي موجودات مالية لها دفعات ثابتة او حمددة القيمة واالجل ولدى البنك النية والقدرة لالحتفاظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق. يتـم ت�سجيل املوجودات املالية عند ال�شراء بالكلفة (القيمة العادلة) م�ضاف ًا اليها م�صاريف االقتناء ،وتطف أ� العالوة  /اخل�صم با�ستخدام طريقةالفائدة الفعلية ،قيد ًا على أ�و حل�ساب الفائدة ،وينزل أ�ية خم�ص�صات ناجتة عن التدين يف قيمتها ي ؤ�دي اىل عدم امكانية ا�سرتداد اال�صل او جزء
منه.ويتم ت�سجيل أ�ي تدين يف قيمتها يف قائمة الدخل املوحد.
القيمة العادلة
ان أ��سعار ا إلغالق( �شراء موجودات  /بيع مطلوبات) بتاريخ القوائم املالية يف ا�سواق ن�شطة متثل القيمة العادلة لالدوات وامل�شتقات املالية التي لها
ا�سعار �سوقية.
يف حال عدم توفر أ��سعار معلنة او عدم وجود تداول ن�شط لبع�ض أالدوات وامل�شتقات املالية او عدم ن�شاط ال�سوق يتم تقدير قيمتها العادلة بعدة طرق
منها:
 مقارنتها بالقيمة ال�سوقية احلالية ألداة مالية م�شابهة لها �إىل حد كبري. حتليل التدفقات النقدية امل�ستقبلية وخ�صم التدفقات النقدية املتوقعة بن�سبة م�ستخدمة يف أ�داة مالية م�شابهة لها. مناذج ت�سعري اخليارات.تهدف طرق التقييم اىل احل�صول على قيمة عادلة تعك�س توقعات ال�سوق وت أ�خذ با إلعتبار العوامل ال�سوقية و أ�ية خماطر أ�و منافع متوقعه عند تقدير
قيمة أالدوات املالية ،ويف حال وجود أ�دوات مالية يتعذر قيا�س قيمتها العادلة ب�شكل يعتمد عليه يتم �إظهارها بالتكلفة بعد تنزيل أ�ي تدين يف قيمتها.
التدين يف قيمة املوجودات املالية
يقوم البنك مبراجعة القيم املثبتة يف ال�سجالت للموجودات املالية يف تاريخ قائمة املركز املايل لتحديد فيما اذا كانت هنالك م ؤ��شرات تدل على
تدين يف قيمتها افرادي ًا او على �شكل جمموعة ،ويف حالة وجود مثل هذه امل ؤ��شرات فانه يتم تقدير القيمة القابلة لال�سرتداد من اجل حتديد خ�سارة
التدين.
يتم حتديد مبلغ التدين كما يلي:
 تدين قيمة املوجودات املالية التي تظهر بالتكلفة املطف أ�ة:ميثل الفرق بني القيمة املثبتة يف ال�سجالت والقيمة احلالية للتدفقات النقدية املتوقعةخم�صومة ب�سعر الفائدة الفعلي اال�صلي.
 تدين املوجودات املالية املتوفرة للبيع التي تظهر بالقيمة العادلة :ميثل الفرق بني القيمة املثبتة يف ال�سجالت والقيمة العادلة. تدين قيمة املوجودات املالية التي تظهر بالتكلفة :ميثل الفرق بني القيمة املثبتة يف ال�سجالت والقيمة احلالية للتدفقات النقدية املتوقعةخم�صومة ب�سعرال�سوق ال�سائد للعائد على موجودات مالية م�شابهة.
يتم ت�سجيل التدين يف القيمة يف قائمة الدخل املوحد كما يتم ت�سجيل اي وفر يف الفرتة الالحقة نتيجة التدين ال�سابق يف املوجودات املالية يف قائمة
الدخل املوحد با�ستثناء التدين يف أ��سهم ال�شركات املتوفرة للبيع حيث يتم ا�سرتجاعه من خالل التغري املرتاكم يف القيمة العادلة.
45

املمتلكات واملعدات
 تظهر املمتلكات واملعدات بالتكلفة بعد تنزيل اال�ستهالك املرتاكم واي تدين يف قيمتها  ،ويتم ا�ستهالك املمتلكات واملعدات (با�ستثناء أالرا�ضي)لل�ستخدام بطريقة الق�سط الثابت على مدى العمر ا إلنتاجي املتوقع لها با�ستخدام الن�سب املئوية التالية:
عندما تكون جاهزة إ
مباني
معدات وأجهزة وأثاث وتركيبات
وسائط نقل
أجهزة احلاسب اآللي

%2
%15 - %5
%20
%33 - %14

 عندما يقل املبلغ املمكن ا�سرتداده من أ�ي من املمتلكات واملعدات عن �صايف قيمتها الدفرتية ف�إنه يتم تخفي�ض قيمتها �إىل القيمة املمكنا�سرتدادها وت�سجل قيمة التدين يف قائمة الدخل املوحد.
 يتم مراجعة العمر االنتاجي للممتلكات واملعدات يف نهاية كل عام ،فاذا كانت توقعات العمر االنتاجي تختلف عن التقديرات املعدة �سابق ًا يتمت�سجيل التغري يف التقدير لل�سنوات الالحقة باعتباره تغري يف التقديرات.
 يتم ا�ستبعاد املمتلكات واملعدات عند التخل�ص منها او عندما ال يعود أ�ي منافع م�ستقبلية متوقعة من ا�ستخدامها او من التخل�ص منها.املخ�ص�صات
يتم االعرتاف باملخ�ص�صات عندما يكون على البنك التزامات يف تاريخ قائمة املركز املايل نا�شئة عن احداث �سابقة وان ت�سديد االلتزامات حمتمل وميكن
قيا�س قيمتها ب�شكل يعتمد عليه.
خم�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة للموظفني
يتم تكوين خم�ص�ص ملواجهة االلتزامات القانونية والتعاقدية اخلا�صة بنهاية اخلدمة للموظفني عن مدة اخلدمة لكل موظف بتاريخ قائمة املركز املايل
مبوجب اللوائح الداخلية للبنك .
�ضريبة الدخل
 متثل م�صاريف ال�ضرائب مبالغ ال�ضرائب امل�ستحقة وال�ضرائب امل ؤ�جلة. حت�سب م�صاريف ال�ضرائب امل�ستحقة على أ��سا�س االرباح اخلا�ضعة لل�ضريبة ،وتختلف االرباح اخلا�ضعة لل�ضريبة عن االرباح املعلنة يف القوائماملالية الن االرباح املعلنة ت�شمل ايرادات غري خا�ضعة لل�ضريبة او م�صاريف غري قابلة للتنزيل يف ال�سنة املالية وامنا يف �سنوات الحقة او اخل�سائر
املرتاكمة املقبولة �ضريبيا أ�و بنود لي�ست خا�ضعة او مقبولة التنزيل الغرا�ض �ضريبية.
 حت�ســب ال�ضرائب مبوجب الن�سب ال�ضريبية املقررة مبوجب القوانني واالنظمة والتعليمات يف البلدان التي يعمل فيها البنك. �إن ال�ضرائب امل ؤ�جلة هي ال�ضرائب املتوقع دفعها او ا�سرتدادها نتيجة الفروقات الزمنية امل ؤ�قتة بني قيمة املوجودات او املطلوبات يف القوائماملالية والقيمة التي يتم احت�ساب الربح ال�ضريبي على ا�سا�سها .يتم احت�ساب ال�ضرائب امل ؤ�جلة با�ستخدام طريقة االلتزام قائمة املركز املايل
وحتت�سب ال�ضرائب امل ؤ�جلة وفق ًا للن�سب ال�ضريبية التي يتوقع تطبيقها عند ت�سوية االلتزام ال�ضريبي او حتقيق املوجودات ال�ضريبية امل ؤ�جلة.
 يتم مراجعة ر�صيد املوجودات ال�ضريبية امل ؤ�جلة يف تاريخ القوائم املالية ويتم تخفي�ضها يف حالة توقع عدم امكانية اال�ستفادة من تلك املوجوداتال�ضريبية جزئيا او كليا.
ر أ��س املال:

تكاليف ا�صدار أ�و �شراء أ��سهم البنك

يتم قيد أ�ي تكاليف ناجتة عن ا�صدار أ�و �شراء أ��سهم البنك على عالوة اال�صدار (بال�صايف بعد أالثر ال�ضريبي لهذه التكاليف �إن وجد) .اذا مل ت�ستكمل
عملية ا إل�صدار أ�و ال�شراء فيتم قيد هذه التكاليف كم�صاريف على قائمة الدخل املوحد.
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أ��سهم اخلزينـــــة

تظهر أ��سهم اخلزينة بالتكلفة ،وال تتمتع هذه أال�سهم ب أ�ي حق يف أالرباح املوزعة على امل�ساهمني ،ولي�س لها احلق يف امل�شاركة أ�و الت�صويت يف اجتماعات
الهيئة العامة للبنك .ال يتم االعرتاف بالربح أ�و اخل�سارة الناجتة عن بيع أ��سهم اخلزينة يف قائمة الدخل املوحد �إمنا يتم اظهار الربح يف حقوق امللكية
�ضمن بند عالوة/خ�صم ا�صدار أ��سهم ،أ�ما اخل�سارة فيتم قيدها على أالرباح املدورة يف حال ا�ستنفاذ ر�صيد عالوة ا�صدار أ��سهم خزينة.

ح�سابات مداره ل�صالح العمالء
متثل احل�سابات التي يديرها البنك نيابة عن العمالء وال تعترب من موجودات البنك .يتم �إظهار ر�سوم وعموالت �إدارة تلك احل�سابات يف قائمة الدخل
املوحد ،ويتم �إعداد خم�ص�ص مقابل انخفا�ض قيمة املحافظ م�ضمونة ر أ��س املال املدارة ل�صالح العمالء عن ر أ��س مالها.

التقــا�ص
يتم اجراء تقا�ص بني املوجودات املالية واملطلوبات املالية واظهار املبلغ ال�صايف يف قائمة املركز املايل فقط عندما تتوفر احلقوق القانونية امللزمة
وكذلك عندما يتم ت�سويتها على أ��سا�س التقا�ص او يكون حتقق املوجودات وت�سوية املطلوبات يف نف�س الوقت.

حتقق االيرادات واالعرتاف بامل�صاريف
 يتم حتقق �إيرادات الفوائد ب�إ�ستخدام طريقة الفائدة الفعلية با�ستثناء فوائد وعموالت الت�سهيالت ا إلئتمانية غري العاملة التي ال يتم االعرتاف بهاك�إيرادات ويتم ت�سجيلها يف ح�ساب الفوائد والعموالت املعلقة.
 يتم ا إلعرتاف بامل�صاريف على أ��سا�س مبد أ� ا إل�ستحقاق. يتم ت�سجيل العموالت ك�إيرادات عند تقدمي اخلدمات املتعلقة بها ،ويتم االعرتاف بارباح ا�سهم ال�شركات عند حتققها (اقرارها من الهيئة العامةللم�ساهمني).

العرتاف باملوجودات املالية
تاريخ إ

يتم االعرتاف ب�شراء وبيع املوجودات املالية يف تاريخ املتاجرة (تاريخ التزام البنك ببيع أ�و �شراء املوجودات املالية).
امل�شتقات املالية وحما�سبة التحوط

م�شتقات مالية للتحوط
الغرا�ض حما�سبة التحوط تظهر امل�شتقات املالية بالقيمة العادلة ،ويتم ت�صنيف التحوط كما يلي:
 التحوط للقيمة العادلة:هو التحوط ملخاطر التغري يف القيمة العادلة ملوجودات ومطلوبات البنك.
يف حال انطباق �شروط حتوط القيمة العادلة الفعال ،يتم ت�سجيل االرباح واخل�سائر الناجتة عن تقييم اداة التحوط بالقيمة العادلة وعن التغري
يف القيمة العادلة للموجودات أ�و املطلوبات املتحوط لها يف قائمة الدخل املوحد.
يف حال انطباق �شروط حتوط املحفظة الفعال يتم ت�سجيل اية ارباح او خ�سائر ناجتة عن اعادة تقييم اداة التحوط بالقيمة العادلة وكذلك التغري
يف القيمة العادلة ملحفظة املوجودات او املطلوبات يف قائمة الدخل املوحد يف نف�س الفرتة.
 التحوط للتدفقات النقدية:هو التحوط ملخاطر تغريات التدفقات النقدية ملوجودات ومطلوبات البنك احلالية واملتوقعة.
يف حال انطباق �شروط حتوط التدفقات النقدية الفعال ،يتم ت�سجيل أالرباح أ�و اخل�سائر الداة التحوط �ضمن قائمة الدخل ال�شامل ويتم حتويله
لقائمة الدخل املوحد يف الفرتة التي ي ؤ�ثر بها اجراء التحوط على قائمة الدخل املوحد.
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التحوط ل�صايف اال�ستثمار يف وحدات أ�جنبية:يف حال انطباق �شروط التحوط ل�صايف اال�ستثمار يف وحدات أ�جنبية ،يتم قيا�س القيمة العادلة الداة التحوط ل�صايف املوجودات املتحوط لها ،ويف
حال كون العالقة فعالة يعرتف باجلزء الفعال من االرباح او اخل�سائر الداة التحوط �ضمن قائمة الدخل ال�شامل ويعرتف باجلزء غري الفعال
�ضمن قائمة الدخل املوحد ،ويتم ت�سجيل اجلزء الفعال يف قائمة الدخل املوحد عند بيع اال�ستثمار يف الوحدة االجنبية امل�ستثمر بها.
التحوطات التي ال ينطبق عليها �شروط التحوط الفعال ،يتم ت�سجيل أالرباح أ�و اخل�سائر الناجتة عن التغري يف القيمة العادلة الداة التحوط يفقائمة الدخل املوحد يف نف�س الفرتة.

م�شتقات مالية للمتاجرة

يتم �إثبات القيمة العادلة مل�شتقات أالدوات املالية املحتفظ بها ألغرا�ض املتاجرة (مثل عقود العمالت أالجنبية ا آلجلة ،عقود الفائدة امل�ستقبلية ،عقود
املقاي�ضة ،حقوق خيارات أ��سعار العمالت أالجنبية) يف قائمة املركز املايل املوحد  ،وحتدد القيمة العادلة وفق ًا أل�سعار ال�سوق ال�سائدة ،ويف حال عدم
توفرها تذكر طريقة التقييم ،ويتم ت�سجيل مبلغ التغريات يف القيمة العادلة يف قائمة الدخل املوحد.
عقود �إعادة ال�شراء أ�و البيع
 ي�ستمر االعرتاف يف القوائم املالية باملوجودات املباعة والتي مت التعهد املتزامن ب�إعادة �شرائها يف تاريخ م�ستقبلي ،وذلك ال�ستمرار �سيطرةالبنك على تلك املوجودات أ
ولن أ�ية خماطر أ�و منافع ت ؤ�ول للبنك حال حدوثها ،وي�ستمر تقييمها وفق ًا لل�سيا�سات املحا�سبية املتبعة( .هذا ويف حال
وجود حق للم�شرتي بالت�صرف بهذه املوجودات(بيع أ�و �إعادة رهن) يتم �إعادة ت�صنيفها �ضمن املوجودات املالية املرهونة) .تدرج املبالغ املقابلة
للمبالغ امل�ستلمة لهذه العقود �ضمن املطلوبات يف بند أالموال املقرت�ضة ،ويتم االعرتاف بالفرق بني �سعر البيع و�سعر �إعادة ال�شراء كم�صروف
فوائد ي�ستحق على مدى فرتة العقد با�ستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
 أ�ما املوجودات امل�شرتاه مع التعهد املتزامن ب�إعادة بيعها يف تاريخ م�ستقبلي حمدد فال يتم االعرتاف بها يف القوائم املالية املوحدة  ،وذلك لعدمتوفر ال�سيطرة على تلك املوجودات أ
ولن أ�ية خماطر أ�و منافع ال ت ؤ�ول للبنك حال حدوثها .وتدرج املبالغ املدفوعة املتعلقة بهذه العقود �ضمن
الودائع لدى البنوك وامل ؤ��س�سات امل�صرفية أالخرى أ�و �ضمن الت�سهيالت ا إلئتمانية ح�سب احلال ،ويتم معاجلة الفرق بني �سعر ال�شراء و�سعر �إعادة
البيع ك�إيرادات فوائد ت�ستحق على مدى فرتة العقد با�ستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
وفاء لديون م�ستحقة
املوجودات التي آ�لت ملكيتها للبنك ً
تظهر املوجودات التي �آلت ملكيتها للبنك يف قائمة املركز املايل �ضمن بند «موجودات أ�خرى» وذلك بالقيمة التي �آلت بها للبنك أ�و القيمة العادلة أ�يهما
أ�قل ،ويعاد تقييمها يف تاريخ القوائم املالية بالقيمة العادلة ب�شكل �إفرادي ،ويتم ت�سجيل أ�ي تدين يف قيمتها كخ�سارة يف قائمة الدخل املوحد وال يتم
ت�سجيل الزيادة ك�إيراد .يتم ت�سجيل الزيادة الالحقة يف قائمة الدخل املوحد �إىل احلد الذي ال يتجاوز قيمة التدين الذي مت ت�سجيله �سابق ًا.

املوجودات غري امللمو�سة

أ�) ال�شهـــــرة

 يتم ت�سجيل ال�شهرة بالتكلفة التي متثل الزيادة يف تكلفة امتالك او �شراء اال�ستثمار يف ال�شركة احلليفة او التابعة عن ح�صة البنك يف القيمةالعادلة ل�صايف موجودات تلك ال�شركة بتاريخ االمتالك .يتم ت�سجيل ال�شهرة الناجتة عن اال�ستثمار يف �شركات تابعة يف بند منف�صل كموجودات
غري ملمو�سة ،أ�ما ال�شهرة الناجتة عن اال�ستثمار يف �شركات حليفة فتظهر كجزء من ح�ساب اال�ستثمار يف ال�شركة احلليفة ويتم الحق ًا تخفي�ض
تكلفة ال�شهرة ب أ�ي تدين يف قيمة اال�ستثمار.
 يتم توزيع ال�شهرة على وحدة/وحدات توليد النقد ألغرا�ض اختبار التدين يف القيمة. يتم �إجراء اختبار لقيمة ال�شهرة يف تاريخ اعداد القوائم املالية ويتم تخفي�ض قيمة ال�شهرة �إذا كانت هناك داللة على أ�ن قيمة ال�شهرة قد تدنتوذلك يف حال كانت القيمة القابلة لال�سرتداد املقدرة لوحدة/لوحدات توليد النقد التي تعود لها ال�شهرة أ�قل من القيمة امل�سجلة يف الدفاتر
لوحدة  /وحدات توليد النقد ويتم ت�سجيل قيمة التدين يف قائمة الدخل املوحد.
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ب) املوجودات غري امللمو�سة أ
الخرى

 املوجودات غري امللمو�سة التي يتم احل�صول عليها من خالل االندماج تقيد بالقيمة العادلة يف تاريخ احل�صول عليها  .أ�ما املوجودات غري مللمو�سةالتي يتم احل�صول عليها من خالل طريقة أ�خرى غري االندماج فيتم ت�سجيلها بالتكلفة.
 يتم ت�صنيف املوجودات غري امللمو�سة على ا�سا�س تقدير عمرها الزمني لفرتة حمددة أ�و لفرتة غري حمددة  .ويتم اطفاء املوجودات غريامللمو�سةالتي لها عمر زمني حمدد خالل هذا العمر ويتم قيد االطفاء يف قائمة الدخل املوحد .أ�ما املوجودات غري امللمو�سة التي عمرها الزمني
غري حمدد فيتم مراجعة التدين يف قيمتها يف تاريخ القوائم املالية املوحدة ويتم ت�سجيل أ�ي تدين يف قيمتها يف قائمة الدخل املوحد.
 ال يتم ر�سملة املوجودات غري امللمو�سة الناجتة عن اعمال البنك ويتم ت�سجيلها يف قائمة الدخل املوحد يف نف�س الفرتة. يتم مراجعة أ�ية م ؤ��شرات على تدين قيمة املوجودات غري امللمو�سة يف تاريخ القوائم املالية .كذلك يتم مراجعة تقدير العمر الزمني لتلكاملوجودات ويتم اجراء أ�ية تعديالت على الفرتات الالحقة.
 انظمة حا�سوب وبرامج  :يتم اطفاءها با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت خالل فرتة ال تزيد عن � 3سنوات من تاريخ ال�شراء.العمالت االجنبية
 يتم ت�سجيل املعامالت التي تتم بالعمالت أالجنبية خالل ال�سنة ب أ��سعار ال�صرف ال�سائدة يف تاريخ �إجراء املعامالت. يتم حتويل أ�ر�صدة املوجودات املالية واملطلوبات املالية با�سعار العمالت االجنبية الو�سطية ال�سائدة يف تاريخ قائمة املركز املايل واملعلنة منالبنك املركزي أالردين.
 يتم حتويل املوجودات غري املالية واملطلوبات غري املالية بالعمالت االجنبية والظاهرة بالقيمة العادلة يف تاريخ حتديد قيمتها العادلة. يتم ت�سجيل االرباح واخل�سائر الناجتة عن حتويل العمالت أالجنبية يف قائمة الدخل املوحد. يتم ت�سجيل فروقات التحويل لبنود املوجودات واملطلوبات بالعمالت أالجنبية غري النقدية (مثل أال�سهم) كجزء من التغري يف القيمة العادلة. عند توحيد القوائم املالية يتم ترجمة موجودات ومطلوبات الفروع وال�شركات التابعة يف اخلارج من العملة الرئي�سية (اال�سا�سية) اىل عملةالتقرير وفق ًا لال�سعار الو�سطية للعمالت يف تاريخ قائمة املركز املايل واملعلنة من البنك املركزي أالردين .أ�ما بنود االيرادات وامل�صروفات فيتم
ترجمتها على ا�سا�س معدل ال�سعر خالل ال�سنة وتظهر فروقات العملة الناجمة يف بند م�ستقل �ضمن بنود الدخل ال�شامل االخرى .ويف حالة بيع
احدى هذه ال�شركات او الفروع فيتم قيد مبلغ فروقات ترجمة العمالت االجنبية املتعلق بها �ضمن االيرادات /امل�صاريف يف قائمة الدخل املوحد.
النقد وما يف حكمه
والر�صدة لدى بنوك مركزية أ
والر�صدة النقدية التي ت�ستحق خالل مدة ثالثة أ��شهر ،وتت�ضمن :النقد أ
هو النقد أ
والر�صدة لدى البنوك وامل ؤ��س�سات
امل�صرفية ،وتنزل ودائع البنوك وامل ؤ��س�سات امل�صرفية التي ت�ستحق خالل مدة ثالثة أ��شهر أ
والر�صدة املقيدة ال�سحب.

-3ا�ستخدام التقديرات
ان اعداد القوائم املالية املوحدة وتطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية يتطلب من ادارة البنك القيام بتقديرات واجتهادات ت ؤ�ثر يف مبالغ املوجودات واملطلوبات
املالية واالف�صاح عن االلتزامات املحتملة  .كما ان هذه التقديرات واالجتهادات ت ؤ�ثر يف االيرادات وامل�صاريف واملخ�ص�صات وكذلك يف التغريات يف
القيمة العادلة التي تظهر �ضمن قائمة الدخل ال�شامل .وب�شكل خا�ص يتطلب من ادارة البنك ا�صدار احكام واجتهادات هامة لتقدير مبالغ التدفقات
النقدية امل�ستقبلية و أ�وقاتها .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 أ�و�ضاع وظروف تلك التقديرات يف امل�ستقبل.
اننا نعتقد ب أ�ن تقديراتنا �ضمن القوائم املالية املوحدة معقولة ومف�صلة على النحو التايل -:
 خم�ص�ص تدين القرو�ض والت�سهيالت  :يتم مراجعة خم�ص�ص الديون �ضمن اال�س�س املو�ضوعة من االدارة وتطبيق تعليمات البنك املركزياالردين والبنوك املركزية يف البلدان التي يعمل فيها البنك ويتم احت�ساب املخ�ص�ص وفقا أ
لل�س�س االكرث ت�شددا.
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 يتم اثبات خ�سارة تدين قيمة العقارات امل�ستملكة اعتمادا على تقييمات عقارية حديثة ومعتمدة من قبل مقدرين معتمدين لغايات اثبات خ�سارةالتدين ويعاد النظر يف ذلك التدين ب�شكل دوري.
 خم�ص�ص �ضريبة الدخل  :يتم حتميل ال�سنة املالية مبا يخ�صها من نفقة �ضريبة الدخل وفقا لالنظمة والقوانني ومعايري التقارير املالية الدوليةويتم احت�ساب واثبات املوجودات واملطلوبات ال�ضريبية امل ؤ�جلة وخم�ص�ص ال�ضريبة الالزم.
 تقوم االدارة باعادة تقدير االعمار االنتاجية لال�صول امللمو�سة وغري امللمو�سة ب�شكل دوري لغايات احت�ساب اال�ستهالكات واالطفاءات ال�سنويةاعتمادا على احلالة العامة لتلك اال�صول وتقديرات االعمار االنتاجية املتوقعة يف امل�ستقبل  ،ويتم اخذ خ�سارة التدين (ان وجدت) يف قائمة الدخل املوحد.
 تقوم االدارة مبراجعة دورية للموجودات املالية والتي تظهر بالكلفة لتقدير أ�ي تدين يف قيمتها ويتم اخذ هذا التدين يف قائمة الدخل املوحد لل�سنة. خم�ص�صات ق�ضائية  :يتم اخذ خم�ص�صات ملواجهة اية التزامات ق�ضائية ا�ستنادا لر أ�ي امل�ست�شار القانوين للبنك. م�ستويات القيمة العادلة  :يتوجب حتديد واالف�صاح عن امل�ستوى يف ت�سل�سل القيمة العادلة الذي ت�صنف مبوجب مقايي�س القيمة العادلة كاملةوف�صل قيا�سات القيمة العادلة وفقا للم�ستويات املحددة يف املعايري الدولية للتقارير املالية .ميثل الفرق بني امل�ستوى  2وامل�ستوى  3ملقايي�س القيمة
العادلة تقييم ما اذا كانت املعلومات او املدخالت ميكن مالحظتها ومدى اهمية املعلومات التي ال ميكن مالحظتها مما يتطلب و�ضع احكام
وحتليل دقيق للمدخالت امل�ستخدمة لقيا�س القيمة العادلة مبا يف ذلك االخذ باالعتبار كافة العوامل التي تخ�ص اال�صل او االلتزام.

 - 4نقد و أ�ر�صدة لدى بنوك مركزية
ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

 31كانون االول /دي�سمرب

نقد يف اخلزينة
أ�ر�صدة لدى بنوك مركزية:
ح�سابات جارية وحتت الطلب
ودائع ألجل وخا�ضعة إل�شعار
متطلبات االحتياطي النقدي
�شهادات �إيداع
املجمــوع

2009
دينار

2008
دينار

118,408,746

107,371,402

912,637,008
120,970,693
326,321,329
1,478,337,776

411,826,761
29,103,104
369,944,598
75,997,632
994,243,497

 -عدا االحتياطي النقدي واملبالغ املحتجزة لدى البنوك املركزية وال�سلطات الرقابية ال يوجد ار�صدة مقيدة ال�سحب.

 - 5أ�ر�صدة لدى بنوك وم ؤ��س�سات م�صرفية
ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

ح�سابات جارية وحتت الطلب
ودائع ت�ستحق خالل فرتة 3
أ��شهر أ�و أ�قل
�شهادات االيداع
املجموع

بنوك و م ؤ��س�سات م�صرفية خارجية
 31كانون االول /دي�سمرب
2008
2009
دينار
47,346,106
44,403,444

املجموع
 31كانون االول /دي�سمرب
2008
2009
دينار
53,376,276 44,468,876

بنوك و م ؤ��س�سات م�صرفية حملية
 31كانون االول /دي�سمرب
2008
2009
دينار
6,030,170
65,432

3,545,000

-

638,936,922

646,685,954

642,481,922

646,685,954

-

-

2,926,000

-

2,926,000

-

3,610,432

6,030,170

686,266,366

694,032,060

689,876,798

700,062,230

 بلغت أالر�صدة لدى البنوك وامل ؤ��س�سات امل�صرفية التي ال تتقا�ضى فوائد  10,986,699دينار كما يف  31كانون االول  /دي�سمرب  2009مقابل 19,976,268دينار كما يف  31كانون االول  /دي�سمرب .2008
 بلغت االر�صدة مقيدة ال�سحب  322,595دينار كما يف  31كانون االول  /دي�سمرب .200950

� - 6إيداعات لدى بنوك وم ؤ��س�سات م�صرفية

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

�إيداعات ت�ستحق خالل فرتة
من  3أ��شهر �إىل  6أ��شهر
أ�كرث من  6أ��شهر �إىل  9أ��شهر
�شهادات ايداع ت�ستحق خالل فرتة
من � 3إىل  6ا�شهر
أ�كرث من  6ا�شهراىل  9ا�شهر
اكرث من �سنة
املجمـــــــوع

بنوك و م ؤ��س�سات م�صرفية خارجية
 31كانون االول /دي�سمرب2009
دينار

 31كانون االول /دي�سمرب2008
دينار

48,295,530
-

354,501
14,330,000

1,463,000
3,339,298
53,097,828

1,433,000
4,299,000
20,416,501

 - 7موجودات مالية للمتاجرة
ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:
�سندات مدرجة يف اال�سواق املالية
أ��سهم �شركات مدرجة يف اال�سواق املالية
املجموع

 31كانون االول /دي�سمرب2009
دينار

1,495,880
1,495,880

 31كانون االول /دي�سمرب2008
دينار

11,107,605
2,300,528
13,408,133

 - 8ت�سهيالت ائتمانية مبا�شرة
ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:
أ
الفراد(التجزئة)
ح�سابات جارية مدينة
قرو�ض وكمبياالت *
بطاقات االئتمان
القرو�ض العقارية
منها �سكني
ال�شركات :

 31كانون االول /دي�سمرب2009
دينار

12,493,095
384,734,596
10,670,925
490,425,933
375,932,244

 31كانون االول /دي�سمرب2008
دينار

21,527,726
382,328,377
11,658,594
462,345,941
349,879,687

ال�شركات الكربى

ح�سابات جارية مدينة
قرو�ض وكمبياالت *

من�ش�آت �صغرية ومتو�سطة

276,134,532
898,286,516

278,191,010
838,544,158

ح�سابات جارية مدينة
89,099,852
105,097,418
149,099,025
170,514,502
قرو�ض وكمبياالت *
احلكومة والقطاع العام
160,224,831
144,978,863
املجموع
2,393,019,514
2,493,336,380
ينزل  :خم�ص�ص تدين ت�سهيالت ائتمانية مبا�شرة
)(36,575,585
)(100,463,002
فوائد معلقة
)(14,747,862
)(24,224,630
الئتمانية املبا�شرة
2,341,696,067
2,368,648,748
�صايف الت�سهيالت إ
* �صايف بعد تنزيل الفوائد والعموالت املقبو�ضة مقدما البالغة  27,973,996دينار كما يف  31كانون االول /دي�سمرب  2009مقابل 30,310,799
دينار كما يف  31كانون االول  /دي�سمرب .2008
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 بلغت الت�سهيالت االئتمانية غري العاملة  176,968,840دينار أ�ي ما ن�سبته ( )%7.1من ر�صيد الت�سهيالت االئتمانية املبا�شرة كما يف  31كانوناالول /دي�سمرب  2009مقابل  65,277,324دينار أ�ي ما ن�سبته ( )%2.73من الر�صيد املمنوح كما يف  31كانون االول /دي�سمرب .2008
 بلغت الت�سهيالت االئتمانية غري العاملة بعد تنزيل الفوائد املعلقة  156,808,815دينار أ�ي ما ن�سبته ( )%6.34من ر�صيد الت�سهيالتاالئتمانية املبا�شرة بعد تنزيل الفوائد املعلقة كما يف  31كانون االول  /دي�سمرب  2009مقابل  53,061,485دينار أ�ي ما ن�سبته ( )%2.23من
الر�صيد املمنوح بعد تنزيل الفوائد املعلقة كما يف  31كانون االول /دي�سمرب .2008
 بلغت الت�سهيالت االئتمانية املمنوحة للحكومة االردنية وبكفالتها  88,673,116دينار أ�ي ما ن�سبته ( )%3.56من اجمايل الت�سهيالت االئتمانيةاملبا�شرة كما يف  31كانون االول /دي�سمرب  2009مقابل  106,917,615دينار أ�ي ما ن�سبته ( )%4.47كما يف  31كانون االول /دي�سمرب .2008
خم�ص�ص تدين ت�سهيالت ائتمانية مبا�شرة:
فيما يلي احلركة على خم�ص�ص تدين ت�سهيالت ائتمانية مبا�شرة:
2009
الر�صيد يف بداية ال�سنة
املقتطع خالل ال�سنة من ا إليرادات
امل�ستخدم من املخ�ص�ص خالل ال�سنة (الديون
امل�شطوبة)
الر�صيد يف نهاية ال�سنة
خم�ص�ص تدين
خم�ص�ص حتت املراقبة

2008
الر�صيد يف بداية ال�سنة
(الفائ�ض) املقتطع خالل ال�سنة من ا إليرادات
امل�ستخدم من املخ�ص�ص خالل ال�سنة (الديون
امل�شطوبة)
الر�صيد يف نهاية ال�سنة
خم�ص�ص تدين
خم�ص�ص حتت املراقبة

أ
الفراد
دينار

القرو�ض العقارية
دينار

الكربى
دينار

ال�شركات
ال�صغرية واملتو�سطة
دينار

االجمايل
دينار

9,016,595

7,324,960

7,733,064

12,500,966

36,575,585

1,740,938

3,378,683

55,108,474

4,314,387

64,542,482

()140,516

()9,520

()313,263

()191,766

()655,065

10,617,017

10,694,123

62,528,275

16,623,587

100,463,002

9,908,602

10,361,590

61,536,025

16,512,017

98,318,234

708,415

332,533

992,250

111,570

2,144,768

10,617,017

10,694,123

62,528,275

16,623,587

100,463,002

أ
الفراد
دينار

القرو�ض العقارية
دينار

الكربى
دينار

ال�شركات
ال�صغرية واملتو�سطة
دينار

االجمايل
دينار

11,902,745

6,465,824

9,801,536

11,265,170

39,435,275

()989,579

1,710,164

988,502

2,075,164

3,784,251

()1,896,571

()851,028

()3,056,974

()839,368

()6,643,941

9,016,595

7,324,960

7,733,064

12,500,966

36,575,585

8,897,693

7,022,260

3,428,362

12,347,586

31,695,901

118,902

302,700

4,304,702

153,380

4,879,684

9,016,595

7,324,960

7,733,064

12,500,966

36,575,585

 بلغت قيمة املخ�ص�صات التي انتفت احلاجة �إليها نتيجة ت�سويات أ�و ت�سديد ديون وحولت �إزاء ديون  5,194,621دينار كما يف  31كانون االول/دي�سمرب  2009مقابل  6,900,351دينار كما يف  31كانون االول  /دي�سمرب 2008
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الفوائد املعلقة:
فيما يلي احلركة على الفوائد املعلقة:
أ
الفراد
دينار

القرو�ض العقارية
دينار

الكربى
دينار

3,427,643
1,800,086
()489,117
()343,476
4,395,136

4,571,665
2,187,618
()1,032,917
()98,322
5,628,044

2,614,566
6,999,091
()878,356
()267,286
8,468,015

أ
الفراد
دينار

القرو�ض العقارية
دينار

الكربى
دينار

5,139,898
1,212,215
()1,072,314
()1,852,156
3,427,643

5,389,433
1,806,844
()1,153,920
()1,470,692
4,571,665

4,116,995
2,655,452
()1,952,520
()2,205,361
2,614,566

2009
الر�صيد يف بداية ال�سنة
ي�ضاف :الفوائد املعلقة خالل ال�سنة
ينزل :الفوائد املحولة لاليرادات
الفوائد املعلقة التي مت �شطبها
الر�صيد يف نهاية ال�سنة
2008
الر�صيد يف بداية ال�سنة
ي�ضاف :الفوائد املعلقة خالل ال�سنة
ينزل :الفوائد املحولة لاليرادات
الفوائد املعلقة التي مت �شطبها
الر�صيد يف نهاية ال�سنة

ال�شركات
ال�صغرية واملتو�سطة
دينار

4,133,988
2,500,619
()512,223
()388,949
5,733,435

ال�شركات
ال�صغرية واملتو�سطة
دينار

4,776,151
664,806
()617,810
()689,159
4,133,988

االجمايل
دينار

14,747,862
13,487,414
()2,912,613
()1,098,033
24,224,630

االجمايل
دينار

19,422,477
6,339,317
()4,796,564
()6,217,368
14,747,862

 - 9موجودات مالية متوفرة للبيع
ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:
موجودات مالية متوفر لها ا�سعار �سوقية
�سندات مالية حكومية وبكفالتها
�سندات وا�سناد قرو�ض �شركات
ا�سهم �شركات
�صناديق ا�ستثمارية
جمموع موجودات مالية متوفر لها ا�سعار �سوقية
موجودات مالية غري متوفر لها ا�سعار �سوقية
�سندات مالية حكومية وبكفالتها
�سندات وا�سناد قرو�ض �شركات
ا�سهم �شركات
جمموع موجودات مالية غري متوفر لها ا�سعار �سوقية
جمموع املوجودات املتوفرة للبيع
حتليل ال�سندات واالذونات
ذات عائد ثابت
ذات عائد متغري
املجموع

 31كانون االول /دي�سمرب2009
دينار

339,105,172
124,058,099
11,353,377
61,793,506
536,310,154

 31كانون االول /دي�سمرب2008
دينار

330,293,711
158,572,178
18,628,171
56,587,945
564,082,005

2,375,150
25,676,573
16,646,311
44,698,034
581,008,188

10,389,917
20,716,184
18,109,002
49,215,103
613,297,108

366,761,745
124,453,249
491,214,994

353,211,857
166,760,133
519,971,990
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 ان �آجال ا�ستحقاق ال�سندات ترتاوح من �شهر ولغاية � 5.5سنوات. هنالك ا�سهم �شركات قيمتها  16,646,313دينار كما يف  31كانون االول  /دي�سمرب  2009مقابل  18,109,002دينار كما يف 31كانون االول  /دي�سمرب  2008يتعذر عمليا قيا�س القيمة العادلة لها مبوثوقية كافية وتظهر بالكلفة ومت ت�سجيل التدين بقيمتها يف قائمة
الدخل املوحد والبالغ  9,012دينار لل�سنة املنتهية يف  31كانون االول  /دي�سمرب  2009مقابل  123,095دينار لل�سنة املنتهية يف 31
كانون االول  /دي�سمرب . 2008
 تت�ضمن اال�سهم التي ال تتوفر لها ا�سعار �سوقية مبلغ  3,814,460دينار والذي ميثل ا�ستثمار البنك يف بنك االردن الدويل والذي ميتلكالبنك فيه ما ن�سبته % 22.1كما يف  31كانون االول  /دي�سمرب  2009و  2008ومل يتم اتباع طريقة حقوق امللكية لعدم وجود ت أ�ثري
جوهري للبنك على ال�سيا�سات املالية والت�شغيلية لهذا البنك .

