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كلمة رئي�س جمل�س الإدارة
ح�ضرات ال�سادة امل�ساهمني الكرام،،
ي�سرين وبالنيابة عن ا لأخوة �أع�ضاء جمل�س ا لإدارة �أن
�أقدم حل�ضراتكم التقرير ال�سنوي احلادي وا لأربعني
ملجموعة بنك ا لإ�سكان للتجارة والتمويل عن العام املايل
املنتهي يف  31كانون ا لأول  /دي�سمرب  2014حيث حقق
البنك �أرباح ًا هي ا لأعلى منذ الت�أ�سي�س ،كما �سجل
البنك نتائج جيدة يف خمتلف �أن�شطته مبا يعزز مكانته
حملي ًا و �إقليمي ًا ودولي ًا  ،وقد جاءت هذه النتائج لتبني
على ا لإجنازات ال�سابقة وتعزز املالءة املالية وتر�سخ
القاعدة الر �أ�سمالية للبنك ،وما كان ذلك ليتحقق �إال من
خالل التخطيط ال�سليم واعتماد �سيا�سات ح�صيفة يف
ا�ستقطاب ا لأموال وتوظيفها.
متكن االقت�صاد ا لأردين خالل ال�سنوات املا�ضية من جتاوز
امل�صاعب التي فر�ضتها التطورات ال�سلبية ا لإقليمية
والعاملية على االقت�صاد املحلي واقت�صادات معظم
دول املنطقة ،حيث ا�ستعاد االقت�صاد املحلي عافيته
وتعززت الثقة به كبيئة مالئمة لال�ستثمار وحمفزة للنمو
االقت�صادي� ،إذ من املتوقع �أن ي�صل النمو االقت�صادي
احلقيقي �إىل  %3.3خالل عام  2014مقارن ًة مع %2.8
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يف عام  ،2013وانخف�ض عجز املالية العامة �إىل
كن�سبة من الناجت املحلي ا لإجمايل يف عام  2014مقارنة
مع  %5.5يف عام  ،2013وانخف�ض معدل الت�ضخم �إىل
 %2.8يف عام  2014مقابل  %5.6يف عام  ،2013وحت�سن
عجز احل�ساب اجلاري نتيجة حت�سن عائدات الدخل
ال�سياحي وحواالت العاملني با لإ�ضافة �إىل زيادة تدفقات
اال�ستثمار ا لأجنبي ،ا لأمر الذي و�صلت معه االحتياطات
ا لأجنبية �إىل م�ستويات مريحة بلغت  14.1مليار دوالر يف
نهاية عام  2014وهي تغطي م�ستوردات اململكة من ال�سلع
واخلدمات ملدة � 7.3شهر ًا .
%3.5

وجاء �أداء القطاع امل�صريف ا لأردين يف العام  2014جيد ًا
على الرغم من الو�ضع ال�سائد يف ال�شرق ا لأو�سط� ،إذ
منت املوجودات بن�سبة  ،%4.8ومنت ودائع العمالء بن�سبة
 ،%9.7ومنت الت�سهيالت االئتمانية املبا�شرة بن�سبة
 ،%1.8فيما تراجعت ن�سبة الت�سهيالت غري العاملة من
�إجمايل الت�سهيالت �إىل حوايل  %6.2مقارنة مع ما ن�سبته
 %7يف عام .2013

الأداء املايل للبنك
حقق بنك الإ�سكان يف العام  2014نتائج جيدة وواعدة حيث
بلغت ا لأرباح "قبل ال�ضريبة"  162.1مليون دينار مقابل
 150.1مليون دينار يف ال�سنة ال�سابقة �أي بزيادة ن�سبتها
 ،%8وبلغت ا لأرباح ال�صافية "بعد ال�ضريبة"  123.9مليون
دينار مقابل  106.9مليون دينار حتققت يف ال�سنة ال�سابقة
�أي بزيادة ن�سبتها .%16
كما حقق البنك �إجنازات جيدة يف البنود الرئي�سية
للميزانية� ،إذ بلغ جمموع املوجودات  7.6مليار دينار �أي
بزيادة ن�سبتها  ،%5وبلغ ر�صيد ودائع العمالء  5.5مليار
دينار �أي بزيادة ن�سبتها  ،%7فيما بلغ �صايف حمفظة
الت�سهيالت االئتمانية  2.7مليار دينار �أي بزيادة ن�سبتها
 ،%2فيما بلغت حقوق امللكية  1038مليون دينار.
وقد انعك�ست هذه الإجنازات �إيجابي ًا على م�ؤ�شرات املالءة
املالية الرئي�سية للبنك ،حيث بلغت ن�سبة كفاية ر �أ�س املال

 %18.1وهي تزيد عن الن�سبة املطلوبة من البنك املركزي
الأردين وعن الن�سبة املطلوبة من جلنة بازل ،مما يعك�س
متانة البنك وقوة مركزه املايل ،وبلغت ن�سبة ال�سيولة
 %170وهي �أعلى من الن�سبة املطلوبة ح�سب تعليمات
البنك املركزي ،وارتفع العائد على املوجودات من %1.5
عام � 2013إىل  %1.7عام  ،2014يف حني ارتفع العائد على
حقوق امللكية من � %10.2إىل  %11.8يف عام .2014
ويف جمال ن�شاط الفروع اخلارجية والبنوك التابعة للبنك
فقد حققت الفروع اخلارجية يف كل من البحرين وفل�سطني
نتائج جيدة ،كما �أن البنوك التابعة يف كل من اجلزائر
وبريطانيا حققت �أي�ض ًا م�ستويات منو جيدة يف ا لأرباح
ويف خمتلف �أن�شطتها ،وقد متكن امل�صرف الدويل للتجارة
والتمويل يف �سورية من التما�سك واملحافظة على التوازن
يف م�صادر ا لأموال وا�ستخداماتها ،حيث بقي املركز املايل
لهذا امل�صرف �سليم ًا ويحتفظ امل�صرف مبالءة جيدة
ون�سبة �سيولة منا�سبة.
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ويف هذا الإطار فقد قام البنك خالل عام  2014بتعزيز ا�ستثماره
يف ر�أ�سمال بنك الإ�سكان/اجلزائر ب�شراء كامل ح�صة ال�شركة
القاب�ضة لال�ستثمارات الر�أ�سمالية  /البحرين يف ر�أ�سمال هذا
البنك والبالغة  %23.83لت�صبح ن�سبة م�ساهمة بنك الإ�سكان
 %85من ر�أ�سمال البنك ،كما تقرر خالل العام زيادة ر�أ�سمال
بنك الأردن الدويل  /لندن  JIBالذي تبلغ ح�صة بنك الإ�سكان يف
ر�أ�سماله  %75مببلغ  20مليون جنيه ًا ا�سرتليني ًا وذلك �إ�ستجاب ًة
لطلب  Prudential Regulatory Authorityملقابلة متطلبات
 Capital Planning Bufferمبا يتنا�سب مع حجم الأعمال
امل�ستهدفة للبنك.

الو�ضع التناف�سي للبنك
عزز بنك الإ�سكان خالل عام  2014مكانته املتقدمة يف القطاع
امل�صريف الأردين بكثري من امل�ؤ�شرات ،حيث احتل املركز الأول
بحجم ح�سابات التوفري بالعملة املحلية وبح�صة بلغت ،%38.8
كما متكن البنك من احل�صول على ح�صة جيدة من �إجمايل
املوجودات بلغت ن�سبتها  ،%15وح�صة بلغت  %15.3من �إجمايل
ودائع العمالء ،وح�صة ن�سبتها  %11.3من الت�سهيالت االئتمانية
املبا�شرة ،كما حافظ البنك خالل عام  2014على �صدارته ل�سوق
بطاقات الفيزا �إلكرتون ،وبح�صة �سوقية بلغت  ،%19.2ويذكر
يف هذا املجال �أن القيمة ال�سوقية ““Market Capitalization
لأ�سهم البنك يف نهاية عام  2014بلغت  2.3مليار دينار وهي
ت�شكل ما ن�سبته  %12.7من �إجمايل القيمة ال�سوقية لأ�سهم
ال�شركات املدرجة يف بور�صة عمان.
وعلى �صعيد الإجنازات النوعية وتلبية احتياجات عمالء
البنك من خمتلف ال�شرائح ،فقد �شهد عام  2014تطوير
العديد من املنتجات واخلدمات امل�صرفية وخا�صة يف جمال
اخلدمات الإلكرتونية ومن ذلك خدمة حتويل الأموال من
خالل الهاتف اخللوي .Mobile Payment

البنك العاملة يف الأردن �إىل  124فرع ًا وبح�صة �سوقية بلغت
حوايل  %15من �إجمايل عدد فروع البنوك يف الأردن ليحافظ
بذلك على مركز ال�صدارة يف هذا املجال ،كما مت �إ�ضافة ت�سع
�أجهزة �صراف �آيل جديدة لي�صل بذلك جمموع �أجهزة �شبكة
ال�صراف الآيل �إىل  208جهاز ًا وهي �أي�ض ًا �أكرب �شبكة يف ال�سوق
املحلي وبح�صة �سوقية بلغت حوايل  ،%15وما يجدر ذكره يف
هذا املجال �أن لدى بنك الإ�سكان �شبكة فروع حملية ودولية ي�صل
عددها �إىل  175فرع ًا� ،إ�ضاف ًة �إىل مكاتب التمثيل يف كل من
العراق والإمارات العربية املتحدة وليبيا.
ومما ي�ستحق التنويه �أن عام � 2014شهد قيام البنك بتطبيق
نظام بنكي جديد  ،New Core Banking Systemوقد متت
�إدارة عملية االنتقال من النظام البنكي القدمي �إىل النظام
اجلديد بالوعي الالزم ملتطلبات التحول وبدرجة عالية من الدقة
واملهنية ،مبا مكن من �إمتام هذه املهمة بنجاح ومبنتهى ال�سال�سة
ويف زمن قيا�سي.
وقد جاء اختيار النظام البنكي اجلديد رغب ًة من البنك
بتطبيق نظام �شامل ي�ضم جمموعة متكاملة من الأنظمة
امل�صرفية ،والتي تتميز بخ�صائ�ص مرنة ومتطورة من جهة،
وحت�سن م�ستوى تقدمي اخلدمات وت�سهل �إجنازها ب�أق�صر
وقت ممكن من جهة �أخرى ،مبا ميكن معه القول �أن النظام
اجلديد �سوف يكون قادر ًا على تلبية متطلبات البنك احلالية
وامل�ستقبلية وذلك يف �إطار توفري املرونة وال�سرعة والدقة
واحلماية التي حتتاجها بيئة عمل البنوك.

كما قام البنك خالل عام  2014بتطبيق نظام الرقم الدويل
للح�ساب البنكي  ،IBANوذلك بهدف ت�سهيل العمليات املتعلقة
بن�شاط احلواالت الواردة وال�صادرة ،ومبا ميكن البنك من
الرقابة على خماطر غ�سيل الأموال ومتويل الإرهاب وذلك
ا�ستجاب ًة ملتطلبات ال�سلطات الرقابية والقوانني ذات العالقة،
�أما على �صعيد التو�سع الداخلي ،فقد مت خالل عام  2014كما التزم البنك بتطبيق قانون االمتثال ال�ضريبي على
تو�سيع نطاق �شبكة الفروع على م�ستوى اململكة بافتتاح خم�سة احل�سابات الأمريكية .FATCA
فروع جديدة من �ضمنها فرع ًا متنق ًال لي�صل بذلك عدد فروع
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توزيع الأرباح
ويف �ضوء النتائج املالية اجليدة التي حتققت هذا
العام� ،أو�صى جمل�س الإدارة للهيئة العامة مل�ساهمي
البنك بتوزيع �أرباح على امل�ساهمني عن العام 2014
بن�سبة  %35من القيمة اال�سمية لل�سهم "وهي
الن�سبة الأعلى منذ ت�أ�سي�س البنك" مقابل ن�سبة
 %30مت توزيعها يف العام ال�سابق.

ازدهاره ،كما �أن ال�شكر مو�صول للإدارة التنفيذية "�إدارة
عليا وموظفني" على اجلهود املتميزة التي بذلوها وعلى
مثابرتهم الدائمة وجهودهم املخل�صة يف خدمة هذا البنك
ل�ضمان تقدمه ورفعته وا�ستمرار تطوره واالرتقاء باخلدمات
التي يقدمها لعمالئه وتطوير منتجاته.

هذا ويتطلع البنك �إىل بذل املزيد من اجلهود خلدمة بلدنا
الغايل وتعزيز م�سار التقدم واالزدهار القت�صادنا الوطني يف
ح�ضرات ال�سادة امل�ساهمني ،،
ومن م�صادر االعتزاز �أن البنك وا�صل القيام مب�س�ؤولياته ظل قيادة �صاحب اجلاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني
املجتمعية ودوره الرائد يف هذا امل�ضمار ،حيث قام البنك راعي م�سرية البناء والتحديث حفظه اهلل ورعاه.
خالل عام  2014بالعديد من املبادرات والإجنازات لدعم
واللـه ويل التوفيق
الأن�شطة ذات الطابع الإن�ساين واالجتماعي� ،إذ مت تقدمي
الرعاية والدعم والتربع للعديد من امل�ؤ�س�سات واملراكز
د .مي�شيل مارتو
ال�صحية والتعليمية والثقافية والفنية واالجتماعية والإن�سانية
رئي�س جمل�س الإدارة
والريا�ضية والبيئية ،بالإ�ضافة �إىل رعاية ودعم عدد من
امل�ؤمترات والندوات العلمية والفكرية التي ت�ستهدف خدمة
وتطوير م�ؤ�س�سات املجتمع املدين مبختلف �أن�شطتها وغاياتها،
ونتيجة الهتمام البنك بدوره يف جمال امل�س�ؤولية االجتماعية
فقد �أ�صدر البنك تقرير ًا خا�ص ًا بامل�س�ؤولية االجتماعية مرفق ًا
بالتقرير ال�سنوي للبنك.
وختام ًا �أغتنم هذه الفر�صة لأعرب عن بالغ ال�شكر والتقدير
للبنك املركزي الأردين على �سيا�ساته احلكيمة التي �ساهمت
باملحافظة على اال�ستقرار النقدي يف الأردن وعلى الدعم
امل�ستمر الذي يقدمه للقطاع امل�صريف يف الأردن مما �ساعد
هذا القطاع على احلفاظ على قوته املالية والقيام بدوره على
�أكمل وجه خلدمة االقت�صاد الوطني يف ظل هذه الظروف
ال�صعبة ،كما �أقدم ال�شكر لهيئة الأوراق املالية حلر�صها
على �إدارة �سوق ر�أ�س املال بعناية وكفاءة ،وال�شكر اخلا�ص
للم�ساهمني وعمالء البنك الأعزاء على ثقتهم الغالية،
التي تبقى حافز ًا رئي�سي ًا لنا لنوا�صل بذل املزيد من اجلهد
املخل�ص من �أجل املحافظة على هذه الثقة وتعزيزها.
وكل ال�شكر والتقدير للأخوة �أع�ضاء جمل�س ا لإدارة على
دورهم ودعمهم املتوا�صل يف �سبيل تقدم البنك وا�ستمرار
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�أهم امل�ؤ�شرات املالية
املبالغ مباليني الدنانري*

2010

2011

2012

2013

2014

جمموع املوجودات

6,679.7

6,938.0

7,091.6

7,227.1

7,594.9

ودائع العمالء

4,808.6

4,833.9

4,727.2

5,093.4

5,459.9

القرو�ض والت�سهيالت الإئتمانية (بال�صايف)

2,449.1

2,502.1

2,683.9

2,662.8

2,716.5

حقوق امللكية

1,023.9

1,048.6

1,046.7

1,057.1

1,038.4

الأرباح قبل ال�ضريبة

116.4

135.7

142.2

150.1

162.1

الأرباح بعد ال�ضريبة

88.4

100.0

104.5

106.9

123.9

الأرباح النقدية املوزعة على امل�ساهمني

63.0

63.0

63.0

75.6

**88.2

احل�صة الأ�سا�سية لل�سهم من ربح ال�سنة ( EPSدينار)

0.313

0.349

0.373

0.396

0.477

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

0.250

0.250

0.250

0.300

**0.350

�سعر ال�سهم يف نهاية العام (دينار)

8.100

8.000

8.250

8.700

9.100

البيان  /ال�سنة

* الدينار الأردين =  1.4104دوالر �أمريكي.
** �أرباح مقرتح توزيعها على امل�ساهمني عن عام  2014بن�سبة  %35من القيمة اال�سمية لل�سهم.

17

حتليل نتائج الأعمال
حققت جمموعة بنك الإ�سكان خالل عام � 2014أعلى �أرباح منذ
الت�أ�سي�س ،حيث بلغت الأرباح قبل ال�ضريبة  162.1مليون دينار
بزيادة مقدارها  12مليون دينار ون�سبتها  %8عن عام ،2013
�أما الأرباح ال�صافية بعد ال�ضريبة فقد بلغت  123.9مليون دينار
بزيادة مقدارها  17مليون دينار ون�سبتها  %15.9عن العام
ال�سابق .وبا�ستعرا�ض تطور مبلغ �أرباح البنك خالل ال�سنوات
ال�ستة املا�ضية يالحظ �أنها �أخذت اجتاه ًا ت�صاعدي ًا بالرغم من
ا�ستمرار التحديات االقت�صادية والظروف ال�سيا�سية والأمنية
ال�صعبة التي �شهدتها وما زالت كثري من دول املنطقة العربية
بالإ�ضافة �إىل حدة املناف�سة التي واجهت العمل امل�صريف حملي ًا
و�إقليمي ًا ودولي ًا خالل تلك الفرتة.

وقد �شكلت �أرباح البنك من ن�شاطه يف الأردن حوايل  %71.7من
�أرباح جمموعة بنك الإ�سكان ،و�شكلت �أرباح الفروع اخلارجية
يف كل من فل�سطني والبحرين ما ن�سبته  ،%6.6و�شكلت �أرباح
ال�شركات والبنوك التابعة .%21.7

ومما جتدر الإ�شارة �إليه �أن �أرباح البنك خالل عام  2014قبل
ال�ضريبة جاءت حم�صلة ملا يلي:
 -1ارتفاع �صايف �إيرادات الفوائد من  257.6مليون دينار خالل
عام � 2013إىل  265.3مليون دينار خالل عام � ،2014أي
بزيادة مقدارها  7.7مليون دينار ون�سبتها .%3
 -2ارتفاع �صايف �إيرادات العموالت من  33.5مليون دينار خالل
عام � 2013إىل  35مليون دينار خالل عام � ،2014أي بزيادة
مقدارها  1.5مليون دينار ون�سبتها .%4.5
 -3انخفا�ض الإيرادات الت�شغيلية الأخرى من  65.8مليون
دينار خالل عام � 2013إىل  45.9مليون دينار خالل عام
� ،2014أي بنق�ص مقداره  19.9مليون دينار ون�سبته
 ،%30.2ويعود ال�سبب الرئي�سي لهذا االنخفا�ض �إىل تراجع
�أرباح فرق تقييم مركز العمالت الأجنبية  Positionلدى
امل�صرف الدويل للتجارة والتمويل � /سورية "بنك تابع"،
ومما جتدر الإ�شارة �إليه �أن امل�صرف الدويل يقوم ب�أخذ
خم�ص�ص مقابل كامل �أرباحه.
 -4انخفا�ض �إجمايل امل�صروفات من  206.8مليون دينار خالل
عام � 2013إىل  184.2مليون دينار خالل عام � ،2014أي
بنق�ص مقداره  22.6مليون دينار ون�سبته  .%10.9وقد حتقق
هذا االنخفا�ض يف �إجمايل امل�صروفات نتيجة ل ـ ــ:
• •انخفا�ض نفقة خم�ص�ص تدين الت�سهيالت االئتمانية
املبا�شرة من  74.7مليون دينار خالل عام � 2013إىل 38.1
مليون دينار خالل عام � ،2014أي بانخفا�ض قدره 36.6
مليون دينار ون�سبته .%49
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• •ارتفاع نفقات الت�شغيل من  132.1مليون دينار خالل عام
� 2013إىل  146.1مليون دينار خالل عام � ،2014أي بارتفاع
مقداره  14مليون دينار ون�سبته  ،%10.6ويعود ال�سبب
الرئي�سي لهذا االرتفاع �إىل النمو امل�ستمر يف حجم �أعمال
البنك ،وزيادة عدد فروعه وقنوات التوزيع الإلكرتونية
وتطبيق �أنظمة جديدة ،بالإ�ضافة �إىل زيادة قيمة التربعات
التي قدمها البنك خالل عام  2014منها التربع مببلغ 6.2
مليون دينار ميثل قيمة حديقة عبدون التي تربع بها البنك
�إىل �أمانة عمان الكربى.

حتليل املركز املايل
ارتفع ر�صيد �إجمايل موجودات البنك يف نهاية عام  2014مببلغ 368
مليون دينار وما ن�سبته  %5.1لي�صل �إىل  7595مليون دينار مقارنة
مع ر�صيد نهاية عام  2013البالغ  7227مليون دينار ،وقد حتقق هذا
االرتفاععلىالرغممنانخفا�ضقيمةاللريةال�سورية والت�أثريال�سلبي
لذلك على بنود امليزانية املوحدة للبنك نتيجة دمج بنود ميزانية
امل�صرف الدويل للتجارة والتمويل يف �سورية "بنك تابع"�ضمن البنود
املقابلة لها يف امليزانية املوحدة ملجموعة البنك.

�صرف اللرية ال�سورية على �أر�صدة ودائع العمالء لدى امل�صرف
الدويل للتجارة والتمويل � /سورية مقيمة بالدينار الأردين.
وارتفع ر�صيد �إجمايل الودائع (ودائع العمالء وودائع البنوك
وامل�ؤ�س�سات امل�صرفية) خالل عام  2014مببلغ  377مليون دينار
وبن�سبة  %6.6عن ر�صيد نهاية عام  2013لي�صل �إىل 6063
مليون دينار.
ومن اجلدير ذكره يف هذا الإطار �أن البنك حافظ خالل العام
 2014على موقع ال�صدارة ل�سوق ودائع التوفري بالعملة املحلية
لدى القطاع امل�صريف يف الأردن ،حيث �شكلت ودائع التوفري
بالدينار الأردين لدى البنك ما ن�سبته  %38.8من �إجمايل
�أر�صدة هذه احل�سابات لدى البنوك يف الأردن.