 - 10موجودات مالية حمتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق
ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:
 31كانون االول /دي�سمرب2009
دينار

موجودات مالية متوفر لها ا�سعار �سوقية
اذونات خزينة حكومية
�سندات مالية حكومية وبكفالتها
�سندات وا�سناد قرو�ض �شركات
جمموع موجودات مالية متوفر لها ا�سعار �سوقية
موجودات مالية غري متوفر لها ا�سعار �سوقية
�سندات مالية حكومية وبكفالتها
�سندات وا�سناد قرو�ض �شركات
جمموع موجودات مالية غري متوفر لها ا�سعار �سوقية
جمموع املوجودات املتوفرة للبيع
حتليل ال�سندات واالذونات
ذات عائد ثابت
ذات عائد متغري
املجموع

 ان �آجال ا�ستحقاق ال�سندات ترتاوح من �شهر ولغاية � 10سنوات. -يرتاوح معدل ا�سعار الفائدة على ال�سندات من � %0.30إىل � %8.82سنويا.
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422,073,628
235,984,929
72,257,399
730,315,956

 31كانون االول /دي�سمرب2008
دينار

228,473,948
295,300,773
60,379,615
584,154,336

1,418,000
12,836,001
14,254,001
744,569,957

5,343,177
11,043,950
16,387,127
600,541,463

660,161,240
84,408,717
744,569,957

536,217,617
64,323,846
600,541,463

 – 11ممتلكات ومعدات
ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:
2009

الكلفـــة:
الر�صيد يف بداية ال�سنة
ا�ضافات
ا�ستبعادات
أ�ثر التغري يف ا�سعار ال�صرف
الر�صيد يف نهاية ال�سنة
اال�ستهالك املرتاكم
اال�ستهالك املرتاكم يف بداية ال�سنة
ا�ستهالك ال�سنة
ا�ستبعادات
أ�ثر التغري يف ا�سعار ال�صرف
اال�ستهالك املرتاكم يف نهاية ال�سنة
�صايف القيمة الدفرتية للممتلكات واملعدات
دفعات على ح�ساب �شراء املمتلكات واملعدات
م�شاريع حتت التنفيذ
�صايف القيمة الدفرتية يف نهاية
ال�سنة

2008

الكلفـــة:
الر�صيد يف بداية ال�سنة
ا�ضافات
ا�ستبعادات
أ�ثر التغري يف ا�سعار ال�صرف
الر�صيد يف نهاية ال�سنة
اال�ستهالك املرتاكم
اال�ستهالك املرتاكم يف بداية ال�سنة
ا�ستهالك ال�سنة
ا�ستبعادات
أ�ثر التغري يف ا�سعار ال�صرف
اال�ستهالك املرتاكم يف نهاية ال�سنة
�صايف القيمة الدفرتية للممتلكات واملعدات
دفعات على ح�ساب �شراء املمتلكات واملعدات
م�شاريع حتت التنفيذ
�صايف القيمة الدفرتية يف نهاية
ال�سنة

-

أ�را�ضي
دينار

16,517,103

-

مباين
دينار

20,248,408

معدات

و أ�جهزة و أ�ثاث و�سائط نقل
دينار

44,736,803

7,412,476 14,275,984

()2,041

()7,553

دينار

أ�جهزة
آ
احلا�سب اليل
دينار

أ�خرى
دينار

املجموع
دينار

2,054,562

29,413,882

4,420,542

117,391,300

80,880

3,646,872

1,460,432

26,876,644

()122,889( )1,094,848

()22,659( )4,061,700

36,179

92,392

()8,477

1,811

18,204

-

()5,311,690
140,109

16,551,241

34,609,231

51,045,954

2,014,364

29,017,258

5,858,315

139,096,363

-

4,271,030

28,443,236

1,308,119

21,903,912

3,505,801

59,432,098

-

617,249

4,310,594

243,319

3,007,918

607,714

8,786,794

()4,000,903

-

()5,200,400

-

()3,372

()11,841

4,914

5,935

-

()4,364

-

-

()118,302( )1,081,195

-

4,884,907

31,660,794

1,438,050

20,916,862

4,113,515

63,014,128

16,551,241

29,724,324

19,385,160

576,314

8,100,396

1,744,800

76,082,235

-

-

556,166

3,453

-

11,563,484

-

16,551,241

41,287,808

19,941,326

أ�را�ضي

مباين

دينار

16,535,519
-

دينار

579,767

معدات

و أ�جهزة و أ�ثاث و�سائط نقل
دينار

دينار

4,820,561

-

5,380,180

-

-

11,563,484

12,920,957

أ�جهزة
احلا�سب آ
اليل
دينار

1,744,800

أ�خرى
دينار

93,025,899

املجموع
دينار

18,171,194

39,382,172

1,864,845

28,594,350

3,889,710

108,437,790

2,357,187

6,302,464

247,191

1,875,445

530,832

11,313,119

()174,473

()782,083

()51,362

()1,036,246

-

()2,044,164

()18,416

()105,500

()165,750

()6,112

()19,667

-

()315,445

16,517,103

20,248,408

44,736,803

2,054,562

29,413,882

4,420,542

117,391,300

-

3,944,399

25,702,263

1,087,779

20,280,962

2,983,062

53,998,466

-

447,833

3,603,174

276,225

2,621,069

522,739

7,471,039

-

()89,594

()732,083

()50,855

()1,014,260

-

()1,886,792

-

()31,608

()130,118

()5,030

16,141

-

()150,615

-

4,271,030

28,443,236

1,308,119

21,903,912

3,505,801

59,432,098

16,517,103

15,977,378

16,293,567

746,443

7,509,970

914,741

57,959,202

-

-

-

16,752,749

-

16,517,103

32,730,127

17,170,230

-

876,663

746,443

تت�ضمن املمتلكات واملعدات موجودات مت ا�ستهالكها بالكامل بقيمة 26,073,352

2,471,960
9,981,930

-

3,348,623

-

16,752,749

914,741

78,060,574

دينار كما يف  31كانون االول  /دي�سمرب  2009مقابل

 25,107,912دينار كما يف  31كانون االول  /دي�سمرب . 2008
 تظهر االلتزامات التعاقدية املتعلقة بالدفعات على ح�ساب �شراء ممتلكات ومعدات وم�شاريع حتت التنفيذ يف اي�ضاح رقم (.)46 تت�ضمن املمتلكات واملعدات موجودات م�ست أ�جرة تنتهي بالتملك �صايف قيمتها  2,165,188دينار كما يف  31كانون االول  /دي�سمرب .200955

 - 12موجودات غري ملمو�سة

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

2009

أ�نظمة حا�سوب
وبرامج
ر�صيد بداية ال�سنة
ا�ضافات **

دينار

ال�شهرة*
دينار

أ�نظمة حا�سوب
وبرامج

املجموع

دينار

دينار

4,725,861
666,223

372,333
-

5,098,194
666,223

-

()13,936

()13,936

()2,574,354
2,817,730

358,397

()2,574,354

إستبعادات

االطفاء لل�سنة
ر�صيد نهاية ال�سنة

2008

1,707,033
4,970,663
-

3,176,127

املجموع

ال�شهرة*
دينار

دينار

2,079,366
4,970,663

372,333
-

-

-

()1,951,835
4,725,861

372,333

()1,951,835

5,098,194

* نتجت ال�شهرة عند قيام البنك ب�شراء ح�صة ا�ضافية يف بنك اال�سكان للتجارة والتمويل /اجلزائر من احد امل�ساهمني الرئي�سيني خالل عام .2008
* مت �إجراء اختبار لقيمة ال�شهرة وال يوجد تدين يف قيمتها ،وقد مت ا�ستبعاد جزء من ال�شهرة نتيجة قيام البنك ببيع ح�صة يف بنك ا إل�سكان للتجارة
والتمويل /اجلزائر �إىل أ�حد امل�ساهمني خالل العام .2009
** يت�ضمن هذا البند مبلغ  399,575دينار كما يف  31كانون االول  /دي�سمرب  2009مقابل  277,678دينار كما يف  31كانون االول  /دي�سمرب 2008
متثل دفعات على ح�ساب �شراء برامج حا�سوب.

 - 13موجودات أ�خرى
ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

 31كانون االول /دي�سمرب2009
دينار
16,155,081
3,543,468
5,899,515
29,430,032
4,012,854
8,859,863
67,900,813

فوائد وايرادات بر�سم القب�ض
م�صروفات مدفوعة مقدم ًا
موجودات �آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون م�ستحقة
�شيكات بر�سم القب�ض
م�شاريع قيد التنقيذ
أ�خرى
املجمــــوع

 31كانون االول /دي�سمرب2008

دينار
16,804,230
4,019,512
5,573,297
16,006,010
617,910
7,662,282
50,683,241

فيما يلي ملخ�ص احلركة على املوجودات التي آ�لت ملكيتها للبنك وفاء لديون م�ستحقة واملتمثلة بعقارات و أ�را�ضي م�ستملكة :
2009
دينار
5,573,297
1,342,368
)(1,016,150
5,899,515

ر�صيد بداية ال�سنة
�إ�ضافات
ا�ستبعادات
ر�صيد نهاية ال�سنة

2008
دينار
6,078,729
975,947
()1,481,379
5,573,297

 - 14ودائع بنوك وم ؤ��س�سات م�صرفية
ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

 31كانون االول /دي�سمرب2008

 31كانون االول /دي�سمرب2009

داخل اململكة

خارج اململكة

ح�سابات جارية وحتت الطلب

18,909,543

89,750,226

108,659,769

ودائع الجل ت�ستحق خالل 3

7,153,514

167,770,595

174,924,109

10,626,040

-

483,408

483,408

-

26,063,057

258,004,229

284,067,286

15,485,935

�شهور
ودائع ت�ستحق من � 12 – 3شهر

املجموع

56

دينار

دينار

املجموع
دينار

داخل اململكة

خارج اململكة

4,859,895

88,560,553

93,420,448

201,481,283

212,107,323

1,579,105

1,579,105

291,620,941

307,106,876

دينار

دينار

املجموع
دينار

 - 15ودائع عمالء
ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:
2009

ح�سابات جارية وحتت الطلب
ودائع التوفري
ودائع ألجل وخا�ضعة ال�شعار
�شهادات ايداع
أ�خرى
املجموع

2008

ح�سابات جارية وحتت الطلب
ودائع التوفري
ودائع ألجل وخا�ضعة ال�شعار
�شهادات ايداع
أ�خرى
املجموع

-

أ�فراد

�شركات كربى

دينار

دينار

من�ش�آت �صغرية
ومتو�سطة
دينار

احلكومة والقطاع
العام

563,405,512
1,131,089,659
1,386,902,843
3,237,495
675,663

183,843,610
767,096
503,162,663

207,140,517
34,121,547
135,022,005
128,257

75,437,050
203,480
205,273,155
-

-

-

-

1,029,826,689
1,166,181,782
2,230,360,666
3,365,752
675,663

3,085,311,172

687,773,369

376,412,326

280,913,685

4,430,410,552

أ�فراد

�شركات كربى

دينار

دينار

من�ش�آت �صغرية
ومتو�سطة
دينار

احلكومة والقطاع
العام

112,376,335
585,466
410,915,986
523,877,787

133,212,847
22,893,716
140,898,250
297,004,813

62,726,247
191,852
222,938,495
285,856,594

470,360,667
967,695,835
1,216,646,282
2,258,339
820,161
2,657,781,284

-

دينار

دينار

املجموع
دينار

املجموع
دينار

778,676,096
991,366,869
1,991,399,013
2,258,339
820,161
3,764,520,478

بلغت ودائع احلكومة االردنية والقطاع العام االردين داخل اململكة  276.4مليون دينار أ�ي ما ن�سبته ( )%6.2من �إجمايل الودائع كما يف 31

كانون االول  /دي�سمرب  2009مقابل  282.2مليون دينار أ�ي ما ن�سبته ( )%7.5من اجمايل الودائع كما يف  31كانون االول  /دي�سمرب . 2008

 بلغت الودائع التي ال تتقا�ضى فوائد  995.5مليون دينار أ�ي ما ن�سبته ( )%22.5من �إجمايل الودائع كما يفمقابل  786.2مليون دينار أ�ي ما ن�سبته ( )%20.9كما يف  31كانون االول  /دي�سمرب .2008

 31كانون االول  /دي�سمرب 2009

 59.7مليون دينار أ�ي ما ن�سبته ( )%1.3من �إجمايل الودائع كما يف  31كانون االول  /دي�سمرب 2009

 بلغت الودائع املحجوزة (مقيدة ال�سحب)مقابل  102.1مليون دينار أ�ي ما ن�سبته ( )%2.7كما يف  31كانون االول  /دي�سمرب .2008
-

بلغت الودائع اجلامدة  40.5مليون دينار أ�ي ما ن�سبته ( )%0.9من اجمايل الودائع كما يف  31كانون االول  /دي�سمرب  2009مقابل 31.5

مليون دينار أ�ي ما ن�سبته ( )%0.8كما يف  31كانون االول  /دي�سمرب .2008

 - 16ت أ�مينــات نقديـــة
ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:
ت أ�مينات مقابل ت�سهيالت ائتمانية مبا�شرة
ت أ�مينات مقابل ت�سهيالت ائتمانية غري مبا�شرة
ت أ�مينات التعامل بالهام�ش
ت أ�مينات أ�خرى
املجموع

 31كانون االول /دي�سمرب2009
دينار

160,035,718
126,799,402
2,675,101
170,301
289,680,522

 31كانون االول /دي�سمرب2008
دينار

162,605,508
140,717,323
361,608
303,684,439

57

 - 17خم�ص�صات متنوعة
ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:
2009

خم�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة
خم�ص�ص الق�ضايا املقامة �ضد البنك
واملطالبات املحتملة
خم�ص�صات اخرى*
املجمـــــــوع

ر�صيد بداية
ال�سنـــــــــــــة

املكون خالل
ال�سنـــــــــــــة

دينار

دينار

امل�ستخدم خالل
ال�سنـــــــــــــــــــــة
دينار

ر�صيد نهاية
ال�سنـــــــــــــة

مـا تــم رده
لاليرادات

دينار

دينار

12,163,717

3,110,926

()1,672,267

-

13,602,376

582,811

257,649

()8,256

-

832,204

3,241,883

3,623,048

()2,580,207

-

4,284,724

15,988,411

6,991,623

()4,260,730

-

18,719,304

ر�صيد بداية
ال�سنـــــــــــــة

املكون خالل
ال�سنـــــــــــــة

امل�ستخدم خالل
ال�سنـــــــــــــــــــــة

مـا تــم رده
لاليرادات

خم�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة
خم�ص�ص الق�ضايا املقامة �ضد البنك
واملطالبات املحتملة

10,375,878

2,708,223

()920,384

-

12,163,717

605,956

70,962

()94,107

-

582,811

خم�ص�صات اخرى*

2008

املجمـــــــوع

دينار

دينار

دينار

ر�صيد نهاية
ال�سنـــــــــــــة
دينار

دينار

2,588,953

1,586,523

()932,936

()657

3,241,883

13,570,787

4,365,708

()1,947,427

()657

15,988,411

* تت�ضمن املخ�ص�صات االخرى خم�ص�صات االجازات غري امل�ستغلة.

� - 18ضريبة الدخل

أ� -خم�ص�ص �ضريبة الدخل
ان احلركة على خم�ص�ص �ضريبة الدخل هي كما يلي:
ر�صيد بداية ال�سنة
�ضريبة الدخل املدفوعة
�ضريبة الدخل امل�ستحقة
ر�صيد نهاية ال�سنة

2009
دينار

50,089,827
)(45,329,196
26,579,301
31,339,932

2008
دينار

48,325,011
()43,454,311
45,219,127
50,089,827

 مت التو�صل اىل ت�سوية نهائية مع دائرة �ضريبة الدخل واملبيعات حتى نهاية عام  2008لفروع البنك يف االردن ،فروع البنك يف فل�سطني ولل�شركاتالتابعة.
متثل �ضريبة الدخل الظاهرة يف قائمة الدخل ما يلي
 31كانون االول /دي�سمرب2009

�ضريبة الدخل امل�ستحقة عن أ�رباح ال�سنة
موجودات �ضريبية م ؤ�جلة لل�سنة
اطفاء موجودات �ضريبية م ؤ�جلة
املجموع

58

دينار

26,579,301
)(4,422,497
8,294,810
30,451,614

 31كانون االول /دي�سمرب2008

دينار

45,219,127
()9,547,989
5,027,875
40,699,013

ب  -موجودات  /مطلوبات �ضريبية م ؤ�جلة
�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:
2009

احل�سابات امل�شمولة
املوجودات
فوائد معلقة
خم�ص�ص الديون
خم�ص�ص التعوي�ض
تدين عقارات
خم�ص�صات اخرى
موجودات اخرى
االجمايل
املطلوبات *
التغري املرتاكم يف القيمة العادلة للموجودات
املالية املتوفرة للبيع
االجمايل

ر�صيد بداية
ال�سنـــــــــــــة
دينار

1,603,592

املبالــــــــــغ
املحـــــــررة
دينار

املبالـــــــــــغ
امل�ضافـــــــة
دينار

2008

ال�ضريبة
امل ؤ�جلـــــة

الر�صيد يف
نهاية ال�سنـة

دينار

دينار

ال�ضريبة
امل ؤ�جلـــــة
دينار

1,603,589

554,497

554,500

157,367

530,950

8,411,249

8,411,251

5,473,205

5,473,203

1,553,295

2,784,965

10,665,785

1,586,656

2,567,866

11,646,995

3,305,417

3,531,441

128,431

36,449

42,524

3,563,201

2,588,463

3,622,108

4,596,846

1,304,585

1,179,776

15,108,366

8,457,593

3,365,471

10,016,244

2,842,610

5,002,380

39,480,624

22,647,552

15,583,147

32,416,219

9,199,723

13,072,036

160,179

160,179

3,545,510

3,545,510

1,006,216

53,035

160,179

160,179

3,545,510

3,545,510

1,006,216

53,035

128,431

-

-

* ت�شمل املطلوبات ال�ضريبية امل ؤ�جلة لعام  2009مبلغ  1,006,216دينار مقابل  53,035دينار لل�سنة ال�سابقة ناجت عن التغري يف القيمة العادلة
للموجودات املالية املتوفرة للبيع الظاهرة يف حقوق امللكية.
 ان احلركة على ح�ساب املوجودات  /املطلوبات ال�ضريبية امل ؤ�جلة كما يلي:2009

موجودات
ر�صيد بداية ال�سنة
امل�ضاف
امل�ستبعد
ر�صيد نهاية ال�سنة

2008

مطلوبات
دينــــار

دينــــار

13,072,036
4,422,497
)(8,294,810
9,199,723

53,035
1,006,216
)(53,035
1,006,216

مطلوبات

موجودات

دينــــار

دينــــار

8,551,922
9,547,989
()5,027,875
13,072,036

1,438,411
10,155
()1,395,531
53,035

ج  -ملخ�ص ت�سوية الربح املحا�سبي مع الربح ال�ضريبي:

الربح املحا�سبي لل�سنة
ارباح غري خا�ضعة لل�ضريبة
م�صروفات غري مقبولة �ضريبيا
الربح ال�ضريبي
ن�سبة �ضريبة الدخل الفعلية

2009

2008

دينــــار

دينــــار

97,014,124
)(35,491,119
7,719,743
69,242,748
%31

142,021,758
()18,650,431
21,919,411
145,290,738
%29

 تبلغ ن�سبة �ضريبة الدخل القانونية على البنوك يف االردن  %35ومت تخفي�ض ن�سبة ال�ضريبة اىل  %30اعتبارا من بداية عام  2010ومت عك�ساثر ذلك على املوجودات واملطلوبات ال�ضريبية امل ؤ�جلة ،وترتاوح ن�سبة �ضريبة الدخل القانونية يف البلدان التي يوجد للبنك ا�ستثمارات فيها بني
.% 30-%0
 ترتاوح ن�سبة ال�ضريبة التي مت احت�ساب املوجودات ال�ضريبية امل ؤ�جلة مبوجبها من  %25اىل . %3059

 - 19مطلوبات أ�خرى
ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:
فوائد بر�سم الدفع
فوائد وعموالت مقبو�ضة مقدما
م�صاريف م�ستحقة وغري مدفوعة
�شيكات و�سحوبات بر�سم الدفع
امانات حواالت
امانات بر�سم الدفع
امانات اجلوائز
امانات البنوك املرا�سلة
امانات االدارة العامة
امانات امل�ساهمني *
ذمم دائنة
ر�سوم اجلامعات أالردنية
�صندوق دعم البحث العلمي
�صندوق دعم التعليم والتدريب املهني والتقني
االمانات االخرى
اخرى
املجموع

 31كانون االول /دي�سمرب2009
دينار

 31كانون االول /دي�سمرب2008
دينار

7,331,777
1,057,337
8,363,394
26,377,012
5,072,918
2,605,663
716,861
595,205
1,008,152
783,982
2,048,526
958,009
719,717
631,906
6,460,086
3,910,608
68,641,153

7,572,213
391,739
9,863,110
20,681,386
13,342,944
512,761
107,800
452,285
651,554
770,756
7,162,828
1,243,929
917,726
796,969
7,708,932
3,981,558
76,158,490

* ميثل هذا البند امانات امل�ساهمني امل�ستحقة عن توزيعات �سنوات �سابقة.

 - 20ر أ��س املال وعالوة اال�صدار
ر أ��س املال املكتتب به واملدفوع
يبلغ را�س املال امل�صرح به واملكتتب  252مليون دينار مق�سم اىل  252مليون �سهم بقيمة ا�سمية دينار واحد لل�سهم.

ال�صدار
عالوة إ

تبلغ عالوة ا إل�صدار  357,925,469دينار كما يف  31كانون أالول /دي�سمرب  2009و . 2008

-21االحتياطيات
احتياطي قانوين
متثل املبالغ املتجمعة يف هذا احل�ساب ما مت حتويله من االرباح ال�سنوية لفروع االردن واخلارج وال�شركات التابعة قبل ال�ضريبة بن�سبة %10خالل
ال�سنة وال�سنوات ال�سابقة وفقا لقانوين البنوك وال�شركات وهو غري قابل للتوزيع على امل�ساهمني .

احتياطي اختياري
متثل املبالغ املتجمعة يف هذا احل�ساب ما مت حتويله من االرباح ال�سنوية قبل ال�ضرائب بن�سبة ال تزيد عن  %20خالل ال�سنوات ال�سابقة  .ي�ستخدم
االحتياطي االختياري يف االغرا�ض التي يقررها جمل�س االدارة ويحق للهيئة العامة توزيعه بالكامل أ�و أ�ي جزء منه ك أ�رباح على امل�ساهمني .

احتياطي خماطر م�صرفية عامة

ميثل هذا البند �إحتياطي خماطر م�صرفية عامة وفقا لتعليمات البنك املركزي أالردين.
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ان االحتياطيات املقيد الت�صرف بها كما يلي:
ا�سم االحتياطي

احتياطي خماطر م�صرفية عامة
احتياطي قانوين

 31كانون االول /دي�سمرب2009
دينار

 31كانون االول /دي�سمرب2008
دينار

22,450,000
95,334,774

23,702,983
85,205,068

طبيعــة التقييد
ح�سب تعليمات البنك املركزي
ح�سب قانون ال�شركات وقانون البنوك

 - 22فروقات ترجمة عمالت أ�جنبية
هي فروقات ناجتة عن ترجمة �صايف اال�ستثمار يف ال�شركات االجنبية التابعة والفروع اخلارجية عند توحيد القوائم املالية للبنك وبيان احلركة
عليها كما يلي -:
2009
دينار

الر�صيد يف بداية ال�سنة
�صايف التغري خالل ال�سنة
الر�صيد يف نهاية ال�سنة

2008
دينار

4,232,617
()3,175,388
1,057,229

1,057,229
676,403
1,733,632

 - 23التغري املرتاكم يف القيمة العادلة
ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:
2009

احل�سابات امل�شمولة
الر�صيد يف بداية ال�سنة
(خ�سائر) أ�رباح غري متحققة
مطلوبات �ضريبية م ؤ�جلة
( أ�رباح) خ�سائر متحققة منقولة
لقائمة الدخل املوحدة
(امل�سرتد) التدين املقيد يف
قائمة الدخل
الر�صيد يف نهاية ال�سنة *

أ��ســـهم
دينار

2008

�سندات

�صناديق
ا�ستثمارية

املجمـــوع

دينار

دينار

دينار

أ��ســـهم
دينار

�سندات
دينار

�صناديق
ا�ستثمارية
دينار

املجمـــوع
دينار

)(541,660

)(14,931,231

)(12,838,237

)(28,311,128

5,364,137

()1,592,619

()2,533,832

1,237,686

505,953

10,900,099

13,807,628

25,213,680

()9,470,289

()23,270,659

()23,115,822

()55,856,770

)(953,181

1,685,387

()200,162

()99,849

1,385,376

1,360,442

4,888,624

()1,811,931

97,843

911,389

()802,699

196,471

)(3,875,123

)(3,678,652

3,691,036

10,034,366

11,999,877

25,725,279

)(3,834,661

)(1,545,290

)(2,840,657

()541,660

()14,931,231

()12,838,237

()28,311,128

)(953,181

-

3,528,182

-

2,539,294

-

* يظهر التغري املرتاكم يف القيمة العادلة بال�صايف بعد تنزيل املطلوبات ال�ضريبية امل ؤ�جلة مببلغ  1,006,216دينار مقابل  53,035دينار لل�سنة
ال�سابقة.

 - 24أ�رباح مدورة
 ال ميكن الت�صرف مببلغ  12,040,380دينار كما يف  31كانون اول  /دي�سمرب  2009الذي ميثل قيم موجودات �ضريبية م ؤ�جلة وجمموع التغري املرتاكمال�سالب يف القيمة العادلة مقابل  41,383,164دينار كما يف  31كانون اول  /دي�سمرب .2008

 - 25أ�رباح مقرتح توزيعها
بلغت أالرباح املقرتح توزيعها على امل�ساهمني للعام احلايل  0.20دينار لل�سهم الواحد أ�ي ما ن�سبته( )%20من ر أ��س املال ،وهذه الن�سبة خا�ضعة ملوافقة
الهيئة العامة للم�ساهمني ،يف حني بلغت ن�سبة أالرباح املوزعة على امل�ساهمني للعام ال�سابق  0.25دينار لل�سهم الواحد اي ما ن�سبته (.)%25

61

 - 26الفوائــد الدائنـــة
ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:
ت�سهيالت ائتمانية مبا�شرة:
لالفراد (التجزئة):
ح�سابات جارية مدينة
قرو�ض وكمبياالت
بطاقات االئتمان
اخرى
القرو�ض العقارية
ال�شركات الكربى
ح�سابات جارية مدينة
قرو�ض وكمبياالت
املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة
ح�سابات جارية مدينة
قرو�ض وكمبياالت
احلكومة والقطاع العام
أ�ر�صدة لدى بنوك مركزية
أ�ر�صدة و�إيداعات لدى بنوك وم ؤ��س�سات م�صرفية
موجودات مالية للمتاجرة
موجودات مالية متوفرة للبيع
موجودات مالية حمتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق
املجمـــوع

2009
دينار

936,432
41,260,566
2,501,718
271,120
36,492,444

2008
دينار

1,945,220
38,866,288
2,251,253
90,536
33,213,228

21,856,390
52,844,741

18,415,837
60,321,569

9,692,866
16,122,382
15,677,618
20,302,884
11,593,305
29,665,049
33,689,046
292,906,561

6,990,537
11,110,823
15,227,719
19,051,926
26,635,406
921,345
34,382,645
31,565,717
300,990,049

 - 27الفوائـــد املدينــــة
ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:
ودائع بنوك وم ؤ��س�سات م�صرفية
ودائع العمالء :
ح�سابات جارية وحتت الطلب
ودائع توفري
ودائع ألجل وخا�ضعة إل�شعار
�شهادات �إيداع
أ�خــرى
ت أ�مينات نقدية
أ�موال مقرت�ضة
ر�سوم �ضمان الودائع
املجمـــوع
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2009
دينار

2008
دينار

3,364,333

3,315,623

1,468,396
10,427,820
76,665,948
107,877
4,750
5,107,542
11,517
5,515,007
102,673,190

1,906,825
11,423,096
75,805,374
77,918
3,932
4,898,074
80,961
4,612,292
102,124,095

� - 28صايف �إيرادات العموالت
ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:
2009
دينار

عموالت دائنة:
عموالت ت�سهيالت مبا�شرة
عموالت ت�سهيالت غري مبا�شرة
ينزل :عموالت مدينة
�صايف ايرادات العموالت

2008
دينار

14,349,650
15,326,910
290,316
29,386,244

14,188,753
19,537,005
)(274,239
33,451,519

 - 29ارباح عمالت اجنبية:
ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:
2009
دينار

ناجتة عن التداول  /التعامل
ناجتة عن التقييم
املجموع

2008
دينار

2,667,092
8,372,054
11,039,146

4,671,674
5,143,867
9,815,541

 -30ارباح (خ�سائر) موجودات مالية للمتاجرة
ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:
2009

أ�رباح

متحققة

دينار

(خ�سائر)
دينار

غري متحققة
(خ�سائر)
أ�رباح
دينار

دينار

-

-

�سندات
2,746
ا�سهم �شركات
)(315,186
134,555
)(95,773
336,778
املجموع
)(315,186
134,555
)(95,773
339,524
									
-

2008
ا�سهم �شركات
املجموع

أ�رباح

متحققة

دينار

(خ�سائر)
دينار

غري متحققة
(خ�سائر)
أ�رباح
دينار

دينار

عوائد توزيعات
أ��ســـهم
دينار

-

31,869
31,869

عوائد توزيعات
أ��ســـهم
دينار

املجموع
دينار

2,746
92,243
94,989

املجموع
دينار

1,371,099

()679,383

174,002

()1,172,598

83,066

()223,814

1,371,099

()679,383

174,002

()1,172,598

83,066

()223,814

 -31ارباح (خ�سائر) موجودات مالية متوفرة للبيع
ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:
عوائد توزيعات ا�سهم �شركات
(خ�سائر) ارباح بيع موجودات مالية متوفرة للبيع
�إ�سرتداد(خ�سائر) تدين موجودات مالية متوفرة للبيع
املجموع

2009
دينار

2,355,592
)(4,057,582
3,669,639
1,967,649

2008
دينار

1,414,483
()1,387,108
()25,848,374
()25,820,999
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� -32إيرادات أ�خرى

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:
2009
دينار

2008
دينار

ر�سوم مقبو�ضة على ح�سابات الرواتب
ايرادات بطاقات االئتمان
ايرادات ت أ�جري ال�صناديق
عمولة �شيكات معادة
عمولة ادارة
�صايف ايرادات الديون امل�سرتدة

2,835,533
3,407,950
253,937
632,969
4,175,776
998,759

2,848,504
3,582,841
220,458
452,286
4,265,528
1,441,456

�صايف نتائج البوندد
ايرادات عموالت الو�ساطة
ايرادات اخلدمات امل�صرفية
ايرادات احلواالت

187,283
1,599,444
1,592,549
6,092,383

175,799
3,373,177
2,126,531
6,493,903

أ�رباح بيع ال�شركات احلليفة
االيرادات املتفرقة
املجموع

2,512,643
24,289,226

3,862,633
3,119,093
31,962,209

 - 33نفقات املوظفني
ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:
رواتب ومنافع وعالوات
م�ساهمة البنك يف ال�ضمان االجتماعي
م�ساهمة البنك يف �صندوق االدخار
تعوي�ض نهاية اخلدمة للموظفني
نفقات طبية
م�صاريف تدريب
م�صاريف �سفر وتنقالت
أ�خرى
املجموع
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2009
دينار

39,317,208
3,490,778
123,167
3,110,926
1,467,981
413,501
880,703
700,611
49,504,875

2008
دينار

39,120,352
3,264,741
96,097
2,708,223
1,277,469
1,068,925
1,036,777
580,602
49,153,186

 - 34م�صاريف أ�خرى
ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:
نفقات برامج احلا�سوب
قرطا�سية ومطبوعات
م�صاريف ا�صالح و�صيانة
بريد  ،هاتف  ،تلك�س وربط �شبكي
ايجارات
كهرباء  ،مياه وحمروقات
اعالنات
تربعات
�ضيافة
ر�سوم ا�شرتاك يف امل ؤ��س�سات امل�صرفية
نفقات على معامالت املقرت�ضني
الديون املعدومة
نفقات اجتماعات وتنقالت اع�ضاء جمل�س االدارة
نفقات الدرا�سات واال�ست�شارات
ر�سوم اجلامعات االردنية
ر�سوم دعم البحث العلمي
ر�سوم �صندوق دعم التعليم والتدريب املهني والتقني
أ�خرى
املجموع

2009
دينار

2,202,547
1,634,607
3,432,418
1,955,463
3,310,410
1,918,784
2,276,897
326,975
209,898
1,178,222
574,797
548,702
1,992,528
717,928
958,009
719,717
631,906
8,959,161
33,548,969

2008
دينار

4,504,147
1,737,027
3,235,805
1,679,137
3,039,144
1,598,015
2,882,474
358,049
297,008
1,429,386
587,475
168,409
1,756,937
3,939,732
1,243,929
917,726
796,969
8,998,473
39,169,842

 - 35ح�صة ال�سهم من ربح ال�سنة
ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:
الربح لل�سنة
أ
املتو�سط املرجح لعدد ال�سهم
احل�صة اال�سا�سية واملخف�ضة لل�سهم من ربح ال�سنة العائد اىل
م�ساهمي البنك

2009
دينار

2008
دينار

59,896,310
252,000,000

95,950,612
250,596,505

 0.238دينار

 0.383دينار

		

 - 36النقد وما يف حكمه

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:
نقد و أ�ر�صدة لدى بنوك مركزية ت�ستحق خالل ثالثة أ��شهر
ي�ضاف :أ�ر�صدة لدى بنوك وم ؤ��س�سات م�صرفية ت�ستحق خالل ثالثة أ��شهر
ينزل :ودائع البنوك وامل ؤ��س�سات امل�صرفية التي ت�ستحق خالل ثالثة أ��شهر

 31كانون االول /دي�سمرب2009
دينار

1,478,337,776
689,876,798
283,583,878
1,884,630,696

 31كانون االول /دي�سمرب2008
دينار

989,243,497
700,062,230
305,527,771
1,383,777,956
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 - 37م�شتقات أ�دوات مالية
ان تفا�صيل امل�شتقات املالية القائمة يف نهاية العام هي كما يلي -:
2009

القيمة العادلة املوجبة

م�شتقات مالية للمتاجرة :
عقود بيع �آجلة بعمالت اجنبية
عقود �شراء �آجلة بعمالت اجنبية

2008

القيمة العادلة ال�سالبة

دينار

دينار

469
469

-

جمموع املبالغ االعتبارية
(اال�سمية)
دينار

دينار

469
469

()22,187,383
22,187,852

469

القيمة العادلة املوجبة

القيمة العادلة ال�سالبة

دينار

دينار

م�شتقات مالية للمتاجرة :
عقود بيع �آجلة بعمالت اجنبية
عقود �شراء �آجلة بعمالت اجنبية

خالل ثالثة ا�شهر

جمموع املبالغ االعتبارية
(اال�سمية)
دينار

خالل ثالثة ا�شهر
دينار

()746,920
()746,920
()7,929
560,799
560,799
9,742
()186,121
()186,121
()7,929
9,742
تدل القيمة االعتبارية(االسمية) على قيمة املعامالت القائمة في نهاية السنة وهي ال تدل على مخاطر السوق أو مخاطر اإلئتمان.