وفق ًا للجهة

وعند حتليل ودائع العمالء يف نهاية عام
املودعة يتبني ما يلي:
 -1زيادة كل من ودائع الأفراد وودائع ال�شركات "ال�صغرية
واملتو�سطة والكبرية" والودائع احلكومية بن�سب بلغت ،%5.2
و ،%4.4و %34.7على التوايل.
� -2شكلت ودائع الأفراد ما ن�سبته  %71.6من �إجمايل �أر�صدة
ودائع العمالء عام  2014مقابل  %72.9عام  ،2013يف حني
�إجمايل الودائع
�شكلت ودائع ال�شركات "ال�صغرية واملتو�سطة والكبرية" ما
متكن البنك بف�ضل مكانته يف الأ�سواق امل�صرفية التي يتواجد فيها
ن�سبته  %19.3مقابل  ،%19.8و�شكلت الودائع احلكومية ما
من حتقيق معدالت منو �إيجابية يف جمال ا�ستقطاب الودائع مبختلف
ن�سبته  %9.1مقابل  %7.3عام .2013
�أنواعها ،حيث زادت �أر�صدة ودائع العمالء خالل عام  2014مببلغ
 367مليون دينار وبن�سبة  %7.2لي�صل ر�صيدها �إىل  5460مليون
دينار ،وحتققت هذه الزيادة على الرغم من �أثر انخفا�ض �سعر
2014
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�أما نتائج التحليل ح�سب نوع الوديعة يف نهاية عام  2014فقد
�أظهرت ما يلي:
 -1ارتفعت ودائع التوفري بن�سبة  %4.1وارتفعت " الودائع لأجل
وخا�ضعة لإ�شعار " بن�سبة  %13.8عما كانت عليه يف نهاية
عام  ،2013يف حني تراجعت "احل�سابات اجلارية وحتت
الطلب " ب�شكل ب�سيط بلغت ن�سبته .%0.2
� -2شكلت احل�سابات اجلارية وحتت الطلب ما ن�سبته %23.8
من �إجمايل �أر�صدة ودائع العمالء يف نهاية عام  2014مقابل
 %25.6عام  ،2013يف حني حازت ودائع التوفري على ما ن�سبته
 %30.3مقابل  %31.2يف العام ال�سابق� ،أما "الودائع لأجل
وخا�ضعة لإ�شعار " فقد ا�ستحوذت على الن�سبة الأكرب حيث
�شكلت ما ن�سبته  %45.9مقابل  %43.2عام .2013

ويبني حتليل حمفظة الت�سهيالت االئتمانية املبا�شرة وفق ًا للجهة
املقرت�ضة يف نهاية عام � 2014أن الت�سهيالت االئتمانية املبا�شرة
املمنوحة للأفراد �شكلت ما ن�سبته  %18.5من �إجمايل ر�صيد
هذه املحفظة ،يف حني ا�ستحوذت ال�شركات "ال�صغرية واملتو�سطة
والكبرية" على ما ن�سبته  %39.1من �إجمايل ر�صيد املحفظة،
و�شكلت الت�سهيالت العقارية ما ن�سبته � ،%30.3أما الت�سهيالت
املمنوحة للحكومة والقطاع العام فقد �شكلت ما ن�سبته %12.1
من �إجمايل ر�صيد املحفظة.

الت�سهيالت االئتمانية
بلغ ر�صيد �إجمايل حمفظة الت�سهيالت االئتمانية املبا�شرة
حوايل  3مليار دينار يف نهاية عام  ،2014وبعد تنزيل �أر�صدة
املخ�ص�صات والفوائد املعلقة ف�إن ر�صيد حمفظة الت�سهيالت
االئتمانية املبا�شرة بال�صايف بلغ  2717مليون دينار� ،أي بارتفاع
مقداره  54مليون دينار ون�سبته  %2عن عام  ،2013وقد جاء
االرتفاع يف ر�صيد الت�سهيالت االئتمانية املبا�شرة على الرغم من
الأثر ال�سلبي النخفا�ض �سعر �صرف اللرية ال�سورية على �أر�صدة
الت�سهيالت االئتمانية لدى امل�صرف الدويل للتجارة والتمويل  /ومما جتدر الإ�شارة �إليه �أن العام � 2014شهد حت�سن ًا يف جودة
�سورية �ضمن امليزانية املوحدة للبنك.
املحفظة االئتمانية ،حيث انخف�ضت ن�سبة الديون غري العاملة
من  %8.8يف نهاية عام � 2013إىل  %6.1يف نهاية عام ،2014
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وانخف�ضت ن�سبة نفقة خم�ص�ص الديون ()Cost of Risk Ratio

من  %2.6يف عام � 2013إىل  %1.3يف عام  ،2014عالو ًة على ذلك
ارتفعت ن�سبة التغطية (خم�ص�صات الديون  /الديون غري العاملة)
من  %91يف نهاية عام � 2013إىل  %107يف نهاية عام .2014

حتليل م�ؤ�شرات الأداء العام للبنك
انعك�ست التطورات الإيجابية التي حققها البنك خالل عام 2014
يف بنود قائمة املركز املايل وبيان الدخل على م�ؤ�شرات املالءة
املالية للبنك ب�شكل وا�ضح وعلى النحو التايل:
• •بلغ معدل العائد على املوجودات ( )ROaAحوايل  %1.7عام
 2014مقابل  %1.5يف عام  ،2013يف حني بلغ معدل العائد
على حقوق امللكية ( )ROaEحوايل  %11.8مقابل %10.2
يف عام  ،2013ومن اجلدير ذكره يف هذا املجال �أن الن�سبة
املتحققة يف هذين املعدلني تعترب من �أعلى املعدالت املتحققة
يف ال�سوق امل�صريف الأردين.
• •بلغت ن�سبة كفاية ر�أ�س املال  %18.1يف نهاية عام  2014وهي
تزيد عن الن�سبة املقررة من جلنة بازل البالغة  ،%8وتزيد
عن احلد الأدنى املطلوب من البنك املركزي الأردين البالغ
 %12مما ي�ؤكد قوة ومتانة املركز املايل للبنك.
• •حافظ البنك على ن�سبة �سيولة عالية بلغت  %170.1يف نهاية
عام  ،2014وهي ن�سبة تفوق احلد الأدنى املطلوب من البنك
املركزي الأردين البالغ .%100
• •ارتفع العائد الأ�سا�سي على ال�سهم ( )EPSمن  0.396دينار عام
� 2013إىل  0.477دينار عام � 2014أي بزيادة ن�سبتها .%20.5
• •ارتفع �سعر �سهم بنك الإ�سكان من  8.70دينار يف نهاية عام
 2013ليغلق على �سعر مقداره  9.10دينار يف نهاية عام
 ،2014حمقق ًا بذلك زيادة ن�سبتها  %4.6وبهذا ال�سعر فقد
بلغت القيمة ال�سوقية " لأ�سهم ر�أ�سمال البنك" حوايل 2.3
مليار دينار يف نهاية عام  ،2014وهذا دليل على الثقة الكبرية
بهذه امل�ؤ�س�سة امل�صرفية الرائدة.
الو�ضع التناف�سي
يظهر الإيجاز التايل املوقع التناف�سي للبنك يف ال�سوق امل�صريف
الأردين كما هو الو�ضع يف نهاية عام :2014
• •حافظ البنك على موقع ال�صدارة ب�أر�صدة ح�سابات التوفري
بالعملة املحلية وبح�صة �سوقية بلغت  ،%38.8وبهذا يكون البنك
قد جنح "ولأكرث من ثالثني عام ًا " باملحافظة على املركز الأول
كوعاء ادخاري "مف�ضل" لودائع التوفري يف اململكة.
• •حافظ البنك على موقع ال�صدارة من حيث �شبكة فروعه
والبالغ عددها  124فرع ًا ،وبح�صة �سوقية بلغت حوايل

 ،%15وهو املركز الذي متكن البنك من ا�ستمرار املحافظة
عليه منذ عام .1978
• •حافظ البنك على موقع ال�صدارة من حيث �شبكة �أجهزة
ال�صراف الآيل التي ميتلكها والبالغ عددها  208جهاز ًا،
وبح�صة �سوقية بلغت حوايل  ،%15لتبقى �شبكة ال�صرافات
الآلية لدى البنك هي الأو�سع والأكرث انت�شار ًا يف اململكة.
• •حافظ البنك على �صدارته ل�سوق بطاقات الفيزا �إلكرتون
وبح�صة �سوقية بلغت  %19.2عام  2014مقابل %18.8
عام .2013
• •ارتفعت احل�صة ال�سوقية للبنك يف �سوق بطاقات الفيزا
الإئتمانية من  %16عام � 2013إىل  %17.4عام .2014
• •احتل البنك املرتبة الثانية مبعيار جمموع املوجودات ،وبح�صة
�سوقية بلغت ن�سبتها  %15من جمموع موجودات القطاع
امل�صريف يف الأردن.
• •احتل البنك املرتبة الثانية مبعيار جمموع ودائع العمالء،
وبح�صة �سوقية بلغت ن�سبتها  %15.3من جمموع ودائع
العمالء لدى القطاع امل�صريف يف الأردن.
• •احتل البنك املرتبة الثانية مبعيار جمموع الت�سهيالت
االئتمانية ،وبح�صة �سوقية بلغت ن�سبتها  %11.3من جمموع
الت�سهيالت االئتمانية لدى القطاع امل�صريف يف الأردن.
�أما على �صعيد الو�ضع التناف�سي يف امل�ؤ�شرات النوعية ،فقد ح�صل
البنك وخالل م�سريته على العديد من الت�صنيفات االئتمانية
رفيعة امل�ستوى من عدة م�ؤ�س�سات ت�صنيف دولية ،كما متكن البنك
من املحافظة على موقع الريادة يف جمال التكنولوجيا امل�صرفية
من خالل تطبيق جمموعة متطورة من الأنظمة الالزمة لت�سيري
عمليات الفروع والإدارات ومبا يلبي وين�سجم مع احتياجات النمو
والتطور ويتواكب مع �أحدث امل�ستجدات التكنولوجية.
كما ح�صل البنك خالل ال�سنوات املا�ضية على جمموعة كبرية من
اجلوائز و�شهادات التقدير املحلية والإقليمية والدولية ،وجتدر
الإ�شارة يف هذا املجال �إىل �أن البنك ح�صل خالل العام 2014
على درع تكرميي من �شركة فيزا العاملية تقدير ًا جلهود البنك
يف �إطالق �أف�ضل حملة �إعالنية وترويجية لبيع بطاقات فيزا يف
الأردن ،وح�صل البنك �أي�ض ًا على �شهادة التوافق مع متطلبات
جمل�س البطاقات العاملي ()Payment Card Industry Data Security Standard
على نطاق الأردن وفل�سطني والبحرين ،وتعترب هذه ال�شهادة
�أحدث معيار عاملي يف جمال توفري احلماية وال�سرية للبيانات
اخلا�صة ببطاقات الدفع الإلكرتونية.

21

23

اخلدمات امل�صرفية للأفراد
يف ظل تزايد حدة املناف�سة يف �سوق اخلدمات امل�صرفية للأفراد
 Retail Bankingفقد ركزت ا�سرتاتيجية البنك على تقدمي
�أف�ضل املنتجات واخلدمات التي تلبي احتياجات العمالء املتنوعة
ومبا يعزز موقعه يف هذا ال�سوق ليبقى بنك الإ�سكان هو اخليار
الأول للعمالء بكافة �شرائحهم وفئاتهم العمرية ،واقرتن ذلك
بالتو�سع يف �شبكة الفروع و�شبكة �أجهزة ال�صراف الآيل ،وفيما
يلي نبذة عن �أهم �إجنازات البنك يف جمال تقدمي اخلدمات
امل�صرفية للأفراد خالل العام:
االنت�شار والتفرع امل�صريف
وا�صل البنك يف عام  2014املحافظة على موقعه الريادي يف
ال�سوق امل�صرفية املحلية وذلك من حيث امتالكه لأكرب �شبكة
فروع و�أكرب �شبكة �صرافات �آلية ،ومن اجلدير بالذكر �أن فروع
البنك و�شبكة ال�صرافات الآلية منت�شرة يف مواقع وجممعات
خمتارة بعناية يف خمتلف حمافظات اململكة ،وقد جنح البنك
خالل العام يف ا�ستثمار فر�ص مواتية لي�ضيف  5فروع و� 9أجهزة
�صراف �آيل جديدة ،لريتفع بذلك �إجمايل عدد فروع البنك

العاملة يف اململكة �إىل  124فرع ًا وبح�صة �سوقية بلغت حوايل
 ،%15ولريتفع �إجمايل عدد �أجهزة ال�صراف الآيل �إىل 208
جهاز ًا وبح�صة �سوقية بلغت حوايل .%15
ومن اجلدير ذكره يف هذا املجال �أنه من بني �إجمايل عدد الفروع
هنالك فرع ًا للأطفال و 5فروع تتواجد يف جتمعات ومراكز
الت�سوق التجارية "املوالت" ،حيث ميتد دوام عمل هذه الفروع
اخلم�سة لي�شمل جميع �أيام الأ�سبوع مبا يف ذلك �أيام "اجلمعة
وال�سبت والعطل والأعياد الر�سمية" ،ومتتد فرتة عملها من
ال�ساعة العا�شرة �صباح ًا وحتى ال�ساعة العا�شرة لي ًال عالو ًة
على اخلدمة امل�صرفية الهاتفية على مدار ال�ساعة عرب مركز
االت�صال  Call Centerعلى الهاتف � 5200400أو الهاتف املجاين
.080022111
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن البنك ميتلك  14فرع ًا خارجي ًا يف كل من
فل�سطني والبحرين ،و�أن عدد فروع البنوك التابعة للبنك يف كل
من اجلزائر و�سوريا وبريطانيا بلغ  37فرع ًا ،وبذلك و�صل عدد
فروع جمموعة بنك الإ�سكان �إىل  175فرع ًا.

الفرع املتنقل
وا�ستمرار ًا مل�سرية الريادة يف القطاع امل�صريف الأردين ،فقد بادر
البنك خالل عام  2014بتطبيق خدمة "الفرع املتنقل" وفق �أحدث
التجهيزات والأنظمة الآلية التي تتنا�سب مع العمل امل�صريف املتطور،
وت�أتي مبادرة ت�شغيل الفرع املتنقل ترجمة واقعية ال�سرتاتيجية
البنك التي ت�ستهدف الو�صول �إىل العمالء �أينما كانوا ،وتقدمي
خمتلف اخلدمات واملنتجات امل�صرفية لهم بكفاءة عالية ،ويعمل
"الفرع املتنقل" طيلة �أيام الأ�سبوع مبا فيها �أيام العطل والأعياد
�ضمن برامج حمددة من ال�ساعة الثامنة �صباح ًا وحتى ال�ساعة
ال�ساد�سة م�سا ًء.
كما �أنه من املنا�سب الإ�شارة يف هذا املجال �إىل �أن البنك قام خالل
العام بت�سيري ثالث مركبات متنقلة  Mobile ATMsيف كافة �أرجاء
اململكة تقدم خدمة ال�صراف الآيل للعمالء يف املناطق التي ال
يوجد فيها فروع �أو �صرافات �آلية ،وذلك لتمكني عمالء البنك من
احل�صول على خدمات ال�صرافات الآلية ب�سهولة وي�سر.
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القنوات امل�صرفية الإلكرتونية
تعزيز ًا ل�سمعة البنك بو�صفه يف مقدمة البنوك الرائدة
يف جمال التكنولوجيا امل�صرفية يف الأردن فقد وا�صل
البنك تقدمي اخلدمات امل�صرفية من خالل قنوات التوزيع
الإلكرتونية الأخرى وهي :البنك الفوري  Call Centerو�شبكة
الإنرتنت  Iskan Onlineوالر�سائل الق�صرية ،Iskan SMS
و�أجهزة ال�صرافات الآلية  ،ATMsو�إ�ضافة لذلك فقد مت خالل
عام � 2014إطالق عدة خدمات ومن ذلك خدمة حتويل الأموال
جوائز ح�سابات التوفري
يفتخر البنك مبوا�صلة تقدميه لأعرق و�أكرب نظام جوائز
حل�سابات التوفري يف ال�سوق امل�صرفية الأردنية "عدد ًا ومبلغ ًا"،
وقد حر�ص البنك على تطوير هذا النظام مبا يخدم الهدف
الذي �أ�س�س من �أجله ،حيث جتاوزت قيمة اجلوائز التي قدمها
البنك خالل عام  2014مبلغ  7مليون دينار ،كما قدم البنك �أكرب
جائزة نقدية بلغت قيمتها ن�صف مليون دينار ربحها فائز واحد

بطاقات الإ�سكان
حافظ البنك يف عام  2014على مركز متقدم يف �سوق البطاقات
البال�ستيكية يف اململكة ،وقد مت تعزيز ذلك ب�إطالق بطاقات
ما�سرتكارد  World Eliteاجلديدة والتي متتاز بالعديد من
املزايا واالمتيازات املوجهة �إىل عمالء النخبة.
ومما يجدر ذكره يف هذا املجال �أن البطاقات البال�ستيكية التي
ت�صدر عن البنك متنح حلامليها العديد من املزايا وحتقق �أعلى
معايري ال�سالمة لعمليات ال�سحب من ال�صراف الآيل والت�سديد
من خالل نقاط البيع � P.O.Sسواء يف داخل �أو خارج الأردن.
وتقدير ًا جلهود البنك يف جمال �أعمال البطاقات البال�ستيكية
فقد ح�صل خالل العام  2014على درع تكرميي من �شركة فيزا
العاملية تقدير ًا جلهوده يف �إطالق �أف�ضل حملة �إعالنية وترويجية
لبيع بطاقات فيزا يف الأردن ،وقد عربت �شركة فيزا العاملية عن
تقديرها للجهود التي يبذلها البنك لتطوير اخلدمات واحللول
ملنتج بطاقات الفيزا ب�أنواعها.
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من خالل الهاتف اخللوي  Mobile Paymentعرب تطبيق �إ�سكان
موبايل على �أجهزة الهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android
�أو بنظام  ،iOSوخدمة الت�سديد الآيل للفواتري من خالل نظام
حت�صيل الفواتري �إلكرتوني ًا  eFAWATEERcomالذي �أطلقه
البنك املركزي الأردين ،وتتميز هذه اخلدمة بال�سرعة وال�سهولة
يف ت�سديد الفواتري ومن املتوقع �أن تت�سع مظلة هذه اخلدمة
لت�شمل عدد �أكرب من ال�شركات وامل�ؤ�س�سات اخلا�صة والعامة.
يف نهاية العام ،بالإ�ضافة �إىل ا�ستمرار البنك بالقيام بال�سحوبات
على اجلوائز اليومية والأ�سبوعية وال�شهرية وجوائز الرت�ضية
وال�سحوبات اخلا�صة ،و�ساهمت هذه اجلوائز يف منو ح�سابات
التوفري احلالية وعملت على اجتذاب املزيد من العمالء لفتح
ح�سابات جديدة ،ويحر�ص البنك دوم ًا على تطوير نظام جوائز
ح�سابات التوفري مبا ميكنه من االحتفاظ مبركزه الريادي يف
هذا املجال.

جودة اخلدمة والعناية بالعمالء
ي�ؤمن البنك ب�أن ر�ضا عمالئه والتميز يف خدمتهم خيار
ا�سرتاتيجي يحتل �سلم �أولويات عمله وذلك بهدف تعزيز
م�ستوى ثقة العمالء بخدمات البنك ومنتجاته ول�ضمان �أن
تعك�س هذه اخلدمات ال�صورة الأمثل للبنك ،وانطالق ًا من
هذه الأولوية فقد وا�صل البنك �إجراء ا�ستطالعات ودرا�سات
للوقوف على م�ستوى ر�ضا العمالء والعمل على حت�سينها

القرو�ض ال�شخ�صية
حقق البنك خالل عام  2014م�ستويات منو جيدة يف جمال
حمفظة قرو�ض الأفراد وقرو�ض ال�شركات ال�صغرية ،وقد
حتقق ذلك بف�ضل ال�سيا�سات االئتمانية املرنة التي ينتهجها
البنك يف هذا املجال ،والتي ت�سندها حمالت ت�سويقية مكثفة
للإعالن عن خدمات القرو�ض املوجهة للأفراد ،والعمل
با�ستمرار لتب�سيط �إجراءات املنح ،الأمر الذي �ساهم يف
تقليل الوقت امل�ستغرق لإجناز املعاملة االئتمانية.
كما �شهد العام ا�ستمرار العمل بالعر�ض اخلا�ص بالقرو�ض
ال�سكنية الذي �أطلقه البنك يف منت�صف عام  2013ب�شروط
مي�سرة وب�أ�سعار فوائد تف�ضيلية تتنا�سب مع االحتياجات
التمويلية ملختلف �شرائح العمالء الأفراد.
ومن اجلدير ذكره يف هذا ال�صدد �أن البنك قام بتطبيق
نظام تقييم خماطر العمالء الأفراد وال�شركات ال�صغرية
 Credit Scoringالذي ي�ساعد يف عملية تقييم العمالء
وحتديد م�ستوى مالءتهم املالية التي يتم على �أ�سا�سها تقييم
اجلدارة االئتمانية للعميل.

وذلك من خالل اال�ستعانة ب�شركات ا�ست�شارية متخ�ص�صة
للقيام بدرا�سات لر�ضا العمالء ،وبجوالت مراقبة م�ستمرة
وفق منهجية املت�سوق اخلفي  ،Mystery Shopperوقد
�أظهرت درا�سة ر�ضا العمالء التي مت تنفيذها من قبل �شركة
خارجية متخ�ص�صة حتقيق درجة ر�ضا متميزة عن م�ستوى
جودة اخلدمات التي يقدمها البنك لعمالئه.

تطبيق الرقم الدويل للح�ساب البنكي
ا�ستجابة لتعليمات البنك املركزي الأردين باعتماد �أف�ضل
املمار�سات العاملية يف تنظيم �أرقام ح�سابات العمالء يف القطاع
امل�صريف ،فقد قام البنك خالل عام  2014بتطبيق نظام الرقم
الدويل املوحد للح�ساب البنكي  ،IBANوذلك بهدف ت�سهيل
العمليات املتعلقة بن�شاط احلواالت الواردة وال�صادرة ،حيث
ي�ساعد تطبيق هذا الرقم يف التنفيذ الآيل املبا�شر للتحويالت
املالية ب�سرعة ودقة و�أمان ويعزز قدرات البنك يف جمال
مكافحة عمليات غ�سل الأموال ومكافحة االرهاب.
IBAN
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الأعمالامل�صرفيةلل�شركات وامل�ؤ�س�سات
على الرغم من ا�ستمرار ت�أثر الأردن بحالة عدم اال�ستقرار الأمني
وال�سيا�سي يف املنطقة ،فقد حقق البنك �إجنازات جديدة يف جمال
تقدمي االحتياجات التمويلية لل�شركات وامل�شاريع الكبرية مبا مكنه
من تعزيز موقعه الريادي يف ال�سوق امل�صرفية ك�شريك �أ�سا�سي
يف متويل ال�شركات وامل�ؤ�س�سات حيث متكن البنك من زيادة حجم
حمفظته االئتمانية مع املحافظة على جودة املحفظة االئتمانية ودون
الإخالل ب�ضوابط املخاطر والعوائد املقبولة التي تن�سجم مع �سيا�سة
البنكومتطلباتاجلهاتالرقابية.

مل تقت�صر الأن�شطة التمويلية للبنك يف عام  2014على دعم
امل�شاريع الكربى فقط ،حيث �أوىل البنك اهتمام ًا خا�ص ًا لتمويل
املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة  SMEsوذلك متا�شي ًا مع املبادرات
احلكومية لتطوير م�شاريع هذه املن�ش�آت التي تعترب مكون �أ�سا�سي
يف االقت�صاد الوطني ،كما وا�صل البنك امل�شاركة بتنفيذ الربامج
التي تعنى بتمويل هذه املن�ش�آت ومن ذلك :برنامج البنك املركزي
املخ�ص�ص لدعم ال�شركات املتو�سطة وال�صغرية ،وبرنامج متويل
ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة ب�ضمان م�ؤ�س�سة  ،OPICوبرنامج
قر�ض الأعمال ،وبرنامج مركبات الأعمال بالتعاون مع ال�شركة
الأردنية ل�ضمان القرو�ض.
كما وا�صل البنك دعمه للقطاع ال�صناعي وقطاع الطاقة
املتجددة والقطاع ال�سياحي من خالل ا�ستمرار العمل بالربنامج
الذي يطبقه البنك املركزي لدعم هذه القطاعات واملتمثل مبنح
البنوك �سلف ًا متو�سطة الأجل لإعادة �إقرا�ضها للم�شاريع العاملة
يف هذه القطاعات ب�أ�سعار فائدة مدعومة و�شروط مي�سرة.
ويف �إطار امل�ساهمة يف متويل عمليات التبادل التجاري ،فقد
ا�ستمر البنك بتوفري التمويل املنا�سب �إىل عمالئه من خالل
تقدمي جمموعة من الربامج واتفاقيات التمويل املتخ�ص�صة
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قام البنك خالل عام  2014بدور �أ�سا�سي يف �سوق القرو�ض املجمعة
� ،Syndicated Loansإذ �ساهم بتمويل عدد من امل�شاريع الكربى
الهامة يف اململكة ،من �أهمها �إدارة وترتيب قر�ض جتمع بنكي ل�صالح
�أمانة عمان الكربى بالتعاون مع عدد من البنوك التجارية و�صندوق
ا�ستثمار �أموال ال�ضمان االجتماعي ،و�سوف ميكن هذا التمويل �أمانة
عمان الكربى من تنفيذ خططها وبراجمها خلدمة مدينة عمان
ومواطنيها وبالتخفيف من عبء املديونية على موازنتها.

بالتعاون مع م�ؤ�س�سات و�شركات حملية ودولية ،ومن �أهمها:
برنامج متويل التجارة العربية � -صندوق النقد العربي � /أبو
ظبي وبرنامج ال�صادرات ال�سعودي  /ال�صندوق ال�سعودي للتنمية
وبرنامج التمويل الإيطايل  IIPUوبرنامج ت�سهيل التجارة الدولية
مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية  EBRDوبرنامج
البنك الكوري لل�صادرات والواردات.
ويف �إطار اخلدمات امل�صرفية الإلكرتونية املقدمة لل�شركات،
قام البنك خالل عام  2014ب�إطالق خدمة Iskan Online
بخ�صائ�صها اجلديدة ،وهي خدمة م�صرفية متنح ل�شريحة
عمالء ال�شركات ،حيث توفر لهم خدمات متعددة منها تقدمي
الطلبات واال�ستعالم عن الطلبات املتعلقة بالقرو�ض والكفاالت
واالعتمادات واحلواالت وال�شيكات� ،إىل جانب اخلدمات البنكية
املتعلقة برواتب موظفي ال�شركة وخدمات �أخرى عديدة.
ومما جتدر الإ�شارة �إليه �أنه ونتيجة للتحديثات التي متت على
م�ستودعات البنك يف املناطق احلرة "البوندد" وتطبيق املعايري
املالية املطلوبة والدقة يف تنفيذ الأعمال اجلمركية لعمالء البنك،
فقد ح�صل البنك خالل عام  2014على �شهادة القائمة الذهبية
من دائرة اجلمارك الأردنية ،ليكون بذلك �أول بنك يف الأردن
يح�صل على مثل هذه ال�شهادة.

خدمات اخلزينة واال�ستثمار
حقق البنك خالل عام  2014جناح ًا ملمو�س ًا يف �أن�شطة اخلزينة
واال�ستثمار �سواء على �صعيد تعزيز الأداء �أو على �صعيد زيادة
املبيعات ،حيث متيز هذا العام بتحقيق عوائد جمزية فاقت
الأرقام املقدرة لت�شمل عوائد توظيفات الأموال واال�ستثمار
بال�سندات و�أذونات اخلزينة ،وحتقيق م�ستويات جيدة من
العموالت والإيرادات الت�شغيلية ،هذا بالإ�ضافة �إىل التزام البنك
باملحافظة على معدالت �سيولة تفوق املعايري املو�ضوعة من قبل
البنك املركزي الأردين.
ويف جمال اجلهود الت�سويقية للخدمات اال�ستثمارية ،فقد قام
فريق العمل يف البنك بجهود حثيثة لزيادة قاعدة العمالء
وعدد ال�صفقات ،وتقدمي اخلدمات واملنتجات ،مما �أثمر عن
ا�ستقطاب ما يزيد عن  290عمي ًال جديد ًا يف جماالت �أن�شطة
اخلزينة واال�ستثمار ،الأمر الذي �أدى �إىل حت�سـني ح�صيلة البيـع،

امل�ؤ�س�سات املالية والبنوك املرا�سلة
عزز البنك خالل العام  2014موقعه يف �سوق الأعمال امل�صرفية
الدولية يف ظل ظروف �صعبة ومعقدة وذلك من خالل تعزيز
عالقاته القائمة مع البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية وبناء عالقات عمل
جديدة مع بنوك وم�ؤ�س�سات مالية معروفة عربي ًا و�إقليمي ًا وعاملي ًا.
ووا�صل البنك خالل العام منح ال�سقوف االئتمانية للبنوك
املرا�سلة بهدف ت�سهيل وتنظيم حجم العمل املتزايد ،وواظب
على متابعة م�ستجدات "الأو�ضاع االئتمانية" على م�ستوى الدول
والبنوك املرا�سلة فيها للوقوف على �آخر امل�ستجدات املتعلقة
بو�ضعها املايل يف ظل املتغريات التي ت�شهدها الأ�سواق العاملية.
ومتكن البنك من زيادة �إيراداته املت�أتية من ن�شاطه يف جمال
عمليات التجارة الدولية واخلدمات امل�صرفية مبا يف ذلك
عموالت الت�سهيالت االئتمانية غري املبا�شرة وعموالت احلواالت،
بحيث مت حتقيق امل�ستهدفات يف امليزانية التقديرية للبنك ،وت�أتي
هذه النتائج املتميزة لت�ؤكد على قدرة البنك على دعم احتياجات
الأعمال املتزايدة لعمالئه.
وللعمل على تن�شيط وتطوير العالقة مع البنوك املرا�سلة

عالو ًة على ت�سويق ل�صناديق ا�ستثمارية جديدة ،ويذكر �أن البنك
يقدم جمموعة متكاملة من اخلدمات واملنتجات اال�ستثمارية
�أهمها خدمة التعامل ب�أ�سواق امل�ستقبليات واخليارات للعمالت
الأجنبية ،التعامل بالعمالت الأجنبية واملعادن الثمينة ،والعقود
الآجلة ،وخدمات الو�ساطة يف الأ�سواق املالية "املحلية والإقليمية
والدولية" ،وخدمات �إدارة املحافظ اال�ستثمارية ،و�صناديق
اال�ستثمار امل�شرتك ،واحلفظ الأمني ،و�أمانة اال�ستثمار.
ومتا�شي ًا مع تطور الأو�ضاع يف الأ�سواق املختلفة ،فقد �شهد عام
 2014مراجعة وحتديث ال�سيا�سة اال�ستثمارية للبنك التي تهدف
�إىل املحافظة على م�ستويات �سيولة معقولة والتنويع املتوازن
لال�ستثمارات ،ومبا يحقق عوائد م�ستقرة �ضمن درجات خماطرة
مقبولة ومبا ميكن البنك من مواجهة �أية تقلبات مفاجئة حتدث
يف الأ�سواق املالية العاملية واملحلية.

وامل�ؤ�س�سات املالية ،فقد قام فريق متخ�ص�ص من املوظفني خالل
العام بعدد من احلمالت الت�سويقية والزيارات لبع�ض الأ�سواق
اال�سرتاتيجية منها تركيا وال�سعودية والإمارات العربية املتحدة
وذلك بهدف عر�ض خدمات البنك على البنوك العاملة يف هذه
الدول والتي من �ش�أنها �أن تعود بالفائدة على كل من البنك
وعمالئه على حد �سواء.
وجدير بالذكر �أن البنك يرتبط بعالقات عمل مميزة مع �شبكة
وا�سعة من املرا�سلني على نطاق العامل يتجاوز عددهم  450بنك ًا
وم�ؤ�س�سة مالية منت�شرة يف �أكرث من  80دولة حول العامل ،وهو ما
يجعل البنك يف موقع قوي ومتني ميكنه من تر�سيخ ا�سمه وتعزيز
مكانته وتلبية متطلبات عمالئه يف خمتلف الأن�شطة اخلارجية.
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التطوير التنظيمي والإداري
وا�صل البنك خالل عام  2014مراجعة وحتديث العديد من �أدلة
ال�سيا�سات والإجراءات ومبا يتالءم مع تطبيق النظام البنكي
اجلديد وذلك لزيادة كفاءة العمليات امل�صرفية املختلفة ،وتعزيز
الرقابة على خمتلف الأعمال والأنظمة االئتمانية والت�شغيلية.
من جانب �آخر ،مت االنتهاء خالل العام من تطبيق م�شروع
املركزية يف عدد من جماالت الأعمال لدى فروع �إقليمية فل�سطني
من �أهمها :االعتمادات والكفاالت واحلواالت واالئتمان وت�أتي
هذه اخلطوة بهدف خف�ض امل�صروفات وتعزيز الفعالية.
املوارد الب�شرية
انطالق ًا من �أهمية العن�صر الب�شري ،فقد عمل البنك على تعزيز
م�ستويات الكفاءة ومعدالت الإنتاجية لدى كافة املوظفني ،وحر�ص
على تطوير قدراتهم وحت�سني م�ستوى ر�ضاهم مبا ميكنهم من �أداء
مهامهم على الوجه املطلوب.
�شهد العام  2014تنفيذ عدد من امل�شاريع اال�سرتاتيجية يف
مقدمتها نظام اخلدمة الذاتية اجلديد للموظفني والذي ي�ستطيع
من خالله املوظف التعامل �إلكرتوني ًا مع دائرة املوارد الب�شرية
يف كافة الأمور املتعلقة ب�ش�ؤونه الوظيفية مثل الإجازات والدورات
التدريبية والبيانات الذاتية ،كما مت �إعداد �أ�س�س منهجية لتقييم
�أداء املوظفني وتطبيق مفهوم الكفاءات Competencies
با�ستخدام النظام اجلديد.
التعيني
ً
للحفاظ على موقعه كواحد من �أبرز امل�ؤ�س�سات توظيفا للعمالة
امل�ؤهلة واملتميزة يف اململكة ،فقد ت�ضمنت مبادرات البنك خالل
عام  2014ا�ستقطاب �أف�ضل خريجي اجلامعات واجتذاب
جمموعة من �أ�صحاب الكفاءات املتميزة واملواهب Talents
املعروفة وامل�شهود لها بالكفاءة لدى البنوك الأخرى ،وحتقيق ًا
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لهذه الغاية فقد �شارك البنك خالل العام بعدد من معار�ض
التوظيف  Job Fairداخل اململكة.

التدريب
يف �إطار �سعي البنك �إىل تعزيز اال�ستثمار يف العن�صر الب�شري وتطوير
املهارات املهنية للموظفني ،فقد مت خالل العام توفري جمموعة من
الربامج الريادية يف جمال التدريب كان من �أهمها :برنامج ت�أهيل
ال�صرافني  Tellersحديثي التعيني وبرنامج ت�أهيل �ضباط االئتمان،
�إ�ضافة �إىل برنامج ت�أهيل مدراء الفروع ،ويركز التدريب املكثف يف
هذه الربامج على �إ�شراك املوظفني يف �أن�شطة متخ�ص�صة ت�ضمن
زيادة ت�أهيلهم و�إحاطتهم بالعمل امل�صريف وتعزيز قيم و�أخالقيات
العمل لديهم ،بالإ�ضافة �إىل تزويدهم باملهارات القيادية والإدارية
املتقدمة مبا يتفق مع ر�ؤية البنك وتطلعاته.
وعلى نحو موازي ا�ستمر البنك بتعزيز ثقافة التعلم من خالل
�إيفاد وابتعاث عدد من املوظفني من ذوي الكفاءة �سنوي ًا
للح�صول على ال�شهادات الأكادميية واملهنية املتخ�ص�صة يف
خمتلف جماالت العمل امل�صريف لدى معاهد وجامعات ومراكز
تدريب رائدة حملي ًا ودولي ًا.
ومما يجدر ذكره �أن البنك وفر خالل العام  3251فر�صة
تدريبية للموظفني داخل وخارج اململكة ،وقد غطت هذه الدورات
التدريبية التي مت عقدها املجاالت الإدارية واملالية واملحا�سبية
والتدقيق واالئتمان امل�صريف واملهارات ال�سلوكية والعالقات
العامة والعمليات امل�صرفية واخلزينة واال�ستثمار واحلا�سوب
ال�شخ�صي ،وميكن االطالع على �أهم الدورات التي مت عقدها
خالل العام  2014و�أعداد امل�شاركني بها يف الإف�صاح اخلا�ص
بها الوارد يف نهاية هذا التقرير.

�إدارة املخاطر
يلتزم البنك ب�إطار عمل ثابت و�شامل لإدارة املخاطر وذلك
بهدف حتديد املخاطر والعوائد الناجتة عن تو�سع وتنوع عمليات
البنك و�أن�شطته ،وانطالق ًا من هذا االلتزام يرتكز عمل البنك
على �أ�س�س متينة وا�سرتاتيجيات عمل �سليمة �أ�سا�سها قيا�س
وتقييم و�إدارة املخاطر املختلفة يف �أن�شطته اليومية ومبا يتوافق
مع �سيا�ساته الداخلية من جهة ومقررات جلنة بازل وتعليمات
البنك املركزي الأردين من جهة ثانية.
�إن حوكمة املخاطر يف البنك تلتزم وب�شكل كامل بتعليمات البنك
املركزي الأردين� ،إذ ت�ضمن الإ�شراف اجليد وامل�س�ؤولية عن
الإدارة الفعالة للمخاطر ،وتعمل دائرة املخاطر يف البنك ب�شكل
م�ستقل ،وذلك من خالل رفع تقاريرها �إىل جلنة �إدارة املخاطر
املنبثقة عن جمل�س الإدارة ،ولدى الدائرة ال�صالحيات الالزمة
لتمكينها من احل�صول على املعلومات من دوائر البنك املختلفة
والتعاون مع اللجان الأخرى.
ولتح�سني ممار�ساته يف جمال �إدارة املخاطر ،فقد وا�صل البنك خالل
عام  2014تعزيز كافة جوانب �إدارة املخاطر لديه ومتتني ال�ضوابط
الداخلية وحت�سني كفاءة العمليات املختلفة – حفاظ ًا على املواءمة
بني العائد واملخاطر لتحقيق منو م�ستدام يف كافة الأعمال � -إذ
ا�ستمر البنك بتطوير وحتديث م�صفوفات املخاطر  CRSAلدوائر
العمل املختلفة ،وحتديث خطط ا�ستمرارية الأعمال وفح�صها ب�شكل
دوري ،ومراقبة جودة حمفظته االئتمانية ،بالإ�ضافة �إىل اال�ستمرار
يف ا�ستخدام �أف�ضل الأ�ساليب والو�سائل يف تقييم م�ستوى املخاطر مثل
اختباراتالإجهادوحتليلاحل�سا�سية.
ومما يجدر ذكره �أن البنك ح�صل خالل عام  2014على �شهادة
التوافق مع متطلبات جمل�س البطاقات العاملي
((Payment Card Industry Data Security Standard

على نطاق الأردن وفل�سطني والبحرين ،وتعترب هذه ال�شهادة هي
�أحدث معيار عاملي يف جمال توفري احلماية وال�سرية للبيانات
اخلا�صة ببطاقات الدفع الإلكرتونية.
يهتم البنك ب�شكل وا�ضح بتوعية موظفيه ب�ش�أن املخاطر
املحيطة ب�أعماله ويتمثل هذا االهتمام بعقده ور�شات العمل
والندوات على مدار العام �إميان ًا منه ب�أن �إدارة املخاطر
لي�ست م�س�ؤولية فردية و�إمنا هي م�س�ؤولية م�شرتكة بني كافة
املوظفني على اختالف م�ستوياتهم الإدارية ،ويبني الإي�ضاح
رقم  40يف القوائم املالية من هذا التقرير املزيد من
املعلومات حول �إدارة املخاطر لدى البنك.

هذا ال�سياق �أن البنك طبق نظام �آيل جديد ومتطور للمراقبة
والك�شف عن العمليات امل�شبوهة التي تنطوي على خماطر
عمليات غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب وجرائم الإحتيال املايل.
ويف �إطار تعزيز ثقافة االمتثال والإلتزام ،فقد ا�ستمر البنك
بعقد الربامج التدريبية لكافة املوظفني حتى يكونوا على دراية
تامة ب�آخر امل�ستجدات حول موا�ضيع مراقبة االمتثال ومكافحة
عمليات غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب وقانون االمتثال ال�ضريبي
على احل�سابات الأمريكية ،ومبا ميكنهم من تطبيق قواعد �إعرف
عميلك ( )Know Your Customerبال�شكل ال�صحيح.

احلاكمية امل�ؤ�س�سية
ي�ؤمن البنك ب�أهمية احلاكمية امل�ؤ�س�سية يف تعزيز مبادئ
العدالة وال�شفافية وامل�ساءلة وامل�س�ؤولية وتدعيم ثقة املودعني
وامل�ساهمني واجلهات الرقابية بالبنك ،و�أثر ذلك على �أدائه
ومنوه ،وانطالق ًا من ذلك فقد �أوىل البنك �أهمية كبرية لاللتزام
بتعليمات احلاكمية امل�ؤ�س�سية التي �صدرت م�ؤخر ًا عن البنك
املركزي الأردين ،وقام ب�إجراء حتليل فجوة ()Gap Analysis
لهذه التعليمات ومت ت�شكيل جلنة ملتابعة تطبيق هذه التعليمات
والبدء ب�إجراء التعديالت الالزمة على ال�سيا�سات والإجراءات
مبا يتوافق مع هذه التعليمات �ضمن الإطار الزمني الذي حدده
البنك املركزي الأردين ،وجاري العمل حالي ًا على �إعداد دليل
متكامل للحاكمية امل�ؤ�س�سية يف البنك يتفق مع تعليمات احلاكمية
امل�ؤ�س�سية للبنوك رقم  2014/58تاريخ .2014/9/30
الرتويج والت�سويق
وا�صل البنك خالل عام  2014انتهاج �سيا�سة ترويجية وت�سويقية
تهدف �إىل تعزيز ال�صورة الذهنية عن البنك ،وت�ضمن ذلك
اطالق احلملة الإعالنية اخلا�صة بعام  2014والتي تهدف �إىل
توطيد عالقات عمل طويلة الأمد مع العمالء "بنكي للحياة"،
كما مت تنفيذ عدد كبري من احلمالت الإعالنية ملختلف منتجات
البنك وخدماته ،وذلك من خالل الو�سائل الإعالنية املختلفة
املقروءة وامل�سموعة واملرئية ،كما حر�صت �إدارة البنك على تعزيز
ال�صورة الذهنية عن البنك من خالل تواجده يف امل�ؤمترات
والندوات التي �شارك بها �سوا ًء من خالل الرعاية �أو من خالل
تقدمي الأبحاث و�أوراق العمل.

عالوة على ذلك ،فقد قام البنك خالل العام بتعزيز العديد
مراقبة االمتثال
من ال�شراكات اال�سرتاتيجية الت�سويقية مع بع�ض ال�شركات
وا�صل البنك خالل عام  2014تطبيق كافة التعليمات والتوجيهات وامل�ؤ�س�سات مثل �شركة فيزا و�شركة وي�سرتن يونيون وكارفور وتاج
ال�صادرة عن اجلهات الرقابية املحلية والدولية بخ�صو�ص مراقبة مول� ،إ�ضافة �إىل ال�شراكة الإعالنية والدعائية مع �أكرث من 35
االمتثال ومكافحة عمليات غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب وقانون موقع �إخباري �إلكرتوين حملي.
االمتثال ال�ضريبي على احل�سابات الأمريكية  ،FATCAويذكر يف
31

ويف �إطار تعزيز التوا�صل مع قاعدة عمالء البنك الوا�سعة ،فقد
مت خالل العام �إطالق �صفحات �إعالنية وترويجية للبنك على
مواقع التوا�صل االجتماعي وا�سعة النطاق وهي الفي�س بوك
( )Facebookوتويرت ( )Twitterوانستجرام ( )Instagramولينكد إن
( )Linkedinويوتيوب (.)Youtube
ويهدف البنك من خالل هذه ال�صفحات الإعالنية �إىل التوا�صل
الفعال والدائم مع العمالء واجلمهور من خالل الإجابة على
ا�ستف�ساراتهم ومالحظاتهم و�إبقائهم على �إطالع دائم على كافة
اخلدمات واملنتجات التي يقدمها البنك لهم ومبا يعزز ال�صورة
الذهنية عنه.

تكنولوجيا املعلومات
قام البنك يف �أوائل عام  2014بتطبيق النظام البنكي اجلديد
للحلول امل�صرفية املتكاملة ،وقد مت تطبيق النظام اجلديد من
خالل �شركة  Infosys Technologies LTDوالتي تعد من
ال�شركات العاملية الرائدة يف جمال احللول امل�صرفية املتطورة،
ويهدف البنك من خالل تطبيق هذا النظام �إىل �إيجاد بنية حتتية
تكنولوجية قوية متكنه من تقدمي خدماته امل�صرفية وفق �أحدث
ما تو�صلت �إليه التكنولوجيا امل�صرفية العاملية ،وت�ساعده كذلك
يف �إدخال املزيد من اخلدمات واملنتجات امل�صرفية م�ستقب ًال.

كما قام البنك بتحديث وتطوير خدماته الإلكرتونية املقدمة
للأفراد وال�شركات من خالل بوابة  Iskan Onlineعلى املوقع
الإلكرتوين للبنك  www.hbtf.comومتتاز اخلدمات املقدمة
عرب هذه البوابة ب�سهولة التعامل معها وارتفاع درجة الأمان فيها.
وبهدف حتديث البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات وجعلها
�أكرث �أمان ًا وفعالية وقابلية للتطوير ،فقد قام البنك خالل العام
بتطوير وحتديث منظومة احلماية العاملة يف البنك ومبا يتوافق
مع املعايري العاملية.
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ومما جتدر الإ�شارة �إليه �أن البنك متكن من تطبيق هذا النظام
بكفاءة عالية واقتدار ،فقد ا�ستغرقت عملية التطبيق� 21شهر ًا
فقط وهذا يعترب وقت ًا قيا�سي ًا يف تطبيق مثل هذه الأنظمة واحللول
امل�صرفية ،ال �سيما و�أن البنك ا�ستخدم منهجية ،big bang
"التطبيق املبا�شر والكامل جلميع مكونات النظام يف كافة فروع
البنك و�أن�شطته" وقد حتقق هذا الإجناز بف�ضل تظافر جهود
جميع العاملني والإداريني يف البنك وخا�ص ًة فريق العمل الذي
توىل مهمة تطبيق هذا النظام بكل مهنية واحرتاف.

كما قام البنك خالل عام  2014بتهيئة الأنظمة الآلية لديه
لتتواءم مع التطبيقات احلديثة مثل خدمة حتويل الأموال من
خالل الهاتف اخللوي  ،Mobile Paymentوخدمة الت�سديد
الآيل للفواتري من خالل نظام حت�صيل الفواتري �إلكرتوني ًا
 ،eFAWATEERcomومن �ش�أن تطبيق هذه اخلدمات م�ساعدة
العمالء على �إجناز معامالتهم امل�صرفية ب�شكل فوري �أينما كانوا
ومن مكاتبهم وذلك بكل راحة وي�سر.

امل�س�ؤولية االجتماعية
بنك الإ�سكان م�ؤ�س�سة مالية وطنية رائدة �أولت منذ انطالقتها
اهتمام ًا خا�ص ًا خلدمة املجتمع بكافة �شرائحه ومكوناته انطالق ًا
من حر�ص البنك ب�أن يكون رافد ًا اجتماعي ًا وتنموي ًا وداعم ًا
فاع ًال لتحقيق التنمية امل�ستدامة ،بالإ�ضافة �إىل تكري�س روح
الت�ضمان والتكافل بني خمتلف فئات املجتمع وفق ا�سرتاتيجية
وا�ضحة و�شاملة ت�ستهدف جماالت رئي�سية ت�شمل قطاعات
ال�صحة والتعليم والثقافة وال�شباب والريا�ضة والبيئة ،وقد �أ�صدر
البنك تقرير ًا مف�ص ًال حول امل�س�ؤولية الإجتماعية يت�ضمن �أهم
الن�شاطات واملبادرات التي قام بها البنك يف هذا املجال.