 - 38املعامالت مع جهات ذات عالقة

ت�شمل القوائم املالية املوحدة القوائم املالية للبنك وال�شركات التابعة التالية:
ن�سبة امللكية

ا�ســم ال�شركــة
بنك اال�سكان للتجارة والتمويل  /اجلزائر
امل�صرف الدويل للتجارة والتمويل �/سوريا
�شركة االردن وفل�سطني لال�ستثمارات املالية
�شركة املركز املايل الدويل
ال�شركة املتخ�ص�صة للت أ�جري التمويلي
ال�شركة االردنية لال�ستثمارات العقارية

ر أ��سمال ال�شركة
 31كانون االول /دي�سمرب2008
 31كانون االول /دي�سمرب2009
دينار

%61.171
%49
%99.9
%77.5
%100
%100

دينار

25,811,284
41,920,486
2,500,000
4,000,000
20,000,000
40,000

98,134,068
41,920,486
2,500,000
4,000,000
20,000,000
40,000

قام البنك بالدخول يف معامالت مع كبار امل�ساهمني و أ�ع�ضاء جمل�س االدارة واالدارة العليا �ضمن الن�شاطات االعتيادية للبنك وبا�ستخدام ا�سعار الفوائد
والعموالت التجارية .ان جميع الت�سهيالت ا إلئتمانية املمنوحة للجهات ذات العالقة تعترب عاملة ومل ي ؤ�خذ لها أ�ي خم�ص�صات .
فيما يلي ملخ�ص املعامالت مع جهات ذات عالقة خالل ال�سنة:
كبار امل�ساهمني

اجلهات ذات العالقة

دينار

بنود داخل امليزانية:
اجمايل ودائع البنك لدى جهات ذات عالقة
اجمايل ودائع جهات ذات عالقة لدى البنك
قرو�ض وت�سهيالت ممنوحة جلهات ذات عالقة
عنا�صر قائمة الدخل:
فوائد وعموالت دائنة *
فوائد وعموالت مدينة **

135,504,231

دينار

-

دينار

املجموع

املجموع

دينار

24,361,024

159,865,255
157,724,304
3,801,535
2,723,688
4,418,341

157,007,074

717,230

-

594,868

441,567

2,765,100

2,289,074

14,297

420,317

4,407,302

11,039

* ترتاوح ا�سعار الفوائد الدائنة من .%10 - %0.07
** ترتاوح ا�سعار الفوائد املدينة من �صفر .%5.5-
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االدارة
التنفيذية العليا

جهات
اخرى

 31كانون االول /دي�سمرب 2009

 31كانون االول /دي�سمرب 2008

-

دينار

163,643,868
233,219,519
18,630,771
1,826,616
1,953,099

فيما يلي ملخ�ص ملنافع (رواتب ومكاف آ�ت ومنافع أ�خرى) االدارة التنفيذية العليا للبنك:
رواتب ومكاف آ�ت ومنافع اخرى

2009
دينار

2008
دينار

2,431,775

2,925,287

		

 - 39القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية التي ال تظهر بالقيمة العادلة بالقوائم املالية:
 31كانون االول /دي�سمرب2009

املوجودات املالية املحتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق

 31كانون االول /دي�سمرب2008

القيمة الدفرتية

القيمة العادلة

القيمة الدفرتية

القيمة العادلة

744,569,957

744,620,326

600,541,463

597,679,739

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

 كما هو مبني يف اي�ضاح رقم ( )9ت�شمل املوجودات املالية املتوفرة للبيع ا�سهم غري متوفر لها ا�سعار �سوقية مببلغ  16,646,313دينار كما هو يف  31كانوناالول  /دي�سمرب  2009مقابل  18,109,002دينار كما يف  31كانون االول /دي�سمرب .2008
 -ال تختلف القيمة العادلة لالدوات املالية االخرى ب�شكل جوهري عن قيمتها الدفرتية.

 - 40ادارة املخاطر \
يقوم البنك ب�إدارة خماطره امل�صرفية املنوعة بو�سائل متعددة وذلك من خالل �إ�سرتاتيجية �شاملة للحد من املخاطر و�سبل مواجهتها وتخفيفها
وذلك من خالل �إدارة املخاطر وجلنة املوجودات واملطلوبات وجلنة اال�ستثمار ومركز توكيد جودة االئتمان� ،إ�ضافة �إىل أ�ن كافة دوائر البنك م� ؤس�ولة
عن حتديد املخاطر املتعلقة بالعمليات امل�صرفية وو�ضع ال�ضوابط الرقابية املنا�سبة ومراقبة ا�ستمرارية فعاليتها مبا يتالءم ونظام رقابة للمخاطر
للو�صول �إىل التوازن أالمثل بني عاملي املخاطرة والعائد.
أ�ن عملية �إدارة املخاطر ت�شمل التعرف  ،القيا�س  ،االدارة والرقابة امل�ستمرة على املخاطر املالية وغري املالية التي ممكن أ�ن ت ؤ�ثر ب�شكل �سلبي على أ�داء
البنك و�سمعته� ،إ�ضافة �إىل �ضمان توزيع فعال لر أ��س املال لتحقيق املعدل أالمثل للعوائد مقابل املخاطر.
يتعر�ض البنك للمخاطر التالية - :
 املخاطر الت�شغيلية خماطر ال�سوق خماطر ا�ستمرارية العمل -خماطر امن املعلومات

 خماطر االئتمان -املخاطر ا إل�سرتاتيجية

 خماطر ال�سيولة -خماطر أ��سعار الفائدة والعمالت

�إن ادارة املخاطر لدى البنك ت�سري وفق مبادئ رئي�سية تن�سجم مع حجم ن�شاطاته وتنوع عملياته وتعليمات ال�سلطات الرقابية  ،تتمثل تلك املبادئ
فيما يلي-:
 توجيهات وا�سرتاتيجيات جمل�س االدارة إلدارة املخاطر. �سيا�سات إلدارة املخاطر املختلفة معتمدة من جمل�س االدارة. حتديد �سقوف املخاطر املقبولة. توزيع املهام وامل� ؤس�وليات الرقابية على املوظفني كل ح�سب اخت�صا�صه. جلنة املخاطر املنبثقة عن جمل�س االدارة للت أ�كد من فعالية �سيا�سات واجراءات �إدارة املخاطر لدى البنك والتي يقع على عاتقها �ضمان تطبيق�إ�سرتاتيجية وتوجيهات جمل�س االدارة فيما يتعلق ب�إدارة وتطبيق املبادئ أ
والطر العامة واحلدود امل�سموح بها .
 جلنة املوجودات واملطلوبات والتي تقوم بالتخطيط للتوظيف أالمثل لر أ��س املال واملوجودات واملطلوبات واملراقبة امل�ستمرة ملخاطر ال�سيولةوخماطر ال�سوق.
 دائرة ادارة املخاطر هي دائرة م�ستقلة عن أ�ن�شطة العمل لدى البنك وتقوم ب�إدارة خماطر االئتمان وخماطر ال�سوق وخماطر ال�سيولة واملخاطرالت�شغيلية وفق منهجية متكاملة ومركزية داخل البنك مع وجود أ�نظمة ت�ساعد على �إدارة املخاطر.
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املخاطر االئتمانية

خماطر االئتمان هي املخاطر التي قد تنجم عن تخلف او عجز الطرف االخر لالداة املالية عن الوفاء بالتزاماته جتاه البنك مما ي ؤ�دي �إىل حدوث
خ�سائر  .يعمل البنك على ادارة خماطر االئتمان من خالل و�ضع �سقوف ملبالغ الت�سهيالت االئتمانية املمنوحة للعمالء (فرد أ�و م ؤ��س�سة) وجمموع
الت�سهيالت االئتمانية لكل قطاع وكل منطقة جغرافية .كذلك يعمل البنك على مراقبة خماطر االئتمان ويعمل با�ستمرار على تقييم الو�ضع االئتماين
للعمالء ،ا�ضافة �إىل ح�صول البنك على �ضمانات منا�سبة من العمالء.

قيا�س خماطر االئتمان -:

 -1القرو�ض والت�سهيالت:
يتم ا�ستخدام نظام الت�صنيف الداخلي للبنك ( )MOODY'Sلقيا�س درجة خماطر املقرت�ضني التجاريني والذي يتم مبوجبه �إعطاء املقرت�ضني
ت�صنيف يرتكز على التقييم النوعي والكمي لهم.
 -2أ�دوات الدين :
ي�ستخدم الت�صنيف اخلارجي ال�صادر عن م ؤ��س�سات الت�صنيف الدولية مثل ( )Standard & Poorو ( )MOODY'Sأ�و ما يعادلها يف �إدارة خماطر
التعر�ض االئتماين ألدوات الدين.

الرقابة على �سقوف املخاطر و�سيا�سات خمف�ضات خماطر االئتمان -:

يعمل البنك على �إدارة ال�سقوف والرقابة على خماطر الرتكزات االئتمانية على م�ستوى العميل (فرد أ�و م ؤ��س�سة) وحجم التعر�ض االئتماين لكل قطاع
أ�و منطقة جغرافية.
ويقوم البنك بتحديد م�ستويات خماطر االئتمان املقبولة من خالل و�ضع �سقوف ملقدار املخاطر املقبولة للعالقة مع املقرت�ض الواحد أ�و جمموعة
املقرت�ضني ولكل قطاع أ�و منطقة جغرافية.
هذه املخاطر تراقب ب�شكل م�ستمر وخا�ضعة للمراجعة ال�سنوية او الدورية وحجم التعر�ض الفعلي مقابل ال�سقوف يتم مراقبته يوميا.

أ��ساليب تخفي�ض خماطر االئتمان -:

عملية �إدارة املخاطر يف البنك تعتمد على العديد من أال�ساليب من اجل تخفيف املخاطر منها -:
ال�ضمانات وح�سب قابليتها للت�سييل ون�سبة تغطيتها لالئتمان املمنوح والتي يتم مراقبتها وتقييمها ب�صورة م�ستمرة.
ان أ�نواع ال�ضمانات مقابل القرو�ض والت�سهيالت هي كما يلي -:
 الرهونات للمباين ال�سكنية والعقارات رهن أالدوات املالية مثل أ�دوات الدين أوال�سهم
 الكفاالت البنكية ال�ضمان النقدي كفالة احلكومةكذلك فان البنك يعتمد أال�ساليب التالية لتح�سني نوعية االئتمان وتخفيف املخاطر -:
 �إتباع نظام اللجان يف منح االئتمان. التنويع يف حمفظة الت�سهيالت االئتمانية هو مبد أ� أ��سا�سي يف تخفيف خماطر االئتمان .حيث تت�ضمن خطة البنك ال�سنوية التوزيع امل�ستهدفلالئتمان واال�ستثمارات على عدة قطاعات و أ��سواق خمتلفة اعتمادا على نظام ت�صنيف خماطر القطاعات االقت�صادية واجلغرافية.
 اتباع نظام املوافقة الثالثية يف منح االئتمان. �صالحية املوافقة على االئتمان تتفاوت من م�ستوى �إداري آلخر وتعتمد على حجم حمفظة العميل وم�ستوى التعر�ض واال�ستحقاق ودرجة خماطرةالعميل.
 هناك ف�صل تام بني �إدارات ت�سويق االئتمان أ(العمال) و�إدارات حتليل ورقابة االئتمان.
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 )1التعر�ضات ملخاطر االئتمان (بعد خم�ص�ص التدين والفوائد املعلقة وقبل ال�ضمانات وخمففات املخاطر االخرى)
 31كانون االول  /دي�سمرب
2009

بنود داخل قائمة املركز املايل

أ�ر�صدة لدى بنوك مركزية
أ�ر�صدة لدى بنوك وم ؤ��س�سات م�صرفية
ايداعات لدى بنوك وم ؤ��س�سات م�صرفية
الت�سهيالتاالئتمانية:
أ
للفراد
القرو�ض العقارية
لل�شركات

ال�شركات الكربى
املن�ش آ�ت ال�صغرية واملتو�سطة ()SMEs
للحكومة والقطاع العام
�سندات و أ��سناد و أ�ذونات و�صناديق:
�ضمن املوجودات املالية للمتاجرة
�ضمن املوجودات املالية املتوفرة للبيع
�ضمن املوجودات املالية املحتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق
املوجودات أالخرى
املجموع
بنود خارج قائمة املركز املايل
اعتمادات
قبوالت
كفاالت
�سقوف ت�سهيالت غري م�ستغلة
املجموع
االجمايل

دينار

2008
دينار

1,359,929,030
689,876,798
53,097,828

886,872,095
700,062,230
20,416,501

392,886,463
474,103,766

401,748,087
452,969,439

1,103,424,758
253,254,898
144,978,863

1,104,137,415
222,616,295
160,224,831

547,978,395
744,569,957
45,585,113
5,809,685,869

11,107,605
571,555,462
600,541,463
32,810,240
5,165,061,663

764,266,760
63,191,399
621,319,019
268,334,018
1,717,111,196
7,526,797,065

534,264,261
92,887,266
652,707,044
388,262,285
1,668,120,856
6,833,182,519

-

اجلدول اعاله ميثل احلد االق�صى ملخاطر التعر�ض االئتماين للبنك كما يف  31كانون االول  /دي�سمرب  2009و  2008دون اخذ ال�ضمانات اوخمف�ضات
خماطر االئتمان االخرى بعني االعتبار.
التوزيع الن�سبي للتعر�ضات كما يلي-:
  %28من اجمايل التعر�ضات ناجت عن ار�صدة لدى بنوك مركزية وبنوك وم ؤ��س�سات م�صرفية (.)%24 : 2008  %31من اجمايل التعر�ضات ناجت عن القرو�ض والت�سهيالت (.)%34 : 2008  %17من اجمايل التعر�ضات ناجت عن اال�ستثمار يف ال�سندات واال�سناد واالذونات وال�صناديق (.)%18 : 2008 %24 -من اجمايل التعر�ضات ناجت عن البنود خارج امليزانية والبنود االخرى (.)%24 : 2008
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 )2تتوزع التعر�ضات االئتمانية ح�سب درجة املخاطر وفق اجلدول التايل:

ال�شركات

2009

متدنية املخاطر
مقبولة املخاطر
منها م�ستحقة(*):

لغاية  30يوم
من  31لغاية  60يوم
حتت املراقبة

االفراد

القرو�ض
العقارية

الكربى

ال�صغرية
واملتو�سطة

دينار

دينار

دينار

دينار

احلكومة
والقطاع العام
دينار

البنوك
وامل ؤ��س�سات
امل�صرفية
االخرى

املجموع

دينار

دينار

59,980,219

15,231,807

134,810,840

47,294,713

81,872,623

2,102,903,656

2,442,093,858

321,674,671

419,810,572

878,718,256

187,273,312

63,106,240

-

1,870,583,051

7,749,494

20,148,048

18,077,022

16,980,341

-

-

62,954,905

480,648

115,994

6,138,616

1,309,340

4,088

-

8,048,686

7,581,530

21,931,699

66,257,570

10,823,488

-

-

106,594,287

غري عاملة:

دون املستوى
مشكوك فيها
هالكة

املجموع
ينزل :فوائد معلقة
خم�ص�ص التدين
ال�صايف

2,512,030

7,771,841

4,173,342

3,075,571

-

-

17,532,784

2,811,431

4,074,890

69,597,275

2,852,431

-

-

79,336,027

13,338,735

21,605,124

20,863,765

24,292,405

-

-

80,100,029

407,898,616

490,425,933

1,174,421,048

275,611,920

4,395,136

5,628,044

8,468,015

5,733,435

-

-

24,224,630

10,617,017

10,694,123

62,528,275

16,623,587

-

-

100,463,002

392,886,463

474,103,766

1,103,424,758

253,254,898

ال�شركات
2008

متدنية املخاطر
مقبولة املخاطر
منها م�ستحقة(*):

لغاية  30يوم
من  31لغاية  60يوم
حتت املراقبة

144,978,863

2,102,903,656

4,596,240,036

االفراد

القرو�ض
العقارية

الكربى

ال�صغرية
واملتو�سطة

دينار

دينار

دينار

دينار

144,978,863

احلكومة
والقطاع العام
دينار

2,102,903,656

البنوك
وامل ؤ��س�سات
امل�صرفية
االخرى

4,471,552,404

املجموع

دينار

دينار

77,569,655

40,674,866

247,476,284

71,229,481

65,383,372

1,607,350,826

2,109,684,484

324,403,904

380,421,243

740,088,212

143,707,067

94,841,459

-

1,683,461,885

10,950,481

24,382,252

31,636,734

17,711,403

-

-

84,680,870

4,090,586

203,276

17,048,279

269,587

-

-

21,611,728

2,543,196

20,257,224

108,549,629

10,596,598

-

-

141,946,647

2,387,743

1,907,038

1,324,348

5,576,705

-

-

11,195,834

1,288,409

1,966,626

1,414,839

1,581,822

-

-

6,251,696

7,321,790

17,118,944

17,881,856

5,507,204

-

-

47,829,794

415,514,697

462,345,941

1,116,735,168

238,198,877

160,224,831

1,607,350,826

4,750,015

2,051,542

4,864,689

3,081,616

-

-

14,747,862

9,016,595

7,324,960

7,733,064

12,500,966

-

-

36,575,585

401,748,087

452,969,439

1,104,137,415

222,616,295

160,224,831

غري عاملة:

دون املستوى
مشكوك فيها
هالكة

املجموع
ينزل :فوائد معلقة
خم�ص�ص التدين
ال�صايف

1,607,350,826

4,000,370,340

3,949,046,893

(*) (يعترب كامل ر�صيد الدين م�ستحق يف حال ا�ستحقاق �أحد الأ ق�ساط �أو الفوائد ويعترب ح�ساب اجلاري مدين م�ستحق اذا جتاوز ال�سقف).
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فيما يلي توزيع القيمة العادلة لل�ضمانات املقدمة مقابل الت�سهيالت:
ال�شركات

2009

ال�ضمانات مقابل:

االفراد
دينار

القرو�ض العقارية
دينار

الكربى

ال�صغرية
واملتو�سطة

دينار

دينار

متدنية املخاطر
مقبولة املخاطر

37,185,493

16,519,100

72,791,060

63,058,614

92,677,233

357,844,497

391,509,673

99,147,529

حتت املراقبة

2,971,772

21,591,151

37,392,828

10,103,504

احلكومة والقطاع
العام

املجموع

دينار

دينار

81,872,623

271,426,890

63,106,241

1,004,285,173

72,059,255

-

غري عاملة:
دون امل�ستوى
م�شكوك فيها
هالكة
املجموع
منها:
ت أ�مينات نقدية
كفاالت بنكية مقبولة
عقارية
أ��سهم متداولة

796,999

3,454,078

1,410,764

6,504,039

-

1,101,658

3,487,103

24,702,267

1,748,748

-

3,734,947

23,527,313

11,726,902

13,408,693

-

12,165,880
31,039,776
52,397,855

138,468,102

426,423,242

539,533,494

193,971,127

144,978,864

1,443,374,829

19,085,259

5,599,313

67,509,177

23,966,076

20,757

2,000,000

2,376,508

88,566,696

418,673,258

325,881,867

139,105,890

335,861

405,258

69,205,290

-

سيارات وآليات

9,582,868

870,023

33,758,073

10,210,280

117,580,935

425,547,852

498,354,407

175,658,754

املجموع

10,251

-

ال�شركات

2008

ال�ضمانات مقابل:

االفراد
دينار

القرو�ض العقارية
دينار

الكربى

ال�صغرية
واملتو�سطة

دينار

دينار

متدنية املخاطر
مقبولة املخاطر

34,602,837

28,123,497

207,182,080

59,690,390

85,193,036

381,234,941

339,634,419

78,450,516

حتت املراقبة

24,974,577

23,089,378

52,988,965

25,251,774

116,180,582
4,386,759

18,215,032

990,442,743

-

69,946,409

-

54,421,244

18,235,789

1,235,377,737

احلكومة والقطاع
العام

املجموع

دينار

دينار

65,383,372

394,982,176

17,931,566

902,444,478

-

126,304,694

غري عاملة:
دون امل�ستوى
م�شكوك فيها
هالكة
املجموع
منها:
ت أ�مينات نقدية
كفاالت بنكية مقبولة
عقارية
أ��سهم متداولة

582,508

1,164,034

153,239,933

19,585,711

-

174,572,186

سيارات وآليات

29,449,661

345,034

47,892,704

11,671,524

-

89,358,923

150,871,164

453,820,700

554,445,763

178,666,852

املجموع

5,337,614

-

8,370,494

688,587

1,911,033

1,455,232

-

4,054,852

4,327,075

17,564,023

2,759,660

8,481,326

-

33,132,084

1,085,052

1,897,828

50,000
-

150,871,164

453,820,700

602,615,124

178,666,852

83,314,938

1,469,288,778

21,518,843

13,970,684

58,417,700

27,274,428

5,669,330

126,850,985

322,538
98,997,614

-

11,270,209

-

438,340,948

283,625,217

120,135,189

17,931,566

23,600,896

11,592,747
959,030,534

1,361,405,375

لأ غرا�ض تعبئة اجلدول �أعاله يتم ادراج قيمة ال�ضمانات �أخذ ًا باالعتبار �أن ال تزيد عن مبلغ الدين لكل عميل افرادياً.
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الديون املجدولة:
هي تلك الديون التي �سبق و أ�ن ُ�صنفت كت�سهيالت ائتمانية غري عاملة و ُاخرجت من �إطار الت�سهيالت االئتمانية غري العاملة مبوجب جدولة أُ��صولية
�إىلت�صنيف حتت املراقبة خالل عام  ،2009وقد بلغت قيمتها كما يف نهاية ال�سنة احلالية  43.6مليون دينار مقابل  28.4مليون دينار كما يف نهاية
ال�سنة ال�سابقة.
الديون املعاد هيكلتها:
يق�صد باعادة الهيكلة اعادة ترتيب و�ضع الت�سهيالت االئتمانية من حيث تعديل االق�ساط او اطالة عمر الت�سهيالت االئتمانية او ت أ�جيل بع�ض االق�ساط
او متديد فرتة ال�سماح ،وكانت قد �صنفت كديون حتت املراقبة خالل عام  2009نتيجة ذلك ،وقد بلغت قيمتها كما يف نهاية ال�سنة احلالية 13.8
مليون دينار مقابل  6.5مليون دينار كما يف نهاية ال�سنة ال�سابقة.
� )3سندات و أ��سناد و أ�ذونات:
			
يو�ضح اجلدول التايل ت�صنيفات ال�سندات واال�سناد واالذونات ح�سب م ؤ��س�سات الت�صنيف اخلارجية:
درجة الت�صنيف
AA+
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBBBB+
BBB+
B
C

م ؤ��س�سة
الت�صنيف
S&P
S&P
S&P
S&P
S&P
S&P
S&P
S&P
S&P
S&P
S&P
S&P
S&P
-

غري م�صنف
حكومية او مكفولة من احلكومة
االجمايل
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�ضمن املوجودات املالية

�ضمن املوجودات
املالية للمتاجرة

املتوفرةللبيع للبيع

دينار

دينار

-

14,637,421
7,289,664
13,958,438
63,260,581
10,163,290
3,332,300
6,622,060
25,134,987
219,790
4,991,252
4,515,609
2,863,998
892,695
48,615,987
341,480,323
547,978,395

�ضمن املوجودات املالية
املحتفظ بها حتى تاريخ
اال�ستحقاق
دينار

36,365,484
13,446,142
16,270,267
2,115,780
3,059,726
13,836,001
659,476,557
744,569,957

االجمايل
دينار

14,637,421
43,655,148
27,404,580
79,530,848
10,163,290
3,332,300
8,737,840
28,194,713
219,790
4,991,252
4,515,609
2,863,998
892,695
62,451,988
1,000,956,880
1,292,548,352

املنطقة اجلغرافية

داخل اململكة

دينار

اجمايل
دينار

دول أ�خرى
دينار

امريكا
دينار

أ�فريقيا*
دينار

آ��سيا*
دينار
-

أ�وروبا
دينار
-

دينار
239,329,335

1,016,992,403

103,607,292

70,791,816

-

242,413,913

827,544

2,456,055

75,759,707

-

59,522,200
45,482,871
415,689,787
109,802,296
36,318,017
45,626,803

315,591,502

423,593,170

672,471,629

119,550,528

108,653,998

427,210,276

17,072,100

-

10,123,963

670,476,558

689,876,798

-

280,555,663

46,493,637

6,848

-

12,040,665

-

17,706,808
5,027,725
15,263,342
23,902,074

-

24,852,880

-

-

65,017,353

-

-

53,097,828
-

-

65,953

392,886,463
474,103,766
1,103,424,758
253,254,898
144,978,863
547,978,395

37,199,854

42,126,333

3,867,458,213

3,349,208,037

-

1,478,616
1,254,198,140
1,151,191,635

744,569,957

322,136,697
426,297,169

827,544
334,800

169,950,308
80,470,504

1,980,164
178,042,867
145,778,026

-

17,072,100
11,781,492

-

5,809,685,869
5,165,061,663

45,585,113

-

6,604,191

1,359,929,030

دول ال�شرق
أ
الو�سط
أ
الخرى

 )4الرتكز يف التعر�ضات االئتمانية ح�سب التوزيع اجلغرايف(بعد خم�ص�ص التدين والفوائد املعلقة) وكما يلي :

البند

أ�ر�صدة لدى بنوك مركزية

أ�ر�صدة لدى بنوك وم ؤ��س�سات م�صرفية
ايداعات لدى بنوك وم ؤ��س�سات م�صرفية

الت�سهيالت االئتمانية
أ
للفراد
القرو�ض العقارية:
ال�شركات:
ال�شركات الكربى

امل ؤ��س�سات ال�صغرية واملتو�سطة ()SMEs

للحكومة والقطاع العام
�سندات و أ��سناد و أ�ذونات و�صناديق :
�ضمن املوجودات املالية املتوفرة للبيع
�ضمن املوجودات املالية املحتفظ بها حتى
تاريخ اال�ستحقاق
املوجودات أ
الخرى

االجمايل 2009
االجمايل 2008

* با�ستثناء دول ال�شرق االو�سط
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البند

القطاع
االقت�صادي

أ�ر�صدة لدى بنوك مركزية
أ�ر�صدة لدى بنوك وم ؤ��س�سات م�صرفية
ايداعات لدى بنوك وم ؤ��س�سات
م�صرفية

الت�سهيالت االئتمانية
�سندات و أ��سناد و أ�ذونات:
�ضمن املوجودات املالية املتوفرة للبيع
�ضمن املوجودات املالية املحتفظ بها حتى
تاريخ اال�ستحقاق
املوجودات أ
الخرى

االجمايل 2009
االجمايل 2008

دينار

-

دينار

-

أ��سهم
دينار
-

زراعة
دينار
-

عقارات
دينار
-

جتارة
دينار
-

�صناعة
دينار
-

مايل

دينار

1,359,929,030

689,876,798

أ�فراد /
ا�ستهالكية

اخرى
دينار
-

-

حكومة
وقطاع عام

اجمايل
دينار
1,359,929,030
-

53,097,828

39,128,032

194,298,072

75,093,400

45,585,113

2,457,008,273

1,926,585,496

-

-

289,536,365
-

289,536,365

309,427,433

-

436,322,676
436,322,676
551,138,990

-

646,004,376
646,004,376
618,651,070

18,690,768
18,690,768
22,777,566

689,876,798
-

41,434,042
40,677,794

537,692,357
537,692,357
447,555,906

144,978,863
353,680,323
669,476,557
1,168,135,743
1,070,690,457

53,097,828
214,861,269
214,861,269
177,556,951

41,434,042

2,368,648,748
547,978,395
744,569,957
45,585,113
5,809,685,869
5,165,061,663

-

 )5الرتكز يف التعر�ضات االئتمانية ح�سب القطاع االقت�صادي وكما يلي :
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خماطر ال�سوق
خماطر ال�سوق هي خماطر تذبذب القيمة العادلة او التدفقات النقدية لالدوات املالية نتيجة للتغري يف ا�سعار ال�سوق مثل ا�سعار الفائدة وا�سعار
العمالت وا�سعار اال�سهم  ،وتن�ش أ� خماطر ال�سوق نتيجة وجود مراكز مفتوحة يف ا�سعار الفائدة والعمالت واال�ستثمار يف اال�سهم.
ويتم مراقبة هذه املخاطر وفقا ل�سيا�سات واجراءات حمددة ومن خالل جلان متخ�ص�صة ومراكز العمل املعنية.
وتت�ضمن خماطر ال�سوق خماطر ا�سعار الفائدة  ،خماطر ا�سعار ال�صرف  ،خماطر ادوات امللكية.
يتم قيا�س خماطر ال�سوق والرقابة عليها بعدة ا�ساليب منها حتليل احل�سا�سية والقيمة املعر�ضة للمخاطر ( )VARالتي يتم احت�سابها با�ستخدام
م�ستوى ثقة  % 99متا�شيا مع تعليمات بازل  IIا�ضافة اىل تقارير وقف �سقف اخل�سائر  Stoploss limitsومراقبة �سقوف املتاجرة.
ا�سلوب حتليل احل�سا�سية يقوم على ا�سا�س تقدير خماطر حتقيق خ�سارة يف القيمة العادلة نتيجة التغريات يف ا�سعار الفائدة وا�سعار �صرف العمالت
االجنبية ويتم احت�ساب القيمة العادلة بناءا على القيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية التي �ستت أ�ثر بالتغريات يف ال�سعر.
ا�سلوب القيمة املعر�ضة للمخاطر ( )VARهو ا�سلوب اح�صائي لتقدير اخل�سائر املحتملة يف املحفظة احلالية نتيجة التغريات املعاك�سة يف ال�سوق،
وتظهر اق�صى خ�سارة ممكن أ�ن تتحقق لكن فقط عند م�ستوى حمدد من الثقة ( )%99وفرتة احتفاظ حمددة.
 -1خماطر ا�سعار الفائدة -:
هي املخاطر الناجمة عن تغريات ا�سعار الفائدة ال�سائدة بال�سوق وتعترب خماطر ا�سعار الفائدة من اكرث خماطر ال�سوق التي يتعر�ض لها البنك يف
ادواته املالية يف حمفظة املتاجرة.
يقوم البنك بادارة خماطر ا�سعار الفائدة من خالل تطبيق حتليل احل�سا�سية لالدوات اخلا�ضعة ال�سعار الفائدة يف حمفظة املتاجرة (املتاح للمتاجرة
واملتوفرة للبيع)( .حتليل موازي ل  %1 -/ +على منحنى العائد).
حتليل احل�سا�سية لعام 2009
اثر رفع �سعر الفائدة
العملة
 %1على قائمة الدخل
دينار

الدينار االردين

)(3,945,533

حتليل احل�سا�سية لعام 2008
اثر رفع �سعر الفائدة
العملة
 %1على قائمة الدخل
دينار
الدوالر االمريكي
()22,504
الدينار االردين
()5,509,468

اثر خف�ض �سعر الفائدة
%1على قائمة الدخل
دينار

اثر رفع �سعر الفائدة
 %1على حقوق امللكية
دينار

اثر خف�ض �سعر الفائدة
 %1على حقوق امللكية
دينار

4,031,553

)(2,801,328

2,862,403

اثر خف�ض �سعر الفائدة
%1على قائمة الدخل
دينار
22,835
5,641,986

اثر رفع �سعر الفائدة
 %1على حقوق امللكية
دينار
()15,978
()3,911,722

اثر خف�ض �سعر الفائدة
 %1على حقوق امللكية
دينار
16,213
4,005,810

75

 -2خماطر العمالت -:
وهي املخاطر الناجمة عن التغريات يف ا�سعار �صرف العمالت االجنبية والتي لها اثر حمتمل على موجودات ومطلوبات البنك بالعمالت االجنبية ،
يقوم البنك باعداد حتليل احل�سا�سية ملراقبة اثر التغريات يف ا�سعار ال�صرف مبقدار ( )%1 - / +على �صايف أالرباح واخل�سائر وحقوق امللكية.
حتليل احل�سا�سية لعام 2009
اثر رفع �سعر ال�صرف
العملة
 %1على قائمة الدخل
دينار
يورو
41,805
جنيه ا�سرتليني
45,699
الدوالر اال�سرتايل
769
الفرنك ال�سوي�سري
2,191
الدوالر الكندي
1,089
ين ياباين
668

اثر خف�ض �سعر ال�صرف
 %1على قائمة الدخل
دينار
)(41,805
)(45,699
)(769
)(2,191
)(1,089
)(668

حتليل احل�سا�سية لعام 2008
اثر رفع �سعر ال�صرف
العملة
 %1على قائمة الدخل
دينار
يورو
)(27,173
جنيه ا�سرتليني
59,264
الدوالر اال�سرتايل
764
الفرنك ال�سوي�سري
1,367
الدوالر الكندي
1,054
ين ياباين
1,528

اثر خف�ض �سعر ال�صرف
 %1على قائمة الدخل
دينار
27,173
)(59,264
)(764
)(1,367
)(1,054
)(1,528

اثر رفع �سعر ال�صرف
 %1على حقوق امللكية
دينار
29,682
32,447
546
1,556
773
474
اثر رفع �سعر ال�صرف
 %1على حقوق امللكية
دينار
)(19,293
42,077
542
971
748
1,085

اثر خف�ض �سعر ال�صرف
 %1على حقوق امللكية
دينار
)(29,682
)(32,447
)(546
)(1,556
)(773
)(474
اثر خف�ض �سعر ال�صرف
 %1على حقوق امللكية
دينار
19,293
)(42,077
)(542
)(971
)(748
)(1,085

 -3خماطر التغريات يف ا�سعار اال�سهم -:
هي املخاطر الناجمة عن التغريات يف ا�سعار اال�سهم �ضمن حمفظة املتاجرة و /أ�و يف حمفظة املتوفر للبيع .يقوم البنك بادارة خماطر ا�سعار اال�سهم
من خالل حتليل القيمة املعر�ضة للخ�سائر  VAR Methodologyحيث مت احت�سابها على ا�سا�س اال�سعار التاريخية الدوات امللكية بدرحة ثقة
 %99ملدة يوم واحد لكل �شركة على حدى .ومن ثم مت احت�ساب الـ  VARملحافظ البنك.
حتليل القيمة املعر�ضة للمخاطر  VARلعام 2009
محفظة املتاجرة
محفظة املتوفرة للبيع
حتليل القيمة املعر�ضة للمخاطر  VARلعام 2008
محفظة املتاجرة
محفظة املتوفرة للبيع
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القيمة املعر�ضة للخ�سارة VAR
()74,980
()536,276

القيمة املعر�ضة للخ�سارة VAR
()116,035
()982,568
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فجوة �إعادة ت�سعري الفائدة :

أ�قل من �شهر

دينار

890,470,693

216,952,511

عنا�صر بدون
فائــدة
دينار

� 3سنوات واكرث
دينار
-

من �سنـة الـى
� 3سنـــوات
دينار
-

مـن  6أ��شهر
الـى �سنـــة

دينار
-

من 6 – 3
أ��شهـــر

دينار
-

من �شهر اىل 3
�شهــور
دينار
-

فجوة اعادة ت�سعري الفائـــــدة

املجمـوع
دينار

10,986,699

461,937,588

587,867,083

-

-

689,876,798

-

49,758,530

351,061,114

3,339,298

287,427,089

63,921,523

-

312,385,097

5,860,978

318,211,891

91,723,370

549,968,174

146,474,721

53,097,828
545,056,069
210,828,746

-

1,495,880
4,539,314
34,199,162

-

1,495,880
2,368,648,748
27,999,688
14,485,739
593,740,970
284,348,951
1,672,548
286,021,499
307,719,471
713,857,453
624,646
713,232,807

106,104,328
866,901,248
337,120,725
12,266,139
349,386,864
517,514,384
1,135,282,441

574,229,181
561,053,260

195,670,924
663,696,834

275,465,572
13,874,986
289,823,966
373,872,868
467,842,058
222,401,161
245,440,897

240,962,946
694,829,943
367,162,530
9,734,903
376,897,433
317,932,510
563,370,373
322,158,704
241,211,669

187,346,020
942,571,675
49,236,460
956,506,888
29,430,807
1,035,174,155
)(92,602,480
387,848,370
986,831,946
)(598,983,576

-

-

-

-

1,522,405,841

126,982,857

1,214,300,512

83,496,692

-

-

-

-

1,424,780,061

97,625,780

1,279,307,476

1,313,393,121

)(34,085,645

-

93,025,899
3,176,127
9,199,723
67,900,813
806,191,226

)(216,856,437

-

93,025,899
3,176,127
9,199,723
67,900,813
6,090,337,737
107,364,561
995,505,374
139,204,447
18,719,304
31,339,932
1,006,216
68,641,153
1,361,780,987
)(555,589,761
883,070,873
1,099,927,310