الودائع ومنح الت�سهيالت وجذب عمالء جدد ،وذلك على الرغم
من �صعوبة الأو�ضاع يف بع�ض هذه الدول خ�صو�ص ًا يف �سورية نتيجة
تزايد التوترات ال�سيا�سية والأحداث هناك.

الفروع اخلارجية
�ساهمت فروع البنك اخلارجية يف كل من فل�سطني والبحرين
مبا ن�سبته حوايل  %7من �إجمايل �أرباح جمموعة بنك الإ�سكان
للتجارة والتمويل قبل ال�ضريبة.
ومما يجدر ذكره هنا �أنه قد مت خالل �شهر حزيران من عام
 2014افتتاح مبنى الإدارة الإقليمية اجلديد لبنك الإ�سكان يف
الفروع اخلارجية والبنوك وال�شركات التابعة
فل�سطني وكذلك فرع املا�صيون يف مدينة رام اهلل ،وقد ح�ضر حفل
تركز التوجه اال�سرتاتيجي للبنك يف عام  2014على الأ�سواق الأكرث االفتتاح كل من حمافظ �سلطة النقد الفل�سطينية الدكتور جهاد
�أمان ًا وا�ستقرار ًا الأمر الذي جنم عنه حتقيق نتائج و�إجنازات جيدة الوزير والدكتورة ليلى غنام حمافظ البرية ورام اهلل وح�شد كبري
وتو�سيع ن�شاط العمليات امل�صرفية وخا�ص ًة يف جمال ا�ستقطاب من رجال الأعمال وال�شخ�صيات الر�سمية وال�شعبية يف فل�سطني.

البنوك التابعة
وفيما يتعلق بالبنوك التابعة ،فقد �ساهمت هذه البنوك جمتمعة
مبا ن�سبته  %17من �إجمايل �أرباح جمموعة بنك الإ�سكان للتجارة
والتمويل قبل ال�ضريبة.
امل�صرف الدويل للتجارة والتمويل � /سورية
ي�ساهم بنك الإ�سكان مبا ن�سبته  %49.1من ر�أ�سمال امل�صرف
الدويل للتجارة والتمويل � /سورية البالغ  5.25مليار لرية �سورية،
ويعترب امل�صرف من �أوائل امل�صارف اخلا�صة التي مت افتتاحها يف
�سورية ،ويعمل حالي ًا من خالل �شبكة فروع يبلغ عددها  30فرع ًا

موزعة يف املدن ال�سورية الرئي�سية.
ونتيجة للظروف والأحداث التي تعي�شها �سورية فقد تركزت
اجلهود خالل هذا العام على تطبيق ال�سيا�سات والإجراءات التي
من �ش�أنها التقليل من املخاطر والآثار ال�سلبية لهذه الأحداث على
امل�صرف ،حيث ظل و�ضعه متما�سك ًا و�إجنازه جيد ًا قيا�س ًا ب�أداء
امل�صارف الأخرى يف �سورية.
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بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل  /اجلزائر
�شهد عام  2014قيام البنك بتعزيز ا�ستثماره اال�سرتاتيجي يف
ر�أ�سمال بنك الإ�سكان  /اجلزائر من خالل �شراء كامل ح�صة
ال�شركة القاب�ضة لال�ستثمارات الر�أ�سمالية  /البحرين يف
ر�أ�سمال البنك لت�صبح ن�سبة امل�ساهمة  %85بد ًال من حوايل
 ،%61.2علم ًا ب�أن ر�أ�س مال بنك الإ�سكان  /اجلزائر يبلغ 10
مليار دينار جزائري.
كما مت خالل العام  2014تعزيز �شبكة فروع البنك يف اجلزائر
بافتتاح فرع جديد يف والية بجاية لي�صبح عدد الفروع �ستة فروع
تتواجد يف اجلزائر العا�صمة ويف بع�ض املدن الرئي�سية ،وقد
جاءت نتائج �أداء البنك يف اجلزائر خالل عام  2014جيدة،
ومتكن من املحافظة على جودة املحفظة االئتمانية ،وحتقيق
ارتفاع يف العوائد على كل من املوجودات وحقوق امللكية مقارنة
بال�سنة ال�سابقة.
بنك الأردن الدويل  /لندن ()JIB

�شهد العام  2014زيادة م�ساهمة بنك الإ�سكان يف ر�أ�سمال بنك
الأردن الدويل من خالل �شراء  %6.4من ح�صة غري امل�سيطرين
لت�صل ن�سبة امل�ساهمة �إىل  ،%75علم ًا ب�أن العام � 2014شهد
زيادة ر�أ�س مال بنك الأردن الدويل مببلغ  10مليون جنيه
ا�سرتليني لي�صبح  45مليون جنيه ا�سرتليني.
وعلى �صعيد الأداء فقد حقق بنك الأردن الدويل خالل عام
� 2014إجنازات جيدة يف البنود الرئي�سية للميزانية� ،إذ ارتفعت
املوجودات بن�سبة  ،%24وارتفعت ودائع العمالء بن�سبة ،%136
وارتفعت الت�سهيالت االئتمانية املبا�شرة بن�سبة .%52

ال�شركات التابعة
ال�شركة املتخ�ص�صة للت�أجري التمويلي
�شهد العام  2014زيادة ر�أ�سمال ال�شركة املتخ�ص�صة للت�أجري
التمويلي مببلغ  10مليون دينار لي�صبح  30مليون دينار ،علم ًا ب�أن
ال�شركة مملوكة بالكامل للبنك ،وعلى �صعيد الأداء فقد حققت
ال�شركة خالل عام  2014منو ًا جيد ًا يف �أرباحها بلغت ن�سبته
 ،%10وحت�سن م�ؤ�شر الكفاءة ب�شكل ملحوظ لي�صل �إىل .%23.4
ومما جتدر الإ�شارة �إليه �أنه قد مت خالل عام  2014افتتاح
�أول فرع لل�شركة يف حمافظة اربد ،وي�أتي هذا التوجه خلدمة
القطاعات االقت�صادية املختلفة يف �إقليم ال�شمال والو�صول �إىل
امل�ستثمرين يف مواقعهم وتوفري الت�سهيالت ال�ضرورية لهم وتوفري
الوقت واجلهد عليهم بتنفيذ �إجراءات طلبات التمويل من خالل
هذا الفرع.
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�شركة املركز املايل الدويل
تبلغ ن�سبة ملكية البنك  %77.5يف ر�أ�س مال ال�شركة البالغ 5
مليون دينار ،وتقوم ال�شركة ب�أعمال الو�ساطة املالية لدى بور�صة
عمان وغريها من البور�صات (�أ�سواق الأوراق املالية) يف اململكة
الأردنية الها�شمية وخارجها ،وتقوم بعمليات بيع و�شراء الأوراق
املالية وتداولها حل�ساب الغري و�/أو حل�سابها.
مكاتب التمثيل
�ساهمت مكاتب التمثيل يف كل من �أبوظبي  /دولة الإمارات العربية
املتحدة ،ويف طرابل�س  /ليبيا ،ويف بغداد  /العراق يف تعزيز
ح�ضور البنك والتعريف بخدماته لدى خمتلف الأو�ساط الر�سمية
وال�شعبية يف تلك الدول ،وا�ستقطاب العديد من امل�ؤ�س�سات املالية
للتعامل مع البنك ،وحفز امل�ؤ�س�سات املالية والبنوك التي تتعامل
مع البنك على زيادة حجم تعاملها.
وتعمل مكاتب التمثيل كمراكز ت�سويق خلدمات البنك وحلقة
ات�صال مع البنوك التي يتعامل معها البنك للم�شاركة يف �إجناز
املعامالت امل�صرفية ملختلف امل�ؤ�س�سات االقت�صادية التي تعمل يف
تلك الدول من خالل التعاون مع بنك الإ�سكان يف الأردن �أو مع
�شبكة فروعه اخلارجية يف فل�سطني والبحرين والبنوك التابعة له
يف �سورية واجلزائر ولندن.

اخلطة اال�سرتاتيجية
امل�ستقبلية للبنك لعام 2015

• •رفع كفاءة الن�شاط الت�سويقي يف البنك مبا يف ذلك ن�شاط
الت�سويق املبا�شر ،وخا�صة يف جمال البطاقات االئتمانية ومبا
يعزز ريادة البنك ل�سوق البطاقات االئتمانية.
• •تعزيز ال�صورة الذهنية الإيجابية عن البنك لدى املجتمع
من خالل اال�ستمرار بالدور الف ّعال للبنك يف جمال
امل�س�ؤولية االجتماعية.

اعتمد جمل�س �إدارة البنك يف �أواخر عام  2014اخلطة
اال�سرتاتيجية لعام  ،2015ومت بناء هذه اخلطة يف �إطار ال�سعي
لتعزيز املركز التناف�سي للبنك وزيادة ح�صته ال�سوقية يف خمتلف
قطاعات العمل والأ�سواق التي يتواجد فيها ،واملحافظة على
معدالت النمو والعائد املتحققة خالل الأعوام ال�سابقة يف ظل
مرحلة متتاز بتحديات كبرية وغري م�سبوقة �أثرت ب�شكل �سلبي
على خمتلف النواحي االقت�صادية واالجتماعية ملعظم الدول التي
يتواجد فيها البنك ،ويف مقدمتها الأردن الذي ال زال يعاين من ثالث ًا :حمور العمليات
التداعيات الناجمة عن الأزمات املتالحقة يف الدول املحيطة • •اال�ستمرار يف عملية مراجعة �إجراءات منح االئتمان لت�سريع
وخا�صة الأزمة ال�سورية.
عملية الدرا�سة االئتمانية واتخاذ القرار االئتماين ،مع مراعاة
وقد ت�ضمنت اخلطة اال�سرتاتيجية �أربعة حماور رئي�سية هي:
االلتزام بتطبيق القواعد وال�ضوابط التي ت�ضمن �سالمة
القرار االئتماين.
�أو ًال :املحور املايل
• •حتقيق منو م�ستدام يف الأرباح وتعزيز حقوق امللكية • •اال�ستمرار بتطوير البنية التكنولوجية وزيادة كفاءة
مل�ساهمي البنك.
ا�ستخداماتها يف خمتلف �أوجه العمل يف البنك.
• •حت�سني معدل العائد على املوجودات ومعدل العائد على • •رفع كفاءة القنوات الإلكرتونية ،وتوجيه العمالء نحو ا�ستخدام
حقوق امللكية.
القنوات البديلة مثل تطبيقات خدمات البنك على الهواتف
• •زيادة احل�صة ال�سوقية من الودائع والت�سهيالت يف القطاع
الذكية والإنرتنت امل�صريف والبنك الفوري  ..الخ.
امل�صريف الأردين.
• •تعزيز �شبكة الفروع يف املناطق التي يثبت جدوى التفرع
• •زيادة الإيرادات من غري الفوائد ،وتطوير ن�شاط البنك
فيها ،واال�ستمرار بعملية حت�سني املظهر العام للفروع القائمة،
وح�صته ال�سوقية يف جمال الت�سهيالت غري املبا�شرة.
وكذلك تعزيز �شبكة البنك من �أجهزة ال�صراف الآيل،
• •معاجلة الديون غري العاملة القائمة واحلد من ت�صنيف ح�سابات
واملحافظة على ا�ستمرارية عملها بكفاءة عالية.
�أخرى �ضمن الديون غري العاملة ،ورفع كفاءة التح�صيل.
• • زيادة اجلهود يف جمال ت�سوية وحت�صيل �أر�صدة القرو�ض • •تعزيز قدرات و�إمكانات الفروع اخلارجية وال�شركات التابعة
من خالل تقدمي الدعم وامل�ساندة لها من قبل كافة الدوائر
خارج امليزانية وتكثيف اجلهود املبذولة يف جمال ت�سويق وبيع
ومراكز العمل يف البنك.
العقارات التي �آلت للبنك �سداد ًا للديون.
• •تر�شيد الإنفاق يف كافة جماالت العمل وزيادة الإيرادات مبا
ً
رابعا :حمور املوارد الب�شرية
ي�ساعد يف حت�سني م�ؤ�شر الكفاءة.
• •رفع درجة ر�ضا املوظفني وحت�سني �إنتاجيتهم ورفع درجة
والئهم للبنك من خالل اال�ستمرار يف تطبيق �أنظمة
ثاني ًا :حمور العمالء وال�سوق
احلوافز واملكاف�آت امل�ستندة �إىل الأداء الفعلي مقارنة
• •رفع درجة ر�ضا العمالء من خالل حت�سني م�ستوى اخلدمة.
بالأهداف ال�سنوية.
• •تعميق �أوا�صر العالقات بني البنك وعمالئه من خالل ا�ستمرار
• •توفري الفر�ص التدريبية التي تتنا�سب واالحتياجات الفعلية
التوا�صل معهم ودرا�سة احتياجاتهم والعمل على تلبيتها.
للموظفني وطبيعة عملهم ومبا ي�سهم باالرتقاء ب�أداء املوظفني
• •حت�سني م�ستوى خدمة العمالء ،وتطوير املنتجات واخلدمات
ومهاراتهم ،وحت�سني قدراتهم على االت�صال والتوا�صل.
القائمة ،ودرا�سة جدوى �إدخال منتجات وخدمات جديدة
وفق ًا الحتياجات �شرائح وفئات العمالء امل�ستهدفني ،وتهيئة • •تعزيز العمل بروح الفريق الواحد وتفعيل التوا�صل بني خمتلف
�إدارات ومراكز العمل.
وتدريب املوظفني لتعزيز قدراتهم يف ت�سويق هذه املنتجات
• •اال�ستمرار يف تطبيق م�شاريع الإحالل والتعاقب الوظيفي يف
بال�شكل الأمثل.
البنك ،وتهيئة ال�صف الثاين من املوظفني و�إمدادهم باملعارف
• •ت�شجيع العمالء على ا�ستخدام القنوات الإلكرتونية.
واخلربات العلمية والعملية الالزمة.
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قائمة املركز املايل املوحد كما يف  31كانون االول  /دي�سمرب 2014

اي�ضاحات
املوجــودات-:

نقد و�أر�صدة لدى بنوك مركزية
�أر�صدة لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية
ايداعات لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية

موجودات مالية حمددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

ت�سهيالت ائتمانية مبا�شرة  /بال�صايف

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر

موجودات مالية اخرى بالتكلفة املطف�أة
ممتلكات ومعدات  -بال�صايف
موجودات غري ملمو�سة  -بال�صايف
موجودات �ضريبية م�ؤجلة
موجودات �أخرى

4
5
6
7
8
9
10
11
12
19
13

جمموع املوجودات

2014

2013

دينــــار

دينــــار

1,619,961,866
513,613,066
23,147,561
23,166,520
2,716,539,690
656,357
2,391,960,440
141,904,780
23,711,557
36,097,883
104,169,747

1,212,222,931
523,170,889
21,812,000
24,105,311
2,662,847,949
587,198
2,498,555,480
119,625,128
19,699,067
25,199,432
119,264,970

7,594,929,467

7,227,090,355

املطلوبات وحقوق امللكية-:
املطلوبات -:

ودائع بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية
ودائع عمالء
ت�أمينات نقدية
�أموال مقرت�ضة
خم�ص�صات متنوعة
خم�ص�ص �ضريبة الدخل
مطلوبات �ضريبية م�ؤجلة
مطلوبات �أخرى

14
15
16
17
18
19
19
20

جمموع املطلوبات

603,476,645
5,459,896,679
237,460,878
21,698,428
35,719,559
43,543,517
2,056,712
152,678,920

592,859,602
5,093,448,045
227,876,049
17,004,724
32,001,388
42,065,592
1,762,896
162,976,532

6,556,531,338

6,169,994,828

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
احتياطي خا�ص
فروقات ترجمة عمالت �أجنبية
احتياطي القيمة العادلة  /بال�صايف
�أرباح مدورة
جمموع حقوق م�ساهمي البنك
حقوق غري امل�سيطرين
جمموع حقوق امللكية
جمموع املطلوبات وحقوق امللكية
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21
21
22
22
22
22
23
24
25

252,000,000
357,925,469
155,006,478
33,222,068
29,101,000
6,426,421
()62,331,553
()266,054
213,731,123

252,000,000
357,925,469
141,068,190
33,222,068
26,844,724
5,689,423
()42,274,698
()388,830
197,730,117

984,814,952
53,583,177
1,038,398,129
7,594,929,467

971,816,463
85,279,064
1,057,095,527
7,227,090,355

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

قائمة الدخل املوحد لل�سنة املنتهية يف  31كانون االول  /دي�سمرب 2014

2014

2013

دينــــار

دينــــار

383,607,423
()118,298,439

364,915,097
()107,298,100

265,308,984

257,616,997

35,047,095

33,522,764

300,356,079

291,139,761

30

15,213,091

27,159,715

31

296,945

1,341,553

32

30,409,533

37,334,924

346,275,648

356,975,953

71,808,849
13,418,316
55,873,478
38,061,952
5,010,031

69,132,882
11,388,374
46,214,120
74,733,731
5,379,843

184,172,626
162,103,022

206,848,950
150,127,003

()38,185,793
123,917,229

()43,200,374
106,926,629

اي�ضاحات

الفوائد الدائنة
الفوائد املدينة

27
28

�صايف �إيرادات الفوائد

�صايف �إيرادات العموالت

29

�صايف �إيرادات الفوائد والعموالت

ارباح عمالت �أجنبية
ارباح موجودات مالية حمددة بالقيمة العادلة من خالل
قائمة الدخل
ايرادات اخرى
�إجمايل الدخل

نفقات املوظفني
ا�ستهالكات و�إطفاءات
م�صاريف �أخرى
خم�ص�ص تدين الت�سهيالت الإئتمانية املبا�شرة
خم�ص�صات متنوعة

33
 11و 12
34
8
18

�إجمايل امل�صروفات
الربح قبل ال�ضرائب

�ضريبة الدخل

19

الربح لل�سنة

ويعود اىل:

م�ساهمي البنك
حقوق غري امل�سيطرين
احل�صة اال�سا�سية واملخف�ضة لل�سهم من ربح ال�سنة العائد
اىل م�ساهمي البنك

35

120,238,415

99,781,477

3,678,814

7,145,152

123,917,229

106,926,629

 0.477دينار

 0.396دينار

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من رقم � 1إىل رقم  49جزء ًا من هذه القوائم املالية املوحدة وتقر�أ معها.
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قائمة الدخل ال�شامل املوحد لل�سنة املنتهية يف  31كانون االول  /دي�سمرب 2014
2014

الربح لل�سنة
ي�ضاف  :بنود الدخل ال�شامل االخرى التي قد يتم حتويلها اىل
االرباح واخل�سائر يف الفرتات الالحقة

فروقات ترجمة عمالت اجنبية

2013

دينــــار

دينــــار

123,917,229

106,926,629

()26,982,856

()34,210,190

ي�ضاف  :بنود الدخل ال�شامل االخرى التي لن يتم حتويلها اىل
االرباح واخل�سائر يف الفرتات الالحقة

التغري يف القيمة العادلة للموجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل
الدخل ال�شامل االخر بعد ال�ضريبة
جمموع بنود الدخل ال�شامل االخرى لل�سنة بعد ال�ضريبة
جمموع الدخل ال�شامل لل�سنة

اجمايل الدخل ال�شامل العائد اىل :
م�ساهمي البنك
غري امل�سيطرين

83,692

()77,052

()26,899,164
97,018,065

()34,287,242
72,639,387

100,265,252

83,332,936

()3,247,187

()10,693,549

97,018,065

72,639,387

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من رقم � 1إىل رقم  49جزء ًا من هذه القوائم املالية املوحدة وتقر�أ معها.
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فـروقات
ترجمة
عمالت
�أجنبيــة
دينـار

خماطر
م�صرفية
عامة
دينـار

خا�ص
دينار
5,689,423

اختيــاري
دينـــار
33,222,068
-

قانونـي
دينـــار

عالوة
الإ�صــــدار

دينــار

ر�أ�س املال
املكتتب به
واملدفوع

دينــار

احتياطي
القيمة
العادلة/
بال�صايف
دينـار

املجموع
دينار

�أرباح
مدورة
دينـار

-

-

536,066

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

�إجمايل
حقوق غري
امل�سيطرين حقوق امللكية
دينـار

دينـار
1,057,095,527
97,018,065

()75,600,000

-

()28,416,652( )12,134,301
-

-

()40,550,953
()75,600,000

-

467,538

()32,048

1,038,398,129

435,490

-

)3,247,187( 100,265,252

85,279,064 971,816,463 197,730,117
83,692

-

-

-

-

141,068,190 357,925,469 252,000,000

26,844,724

-

120,238,415

-

-

-

13,402,222
-

-

-

-

-

-

-

33,222,068

736,998

-

39,084

-

6,426,421

2,256,276

()16,395,496
()12,134,301
()75,600,000

()39,084

()68,528

()20,056,855

()388,830( )42,274,698
-

االحتياطيـــــات

قائمة التغريات يف حقوق امللكية املوحدة لل�سنة املنتهيةيف  31كانون االول  /دي�سمرب 2014

2014

الر�صيد يف بداية ال�سنة

جمموع الدخل ال�شامل للفرتة

املحول �إىل /من
االحتياطيات
�شراء ح�صة من حقوق يف
�شركة تابعة
االرباح املوزعة

خ�سائر متحققة من بيع
موجودات مالية بالقيمة
العادلة من خالل قائمة
الدخل ال�شامل االخر
اخرى

الر�صيد يف نهاية ال�سنة

155,006,478 357,925,469 252,000,000

29,101,000

()266,054( )62,331,553

53,583,177 984,814,952 213,731,123

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

 يحظر الت�صرف باحتياطي خماطر م�صرفية عامة والر�صيد الدائن الحتياطي تقييم موجودات مالية واالحتياطيات اخلا�صة اال مبوافقة م�سبقة من البنك املركزي االردين . ال ميكن الت�صرف مببلغ  5,963,754دينار وميثل فروقات اعادة تقييم للموجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ا�ستنادا لتعليمات هيئة االوراق املالية. ي�شمل ر�صيد االرباح املدورة مبلغ  233,334دينار ميثل اثر التطبيق املبكر للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )9وال ميكن الت�صرف به اال مبقدار ما يتحقق منه فعال من خالل عمليات البيع. ال ميكن الت�صرف مببلغ  36,097,883دينار من االرباح املدورة وميثل منافع �ضريبية م�ؤجلة ومبلغ  266,054دينار و ميثل التغري ال�سالب ملوجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل االخر مبا يف ذلك الر�سملة او التوزيع اال مبقدار ما يتحقق منه فعالوذلك ا�ستنادا لتعليمات البنك املركزي االردين وهيئة الأوراق املالية.
 -ال ميكن الت�صرف مببلغ  18,886,388دينار وميثل ارباح تقييم العمالت الأجنبية (مركز القطع البنيوي) لدى امل�صرف الدويل للتجارة والتمويل يف �سوريا
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خا�ص