483,4

284,067,286
4,430,410,552
289,680,522
18,719,304
31,339,932
1,006,216
68,641,153
5,123,864,965
966,472,772
5,430,579,044
911,012,975

744,569,957

581,008,188

-

1,478,337,776

يتم الت�صنيف على أ��سا�س فرتات �إعادة ت�سعري الفائدة أ�و اال�ستحقاق أ�يهما أ�قرب

2009

موجودات :
نقد وار�صدة لدى بنوك مركزية
ار�صدة لدى البنوك وامل ؤ��س�سات امل�صرفية

ايداعات لدى البنوك و امل ؤ��س�سات امل�صرفية

موجودات مالية للمتاجرة
الت�سهيالت االئتمانية املبا�شرة
موجودات مالية متوفرة للبيع
ا�ستثمارات حمتفظ بها لتاريخ اال�ستحقاق
ممتلكات ومعدات
موجودات غري ملمو�سة
موجودات �ضريبية م ؤ�جلة
موجودات اخرى
اجمايل املوجودات
مطلوبات :
ودائع البنوك وامل ؤ��س�سات امل�صرفية
ودائع العمالء
ت أ�مينات نقدية
خم�ص�صات متنوعة
خم�ص�ص �ضريبة الدخل
مطلوبات �ضريبية م ؤ�جلة
مطلوبات اخرى
جمموع املطلوبات
فجوة اعادة ت�سعري الفائدة
ال�سنة ال�سابقة 2008
اجمايل املوجودات
اجمايل املطلوبات
فجوة اعادة ت�سعري الفائدة

4,519,566,069

الرتكز يف خماطر العمالت االجنبية:
2009

العملة

البند

املوجودات
نقد و أ�ر�صدة لدى بنوك مركزية
أ�ر�صدة لدى بنوك وم ؤ��س�سات
م�صرفية
ؤ
ايداعات لدى بنوك وم��س�سات
م�صرفية
موجودات مالية للمتاجرة
ت�سهيالت ائتمانية مبا�شرة
موجودات مالية متوفرة للبيع
موجودات مالية حمتفظ بها حتى
تاريخ اال�ستحقاق
ممتلكات ومعدات
موجودات غري ملمو�سة
موجودات �ضريبية م ؤ�جلة
موجودات اخرى
جمموع املوجودات
املطلوبات
ودائع بنوك وم ؤ��س�سات م�صرفية
ودائع عمالء
ت أ�مينات نقدية
اموال مقرت�ضة
خم�ص�صات متنوعة
خم�ص�ص �ضريبة الدخل
مطلوبات اخرى
جمموع املطلوبات
�صايف الرتكز داخل امليزانية

التزامات حمتملة خارج امليزانية

دوالر
أ�مريكي

يورو

جنيه
ا�سرتليني

ين ياباين

دينار

دينار

دينار

دينار

أ�خرى
دينار

اجمايل
دينار

102,680,338

12,346,587

253,498

9,344

340,022,496

455,312,263

375,688,114

105,076,546

25,902,621

)(365,728

78,984,405

585,285,958

-

-

-

-

53,097,828

53,097,828

738,257

-

-

-

-

455,464,377

1,225,265

)(187,717

3,657,447

393,555,353

853,714,725

168,903,480

18,853,988

4,918,054

-

)(1,639

192,673,883

74,101,413

3,059,724

-

-

-

738,257

77,161,137

-

-

-

-

35,566,522

35,566,522

-

-

-

-

1,189,331

1,189,331

-

-

-

-

-

-

3,482,254

94,839

)(2,422

17

7,459,314

11,034,002

1,181,058,233

140,656,949

30,884,034

3,301,080

909,873,610

2,265,773,906

157,426,258

18,137,066

948,932

3,593,065

27,169,192

207,274,513

921,325,009

103,004,692

21,414,726

90,131

637,166,673

1,683,001,231

89,850,697

13,054,952

3,938,261

)(448,886

65,981,402

172,376,426

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

397,860

397,860

-

-

-

-

4,967,966

4,967,966

4,129,165

2,279,721

12,180

-

21,350,319

27,771,385

1,172,731,129

136,476,431

26,314,099

3,234,310

757,033,412

2,095,789,381

8,327,104

4,180,518

4,569,935

66,770

152,840,198

169,984,525

536,810,838

600,219,070

5,972,267

532,560

220,135,223

1,363,669,958

2008

العملة دوالر أ�مريكي
البند
اجمايل املوجودات
اجمايل املطلوبات
�صايف الرتكز داخل امليزانية

التزامات حمتملة خارج امليزانية
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دينار
1,235,359,479
1,196,262,534

يورو

جنيه
ا�سرتليني

ين ياباين

دينار

دينار

دينار

أ�خرى
دينار

اجمايل
دينار

143,271,169

23,495,123

196,280

712,559,711

2,114,881,762

145,988,510

17,568,653

43,509

620,222,952

1,980,086,158

39,096,945

)(2,717,341

5,926,470

152,771

92,336,759

134,795,604

653,811,687

322,728,245

2,636,568

8,346,197

164,973,547

1,152,496,244

 خماطر ال�سيولةتتمثل خماطر ال�سيولة يف عدم قدرة البنك على توفري التمويل الالزم لت أ�دية التزاماته يف تواريخ ا�ستحقاقها .عملية �إدارة
املخاطر تت�ضمن -:
 متطلبات التمويل اليومية تدار من خالل الرقابة على التدفقات النقدية امل�ستقبلية للت أ�كد من �إمكانية تلبيتها ويحتفظ البنك بح�ضور يف ال�سوقالنقدي ميكنه من حتقيق ذلك.
 االحتفاظ مبوجودات ذات قابلية عالية للت�سويق ميكن ت�سييلها ب�سهولة كحماية �ضد أ�ي حالة نق�ص غري منظورة يف ال�سيولة. الرقابة على م ؤ��شرات ال�سيولة وفقا للمتطلبات الداخلية ومتطلبات ال�سلطات الرقابية. ادارة الرتكزات وتواريخ ا�ستحقاق الديون. االحتفاظ بجزء من ودائع العمالء لدى البنوك املركزية كاحتياطي نقدي ال ميكن الت�صرف به اال ب�شروط مت�شيا مع تعليمات ال�سلطات الرقابية.يتم قيا�س ورقابة ال�سيولة على ا�سا�س الظروف الطبيعية والطارئة وي�شمل ذلك حتليل املطلوبات املالية على ا�سا�س الفرتة املتبقية لال�ستحقاق
التعاقدي واملوجودات املالية على ا�سا�س التاريخ املتوقع لتح�صيلها.
ويقوم م� ؤس�ول اخلزينة ملجموعة البنك بالرقابة على هذا اجلانب مع أالخذ بعني االعتبار القرو�ض والت�سهيالت غري امل�ستغلة وا�ستغالل ح�سابات
اجلاري مدين وااللتزامات التي قد تطر أ� واملرتبطة باالعتمادات والكفاالت.
م�صادر التمويل -:
يعمل البنك على تنويع م�صادر امواله وي�شمل ذلك املناطق اجلغرافية  ،العمالت  ،العمالء واملنتجات وال�شروط حتى يحقق املرونة املالية وخف�ض
تكاليف التمويل  ،كما ي�سعى �إىل احلفاظ على م�صادر متويل م�ستقرة ميكن االعتماد عليها .لدى البنك قاعدة عمالء كبرية ت�شمل العمالء من أالفراد
والعمالء من امل ؤ��س�سات وال�شركات ،ويحتفظ ه ؤ�الء العمالء بح�سابات وودائع متنوعة ت�شكل الودائع امل�ستقرة منها بالدينار أ
الردين حوايل %49
ويتميز البنك باحتفاظه بحوايل  %43من ح�سابات التوفري بالدينار االردين �ضمن القطاع امل�صريف أالردين.
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يلخ�ص اجلدول أ�دناه توزيع املطلوبات (غري خم�صومة) على أ��سا�س الفرتة املتبقية لال�ستحقاق التعاقدي بتاريخ القوائم املالية-:
أكثر من 3
�سنوات
دينار

من �سنـة الـى
� 3سنـــوات
دينار
96,180,203
1,006,216
399,556

مـن  6أ��شهر
اىل �سنـــة
دينار
487,034
120,530,217
41,527,650
7,825,471
334,588
170,704,960
666,281,148

مـن  6أ��شهر
اىل �سنـــة
دينار
42,276
94,009,606
48,495,575
11,827
10,485,853
296,484
153,341,621
468,447,493

من 6 – 3
أ��شهـــر
دينار
131,541,516
36,510,469
2,652,762
170,704,747
696,905,999

من 6 – 3
أ��شهـــر
دينار
1,593,914
135,239,775
45,569,475
62,262
3,304,696
185,770,122
565,496,161

من �شهر اىل 3
�شهــور
دينار
49,318,521
643,421,558
56,026,192
1,044,143
749,810,414
944,266,928

من �شهر اىل 3
�شهــور
دينار
29,728,444
692,932,415
37,097,523
68,625
6,380,153
766,207,160
388,598,388

دينار

125,792,389
1,343,770,973
59,369,466

21,499,456
54,495,686

1,604,927,970

1,938,809,302

أ�قل من �شهر

دينار

184,796,751
1,092,739,389
89,703,293
1,788,885
39,603,974
38,705,263

1,447,337,555

1,788,842,124

املطلوبات :
ودائع البنوك وامل ؤ��س�سات امل�صرفية
ودائع العمالء
ت أ�مينات نقدية

خم�ص�صات متنوعة
خم�ص�ص �ضريبة الدخل
مطلوبات �ضريبية م ؤ�جلة
مطلوبات اخرى

جمموع املوجودات(ح�سب
ا�ستحقاقاتها املتوقعة)

املجمـوع

املطلوبات :
ودائع البنوك وامل ؤ��س�سات امل�صرفية
ودائع العمالء
ت أ�مينات نقدية
اموال مقرت�ضة
خم�ص�صات متنوعة
خم�ص�ص �ضريبة الدخل
مطلوبات �ضريبية م ؤ�جلة
مطلوبات اخرى

2008

جمموع املوجودات(ح�سب
ا�ستحقاقاتها املتوقعة)

2009

بــدون ا�ستحقـاق
دينار
2,337,172
365,955
97,585,975
868,878,999

من �سنـة الـى
� 3سنـــوات
دينار
4,681,385
49,579,419
52,507
53,035
693,479
55,059,825
1,134,831,394

أ�قل من �شهر

املجمـوع
دينار
284,257,713

108,659,769
2,200,049,886
18,719,304
2,015,005
9,348,463
2,703,127
594,044,777

أكثر من 3
�سنوات
دينار
63,670,983
2,856
61,155
63,734,994
714,778,382

1,006,216

31,339,932

18,719,304

291,951,152

4,439,314,150

68,641,153
2,338,792,427
381,150,584

بــدون ا�ستحقـاق
دينار
93,420,448
1,773,121,465
15,988,411
26,717,260
1,909,247,584
369,585,102

املجمـوع

5,135,229,620
6,090,337,737

املجمـوع
دينار
309,581,833
3,792,724,035
334,116,268
1,986,962
15,988,411
50,089,827
53,035
76,158,490
4,580,698,861
5,430,579,044

 بنود خارج امليزانية:2009

االعتمادات والقبوالت
ال�سقوف غري امل�ستغلة
الكفاالت
املجمـــــــوع
2008

االعتمادات والقبوالت
ال�سقوف غري امل�ستغلة
الكفاالت
املجمـــــــوع

لغاية
ال�سنـــــــــــــة
دينار

من �سنة لغاية � 5سنوات
دينار

أ�كرث من � 5سنوات
دينار

املجموع
دينار

738,961,216
268,334,018
559,667,547

-

61,651,472

-

827,458,159
268,334,018
621,319,019

1,566,962,781

150,148,415

-

1,717,111,196

لغاية
ال�سنـــــــــــــة
دينار

568,753,685
388,262,285
652,707,044
1,609,723,014

88,496,943
-

من �سنة لغاية � 5سنوات
دينار

58,397,842
-

58,397,842

-

أ�كرث من � 5سنوات
دينار

-

-

املجموع
دينار

627,151,527
388,262,285
652,707,044
1,668,120,856

 -41التحليل القطاعي:
معلومات عن قطاعات أ�عمال البنك:
أ� .معلومات عن أ�ن�شطة البنك:
يتم تنظيم البنك ألغرا�ض �إدارية من خالل أ�ربعة قطاعات أ�عمال رئي�سية هي :
 التجزئة :ي�شمل متابعة ودائع العمالء أالفراد أوالعمال ال�صغرية ومنحهم القرو�ض والديون والبطاقات االئتمانية وخدمات أ�خرى .
 ال�شركات :ي�شمل متابعة الودائع والت�سهيالت االئتمانية واخلدمات امل�صرفية أالخرى اخلا�صة بالعمالء من امل ؤ��س�سات . التمويل امل ؤ��س�سي :يتعلق ن�شاط هذا القطاع بالرتتيبات اخلا�صة بهيكلة التمويل وتقدمي خدمات اخل�صخ�صة واالندماج و�إ�صدار ن�شرات االكتتاب . -اخلزينة :ي�شمل هذا القطاع تقدمي خدمات التداول واخلزينة و�إدارة أ�موال البنك .
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فيما يلي معلومات عن قطاعات أ�عمال البنك:

اجمايل االيرادات
نفقة تدين الت�سهيالت
االئتمانية املمنوحة
للعمالء
ا�سرتداد (تدين) قيمة
املوجودات املالية
نتائج أ�عمال القطاع
م�صاريف غري موزعة
الربح قبل ال�ضرائب
�ضريبة الدخل
ربح ال�سنة
موجودات القطاع
ا�ستبعاد املوجودات بني
القطاعات

التجزئة

ال�شركات

التمويل
امل ؤ��س�سي

اخلزينة

أ�خرى

�إلغاء أ�ثر
العمليات املتقابلة

دينار

دينار

دينار

دينار

دينار

دينار

163,288,939

160,201,705

1,149,554

128,565,448

)(3,166,947

)(60,945,952

-

-

-

60,848,355

-

25,437,071

)(97,513,181

362,525,485

-

)(64,542,482

)(3,784,251

-

3,669,639

)(25,848,374

-

106,091,449

154,695,044

-

-

-

)(9,077,325

)(12,673,285

97,014,124

142,021,758

)(30,451,614

)(40,699,013

66,562,510

101,322,745

3,592,037,961

106,760,484

-

8,812,011,055

7,611,087,096

)(274,151,958

-

-

)(2,730,873,041

)(2,193,580,088

9,199,723

13,072,036

6,090,337,737

5,430,579,044

-

8,510,693,951

7,296,951,890

-

)(3,387,835,202

)(2,777,438,856

-

1,006,216

53,035

5,123,864,965

4,519,566,069

24,529,631

24,197,233

11,361,148

9,422,875

)(429,583

18,338,988

-

-

-

3,184,930,114

1,928,051,717

230,779

)(2,212,932,299

)(243,654,739

)(134,045

1,234,397

موجودات غري موزعة
على القطاعات
جمموع املوجودات
مطلوبات القطاع
ا�ستبعاد املطلوبات بني
القطاعات
مطلوبات غري موزعة
على القطاعات
جمموع املطلوبات
م�صاريف ر أ��سمالية
ا�ستهالكات واطفاءات

3,117,058,371

1,895,124,978

-

3,402,839,434

)(38,320,486

)(235,831,472

-

)(3,113,683,244

-

-

-

-

-

-

 31كانون االول/
دي�سمرب 2009
دينار

 31كانون االول/
دي�سمرب 2008
دينار
347,332,835

3,669,639

232,638

6,833,020

املجمـــوع

95,671,168

ب .معلومات التوزيع اجلغرايف
ميثل هذا القطاع التوزيع اجلغرايف ألعمال البنك ،ميار�س البنك ن�شاطاته ب�شكل رئي�سي يف اململكة التي متثل أالعمال املحلية وكذلك ميار�س البنك ن�شاطات
دولية من خالل فروعه وال�شركات التابعة يف ال�شرق أالو�سط ،و�آ�سيا و�إفريقيا.
فيما يلي توزيع �إيرادات وموجودات البنك وم�صاريفه الر أ��سمالية داخل وخارج اململكة .
“ح�سب ال�سيا�سة الداخلية للبنك بناء ًا على اال�سلوب الذي يتم قيا�سها به ووفق ًا للتقارير التي يتم ا�ستعمالها من قبل املدير التنفيذي و�صانع القرار
الرئي�سي لدى البنك“
داخل اململكة

خارج اململكة

املجموع

 31كانون االول /دي�سمرب

 31كانون االول /دي�سمرب

 31كانون االول /دي�سمرب

2009

2008

2009

2008

2009

2008

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

�إجمايل ا إليرادات
جمموع املوجودات
2,099,630,666 3,614,272,848 3,990,707,071
12,191,571
19,847,647
امل�صروفات الر أ��سمالية 12,338,060
268,530,109
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290,921,154

93,995,376

56,411,681

362,525,485

1,816,306,196

5,430,579,044 6,090,337,737

4,349,586

24,529,631

347,332,835
24,197,233

					

 - 42ادارة ر أ��س املال:
يهدف البنك من ادارة ر أ��س املال �إىل حتقيق االهداف التالية -:
 التوافق مع متطلبات البنك املركزي املتعلقة بر أ��س املال. املحافظة على قدرة البنك باال�ستمرارية. االحتفاظ بقاعدة ر أ��س مال قوية لدعم النمو والتطور يف اعمال البنك.يتم مراقبة كفاية ر أ��س املال من قبل ادارة البنك �شهريا كما يتم تزويد البنك املركزي باملعلومات املطلوبة حول كفاية ر أ��س املال ربعيا.
ح�سب تعليمات البنك املركزي احلد االدنى ملعدل كفاية ر أ��س املال ي�ساوي  %12ويتم ت�صنيف البنوك �إىل  5فئات اف�ضلها التي معدلها ي�ساوي %14
ف أ�كرث.
يقوم البنك بادارة هيكلة ر أ��س املال واجراء التعديالت الالزمة عليها يف �ضوء التغريات يف ظروف العمل .هذا ومل يقم البنك ب أ�ية تعديالت على االهداف
وال�سيا�سات واالجراءات املتعلقة بهيكلة ر أ��س املال خالل ال�سنة احلالية.
واجلدول التايل يبني مكونات ر أ��س املال وقيمتها وجمموع املوجودات املرجحة باملخاطر ومعدل كفاية ر أ��س املال التي يتم قيا�سها ح�سب تعليمات البنك
املركزي امل�ستندة �إىل تعليمات جلنة بازل  IIبهذا اخل�صو�ص.
2009
بنود ر أ��س املال اال�سا�سي
ر أ��س املال املكتتب به (املدفوع)
االحتياطي القانوين
االحتياطي االختياري
عالوة اال�صدار
أالرباح املدورة
ال�شهرة أ�و أ�ي موجودات غري ملمو�سة أ�خرى
جمموع ر أ��س املال اال�سا�سي
بنود ر أ��س املال اال�ضايف
فروقات ترجمة العمالت االجنبية
التغري املرتاكم يف القيمة العادلة
احتياطي املخاطر امل�صرفية العامة
جمموع ر أ��س املال اال�ضايف
يطرح
ا�ستثمارات يف بنوك و�شركات مالية تابعة اذا مل يتم دمج بقوائمها
املالية
ا�ستثمارات يف ر ؤ�و�س اموال البنوك وال�شركات املالية االخرى
جمموع ر أ��س املال التنظيمي
جمموع املوجودات املرجحة باملخاطر
ن�سبة كفاية ر أ��س املال ()%
ن�سبة كفاية ر أ��س املال االساسي

دينار

2008
دينار

252,000,000
95,334,774
33,222,068
357,925,469
71,643,483
)(2,710,520
807,415,274

252,000,000
85,205,068
33,222,068
357,925,469
67,789,409
)(3,638,743
792,503,271

1,733,632
)(2,840,657
22,450,000
21,342,975

1,057,229
)(28,311,128
23,702,983
)(3,550,916

)(10,618,572
818,139,677
3,569,925,852
%22,92
%22,47

)(36,940,051
)(11,493,028
740,519,276
3,197,654,195
%23,16
%23,16
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 -43م�ستويات القيمة العادلة
يحلل اجلدول التايل أالدوات املالية امل�سجلة بالقيمة العادلة ا�ستناد ًا �إىل طريقة التقييم ،حيث يتم تعريف امل�ستويات املختلفة على النحو التايل:
• امل�ستوى  :1أال�سعار املعلنة (غري املعدلة) أل�صول أ�و التزامات متطابقة يف أ��سواق ن�شطة.
• امل�ستوى  :2معلومات غري ال�سعر املعلن املت�ضمن يف امل�ستوى  1الذي يتم ر�صده أ
لل�صل أ�و االلتزام� ،سواء ب�صورة مبا�شرة (مثل أال�سعار) أ�و غري
مبا�شرة ( أ�ي م�شتقة من أال�سعار).
• امل�ستوى  :3معلومات عن أال�صل أ�و االلتزام ال ت�ستند �إىل تلك املر�صودة من ال�سوق (معلومات غري ظاهرة).
 31كانون االول  /دي�سمرب

امل�ستوى 1
دينار

2009

امل�ستوى 2
دينار

امل�ستوى 3
دينار

موجودات ادوات مالية :
موجودات مالية للمتاجرة

1,495,880

موجودات مالية متوفرة للبيع

536,310,154

44,698,034

730,315,956

14,254,001

-

1,268,121,990

58,952,035

-

امل�ستوى 1

امل�ستوى 2

موجودات مالية حمتفظ بها
حتى تاريخ اال�ستحاق
جمموع موجودات مالية

 31كانون االول  /دي�سمرب

دينار

2008

دينار

-

-

1,495,880

-

581,008,188
744,569,957
1,327,074,025

دينار

امل�ستوى 3
دينار

موجودات ادوات مالية :
موجودات مالية للمتاجرة

13,408,133

موجودات مالية متوفرة للبيع

564,082,005

49,215,103

584,154,336

16,387,127

-

1,161,644,474

65,602,230

-

موجودات مالية حمتفظ بها
حتى تاريخ اال�ستحاق
جمموع موجودات مالية

االجمايل

االجمايل
دينار

-

-

13,408,133

-

613,297,108
600,541,463
1,227,246,704

 - 44ح�سابات مدارة ل�صالح العمالء
بلغت احل�سابات املدارة ل�صالح العمالء  2.8مليون دينار كما يف  31كانون أالول/دي�سمرب  2009مقابل  3.5مليون دينار كما يف  31كانون أالول  /دي�سمرب
 ، 2008ال يتم �إظهار هذه احل�سابات �ضمن موجودات ومطلوبات البنك يف القوائم املالية .يتم �إظهار ر�سوم وعموالت �إدارة تلك احل�سابات يف قائمة الدخل
املوحد.
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 - 45حتليل ا�ستحقاقات املوجودات واملطلوبات:
يبني اجلدول التايل حتليل املوجودات واملطلوبات وفقا للفرتة املتوقعة ال�سرتدادها او ت�سويتها:
لغاية �سنة
2009
املوجودات:
نقد و أ�ر�صدة لدى بنوك مركزية
أ�ر�صدة لدى بنوك وم ؤ��س�سات م�صرفية
ايداعات لدى بنوك وم ؤ��س�سات م�صرفية
موجودات مالية للمتاجرة
ت�سهيالت ائتمانية مبا�شرة  -بال�صايف
موجودات مالية متوفرة للبيع
موجودات مالية حمتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق
ممتلكات ومعدات � -صايف
موجودات غري ملمو�سة
موجودات �ضريبية م ؤ�جلة
موجودات أ�خرى
جمموع املوجودات
املطلوبات:
ودائع بنوك وم ؤ��س�سات م�صرفية
ودائع عمالء
ت أ�مينات نقدية
خم�ص�صات متنوعة
خم�ص�ص �ضريبة الدخل
مطلوبات �ضريبية م ؤ�جلة
مطلوبات أ�خرى
جمموع املطلوبات
ال�صايف

دينار

أ�كرث من �سنة
دينار

املجموع
دينار

1,478,337,776
689,876,798
53,097,828
1,495,880
1,273,624,505
335,980,280
623,979,890
8,786,794
2,574,354
1,710,662
65,619,255
4,535,084,022

1,095,024,243
245,027,908
120,590,067
84,239,105
601,773
7,489,061
2,281,558
1,555,253,715

1,478,337,776
689,876,798
53,097,828
1,495,880
2,368,648,748
581,008,188
744,569,957
93,025,899
3,176,127
9,199,723
67,900,813
6,090,337,737

284,067,286
3,808,940,876
193,138,924
4,260,730
31,339,932
67,875,642
4,389,623,390
145,460,632

621,469,676
96,541,598
14,458,574
1,006,216
765,511
734,241,575
821,012,140

284,067,286
4,430,410,552
289,680,522
18,719,304
31,339,932
1,006,216
68,641,153
5,123,864,965
966,472,772
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2008
املوجودات:
نقد و أ�ر�صدة لدى بنوك مركزية
أ�ر�صدة لدى بنوك وم ؤ��س�سات م�صرفية
ايداعات لدى بنوك وم ؤ��س�سات م�صرفية
موجودات مالية للمتاجرة
ت�سهيالت ائتمانية مبا�شرة  -بال�صايف
موجودات مالية متوفرة للبيع
موجودات مالية حمتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق
ممتلكات ومعدات � -صايف
موجودات غري ملمو�سة
موجودات �ضريبية م ؤ�جلة
موجودات أ�خرى
جمموع املوجودات
املطلوبات:
ودائع بنوك وم ؤ��س�سات م�صرفية
ودائع عمالء
ت أ�مينات نقدية
أ�موال مقرت�ضة
خم�ص�صات متنوعة
خم�ص�ص �ضريبة الدخل
مطلوبات �ضريبية م ؤ�جلة
مطلوبات أ�خرى
جمموع املطلوبات
ال�صايف

أ�كرث من �سنة

لغاية �سنة

دينار

دينار

املجموع
دينار

994,243,497
700,062,230
16,117,501
13,408,133
1,223,268,331
182,362,011
311,749,753
7,461,447
1,951,836
3,315,914
43,536,601
3,497,477,254

4,299,000
1,118,427,736
430,935,097
288,791,710
70,589,534
3,146,358
9,756,122
7,156,233
1,933,101,790

994,243,497
700,062,230
20,416,501
13,408,133
2,341,696,067
613,297,108
600,541,463
78,050,981
5,098,194
13,072,036
50,692,834
5,430,579,044

307,106,876
3,193,484,625
215,608,353
1,914,353
1,947,427
50,089,827
75,403,856
3,845,555,317
)(348,078,063

571,035,853
88,076,086
50,160
14,040,984
53,035
754,634
674,010,752
1,259,091,038

307,106,876
3,764,520,478
303,684,439
1,964,513
15,988,411
50,089,827
53,035
76,158,490
4,519,566,069
911,012,975

 - 46ارتباطات والتزامات حمتملة(خارج امليزانية):
أ� -ارتباطات والتزامات ائتمانية :
اعتمادات
قبوالت
كفاالت :
 دفع ح�سن تنفيذ أ�خرى�سقوف ت�سهيالت ائتمانية مبا�شرة غري م�ستغلة
املجمــــــوع

86

 31كانون االول /دي�سمرب 2009

 31كانون االول /دي�سمرب 2008

دينار

دينار

764,266,760
63,191,399

534,264,261
92,887,266

117,632,577
229,895,962
273,790,480
268,334,018
1,717,111,196

119,520,382
222,237,791
310,948,871
388,262,285
1,668,120,856

ب -التزامات تعاقدية

 31كانون االول /دي�سمرب 2009

عقود �شراء ممتلكات ومعدات
عقود م�شاريع ان�شائية
عقود م�شرتيات اخرى

دينار

 31كانون االول /دي�سمرب 2008

2,824,850
5,520,905
5,065,185
13,410,940

دينار

2,369,890
4,489,761
2,152,212
9,011,863

- 47معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة
والف�صاح
 1 - 47املعايري املتعلقة بالعر�ض إ
تــم اتباع املعايري اجلديدة واملعدلة التالية خالل الفرتة احلالية يف �إعداد القوائم املالية املرفقة  ،يف حني مت ادراج تفا�صيل املعايري والتف�سريات
املتبعة والتي مل ت ؤ�ثر على القوائم املالية يف اجلزء  2 -47أ�دناه.
 معيار املحا�سبة الدويل (معدل  )2007عر�ض القوائم املالية.معيار املحا�سبة الدويل رقم ( )2007( )1ت�ضمن تعديالت بامل�صطلحات (مبا يف ذلك اعادة �صياغة عناوين القوائم املالية) وتعديـالت ب�شكل
وم�ضمون القوائم املالية.
 حت�سني االف�صاحات حول االدوات املالية (تعديالت على معيار التقارير املالية الدويل رقم ( )7أالدوات املالية  :ا إلف�صاحات).تعديالت على معيار التقارير املالية الدويل رقم ( )7واملتعلق بزيادة االف�صاحات املطلوبة حول قيا�س القيمة العادلة وخماطر ال�سيولة  .ولقد ارت أ�ت
للعفاءات االنتقالية املقدمة بهذه التعديالت .
�إدارة البنك ان ال تقوم باالف�صاح عن املعلومات املقارنة لهذه االف�صاحات يف ال�سنة احلالية وفق ًا إ
 معيار التقارير املالية الدويل رقم ( )8القطاعات الت�شغيلية .معيار التقارير املالية الدويل رقم ( )8هو معيار اف�صاح ادى اىل اعادة حتديد قطاعات البنك.
 2 - 47معايري وتف�سريات متبعة ولي�س لها ت أ�ثري على القوائم املالية
تــم اتبـاع املعايري والتف�سريات اجلديدة واملعدلة التالية يف اعداد هذه القوائم املالية املرفقة ،والتي مل ت ؤ�ثر ب�شكل جوهري على املبالغ الواردة يف هذه
القوائم املالية والتي بدورها قد يكون لها ت أ�ثري على املعاجلة املحا�سبية فيما يتعلق باملعامالت والرتتيبات امل�ستقبلية .
 معيار التقارير املالية الدويل رقم ( )8القطاعات الت�شغيلية .معيار التقارير املايل الدويل رقم ( )8هو عبارة عن معيار اف�صاح يتطلب اعادة حتديد قطاعات البنك املمكن تقدمي تقارير حولها بناء ًا على
القطاعات امل�ستخدمة من قبل �صانع القرار لتخ�صي�ص امل�صادر وتقييم االداء ( .مل يكن هنالك ت أ�ثري جوهري لهذا املعيار على االف�صاحات ال�سابقة
والنتائج املقدم تقارير حولها او املركز املايل للبنك  ،حيث ان القطاعات الت�شغيلية املقدم تقارير حولها �سابق ًا مت �إعدادها وفق ًا ملتطلبات معيار
املحا�سبة الدويل رقم ( 14القطاعات الت�شغيلية) هي م�ستخدمة اي�ض ًا من قبل ا إلدارة لتوزيع املوارد للقطاعات وتقييم أ�داءها).
 معيار التقارير املالية الدويل للمن�ش آ�ت ال�صغرية ومتو�سطة احلجم.�إن هذا املعيار متوفر للتطبيق فور ًا �إال انه يتوجب أ�خذ قرار حول تبنيه من قبل ال�سلطات الرقابية يف املناطق املطبق بها.
 تعديالت على معيار التقارير املالية الدويل رقم ( )2دفعات عن طريق أ��سهم – ظروف اال�ستثمار وااللغاء .تو�ضح التعديالت تعريف ظروف اال�ستثمار لغايات معيار التقارير املالية الدويل رقم ( ، )2تقدمي مفهوم الظروف “ غري امل�ستثمر “ وتو�ضح
لللغاءات.
املعاجلة املحا�سبة إ
 معيار املحا�سبة الدويل رقم (( )23كما عدل يف  )2007تكاليف االقرتا�ض. جاء التعديل الرئي�سي على هذا املعيار إلزالة خيار اعتبار تكاليف االقرتا�ض على انها م�صروف عند تكبدها  .مل ي ؤ�دي هذا التعديل على تغيرييف �إعداد القوائم املالية وذلك كون أ�ن ال�سيا�سة املحا�سبة املتبعة يف البنك هي ر�سملة تكاليف االقرتا�ض املتكبدة على املوجودات التي تنطبق
عليها ال�شروط.
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 تعديالت على معيار املحا�سبة الدولية ( )32االدوات املالية  :العر�ض ومعيار املحا�سبة الدويل رقم ( )1عر�ض القوائم املالية – االدوات املالية القابلت�صنيفها وااللتزامات النا�شئة عن الت�صفية .
تعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم ( )32معايري ت�صنيف الدين  /حقوق امللكية عن طريق ال�سماح لبع�ض االدوات املالية القابل ت�صنيفها
واالدوات (او مكونات أ�دوات اال�ستثمارات) التي تفر�ض على البنك �إلتزام للت�سليم اىل طرف �آخر ح�صة من �صايف أ��صول البنك لدى الت�صفية
وت�صنيفها �ضمن حقوق امللكية وذلك يف حال انطباق بع�ض ال�شروط املحددة عليها.
 التف�سري رقم ( )13برامج والء العميل .يقدم التف�سري ار�شاد حول كيفية حما�سبة املن�ش آ�ت بخ�صو�ص برامج والء العميل من خالل تخ�صي�ص ايرادات املبيعات كجائزة م�ستقبلية حمتملة
متعلقة باملبيعات.
 التف�سري رقم ( )15اتفاقيات ان�شاء عقارات.�إ�ستعر�ض التف�سري كيفية حتديد املن�ش آ�ت فيما اذا كانت اتفاقية ان�شاء العقار هي �ضمن نطاق معيار املحا�سبة الدويل رقم (“ )11عقود االن�شاءات“
او معيار املحا�سبة الدويل رقم ( “ )18االيرادات “ ومتى يتوجب حتقيق االيرادات من ان�شاءات العقارات.
 التف�سري رقم ( )16حتوطات �صايف اال�ستثمار يف العملة االجنبية.يقدم التف�سري ار�شاد حول املتطلبات التف�صيلية لتحوط �صايف اال�ستثمار وفق ًا لتحديدات معينة ملحا�سبة التحوط.
 التف�سري رقم ( )18حتويالت املوجودات من الزبائن (مت اتباعها �سابق ًا بتاريخ حتويالت املوجودات من العمالء امل�ستلمة بتاريخ أ�ول متوز 2009وما بعد).
�إ�ستعرا�ض التف�سري املعاجلة املحا�سبية للجهة امل�ستلمة للممتلكات واملعدات واالالت املحولة من قبل “ الزبائن “ ويتلخ�ص ب أ�نه عندما يحقق بند
املمتلكات واملعدات واالالت تعريف اال�صل من وجهة نظر امل�ستلم  ،ف�إنه يتوجب على امل�ستلم قيد اال�صل بقيمته العادلة بتاريخ التحويل وحتقيق
“االيرادات وفق ًا ملعيار املحا�سبة الدويل ( “ )18ا إليرادات “.
 تعديالت حول معايري التقارير املالية الدولية (.)2008تعديالت على معيار التقارير املالية الدولــي رقم ( ، )5( ، )3معيار املحا�سبــة الدولــي رقم ()31( , )29( , )28( , )27( , )20( , )19( , )16( , )1
 )41( , )40( , )39( , )38( , )36( ,الناجتة عن التح�سينات ال�سنوية منذ �شهر أ�يار ولغاية ت�شرين أالول  2008حول معايري التقارير املالية الدولية
ومعظمها �سارية املفعول لل�سنوات منذ أ�ول كانون الثاين  2009وما بعد.
 3-47املعايري والتف�سريات ال�صادرة وغري املتبناه بعد
كانت التف�سريات واملعايري اجلديدة والتف�سريات التالية �صادرة وغري �سارية املفعول بعد كما بتاريخ املوافقة على هذه القوائم املالية :
معايري جديدة وتعديالت على املعايري القائمة :
 معيار التقارير املالية الدويل رقم (( )1معدل) تطبيق معايري التقارير املالية الدولية ألول مرة ومعيار املحا�سبة الدويل رقم (( )27معدل) قوائممالية منف�صلة وجممعة – تعديل يتعلق بتكلفة اال�ستثمار يف ال�شركة التابعة  ،او من�ش أ�ة ذات �سيطرة م�شرتكة أ�و �شركة حليفة.
�سارية املفعول لل�سنوات منذ بداية أ�ول متوز  2009وما بعد أ�ول متوز .2009
 معيار التقارير املالية الدويل رقم (( )3معدل) � -إندماج االعمال – ن�سخة �شاملة حول تطبيق أ��سلوب ال�شراء والتعديالت الناجتة لكل من معياراملحا�سبة الدويل رقم ( : )27القوائم املالية املوحدة واملنف�صلة ومعيار املحا�سبة الدويل رقم ( : )28اال�ستثمار يف ال�شركات احلليفة ومعيار املحا�سبة
الدويل رقم ( : )31احل�ص�ص يف امل�شاريع امل�شرتكة .ي�سري هذا املعيار اعتبارا من ( أ�ول متوز )2009
 معيار املحا�سبة الدويل رقم (( )39معدل) أالدوات املالية  :ا إلعرتاف والقيا�س – تعديالت تتعلق بالبنود امل ؤ�هلة للتحوط (مثل التحوط حول خطرالت�ضخم والتحوط باخليارات) .ي�سري هذا املعيار اعتبارا من ( أ�ول متوز )2009
 معيار التقارير املالية الدويل رقم (( )1معدل) اتباع املعايري الدولية للتقارير املالية ألول مرة – تعديالت حول االعفاءات اال�ضافية ملتبعي املعايريألول مرة .ي�سري هذا املعيار اعتبارا من ( أ�ول كانون الثاين )2010
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 معيار املحا�سبة الدويل رقم (( )32معدل) أالدوات املالية  :العر�ض – تعديالت تتعلق بت�صنيف حقوق اال�صدار .ي�سري هذا املعيار اعتبارا من( أ�ول �شباط )2010
 معيار املحا�سبة الدويل رقم (� )24إي�ضاحات أ�طراف ذات عالقة – تعديل على متطلبات االف�صاح للمن�ش آ�ت امل�سيطر عليها  ،أ�و امل�سيطر عليهاباال�شرتاك أ�و امل ؤ�ثر عليها ب�شكل جوهري من قبل احلكومة .ي�سري هذا املعيار اعتبارا من ( أ�ول كانون الثاين )2011
 معيار التقارير املالية الدويل رقم ( )9أالدوات املالية  :الت�صنيف والقيا�س (مق�صود من ا�ستبدال معيار املحا�سبة الدويل رقم ( )39ومعيار التقاريراملالية الدويل رقم ( .))7ي�سري هذا املعيار اعتبارا من ( أ�ول كانون الثاين )2013
 تعديالت ملعايري التقارير املالية الدويل رقم ( )5( ، )2و( ، )8ومعيار املحا�سبة الدويل رقم ( )38( ، )36( ، )28( ، )18( ، )17( ، )7( ، )1و()39ناجتة عن التح�سينات ال�سنوية منذ �شهر ني�سان ( .2009معظمها �ساري املفعول لل�سنوات املالية منذ أ�ول كانون الثاين  2010وما بعد ذلك)
تف�سريات جديدة وتعديالت للتف�سريات :
 تعديل التف�سري رقم ( : )17توزيع املوجودات غري النقدية للمالكني ( .أ�ول متوز )2009 التف�سري رقم ( : )19اطفاء االلتزامات املالية بادوات حقوق ملكية ( .أ�ول متوز )2010 تعديالت للتف�سري رقم ( : )14معيار املحا�سبة الدويل رقم ( : )19حد اال�صل ذو املنفعة املعرف ــة  ،احلد أالدنى ملتطلبات التحويل وتفاعالتها ( .أ�ولكانون الثاين )2011
 التعديل للتف�سري رقم ( : )16حتوطات �صايف اال�ستثمار يف عملية أ�جنبية ( .أ�ول متوز )2009 تعديل للتف�سري رقم (( )9معدل)  :اعادة تقييم امل�شتقات املت�ضمنة واملتعلقة بتقيم امل�شتقات املت�ضمنة يف حال اعادة ت�صنيف ا�صل مايل من خاللفئة “ القيمة العادلة من خالل االرباح واخل�سائر “.
تتوقع ادارة البنك ان يتم تطبيق كل من املعايري والتف�سريات املبينة أ�عاله يف �إعداد القوائم املالية عند تاريخ �سريان كل منها.

 - 48الق�ضايا املقامة على البنك
بلغت قيمة الق�ضايا املقامة على البنك  17.6مليون دينار تقريبا كما يف  31كانون االول  /دي�سمرب  2009مقابل  10.3مليون دينار تقريبا كما يف
 31كانون االول /دي�سمرب  2008ويعود معظمها �إىل مطالبات بدل �ضرر و�إبطال التنفيذ على العقارات  ،وقد بلغ ر�صيد املخ�ص�صات ملواجهة الق�ضايا
املقامة على البنك مبلغ  635,044دينار كما يف  31كانون االول  /دي�سمرب  2009مقابل  385,651دينار كما يف  31كانون االول /دي�سمرب 2008
وبر أ�ي �إدارة البنك وامل�ست�شار القانوين ف�إنه لن يرتتب على البنك التزامات تزيد عن املخ�ص�ص امل أ�خوذ.

 -49أ�رقام املقارنة
مت اعادة تبويب بع�ض ارقام القوائم املالية لعام  2008لتتنا�سب مع تبويب ارقام القوائم املالية العام 2009

ومل ينتج عن اعادة التبويب أ�ي اثر

على ارباح وحقوق امللكية للعام .2008
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أ�و ًال  :االلتزام بالتحكم امل ؤ��س�سي

ي ؤ�من جمل�س �إدارة البنك ب أ�همية التحكم امل ؤ��س�سي يف و�ضع قاعدة لتطور البنك يف امل�ستقبل وحت�سني أ�دائه ،وتدعيم الثقة يف ن�شاطاته أ�مام املودعني
وامل�ساهمني .وعليه ،قرر جمل�س ا إلدارة تب ّني التحكم امل ؤ��س�سي مبا يتوافق مع أ�ف�ضل املعايري واملمار�سات العاملية ،ومبادئ منظمة التعاون االقت�صادي
والتنمية ( ،)OECDو�إر�شادات جلنة بازل ملراقبة البنوك ،وتعليمات البنك املركزي أالردين ،وقانوين البنوك وال�شركات وتعليمات هيئة أالوراق
املالية .وقد مت �إعداد واعتماد هذا امليثاق للتحكم امل ؤ��س�سي لدى البنك لتحديد قيم البنك وتوجهاته ا إل�سرتاتيجية يف هذا املجال ،ويقوم البنك بن�شر
هذا امليثاق �ضمن تقريره ال�سنوي وعلى املوقع االلكرتوين للبنك ،و�إعداد تقرير للجمهور عن مدى التزامه ببنوده.

ثاني ًا  :تعريف التحكم امل ؤ��س�سي

يعتمد البنك تعريف منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية ( )OECDاملعتمد من البنك املركزي أالردين والذي ين�ص على أ�ن التحكم امل ؤ��س�سي هو -:
“جمموعة العالقات ما بني �إدارة امل ؤ��س�سة ،جمل�س �إدارتها ،م�ساهميها واجلهات أالخرى التي لها اهتمام بامل ؤ��س�سة ،كما أ�نه يبني الرتكيبة التي
تو�ضح من خاللها أ�هداف امل ؤ��س�سة والو�سائل لتحقيق تلك أالهداف ومراقبة حتقيقها .و أ�ن التحكم امل ؤ��س�سي اجليد هو الذي يوفر لكل من جمل�س
�إدارة البنك و�إدارة امل ؤ��س�سة أال�س�س املنا�سبة للو�صول �إىل أالهداف التي ت�صب يف م�صلحة امل ؤ��س�سة ،وي�سهل �إيجاد عملية مراقبة فاعلة ،وبالتايل
ي�ساعد امل ؤ��س�سات على ا�ستغالل مواردها بكفاءة”.

الدارة
ثالث ًا  :م�س ؤ�وليات جمل�س إ

 يتحمل جمل�س ادارة البنك امل� ؤس�وليات املتعلقة بادارة البنك و�سالمة أ�و�ضاعه املالية ،والت أ�كد من تلبية متطلبات البنك املركزي ورعايةم�صالح امل�ساهمني واملودعني والدائنني واملوظفني واجلهات أالخرى ذات العالقة .والت أ�كد من أ�ن ادارة البنك تتم ب�شكل ح�صيف و�ضمن اطار
القوانني والتعليمات النافذة وال�سيا�سات الداخلية للبنك.
 جمل�س �إدارة البنك هو اجلهة املخولة باملوافقة على ا�سرتاتيجيات وخطط عمل البنك ،والتي من �ضمنها املوافقة على �سيا�سة املخاطر و�إجراءات�إدارة املخاطر مع الت أ�كد من وجود الية لقيا�س هذه املخاطر وو�ضع احلدود الالزمة لها .
 أ�ع�ضاء جمل�س �إدارة البنك لديهم اخلربات الالزمة ألداء املهام والواجبات املطلوبة من املجل�س ،ويتم اال�ستعانة باخلربات اال�ست�شارية الالزمةيف احلاالت التي ت�ستدعي خربات متخ�ص�صة لتنفيذها.
 يقوم جمل�س ا إلدارة باختيار أ�ع�ضاء ا إلدارة التنفيذية العليا للبنك �ضمن املوا�صفات التي ت�ضمن أ�داء أالعمال املناطة بهم ويعمل على مراقبةأ�دائهم وا�ستبدالهم ان دعت احلاجة اىل ذلك ،مع ت أ�كد املجل�س من وجود خطة تعاقب ألع�ضاء ا إلدارة العليا ت�ضمن توفر بدالء م ؤ�هلني إلدارة
�ش ؤ�ون البنك.
 يقوم جمل�س �إدارة البنك با إل�شراف والرقابة على ا إلدارة العليا للبنك عن طريق ممار�سة �صالحياته بال� ؤس�ال واال�ستف�سار عن أ�و�ضاع البنكواحل�صول على االجابة ،وطلب التقارير الالزمة يف املواعيد املنا�سبة من ا إلدارة ومبا ي�ضمن متكن املجل�س من احلكم على م�ستوى أ�داء ا إلدارة
وتنفيذها لال�سرتاتيجيات والقرارات التي أ�تخذها املجل�س.
 يتبع جمل�س �إدارة البنك وا إلدارة العليا �سيا�سات وا�ضحة تتوافق مع أالنظمة والقوانني ذات العالقة فيما يتعلق مبمار�سة أ�ية عمليات خارجأالردن من خالل الفروع اخلارجية و /أ�و ال�شركات املالية والبنوك التابعة .وي ؤ�من جمل�س ا إلدارة ب أ�ن العمليات التي يقوم بها من خالل البنوك
وال�شركات التابعة خارج أالردن قد تعر�ض البنك للم�ساءلة القانونية أ�و ملخاطر ال�سمعة أ�و ملخاطر مالية يف تلك البالد ويف هذا ال�سياق فان هذه
العمليات تبقى خا�ضعة للرقابة الفعالة وا إل�شراف من قبل جمل�س ا إلدارة وا إلدارة العليا.
 يقوم املجل�س بتطوير اطار عام لالدارة ي�شتمل على هيكل تنظيمي منا�سب يبني خطوط ال�سلطة وامل� ؤس�ولية وم�ستويات االدارة ،ونظام متكاملللتحكم امل ؤ��س�سي ،ونظام الرقابة وال�ضبط الداخلي ،ونظام الدارة املخاطر ،و�سيا�سات ملراقبة االمتثال ومكافحة غ�سل أالموال ،ومعيار لل�سلوك
أ
والخالقيات.
 يت أ�لف جمل�س ادارة البنك بغالبه من أ�ع�ضاء (غري تنفيذيني) ال ي�شغلون وظائف يف البنك ،و أ�ع�ضاء تنفيذيني .ويراعى أ�ن يكون من بني أ�ع�ضاءاملجل�س غري التنفيذيني ثالثة أ�ع�ضاء م�ستقلني على أالقل.
 يقوم أ�ع�ضاء جمل�س ادارة البنك مبمار�سة واجباتهم جتاه البنك بوالء وعناية ويقومون بالت أ�كد من وجود االليات التي ت�ضمن توافق البنك مع93

كافة الت�شريعات أ
والنظمة والقوانني .ويقوم أ�ع�ضاء جمل�س االدارة عند ممار�ستهم لن�شاطاتهم بتجنب تعار�ض امل�صالح او التي تظهر كتعار�ض
م�صالح ،ويلتزمون بتوفري الوقت واجلهد الالزم للوفاء مب� ؤس�ولياتهم جتاه البنك.
 يقوم جمل�س ا إلدارة ومن خالل جلنة الرت�شيح واملكاف أ�ة بتقييم �آداء املجل�س ككل مرة واحدة على أالقل �سنوي ًا. -يقوم جمل�س ا إلدارة بتقييم املدير العام �سنوي ًا.

رابع ًا  :دور رئي�س جمل�س االدارة
 يتم الف�صل بني من�صبي رئي�س جمل�س االدارة واملدير العام مبوجب تعليمات كتابية مقرة من املجل�س ويتم مراجعتها كلما اقت�ضت احلاجة ،ومبايتوافق مع قانوين البنوك وال�شركات ،وعلى أ�ن ال تربط بينهما أ�ي قرابة دون الدرجة الثالثة.
 رئي�س جمل�س االدارة متفرغ وميار�س جميع املهام وال�صالحيات املمنوحة له مبوجب قانوين البنوك وال�شركات ،ويقوم مبمار�سة ال�صالحياتواملهام املفو�ضة اليه من املجل�س.

 يقوم رئي�س جمل�س االدارة أبالدوار الرئي�سية التالية -:

 اال�شراف على جميع أ�عمال البنك ،وهو م� ؤس�ول أ�مام جمل�س االدارة عن اال�شراف ومتابعة �سري أ�عمال البنك وعن متابعة تنفيذ ال�سيا�سة التيير�سمها املجل�س لتحقيق أ�هداف البنك وغاياته .ويقوم مبتابعة وتقييم أالداء العام للبنك وفقا لال�سرتاتيجيات واخلطط أ
والهداف وال�سيا�سات
واملوازنات املعتمدة من قبل جمل�س االدارة.
 يت أ�كد رئي�س املجل�س من توفر حتكم م ؤ��س�سي عايل امل�ستوى وفعال لدى البنك .ويقوم ب�إن�شاء واملحافظة على عالقة ب ّناءة ما بني �إدارة البنكت�شجع على النقد الب ّناء وا آلراء البديلة بخ�صو�ص املوا�ضيع املطروحة
و أ�ع�ضاء جمل�س ا إلدارة .وي�ساهم يف ترويج ثقافة م ؤ��س�سية يف جمل�س االدارة ّ
واملناق�شات والت�صويت على املقرتحات الفردية .ويت أ�كد من ح�صول أ�ع�ضاء املجل�س وامل�ساهمني على املعلومات الكافية يف الوقت املنا�سب.

الدارة
خام�س ًا  :ممار�سات والية عمل جمل�س إ

 يتم عقد اجتماعات جمل�س ا إلدارة دوريا وح�سب متطلبات قانون ال�شركات ،وبحد أ�دنى �ستة اجتماعات �سنويا .ويتم تو�ضيح املوا�ضيع الرئي�سيةيف جدول أ�عمال كل اجتماع ل�ضمان تغطية كافة املوا�ضيع .وكذلك يتم ت�سجيل أالع�ضاء الذين ح�ضروا االجتماع وا إلف�صاح عن ذلك.
 يوفر البنك املعلومات الكافية ألع�ضاء جمل�س االدارة قبل عقد االجتماعات لتمكينهم من الو�صول �إىل قرارات �سليمة .وي�صدر كتاب تعيني ر�سميلكل ع�ضو جمل�س �إدارة يو�ضح فيه حقوقه وواجباته وم� ؤس�ولياته ،ويزود البنك أ�ع�ضاء جمل�س ا إلدارة باملعلومات الالزمة مبجرد ان�ضمامهم ملجل�س
ا إلدارة وخالل فرتة ع�ضويتهم .ويتم حتديد فئات املعامالت املالية التي تتطلب موافقة املجل�س (ومن �ضمنها القرو�ض التي تزيد عن حد معني
أ�و املعامالت مع أالطراف ذوي العالقة بالبنك) ب�صورة مكتوبة وبو�ضوح ،ويتم ا إلف�صاح عن ذلك.

الدارة
�ساد�س ًا  :دور أ�مني �سر جمل�س إ

ترتيب عقد اجتماعات جمل�س ا إلدارة وجلانه وتدوين حما�ضرها ،والت أ�كد من تنفيذ قرارات جمل�س ا إلدارة ،والت أ�كد من انتقال املعلومات ما بني
أ�ع�ضاء جمل�س ا إلدارة وجلان املجل�س وا إلدارة التنفيذية .ويحتفظ �سكرتري جمل�س االدارة ب�سجل دائم مكتوب ملناق�شات املجل�س ونتائج ت�صويت
أالع�ضاء .ويتم اتخاذ أ�ي قرار يتعلق بتعيني أ�و تنحية أ�مني �سر املجل�س من قبل جمل�س االدارة.

الدارة
�سابع ًا  :جلان جمل�س إ

 جمل�س ا إلدارة هو امل� ؤس�ول النهائي عن �إدارة أ�عمال البنك و�ش ؤ�ونه ،ولزيادة فعاليتة يتم ت�شكيل جلان ت�ساعده على القيام مبهامه وواجباتهب�شفافية ،وترفع هذه اللجان تقاريرها �إىل جمل�س ا إلدارة ،ويتم حتديد مهام وواجبات و�صالحيات وم� ؤس�وليات هذه اللجان والفرتة الزمنية لها
كتابيا من قبل جمل�س االدارة وفقا للقوانني ذات العالقة.
 يتم تعيني أالع�ضاء يف جلان جمل�س ا إلدارة بطريقة ر�سمية و�شفافة ،ويتم ا إلف�صاح عن أ��سماء أ�ع�ضاء اللجان وملخ�ص م� ؤس�ولياتهم ومهامهميف التقرير ال�سنوي للبنك ،ويحق لكل جلنة منبثقة عن جمل�س ا إلدارة االت�صال املبا�شر مع ا إلدارة التنفيذية للبنك من خالل رئي�س جمل�س
ا إلدارة واملدير العام.
 -ينبثق عن جمل�س االدارة يف البنك (خم�سة) جلان رئي�سية وهي (جلنة التدقيق) ،و(جلنة التحكم امل ؤ��س�سي) ،و(جلنة الرت�شيح واملكاف أ�ة)،
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و(اللجنة التنفيذية) ،و(جلنة ادارة املخاطر) ،ولكل جلنة ميثاق مكتوب يتم مراجعته وحتديثه با�ستمرار .ويتم ت�شكيل جلان أ�خرى متخ�ص�صة
من أ�ع�ضاء جمل�س االدارة عند احلاجة ،تهدف اىل التعامل مع معطيات حمددة يف حينه .وميكن دمج عدة جلان معا �إذا وجد ذلك منا�سبا.
( )1جلنة التدقيق ()Audit Committee

 تت أ�لف جلنة التدقيق لدى البنك من خم�سة أ�ع�ضاء من أالع�ضاء غري التنفيذيني ،ويتم مراعاة أ�ن يكون غالبيتهم من أالع�ضاء امل�ستقلني،ويتمتع جميع أ�ع�ضاء جلنة التدقيق مب ؤ�هالت علمية وخربة عملية يف املحا�سبة واالدارة املالية .وتعمل اللجنة حتت �إ�شراف جمل�س االدارة وترفع
تقاريرها وتو�صياتها بنتائج أ�عمالها اليه.
 جتتمع جلنة التدقيق ب�صفة دورية وبحد أ�دنى أ�ربعة مرات يف ال�سنة بح�ضور املدقق العام للبنك ،ويتم �إعداد حما�ضر لهذه االجتماعات ب�شكلأ��صويل.
 تقوم جلنة التدقيق باملهام والواجبات املن�صو�ص عليها يف القوانني والت�شريعات وتعليمات اجلهات ا إل�شرافية با إل�ضافة �إىل أ�ف�ضل املمار�ساتو�إر�شادات جلنة بازل.
 وتتوىل اللجنة املهام الرئي�سية التالية-: ا إل�شراف على املدققني اخلارجيني والداخليني ومراقبة مدى �شمولية أ�عمالهم ،والت أ�كد من التن�سيق ما بني املدققيني اخلارجيني ،ومراجعةدورية ونطاق التدقيق الداخلي و�إقرار خطة عملهم.
 مراجعة املالحظات الواردة يف تقارير البنك املركزي واملدقق اخلارجي والداخلي ومتابعة ا إلجراءات املتخذة ب�ش أ�نها ،وحتديد نقاطال�ضعف يف �إجراءات الرقابة وعدم التوافق مع القوانني أ
والنظمة والت�شريعات ،والت أ�كد من قيام ا إلدارة باتخاذ ا إلجراءات الالزمة
ملعاجلتها.
 مراجعة البيانات املالية قبل عر�ضها على جمل�س ا إلدارة للتحقق من �سالمتها وفق املبادئ املحا�سبية املتبعة وت�شريعات البنك املركزيوالقوانني وكفاية املخ�ص�صات الالزمة.
 درا�سة التقارير املالية قبل عر�ضها على جمل�س ا إلدارة وتقدمي تو�صيات ب�ش أ�نها ومن �ضمنها التقارير حول أ�ي تغيري يف ال�سيا�سات املحا�سبيةاملتبعة أ�و أ�ي تغيري يطر أ� على ح�سابات البنك جراء عملية التدقيق أ�و اقرتاحات مدقق احل�سابات ،والت أ�كد من دقة ا إلجراءات املحا�سبية
والرقابية و�سالمتها ومدى التقيد بها.
 التو�صية ملجل�س ا إلدارة بخ�صو�ص تر�شيح/تعيني/انهاء عمل/مكاف أ�ة مدقق احل�سابات اخلارجي وانتخابه من قبل الهيئة العامة والت أ�كد منا�ستيفائه ل�شروط اجلهات ا إل�شرافية وعدم وجود ما ي ؤ�ثر على ا�ستقالليته.
 توفري اال�ستقاللية الالزمة إلدارة التدقيق الداخلي ألداء مهامها واملوافقة على تر�شيح املدقق العام الداخلي للبنك أ�و اال�ستغناء عنخدماته.
 درا�سة أ�ي م� أس�لة تعر�ض عليها من قبل جمل�س �إدارة البنك أ�و أ�ي م� أس�لة ترى اللجنة �ضرورة بحثها و�إبداء الر أ�ي ب�ش أ�نها. الت أ�كد من كفاية وكفاءة �إجراءات الرقابة الداخلية يف البنك من خالل االطالع على تقارير املدقق اخلارجي واملدقق الداخلي أ�و أ�ية تقاريرأ�خرى تعر�ض على جلنة التدقيق.
 الت أ�كد من كفاية نظام الرقابة الداخلي وكفاءته ل�ضمان عدم وجود أ�ي ت�ضارب يف امل�صالح قد ينجم عن قيام البنك بعقد ال�صفقات أ�و�إبرام العقود أ�و الدخول يف امل�شروعات مع أالطراف ذوي العالقة ،والت أ�كد من �شمول خطط التدقيق لتغطية ذلك.
 درا�سة حاالت �إطفاء القرو�ض وبيان الر أ�ي حولها وترفع تو�صياتها اخلا�صة بها ملجل�س ا إلدارة. �إن م� ؤس�ولية جلنة التدقيق ال تغني عن م� ؤس�وليات املجل�س أ�و االدارة التنفيذية للبنك فيما يتعلق بالرقابة على كفاية أ�نظمة ال�ضبط والرقابةالداخلية لديه.
�صالحيات جلنة التدقيق -:
-

طلب أ�ي معلومات أ�و ح�ضور أ�ي من موظفي البنك وذلك بالتن�سيق مع رئي�س جمل�س االدارة واملدير العام ،وعلى املوظفني التعاون وتوفري
هذه املعلومات ب�شكل كامل ودقيق .
أ
أ
طلب امل�شورة القانونية أ�و املالية أ�و ا إلدارية �و الفنية من �ي م�ست�شار خارجي.
طلب ح�ضور املدقق اخلارجي اذا ر أ�ت اللجنة �ضرورة مناق�شته ب أ�ي امور تتعلق بعمله يف البنك ولها أ�ن ت�ستو�ضح منه او تطلب ر أ�يه خطيا.
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( )2جلنة التحكم امل ؤ��س�سي ()Corporate Governance Committee

 تت أ�لف جلنة التحكم امل ؤ��س�سي من أ�ربعة أ�ع�ضاء ،رئي�س املجل�س وثالثة من أالع�ضاء غري التنفيذيني ،واملدير العام لتوجيه عملية �إعداد وحتديثوتطبيق امليثاق ،وقد مت اعتماد امليثاق من قبل جمل�س ا إلدارة ويتم مراجعته وحتديثه دوري ًا.
 يقوم جمل�س �إدارة البنك وب�شكل دوري بتقييم فعالية ممار�سته لعمليات التحكم امل ؤ��س�سي ،لتحديد نقاط ال�ضعف و�إجراء التعديالت الالزمةكلما دعت احلاجة ،مع دعم املجل�س لكافة برامج التدريب ألع�ضائه يف املجاالت العليا املتخ�ص�صة ذات العالقة بعمل املجل�س.

( )3جلنة الرت�شيح واملكاف أ�ة

()Nomination & Remuneration Committee

 تت أ�لف جلنة الرت�شيح واملكاف أ�ة من ثالثة أ�ع�ضاء من جمل�س االدارة جميعهم (غري تنفيذيني) ،وعلى أ�ن يكون أ�غلبهم (مبا يف ذلك رئي�ساللجنة) من أالع�ضاء امل�ستقلني ،وحتدد مهام وواجبات اللجنة بقرار من جمل�س ا إلدارة.
 تقوم جلنة الرت�شيح واملكاف أ�ة برت�شيح أ�ع�ضاء جمل�س ا إلدارة مع أالخذ بعني االعتبار قدرات وم ؤ�هالت أال�شخا�ص املر�شحني ،ويف حال �إعادةالرت�شيح ي ؤ�خذ بعني االعتبار عدد مرات ح�ضورهم ونوعية وفاعلية م�شاركاتهم يف اجتماعات املجل�س.
 تتوىل جلنة الرت�شيح واملكاف أ�ة حتديد فيما �إذا كان للع�ضو �صفة الع�ضو امل�ستقل* �آخذة بعني االعتبار كحد أ�دنى توفر كافة �شروط الع�ضو امل�ستقلالواردة يف دليل التحكم امل ؤ��س�سي ال�صادر عن البنك املركزي.
 يقوم جمل�س االدارة ومن خالل جلنة الرت�شيح واملكاف أ�ة بتقييم أ�داء املجل�س ككل مرة واحدة على أالقل �سنوي ًا با إل�ضافة �إىل تقييم م�شاركات الع�ضوخالل مناق�شات املجل�س .وتقوم اللجنة ب�إتباع أ��س�س حمددة ومعتمدة يف تقييم فعالية املجل�س ،وبحيث يكون معيار تقييم أالداء مو�ضوعي ،با إل�ضافة �إىل
معايري �سالمة و�صحة البيانات املالية للبنك ومدى االلتزام باملتطلبات الرقابية.
 تو�صي جلنة الرت�شيح واملكاف أ�ة باملكاف آ�ت مبا يف ذلك الراتب ال�شهري واملنافع االخرى للمدير العام ،كما تقوم اللجنة مبراجعة الرواتب واملكاف آ�تاملمنوحة لباقي ا إلدارة التنفيذية.
 تقوم جلنة الرت�شيح واملكاف أ�ة با إل�شراف على �سيا�سات أالجور مبا ي�ضمن أ�نها متوافقة مع قيم البنك و أ�هدافه و�إ�سرتاتيجيته طويلة أالجل وبيئة الرقابةلديه .وتقوم �سيا�سة البنك يف جمال أال جور واملكاف آ�ت على أ�ن تكون أالجور واملكاف آ�ت كافية الجتذاب امل ؤ�هلني واالحتفاظ بهم ،و أ�ن تكون الرواتب
واملكاف آ�ت مربوطة جزئيا ب أ�داء البنك .ويتم ا إلف�صاح عن �سيا�سة املكاف آ�ت لدى البنك يف التقرير ال�سنوي.
 تتوىل جلنة الرت�شيح واملكاف أ�ة م� ؤس�ولية توفري معلومات وملخ�صات حول خلفية بع�ض املوا�ضيع الهامة عن البنك ألع�ضاء املجل�س عند الطلب ،والت أ�كدمن اطالعهم امل�ستمر حول أ�حدث املوا�ضيع ذات العالقة بالعمل امل�صريف .وحتقيق ًا لذلك يقوم البنك بت�شجيع أ�ع�ضاء جمل�س �إدارته على ح�ضور
الندوات واملنا�سبات التي تتيح لهم فر�صة اللقاء مع امل ؤ��س�سات وال�شركات املحلية والعاملية.

* تعريف الع�ضو امل�ستقل

* يعرف الع�ضو امل�ستقل على أ�نه الع�ضو (�سواء ب�صفته ال�شخ�صية أ�و ممث ً
ال ل�شخ�ص اعتباري) الذي ال يربطه بالبنك أ�ي عالقة أ�خرى غري
ع�ضويته يف جمل�س االدارة ،أالمر الذي يجعل حكمه على أالمور ال يت أ�ثر ب أ�ي اعتبارات أ�و أ�مور خارجية .ويت�ضمن احلد أالدنى للمتطلبات الواجب
توفرها يف الع�ضو امل�ستقل ما يلي-:
 أ�ن ال يكون قد عمل كموظف يف البنك خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة لتاريخ تر�شحه لع�ضوية املجل�س. أ�ن ال تربطه ب أ�ي اداري يف البنك قرابة دون الدرجة الثانية. أ�ن ال يتقا�ضى من البنك أ�ي راتب أ�و مبلغ مايل با�ستثناء ما يتقا�ضاه لقاء ع�ضويته يف املجل�س. أ�ن ال يكون ع�ضو جمل�س ادارة أ�و مالك ًا ل�شركة يتعامل معها البنك با�ستثناء التعامالت التي تن�ش أ� ب�سبب اخلدمات و /أ�و أالعمال املعتادة التييقدمها البنك لعمالئه وعلى أ�ن حتكمها ذات ال�شروط التي تخ�ضع لها التعامالت املماثلة مع أ�ي طرف �آخر ودون أ�ي �شروط تف�ضيلية.
 أ�ن ال يكون �شريك ًا للمدقق اخلارجي أ�و موظف ًا لديه خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة لتاريخ تر�شحه لع�ضوية املجل�س.مل�ساهم �آخر.
 أ�ن ال ت�شكل م�ساهمته م�صلحة م ؤ�ثرة يف ر أ��سمال البنك أ�و يكون حليف ًاٍ
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( )4اللجنة التنفيذية ملجل�س االدارة

()Board Executive Committee

 تت�شكل اللجنة التنفيذية بقرار من املجل�س ،وير أ��سها رئي�س جمل�س االدارة .وجتتمع اللجنة دوريا ،وبحد أ�دنى أ�ربع مرات �سنويا وكلما دعت احلاجة،وتكلف اللجنة بدرا�سة أ�ية موا�ضيع حتال اليها من قبل جمل�س االدارة .ويتم عر�ض جميع القرارات املتخذه على جمل�س االدارة للم�صادقة عليها.
 تقوم اللجنة التنفيذية بدرا�سة امليزانية التقديرية ،وال�سيا�سات الرئي�سية ألن�شطة البنك مثل ال�سيا�سة االئتمانية ،وال�سيا�سات اال�ستثمارية ،والئحة�ش ؤ�ون املوظفني ،و�سيا�سة الرقابة ،ودرا�سة ا�سرتاتيجية البنك ال�سنوية ،ودرا�سة امل�شاريع الر أ��سمالية أ�و اال�ستثمارية اال�سرتاتيجية مثل اال�ستحواذ أ�و
امل�شاركة أ�و الدمج ،أ�و التكوين ،أ�و التملك اجلزئي أ�و الكلي للم ؤ��س�سات وال�شركات أالخرى واقرتاح أالمور املتعلقة بادارة تلك اال�ستثمارات ،ودرا�سة
التو�صيات املرفوعة من االدارة التنفيذية بخ�صو�ص ان�شاء أ�و �شراء مقار للبنك داخل اململكة أ�و خارجها ،ومناق�شة البيانات املالية اخلتامية للبنك،
والتو�صية للمجل�س بخ�صو�ص الهيكل التنظيمي العام للبنك التخاذ القرار.
 تكون �صالحيات اللجنة التنفيذية للموا�ضيع واملبالغ التي تزيد عن ال�صالحيات املفو�ضة لرئي�س املجل�س واالدارة التنفيذية والتي تقع �ضمن �صالحياتها،وتدر�س اللجنة ما يزيد عن �صالحياتها يف جماالت اخت�صا�صها وترفع تو�صياتها اىل جمل�س االدارة التخاذ القرار املنا�سب ب�ش أ�نها.
( )5جلنة �إدارة املخاطر ()Risk Management Committee

 تت أ�لف جلنة ادارة املخاطر من أ�ربعة أ�ع�ضاء ،رئي�س جمل�س ا إلدارة ،وع�ضوين من املجل�س واملدير العام. تقوم جلنة ادارة املخاطر مبراجعة �سيا�سات وا�سرتاتيجيات وهيكل ادارة املخاطر مبا فيها حدود املخاطر املقبولة لدى البنك قبل اعتمادها مناملجل�س .وتقع على االدارة التنفيذية للبنك م� ؤس�ولية تنفيذ هذه اال�سرتاتيجيات باال�ضافة اىل تطوير �سيا�سات واجراءات ادارة خمتلف أ�نواع املخاطر.
 -تواكب جلنة �إدارة املخاطر التطورات التي حتدث على �إدارة املخاطر داخل البنك وتقوم برفع تقارير دورية �إىل جمل�س ا إلدارة حول تلك التطورات.

ثامن ًا :بيئة ونظام الرقابة وال�ضبط الداخلي ()Control Environment

مت بناء نظام الرقابة وال�ضبط الداخلي للبنك ا�ستنادا �إىل ا إلطار العام لنظام الرقابة الداخلية املعد من قبل جلنة امل ؤ��س�سات الداعمة (.)COSO
ويتم مراجعة نظام الرقابة وال�ضبط الداخلي يف البنك مرة واحدة �سنوي ًا على أالقل من قبل املدقق الداخلي واملدقق اخلارجي ،وفقا ملتطلبات قانون
ال�شركات ،ويقوم البنك با�ضافة بيان يف التقرير ال�سنوي حول كفاية ال�ضوابط الداخلية على التقارير املالية.
 ي�ضطلع جمل�س االدارة مب� ؤس�ولياته باالعتماد على اطار عام للرقابة وال�ضبط الداخلي يتمتع مبوا�صفات متكن جمل�س االدارة من متابعة مهامه واتخاذما يلزم من اجراءات حيالها ،وي�شتمل نظام ال�ضبط الداخلي للبنك على امليزانية ال�سنوية التي تطورها وتقرها االدارة ،وحتليل �شهري أ
للداء الفعلي
مقارنة باملتوقع ،والتقارير املالية التي ترفع اىل أ�ع�ضاء جمل�س االدارة يف كل اجتماع دوري ،ون�شر البيانات املالية كل ثالثة أ��شهر (ربع �سنوي) ،وار�سال
التقارير املالية وتقارير أالعمال اىل امل�ساهمني �سنويا ،وكذلك كفاءة العاملني وتقييم أ�دائهم �سنويا ،ودليل املعايري املهنية ،والرقابة املالية واالدارية لدى
مراكز العمل ،وتوثيق أ�نظمة املعلومات ،و أ�دلة �سيا�سات واجراءات العمل التف�صيلية املتوفرة الطالع جميع املوظفني.

( )1الئحة أ�خالقيات العمل

()Code of Conduct/Ethics

اعتمد البنك الئحة �سلوك أ�خالقي مت تعميمها على كافة املوظفني و أ�ع�ضاء جمل�س االدارة ،و�إتاحتها لهم من خالل املوقع االلكرتوين الداخلي
للبنك ،ويتم توقيع كل موظف يف البنك على اقرار خطي يف بداية كل �سنه ماليه ب أ�نه قام باالطالع على الالئحه و أ�ية تعديالت عليها ومبوافقته
على ما ورد فيها.
 أ��شارت الئحة اخالقيات العمل لدى البنك اىل املوا�ضيع الرئي�سية التالية( -:املحظورات ال�سلوكية ،الواجبات ،اجلزاءات ،االبالغ عن املخالفات،تعار�ض امل�صالح ،الهدايا واخل�صومات ،العالقات مع املوردين ،توظيف االقارب� ،سرية املعلومات واالت�صاالت ،املناف�سة واالحتكار ،التوافق مع
القوانني والت�شريعات وال�سيا�سات املنظمة للعمل).
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الدارة ،املوظفني ،امل�ساهمني ،أ
الطراف ذوي العالقة)
القرا�ض أ�و تعامالت البنك مع ( أ�ع�ضاء جمل�س إ
( )2إ
تتوافق �سيا�سات البنك املعتمدة من قبل جمل�س ا إلدارة مع القوانني ال�سارية والت�شريعات ال�صادرة عن البنك املركزي وي�شمل ذلك ما يلي -:
 القرو�ض والت�سهيالت التي متنح ألع�ضاء جمل�س ا إلدارة وا إلدارة العليا واملوظفني والتي تخ�ضع لتعليمات الرتكزات االئتمانية ال�صادرة عن البنكاملركزي.
 القرو�ض والت�سهيالت التي يح�صل عليها رئي�س جمل�س ا إلدارة أ�و أ�ي ع�ضو من أ�ع�ضاء املجل�س تتوافق مع �سيا�سة البنك يف ا إلقرا�ض وتراعيم�صلحة البنك أ�و ًال.
 ا إلقرا�ض ملوظفي البنك بكافة م�ستوياتهم يتم وفقا أللنظمة والتعليمات داخل البنك .
 العمليات أالخرى خالف عمليات ا إلقرا�ض التي تتم مع أالطراف ذات عالقة تتم ح�سب ال�سيا�سة املعتمدة لدى البنك وت أ�خذ بعني االعتبار م�صلحةالبنك بالدرجة أالوىل .
 يتم اجراء مراجعة دورية للقرو�ض والت�سهيالت املمنوحة للعمالء وقرو�ض املوظفني والقرو�ض املمنوحة أللطراف ذوي العالقة من قبل املدققني
الداخليني واخلارجيني للت أ�كد من توافقها مع القوانني والت�شريعات و�سيا�سات البنك الداخلية.
 يتم التعامل مع كبار عمالء البنك يف جمال منح القرو�ض والت�سهيالت وفقا لل�سيا�سة االئتمانية املعتمدة من جمل�س االدارة ،وتخ�ضع ميزانياتالعمالء لتحليل مف�صل من قبل موظفني م ؤ�هلني.
 خالل عملية املوافقة على منح االئتمان يتم تقييم نوعية التحكم امل ؤ��س�سي للعمالء من كبار ال�شركات ،بحيث ي ؤ�خذ بعني االعتبار عند تقييمعمالئه مدى جودة احلاكمية امل ؤ��س�سية لديهم.
( )3خط االت�صال املبا�شر ()Hot Line/Whistle Blowing

مت و�ضع ترتيبات داخلية يتمكن من خاللها املوظفون ا إلبالغ ب�صورة �سرية عن أ�ية �شكوك حول أ�ية خمالفات حمتملة ،متكن من التحقيق يف هذه
ال�شكوك ومتابعتها ب�صورة م�ستقلة ،وذلك من خالل خط االت�صال املبا�شر ( )Hot Line/Whistle Blowingاملدار من قبل املدقق العام،
ويتم ا إل�شراف على هذه الرتتيبات ومراقبتها من قبل جلنة التدقيق ،ويتم التن�سيق مع املدير العام واالدارة العليا للبنك.