اختيــاري
دينـــار

قانونـي
دينـــار

عالوة
الإ�صــــدار

دينــار

-

-

ر�أ�س املال
املكتتب به
واملدفوع

دينــار

-

-

جمموع الدخل ال�شامل للفرتة

الزيادة يف را�س املال

املحول �إىل /من االحتياطيات

�شراء ح�صة من حقوق يف
�شركة تابعة

االرباح املوزعة

الر�صيد يف بداية ال�سنة

2013

خماطر
م�صرفية
عامة
دينار

-

-

-

-

-

12,309,763

()77,052

99,781,477

83,332,936

�إجمايل
حقوق غري
امل�سيطرين حقوق امللكية
دينـار

دينـار

()10,693,549

1,046,664,962

72,639,387

2,869,615

-

()2,719,281

-

85,279,064 971,816,463 197,730,117

1,057,095,527

()63,000,000

()2,078,437

-

2,869,615

95,822,279 950,842,683 173,822,610

املجموع

فـروقات
ترجمة
عمالت
�أجنبيــة
دينـار

33,222,068

-

-

-

-

-

�أرباح
مدورة
دينـار

4,996,017

-

-

-

-

احتياطي
القيمة
العادلة/
بال�صايف
دينـار
26,333,079

-

-

-

-

دينـار

()16,371,489

-

-

-

دينار

-

511,645

-

-

128,758,427 357,925,469 252,000,000

-

-

-

-

()311,778( )25,903,209

-

-

-

-

33,222,068

-

()13,514,814

640,844

()63,000,000

الر�صيد يف نهاية ال�سنة

141,068,190 357,925,469 252,000,000

5,689,423

()388,830( )42,274,698

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

26,844,724

693,406

-

640,844

()63,000,000

االحتياطيـــــات

قائمة التغريات يف حقوق امللكية املوحدة لل�سنة املنتهيةيف  31كانون االول  /دي�سمرب 2013
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قائمة التدفقات النقدية املوحدة لل�سنة املالية املنتهية يف  31كانون االول  /دي�سمرب 2014

اي�ضاحات
االن�شطة الت�شغيلية

الربح قبل ال�ضرائب

2014

دينــــار
162,103,022

2013

دينــــار
150,127,003

تعديالت لبنود غري نقدية-:

ا�ستهالكات و�إطفاءات
خم�ص�ص تدين الت�سهيالت الإئتمانية املبا�شرة
خ�سائر تقييم موجودات مالية يف القيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
ت�أثري تغريات ا�سعار ال�صرف على النقد وما يف حكمه
م�صروف تعوي�ض نهاية اخلدمة
اطفاء عالوات وخ�صم اال�صدار
�صايف ايرادات الفوائد والعموالت امل�ستحقة
توزيعات ارباح ملوجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
اخرى
التدفق النقدي من عمليات الت�شغيل قبل التغري يف املوجودات واملطلوبات
النق�ص (الزيادة) يف املوجودات
االيداعات لدى البنك املركزي (التي تزيد ا�ستحقاقاتها عن � 3شهور)

االيداعات لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية (التي تزيد ا�ستحقاقاتها عن � 3شهور)
ت�سهيالت ائتمانية مبا�شرة
موجودات مالية حمددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
املوجودات الأخرى

13,418,316

11,388,374

38,061,952

74,733,731

265,684

364,019

()13,365,101

()21,167,044

3,741,623

4,413,990

()827,775

()3,243,250

4,692,955

()5,204,155

()281,220

()317,916

3,260,889

5,621,740

211,070,345

216,716,492

109,800,000

-

()1,335,561

()21,812,000

()104,323,079

()43,788,206

954,327

31,872,813

13,660,419

()5,297,640

الزيادة (النق�ص) يف املطلوبات

ودائع بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية (ت�ستحق خالل مدة تزيد عن � 3شهور)
ودائع العمالء
ت�أمينات نقدية
مطلوبات �أخرى
املخ�ص�صات املتنوعة

()14,126,923

43,443,413

()1,448,537

()2,705,342

�صايف التدفق النقدي من الأن�شطة الت�شغيلية قبل �ضريبة الدخل املدفوعة

535,521,368

555,413,126

()54,763,086

3,565,052

366,448,634

366,260,004

9,584,829

()32,841,460

�ضريبة الدخل املدفوعة

()47,553,786

()41,096,050

�صايف التدفق النقدي من الأن�شطة الت�شغيلية
االن�شطة اال�ستثمارية

487,967,582

514,317,076

بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر
(�شراء) موجودات مالية بالتكلفة املطف�أة
املتح�صل من ا�ستحقاق موجودات مالية بالتكلفة املطف�أة
(�شراء) ممتلكات ومعدات – بال�صايف
بيع ممتلكات ومعدات – بال�صايف
(�شراء) موجودات غري ملمو�سة
(�شراء) ح�صة من �شركات تابعة

14,744

�صايف التدفق النقدي من (امل�ستخدم يف) الأن�شطة الإ�ستثمارية
االن�شطة التمويلية

االموال املقرت�ضة
�أرباح مدفوعة للم�ساهمني
�صايف القرو�ض امل�ساندة
حقوق غري امل�سيطرين – بال�صايف

�صايف التدفق النقدي (امل�ستخدم يف) عمليات التمويل
�صايف الزيادة يف النقد وما يف حكمه

ت�أثري تغري �أ�سعار ال�صرف على النقد وما يف حكمه
النقد وما يف حكمه يف بداية ال�سنة
النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�سنة

36

-

()719,869,664

()1,111,418,600

827,292,479

811,589,171

()37,342,225

()20,703,335

621,598

297,684

()7,142,969

()7,874,519

()39,793,313

-

23,780,650

()328,109,599

4,693,704

()14,294,747

()75,607,726

()62,967,654

-

()7,859,199

2,773,250

150,333

()68,140,772

()84,971,267

443,607,460

101,236,210

()1,006,477

()15,535,417

1,187,427,948

1,101,727,155

1,630,028,931

1,187,427,948

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من رقم � 1إىل رقم  49جزء ًا من هذه القوائم املالية املوحدة وتقر�أ معها.
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الإي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنة املالية املنتهية يف  31كانون الأول  /دي�سمرب 2014
 -1عـــــام

• •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 – اململكة االردنية الها�شمية وفقا لقانون ال�شركات رقم (  )12ل�سنة .1964
• •يقوم البنك بتقدمي جميع الأعمال امل�صرفية واملالية املتعلقة بن�شاطه من خالل مركزه الرئي�سي مبدينة عمان وفروعه ومكاتبه
داخل اململكة وعددها ( )124وخارجها يف فل�سطني والبحرين وعددها ( )14فرع ومن خالل ال�شركات التابعة له يف االردن
و�سوريا واجلزائر وبريطانيا.
• •ا�سهم البنك مدرجة يف بور�صة عمان لالوراق املالية.
• •مت �إقرار القوائم املالية املوحدة من قبل جمل�س الإدارة يف جل�سته رقم ( )1بتاريخ ( 29كانون الثاين )2015وهي خا�ضعة ملوافقة
الهيئة العامة للم�ساهمني.

� -2أهم 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�صادرة عن 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 املالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
واملوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل االخر والتي تظهر بالقيمة العادلة بتاريخ القوائم املالية املوحدة  ،كما
تظهر بالقيمة العادلة املوجودات واملطلوبات املالية التي مت التحوط ملخاطر التغري يف قيمتها العادلة.
• •ان الدينار الأردين هو عملة اظهار القوائم املالية املوحدة والذي ميثل العملة الرئي�سية للبنك.
التغريات يف ال�سيا�سات املحا�سبية
�إن ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة يف �إعداد القوائم املالية /املوحدة متفقة مع تلك التي اتبعت يف اعداد القوائم املالية لل�سنة املنتهية
يف  31كانون الأول  2013با�ستثناء �أن البنك قام بتطبيق التعديالت والتف�سريات التالية :
املن�ش�آت اال�ستثمارية -تعديالت على معيار التقارير املالية الدويل رقم ( )10ومعيار التقارير املالية الدويل
رقم ( )12ومعيار املحا�سبة الدويل رقم ()27
تبني هذه التعديالت الإ�ستثناء من متطلبات التوحيد للمن�ش�آت التي ينطبق عليها تعريف �شركة ا�ستثمار ح�سب معيار التقارير املالية
الدويل رقم ( .)10يتطلب هذا الإ�ستثناء من ال�شركة الأم ت�سجيل ال�شركات التابعة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح واخل�سائر.
معيار املحا�سبة الدويل رقم ( )32تقا�ص املوجودات املالية واملطلوبات املالية (تعديالت)
تو�ضح هذه التعديالت ما ورد يف املعيار واملتعلقة بوجود حق قانوين ملزم ب�إجراء التقا�ص ،تو�ضح التعديالت �أي�ض ًا تطبيق �آلية التقا�ص
لأنظمة الت�سوية والتي تطبق �آليات الت�سوية الإجمالية التي ال حتدث جميع ًا بنف�س الوقت.
التف�سري رقم  21ال�صادر عن جلنة تف�سريات معايري التقارير املالية الدولية –
ال�صادر عن جلنة تف�سريات معايري التقارير املالية الدولية)
يو�ضح التف�سري رقم  21ال�صادر عن جلنة تف�سريات معايري التقارير املالية الدولية �أن املن�ش�أة تقوم بتثبيت التزام عن ر�سوم ما عند
�إجراء ن�شاط �سيتوجب ال�سداد ،كما حددتها الت�شريعات ذات العالقة .يو�ضح التف�سري كذلك �أنه يتم ت�سجيل االلتزام على فرتات فقط
�إذا كان الن�شاط الذي ي�ستدعي ال�سداد قد ح�صل خالل فرتة حمدده بالت�شريعات ذات العالقة .بالن�سبة للر�سوم التي تن�ش�أ عند بلوغ
احلد الأدنى مل�ستوى ال�سداد ،يو�ضح التف�سري �أنه ال يتم االعرتاف ب�أي التزام قبل الو�صول �إىل احلد الأدنى من م�ستوى ال�سداد املحدد.
الر�سوم (التف�سري رقم 21
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�إف�صاحات املبالغ القابلة للتح�صيل للموجودات غري املالية – التعديالت على املعيار املحا�سبي الدويل رقم 36

تدين قيمة املوجودات املالية
تزيل هذه التعديالت التبعات غري املق�صودة ملعيار التقارير املالية الدويل رقم ( 13قيا�س القيمة العادلة) حول الإف�صاحات املطلوبة
مبوجب املعيار املحا�سبي الدويل رقم ( 36تدين قيمة املوجودات) .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،تتطلب هذه التعديالت �إف�صاح حول املبالغ
القابلة للتح�صيل للموجودات �أو وحدات توليد النقد التي مت ت�سجيل خ�سائر التدين يف القيمة املتعلقة بها �أو عك�سها خالل الفرتة.
مل ينتج عن تطبيق هذه التعديالت والتف�سريات �أي �أثر على املركز املايل �أو الأداء املايل للبنك.
�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 البنك
قادر ًا على ادارة االن�شطة الرئي�سية لل�شركات التابعة وعندما يكون معر�ض ًا للعوائد املتغرية الناجتة من ا�ستثماره يف ال�شركات التابعة
او يكون له حقوق يف هذه العوائد ،ويكون قادر ًا على الت�أثري يف هذه العوائد من خالل �سلطته على ال�شركات التابعة ،ويتم ا�ستبعاد
املعامالت والأر�صدة وااليرادات وامل�صروفات فيما بني البنك وال�شركات التابعة:

�أ-ال�شركات التابعة اخلارجية
• •امل�صرف الدويل للتجارة والتمويل � /سوريا :تبلغ ن�سبة امللكية  %49.063من ر�أ�س مال امل�صرف املدفوع والبالغ  5.25مليار
لرية �سوري  ،ونظرا 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
 ،كما ان امل�صرف الدويل للتجارة والتمويل ميلك �شركة تابعة هي �شركة املركز املايل الدويل �سوريا وتبلغ ن�سبة م�ساهمته  %85من
را�س املال البالغ  100مليون لرية �سوري كما ان بنك اال�سكان للتجارة والتمويل ميلك  %5من را�سمال هذه ال�شركة.
• •بنك اال�سكان للتجارة والتمويل اجلزائر :تبلغ ن�سبة امللكية  )2013:%61.171(%85من ر�أ�س مال البنك البالغ  10مليار دينار
جزائري حيث قام البنك ب�شراء ح�صة ا�ضافية قدرها  %23.828وبقيمة  39,793,313دينار �أردين ،ويقوم البنك بكافة االعمال
امل�صرفية التجارية ،وتعود امللكية يف هذا البنك لعام .2002
• •بنك االردن الدويل  /لندن  :تبلغ ن�سبة امللكية فيه  %75من را�سماله املدفوع والبالغ  45مليون جنيه ا�سرتليني ( 45مليون �سهم)
بقيمة ا�سميه جنيه ا�سرتليني لكل �سهم كما يف  31كانون االول  /دي�سمرب  2014ويقوم البنك بكافة االعمال امل�صرفية .
ب -ال�شركات التابعة املحلية
• •�شركة املركز املايل الدويل /االردن  :تبلغ ن�سبة ملكية البنك  %77.5يف ر�أ�س مالها املدفوع البالغ  5مليون دينار ،وتقوم ال�شركة
ب�أعمال الو�ساطة املالية لدى بور�صة عمان وغريها من البور�صات (�أ�سواق الأوراق املالية) يف اململكة الأردن ّية الها�شمية وخارجها،
وتقوم بعمليات بيع و�شراء الأوراق املالية وتداولها حل�ساب الغري و�/أو حل�سابها ،وتعود امللكية يف هذه ال�شركة لعام .1998
• •ال�شركة املتخ�ص�صة للت�أجري التمويلي /االردن  :تبلغ ن�سبة امللكية  %100من ر�أ�سمالها املدفوع البالغ  30مليون دينار ،وتقوم ال�شركة
ب�أعمال الت�أجري التمويلي للآليات واملعدات والأجهزة على اختالف �أنواعها ،بالإ�ضافة �إىل القيام بت�أجري العقارات والأرا�ضي وال�سيارات
بكافة �أ�شكالها و�/أو �أية �أمور �أخرى مُيكن لل�شركة �شرا�ؤها بهدف ت�أجريها ت�أجري ًا متويلي ًا ،وتعود امللكية يف هذه ال�شركة لعام .2005
• •ال�شركة االردنية لال�ستثمارات العقارية /االردن :تبلغ ن�سبة امللكية %100من ر�أ�سمالها املدفوع والبالغ 40الف دينار ،وتقوم ال�شركة بادارة
موظفي اخلدمات غري البنكية ،وتعود امللكية يف هذه ال�شركة لعام .1997
• •يتم اعداد القوائم املالية لل�شركات التابعة لنف�س ال�سنة املالية للبنك با�ستخدام نف�س ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة يف البنك ،اذا كانت
ال�شركات التابعة تتبع �سيا�سات حما�سبية تختلف عن تلك املتبعة يف البنك فيتم اجراء التعديالت الالزمة على القوائم املالية لل�شركات
التابعة لتتطابق مع ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة يف البنك.
• •يتم توحيد نتائج عمليات ال�شركات التابعة يف قائمة الدخل املوحد من تاريخ متلكها وهو التاريخ الذي يجري فيه فعلي ًا انتقال
�سيطرة البنك على 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 الأعمال ميثل جمموعة من املوجودات والعمليات التي ت�شرتك مع ًا يف تقدمي منتجات �أو خدمات خا�ضعة ملخاطر وعوائد تختلف
عن تلك املتعلقة بقطاعات �أعمال �أخرى والتي يتم قيا�سها وفقا للتقارير التي يتم ا�ستعمالها من قبل االدارة التنفيذية و�صناع القرار
يف البنك.
القطاع اجلغرايف يرتبط يف تقدمي منتجات �أو خدمات يف بيئة اقت�صادية حمددة خا�ضعة ملخاطر وعوائد تختلف عن تلك املتعلقة
بقطاعات تعمل يف بيئات اقت�صادية �أخرى.

موجودات مالية بالتكلفة املطف�أة
ً
هي املوجودات املالية التي تهدف �إدارة البنك وفقا لنموذج �أعمالها االحتفاظ بها لتح�صيل التدفقات النقدية التعاقدية والتي تتمثل
بالدفعات من �أ�صل الدين والفائدة على ر�صيد الدين القائم.
يتـم اثبات هذه املوجودات عند ال�شراء بالكلفة م�ضاف ًا اليها م�صاريف االقتناء ،وتطف�أ العالوة  /اخل�صم با�ستخدام طريقة الفائدة
الفعالة ،قيد ًا على �أو حل�سـاب الفائدة  ،وينزل �أية خم�ص�صات ناجتة عن التدين يف قيمتها ي�ؤدي اىل عدم امكانية ا�سرتداد اال�صل او
جزء منه  ،ويتم قيد اي تدين يف قيمتها يف قائمة الدخل.
ميثل مبلغ التدين يف قيمة هذه املوجودات الفرق بني القيمة املثبتة يف ال�سجالت والقيمة احلالية للتدفقات النقدية املتوقعة املخ�صومة
ب�سعر الفائدة الفعلي الأ�صلي.
ال يجوز اعادة ت�صنيف �أي موجودات من /اىل هذا البند اال يف احلاالت املحددة يف معيار التقارير املالية الدولية (ويف حال بيع �أي من
هذه املوجودات قبل تاريخ ا�ستحقاقها يتم ت�سجيل نتيجة البيع �ضمن قائمة الدخل يف بند م�ستقل واالف�صاح عن ذلك وفقا ملتطلبات
معايري التقارير املالية الدولية باخل�صو�ص).

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
هي املوجودات املالية التي قام البنك ب�شرا�ؤها بغر�ض بيعها يف امل�ستقبل القريب وحتقيق الأرباح من تقلبات الأ�سعار ال�سوقية ق�صرية
الأجل �أو هام�ش �أرباح املتاجرة.
يتم اثبات هذه املوجودات بالقيمة العادلة عند ال�شراء (تقيد م�صاريف االقتناء على قائمة الدخل عند ال�شراء) ويعاد تقييمها الحق ًا
بالقيمة العادلة ،ويظهر التغري يف القيمة العادلة يف قائمة الدخل مبا فيها التغري يف القيمة العادلة الناجت عن فروقات حتويل بنود
املوجودات غري النقدية بالعمالت االجنبية  ،ويف حال بيع هذه املوجودات �أو جزء منها يتم �أخذ الأرباح �أو اخل�سائر الناجتة عن ذلك
يف قائمة الدخل.
يتم ت�سجيل االرباح املوزعة او الفوائد املتحققة يف قائمة الدخل ،وال يجوز اعادة ت�صنيف �أي موجودات مالية من  /اىل هذا البند اال
يف احلاالت املحددة يف معايري التقارير املالية الدولية.
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موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر
• •متثل هذه املوجودات اال�ستثمارات يف �أدوات امللكية بغر�ض االحتفاظ بها على املدى الطويل ،يتم اثبات هذه املوجودات عند ال�شراء
بالقيمة العادلة م�ضاف ًا اليها م�صاريف االقتناء ويعاد تقييمها الحق ًا بالقيمة العادلـة ،ويظهر التغري يف القيمة العادلة يف قائمة الدخل
ال�شامل و�ضمن حقوق امللكية مبا فيه التغري يف القيمة العادلة الناجت عن فروقات حتويل بنود املوجودات غري النقدية بالعمالت
االجنبية  ،ويف حال بيع هذه املوجودات �أو جزء منها يتم ت�سجيل الأرباح �أو اخل�سائر الناجتة عن ذلك يف قائمة الدخل ال�شامل
و�ضمن حقوق امللكية ويتم حتويل ر�صيد احتياطي تقييم املوجودات املباعة مبا�شرة اىل االرباح واخل�سائر املدورة ولي�س من خالل
قائمة الدخل.
• •ال يجوز اعادة ت�صنيف �أي موجودات مالية من  /اىل هذا البند اال يف احلاالت املحددة يف معايري التقارير املالية الدولية.
• •ال تخ�ضع هذه املوجودات الختبار خ�سائر التدين.
• •يتم ت�سجيل االرباح املوزعة يف قائمة الدخل.
ت�سهيالت ائتمانية مبا�شرة
الت�سهيالت االئتمانية املبا�شرة هي موجودات مالية لها دفعات ثابتة او حمددة قدمها البنك يف اال�سا�س او جرى اقتنا�ؤها ولي�س لها
ا�سعار �سوقية يف ا�سواق ن�شطة ,ويتم قيا�س الت�سهيالت االئتمانية بالتكلفة املطف�أة.
يتم تكوين خم�ص�ص تدين للت�سهيالت الإئتمانية املبا�شرة اذا تبني عدم �إمكانية حت�صيل املبالغ امل�ستحقة للبنك وعندما يتوفر دليل
مو�ضوعي على ان حدثا ما قد �أثر �سلب ًا على التدفقات النقدية امل�ستقبلية للت�سهيالت الإئتمانية املبا�شرة وعندما ميكن تقدير هذا
التدين ،وت�سجل قيمة املخ�ص�ص يف قائمة الدخل املوحدة.
يتم تعليق الفوائد والعموالت على الت�سهيالت الإئتمانية غري العاملة املمنوحة للعمالء وفقا لتعليمات البنك املركزي الأردين� ،أو وفقا
لتعليمات ال�سلطات الرقابية يف الدول التي يتواجد للبنك فيها فروع او �شركات تابعة ايهما ا�شد.
يتم �شطب الت�سهيالت الإئتمانية املعد لها خم�ص�صات يف حال عدم جدوى الإجراءات املتخذة لتح�صيلها بتنزيلها من املخ�ص�ص
ويتم حتويل �أي فائ�ض يف املخ�ص�ص الإجمايل � -إن وجد  -اىل قائمة الدخل املوحدة ،وي�ضاف املح�صل من الديون ال�سابق �شطبها
�إىل الإيرادات.

القيمة العادلة
ان ا�سعار االغالق (�شراء موجودات  /بيع مطلوبات) بتاريخ البيانات املالية يف ا�سواق ن�شطة متثل القيمة العادلة لالدوات وامل�شتقات
املالية التي لها ا�سعار �سوقية.
يف حال عدم توفر ا�سعار معلنة او عدم وجود تداول ن�شط لبع�ض االدوات وامل�شتقات املالية او عدم ن�شاط ال�سوق يتم تقدير قيمتها
العادلة بعدة طرق منها:
• •مقارنتها بالقيمة ال�سوقية احلالية الداة مالية م�شابهة لها اىل حد كبري.
• •حتليل التدفقات النقدية امل�ستقبلية وخ�صم التدفقات النقدية املتوقعة بن�سبة م�ستخدمة يف اداة مالية م�شابهة لها.
• •مناذج ت�سعري اخليارات.
• •يتم تقييم املوجودات واملطلوبات املالية طويلة االمد والتي ال ي�ستحق عليها فوائد مبوجب خ�صم التدفقات النقدية ومبوجب �سعر
الفائدة الفعالة ،ويتم اطفاء اخل�صم  /العالوة �ضمن ايرادات الفوائد املقبو�ضة  /املدفوعة يف قائمة الدخل.
تهدف طرق التقييم اىل احل�صول على قيمة عادلة تعك�س توقعات ال�سوق وت�أخد باالعتبار العوامل ال�سوقية واية خماطر او منافع
متوقعة عند تقرير قيمة االدوات املالية.

51

التدين يف قيمة املوجودات املالية
يقوم البنك مبراجعة القيم املثبتة يف ال�سجالت للموجودات املالية يف تاريخ قائمة املركز املايل املوحدة 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�أة :ميثل الفرق بني القيمة املثبتة يف ال�سجالت والقيمة احلالية للتدفقات
النقدية املتوقعة خم�صومة ب�سعر الفائدة الفعلي اال�صلي.
• •يتم ت�سجيل التدين يف القيمة يف قائمة الدخل املوحدة كما يتم ت�سجيل اي وفر يف الفرتة الالحقة نتيجة التدين ال�سابق يف
املوجودات الدوات الدين املالية يف قائمة الدخل.

ا�ستثمارات يف �شركات حليفة
ال�شركات احلليفة هي تلك ال�شركات التي ميار�س البنك فيها ت�أثري ًا فعاال على القرارات املتعلقة بال�سيا�سات املالية والت�شغيلية (وال
ي�سيطر البنك عليها) والتي ميلك البنك ن�سبة ترتاوح بني  %20الـى  %50من حقوق الت�صويت ،وتظهر اال�ستثمارات يف ال�شركات
احلليفة مبوجب طريقة حقوق امللكية.
يتم ا�ستبعاد االيرادات وامل�صروفات الناجتة عن املعامالت فيما بني البنك وال�شركات احلليفة وح�سب ن�سبة م�ساهمة البنك يف هذه ال�شركات.
يف حال اعداد قوائم مالية منف�صلة للبنك كمن�ش�أة م�ستقلة يتم اظهار الإ�ستثمارات يف ال�شركات احلليفة بالتكلفة.

املمتلكات واملعدات
تظهر املمتلكات واملعدات بالتكلفة بعد تنزيل اال�ستهالك املرتاكم واي تدين يف قيمتها ،ويتم ا�ستهالك املمتلكات واملعدات
(با�ستثناء الأرا�ضي) عندما تكون جاهزة للإ�ستخدام بطريقة الق�سط الثابت على مدى العمر الإنتاجي املتوقع لها با�ستخدام
الن�سب ال�سنوية التالية:
%

مباين
معدات و�أجهزة و�أثاث وتركيبات
و�سائط نقل
برامج و�أجهزة احلا�سب الآيل

2
15-5
20
33-10

عندما يقل املبلغ املمكن ا�سرتداده من �أي من املمتلكات واملعدات عن �صايف قيمتها الدفرتية ف�إنه يتم تخفي�ض قيمتها �إىل القيمة
املمكن ا�سرتدادها وت�سجل قيمة التدين يف قائمة الدخل.
يتم مراجعة العمر االنتاجي للممتلكات واملعدات يف نهاية كل عام ،فاذا كانت توقعات العمر االنتاجي تختلف عن التقديرات املعدة
�سابق ًا يتم ت�سجيل التغري يف التقدير لل�سنوات الالحقة باعتباره تغري يف التقديرات.
يتم ا�ستبعاد املمتلكات واملعدات عند التخل�ص منها او عندما اليعود �أي 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 املوحدة نا�شئة عن احداث �سابقة وان
ت�سديد االلتزامات حمتمل وميكن قيا�س قيمتها ب�شكل يعتمد عليه.
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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 املوحدة مبوجب اللوائح الداخلية للبنك.
�ضريبة الدخل
متثل م�صاريف ال�ضرائب مبالغ ال�ضرائب امل�ستحقة وال�ضرائب امل�ؤجلة.
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 القوائم املالية املوحدة 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 �أو بنود لي�ست خا�ضعة او مقبولة التنزيل الغرا�ض �ضريبية.
حت�ســب ال�ضرائب مبوجب الن�سب ال�ضرائبية املقررة مبوجب القوانني واالنظمة والتعليمات يف البلدان التي يعمل فيها البنك.
�إن ال�ضرائب امل�ؤجلة هي ال�ضرائب املتوقع دفعها او ا�سرتدادها نتيجة الفروقات الزمنية امل�ؤقتة بني قيمة املوجودات او املطلوبات يف
القوائم املالية املوحدة والقيمة التي يتم احت�ساب الربح ال�ضريبي على ا�سا�سها ,يتم احت�ساب ال�ضرائب امل�ؤجلة با�ستخدام طريقة
االلتزام بقائمة املركز املايل وحتت�سب ال�ضرائب امل�ؤجلة وفق ًا للن�سب ال�ضريبية التي يتوقع تطبيقها عند ت�سوية االلتزام ال�ضريبي او
حتقيق املوجودات ال�ضريبية امل�ؤجلة.
يتم مراجعة ر�صيد املوجودات ال�ضريبية امل�ؤجلة يف تاريخ القوائم املالية املوحدة ويتم تخفي�ضها يف حالة توقع عدم امكانية اال�ستفادة
من تلك املوجودات ال�ضريبية جزئيا او كليا.

التقــا�ص
يتم اجراء تقا�ص بني املوجودات املالية واملطلوبات املالية واظهار املبلغ ال�صايف يف قائمة املركز املايل املوحدة 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 ايرادات الفوائد با�ستخدام طريقة الفائدة الفعلية با�ستثناء فوائد وعموالت الت�سهيالت االئتمانية غري العاملة التي ال يتم
االعرتاف بها كايرادات ويتم ت�سجيلها يف ح�ساب الفوائد والعموالت املعلقة.
يتم االعرتاف بامل�صاريف على ا�سا�س مبد�أ اال�ستحقاق.
يتم ت�سجيل العموالت ك�إيرادات عند تقدمي اخلدمات املتعلقة بها ،ويتم االعرتاف بارباح ا�سهم ال�شركات عند حتققها (اقرارها من
الهيئة العامة للم�ساهمني).

ر�أ�س املال
تكاليف ا�صدار �أو �شراء �أ�سهم البنك
يتم قيد �أي تكاليف ناجتة عن ا�صدار �أو �شراء �أ�سهم البنك على الأرباح املدورة (بال�صايف بعد الأثر ال�ضريبي لهذه التكاليف �إن
وجد) ،اذا مل ت�ستكمل عملية الإ�صدار �أو ال�شراء فيتم قيد هذه التكاليف كم�صاريف على قائمة الدخل.
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 ،يتم �إعداد خم�ص�ص مقابل انخفا�ض قيمة املحافظ م�ضمونة ر�أ�س املال املدارة ل�صالح العمالء عن ر�أ�س مالها.
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تاريخ الإعرتاف باملوجودات املالية
يتم االعرتاف ب�شراء وبيع املوجودات املالية يف تاريخ املتاجرة (تاريخ التزام البنك ببيع �أو �شراء املوجودات املالية).
امل�شتقات املالية
م�شتقات مالية للمتاجرة
يتم �إثبات القيمة العادلة مل�شتقات الأدوات املالية املحتفظ بها لأغرا�ض املتاجرة (مثل عقود العمالت الأجنبية الآجلة ،عقود الفائدة
امل�ستقبلية ،عقود املقاي�ضة ،حقوق خيارات �أ�سعار العمالت الأجنبية) يف قائمة املركز املايل املوحدة وحتدد القيمة العادلة وفق ًا لأ�سعار
ال�سوق ال�سائدة ،ويف حال عدم توفرها تذكر طريقة التقييم ،ويتم ت�سجيل مبلغ التغريات يف القيمة العادلة يف قائمة الدخل املوحدة.
عقود �إعادة ال�شراء �أو البيع
ي�ستمر االعرتاف يف القوائم املالية املوحدة باملوجودات املباعة والتي مت التعهد املتزامن ب�إعادة �شرائها يف تاريخ م�ستقبلي ،وذلك
ال�ستمرار �سيطرة البنك على تلك املوجودات ولأن �أية خماطر �أو منافع ت�ؤول 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 او اعادة رهن) فيجب اعادة ت�صنيفها �ضمن
املوجودات املالية املرهونة) تدرج املبالغ املقابلة للمبالغ امل�ستلمة لهذه العقود �ضمن املطلوبات يف بند الأموال 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.
�أما املوجودات امل�شرتاه مع التعهد املتزامن ب�إعادة بيعها يف تاريخ م�ستقبلي حمدد فال يتم االعرتاف بها يف القوائم املالية املوحدة،
وذلك لعدم توفر ال�سيطرة على تلك املوجودات ولأن �أية خماطر �أو منافع ال ت�ؤول للبنك حال حدوثها ,وتدرج املبالغ املدفوعة املتعلقة
بهذه العقود �ضمن الودائع لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات امل�صرفية الأخرى �أو �ضمن الت�سهيالت الإئتمانية 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.

املوجودات املالية املرهونة
وهي تلك املوجودات املالية املرهونة ل�صالح اطراف اخرى مع وجود حق للطرف االخر بالت�صرف فيها (بيع او اعادة رهن) ي�ستمر
تقييم هذه املوجودات وفق ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة لتقييم كل منها ح�سب ت�صنيفه اال�صلي.
وفاء لديون م�ستحقة
املوجودات التي �آلت ملكيتها للبنك ً
تظهر املوجودات التي �آلت ملكيتها للبنك يف قائمة املركز املايل املوحدة �ضمن بند "موجودات �أخرى" وذلك بالقيمة التي �آلت بها
للبنك �أو القيمة العادلة �أيهما �أقل ،ويعاد تقييمها يف تاريخ القوائم املالية املوحدة بالقيمة العادلة ب�شكل �إفرادي ،ويتم ت�سجيل �أي تدين
يف قيمتها كخ�سارة يف قائمة الدخل املوحدة وال يتم ت�سجيل الزيادة ك�إيراد ،يتم ت�سجيل الزيادة الالحقة يف قائمة الدخل املوحدة �إىل
احلد الذي ال يتجاوز قيمة التدين الذي مت ت�سجيله �سابق ًا.
املوجودات غري امللمو�سة
�أ) ال�شه ـ ــرة
• •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 القيمة العادلة 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� ،أما 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�أي تدين يف قيمة اال�ستثمار.
• •يتم توزيع ال�شهرة على وحدة/وحدات توليد النقد لأغرا�ض اختبار التدين يف القيمة.
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• •يتم �إجراء اختبار لقيمة ال�شهرة يف تاريخ اعداد القوائم املالية ويتم تخفي�ض قيمة ال�شهرة �إذا كانت هناك داللة على �أن قيمة
ال�شهرة قد تدنت وذلك يف حال كانت القيمة القابلة لال�سرتداد املقدرة لوحدة/لوحدات توليد النقد التي تعود لها ال�شهرة �أقل من
القيمة امل�سجلة يف الدفاتر لوحدة  /لوحدات توليد النقد ويتم ت�سجيل قيمة التدين يف قائمة الدخل املوحدة.
ب) املوجودات غري امللمو�سة الأخرى
• •املوجودات غري امللمو�سة التي يتم احل�صول عليها من خالل االندماج تقيد بالقيمة العادلة يف تاريخ احل�صول عليها� ،أما املوجودات
غري امللمو�سة التي يتم احل�صول عليها من خالل طريقة �أخرى غري االندماج فيتم ت�سجيلها بالتكلفة.
• •يتم ت�صنيف املوجودات غري امللمو�سة على ا�سا�س تقدير عمرها الزمني لفرتة حمددة �أو لفرتة غري حمددة ،ويتم اطفاء املوجودات
غري امللمو�سة التي لها عمر زمني حمدد خالل هذا العمر ويتم قيد االطفاء يف قائمة الدخل املوحد� ,أما املوجودات غري امللمو�سة
التي عمرها الزمني غري حمدد فيتم مراجعة التدين يف قيمتها يف تاريخ القوائم املالية املوحدة ويتم ت�سجيل �أي تدين يف قيمتها
يف قائمة الدخل املوحدة.
• •ال يتم ر�سملة املوجودات غري امللمو�سة الناجتة عن اعمال البنك ويتم ت�سجيلها يف قائمة الدخل املوحدة يف نف�س الفرتة.
• •يتم مراجعة �أية م�ؤ�شرات على تدين قيمة املوجودات غري امللمو�سة يف تاريخ القوائم املالية ،كذلك يتم مراجعة تقدير العمر
الزمني لتلك املوجودات ويتم اجراء �أية 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 الأجنبية خالل ال�سنة ب�أ�سعار ال�صرف ال�سائدة يف تاريخ �إجراء املعامالت.
• •يتم حتويل �أر�صدة املوجودات املالية واملطلوبات املالية با�سعار العمالت االجنبية الو�سطية ال�سائدة يف تاريخ قائمة املركز املايل
املوحدة واملعلنة من البنك املركزي الأردين.
• •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 الأجنبية يف قائمة الدخل املوحدة.
• •يتم ت�سجيل فروقات التحويل لبنود املوجودات واملطلوبات بالعمالت الأجنبية غري النقدية (مثل الأ�سهم) كجزء من التغري يف
القيمة العادلة.
• •عند توحيد البيانات املالية يتم ترجمة موجودات ومطلوبات الفروع وال�شركات التابعة يف اخلارج من العملة الرئي�سية (اال�سا�سية)
�إىل عملة التقرير وفقا لال�سعار الو�سطية للعمالت يف تاريخ القوائم املالية واملعلنة من البنك املركزي االردين� ,أما بنود االيرادات
وامل�صروفات فيتم ترجمتها على ا�سا�س معدل ال�سعر خالل ال�سنة وتظهر فروقات العملة الناجمة يف بند م�ستقل يف قائمة الدخل
ال�شامل و�ضمن حقوق امللكية  ،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.
النقد وما يف حكمه
هو النقد والأر�صدة النقدية التي ت�ستحق خالل مدة ثالثة �أ�شهر ،وتت�ضمن :النقد والأر�صدة لدى بنوك مركزية والأر�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 والأر�صدة املقيدة ال�سحب.
 -3ا�ستخدام التقديرات
�إن �إعداد القوائم املالية املوحدة وتطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية يتطلب من �إدارة البنك القيام بتقديرات واجتهادات ت�ؤثر يف مبالغ
املوجودات واملطلوبات املالية والإف�صاح عن االلتزامات املحتملة ،كما �أن هذه التقديرات واالجتهادات ت�ؤثر يف الإيرادات وامل�صاريف
واملخ�ص�صات وكذلك يف التغريات يف القيمة العادلة التي تظهر �ضمن حقوق امللكية ،وب�شكل خا�ص يتطلب من �إدارة البنك ا�صدار
�أحكام واجتهادات هامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية امل�ستقبلية و�أوقاتها� ،إن التقديرات املذكورة مبنية بال�ضرورة على فر�ضيات
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وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن و�أن النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغريات
الناجمة عن �أو�ضاع وظروف تلك التقديرات يف امل�ستقبل.
يف اعتقاد �إدارة البنك ب�أن تقديراتها �ضمن القوائم املالية املوحدة معقولة ومف�صلة على النحو التايل:
• •خم�ص�ص تدين الت�سهيالت االئتمانية املبا�شرة :يتم مراجعة خم�ص�ص تدين الت�سهيالت االئتمانية �ضمن الأ�س�س املو�ضوعة من
قبل البنك املركزي االردين كحد ادنى ووفقا ملعايري التقارير املالية الدولية.
• •يتم قيد تدين قيمة العقارات امل�ستملكة اعتماد ًا على تقييمات عقارية حديثة ومعتمدة من قبل مقدرين معتمدين لغايات احت�ساب
التدين من قيمة اال�صل ،ويعاد النظر يف ذلك التدين ب�شكل دوري.
• •تقوم االدارة باعادة تقدير االعمار االنتاجية للممتلكات واملعدات واملوجودات غري امللمو�سة ب�شكل دوري لغايات احت�ساب
اال�ستهالكات واالطفاءات ال�سنوية اعتمادا على احلالة العامة لتلك اال�صول وتقديرات االعمار االنتاجية املتوقعة يف امل�ستقبل ويتم
اخذ خ�سارة التدين(ان وجدت) اىل قائمة الدخل املوحدة لل�سنة.
• •خم�ص�ص �ضريبة الدخل :يتم حتميل ال�سنة املالية مبا يخ�صها من نفقة �ضريبة الدخل وفق ًا للأنظمة والقوانني واملعايري املحا�سبية
ويتم احت�ساب واثبات املوجودات واملطلوبات ال�ضريبية امل�ؤجلة وخم�ص�ص ال�ضريبة الالزم.
• •خم�ص�صات ق�ضائية :ملواجهة �أية التزامات ق�ضائية يتم �أخذ خم�ص�صات لهذه االلتزامات ا�ستناد ًا لر�أي امل�ست�شار القانوين يف
البنك.
• •خم�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة :يتم احت�ساب التزامات البنك جتاه املوظفني ح�سب قانون العمل ولوائح البنك.

 -4نقد و�أر�صدة لدى بنوك مركزية
ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:
 31كانون االول /دي�سمرب 2014

نقد يف اخلزينة

دينـــــار

151,493,244

 31كانون االول /دي�سمرب 2013
دينـــــار

133,734,564

�أر�صدة لدى بنوك مركزية:

ح�سابات جاريةوحتت الطلب
ودائع لأجل وخا�ضعة لإ�شعار
متطلبات االحتياطي النقدي
�شهادات �إيداع *
املجمــوع

848,617,918
120,663,328
306,487,376
192,700,000
1,619,961,866

427,202,610
162,326,775
315,758,982
173,200,000
1,212,222,931

 -عدا االحتياطي النقدي لدى البنوك املركزية والسلطات الرقابية ال يوجد ارصدة مقيدة السحب.

* هذا البند ميثل �شهادات ايداع م�شرتاه من البنك املركزي االردين ي�ستحق منها خالل ثالثة ا�شهر مبلغ  129,300,000دينار
وت�ستحق منها خالل فرتة تزيد عن ثالثة �شهور مبلغ  63,400,000دينار كما يف  31كانون االول  /دي�سمرب .2014
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� -5أر�صدة لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية
ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:
بنــــوك وم�ؤ�س�ســــات
م�صرفيـــة خارجيــــة
 31كانون االول  /دي�سمرب

بنـوك وم�ؤ�س�ســـات
م�صرفيــــة حمليــــة
 31كانون االول  /دي�سمرب

 31كانون االول  /دي�سمرب

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

10,029,651

15,060,476

143,121,810

164,234,751

153,151,461

179,295,227

2,154,475

-

358,307,130

343,875,662

360,461,605

343,875,662

15,060,476

501,428,940

508,110,413

513,613,066

523,170,889

2014

ح�سابات جارية وحتت
الطلب
ودائع ت�ستحق خالل فرتة
� 3أ�شهر �أو �أقل
املجموع

12,184,126

2013

2014

2013

املجمـــــــــــوع

2014

2013

 بلغت الأر�صدة لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات امل�صرفية التي ال تتقا�ضى فوائد  18,647,060دينار كما فــي  31كانون االول  /دي�سمرب 2014مقابل  26,407,359دينار كما يف  31كانون االول  /دي�سمرب .2013
 -ال يوجد ار�صدة مقيدة ال�سحب كما يف  31كانون االول  /دي�سمرب  2014و .2013

� - 6إيداعات لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية
ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :
بنـوك وم�ؤ�س�ســـات
م�صرفيــــة حمليــــة
 31كانون االول  /دي�سمرب

2014

2013

بنــــوك وم�ؤ�س�ســــات
م�صرفيـــة خارجيــــة
 31كانون االول  /دي�سمرب

2013

2014

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

إيداعات تستحق خالل فترة-:
من  3أشهر إلى  6أشهر

5,000,000

5,000,000

2,451,288

6,812,000

أكثر من  6شهور الى سنة

10,000,000

10,000,000

5,696,273

15,000,000

15,000,000

8,147,561

املجمـــــــوع

6,812,000

املجمـــــــــــوع
 31كانون االول  /دي�سمرب

2014

دينـــــار

2013

دينـــــار

7,451,288

11,812,000

15,696,273

10,000,000

23,147,561

21,812,000

 -ال يوجد ايداعات مقيدة ال�سحب كما يف  31كانون االول  /دي�سمرب  2014و .2013
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 -7موجودات مالية حمددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
 31كانون االول /دي�سمرب 2014
دينـــــار

 31كانون االول /دي�سمرب 2013
دينـــــار

موجودات مالية متوفرة لها ا�سعار �سوقية

�سندات مالية حكومية وبكفالتها

-

1,737,867

ا�سهم �شركات مدرجة يف اال�سواق املالية

4,304,499

3,551,083

�سندات وا�سناد قرو�ض �شركات

1,569,027

384,551

�صناديق ا�ستثمارية

491,633

564,384

املجموع

6,365,159

6,237,885

موجودات مالية غري متوفرة لها ا�سعار �سوقية

ا�سهم �شركات غري مدرجة يف اال�سواق املالية

16,801,361

17,867,426

املجموع

16,801,361

17,867,426

االجمايل

23,166,520

24,105,311

حتليل ال�سندات واالذونات:
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ذات عائد ثابت

1,569,027

2,122,418

املجموع

1,569,027

2,122,418

 -8ت�سهيالت ائتمانية مبا�شرة  /بال�صايف
ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

الأفراد(التجزئة)

ح�سابات جارية مدينة
قرو�ض وكمبياالت *
بطاقات االئتمان

القرو�ض العقارية

منها �سكني

 31كانون االول /دي�سمرب 2014

 31كانون االول /دي�سمرب 2013

دينـــــار

دينـــــار

8,749,673

7,395,977

530,072,400

511,075,081

10,823,136

10,609,233

903,674,195

762,092,840

533,880,440

457,116,407

ال�شركات :
ال�شركات الكربى

ح�سابات جارية مدينة
قرو�ض وكمبياالت*

231,498,666

283,075,419

651,071,829

759,749,424

من�ش�آت �صغرية ومتو�سطة

ح�سابات جارية مدينة
قرو�ض وكمبياالت *

احلكومة والقطاع العام
املجموع

ينزل  :خم�ص�ص تدين ت�سهيالت ائتمانية مبا�شرة
فوائد معلقة
�صايف الت�سهيالت الإئتمانية املبا�شرة

129,873,477

95,844,601

152,236,365

190,165,185

360,824,703

357,220,533

2,978,824,444

2,977,228,293

()191,400,781

()232,069,846

()70,883,973

()82,310,498

2,716,539,690

2,662,847,949

* �صايف بعد تنزيل الفوائد والعموالت املقبو�ضة مقدما البالغة  18,267,383دينار كما يف  31كانون االول /دي�سمرب  2014مقابل
 20,475,192دينار كما يف  31كانون االول  /دي�سمرب .2013
• •بلغت الت�سهيالت االئتمانية غري العاملة  247,978,884دينار �أي ما ن�سبته ( )%8.32من ر�صيد الت�سهيالت االئتمانية املبا�شرة
كما يف  31كانون االول /دي�سمرب  2014مقابل  335,650,446دينار �أي ما ن�سبته ( )%11.3من الر�صيد املمنوح كما يف  31كانون
االول /دي�سمرب .2013
• •بلغت الت�سهيالت االئتمانية غري العاملة بعد تنزيل الفوائد املعلقة  178,654,379دينار �أي ما ن�سبته ( )%6.14من ر�صيد
الت�سهيالت االئتمانية املبا�شرة بعد تنزيل الفوائد املعلقة كما يف  31كانون االول  /دي�سمرب  2014مقابل 253,916,028دينار �أي
ما ن�سبته ( )%8.8من الر�صيد املمنوح بعد تنزيل الفوائد املعلقة كما يف  31كانون االول /دي�سمرب .2013
• •بلغت الت�سهيالت االئتمانية املمنوحة للحكومة االردنية وبكفالتها  219,653,398دينار �أي ما ن�سبته ( )%7.37من اجمايل
الت�سهيالت االئتمانية املبا�شرة كما يف  31كانون االول /دي�سمرب  2014مقابل  227,850,252دينار �أي ما ن�سبته ( )%7.7كما يف
 31كانون االول /دي�سمرب .2013
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خم�ص�ص تدين ت�سهيالت ائتمانية مبا�شرة:
فيما يلي احلركة على خم�ص�ص تدين ت�سهيالت ائتمانية مبا�شرة:
2014
الر�صيد يف بداية ال�سنة

املقتطع خالل ال�سنة من الإيرادات
امل�ستخدم من املخ�ص�ص خالل ال�سنة
(الديون امل�شطوبة)
فرق ترجمة
الر�صيد يف نهاية ال�سنة

خم�ص�ص تدين
خم�ص�ص حتت املراقبة
2013

الر�صيد يف بداية ال�سنة

املقتطع خالل ال�سنة من الإيرادات
امل�ستخدم من املخ�ص�ص خالل ال�سنة
(الديون امل�شطوبة)
فرق ترجمة
الر�صيد يف نهاية ال�سنة