تا�سع ًا  :ادارات الرقابة وال�ضبط يف البنك
( )1ادارة التدقيق الداخلي

()Internal Audit Department

 يدرك البنك أ�ن وجود ادارة تدقيق داخلي فعالة ي�سهم يف تعزيز أ�نظمة الرقابة الداخلية واالطار العام الدارة املخاطر املتعلقة ب أ�ن�شطةالبنك املختلفة .حيث ت�سعى ادارة التدقيق اىل تزويد االدارة وجلنة التدقيق بت أ�كيد حول تطبيق ال�سيا�سات واالجراءات الداخلية وبيان مدى
فاعليتها.
 تتبع ادارة التدقيق الداخلي وظيفيا اىل جلنة التدقيق املنبثقة عن جمل�س االدارة لتعزيز ا�ستقالليتها ،كما تتبع اداريا اىل املدير العام. تقوم ادارة التدقيق الداخلي مبهامهما وفقا مليثاق التدقيق املعتمد من قبل جلنة التدقيق والذي يحدد مهامها وم� ؤس�ولياتها و�صالحياتها ،وفقاللمعايري العاملية.
 تقوم �إدارة التدقيق الداخلي ب�إعداد خطة التدقيق ال�سنوية لكافة مراكز العمل يف البنك بحيث ت�ستند اخلطة يف حتديد أ�ولويات التدقيق �إىلم�ستويات التعر�ض �إىل املخاطر ملراكز العمل ( )Risk Based Planوبحيث ترتفع درجة االهتمام بتدقيق أ�ي مركز عمل يف حال ارتفاع م�ستوى
خماطرته وت�شمل اخلطة كافة مراكز العمل يف البنك ويعد بناء ًا عليها خطة املوارد الب�شرية الالزمة لتنفيذ خطة التدقيق متهيدا إلعداد
امليزانية التقديرية إلدارة التدقيق التي ت�شمل كافة املوارد الب�شرية واملادية الالزمة ألداء مهام التدقيق .ويتم �إقرارها من قبل جلنة التدقيق
بعد عر�ضها على املدير العام.
 ل�ضمان متتع املدققني الداخليني باملو�ضوعية ال يتم تكليفهم ب أ�عمال تنفيذية ،ويتم ا إلبالغ عن أ�ي تعار�ض حمتمل يف امل�صالح �إىل جلنةالتدقيق.
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 يتم مناق�شة تقارير التدقيق الداخلي مع ا إلدارات ومراكز العمل التي يتم التدقيق عليها ،وي�سمح للتدقيق الداخلي ب�إعداد تقارير دون ّتدخل
أ�و ت أ�ثري من أ�طراف أ�خرى.
 -تقوم ادارة التدقيق بالتن�سيق مع املدقق اخلارجي عند قيامه بفح�ص مدى كفاية نظام ال�ضبط الداخلي للبنك.

(� )2إدارة املخاطر

()Risk Management Department

تقوم ادارة املخاطر يف البنك برفع تقاريرها اىل جلنة �إدارة املخاطر ،أ�ما بالن�سبة للعمليات اليومية فيكون ارتباطها مع املدير العام.
ت�شمل مهام وواجبات وم� ؤس�وليات �إدارة املخاطر ما يلي -:
 حتليل جميع أ�نواع املخاطر(االئتمان ،ال�سوق ،ال�سيولة ،واملخاطر الت�شغيلية) وتطوير أ��ساليب لقيا�س و�ضبط كل نوع من املخاطر ،وتوفريللدارة العليا وجمل�س ا إلدارة ،وتوفري معلومات املخاطر لال�ستخدام يف البيانات
املعلومات حول مقايي�س املخاطر وهيكل املخاطر لدى البنك إ
العامة للبنك وتقاريره.
 �إعداد تقارير م�ستويات التعر�ض املختلفة  Exposure Levelsوعر�ضها على جلنة ادارة املخاطر .ومراقبة تركزات املحافظ للت أ�كدانها�ضمن ال�سقوف املمنوحة .وتزويد املجل�س واالدارة التنفيذية مبعلومات عن قيا�س املخاطر ومنظومة املخاطر للبنك (.)Risk Profile
 التن�سيق مع ا إلدارات أالخرى لتوفري البيانات الالزمة إلدارة املخاطر ،والدرا�سة امل�ستمرة الو�ضاع املخاطر التي حتيط أبالن�شطة و�إعداد
التو�صيات املنا�سبة ومتابعة تاليف املالحظات وال�سلبيات التي تت�سم مبعدل خطورة مرتفع ح�سب التقارير املرفوعة بها.
 يتم امل�ساهمة يف �إدارة املخاطر يف البنك من خالل �شبكة من اللجان املفو�ضة مثل (جلنة �سيا�سات االئتمان ،وجلنة املوجودات واملطلوبات(.)ALCO

( )3مراقبة االمتثال والتحكم امل ؤ��س�سي

()Corporate Governance & Compliance

 تعنى وظيفة مراقبة االمتثال والتحكم امل ؤ��س�سي بو�ضع االليات الالزمة ل�ضمان التوافق مع جميع القوانني والت�شريعات التي حتكم عمل البنكداخل أالردن وخارجه يف الدول التي يتواجد فيها البنك من خالل فروعة أ�و �شركاته التابعة.
 ترفع مراقبة االمتثال تقاريرها حول نتائج اعمالها ومراقبتها لالمتثال اىل (جلنة التحكم امل ؤ��س�سي) املنبثقة عن جمل�س االدارة مع ار�سالن�سخة �إىل املدير العام ،أ�ما بالن�سبة للعمليات اليومية فيكون ارتباطها مع املدير العام.
 يعتمد املجل�س ويراقب �سيا�سة االمتثال للبنك ،ويكون اعدادها وتطويرها والت أ�كد من تطبيقها يف البنك من �صالحيات مراقبة االمتثالوالتحكم امل ؤ��س�سي.
 فيما يتعلق مبكافحة غ�سل االموال تعمل الوظيفة كحلقة ات�صال مع البنك املركزي أالردين ووحدة مكافحة غ�سل أالموال ،وتقوم بو�ضعال�سيا�سات واالجراءات الالزمة ،وت�صميم �سيا�سات التعرف على العمالء ،ومراقبة احلركات ،والتحقيق يف حاالت اال�شتباه ،ورفع التقارير
الالزمة لوحدة مكافحة غ�سل أالموال.

عا�شر ًا  :التدقيق اخلارجي
ح�سب القوانني والتعليمات ال�سارية تقوم جلنة التدقيق برت�شيح مدقق ح�سابات خارجي �إىل جمل�س ا إلدارة النتخابه من قبل الهيئة العامة للبنك
بعد الت أ�كد من ا�ستيفائه ل�شروط اجلهات ا إل�شرافية (البنك املركزي ،وهيئة أالوراق املالية) ،ويتم درا�سة تقرير املدقق اخلارجي من قبل جلنة
للجراءات الت�صحيحية الالزمة ،ويقوم املدقق اخلارجي مبهامه وفق ما ن�ص عليه قانوين البنوك وال�شركات.
التدقيق والت أ�كد من اتخاذ ا إلدارة إ
ويقوم املدقق اخلارجي مبراجعة ومراقبة كفاية التدقيق الداخلي واجراءات الرقابة الداخلية وو�ضع تو�صياته ،ويجتمع مع جلنة التدقيق بدون
ح�ضور االدارة التنفيذية مرة واحدة على أالقل �سنوي ًا.
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حادي ع�شر  :املعاملة العادلة للم�ساهمني وحقوقهم
 يتكون م�ساهمو البنك من جمموعة من امل ؤ��س�سات الر�سمية واملالية أوالفراد العاديني ،وي�ضمن القانون جلميع امل�ساهمني حق الت�صويت
�شخ�صي ًا أ�و بالوكالة يف اجتماعات الهيئة العامة ،وحق مناق�شة املوا�ضيع املطروحة على جدول أ�عمال الهيئة العامة على أ��سا�س من امل�ساواة
التامة ،ا�ضافة اىل أ�نه يحق للم�ساهمني اقرتاح أ�ي بنود على جدول أ�عمال الهيئة العامة العادية �شرط أ�ن يقرتن هذا االقرتاح مبوافقة
عدد من امل�ساهمني ميثلون ما ال يقل عن  %10من أال�سهم امل�سجلة يف االجتماع.
 يتخذ البنك خطوات فعالة لت�شجيع امل�ساهمني على امل�شاركة يف اجتماع الهيئة العامة ،حيث يتلقى جميع امل�ساهمني ن�سخة من التقرير ال�سنويللبنك ،ودعوة اجتماع الهيئة العامة وجدول أ�عمالها ،كما يتلقون جميع املعلومات واملواد االعالمية املوجهة للم�ساهمني ب�شكل عام على عناوينهم
الربيدية ،ويحق لكل م�ساهم االطالع على �سجل امل�ساهمني فيما يتعلق مب�ساهمته وفقا لل�سيا�سات ال�سائدة .أ�ما أالرباح فانها توزع بعدالة
على امل�ساهمني ومبا يتنا�سب مع عدد أال�سهم التي ميلكها كل منهم.
 يقوم أ�ع�ضاء جمل�س ا إلدارة ور ؤ��ساء جلان املجل�س بح�ضور اجتماع الهيئة العامة وا إلجابة على أ��سئلة امل�ساهمني وا�ستف�ساراتهم ،كما يح�ضرللجابة على أ�ي � ؤس�ال حول نتائج عملية التدقيق وتقريرهم .ويتم تعيني مدققي
ممثلوا مدقق احل�سابات اخلارجي اجتماع الهيئة العامة إ
احل�سابات اخلارجيني باالقرتاع ال�سري يف اجتماع الهيئة العامة .وكذلك يقوم أ�ع�ضاء جمل�س االدارة بتقدمي أ�نف�سهم لالنتخاب او �إعادة االنتخاب
بطريقة االقرتاع ال�سري يف اجتماع الهيئة العامة .
والف�صاح ()Transparency & Disclosure
ثاين ع�شر  :ال�شفافية إ

 ي ؤ�من جمل�س �إدارة البنك بان ال�شفافية عن�صر أ��سا�سي لتحكم م ؤ��س�سي فعال ،وب أ�ن ا إلف�صاح املالئم يعزز التحكم امل ؤ��س�سي ويعزز قدرةامل�شرفني ملزيد من الفعالية يف مراقبة �سالمة و�ضع البنك .ويطبق البنك جميع تعليمات ا إلف�صاح املطلوبة مبوجب قانون البنوك وتعليمات
هيئة أالوراق املالية �سارية املفعول.
 ويتابع البنك تطورات أ�ف�ضل املمار�سات الدولية (معايري املحا�سبة وا إلبالغ املايل املتعلقة با إلف�صاح للقوائم املالية) يف جمال التقاريراملالية وا إلف�صاح وال�شفافية املحلية والدولية ،وتقوم ا إلدارة العليا للبنك برفع تقارير حول التطورات �إىل جمل�س ا إلدارة وتقدمي تو�صيات
لتح�سني ممار�سات ا إلف�صاح لدى البنك.
 يدرك البنك واجبه يف تزويد املعلومات املنا�سبة حول ن�شاطاته �إىل امل�ساهمني ،واملودعني ،ونظرائه يف ال�سوق املايل ،وال�سلطات الرقابية علىالبنوك واجلمهور ب�شكل عام ،ويقوم با إلف�صاح عن هذه املعلومات واتاحتها جلميع أالطراف ذوي العالقة مبا يتوافق مع القوانني.
 يقوم البنك بن�شر عقد الت أ��سي�س والنظام أال�سا�سي للبنك على املوقع االلكرتوين .كما حدد القانون عند �إجراء تعديالت على عقد الت أ��سي�سالدعوة �إىل اجتماع هيئة عامة غريعادي وترفق مع الدعوة التعديالت املقرتحة .ويقوم جمل�س �إدارة البنك بتزويد هيئة أالوراق املالية بتقرير
يتعلق بانتخاب جمل�س ا إلدارة و أ�ي تغيري يف ت�شكيلة أ�و هوية أ�ع�ضائه وتخ�ضع هذه البيانات �إىل ا إلف�صاح ح�سب تعليمات هيئة أالوراق املالية.
 يتحمل جمل�س ا إلدارة م� ؤس�ولية البيانات املالية للبنك وحمتويات التقرير ال�سنوي من حيث دقتها وتكاملها ،ويلتزم البنك باملحافظة علىقنوات املعلومات مع امل�ساهمني وامل�ستثمرين والنظراء يف ال�سوق املايل واجلمهور من خالل وحدة العالقات مع امل�ستثمرين ،وتوفر معلومات
�شاملة ومو�ضوعية وحديثة عن البنك و أ�و�ضاعه املالية و أ�دائه ون�شاطاته .وكذلك من خالل التقرير ال�سنوي والتقارير ربع ال�سنوية التي توفر
معلومات مالية ،حول مركز البنك و أ�و�ضاعه املالية خالل ال�سنة.
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الدارة
�إقرارات جمل�س إ

القرار أ
الول
إ

التقرير ال�سنوي لعام .2009
والبيانات املال ّية الواردة يف
املعلومات
واكتمال
يقر جمل�س �إدارة بنك ا إل�سكان للتجارة والتمويل مب� ؤس�وليته عن �صح ِة
ِ
ِ
ِ
ِ

القرار الثاين
إ

بعدم وجو ِد أ�ية أ�مور جوهرية قد ت ؤ�ثر على ا�ست ّمرارية البنك ب أ�داء ف ّعال خالل ال�سنة املال ّية القادمة
يقر جمل�س �إدارة بنك ا إل�سكان للتجارة والتمويل ِ

.2010

القرار الثالث
إ

يقر جمل�س �إدارة بنك ا إل�سكان للتجارة والتمويل ب أ�ن أ�نظمة ال�ضبط والرقابة الداخل ّية يف البنك هي أ�نظمة فعالة ،كما هو الو�ضع يف نهاية العام
.2009

القرار الرابع
إ

يقر جمل�س �إدارة بنك ا إل�سكان للتجارة والتمويل مب� ؤس�وليت ِه عن وجو ِد أ�نظمة �ضبط ورقابة داخل ّية على ا إلبالغ املايل يف البنك واملُحافظة على تلك
أالنظمة .وتتما�شى تلك أالنظمة مع التعليمات والت�شريعات والقوانني النافذة من جهة ومع أ�ف�ضل املُمار�سات من جه ٍة أُ�خرى.

القرار اخلام�س
إ

يقر جمل�س �إدارة بنك ا إل�سكان للتجارة والتمويل مب� ؤس�وليته عن ا�ستخدام �إطار عمل لتقييم فعالية أ�نظمة ال�ضبط والرقابة الداخل ّية يف البنك.

اال�سم

ال�صفة

معايل الدكتور مي�شيل عي�سى مو�سى مارتو

رئي�س جمل�س ا إلدارة/املدير العام

ال�شيخ علي بن جا�سم بن حممد �آل ثاين

نائب رئي�س جمل�س ا إلدارة

ال�سيد عبد اهلل مبارك نا�صر �آل خليفة

ع�ضو جمل�س ا إلدارة

ال�سيد يو�سف حممود ح�سني النعمة

ع�ضو جمل�س ا إلدارة

ال�سيد حممد علي عي�سى اخلليفي

ع�ضو جمل�س ا إلدارة

ال�سيد علي عبد اهلل أ�حمد دروي�ش

ع�ضو جمل�س ا إلدارة

ال�سيد حمود جا�سم حممد الفالح

ع�ضو جمل�س ا إلدارة

ال�سيد حممد �سعد حممد املنيفي

ع�ضو جمل�س ا إلدارة

ال�سيد حممد حممد علي بن يو�سف

ع�ضو جمل�س ا إلدارة

ال�سيد خمتار علي القنا�ص

ع�ضو جمل�س ا إلدارة

ال�سيد ثابت عي�سى العايد الور

ع�ضو جمل�س ا إلدارة

ال�سيد جهاد علي أ�حمد ال�شرع

ع�ضو جمل�س ا إلدارة

ال�سيد أ�حمد بن �سعيد بن حممد املحرزي

ع�ضو جمل�س ا إلدارة

ال�سيد خالد حممود الذهبي

مدير ا إلدارة املالية

التوقيع
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أ�ن�شطة البنك الرئي�سة

يقدم بنك ا إل�سكان للتجارة والتمويل كافة املنتجات واخلدمات املال ّية وامل�صرف ّية املوجهة �إىل قطاعات أالفراد وامل ؤ��س�سات وال�شركات يف أُالردن من
ب�شكل رئي�س يف اململكة أُالردن ّية الها�شمية با إل�ضافة �إىل كل من فل�سطني
خالل �شبكة فروع ُمنت�شرة يف مخُ تلف أ�نحاء اململكة ،و ُميار�س البنك ن�شاطه ٍ
والبحرين.

حجم اال�ستثمار الر أ��سمايل

يبلغ ر أ��سمال البنك امل�صرح به واملدفوع  252مليون دينار ،وتبلغ قيمة ر أ��س املال املُ�ستثمر يف فروع فل�سطني  24.815مليون دينار ،ور أ��س املال
املُ�ستثمر يف فرع البحرين  10.635مليون دينار.

برامج الت أ�هيل والتدريب

بلغ �إجمايل عدد الفر�ص التدريبية التي وفرها البنك خالل العام  2009ما جمموعه ُ 2374فر�ص ًة تدريبية ،با إل�ضافة �إىل عقد ندوات داخلية
ُمتخ�ص�صة يف جمال العمل امل�صر ّيف �شارك فيها  828موظف ًا ،كما وفر البنك خالل العام فر�صة االلتحاق لنيل ال�شهادات أالكادميية لـ  47موظف ًا
واحل�صول على ال�شهادات املهنية لـ  46موظف ًا.

البيان

أ�عداد امل�شاركني

التدريبي للبنك
برامج التدريب التي ُعقدت يف املركز
ّ

2002

برامج التدريب التي ُعقدت بالتعاون مع معاهد التدريب املحل ّية املُتخ�ص�صة
الدورات التدريبية التي ُعقدت يف الدول العرب ّية أ
والجنب ّية

353
19

الندوات الداخل ّية

828

االلتحاق بدرا�سة ال�شهادات أالكادمي ّية

47

االلتحاق بدرا�سة ال�شهادات املهن ّية يف جماالت املال ّية واملُحا�سبة والتمويل واحلا�سوب و ُمراقبة االمتثال

46

املجموع

3295

وفيما يلي جدو ًال ُيبني أ�هم الدورات التي مت عقدها خالل العام :2009

البيان

أ�عداد امل�شاركني

الدورات ا إلدارية

217

الدورات املالية واملُحا�سبية والتدقيق
دورات االئتمان امل�صر ّيف

96
84

دورات املهارات ال�سلوكية والعالقات العامة

533

دورات العمليات امل�صرفية واخلزينة واال�ستثمار

1107

دورات احلا�سب ال�شخ�صي

117

املجموع

104

2154

أ�عداد املوظفني

ال�سكان ح�سب فئات م ؤ�هالتهم ،يف نهاية العام 2009
 .1عدد موظفي جمموعة بنك إ

امل ؤ�هل
العلمي
دكتوراة
ماج�ستري
دبلوم عايل
بكالوريو�س
دبلوم
ثانوية عامة
املجموع

الفروع داخل وخارج ُأ
الردن

فروع أُالردن فروع فل�سطني فرع البحرين
(ال�شركة أالم)
12
1
165
19
49
246

4
93
4
1243
410
103
1857

6
12
3
5
26

البنوك وال�شركات التابعة داخل وخارج ُأ
الردن

بنك ا إل�سكان
امل�صرف
الدو ّ
يلللتجارة للتجارةوالتمويل/
اجلزائر
والتمويل�/سور ّية

11
2
234
99
52
398

4
9
103
49
33
198

ال�شركة
املُتخ�ص�صة
التمويلي
للت أ�جري
ّ

�شركة أُالردن
وفل�سطني
لال�ستثمارات املال ّية

�شركة املركز
يل الدو ّ
املا ّ
يل

أُالردن ّية لال�ستثمارات
العقار ّية واخلدمات
التجار ّية

1
7
3
3
14

6
1
2
9

2
11
2
7
22

2
17
396
415

 .2عدد موظفي فروع ُأ
الردن يف نهاية العام 2009

بلغ عدد موظفي البنك داخل أُالردن  1857موظف ًا ،منهم  871موظف ًا يعملون يف قطاعات و�إدارات ومراكز العمل املُختلفة يف ا إلدارة العامة.
عدد
ا�سم الفرع
عدد
ا�سم الفرع
عدد
ا�سم الفرع
عدد
ا�سم الفرع
املوظفني
املوظفني
املوظفني
املوظفني
املركز الرئي�سي
اللويبدة
املدينة
جبل عمان
جبل احل�سني
الوحدات
ماركا
�شارع قري�ش
جبل التاج
حي االمري ح�سن
الها�شمي ال�شمايل
را�س العني
اال�شرفية
احلاووز
النزهة
املدينة الريا�ضية
ال�سالم
املجمع التجاري
�شارع أالمري حممد
طارق
ابو ن�صري
حي نزال
عبدون
ال�صويفية
اجلاردنز
ال�شمي�ساين

38
8
12
10
14
14
14
13
8
12
11
9
9
8
10
14
8
17
8
11
8
11
13
13
14
11

ق�صر �شبيب
أ�م أ�ذينة
اجلبيهة
الفحي�ص
ال�سلط
�سحاب
�صويلح
ابو علندا
اجلويدة
مرج احلمام
ناعور
املوقر
تالع العلي
مدينةامللكعبداهللالثاين

البقعة
املقابلني
القوي�سمة
البيادر
الزرقاء
اربد
عجلون
املفرق
جر�ش
مادبا
دير عال
الغويرية

11
10
13
8
13
11
9
11
9
11
8
4
9
7
9
10
9
14
14
19
11
15
12
13
7
8

الر�صيفة
الرمثا
ال�شونة ال�شمالية
ال�شونة اجلنوبية
دير ابي �سعيد
حكما
احل�صن
حطني
ايدون
امل�شارع
كفرجنة
�شارع فل�سطني
الكرامة
عوجان
�شارع اجلي�ش
الكرمية
الريموك
العقبة
الطفيلة
معان
الكرك
البوتا�س
البرتاء
ال�شوبك
م ؤ�تة
احل�سا

9
11
7
7
6
11
11
7
7
5
7
10
3
8
8
3
7
13
8
9
11
7
8
3
10
5

اجلبل ال�شمايل
املطار
ال�ضليل
االذاعة
البارحة
ال�شيدية
ام ال�سماق
االزرق ال�شمايل
حي مع�صوم
االطفـال
وادي �صقرة
الق�صر
مدينة احل�سن ال�صناعية
الرابية
عبداهلل غو�شة
ال�سوق املركزي
دوار القبة
زهران
املدينة املنورة
�سيتي مول
�شارع املدينة الطبية
اخلدمات امل�صرفية اخلا�صة
مكتب �صرافة املدورة
مكتب املعرب ال�شمايل

8
13
8
8
9
3
10
4
8
3
7
8
6
9
13
6
12
11
14
10
7
7
4
4
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 .3عدد موظفي فروع فل�سطني ،يف نهاية العام 2009

عدد املوظفني

ا�سم الفرع
ا إلدارة ا إلقليمية
رام اهلل
غزة
نابل�س
اخلليل
حلحول
بري زيت
خان يون�س
جنني
بيت حلم
يطا
ترم�سعيا
الظاهرية

55
27
15
22
25
12
11
12
18
14
11
12
12
246

املجموع
 .4عدد موظفي امل�صرف الدويل للتجارة والتمويل� /سور ّية ،يف نهاية العام 2009

ا�سم الفرع
ا إلدارة العامة
احلجاز
الباك�ستان
املريديان
خميم الريموك
حو�ش بال�س
دوما
م�شروع دمر
احلريقة

عدد املوظفني
159
16
16
12
9
6
8
8
8

ا�سم الفرع
جرمانا
ق�صاع
املزة
حم�ص
طرطو�س
حلب ـ في�صل
حلب ـ �شرياتون
حلب ـ جميلية
حلب ـ ال�شيخ جنار

عدد املوظفني
8
7
8
12
11
14
9
11

حتت الت أ��سي�س

ا�سم الفرع
حلب ـ �شهباء مول
درعا
حماة
احل�سكة
الالذقية
ال�سويداء
الزبداين
القام�شلي
املجموع

ال�سكان للتجارة والتمويل /اجلزائر ،يف نهاية العام 2009
 .5عدد موظفي بنك إ

ا�سم الفرع

ا إلدارة العامة
دايل �إبراهيم
البليدة
وهران
�سطيف
دار البي�ضاء
املجموع

106

عدد املوظفني
8
10
11
7
15
9
8
8
398

عدد املوظفني
112
27
15
22
13
9
198

طبيعة عمل ال�شركات التابعة وجماالت ن�شاطها
ا�سم ال�شركة

نوع ال�شركة

الن�شاط الرئي�سي

ر أ��س املال املدفوع ن�سبة م�ساهمة
البنك
(مليون دينار)

امل�صرف الدو ّ
يل للتجارة والتمويل � /سور ّية

م�ساهمة مغفلة

القيام بكافة أالعمال امل�صرف ّية
التجار ّية

41.9

٪49.0

بنك ا إل�سكان للتجارة والتمويل  /اجلزائر

م�ساهمة عامة

القيام بكافة أالعمال امل�صرف ّية
التجار ّية

98.1

٪61.2

التمويلي
ال�شركة املُتخ�ص�صة للت أ�جري
ّ

م�ساهمة خا�صة

التمويلي
القيام ب أ�عمال الت أ�جري
ّ

20.0

٪100.0

�شركة أُالردن وفل�سطني لال�ستثمارات املال ّية  /رام اهلل

م�ساهمة خا�صة

أ�عمال الو�ساطة املال ّية

2.5

٪99.9

يل الدو ّ
�شركة املركز املا ّ
يل

ذات م� ؤس�ولية حمدودة أ�عمال الو�ساطة املال ّية

4.0

٪77.5

أُالردن ّية لال�ستثمارات العقار ّية واخلدمات التجار ّية

ذات م� ؤس�ولية حمدودة القيام ب أ�عمال امتالك و�إدارة
أالرا�ضي والعقارات

0.04

٪100.0
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الدارة  -كما يف 2009/12/31
نبذة تعريفية عن جمل�س إ

الدارة ـ املدير العام
معايل الدكتور مي�شيل عي�سى مو�سى مارتو  /رئي�س جمل�س إ
تاريخ امليالد1940/8/21 :

امل ؤ�هل العلمي :دكتوراه اقت�صاد  /عام 1970
 -وزير مال ّية خالل الفرتة ()2003 – 1998

 رئي�س هيئة أالوراق املال ّية أُالردن ّية خالل الفرتة ()1998 – 1997

املركزي أُالرد ّ
ين خالل الفرتة ()1997 – 1989
افظ البنك
ّ

 نائب محُ مدير عام بنك أُالردن خالل الفرتة ()1989 – 1987
 نائب مدير عام بنك أُالردن خالل الفرتة ()1987 – 1979
 نائب مدير عام �شركة �صناعة أال�سمدة أُالردن ّية خالل الفرتة ()1979 – 1977
 اقت�صادي يف البنك الدويل  /وا�شنطن خالل الفرتة ()1977 – 1975م�ست�شار �سمو أالمري احل�سن بن طالل ورئي�س الدائرة االقت�صادية يف اجلمعية العلمية امللكية خالل الفرتة ()1975 – 1971
 مدير دائرة أالبحاث والدرا�سات االقت�صاد ّية يف البنك املركزي أُالرد ّين خالل الفرتة ()1971 – 1969
 رئي�س جمل�س �إدارة جمعية البنوك يف أُالردن خالل الفرتة ()2009 - 2005
 رئي�س جمل�س �إدارة ال�شركة أُالردن ّية إلعادة متويل الرهن العقاري خالل الفرتة ()1997 - 1996
 رئي�س جمل�س �إدارة بنك ا إلمناء ال�صناعي خالل الفرتة ()1997 - 1994 نائب رئي�س جمل�س �إدارة بنك ا إلمناء ال�صناعي خالل الفرتة ()1994 - 1992ع�ضو جمل�س �إدارة �إحتاد امل�صارف العرب ّية خالل الفرتة ()2009 - 2005ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة البوتا�س العرب ّية خالل الفرتة ()1997 - 1991ع�ضوياته يف جلان جمل�س �إدارة البنك:
 اللجنة التنفيذ ّية جلنة �إدارة املخاطر جلنة التحكم امل ؤ��س�سيع�ضوياته يف هيئات وجمال�س �إدارة أ�ُخرى:
 رئي�س جمل�س �إدارة امل�صرف الدو ّيل للتجارة والتمويل � /سور ّية
 رئي�س جمل�س �إدارة بنك ا إل�سكان للتجارة والتمويل  /اجلزائرالتمويلي
 رئي�س جمل�س �إدارة ال�شركة املُتخ�ص�صة للت أ�جريّ
يل الدو ّ
 رئي�س هيئة مديري �شركة املركز املا ّيل
 نائب رئي�س جمل�س �إدارة بنك أُالردن الدو ّيل  /لندن
 نائب رئي�س هيئة مديري �شركة ا إل�سكان لال�ستثمارات ال�سياح ّية والفندق ّية ع�ضو جمل�س �إدارة جمعية البنوك يف أُالردن ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة أُالردن الدول ّية للت أ�مني ع�ضو جمل�س أُ�مناء م ؤ��س�سة ا ُحل�سني لل�سرطان
 ع�ضو جمل�س أُ�مناء جامعة الريموك ع�ضو هيئة ُمديري �صندوق ا ُللبداع والتف ّوق
حل�سني إ
 ع�ضو املجل�س ا إلقت�صادي وا إلجتماعي و رئي�س جلنة ال�سيا�سات ا إلقت�صادية108

الدارة
ال�شيخ علي بن جا�سم بن حممد آ�ل ثاين  /نائب رئي�س جمل�س إ

تاريخ امليالد1960/1/1 :

امل ؤ�هل العلمي :بكالوريو�س اقت�صاد وعلوم �سيا�س ّية  /عام 1983

ع�ضوياته يف جلان جمل�س �إدارة البنك:
 جلنة التدقيقع�ضوياته يف هيئات وجمال�س �إدارة أ�ُخرى:
 رئي�س جمل�س �إدارة �شركة املالحة القطر ّية ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة املالحة العرب ّية  /الكويت ع�ضو جمل�س �إدارة ال�شركة القطر ّية ال�سور ّية لال�ستثمار ع�ضو جمل�س �إدارة امل�صرف الدو ّيل للتجارة والتمويل � /سور ّية

ال�سيد عبد اهلل مبارك نا�صر آ�ل خليفة

الوطني
ممثل بنك قطر
ّ
تاريخ امليالد1973/9/25 :
امل ؤ�هل العلمي :بكالوريو�س �إدارة أ�عمال  /عام 1995
ع�ضوياته يف جلان جمل�س �إدارة البنك:
 اللجنة التنفيذ ّيةع�ضوياته يف هيئات وجمال�س �إدارة أ�ُخرى:
 نائب رئي�س جمل�س �إدارة ال�شركة القطر ّية لتجارة اللحوم واملوا�شي ع�ضو جمل�س �إدارة ال�شركة الكويت ّية القطر ّية إلدارة امل�شاريع العقار ّيةالعاملي  /جمعية رجال أالعمال القطر ّيني
 ع�ضو ُمنتدى االقت�صادّ

ال�سيد يو�سف حممود ح�سني النعمة

الوطني
ممثل بنك قطر
ّ
تاريخ امليالد1965/1/5 :
امل ؤ�هل العلمي :بكالوريو�س �إدارة طريان  /عام  ،1989دبلوم �إدارة أ�عمال  /عام 2004
ع�ضوياته يف جلان جمل�س �إدارة البنك:
 جلنة التدقيقع�ضوياته يف هيئات وجمال�س �إدارة أ�ُخرى:
 ع�ضو جمل�س �إدارة امل�صرف الدو ّيل للتجارة والتمويل � /سور ّية

ال�سيد حممد علي عي�سى اخلليفي

الوطني
ممثل بنك قطر
ّ
تاريخ امليالد1960/6/16 :
امل ؤ�هل العلمي :بكالوريو�س حا�سب �آ ّ
يل  /عام 1987
ع�ضوياته يف جلان جمل�س �إدارة البنك:
 جلنة الرت�شيح واملُكاف أ�ة جلنة �إدارة املخاطرع�ضوياته يف هيئات وجمال�س �إدارة أ�ُخرى:
 نائب رئي�س جمل�س �إدارة بنك املن�صور  /العراق109

ال�سيد علي عبد اهلل أ�حمد دروي�ش

الوطني
ممثل بنك قطر
ّ
تاريخ امليالد1970/1/1 :
امل ؤ�هل العلمي :بكالوريو�س �إدارة أ�عمال  /عام 1994
ع�ضوياته يف جلان جمل�س �إدارة البنك:
 جلنة التح ُّكم امل ؤ��س�سيع�ضوياته يف هيئات وجمال�س �إدارة أ�ُخرى:
 -ال يوجد

ال�سيد حمود جا�سم حممد الفالح

ممثل املجموعة اال�ستثمار ّية العقار ّية الكويت ّية
تاريخ امليالد1961/6/15 :
امل ؤ�هل العلمي :بكالوريو�س جتارة دول ّية  /عام 1987
ع�ضوياته يف جلان جمل�س �إدارة البنك:
 جلنة التدقيق جلنة التح ُّكم امل ؤ��س�سيع�ضوياته يف هيئات وجمال�س �إدارة أ�ُخرى:
 -ال يوجد

ال�سيد حممد �سعد حممد املنيفي

ممثل املجموعة اال�ستثمار ّية العقار ّية الكويت ّية
تاريخ امليالد1959/7/17 :
امل ؤ�هل العلمي :لي�سان�س حقوق  /عام  ،1991بكالوريو�س هند�سة  /عام 1984
 مدير ا�ستثمار أ�ول � -إدارة امل ؤ��س�سات وامل�شاريع اجلديدة  -الهيئة العامة لال�ستثمار  /الكويتع�ضوياته يف جلان جمل�س �إدارة البنك:
 اللجنة التنفيذ ّية جلنة الرت�شيح واملكاف أ�ةع�ضوياته يف هيئات وجمال�س �إدارة أ�ُخرى:
ال�صحي  /الكويت
 رئي�س اللجنة الت أ��سي�سية ل�شركة ُم�ست�شفيات ال�ضمانّ
 رئي�س اللجنة الت أ��سي�سية ل�شركة املدينة الطبية التخ�ص�صية للمنطقة اجلنوبية  /الكويت نائب رئي�س اللجنة الت أ��سي�سية ل�شركة املناطق احلدودية ال�صناعية  /الكويت ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة بريد �سرتيت العقار ّية  /الواليات املتحدة االمريك ّيةاخلليجي  /اململكة العربية ال�سعودية
 ع�ضو جمل�س �إدارة هيئة الربط الكهربائي لدول جمل�س التعاونّ
 -ع�ضو جمل�س �إدارة بنك ا إل�سكان للتجارة والتمويل  /اجلزائر
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ال�سيد حممد حممد علي بن يو�سف