خم�ص�ص تدين
خم�ص�ص حتت املراقبة

ال�شركات

االفراد

القرو�ض
العقارية

الكـربى

دينــــار

دينــــار

دينــــار

ال�صغرية
واملتو�سطة
دينــــار

االجمايل
دينــــار

11,579,699

13,908,257

171,560,718

35,021,172

232,069,846

3,416,254

()325,643

40,973,389

()6,002,048

38,061,952

()134,445
()134,283

()668,302
()2,539

()67,626,866
()6,053,318

()667,848
()9,633,556( )3,443,416

14,727,225

12,911,773

138,853,923

24,907,860

12,332,428 13,613,242
579,345 1,113,983

137,319,404
1,534,519

24,772,391
3,363,316
135,469

12,911,773

138,853,923

14,727,225

()69,097,461
191,400,781
188,037,465

24,907,860

191,400,781

10,262,584

13,635,985

138,919,155

26,900,080

189,717,804

1,852,833

1,114,241

60,369,539

11,397,118

74,733,731

()339,320
()196,398

()834,419
()7,550

()21,127,496
()6,600,480

()792,912
()9,287,542( )2,483,114

11,579,699

13,908,257

171,560,718

35,021,172

13,458,580 10,463,016
449,677 1,116,683

169,188,673
2,372,045

34,815,386
4,144,191
205,786

13,908,257

171,560,718

11,579,699

()23,094,147
232,069,846
227,925,655

35,021,172

232,069,846

 بلغت قيمة املخ�ص�صات التي انتفت احلاجة �إليها نتيجة ت�سويات �أو ت�سديد ديون مببلغ  13,537,508دينار كما يف 31كانون االول  /دي�سمرب  2014مقابل  8,376,078دينار كما يف  31كانون االول  /دي�سمرب .2013
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الفوائد املعلقة
فيما يلي احلركة على الفوائد املعلقة:
احلكومة
والقطاع العام
دينــــار

دينــــار

9,233,583

10,802,343

50,753,082

11,521,490

-

82,310,498

1,458,714

3,309,189

22,121,057

5,867,080

-

32,756,040

()938,901

()1,678,741

()713,061

()4,320,316

-

()7,651,019

()325,376

()2,077,071

()31,034,648

()864,532

-

()34,301,627

79,112

11,140

()1,206,726

()1,113,445

-

()2,229,919

9,507,132

10,366,860

39,919,704

11,090,277

-

70,883,973

2014
الر�صيد يف بداية ال�سنة

ي�ضاف :الفوائد املعلقة خالل
ال�سنة
ينزل :الفوائد املحولة
لاليرادات
الفوائد املعلقة التي مت
�شطبها
فرق ترجمة
الر�صيد يف نهاية ال�سنة

2013

الر�صيد يف بداية ال�سنة

ي�ضاف :الفوائد املعلقة خالل
ال�سنة
ينزل :الفوائد املحولة
لاليرادات
الفوائد املعلقة التي مت
�شطبها
فرق ترجمة
الر�صيد يف نهاية ال�سنة

ال�شركات
ال�صغرية
الكربى
واملتو�سط
دينــــار
دينــــار

االفراد
دينــــار

6,640,676

القرو�ض
العقارية
دينــــار

10,666,290

39,427,138

10,695,988

-

االجمايل

67,430,092

3,828,670

2,457,282

22,888,102

5,766,481

-

34,940,535

()642,005

()1,053,689

()1,439,231

()3,363,563

-

()6,498,488

()576,158

()1,255,705

()9,671,636

()1,120,273

-

()12,623,772

()17,600

()11,835

()451,291

()457,143

-

()937,869

9,233,583

10,802,343

50,753,082

11,521,490

-

82,310,498

 -9موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل االخر

ا�سهم متوفر لها ا�سعار �سوقية
ا�سهم غري متوفر لها ا�سعار �سوقية
املجموع

 31كانون االول /دي�سمرب 2014

 31كانون االول /دي�سمرب 2013

دينـــــار

دينـــــار

656,357
656,357

21,034
566,164
587,198
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 -10موجودات مالية �آخرى بالتكلفة املطف�أة
ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:
 31كانون االول  /دي�سمرب  31 2014كانون االول  /دي�سمرب 2013
دينـــــار

دينـــــار

موجودات مالية متوفر لها ا�سعار �سوقية:

اذونات خزينة
�سندات خزينة
اذونات و�سندات مالية حكومية وبكفالتها
�سندات وا�سناد قرو�ض ال�شركات

جمموع املوجودات املالية املتوفرة لها �أ�سعار �سوقية

1,973,327,840
265,941,375
148,691,224

21,302,317
1,653,485,969
583,390,809
220,926,384

2,387,960,439

2,479,105,479

موجودات مالية غري متوفر لها ا�سعار �سوقية:

�سندات وا�سناد قرو�ض ال�شركات
خم�ص�ص تدين اوراق مالية

جمموع موجودات مالية غري متوفر لها ا�سعار �سوقية
املجموع
حتليل ال�سندات:

ذات عائد ثابت
ذات عائد متغري
املجموع

8,772,501
()4,772,500
4,000,001
2,391,960,440

24,222,501
()4,772,500
19,450,001
2,498,555,480

2,348,651,379
43,309,061

2,374,760,102
123,795,378

2,391,960,440

2,498,555,480

 ان �آجال ا�ستحقاق ال�سندات ترتاوح من �شهر واحد ولغاية � 5سنوات. ت�ستحق ال�سندات على عدة دفعات اخرها يف عام .2020 يرتاوح معدل ا�سعار الفائدة على ال�سندات من � %0.402إىل � %10سنويا.فيما يلي ملخ�ص احلركة التي متت على خم�ص�ص التدين يف قيمة املوجودات بالتكلفة املطف�أة:
 31كانون االول  /دي�سمرب  31 2014كانون االول  /دي�سمرب 2013
ر�صيد بداية ال�سنة

الزيادة خالل ال�سنة
النق�ص خالل ال�سنة
ر�صيد نهاية ال�سنة
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دينـــــار

دينـــــار

4,772,500
4,772,500

4,772,500
4,772,500

 -11ممتلكات ومعدات  /بال�صايف
ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:
2014
الكلفـــة:
الر�صيد يف بداية ال�سنة

ا�ضافات
ا�ستبعادات
اثر 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
�أثر 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

ارا�ضـي

مبانـــي

دينــــار

دينــــار

معـدات
واجهزة
واثاث
وديكورات
دينــــار

دينــــار

و�سائط
نقـل

�أجهزةاحلا�سب
الآيل

املجموع

دينـــار

دينــــار

24,309,718

29,989,786

75,123,599

1,690,521

37,446,219

168,559,843

2,310,923

715,362

8,821,621

303,106

1,202,782

13,353,794

()177,692

()1,311,270

()259,245

()4,390,429

()6,138,636

()363,886

()2,442,550

()1,047,755

()45,556

()379,327

()4,279,074

26,256,755

28,084,906

81,586,195

1,688,826

33,879,245

171,495,927

-

-

6,674,314

54,519,142

1,446,356

28,606,911

91,246,723

-

628,570

6,544,334

130,456

2,984,477

10,287,837

()998,252

()259,288

()4,364,648

()5,622,188

-

()304,510

()747,685

()33,568

()269,043

()1,354,806

-

6,998,374

59,317,539

1,283,956

26,957,697

94,557,566

21,086,532

22,268,656

404,870

6,921,548

76,938,361

38,214

2,312,953

-

26,256,755

-

-

-

-

62,613,371

40,095

83,699,903

24,583,490

26,256,755

2,274,739

404,870

6,959,762

62,653,466
141,904,780

2013

الكلفـــة:
الر�صيد يف بداية ال�سنة

ا�ضافات
ا�ستبعادات
اثر 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
�أثر 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

23,657,642

34,842,040

72,516,916

1,752,520

35,901,562

168,670,680

1,260,000

2,120,224

5,658,088

135,741

2,609,049

11,783,102

-

()1,378,205

()115,112

()412,216

()1,905,533

()607,924

()6,972,478

()1,673,200

()82,628

()652,176

()9,988,406

24,309,718

29,989,786

75,123,599

1,690,521

37,446,219

168,559,843

-

6,655,107

50,473,527

1,508,829

26,368,090

85,005,553

-

582,460

6,051,644

110,045

3,135,147

9,879,296

()1,109,615

()115,110

()398,958

()1,623,683

-

-

-

()563,253

()896,414

()57,408

()497,368

()2,014,443

-

6,674,314

54,519,142

1,446,356

28,606,911

91,246,723

24,309,718

23,315,472

20,604,457

244,165

8,839,308

77,313,120

-

-

661,623

-

-

661,623

-

41,497,189

153,196

-

-

41,650,385

24,309,718

64,812,661

21,419,276

244,165

8,839,308

119,625,128

 تت�ضمن املمتلكات واملعدات موجودات مت ا�ستهالكها بالكامل بقيمة  41,334,780دينار كما يف  31كانون االول  /دي�سمرب 2014مقابل  40,967,751دينار كما يف  31كانون االول  /دي�سمرب .2013
 -تظهر االلتزامات التعاقدية املتعلقة بالدفعات على ح�ساب �شراء ممتلكات ومعدات وم�شاريع حتت التنفيذ يف اي�ضاح رقم ()46

مت�ضمنة الكلفة التقديرية املتبقية مل�شاريع حتت التنفيذ .
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 -12موجودات غري ملمو�سة
ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:
 31كانون االول /دي�سمرب 2014
ال�شهرة *
ر�صيد بداية
ال�سنة
ا�ضافات ***

ا�ستبعادات
االطفاء لل�سنة
ر�صيد نهاية
ال�سنة

دينــار
358,397
-

�أنظمة
حا�سوب
وبرامج
دينــار

اخرى**

املجموع

ال�شهرة *

دينــار

دينــار

دينــار

5,205,161 14,135,509
7,142,969

 31كانون االول /دي�سمرب 2013

-

19,699,067

358,397

7,142,969

-

انظمة
حا�سوب
وبرامج
دينــار

7,770,068
7,874,519

اخرى**

املجموع

دينــار

دينــار

13,333,626 5,205,161
7,874,519

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

()3,130,479

-

()3,130,479

-

()1,509,078

-

()1,509,078

358,397

5,205,161 18,147,999

23,711,557

358,397

19,699,067 5,205,161 14,135,509

* مت اجراء اختبار لقيمة ال�شهرة وال يوجد تدين يف قيمتها.
** ميثل هذا البند قيمة رخ�صة مزاولة اعمال بنكية نتجت عن متلك �شركة بنك االردن الدويل /لندن و التي تبلغ قيمة امل�ساهمة به
 ،%75مت حتديد رخ�صة مزاولة االعمال على انها ذات عمر غري حمدد كما ومت اختبار تدين قيمتها وال يوجد �أي تدين كما يف
 31كانون اول  /دي�سمرب .2014
*** تت�ضمن اال�ضافات يف انظمة حا�سوب وبرامج مبلغ  7,142,969دينار كما يف  31كانون االول  /دي�سمرب  2014مقابل 7,874,519
دينار كما يف  31كانون االول  /دي�سمرب  2013متثل دفعات على ح�ساب �شراء برامج حا�سوب.

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

فوائد وايرادات بر�سم القب�ض
م�صروفات مدفوعة مقدم ًا
موجودات �آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون م�ستحقة *
موجودات �آلت ملكيتها للبنك مع حق اال�سرتداد
للعميل* *
�شيكات بر�سم القب�ض
اخرى
املجمــــوع

 31كانون االول /دي�سمرب 2014

 31كانون االول /دي�سمرب 2013

دينــــار

دينــــار

40,461,902
4,166,023
23,842,965

41,317,820
3,657,281
23,071,140

7,854,125

-

7,234,962
20,609,770
104,169,747

20,213,591
31,005,138
119,264,970

* تتطلب تعليمات البنك املركزي التخل�ص من املوجودات التي �آلت ملكيتها للبنك خالل فرتة اق�صاها �سنتني من تاريخ االحالة.
** تت�ضمن عقارات و�أ�سهم ،للعميل احلق يف اعادة �شرائها من البنك خالل مدة تالث �سنوات بقيمة التكلفة م�ضاف ًا لها فائدة بالن�سبة
املتفق عليها.
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فيما يلي ملخ�ص احلركة على املوجودات التي �آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون م�ستحقة واملتمثلة بعقارات م�ستملكة:
 31كانون االول /دي�سمرب 2014

 31كانون االول /دي�سمرب 2013

دينــــار

دينــــار

23,071,140
10,882,577
()1,992,858
()232,979
()30,790
31,697,090

13,797,101
12,863,347
()3,107,605
()433,692
()48,011
23,071,140

ر�صيد بداية ال�سنة

ا�ضافات
ا�ستبعادات
خ�سارة تدين
فرق ترجمه

ر�صيد نهاية ال�سنة

 -14ودائع بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية
ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:
 31كانون االول  /دي�سمرب 2014

داخــــل
اململكــــة
دينــــار

ح�سابات جارية
وحتت الطلب
ودائع الجل ت�ستحق
خالل  3ا�شهر
ودائع ت�ستحق من
 6 – 3ا�شهر
ودائع ت�ستحق من
� 12 – 9شهر
املجموع

خـــــارج
اململكــــة
دينــــار

املجمـــوع
دينــــار

 31كانون االول  /دي�سمرب 2013

داخـــــل
اململكــــة
دينــــار

خــــارج
اململكــــة
دينــــار

املجمـــوع
دينــــار

3,420,056

97,783,884

101,203,940

3,380,945

154,883,377

158,264,322

143,632,771

195,309,290

338,942,061

8,549

216,493,001

216,501,550

43,328,126

43,958,000

87,286,126

173,200,000

34,473,277

207,673,277

74,682,417

1,362,101

76,044,518

-

10,420,453

10,420,453

603,476,645

176,589,494

416,270,108

592,859,602

265,063,370

338,413,275
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 -15ودائع عمالء
ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:
 31كانون االول  /دي�سمرب 2014

ح�سابات جارية وحتت الطلب
ودائع التوفري
ودائع لأجل وخا�ضعة ال�شعار
�شهادات ايداع
�أخرى

املجموع
 31كانون االول  /دي�سمرب 2013

ح�سابات جارية وحتت الطلب
ودائع التوفري
ودائع لأجل وخا�ضعة ال�شعار
�شهادات ايداع
�أخرى
املجموع

�أفراد
دينــــار

�شركات كربى
دينــــار

من�ش�آت �صغرية
ومتو�سطة
دينــــار

احلكومة
والقطاع العام
دينــــار

املجمـوع
دينــــار

760,634,404

137,854,658

334,571,154

66,111,740

1,299,171,956

1,635,111,975

4,180,101

13,062,980

1,397,966

1,653,753,022

1,417,990,016

464,195,123

97,395,460

431,317,582

2,410,898,181

92,438,550

-

458,801

-

3,176,169
-

-

95,614,719

-

458,801

3,906,633,746

606,229,882

448,205,763

498,827,288

5,459,896,679

719,389,763

118,442,393

412,200,778

52,057,922

1,302,090,856

1,577,377,369

3,391,146

7,106,513

636,044

1,588,511,072

1,369,736,777

411,165,135

55,651,045

317,752,380

2,154,305,337

46,396,300

-

474,021

-

3,713,374,230

1,670,459
-

532,998,674

476,628,795

-

48,066,759

-

474,021

370,446,346

5,093,448,045

 -بلغت ودائع احلكومة االردنية والقطاع العام االردين داخل اململكة  480.2مليون دينار �أي ما ن�سبته ( )%8.8من �إجمايل الودائع كما يف 31

كانون االول  /دي�سمرب  2014مقابل  357.7مليون دينار �أي ما ن�سبته ( )%7من اجمايل الودائع كما يف  31كانون االول  /دي�سمرب .2013
 بلغت الودائع التي ال تتقا�ضى فوائد  1.4مليار دينار �أي ما ن�سبته ( )%25.7من �إجمايل الودائع كما يف  31كانون االول  /دي�سمرب 2014مقابل  1.54مليار دينار �أي ما ن�سبته ( )%30.2كما يف  31كانون االول  /دي�سمرب .2013
بلغتالودائعاملحجوزة(مقيدةال�سحب) 78.5مليوندينار�أيمان�سبته()%1.4من�إجمايلالودائعكمايف 31كانوناالول/دي�سمرب 2014مقابل 77.2مليوندينار�أيمان�سبته()%1.5كمايف  31كانوناالول/دي�سمرب.2013
 بلغت الودائع اجلامدة  124.1مليون دينار �أي ما ن�سبته ( )%2.3من اجمايل الودائع كما يف  31كانون االول  /دي�سمرب 2014مقابل  71.9مليون دينار �أي ما ن�سبته ( )%1.4كما يف  31كانون االول  /دي�سمرب .2013

 -16ت�أمينــات نقديـــة
ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:
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 31كانون االول /دي�سمرب 2014

 31كانون االول /دي�سمرب 2013

دينــــار

دينــــار

ت�أمينات مقابل ت�سهيالت ائتمانية مبا�شرة
ت�أمينات مقابل ت�سهيالت ائتمانية غري مبا�شرة
ت�أمينات التعامل بالهام�ش
ت�أمينات اخرى

85,838,559

75,556,405

107,046,204

150,369,209

464,621

1,269,521

44,111,494

680,914

املجموع

237,460,878

227,876,049

� -17أموال مقرت�ضة
ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:
 31كانون االول  /دي�سمرب 2014

دوريــة
ا�ستحقـاق
االق�ســاط

املبلـغ
دينـــار

قر�ض بنك عودة
قر�ض بنك �سو�س�سيته جرنال
قر�ض بنك القاهرة عمان

4,975,777
2,985,099
4,987,552

شهري
سنوي
سنوي

قر�ض البنك املركزي االردين

8,750,000

نصف سنوي

تاريخ ال�سداد

ال�ضمانات

 2019/12/28املالءة املالية
 2015/11/20املالءة املالية
 2015/11/26املالءة املالية
 2028/07/14املالءة املالية

�سعر فائدة
االقرتا�ض

�سعر فائدة
اعادة
االقرا�ض

%10.5
%5.5
%10.5
%5.75
%10.5
%4.75
اليبور دوالر  6اليبور دوالر 6
شهور+هامش شهور+هامش
محدد
محدد

21,698,428

 31كانون االول  /دي�سمرب 2013
قر�ض بنك عودة
قر�ض بنك �سو�س�سيته جرنال
قر�ض م�صرف الراجحي
قر�ض بنك القاهرة عمان
قر�ض البنك املركزي الأردين

4,499,105
1,018,021
989,486
7,498,112
3,000,000

شهري
شهري
سنوي
سنوي
نصف سنوي

2018/7/1
2014/5/1
2014/11/1
2014/7/31
2014/7/14

املالءة املالية
املالءة املالية
املالءة املالية
املالءة املالية
املالءة املالية

%5.75
%7.00
%6.50
%5.75
-

%11
%11
%11
%11
-

17,004,724

 االموال املقرت�ضة ال تت�ضمن �أي اتفاقيات اعادة �شراء. -االموال املقرت�ضة ذات فائدة ثابتة ومتغرية.

 -18خم�ص�صات متنوعة
ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:
2014

خم�ص�ص تعوي�ض نهاية
اخلدمة
خم�ص�ص الق�ضايا املقامة
�ضد البنك
خم�ص�صات �أخرى
املجمـــوع

2013
خم�ص�ص تعوي�ض نهاية
اخلدمة
خم�ص�ص الق�ضايا املقامة
�ضد البنك
خم�ص�صات �أخرى
املجمـــوع

فرق
الرتجمه
ال�سنـة
دينــــار

دينــــار

22,582,120

3,741,623

()1,753,734

-

-

24,570,009

387,527

386,954

()247,390

-

()3,508

523,583

9,031,741

7,185,162

()2,009,498

()2,562,085

()1,019,353

10,625,967

32,001,388

11,313,739

()4,010,622

()2,562,085

()1,022,861

35,719,559

ر�صيد بداية
ال�سنــــة

املكون خالل
ال�سنــــة

امل�ستخــدم
خالل ال�سنة

مـا تـم رده
لاليــرادات

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

ر�صيد نهاية
ال�سنــــة

22,582,120

19,615,487

4,413,990

()1,447,357

-

-

543,851

99,851

()253,111

-

()3,064

387,527

5,484,575

5,770,184

()1,495,066

()490,192

()237,760

9,031,741

25,643,913

10,284,025

()3,195,534

()490,192

()240,824

32,001,388
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� -19ضريبة الدخل
�أ -خم�ص�ص �ضريبة الدخل
ان احلركة على خم�ص�ص �ضريبة الدخل هي كما يلي:
2014

ر�صيد بداية ال�سنة

�ضريبة الدخل املدفوعة
خم�ص�ص �ضريبة دخل العام احلايل
فرق الرتجمة
ر�صيد نهاية ال�سنة

دينــــار

42,065,592
()47,553,786
49,031,711
43,543,517

2013

دينــــار

36,265,160
()41,096,050
46,442,710
453,772
42,065,592

 مت ت�صفية ال�ضرائب امل�ستحقة على فروع الأردن لغاية عام  2012ومت ت�سديد دفعات على ح�ساب �ضرائب عام  2013و .2014 مت ت�سديد ال�ضرائب امل�ستحقة عن فروع فل�سطني لغاية العام  2013ومت التو�صل لت�سوية نهائية مع دائرة �ضريبة الدخل لكافةاالعوام با�ستثناء  2006و 2007و  2008و.2013
 مت ت�سديد ال�ضرائب امل�ستحقة عن امل�صرف الدويل للتجارة والتمويل � /سوريا لغاية عام  2014ومت التو�صل �إىل ت�سوية نهائيةللأعوام  2006و  2007و  2008و  2009فقط ب�سبب عدم مراجعة دائرة �ضريبة الدخل لل�سجالت لل�سنوات املتبقية.
 مت ت�سديد ال�ضرائب امل�ستحقة على بنك اال�سكان للتجارة والتمويل  /اجلزائر لغاية عام .2013 مت ت�سديد ال�ضرائب امل�ستحقة على بنك االردن الدويل  /لندن لغاية عام  2013ومت التو�صل اىل ت�سوية نهائية مع دائرة �ضريبةالدخل حتى عام . 2013
 مت ت�سديد ال�ضرائب امل�ستحقة على �شركة املركز املايل الدويل لغاية  ، 2013ومت التو�صل اىل ت�سوية نهائية حتى عام .2010 مت ت�سديد ال�ضرائب امل�ستحقة على ال�شركة املتخ�ص�صة للت�أجري التمويلي لغاية عام  2013ومت التو�صل اىل ت�سوية نهائية حتى عام .2012متثل �ضريبة الدخل الظاهرة يف قائمة الدخل ما يلي:

خم�ص�ص �ضريبة دخل العام احلايل
موجودات �ضريبية م�ؤجلة لل�سنة
مطلوبات �ضريبية م�ؤجلة لل�سنة
اطفاء موجودات �ضريبية م�ؤجلة
اطفاء مطلوبات �ضريبية م�ؤجلة
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 31كانون االول /دي�سمرب 2014

 31كانون االول /دي�سمرب 2013

دينــــار

دينــــار

49,031,711
()24,316,973
293,816
13,165,156
12,083
38,185,793

46,442,710
()12,185,474
8,849,271
93,867
43,200,374

ب -موجودات  /مطلوبات �ضريبية م�ؤجلة
�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:
احل�سابات امل�شمولة
املوجودات

فوائد معلقة
خم�ص�ص الديون
خم�ص�ص التعوي�ض
تدين عقارات
خم�ص�صات اخرى
موجودات �أخرى
خ�سارة مدورة بنك االردن
الدويل لندن
االجمايل
املطلوبات