اخلارجي
ممثل امل�صرف الليبي
ّ
تاريخ امليالد1960/12/5 :
امل ؤ�هل العلمي :ماج�ستري متويل وم�صارف  /عام  ،2004بكالوريو�س محُ ا�سبة  /عام 1983
اخلارجي
 مدير �إدارة املُحا�سبة  /امل�صرف الليبيّ
عربي  /عام 2004
 حما�سب و ُمراجع قانوين ّليبي  /عام 1993
 حما�سب و ُمراجع قانوين ّع�ضوياته يف جلان جمل�س �إدارة البنك:
 جلنة الرت�شيح واملُكاف أ�ة جلنة التدقيقع�ضوياته يف هيئات وجمال�س �إدارة أ�ُخرى:
 رئي�س جمل�س �إدارة بنك امل ؤ��س�سة امل�صرف ّية أالهل ّية  /ليبيا رئي�س اللجنة التنفيذية – بنك امل ؤ��س�سة امل�صرف ّية أالهل ّية  /ليبياالتمويلي  /ليبيا
 رئي�س جلنة م�شروع قانون الت أ�جريّ
 رئي�س اجلمعية العمومية  -احتاد امل�صارف العرب ّية  /بريوت ع�ضو جمل�س �إدارة احتاد امل�صارف العرب ّية  /بريوت ع�ضو جلنة تدقيق  -احتاد امل�صارف العرب ّية  /بريوتالتمويلي
 ع�ضو جمل�س �إدارة ال�شركة الليب ّية للت أ�جريّ
الوطني  /ليبيا
 ع�ضو جمل�س التخطيطّ
 ع�ضو اجلمعية العمومية ل�صندوق ا إلمناء ا إلقت�صادي وا إلجتماعي /ليبيا رئي�س جلنة املراجعة واملخاطر  /م�صرف �إفريقيا اال�ستوائ ّية اوغندا (�سابق ًا) نائب رئي�س جمل�س �إدارة م�صرف �إفريقيا اال�ستوائ ّية اوغندا (�سابق ًا)هلي  /ليبيا (�سابق ًا)
 -نائب رئي�س جمل�س �إدارة امل�صرف أال ّ

ال�سيد خمتار علي القنا�ص

اخلارجي
ممثل امل�صرف الليبي
ّ
تاريخ امليالد1953/9/11 :
امل ؤ�هل العلمي :ماج�ستري قانون ُمقارن  /عام 1982
 م�ست�شار قانوين يف �شركة ليبيا للت أ�منياخلارجي والتعاون الدو ّ
يل
 أ�مني �ش ؤ�ون التعاون باللجنة ال�شعبية العامة لالت�صالّ
اخلارجي والتعاون الدو ّ
يل
 أ�مني �ش ؤ�ون االحتاد ا إلفريقي باللجنة ال�شعبية العامة لالت�صالّ
ع�ضوياته يف جلان جمل�س �إدارة البنك:
 اللجنة التنفيذ ّيةع�ضوياته يف هيئات وجمال�س �إدارة أ�ُخرى:
 ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة اال�ستثمارات النفط ّية ع�ضو جمل�س �إدارة بنك �شمال �إفريقيا  /بريوت ع�ضو جمل�س �إدارة ال�شركة العرب ّية للخدمات البرتول ّية111

ال�سيد ثابت عي�سى العايد الور

ممثل امل ؤ��س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي ُ /أ
الردن
تاريخ امليالد1957/2/11 :
امل ؤ�هل العلمي :بكالوريو�س �آالت زراعية  /عام 1980
ع�ضوياته يف جلان جمل�س �إدارة البنك:
 اللجنة التنفيذ ّية جلنة �إدارة املخاطرع�ضوياته يف هيئات وجمال�س �إدارة أ�ُخرى:
 رئي�س هيئة ُمديري ال�شركة الوطنية للمياه املعدن ّية ال�سبيل ذ.م.م رئي�س هيئة ُمديري ال�شركة الوطنية ل�صناعة التقنيات االلكرتون ّية ذ.م.م رئي�س هيئة ُمديري ال�شركة العامل ّية للمياه املعدن ّية (قطر) ذ.م.م رئي�س هيئة ُمديري �شركة املياه لل�صناعة واال�ستثمار ذ.م.م نائب رئي�س هيئة ُمديري �شركة منطقة كادبي ال�صناع ّية ذ.م.م ع�ضو هيئة مديري �شركة مياه أُالردن  /مياهنا ع�ضو هيئة ُمديري ال�شركة أُالردن ّية ل�صناعة ا آلليات املُتخ�ص�صة ذ.م.م ع�ضو هيئة ُمديري ال�شركة أُالردن ّية املُتقدمة لت�شكيل املعادن ذ.م.م ع�ضو هيئة كلنا أُالردن ع�ضو جمل�س �إدارة مركز امللك عبد اهلل الثاين للت�صميم والتط ّوير ()KADDB ع�ضو جمل�س �إدارة غرفة �صناعة أُالردن ع�ضو جمل�س �إدارة غرفة �صناعة الزرقاء -ع�ضو جمل�س �إدارة البحث العلمي يف اجلامعة أُالردن ّية

ال�سيد جهاد علي أ�حمد ال�شرع

ممثل امل ؤ��س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي ُ /أ
الردن
تاريخ امليالد1958/3/21 :
امل ؤ�هل العلمي :ماج�ستري اقت�صاد  /عام 2003
ع�ضوياته يف جلان جمل�س �إدارة البنك:
 جلنة التح ُّكم امل ؤ��س�سي جلنة التدقيقع�ضوياته يف هيئات وجمال�س �إدارة أ�ُخرى:
 -ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة أال�سواق احلرة أُالردن ّية
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ال�سيد أ�حمد بن �سعيد بن حممد املحرزي

ممثل وزارة املال ّية � /سلطنة ُعمان
تاريخ امليالد1961/11/23 :
امل ؤ�هل العلمي :ماج�ستري قانون  /عام 2001
 مدير عام �صندوق تقاعد موظفي اخلدمة املدنية � /سلطنة ُعمانع�ضوياته يف جلان جمل�س �إدارة البنك:
 جلنة �إدارة املخاطرع�ضوياته يف هيئات وجمال�س �إدارة أ�ُخرى:
 ع�ضو جمل�س �إدارة بنك ظفار ع�ضو جمل�س �إدارة ال�شركة العامل ّية إلدارة الفنادق -ع�ضو جمل�س �إدارة ال�شركة ال ُعمان ّية العامل ّية للتنم ّية واال�ستثمار

الدارة
ال�سيد حمي الدين عبد احلميد علي العلي  /أ�مني �سر جمل�س إ
تاريخ امليالد1941/5/14 :

امل ؤ�هل العلمي :بكالوريو�س حما�سبة  /عام 1972

 -حا�صل على و�سام اال�ستقالل من الدرجة الثالثة  /عام 1988

 -حا�صل على و�سام اال�ستقالل من الدرجة الثانية  /عام 2002

الع�ضويات احلالية
 نائب رئي�س جمل�س �إدارة �شركة االحتاد لل�صناعات الفنية املتطورة ع�ضو جمل�س �إدارة امل�صرف الدو ّيل للتجارة والتمويل � /سور ّية
 -ع�ضو جمل�س �إدارة بنك ا إل�سكان للتجارة والتمويل  /اجلزائر

الع�ضويات ال�سابقة
 ع�ضو جمل�س �إدارة بنك االحتاد لالدخار واال�ستثمار (ع�ضو اللجنة التنفيذ ّية – رئي�س جلنة التدقيق) خالل الفرتة ()2007 – 1984 ع�ضو جمل�س �إدارة ونائب رئي�س جمل�س �إدارة �شركة املُ�ستثمرون العرب املتحدون خالل الفرتة ()2007 – 1994 -ع�ضو جمل�س �إدارة ونائب رئي�س جمل�س �إدارة �شركة االتحّ اد لال�ستثمارات املال ّية خالل الفرتة ()2007 – 1996

الدارة
مركز كل ع�ضو من أ�ع�ضاء جمل�س إ
ا�سم ع�ضو جمل�س الإ دارة
معايل الدكتور مي�شيل عي�سى مو�سى مارتو
ال�شيخ علي بن جا�سم �آل ثاين
ال�سيد عبد اهلل مبارك نا�صر �آل خليفة
ال�سيد يو�سف حممود ح�سني النعمة
ال�سيد حممد علي عي�سى اخلليفي
ال�سيد علي عبد اهلل أ�حمد دروي�ش
ال�سيد حمود جا�سم حممد الفالح
ال�سيد حممد �سعد حممد املنيفي
ال�سيد حممد حممد علي بن يو�سف
ال�سيد خمتار علي القنا�ص
ال�سيد ثابت عي�سى العايد الور
ال�سيد جهاد علي أ�حمد ال�شرع
ال�سيد أ�حمد بن �سعيد املحرزي
* ح�صة اجلهة التي ميثلها الع�ضو

تاريخ التعيني
يف املجل�س
2004/4/8
1997/5/5
2008/1/31
2008/1/31
2008/1/31
2009/4/19
2009/4/5
2005/4/2
2007/6/14
2007/6/14
2007/10/1
2009/2/25
2005/4/2

اجلهة التي ميثلها

ت�صنيف الع�ضو

تنفيذي – غري م�ستقل
نف�سه
غري تنفيذي – م�ستقل
نف�سه
غري تنفيذي – غري م�ستقل
غري تنفيذي – غري م�ستقل
بنك قطر الوطني
غري تنفيذي – غري م�ستقل
غري تنفيذي – غري م�ستقل
غري تنفيذي – غري م�ستقل
املجموعة اال�ستثمارية العقارية الكويتية
غري تنفيذي – غري م�ستقل
غري تنفيذي – غري م�ستقل
امل�صرف الليبي اخلارجي
غري تنفيذي – غري م�ستقل
غري تنفيذي – غري م�ستقل
االجتماعي/الردن
أُ
امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان
غري تنفيذي – غري م�ستقل
غري تنفيذي – م�ستقل
وزارة املالية � /سلطنة عُ مان

احل�صة يف
ر�أ�سمالالبنك*
%0.113
%0.004
%33.950

%18.613
%15.873
%15.389
%2.976
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عدد أ
الدارة و أ�قاربهم وال�شركات املُ�سيطر عليها
الوراق املال ّية من قبل أ�ع�ضاء جمل�س إ
ا�سم ع�ضو جمل�س الإ دارة

اجلن�سية

عدد الأ وراق املاليّة
اململوكة
من قبل الع�ضو

عدد الأ وراق املاليّة
ال�شركات املُ�سيطر
اململوكة من قبل
عليها من قبل
الزوجة والأ والد الق�صر
الع�ضو

2008

2009

2008

ال�شركات املُ�سيطر
عليها من قبل
الزوجة والأ والد
الق�صر

2009 2008 2009 2008 2009

معايل الدكتور مي�شيل عي�سى مو�سى مارتو

أ�ُردنيّة

270,000

285,135

-

-

-

-

-

-

ال�شيخ علي بن جا�سم �آل ثاين

قطرية

-

10,000

-

-

-

-

-

-

ال�سيد عبد اهلل مبارك نا�صر �آل خليفة

قطرية

-

-

-

-

-

-

-

-

ال�سيد يو�سف حممود ح�سني النعمة

قطرية

-

-

-

-

-

-

-

-

ال�سيد حممد علي عي�سى اخلليفي

قطرية

-

-

-

-

-

-

-

-

ال�سيد علي عبد اهلل أ�حمد دروي�ش

قطرية

-

-

-

-

-

-

-

-

ال�سيد حمود جا�سم حممد الفالح

كويتية

-

-

-

-

-

-

-

-

ال�سيد حممد �سعد حممد املنيفي

كويتية

-

-

-

-

-

-

-

-

ال�سيد حممد حممد علي بن يو�سف

ليبية

-

-

-

-

-

-

-

-

ال�سيد خمتار علي القنا�ص

ليبية

-

-

-

-

-

-

-

-

ال�سيد ثابت عي�سى العايد الور

أ�ُردنيّة

-

-

-

-

-

-

-

-

ال�سيد جهاد علي أ�حمد ال�شرع

أ�ُردنيّة

-

-

-

-

-

-

-

-

ال�سيد أ�حمد بن �سعيد املحرزي

عُ مانيّة

-

-

-

-

-

-

-

-

االلتزام مبيثاق التح ُكّم امل ؤ��س�سي
�س�سي من حيث:
مل يتم االلتزام بن�صو�ص ميثاق التح ُّكم امل ؤ� ّ
 عدد أالع�ضاء امل�ستقلني يف ت�شكيلة جمل�س ا إلدارة. عدد أالع�ضاء امل�ستقلني يف ت�شكيلة جلنة التدقيق وجلنة الرت�شيح واملُكاف آ�ت.وذلك ب�سبب أ�ن تركيبة هيكل ر أ��س املال لدى البنك لها خ�صو�صية من حيث أ�ن �ستة ُم�ساهمني من ذوي ال�شخ�صيات االعتبار ّية العامة ميلكون
� 228,860,001سهم ًا ومبا ن�سبته  %90.817من ر أ��س املال ،وه ؤ�الء م ؤ�هلني مبوجب أ�حكام املادة  135من قانون ال�شركات للتمثيل يف املجل�س مبا
يتنا�سب مع ن�سبة ُم�ساهماتهم يف ر أ��س املال �إذا كانت الن�سبة التي ميلكونها ت ؤ�هلهم لع�ضوية أ�و أ�كرث يف املجل�س.

الدارة
عدد وتواريخ اجتماعات جمل�س إ
عقد جمل�س �إدارة البنك ثمانية اجتماعات خالل العام  2009كانت بتاريخ  1/28و 2/19و 3/26و 4/30و 6/11و 7/30و 10/28و ،12/24هذا
وقد ح�ضر اجتماعات جمل�س ا إلدارة جميع أالع�ضاء.
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الدارة
جلان جمل�س إ

توجد ملجل�س ا إلدارة خم�س جلان ،ولكل جلنة من هذه اللجان مرجعيتها و�صالحيتها ،وهذه اللجان هي:

اللجنة التنفيذية

تتكون اللجنة التنفيذ ّية من خم�سة أ�ع�ضاء ،وقد عقدت خم�سة اجتماعات خالل العام  ،2009أ
والع�ضاء احلاليون يف هذه اللجنة هم ال�سادة:
• معايل الدكتور مي�شيل عي�سى مو�سى مارتو
• حممد �سعد حممد املنيفي
• عبد اهلل مبارك نا�صر �آل خليفة
• ثابت عي�سى العايد الور
• خمتار علي القنا�ص

جلنة التدقيق

تتكون جلنة التدقيق من خم�سة أ�ع�ضاء ،وقد عقدت ثمانية اجتماعات خالل العام  ،2009أ
والع�ضاء احلاليون يف هذه اللجنة هم ال�سادة:
• ال�شيخ علي بن جا�سم بن حممد �آل ثاين
• يو�سف حممود ح�سني النعمة
• حممد حممد علي بن يو�سف
• حمود جا�سم حممد الفالح
• جهاد علي أ�حمد ال�شرع

جلنة الرت�شيح واملكاف أ�ة

تتكون جلنة الرت�شيح واملُكاف أ�ة من ثالثة أ�ع�ضاء ،وقد عقدت �إجتماع ًا واحد ًا خالل العام  ،2009أ
والع�ضاء احلاليون يف هذه اللجنة هم ال�سادة:
• حممد حممد علي بن يو�سف
• حممد علي عي�سى اخلليفي
• حممد �سعد حممد املنيفي

جلنة �إدارة املخاطر

تتكون جلنة �إدارة املخاطر من أ�ربعة أ�ع�ضاء ،وقد عقدت �إجتماع ًا واحد ًا خالل العام  ،2009أ
والع�ضاء احلاليون يف هذه اللجنة هم ال�سادة:
• معايل الدكتور مي�شيل عي�سى مو�سى مارتو
• حممد علي عي�سى اخلليفي
• ثابت عي�سى العايد الور
• أ�حمد بن �سعيد املحرزي

�س�سي
جلنة التحكُّم امل ؤ� ّ

�س�سي من أ�ربعة أ�ع�ضاء ،ومل تعقد خالل العام  2009أ�ية �إجتماعات ،أ
والع�ضاء احلاليون يف هذه اللجنة هم ال�سادة:
تتكون جلنة التح ُّكم امل ؤ� ّ
• معايل الدكتور مي�شيل عي�سى مو�سى مارتو
• حمود جا�سم حممد الفالح
• علي عبد اهلل أ�حمد دروي�ش
• جهاد علي أ�حمد ال�شرع
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ال�سلطة التنفيذ ّية  -كما يف 2009/12/31
الدارة العليا ذوي ُ
نبذة تعريفية عن إ

ال�سيد عمر زهري عبد الفتاح ملح�س
املن�صب :رئي�س املجموعة امل�صرف ّية
تاريخ امليالد1960/3/30 :
تاريخ التعيني2002/8/1 :

تخ�ص�ص مال ّية وم�صرف ّية دول ّية  /عام 1991
امل ؤ�هل العلمي :ماج�ستري يف �إدارة أالعمال ّ

بنك ا إل�سكان للتجارة والتمويل ،ثم َ
ميتلك ال�سيد عمر ملح�س خرب ًة م�صرف ّي ًة ُ
كنائب
عمل ٍ
تفوق الع�شرين عام ًا ،حيث بد أ� حياتَه العمل ّية عام  1985يف ِ
لل ُمدير العام لبنك الدوحة عام  ،1999و أ��صبح عام ُ 2000مدير ًا رئي�سي ًا يف م ؤ��س�س ِة االين�س كابيتل أالمريك ّية  /مكتب البحرين (وهي من ُكربى
ا�ستلم من�صب رئي�س املجموعة
كمدير إلدارة اخلزين ِة واال�ستثمار� ،إىل أ�ن
�شركات �إدارة اال�ستثمار بالعامل) ،ثم عا َد والتحقَ بالبنك عام 2002
ٍ
َ
امل�صرف ّية يف �آذار من عام .2009
ع�ضوياته يف جلان جمل�س �إدارة البنك :ال يوجد
ع�ضوياته يف هيئات وجمال�س �إدارة أ�ُخرى:
• نائب رئي�س هيئة ُمديري �شركة مياه أُالردن (مياهنا)
• ع�ضو جمل�س �إدارة امل�صرف الدو ّ
يل للتجارة والتمويل � /سور ّية
• ع�ضو جمل�س �إدارة املجموعة العرب ّية أُالردن ّية للت أ�مني
• ع�ضو هيئة �إدارة الوحدة اال�ستثمار ّية  /امل ؤ��س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي – أُالردن
يل الدو ّ
• ع�ضو هيئة ُمديري �شركة املركز املا ّ
يل
• ع�ضو هيئة ُمديري مركز امللك عبد اهلل الثاين للت�صميم والتط ّوير ()KADDB

ال�سيد أ��سامه جميل أ�حمد احلاج يحيى

املن�صب :رئي�س جمموعة العمليات
تاريخ امليالد1963/11/22 :
تاريخ التعيني1988/8/11 :
امل ؤ�هل العلمي :ماج�ستري علوم مال ّية وم�صرف ّية  /عام 1995
امل ؤ�هل املهني:
مريكي لل ُمدققني الداخليني ()The IIA
• ( / Certification in Control & Risk Self Assessment (CCSAعام  ،2002املعهد أال ّ
• (  / Certified Fraud Examiner (CFEعام Association of certified Fraud Examiners - 2007
مريكي لل ُمدققني الداخليني ()The IIA
• (  / Certified Internal Auditor (CIAعام  ،2009املعهد أال ّ
اجللي َ
عال من املعرف ِة واخلربة ،واملُ�ساهمة الف ّعالة
خالل م�سرية عمل ال�سيد أ��سامة احلاج التي فاقت الع�شرينَ عام ًا ،والتي مت ّيزت ُمب�ستوى ٍ
كان من ّ
جاح وا إلجنازات الكبرية ،حيث َ
عمل ال�سيد أ��سامه احلاج َ
بنك
خالل ال َعقدين املا�ضيني لدى ِ
ّ
برقي هذه امل ؤ��س�سة آلفاقٍ رحبة ،أ�ن تُك ّلل هذه الفرتة بال ّن ِ
من�صب املُدقق العام للبنك يف العام
الداخلي �إىل أ�ن تب ّو أ�
ّدقيق
جمال التّدقيق
ا إل�سكان للتجارة والتمويل يف ِ
الداخلي ،ثم تد ّر َج بكا ّفة مراتب وظائف الت ِ
َ
ّ
ّ
الداخلي على كافة أالن�شطة لدى البنك� ،إىل
اكت�سب يف هذه الفرتة اخلربات العلم ّية والعمل ّية التي أ�هّ لت ُه إلدارة وتوجي ِه عمليات التّدقيق
 ،2007وقد
َ
ّ
ا�ستلم د ّفة رئا�سة جمموع ِة العمل ّيات يف البنك يف �آذار من العام .2009
أ�ن َ
ع�ضوياته يف جلان جمل�س �إدارة البنك :ال يوجد
ع�ضوياته يف هيئات وجمال�س �إدارة أ�ُخرى:
• ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة املُن�ش آ�ت العقار ّية أُالردن ّية
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ال�سيد كمال حمدي يو�سف يغمور

املن�صب :رئي�س جمموعة اخلدمات امل�صرف ّية أ
للفراد
تاريخ امليالد1956/6/10 :
تاريخ التعيني1975/6/25 :
امل ؤ�هل العلمي :بكالوريو�س محُ ا�سبة  /عام 1984
عمل ال�سيد كمال يغمور لدى بنك ا إل�سكان للتجارة والتمويل ُمنذ عام  ،1975وتركزت خرباته يف �إدارة اخلدمات امل�صرف ّية أ
للفراد �إبتداء ًا من ُمدير
تنفيذي إلدارة الفروع والبيع ،كما �شغل من�صب ُمدير عام لبنك ا إل�سكان للتجارة والتمويل  /اجلزائر.
ّ
ع�ضوياته يف جلان جمل�س �إدارة البنك :ال يوجد
ع�ضوياته يف هيئات وجمال�س �إدارة أ�ُخرى:
التمويلي
• ع�ضو جمل�س �إدارة ال�شركة املُتخ�ص�صة للت أ�جري
ّ
• ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة االحتاد لل�صناعات املُتط ّورة
• ع�ضو جمل�س �إدارة ال�شركة أُالردن ّية ل�صناعة أالدو ّية البيطر ّية (جوفت)
• ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة ال�شرق أالو�سط خلدمات الدفع (ما�سرت كارد)

ال�سيد حممد علي حممد �إبراهيم

املن�صب :رئي�س جمموعة أ
العمال امل�صرف ّية لل�شركات
تاريخ امليالد1969/2/26 :
تاريخ التعيني2004/11/4 :
امل ؤ�هل العلمي :دبلوم محُ ا�سبة  /عام 1988
�شغل ال�سيد حممد �إبراهيم منا�صب �إدار ّية يف عدة بنوك حمل ّية و�إقليم ّية ودول ّية يف أُالردن.
ع�ضوياته يف جلان جمل�س �إدارة البنك :ال يوجد
ع�ضوياته يف هيئات وجمال�س �إدارة أ�ُخرى:
التمويلي
• ع�ضو جمل�س �إدارة ال�شركة املُتخ�ص�صة للت أ�جري
ّ
يل الدو ّ
• ع�ضو هيئة ُمديري �شركة املركز املا ّ
يل

ال�سيد �سيزر هاين عزيز قوالجن

املن�صب :رئي�س جمموعة اال�ستثمار ومتويل امل�شاريع الكبرية
تاريخ امليالد1964/8/22 :
تاريخ التعيني2008/11/2 :
امل ؤ�هل العلمي :ماج�ستري متويل �شركات  /عام 1997
االجتماعي  /دائرة اال�ستثمار والتمويل ،حيث َ
ان�ضم
لل�ضمان
بد أ� ال�سيد �سيزر حياتَه العمل ّية يف امل ؤ� ّ�س�سة العا ّمة
ِ
عمل فيها مل ّدة �سبع �سنوات .بعد ذلك َّ
ّ
قبل أ�ن َ
�ست �سنوات َ
ال�سعودي
ينتقل �إىل البنك
دير
رئي�سي يف ن�شاط متويل ال�شركات وملدة ّ
ّ
�إىل �شركة �آرثر أ�ندر�سون يف اململكة العرب ّية ال�سعود ّية ك ُم ٍ
ٍّ
دير عام ملجموعة اال�ستثمار والتمويل .وقبل ان�ضمام ال�سيد �سيزر �إىل بنك ا إل�سكان للتجارة والتمويل َ
كرئي�س
عمل
ٍ
مريكي (�سامبا) ك ُم�ساعد ُم ٍ
أال ّ
والتجاري يف اململكة العرب ّية ال�سعود ّية والتي ُت ّقدر قيم ُة ا�ستثماراتها بـ  750مليون دوالر.
ال�صناعي
تنفيذي ل�شركة أ�برام لال�ستثمار
ٍّ
ّ
ّ
ع�ضوياته يف جلان جمل�س �إدارة البنك :ال يوجد
ع�ضوياته يف هيئات وجمال�س �إدارة أ�ُخرى :ال يوجد
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ال�سيد منر زكي يو�سف البكري

املن�صبُ :مدير قطاع االئتمان
تاريخ امليالد1944/9/12 :
تاريخ التعيني2007/10/29 :
امل ؤ�هل العلمي :بكالوريو�س محُ ا�سبة  /عام 1967
العربي يف عام  ،1967وكان
ميتلك ال�سيد منر البكري خربة م�صرف ّية طويلة يف جمايل أالعمال امل�صرف ّية والت�سهيالت االئتمان ّية ،والتحق بالبنك
ّ
العربي.
قليمي  /دائرة ت�سهيالت البلدان العرب ّية يف البنك
ّ
�آخر من�صب تقلده هو ُمدير � إ ّ
ع�ضوياته يف جلان جمل�س �إدارة البنك :ال يوجد
ع�ضوياته يف هيئات وجمال�س �إدارة أ�ُخرى:
ال�صناع ّية
• ع�ضو جمل�س �إدارة م ؤ��س�سة املدن ّ

ال�سيد ريا�ض علي أ�حمد الطويل

املن�صبُ :مدير �إدارة اخلزينة
تاريخ امليالد1971/9/1 :
تاريخ التعيني2007/7/22 :
امل ؤ�هل العلمي :بكالوريو�س اقت�صاد  /عام 1992
امل ؤ�هل املهني� :شهادة ( / Chartered Financial Analyst (CFAعام 2000
�إنطلقت امل�سري ُة العمل ّية لل�سيد ريا�ض الطويل ك ُمتعامل عمالت أ�جنب ّية لدى �إدار ِة اخلزينة يف بنك ا إل�سكان للتجارة والتمويل خالل عام ،1992
عدد من البنوك أُالردن ّية
تعك�س خربتَه وكفاءتَه املُتم ّيزة يف جماالت التّدقيق
الداخلي واال�ستثمارات الدول ّية ،ثم عمل لدى ٍ
وتد ّر َج يف ع ّدة وظائف ها ّمة ُ
ّ
وا إلقليم ّية (بنك املال أُالرد ّ
ين وامل ؤ� ّ�س�سة العرب ّية امل�صرف ّية  /البحرين) ،ليعو َد ويلتحقَ بالبنك يف العام ُ 2008مدير ًا ملركز اال�ستثمارات الدول ّية� ،إىل
ا�ستلم من�ص َبه احلا ّ
يل مدير ًا إلدارة اخلزين ِة يف �شهر ني�سان من العام .2009
أ�ن َ
ع�ضوياته يف جلان جمل�س �إدارة البنك :ال يوجد
ع�ضوياته يف هيئات وجمال�س �إدارة أ�ُخرى:
•ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة ّ
ال�ضمان لال�ستثمار

الدكتور حممد عبد الفتاح حممد تركي

املن�صب :املُ ّ
دقق العام
تاريخ امليالد1963/4/19 :
تاريخ التعيني1988/12/3 :
امل ؤ�هل العلمي :دكتوراة متويل  /عام 2006
َ
مراتب التدقيق
عمال التدقيق ،حيث تد ّر َج بكا ّفة
ِ
عمل الدكتور حممد تركي لدى البنك فرت ًة تزي ُد عن ع�شرين عام ًا ،وتر ّكزت خرباتُه امل�صرف ّية يف أ� ِ
الداخلي و�صو ًال �إىل من�صب ِه احلا ّ
يل “ املُد ّقق العام “ ،وقد ا�ستطا َع َ
والعملي وذلك بح�صو ِله على
العلمي
خالل فرتة عمله يف البنك اجلم َع بني التم ّيز
ِّ
ِّ
ّ
جمال التمويل.
�شهاد ِة ال ّدكتوراة يف ِ
ع�ضوياته يف جلان جمل�س �إدارة البنك :ال يوجد
ع�ضوياته يف هيئات وجمال�س �إدارة أ�ُخرى :ال يوجد
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ال�سيد خالد حممود علي الذهبي

الدارة املال ّية
املن�صبُ :مدير إ
تاريخ امليالد1963/6/20 :
تاريخ التعيني1985/8/3 :
امل ؤ�هل العلمي :بكالوريو�س محُ ا�سبة  /عام 1985
امل ؤ�هل املهني / CPA :عام 1995
ميتلك ال�سيد خالد الذهبي خربات طويلة و ُمتنوعة يف جماالت املُحا�سبة وال�ضريبة وا إلدارة املال ّية والتخطيط املا ّ
يل وتط ّوير ال�سيا�سات وا إلجراءات
أ
والنظمة املُحا�سبية.
ع�ضوياته يف جلان جمل�س �إدارة البنك :ال يوجد
ع�ضوياته يف هيئات وجمال�س �إدارة أ�ُخرى:
• ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة م�صانع االحتاد إلنتاج التبغ وال�سجائر
• رئي�س جلنة التدقيق � /شركة م�صانع االحتاد إلنتاج التبغ وال�سجائر

ال�سيد ع�صام ف ؤ�اد فايز حدرج

املن�صبُ :مدير �إدارة املوارد الب�شر ّية
تاريخ امليالد1973/5/8 :
تاريخ التعيني1994/4/14 :
امل ؤ�هل العلمي :ماج�ستري متويل وم�صارف  /عام 2005
امل ؤ�هل املهني:
•  / CPAعام 1997
• ( / Professional in Human Resources Management (PHRعام 2008
ان�ضم ال�سيد ع�صام حدرج �إىل أُ��سر ِة بنك ا إل�سكان للتجارة والتمويل قبل خم�سة ع�ش َر عام ًا ،وهي بداية حياته العمل ّية ،وكان حينها م�سئول اعتمادات،
َ
الوظيفي ،والتد ّرج باملنا�صب
واملهني على مدى ال�سنني املا�ض ّية م ّكنه من حت�س ِني ُم�ستواه
كادميي
العملي بالتدريب وتطوير ُم�ستواه أال
� إ ّال أ�ن التزامه
ّ
ّ
ّ
ّ
ا إلدار ّية من م�سئول
دير للخدمات اال�ست�شار ّية
ٍ
اعتمادات لدى مركز عمليات التجارة الدول ّية �إىل �ضابط بحوث وتخطيط بدائرة ال�ش ؤ�ون ا إلدار ّية �إىل ُم ٍ
جانب ذلك
لدى جمموعة اال�ستثمار ومتويل امل�شاريع الكبرية ،حتى أ��صبح ُمدير ًا إلدارة املوارد الب�شر ّية ُمنذ ُمنت�صف �شهر �شباط من العام � .2009إىل ِ
االجتماعي.
دعم الن�شاطات االجتماع ّي ِة يف البنك ،وقد جت ّلى ذلك يف كونه راعي جلنة الن�شاط
ّ
فهو من املوظفني الذين أ��سهموا ب�صور ٍة �إيجاب ّي ِة يف ِ
ع�ضوياته يف جلان جمل�س �إدارة البنك :ال يوجد
ع�ضوياته يف هيئات وجمال�س �إدارة أ�ُخرى:
• رئي�س هيئة ُمديري ال�شركة أُالردن ّية لال�ستثمارات العقار ّية واخلدمات التجار ّية
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ال�سيد جمال ر�ضا حممد الدقة

املن�صبُ :مدير �إدارة خماطر املجموعة واالمتثال
تاريخ امليالد1969/10/21 :
تاريخ التعيني1993/6/6 :
امل�ؤهل العلمي :ماج�ستري � إدارة �أعمال  /عام 1999
امل�ؤهل املهنيCISA, CAMS, CCO :
عمل ال�سيد جمال الدقة خالل الأ عوام ال�ستة ع�شر املا�ضية يف جماالت الرقابة وال�ضبط والتدقيق الداخليّ يف بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل� ،أ�صبح
بعدها م�س�ؤو ًال عن � إدارة اجلودة ،ومن ثم �أ�صبح م�س�ؤو ًال عن القنوات الإلكرتونيّة ،والحق ًا مُدير ًا ملراقبة االمتثال� .أما اليوم في�شغل من�صب مُدير � إدارة
خماطر املجموعة واالمتثال بعد دمج � إدارتي املخاطر واالمتثال يف ني�سان .2009
ع�ضوياته يف جلان جمل�س �إدارة البنك :ال يوجد
ع�ضوياته يف هيئات وجمال�س �إدارة أ�ُخرى :ال يوجد

ال�سيد رعد أ�حمد فرج أ�بو ال�سعد

املن�صبُ :مدير �إدارة أ�نظمة املعلومات
تاريخ امليالد1965/3/29 :
تاريخ التعيني2007/11/11 :
امل�ؤهل العلمي :ماج�ستري � إدارة �أعمال  /عام 2006
ال�صعيدينِ
يتم ّت ُع ال�سيد رعد �أبو ال�سعد بخرب ٍة كبري ٍة يف جمال �أنظمة املعلومات ،حيث عملَ يف عددٍ من املُ�ؤ�سّ �سات وال�شّ ركات والبنوك املعروفة على ّ
ال�صناعيّ  ،وبنك املال أُالردينّ ،وبنك القاهرة عمان  /أُالردن ،وجمموعة �سرايا للتّنمية بالإ�ضافة � إىل �شركة
املحليّ والإقليميّ منها :بنكُ الإمنا ِء ّ
ُتخ�ص�صة يف جمال �أنظم ِة املعلومات.
ديلويت �آند تو�ش يف قطر .وكذلك م�شارك ِت ِه يف العديد من النّدوات والدّورات امل ّ
ع�ضوياته يف جلان جمل�س �إدارة البنك :ال يوجد
ع�ضوياته يف هيئات وجمال�س �إدارة أ�ُخرى :ال يوجد

ال�سيد رامز ثروت ظاهر الربغوثي

املن�صبُ :مدير جمموعة أ
العمال القانون ّية
تاريخ امليالد1970/5/27 :
تاريخ التعيني2008/3/16 :
امل�ؤهل العلمي :ماج�ستري قانون  /عام 1994
ين وخا�ص ًة تلك املُتعلقة باملُعامالت التجاريّة وامل�صرفيّة وال�شركات ،وقد بد أ�
يتمتع ال�سيد رامز الربغوثي بخربات وا�سعة يف جماالت العمل القانو ّ
حياته العملية يف عام  1994مع مكتب حماماة ذو �سمعة مهنيّة عاليّة حملي ًا ودولياً ،ويف عام  2003التحق بالدائرة القانونيّة اخلارجيّة يف البنك
العربيّ  ،ثم انتقل للعمل يف مكتبه اخلا�ص اعتبار ًا من عام  2006وحتى تاريخ ان�ضمامه للبنك.
ع�ضوياته يف جلان جمل�س �إدارة البنك :ال يوجد
ع�ضوياته يف هيئات وجمال�س �إدارة أ�ُخرى :ال يوجد
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عدد الأ وراق املاليّة اململوكة
من قبل
الزوجة والأ والد الق�صر

عدد الأ وراق املاليّة اململوكة من قبل �أع�ضاء الإ دارة العليا ذوي ال�سلطة التنفيذيّة و�أقاربهم وال�شركات امل�سيطر عليها

ا�سم ع�ضو الإ دارة العُليا

املن�صب

2008

2008

2009

2008

ال�شركات املُ�سيطر عليها من قبل الع�ضو
2009

2008

ال�شركات املُ�سيطر عليها
من قبل
الزوجة والأ والد الق�صر

2009

-

38,500

-

132,500

215

-

2,000
1,000
-

132,500

215

-

2,000
-

�شركة الفرات لل�صناعات
البال�ستيكية

-

-

�شركة الفرات لل�صناعات
البال�ستيكية

-

10,000

-

-

10,000

-

-

ال�شركة الكندية
خلدمات القهوة

-

ال�شركة الكندية
خلدمات القهوة

-

43,500

2009

عدد الأ وراق املاليّة اململوكة
من قبل الع�ضو
اجلن�سية

ال�سيد حمي الدين العلي
 زوجته ال�سيدة ح�سنية زكي الزيودال�سيد عمر ملح�س
 �إبنه ال�سيد في�صل عمر ملح�سال�سيد أ��سامة احلاج

ال�سيد كمال يغمور

ال�سيد حممد علي �إبراهيم

ال�سيد �سيزر قوالجن

ال�سيد منر البكري

ال�سيد ريا�ض الطويل

الدكتور حممد تركي

ال�سيد خالد الذهبي

ال�سيد ع�صام حدرج

ال�سيد جمال الدقة

ال�سيد رعد أ�بو ال�سعد

ال�سيد رامز الربغوثي

أ�مني �سر جمل�س ا إلدارة

رئي�س جمموعة العمليات

رئي�س جمموعة اخلدمات امل�صرف ّية أ
للفراد

رئي�س جمموعة أالعمال امل�صرف ّية لل�شركات

رئي�س جمموعة اال�ستثمار ومتويل ال�شركات
الكبرية
مدير قطاع االئتمان

مدير �إدارة اخلزينة

املدقق العام

مدير ا إلدارة املال ّية

مدير �إدارة املوارد الب�شرية

مدير �إدارة خماطر املجموعة واالمتثال

مدير �إدارة أ�نظمة املعلومات

مدير جمموعة أالعمال القانونية

رئي�س املجموعة امل�صرف ّية

أُ�ردن ّية
أُ�ردن ّية
أُ�ردن ّية
أُ�ردن ّية
أُ�ردن ّية
أُ�ردن ّية
أُ�ردن ّية
أُ�ردن ّية
أُ�ردن ّية
أُ�ردن ّية
أُ�ردن ّية
أُ�ردن ّية
أُ�ردن ّية
أُ�ردن ّية
أُ�ردن ّية
أُ�ردن ّية
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�سيا�سة املكاف�آت

يعتم ُد البنك �سيا�سة مكاف�آت تركز على حتفيزِ الأ داء املتميز ،وذلك من خاللِ تخ�صي�ص ن�سبة من الأ رباح بعد ال�ضريبة لهذه الغاية ت�صلُ � إىل ،%5
وتوز ُع على املوظفني ا�ستناد ًا � إىل نظام خا�ص يربط ن�سب االجناز ومُتحققات الأ هداف ومُ�ستويات الأ داء مع املُكاف�أة.

املزايا واملكاف�آت

• بلغ �إجمايل الرواتب واملكاف آ�ت واملنافع أالخرى التي ح�صل عليها رئي�س و أ�ع�ضاء جمل�س ا إلدارة خالل العام 2009ما جمموعة 1,861,423دينار.
• بلغ �إجمايل الرواتب واملكاف آ�ت واملنافع أالخرى التي ح�صل عليها أ�ع�ضاء ا إلدارة العليا ذوي ال�سلطة التنفيذية خالل العام  2009ما جمموعة
 2,431,775دينار.
• مل يح�صل رئي�س و أ�ع�ضاء جمل�س ا إلدارة على أ� ّي مزايا عي ّنية خالل العام .2009

�أ�سماء كبار مالكي الأ �سهم امل�صدرة من قبل البنك وعدد الأ �سهم اململوكة لكل منهم (كبار املُ�ساهمني  %5ف�أكرث)
عدد الأ �سهم كما يف
نهاية عام 2008

اال�سم
بنك قطر الوطني
�شركة املجموعة اال�ستثمارية العقارية الكويتية
اخلارجي
امل�صرف الليبي
ّ
امل ؤ��س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي  /أُالردن
املجموع

83,595,346
46,904,045
39,541,835
38,764,081
208,805,307

الن�سبة �إىل ر�أ�س
املال
%33.173
%18.613
%15.691
%15.383
%82.859

عدد الأ �سهم كما يف
نهاية عام 2009
85,553,386
46,904,045
40,000,000
38,780,231
211,237,662

الن�سبة �إىل ر�أ�س
املال
%33.950
%18.613
%15.873
%15.389
%83.825

• عدد املُ�ساهمني أُ
الردن ّيني ُ 3332م�ساهم ًا ،تُ�شكل ن�سبة ُملكيتهم من ر أ��س املال .%20.523

• عدد املُ�ساهمني العرب أ
والجانب ُ 475م�ساهم ًا ،تُ�شكل ن�سبة ُملكيتهم من ر أ��س املال .%79.477

املحلي
الو�ضع التناف�سي للبنك وح�صته من ال�سوق
ّ
احل�صة ال�سوق ّية لفروع البنك يف ُأ
ُ
الردن يف نهاية العام 2009
البيان
املوجودات
� إجمايل ودائع العُمالء
القرو�ض والت�سهيالت االئتمانيّة

احلُ �صة ال�سوقيّة
%15.1
%16.7
%12.7

درجة االعتماد على موردين محُ ددين و  /أ�و عمالء رئي�سيني (حملي ًا وخارجي ًا)

ال يوجد اعتماد على موردين محُ ددين أ�و ُعمالء رئي�سيني حملي ًا وخارجي ًا ُي�شكلون % 10ف أ�كرث من �إجمايل املُ�شرتيات و  /أ�و املبيعات.

و�صف ألي حماية حكومية أ�و امتيازات يتمتع بها البنك أ�و أ�ي من ُمنتجاته ،وو�صف ألي براءات اخرتاع أ�و حقوق امتياز

ال يتمتع البنك أ�و أ�ي من ُمنتجاته ب أ�ية حماية حكوم ّية أ�و امتيازات مبوجب القوانني أ
والنظمة ،ومل يح�صل البنك على براءات اخرتاع أ�و حقوق
امتياز.

و�صف ألي قرارات حكومية �صادرة عن احلكومة أ�و املُنظمات الدولية أ�و غريها لها أ�ثر مادي على عمل البنك أ�و ُمنتجاته
أ�و ُقدراته التنا ُف�سية

ال توجد أ�ية قرارات �صادرة عن احلكومة أ�و املُنظمات الدول ّية أ�و غريها لها أ�ثر مادي على البنك أ�و ُمنتجاته أ�و ُقدراته التنا ُف�سية .والبنك ُيطبق معايري
اجلودة الدول ّية.
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و�صف للمخاطر التي يتعر�ض لها البنك
يتعر�ض البنك بطبيعة عمله ملجموعة من املخاطر ،وهذه املخاطر مبينة يف ا إلي�ضاح رقم  40الوارد يف القوائم املال ّية لعام .2009

بالرقام ،وو�صف أ
دعمة أ
ً
للحداث الهامة التي مر بها البنك خالل عام 2009
الجنازات التي حققها البنك ُم
إ
مبينة يف حتليل أالداء املايل للبنك (ال�صفحات .)18 - 13

ا ألثر املايل لعمليات ذات طبيعة غري متكررة حدثت خالل العام  2009وال تدخل �ضمنَ الن�شاط الرئي�سي للبنك
مل حتدث عمليات ذات طبيعة غري ُمتكررة أ�و أ�ية أ�مور جوهرية ال تدخل �ضمنَ الن�شاط الرئي�سي للبنك.

الرباح و�صايف حقوق امل�ساهمني و�سعر ال�سهم أ
تط ّور أ
والرباح املوزعة
مبينة يف ال�صفحة رقم .15

حتليل املركز املايل للبنك ونتائج أ�عماله خالل العام 2009

مبني يف ال�صفحات .18 - 13

التطورات امل�ستقبلية الهامة مبا يف ذلك أ�ي تو�سعات أ�و م�شروعات جديدة ،واخلطة املُ�ستقبلية للبنك
مبينة يف اخلطة امل�ستقبلية للبنك لعام  2010يف ال�صفحة رقم .29
أ�تعاب املدققني لعام 2009

البيان
البنك والفروع اخلارجية

امل�صرف الدويل للتجارة والتمويل � /سور ّية
بنك ا إل�سكان للتجارة والتمويل  /اجلزائز
ال�شركة املتخ�ص�صة للت أ�جري التمويلي
�شركة أالردن وفل�سطني لال�ستثمارات املالية /رام اهلل
�شركة املركز املا ّ
يل الدويل
أالردن ّية لال�ستثمارات الع ّقارية واخلدمات التجارية

املجموع

دينار

اتعاب التدقيق

ا�ست�شارات واتعاب أ�خرى

املجموع

283,210
34,733
39,056
5,220
5,000
5,000
2,000
374,219

665,057
21,418
24,853
6,600
717,928

948,267
56,151
63,909
11,820
5,000
5,000
2,000
1,092,147

التربعات واملنح لعام 2009

خالل تقدمي التربعات وتوفري الدعم املايل والعيني للعديد من اجلمعيات والهيئات
وا�صل بنك ا إل�سكان أ�داء ر�سالته االجتماعية بدور مميز من ِ
بدعم القطاع ا إلجتماعي
اخلريية والتطوعية يف اململكة ،ودعم م�شاريع البحث العلمي وحماية البيئة وفعاليات رعاية الطفولة .فقد �ساهم البنك ِ
والتعليمي والثقايف
والريا�ضي وال�صحي ،ومن أ�برز اجلهات التي مت التربع لها خالل العام  :2009م ؤ��س�سة نهر أُالردن ،وم ؤ��س�سة احل�سني لل�سرطان،
ّ
و�صندوق أالمان مل�ستقبل أاليتام ،وال�صندوق أالردين الها�شمي ،وحملة الرب وا إلح�سان ،وبرامج تكية أ�م علي ،وملتقى أالطفال العرب ،وجائزة امللكة
رانيا للمعلم املتميز ،واجلمعية امللكية حلماية الطبيعة ،ودعم م�شروع املكتبة الوطنية ،وبرامج ال�سالمة املرورية للحد من حوادث الطرق ،والعديد
من امل ؤ��س�سات واجلهات أالخرى .علم ًا ب أ�ن قيمة التربعات التي قدمها البنك خالل العام  2009بلغت حوايل  307أ�لف دينار.

العقود وامل�شاريع واالرتباطات التي عقدها البنك امل�صدر مع ال�شركات التابعة أ�و ال�شقيقة أ�و احلليفة أ�و رئي�س
الدارة أ�و املدير العام أ�و أ�ي موظف يف ال�شركة أ�و أ�قاربهم
الدارة أ�و أ�ع�ضاء جمل�س إ
جمل�س إ

كما هو مبني يف ا إلي�ضاح رقم  38الوارد يف القوائم املال ّية لعام  ،2009فقد قام البنك بالدخول يف معامالت مع كبار امل�ساهمني و أ�ع�ضاء جمل�س
ا إلدارة وا إلدارة العليا �ضمنَ الن�شاطات االعتيادية للبنك وبا�ستخدام أ��سعار الفوائد والعموالت التجارية� .إن جميع الت�سهيالت ا إلئتمانية املمنوحة
أ
للطراف ذات العالقة تُعترب عاملة ومل ي ؤ�خذ لها أ�ي مخُ �ص�صات.

م�ساهمة البنك يف حماية البيئة وخدمة املُجتمع املحلي
مبينة يف ال�صفحتني . 28 - 27
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جلنة التدقيق

الهيكل التنظيمي للبنك
جمل�س االدارة
اللجنة التنفيذية

� إدارة اخلزينة

جمموعة الإ�ستثمار ومتويل
امل�شاريع الكبرية
� إدارة امل�ؤ�س�سات املالية
� إدارة الفروع اخلارجية
وال�شركات التابعة
فل�سطني
البحرين
العراق
ليبيا
الإمارات
البنوك وال�شركات التابعة

فروع الأ ردن

جمموعة اخلدمات
امل�صرفية للأ فراد

جمموعة الأ عمال امل�صرفية
لل�شركات

املجموعة امل�صرفية

العالقات العامة

جلنة الرت�شيح واملكاف أ�ة

مكتب رئي�س جمل�س
الإدارة

رئي�س جمل�س االدارة

املدير العام

� إدارة املوارد الب�شرية

� إدارةاملمتلكات واخلدمات
الإدارية
� إدارة العمليات
� إدارة تطوير وهند�سة
العمليات

� إدارة �أنظمة املعلومات

جمموعة العمليات

مكتب املدير العام

�أمانة �سر جمل�س الإدارة�/ش�ؤون
امل�ساهمني

� إدارة التدقيق الداخلي

الإدارة املالية

� إدارة خماطر املجموعة
والأ مثال

جمموعة الأ عمال القانونية

قطاع الإئتمان

جلنة ادارة املخاطر جلنة التحكم امل ؤ��س�سي
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جلنة التحكم امل�ؤ�س�سي

مراقبة االمتثال

جمل�س االدارة
جلنة التدقيق الداخلي

الهيكل التنظيمي للم�صرف الدويل للتجارة والتمويل� /سورية

اللجنة التنفيذية

رئي�س جمل�س االدارة
نائب رئي�س جمل�س االدارة

� إدارة التدقيق الداخلي

الأ عمال امل�صرفية لقطاع ال�شركات

� إدارة الإئتمان

الرئي�س التنفيذي

خدمات الأ فراد

اخلزينة والإ�ستثمار

جمموعة الأ عمال امل�صرفية

املوارد الب�شرية والتدريب
اخلدمات الإدارية

جمموعة العمليات

�أنظمة املعلومات
العمليات امل�صرفية

متويل ال�شركات

جلنة ادارة املخاطر

� إدارة املخاطر

الإدارة املالية

املكتب القانوين
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دائرة امل�ؤ�س�سات املالية

دائرة اخلزينة

ادارة خدمات الأ فراد
وال�شبكة

�شبكة الفروع

رئي�س جمل�س االدارة

جمل�س الإ دارة

الهيكل التنظيمي لبنك الإ �سكان للتجارة والتمويل  /اجلزائر

�أمانة �سر جمل�س االدارة

جلنة التدقيق

الإدارة التجارية
مدير جتاري � إقليمي/و�سط
مدير جتاري � إقليمي�/شرق
مدير جتاري � إقليمي/غرب

� إدارة الرقابة والتدقيق الداخلي

� إدارة االئتمان
دائرة
مراجعة االئتمان
دائرة
متابعة االئتمان
دائرة التح�صيل
والديون املتعرثة

املدير العام/املدير االقليمي

� إدارة املالية
� إدارة
ال�ش�ؤون القانونية
� إدارة االمتثال
واالجراءات
� إدارة الت�سويق
والعالقات العامة
دائرة خماطر العمليات

� إدارة مكتب املدير العام

م�ساعد مدير عام م�ساندة

� إدارة العمليات
� إدارة الأ نظمة
� إدارة اللوازم والأ من
� إدارة املوارد الب�شرية
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م�ست�شار ت�أجري متويلي

�سكرترية تنفيذية

�ضابط ت�أجري رئي�سي

م�س�ؤول وحدةالعمليات والتنفيذ

�ضابط ت�أجري فرعي

�ضابط ت�أجري فرعي

حمامي ال�شركة

�أمني �سر جمل�س الإ دارة

الهيكل التنظيمي لل�شركة املتخ�ص�صة للت�أجري التمويلي

جمل�س االدارة
املدير العام

م�س�ؤول وحدة الت�سويق

م�س�ؤول وحدة املالية واالدارية

حما�سب  /م�ساعد فني

موظف مايل و� إداري

م�س�ؤول وحدة املبيعات

معقب معامالت

معقب معامالت

مرا�سل
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التداول

هيئة املديرين

الردن وفل�سطني لال�ستثمارات املالية
الهيكل التنظيمي ل�شركة ُأ

م�ست�شار قانوين

املديــر العــام

ال�ش�ؤون املالية

العمليات

ال�سكرتاريا
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وحدةالرقابة والعمليات
امل�ساندة

�ضابط االمتثال

دائرة العمليات
والرقابة

وحدة االنظمة والتنظيم

وحدة الت�سويق
وكبار العمالء
وحدة املوارد

مركز الأ بحاث
والدرا�سات

مدير مكتب املدير العام

الهيكل التنظيمي ل�شركة املركز املايل الدويل

هيئة املديرين
املدير العام

دائرة الو�ساطة
وحدة الو�ساطة املحلية
وحدة الو�ساطة االقليمية
والدولية والتعامل االلكرتوين

نائب املدير العام

الدائرة املالية
وحدة املحا�سبة
وحدة اخلزينة والتح�صيل

وحدة خدمة العمالء
ال�سوق املحلي

الأ �سواق االقليمية
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ال�ش�ؤون املالية

الردنيّة لال�ستثمارات العقارية واخلدمات التجارية
الهيكل التنظيمي لل�شركة ُأ

هيئة املديرين

ال�ش�ؤون الإ دارية

ال�ش�ؤون القانونية

الردن
فروع ومكاتب بنك الإ �سكان للتجارة والتمويل ُ -أ
الهاتف

الربيد الإ لكرتوين

ا�سم الفرع

عمّان ـ العبديل ـ �شارع جمل�س الأ مة

5005555

br-001@hbtf.com.jo

اللويبدة

عمان – العبديل  -مقابل جممع ال�سفريات اخلارجية

5663798

br-002@hbtf.com.jo

املدينة

عمان � -شارع امللك ح�سني

4622631

br-003@hbtf.com.jo

جبل عمان

عمان  -جبل عمان  -الدوار الثالث – �شارع االمري حممد

4642826

br-004@hbtf.com.jo

جبل احل�سني

عمان  -جبل احل�سني � -شارع خالد بن الوليد

4654697

br-005@hbtf.com.jo

عمان – الوحدات � -شارع مادبا

4778620

br-006@hbtf.com.jo

عمان – ماركا � -شارع امللك عبداهلل

4893611

br-007@hbtf.com.jo

�شارع قري�ش

عمان � -شارع قري�ش (�سقف ال�سيل �سابقاً)

4622041

br-008@hbtf.com.jo

جبل التاج

عمان  -جبل التاج – ال�شارع الرئي�سي

4787544

br-009@hbtf.com.jo

حي االمري ح�سن

عمان  -جبل الن�صر -ال�شارع الرئي�سي

4908975

br-010@hbtf.com.jo

ال�شمايل الها�شمي

عمان  -الها�شمي ال�شمايل� -شارع االمري را�شد

4919541

br-011@hbtf.com.jo

را�س العني

عمان  -را�س العني – �شارع القد�س

4778595

br-012@hbtf.com.jo

اال�شرفية

عمان  -اال�شرفية – �شارع االمام ال�شافعي ( -بارطو �سابقا)

4753957

br-013@hbtf.com.jo

احلاووز

عمان  -جبل عمان � -شارع عمر بن اخلطاب (املطران �سابقا)

4653534

br-014@hbtf.com.jo

النزهة

عمان -جبل النزهه  -حي املدار�س

5662136

br-015@hbtf.com.jo

عمان  -منطقة املدينة الريا�ضية � -شارع ال�شهيد

5154171

br-016@hbtf.com.jo

عمان  -جبل اللوبيده � -شارع كلية ال�شريعة

4653899

br-017@hbtf.com.jo

عمان -ال�شمي�ساين � -شارع امللكة نور

5677251

br-018@hbtf.com.jo

عمان  -جممع �شارع االمري حممد – طلعة احلايك

4616090

br-019@hbtf.com.jo

طارق

عمان – منطقة طارق – ال�شارع الرئي�سي

5054535

br-020@hbtf.com.jo

�أبو ن�صري

عمان – ابو ن�صري -مقابل املجمع التجاري

5234964

br-023@hbtf.com.jo

حي نزال

عمان – حي نزال – ال�شارع الرئي�سي

4396961

br-024@hbtf.com.jo

عبدون

عمان – عبدون – �شارع القاهرة

5929586

br-025@hbtf.com.jo

ال�صويفية

عمان  -ال�صويفية  -ال�سوق التجاري

5854733

br-026@hbtf.com.jo

اجلاردنز

عمان -تالع العلي – �شارع و�صفي التل

5695838

br-027@hbtf.com.jo

ال�شمي�ساين

عمان – ال�شمي�ساين – �شارع ال�شريف عبد احلميد �شرف

5606173

br-028@hbtf.com.jo

ق�صر �شبيب

الزرقاء – �شارع امللك ح�سني – جممع بنك اال�سكان

3987778

br-029@hbtf.com.jo

�أم �أذينة

�أم اذينه – �شارع �سعد بن ابي وقا�ص  -قرب حمطة حمروقات �أم اذينه

5514074

br-030@hbtf.com.jo

اجلبيهة

عمان -اجلبيهه  -مقابل مبنى مديرية منطقة اجلبيهه

5350551

br-031@hbtf.com.jo

الفحي�ص

الفحي�ص – ال�شارع الرئي�سي

4729177

br-032@hbtf.com.jo

ال�سلط

ال�سلط – �شارع امليدان  -طريق اجلامع ال�صغري

3555101

br-033@hbtf.com.jo

�صويلح

عمان – �صويلح – �شارع االمرية راية بنت احل�سني

5350473

br-034@hbtf.com.jo

�سحاب

عمان – �سحاب – ال�شارع الرئي�سي

4023074

br-035@hbtf.com.jo

�أبو علندا

عمان – ابو علندا – ال�شارع الرئي�سي

4161545

br-038@hbtf.com.jo

املركز الرئي�سي

الوحدات
ماركا

املدينة الريا�ضية
ال�سالم
املجمع التجاري
�شارع الأ مري حممد

العنوان
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الردن
فروع ومكاتب بنك الإ �سكان للتجارة والتمويل ُ -أ
الهاتف

الربيد الإ لكرتوين

ا�سم الفرع

عمان – اجلويدة – ال�شارع الرئي�سي

4127762

br-039@hbtf.com.jo

عمان – مرج احلمام – ال�شارع الرئي�سي

5712051

br-041@hbtf.com.jo

ناعور

ناعور – �شارع امللك احل�سني

5727671

br-042@hbtf.com.jo

املوقر

عمان – املوقر – و�سط البلد

4059350

br-043@hbtf.com.jo

عمان – تالع العلي – �شارع و�صفي التل

5525860

br-044@hbtf.com.jo

4029329

br-045@hbtf.com.jo

البقعة

عمان – خميم البقعه – بجانب نادي البقعه الريا�ضي

4726802

br-046@hbtf.com.jo

املقابلني

عمان – املقابلني – ال�شارع الرئي�سي

4201271

br-047@hbtf.com.jo

القوي�سمة

عمان – القوي�سمة – بناية بدر اجلديدة

4786768

br-048@hbtf.com.jo

البيادر

عمان  -بيادر وادي ال�سري – ال�شارع الرئي�سي

5857076

br-049@hbtf.com.jo

الزرقاء

الزرقاء – �شارع ال�سلطان عبد احلميد

3935295

br-051@hbtf.com.jo

اربد – �شارع االمري نايف – عمارة االوقاف

7242175

br-052@hbtf.com.jo

عجلون

عجلون – ال�ساحة الرئي�سية

6420930

br-053@hbtf.com.jo

املفرق

املفرق – �شارع امللك طالل

6231295

br-054@hbtf.com.jo

جر�ش

جر�ش�-شارع امللك عبداهلل

6354443

br-055@hbtf.com.jo

مادبا

مادبا – �شارع امللك عبداهلل

3246980

br-056@hbtf.com.jo

دير عال

دير عال – ال�صواحلة – ال�شارع الرئي�سي

3573202

br-057@hbtf.com.jo

الغويرية

الزرقاء – الغويرية – ملتقى �شارع امللك غازي و�شارع اجلزائر

3979050

br-058@hbtf.com.jo

الر�صيفة

الزرقاء – الر�صيفة – �شارع امللك ح�سني

3742332

br-059@hbtf.com.jo

الرمثا – و�سط البلد – �شارع نا�صر الطالق

7383110

br-060@hbtf.com.jo

ال�شونة ال�شمالية

ال�شونة ال�شمالية – �شارع امللك في�صل

6580340

br-061@hbtf.com.jo

ال�شونة اجلنوبية

ال�شونة اجلنوبية – جممع الدوائر احلكومية

3581153

br-062@hbtf.com.jo

دير ابي �سعيد

دير ابي �سعيد -ال�شارع الرئي�سي

6521033

br-063@hbtf.com.jo

حكما

اربد – �شارع حكما – مثلث حنينا

7405045

br-064@hbtf.com.jo

احل�صن

احل�صن – �شارع ال�شهيد و�صفي التل

7010042

br-065@hbtf.com.jo

حطني

الزرقاء – خميم حطني – ال�شارع الرئي�سي

3610290

br-066@hbtf.com.jo

ايدون

ايدون – ال�شارع الرئي�سي

7103484

br-067@hbtf.com.jo

امل�شارع

امل�شارع – ال�شارع الرئي�سي

6529009

br-070@hbtf.com.jo

كفرجنة

كفرجنه – ال�شارع الرئي�سي

6454370

br-072@hbtf.com.jo

اربد – �شارع فل�سطني – بناية عثمان نا�صيف

7273076

br-073@hbtf.com.jo

الكرامة

الكرامة – ال�شارع الرئي�سي

3539060

br-074@hbtf.com.jo

عوجان

الزرقاء – عوجان ال�شارع الرئي�سي – مقابل مثلث ياجوز

3657034

br-077@hbtf.com.jo

الزرقاء – �شارع اجلي�ش – بجانب جممع ال�سفريات الداخلية

3936647

br-078@hbtf.com.jo

الكرمية

الكرمية – ال�شارع الرئي�سي

6575223

br-079@hbtf.com.jo

الريموك

اربد – �شارع �شفيق ار�شيدات

7278483

br-080@hbtf.com.jo

اجلويدة
مرج احلمام

تالع العلي

العنوان

مدينة امللك عبد اهلل الثاين عمان – �سحاب – مدينة عمان ال�صناعية

اربد

الرمثا

�شارع فل�سطني

�شارع اجلي�ش
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الردن
فروع ومكاتب بنك الإ �سكان للتجارة والتمويل ُ -أ
الهاتف

الربيد الإ لكرتوين

ا�سم الفرع
العقبة

العقبة – �شارع الكورني�ش

2035924

br-081@hbtf.com.jo

الطفيلة

الطفيلة – ال�شارع الرئي�سي

2200203

br-082@hbtf.com.jo

معان

معان – �شارع امللك ح�سني

2139010

br-083@hbtf.com.jo

الكرك

الكرك – مبنى البلدية – �شارع النزهه

2396029

br-084@hbtf.com.jo

البوتا�س

الكرك – غور املزرعة – املدينة ال�سكنية

2305159

br-085@hbtf.com.jo

البرتاء

وادي مو�سى – ال�شارع العام

2157082

br-086@hbtf.com.jo

ال�شوبك

ال�شوبك – ال�شارع الرئي�سي

2169050

br-087@hbtf.com.jo

م�ؤتة

م�ؤتة – �شارع اجلامعة

2370509

br-088@hbtf.com.jo

احل�سا

احل�سا – املدينة ال�سكنية – ال�سوق التجاري اجلديد

2277046

br-089@hbtf.com.jo

الزرقاء – طريق ياجوز – اجلبل ال�شمايل

3759025

br-093@hbtf.com.jo

املطار

عمان – مطار امللكة علياء الدويل

4459276

br-097@hbtf.com.jo

ال�ضليل

الزرقاء  -ال�ضليل – مثلث ق�صر احلالبات

3824333

br-101@hbtf.com.jo

االذاعة

عمان – �شارع مادبا – مثلث االذاعة

4752201

br-102@hbtf.com.jo

البارحة

اربد – بداية �شارع البارحة – مقابل مبنى بلدية اربد

7269015

br-103@hbtf.com.jo

ال�شيدية

معان – منجم ال�شيدية

2132796

br-104@hbtf.com.jo

ام ال�سماق

عمان  -ام ال�سماق  -ال�شارع الرئي�سي

5536696

br-106@hbtf.com.jo

االزرق ال�شمايل

االزرق ال�شمايل – �شارع بغداد الرئي�سي

3834207

br-107@hbtf.com.jo

حي مع�صوم

الزرقاء – حي مع�صوم – دوار مع�صوم

3979098

br-108@hbtf.com.jo

االطفـال

عمان – ال�شمي�ساين – مركز هيا الثقايف

5680070

br-109@hbtf.com.jo

عمان � -شارع وادي �صقرة

4632305

br-111@hbtf.com.jo

الق�صر – قرب جممع الدوائر

2315430

br-113@hbtf.com.jo

اربد – مدينة احل�سن ال�صناعية

7395327

br-114@hbtf.com.jo

الرابية

عمان – �ضاحية الرابية � -شارع حممود الطاهر

5539384

br-115@hbtf.com.jo

عبداهلل غو�شة

عمان – الدوار ال�سابع �-شارع عبداهلل غو�شة

5863899

br-117@hbtf.com.jo

ال�سوق املركزي

عمان – �سوق اخل�ضار املركزي – بجانب املدخل الرئي�سي

4127514

br-119@hbtf.com.jo

اربد – دوار القبة – �شارع اجلي�ش – ميدان فرا�س العجلوين

7251103

br-120@hbtf.com.jo

عمان – �شارع ابن خلدون (م�ست�شفى اخلالدي)

4642568

br-121@hbtf.com.jo

عمان – تالع العلي – �شارع املدينة املنورة

5521011

br-122@hbtf.com.jo

5005555/4040

br-123@hbtf.com.jo

5357487

br-124@hbtf.com.jo

5937785

br-145@hbtf.com.jo

مكتب �صرافة املدورة

املدورة – مركز حدود املدورة

2130976

br-831@hbtf.com.jo

مكتب املعرب ال�شمايل

ج�سر ال�شيخ ح�سني – االغوار ال�شمالية

6550489

-

اجلبل ال�شمايل

وادي �صقرة
الق�صر
مدينة احل�سن ال�صناعية

دوار القبة
زهران
املدينة املنورة
�سيتي مول
�شارع املدينة الطبية

العنوان

عمان –�سيتي مول  -طابق البنوك
عمان� -شارع امللك عبداهلل الثاين -قرب دوار خلدا

اخلدمات امل�صرفية اخلا�صة عمان  -الدوار اخلام�س � -شارع ريا�ض املفلح
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الردن
فروع بنك الإ �سكان للتجارة والتمويل  -خارج ُأ
ا�سم الفرع
الإ دارة
الإ قليمية-
فل�سطني

العنوان

الهاتف

الربيد الإ لكرتوين

شارع البريد – عمارة ركب  /ص .ب 1473

+ 970 2 2986270

pal_ho_group@hbtf.com.jo

�شارع الربيد – عمارة ركب � /ص .ب 1473

+ 970 2 29862712

br-401@hbtf.com.jo

غزة

�شارع ال�شهداء – برج فل�سطني � /ص .ب 5010

+ 970 8 2826322

br-402@hbtf.com.jo

نابل�س

دوار احل�سني – عمارة احلواري � /ص.ب 1660

+ 970 9 2386060

br-403@hbtf.com.jo

اخلليل

�شارع وادي التفاح – دوار املنارة � /ص.ب 285

+ 970 2 2250055

br-404@hbtf.com.jo

حلحول

�شارع اخلليل – القد�س الرئي�سي � /ص .ب 1

+ 970 2 2299602

br-405@hbtf.com.jo

بري زيت

ال�شارع العام – بجوار الدوار الرئي�سي � /ص.ب 40

+ 970 2 2819334

br-406@hbtf.com.jo

دوار �أبو حميد � -شارع جالل � /ص.ب 7073

+ 970 8 2079401

br-407@hbtf.com.jo

�شارع �أبو بكر � /ص.ب 50

+ 970 4 2505223

br-408@hbtf.com.jo

�شارع املهد – �سيتي �سنرت(حمطة البا�صات) � /ص.ب 30

+ 970 2 2740375

br-409@hbtf.com.jo

اخلليل – يطا – �شارع رقعة – بجوار مركز ال�شرطة

+ 972 5 98905821

br-410@hbtf.com.jo

ترم�سعيا

ترم�سعيا – ال�شارع الرئي�سي – جممع �أبو ر�سالن التجاري

+ 970 2 2805353

br-411@hbtf.com.jo

الظاهرية

اخلليل – الظاهرية  -ال�شارع العام – قرب مركز �أمن الظاهرية

+ 970 2 2266778

br-412@hbtf.com.jo

فرع البحرين

البحرين  -مركز املنامة – شارع احلكومة  /ص.ب 5929

+ 973 17 225227

bahrain@hbtf.com.bh

رام اهلل

خان يون�س
جنني
بيت حلم
يطا
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البنوك التابعة لبنك الإ �سكان للتجارة والتمويل
العنوان

ا�سم البنك

الهاتف

الإ دارة العامة – دم�شق – ال�سبع بحرات � -شارع الباك�ستان �ص.ب 10502
املوقع الإ لكرتوينwww.ibtf.com.sy :
الربيد الإ لكرتوينinfo@ibtf.com.sy :

+ 963 11 2325780

فرع احلجاز

دم�شق – �ساحة احلجاز

+ 963 11 2460500

فرع الباك�ستان

دم�شق – �شارع الباك�ستان

+ 963 11 2388000

فرع املريديان

دم�شق  -فندق املريديان

+ 963 11 2241140

دم�شق – �شارع خميم الريموك

+ 963 11 6376400

دم�شق  -اتو�سرتاد درعا – مقابل التاون �سنرت

+ 963 11 6227711

دم�شق  -دوما

+ 963 11 5750766

دم�شق  -م�شروع دمر – �سوق ال�شام املركزيّ

+ 963 11 3123505

فرع احلريقة

دم�شق� -ساحة احلريقة

+ 963 11 2460222

فرع جرمانا

دم�شق�-ساحة الرئي�س  -جانب �سريياتل

+ 963 11 5636337

فرع ق�صاع

دم�شق -برج الرو�س

+ 963 11 4430195

فرع املزة

دم�شق  -املزة  -مقابل نادي اجلالء

+ 963 11 6117164

فرع حم�ص

حم�ص  -بناء خزانة تقاعد املهند�سني

+ 963 31 2485979

طرطو�س � -شارع امل�صارف
حلب � -شارع امللك في�صل
حلب  -فندق ال�شرياتون
حلب – اجلميلية
حتت الت�أ�سي�س
حلب – كفرا حمرا � -شهباء مول
درعا – �شارع هنانو
حماه � -شارع العلمني
احل�سكة � -ساحة الرئي�س – �شارع �صالح الدين
الالذقية � -شارع بغداد
ال�سويداء – بناء الأ مويني
الزبداين – �شارع املحطة – مُقابل نقابة املهند�سني
القام�شلي – �شارع القوتلي – مقابل مطعم �سيمونيد�س

+ 963 43 321355

امل�صرف الدويل للتجارة
والتمويل � /سوريا

فرع خميم الريموك
فرع حو�ش بال�س
فرع دوما
فرع م�شروع دمر

فرع طرطو�س
فرع حلب  -في�صل
فرع حلب � -شرياتون
فرع حلب  -جميلية
فرع حلب  -ال�شيخ جنار
فرع حلب � -شهباء مول
فرع درعا
فرع حماه
فرع احل�سكة
فرع الالذقية
فرع ال�سويداء
فرع الزبداين
فرع القام�شلي

الإ دارة العامة  -اجلزائر – � 16شارع �أحمد واكد – دايل �إبراهيم
بنك الإ �سكان للتجارة والتمويل
املوقع الإ لكرتوينّwww.housingbankdz.com :
 /اجلزائر
ينancer.abdelaziz@housingbankdz.com:
الربيد الإ لكرتو ّ

فرع دايل � إبراهيم
فرع البليدة
فرع وهران
فرع �سطيف
فرع دار البي�ضاء

اجلزائر – � 16شارع �أحمد واكد – دايل � إبراهيم
اجلزائر – � 92شارع حممد بو�ضياف – البليدة
اجلزائر – � 3شارع ال�شيخ العربيّ تب�سي  -وهران
اجلزائر – � 20شارع �أول نوفمرب � - 1954سطيف
اجلزائر – � 29شارع حممد خمي�ستي  -دار البي�ضاء

+ 963 21 2262303
+ 963 21 2125301
+ 963 21 2231945
+ 963 21 2520092
+ 963 15 210291
+ 963 33 243100
+ 963 52 316543
+ 963 41 459373
+963 16 322191
+963 11 7111792
+963 52 431789
+ 213 21 918881
+ 213 21 918787
+ 213 25 311310
+ 213 41 331080
+ 213 36 834953
+ 213 21 754684
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ال�شركات التابعة لبنك الإ �سكان للتجارة والتمويل
ا�سم ال�شركة

العنوان

املوقع الإ لكرتوين الربيد الإ لكرتوين

الهاتف

ال�شركة املتخ�ص�صة
للت�أجري التمويلي

�أم أ�ُذينة – �شارع �سعد بن �أبيّ وقا�ص – عمارة
 – 47مبنى بنك الإ�سكان– فرع أ�ُم أ�ُذينة
�ص.ب  1174عمان – 11118

+ 962 6 5521230

�شركة أُالردن وفل�سطني
لال�ستثمارات املالية /
رام اهلل

www.hbtf.com

slc@hbtf.com.jo

رام اهلل – دوار ركب  -عمارة الفرح – الطابق
الثاين
�ص.ب 1922

+ 970 2 2987778

www.jopfico.com

jopfico@palnet.com

�شركة املركز املايل
الدويل

ال�شمي�ساين–جممع بنكالإ�سكان-الطابقالثاين
�ص.ب  940919عمان 11194 -

+ 962 6 5696724

www.ifc.com.jo

info@ifc.com.jo

أُالردنيّة لال�ستثمارات
العقارية واخلدمات
التجارية

جبل عمان  -طلوع احلايك  -مبنى الأ مانة �سابق ًا
 -الطابق ال�سابع

+ 962 6 5005555

www.hbtf.com

info@hbtf.com.jo

مكاتب التمثيل
ا�سم املكتب
طرابل�س  /ليبيا

العنوان
طربل�س  -جممع ذات العماد الإداري � /ص.ب 91270

�أبو ظبي  -بناية معايل حمودة بن علي  -الطابق � - 12شارع ال�شيخ
�أبو ظبي  /الإمارات
خليفة � /ص.ب 44768
بغداد  /العراق
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بغداد � -شارع العر�صات الهندية  -حملة رقم � 929شارع  – 30رقم
البناية  108حي بابل

الهاتف

الربيد الإ لكرتوين

salahabuhelga@lttnet.net + 218 912132515

+971 26270280
+964 17182027

hbtf@eim.ae

hbiraq@yahoo.com
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