فرق تقييم موجودات مالية
الإجمايل

ر�صيـد بدايـة
ال�سنـــــة
دينـــــار

املبالـغ
املحـــررة
دينــــار

2014

املبالــغ
امل�ضــافة
دينـــــار

ر�صيـد
نهايـة ال�سنـة
دينــــار

امل�ضاف
امل�ستبعد
فرق ترجمة

ر�صيد نهاية ال�سنة

ال�ضريبة
امل�ؤجلــة
دينــــار

ال�ضريبة
امل�ؤجلــة
دينــــار

573,826

573,826

1,397,219

1,397,219

462,829

162,926

30,307,499

30,307,499

52,269,058

52,269,058

17,314,152

8,605,178

20,191,253

1,629,354

3,336,875

21,898,774

7,253,981

5,732,882

232,979

977,221

323,705

211,312

4,812,859

2,313,860

5,434,310

7,933,309

2,627,913

1,366,510

11,058,048

6,215,964

6,942,374

11,784,458

3,897,953

3,136,447

28,496,081

7,923,649

20,572,432

4,217,350

5,984,177

96,183,808

48,964,152

69,612,815

116,832,471

36,097,883

25,199,432

6,208,932

-

-

6,208,932

2,056,712

1,762,896

6,208,932

-

-

6,208,932

2,056,712

1,762,896

-

744,242

-

ان احلركة على ح�ساب املوجودات  /املطلوبات ال�ضريبية امل�ؤجلة كما يلي:
2014
ر�صيد بداية ال�سنة

2013

موجودات
دينـــار

25,199,432
24,316,973
()13,418,522
36,097,883

مطلوبات
دينـــار

1,762,896
293,816
2,056,712

موجودات
دينـــار

2013

21,957,096
12,185,474
()8,988,551
45,413
25,199,432

مطلوبات
دينــــار

1,762,896
1,762,896

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

 31كانون االول /دي�سمرب 2014

 31كانون االول /دي�سمرب 2013

دينــــار

دينــــار

162,103,022
()70,679,559
80,033,246
171,456,709
%23.56

150,127,003
()45,943,739
62,417,551
166,600,815
%28.80

ن�سبة �ضريبة الدخل الفعلية
 تبلغ ن�سبة �ضريبة الدخل القانونية على البنوك يف االردن  %30ترتاوح ن�سبة �ضريبة الدخل القانونية يف البلدان التي يوجد للبنكا�ستثمارات فيها بني .%25-%0
 -ترتاوح ن�سبة ال�ضريبة التي مت احت�ساب املوجودات ال�ضريبية امل�ؤجلة مبوجبها من  %21اىل .%33.12
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 -20مطلوبات �أخرى
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
االمانات االخرى
اخرى
املجموع

 31كانون االول /دي�سمرب 2014

 31كانون االول /دي�سمرب 2013

دينــــار

دينــــار

18,810,922
924,982
17,769,676
35,675,542
29,450,203
7,196,633
1,386,250
393,698
2,037,887
297,080
5,442,439
18,342,912
14,950,696
152,678,920

14,918,388
1,444,680
16,543,281
60,534,474
12,280,306
7,139,259
1,080,854
456,960
2,613,646
304,806
2,644,976
23,647,678
19,367,224
162,976,532

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

 -21ر�أ�س املال وعالوة اال�صدار
ر�أ�س املال املكتتب به واملدفوع
يبلغ را�س املال امل�صرح به واملكتتب به  252مليون دينار مق�سم اىل  252مليون �سهم بقيمة ا�سمية دينار واحد لل�سهم.
عالوة الإ�صدار
تبلغ عالوة الإ�صدار 357,925,469دينار كما يف  31كانون الأول /دي�سمرب  2014و. 2013
 -22االحتياطيات
احتياطي قانوين
متثل املبالغ املتجمعة يف هذا احل�ساب ما مت حتويله من االرباح ال�سنوية قبل ال�ضريبة بن�سبة  %10خالل ال�سنة وال�سنوات ال�سابقة
وهو غري قابل للتوزيع على امل�ساهمني وفقا للقوانني واالنظمة النافذه.
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 �أو �أي جزء منه
ك�أرباح على امل�ساهمني.
احتياطي خماطر م�صرفية عامة
ميثل هذا البند �إحتياطي خماطر م�صرفية عامة وفقا لتعليمات البنك املركزي الأردين.
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احتياطي خا�ص
ميثل هذا البند �إحتياطي التقلبات الدورية لفروع فل�سطني ا�ستنادا لتعليمات �سلطة النقد الفل�سطينية ،باال�ضافة اىل احتياطي خا�ص
لدى امل�صرف الدويل للتجارة والتمويل� /سوريا ا�ستناد ًا اىل تعليمات ال�سلطات الرقابية.
ان االحتياطيات املقيد الت�صرف بها كما يلي:
ا�ســم االحتياطــي

احتياطي خماطر م�صرفية عامة
احتياطي قانوين
احتياطي خا�ص

كما يف  31كانون االول  /دي�سمرب

2013

2014

دينــــار

دينــــار

29,101,000
155,006,478
6,426,421

26,844,724
141,068,190
5,689,423

طبيعـة التقييد

ح�سب تعليمات البنك املركزي
ح�سب القوانني واالنظمة النافذه
ح�سب تعليمات ال�سلطات الرقابية

 -23فروقات ترجمة عمالت �أجنبية
هي فروقات ناجتة عن ترجمة وتوحيد البيانات املالية لل�شركات التابعة والفروع اخلارجية ،واحلركة عليها كما يلي:

الر�صيد يف بداية ال�سنة

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

 31كانون االول /دي�سمرب 2014

 31كانون االول /دي�سمرب 2013

دينــــار

دينــــار

()42,274,698
()20,056,855
()62,331,553

()25,903,209
()16,371,489
()42,274,698

 -24احتياطي القيمة العادلة  /بال�صايف
ان احلركة احلا�صلة على هذا البند هي كما يلي:

الر�صيد يف بداية ال�سنة

ارباح (خ�سائر) غري متحققة
ارباح متحققة
الر�صيد يف نهاية ال�سنة

 31كانون االول /دي�سمرب 2014

 31كانون االول /دي�سمرب 2013

دينـــــار

دينـــــار

()388,830
83,692
39,084
()266,054

()311,778
()77,052
()388,830

 -25الأرباح املدورة واملوزعة واملقرتح توزيعها
بلغت ن�سبة االرباح املقرتح توزيعها على امل�ساهمني للعام احلايل  %35او ما يعادل  88.2مليون دينار وهذه الن�سبة خا�ضعة ملوافقة
الهيئة العامة للم�ساهمني ،وبلغت ن�سبة االرباح املوزعة على امل�ساهمني يف العام ال�سابق .%30
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الأرباح املدورة العائدة مل�ساهمي البنك
ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:
 31كانون االول /دي�سمرب 2014

 31كانون االول /دي�سمرب 2013

دينــــار

دينــــار

الر�صيد يف بداية ال�سنة

الربح لل�سنة
املحول اىل االحتياطيات
ارباح موزعة
اثر �شراء ح�صة من حقوق يف �شركة تابعة
خ�سائر متحققة من بيع موجودات مالية بالقيمة
العادلة من خالل قائمة الدخل
اخرى
الر�صيد يف نهاية ال�سنة

197,730,117
120,238,415
()16,395,496
()75,600,000
()12,134,301

173,822,610
99,781,477
()13,514,814
()63,000,000
640,844
-

()39,084
()68,528
213,731,123

197,730,117

 ال ميكن الت�صرف مببلغ  5,963,754دينار وميثل فروقات اعادة تقييم للموجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخلا�ستنادا لتعليمات هيئة االوراق املالية .
 ي�شمل ر�صيد االرباح املدورة مبلغ  233,334دينار والذي ميثل اثر التطبيق املبكر للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )9وال ميكنالت�صرف به اال مبقدار ما يتحقق منه فعال من خالل عمليات البيع.
 ال ميكن الت�صرف مببلغ  36,097,883دينار من االرباح املدورة وميثل منافع �ضريبية م�ؤجلة ومبلغ  18,886,388دينار وميثلارباح تقييم عمالت اجنبية لدى ال�شركة التابعة امل�صرفة الدويل � /سوريا ومبلغ  266,054دينار وميثل التغري ال�سالب ملوجودات
مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل االخر مبا يف ذلك الر�سملة او التوزيع اال مبقدار ما يتحقق منه فعال وذلك ا�ستنادا
لتعليمات البنك املركزي االردين.

 -26ال�شركات التابعة اجلوهرية واململوكه جزئيا
اوال :الن�سبة اململوكة من قبل غري امل�سيطرين
 31كانون االول  /دي�سمرب 2014
البلد
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امل�صرف الدويل للتجارة والتمويل � /سوريا
بنك اال�سكان للتجارة والتمويل /اجلزائر
بنك االردن الدويل  /لندن

�سوريا
اجلزائر
بريطانيا

امل�صرف الدويل للتجارة والتمويل � /سوريا
بنك اال�سكان للتجارة والتمويل /اجلزائر
بنك االردن الدويل  /لندن

�سوريا
اجلزائر
بريطانيا

طبيعة
الن�شاط

بنكي
بنكي
بنكي

ن�سبة امللكية
لغري امل�سيطرين

التوزيعات
دينــــار

%50.93

-

%15.00

-

%25.00

-

 31كانون االول  /دي�سمرب 2013
%50.93
بنكي
%38.80
بنكي
%25.00
بنكي

-

ثانيا  :فيما يلي معلومات مالية خمتارة لل�شركات التابعة اجلوهرية والتي تت�ضمن حقوق غري امل�سيطرين
�أ .قائمة املركز املايل املخت�صره لل�شركات التابعة قبل الغاءالعمليات املتقابلة كما هو يف  31كانون االول  /دي�سمرب :2014
 31كانون االول  /دي�سمرب 2014

موجودات مالية
موجودات اخرى

اجمايل املوجودات

مطلوبات مالية
مطلوبات اخرى

اجمايل املطلوبات

حقوق امللكية

اجمايل املطلوبات وحقوق امللكية

حقوق امللكية العائدة اىل غري امل�سيطرين

امل�صرفالدويلللتجارة بنك اال�سكان للتجارة
والتمويل � /سوريا
والتمويل /اجلزائر
دينــــار
دينـــــار
236,624,275
10,423,969
247,048,244
209,083,857
7,547,795
216,631,652
30,416,592
247,048,244
15,493,299

بنك االردن الدويل
لندن
دينـــــار
367,702,275
7,473,392
375,175,667
304,666,219
3,120,891
307,787,110
67,388,557
375,175,667
16,847,139

344,798,304
9,088,445
353,886,749
194,486,772
36,612,964
231,099,736
122,787,013
353,886,749
18,418,052

 31كانون االول  /دي�سمرب 2013

موجودات مالية
موجودات اخرى

اجمايل املوجودات

مطلوبات مالية
مطلوبات اخرى

اجمايل املطلوبات

حقوق امللكية

اجمايل املطلوبات وحقوق امللكية

حقوق امللكية العائدة اىل غري امل�سيطرين

امل�صرفالدويلللتجارة بنك اال�سكان للتجارة
والتمويل � /سوريا
والتمويل /اجلزائر
دينــــار
دينـــــار
307,318,443
14,878,432
322,196,875
271,459,421
8,787,387
280,246,808
41,950,067
322,196,875
21,368,106

331,586,506
21,043,720
352,630,226
183,607,176
46,698,425
230,305,601
122,324,625
352,630,226
47,461,955

بنك االردن الدويل
لندن
دينـــــار
294,333,098
8,579,691
302,912,789
244,454,146
3,065,656
247,519,802
55,392,987
302,912,789
13,848,247
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ب .قائمة الدخل املخت�صرة لل�شركات التابعة قبل العمليات املتقابلة لل�سنة املنتهية يف  31كانون االول  /دي�سمرب 2014

 31كانون االول  /دي�سمرب 2014

جمموع االيرادات
ربح ال�سنة

جمموع الدخل ال�شامل

امل�صرفالدويلللتجارة بنك اال�سكان للتجارة
والتمويل � /سوريا
والتمويل /اجلزائر
دينــــار
دينـــــار
16,445,688
-

ح�صة غري امل�سيطرين من الدخل (اخل�سارة) ال�شامل

-

بنك االردن الدويل
لندن
دينـــــار

24,625,857
15,380,607
15,380,607

14,277,105
5,770,075
5,770,075

2,307,091

1,442,519

 31كانون االول  /دي�سمرب 2013

جمموع االيرادات
ربح ال�سنة

جمموع الدخل ال�شامل

ح�صة غري امل�سيطرين من الدخل (اخل�سارة) ال�شامل

امل�صرفالدويلللتجارة بنك اال�سكان للتجارة
والتمويل � /سوريا
والتمويل /اجلزائر
دينــــار
دينـــــار

بنك االردن الدويل
لندن
دينـــــار

26,683,050
13,129

27,202,292
13,700,526

15,764,385
7,102,804

13,129

13,700,526

7,102,804

6,688

5,315,804

1,775,701

ج .قائمة التدفق النقدي املخت�صرة لل�شركات التابعة اجلوهرية
 31كانون االول  /دي�سمرب 2014

التدفقات النقدية
الت�شغيلية
اال�ستثمارية
التمويلية
ت�أثري تغريات ا�سعار ال�صرف على النقدوما يف حكمه
�صايف الزيادة  /االنخفا�ض

امل�صرفالدويلللتجارة بنك اال�سكان للتجارة
والتمويل � /سوريا
والتمويل /اجلزائر
دينــــار
دينـــــار

بنك االردن الدويل
لندن
دينـــــار

()32,887,131
()689,300
()18,545
2,445,166

30,138,178
()1,276,663
()173,552
()13,719,230

()7,307,788
()10,131,953
9,686,205
()3,385,761

()31,149,810

14,968,733

()11,139,297

 31كانون االول  /دي�سمرب 2013

التدفقات النقديه
الت�شغيلية
اال�ستثمارية
التمويلية
ت�أثري تغريات ا�سعار ال�صرف على النقد وما يف حكمه
�صايف الزيادة  /االنخفا�ض
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امل�صرفالدويلللتجارة بنك اال�سكان للتجارة
والتمويل � /سوريا
والتمويل /اجلزائر
دينــــار
دينـــــار

بنك االردن الدويل
لندن
دينـــــار

()28,068,927
()272,654
()129,234
()8,936,712

()17,320,181
()769,726
546,243
3,984,776

20,859,833
()2,745,739
()690,966
1,437,100

()37,407,527

()13,558,888

18,860,228

 -27الفوائــد الدائنـــة
ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:
 31كانون االول /دي�سمرب 2014

 31كانون االول /دي�سمرب 2013

دينــــار

دينــــار

ت�سهيالت ائتمانية مبا�شرة:
لالفراد (التجزئة):

ح�سابات جارية مدينة
قرو�ض وكمبياالت
بطاقات االئتمان
اخرى

425,598
50,261,363
1,598,298
158,143
55,168,843

372,242
46,643,680
1,731,606
172,693
45,710,572

ح�سابات جارية مدينة
قرو�ض وكمبياالت

21,604,189
46,359,861

22,774,818
43,080,806

القرو�ض العقارية
ال�شركات الكربى

املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة

ح�سابات جارية مدينة
قرو�ض وكمبياالت

احلكومة والقطاع العام

�أر�صدة لدى بنوك مركزية
�أر�صدة و�إيداعات لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية
موجودات مالية حمددة بالقيمة العادلة من خالل
قائمة الدخل
موجودات مالية بالتكلفة املطف�أة
املجمـــوع

8,827,927
15,106,288
19,640,114
11,488,597
5,556,911

10,206,009
16,131,369
26,410,263
2,546,998
6,804,194

50,776

909,198

147,360,515
383,607,423

141,420,649
364,915,097

 -28الفوائـــد 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 لأجل وخا�ضعة لإ�شعار
�شهادات �إيداع
ت�أمينات نقدية
قرو�ض م�ساندة
�أموال مقرت�ضة
ر�سوم �ضمان الودائع
املجمـــوع

 31كانون االول /دي�سمرب 2014

 31كانون االول /دي�سمرب 2013

دينــــار

دينــــار

5,362,645

6,318,327

1,266,074
13,635,235
80,518,785
4,219,574
3,294,544
760,077
9,241,505
118,298,439

849,023
12,207,465
74,909,674
1,858,046
2,487,113
121,680
1,232,048
7,314,724
107,298,100
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� -29صايف �إيرادات العموالت
ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

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

 31كانون االول /دي�سمرب 2014

 31كانون االول /دي�سمرب 2013

دينــــار

دينــــار

14,144,820

14,137,342

20,954,868

19,451,626

()52,593

()66,204

35,047,095

33,522,764

 -30ارباح عمالت اجنبية
ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

ناجتة عن التداول  /التعامل
ناجتة عن التقييم
املجموع

 31كانون االول /دي�سمرب 2014

 31كانون االول/دي�سمرب 2013

دينــــار

دينــــار

1,847,990

5,992,671

13,365,101

21,167,044

15,213,091

27,159,715

 -31ارباح (خ�سائر) موجودات مالية حمددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:
متحققـــة

(خ�سائر)
دينـــار

عوائد توزيعات

املجمـوع

دينـــار

دينـــار

-

-

15,141

271,212

()41,437
323,241
296,945

2014

ارباح
دينـــار

(خ�سائر)
دينـــار

�سندات
�أ�سهم �شركات
�صناديق ا�ستثمارية

-

-

15,141

-

-

198,148

()510,797

282,925

()1,516

91,415

()59,591

10,008

282,925

()1,516

304,704

()570,388

281,220

املجموع

2013
�سندات
�أ�سهم �شركات
�صناديق ا�ستثمارية
املجموع
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غري متحققة
ارباح
دينـــار

37,917

()456,490

143,287

()19,743

10,135

()39,648

215,364

()704,262

38,478

()37,143

397,129

()761,148

1,835,742

-

1,883,794

()496,138

317,916
317,916

()295,029
()200,495
1,837,077
1,341,553

� -32إيرادات �أخرى
ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:
 31كانون االول /دي�سمرب  31 2014كانون االول /دي�سمرب 2013

ر�سوم مقبو�ضة على ح�سابات الرواتب
ايرادات بطاقات االئتمان
ايرادات ت�أجري ال�صناديق
عمولة �شيكات معادة
عموالت ادارة
�صايف ايرادات الديون امل�سرتدة
ايرادات عموالت الو�ساطة
ايرادات اخلدمات امل�صرفية
ايرادات احلواالت
االيرادات املتفرقة
املجموع

دينــــار

دينــــار

3,390,665

3,044,534

5,326,165

5,188,982

532,879

555,463

582,538

823,355

4,745,524

4,029,279

647,576

6,236,516

582,781

578,496

1,544,512

1,150,781

8,859,222

11,549,823

4,197,671

4,177,695

30,409,533

37,334,924

 -33نفقات املوظفني
ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:
 31كانون االول /دي�سمرب  31 2014كانون االول /دي�سمرب 2013

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
�أخرى
املجموع

دينــــار

دينــــار

56,186,931

54,224,650

5,984,798

5,488,426

171,333

145,653

3,741,623

4,413,990

2,745,999

2,375,877

436,408

473,032

1,529,826

1,174,250

1,011,931

837,004

71,808,849

69,132,882
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 -34م�صاريف �أخرى
ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:
 31كانون االول /دي�سمرب  31 2014كانون االول /دي�سمرب 2013

تكنولوجيا املعلومات
الت�سويق والرتويج
خدمات مهنية وخارجية
ايجارات وم�صاريف مواقع العمل
ر�سوم اال�شرتاك بامل�ؤ�س�سات امل�صرفية
م�صاريف مكتبية
نفقات على معامالت املقرت�ضني
م�صاريف اخرى
املجموع

دينــــار

دينــــار

9,054,019

7,163,611

3,240,754

3,862,511

3,108,934

2,262,263

19,922,090

18,271,285

2,879,805

2,190,171

2,301,270

2,807,042

164,019

204,296

15,202,587

9,452,941

55,873,478

46,214,120

-35ح�صة ال�سهم من ربح ال�سنة
ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:
 31كانون االول /دي�سمرب  31 2014كانون االول /دي�سمرب 2013
دينــــار

الربح لل�سنة
املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم

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

دينــــار

120,238,415

99,781,477

252,000,000

252,000,000

 0.477دينار

 0.396دينار

 -36النقد وما يف حكمه
ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

نقد و�أر�صدة لدى بنوك مركزية ت�ستحق
خالل ثالثة �أ�شهر
ي�ضاف� :أر�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
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 31كانون االول دي�سمرب 2014

 31كانون االول /دي�سمرب 2013

دينــــار

دينــــار

1,556,561,866

1,039,022,931

513,613,066

523,170,889

()440,146,001

()374,765,872

1,630,028,931

1,187,427,948

 -37م�شتقات �أدوات مالية
ان تفا�صيل امل�شتقات املالية القائمة يف نهاية العام هي كما يلي:
2014
م�شتقات مالية للمتاجرة

جمموع
خالل ثالثة
املبالغ
ا�شهر
االعتبارية
(اال�سمية)
دينـــار
دينـــار

القيمة
العادلة
املوجبة

القيمة
العادلة
ال�سالبة

دينـــار

دينـــار

-

()27,952

118,257,180

-

()26,352

3,545,000

-

()54,304

121,802,180

عقود تعامل بعمالت اجنبية �آجلة
عقود مبادلة فوائد
املجموع

من 12-3

من �سنة اىل
� 3سنوات

دينـــار

دينـــار

94,004,771

17,271,910

6,980,499

-

3,545,000

-

�شهر

94,004,771

6,980,499

20,816,910

2013

م�شتقات مالية للمتاجرة

عقود تعامل بعمالت اجنبية �آجلة
عقود مبادلة فوائد
املجموع

-

()170,940

271,197,526

-

()62,664

3,545,000

-

()233,604

274,742,526

159,529,284

111,668,242

-

-

-

3,545,000

159,529,284

111,668,242

3,545,000

تدل القيمة االعتبارية (اال�سمية) على قيمة املعامالت القائمة يف نهاية ال�سنة وهي ال تدل على خماطر ال�سوق او خماطر االئتمان.

 -38املعامالت مع جهات ذات عالقة
ت�شمل القوائم املالية املوحدة القوائم املالية للبنك وال�شركات التابعة التالية:
ا�ســم ال�شركــة

ن�سبة امللكية 2014
%

ر�أ�سمال ال�شركة
 31كانون االول/
 31كانون االول/
دي�سمرب 2013
دي�سمرب 2014
دينــــــار
دينــــــار

بنك اال�سكان للتجارة والتمويل  /اجلزائر
امل�صرف الدويل للتجارة والتمويل �/سوريا
�شركة املركز املايل الدويل
ال�شركة املتخ�ص�صة للت�أجري التمويلي
ال�شركة االردنية لال�ستثمارات العقارية
بنك االردن الدويل/لندن
املركز املايل الدويل � /سوريا
• •متلك ال�شركة التابعة امل�صرف الدويل للتجارة والتمويل – �سوريا  %85من �شركة املركز املايل الدويل – �سوريا وتبلغ ملكية البنك
 %5من هذه ال�شركة.
• •قام البنك بالدخول يف معامالت مع كبار امل�ساهمني و�أع�ضاء جمل�س االدارة واالدارة العليا �ضمن الن�شاطات االعتيادية للبنك
وبا�ستخدام ا�سعار الفوائد والعموالت التجارية .ان جميع الت�سهيالت الإئتمانية املمنوحة للجهات ذات العالقة تعترب عاملة ومل
ي�ؤخذ لها �أي خم�ص�صات.
%85.000
%49.063
%77.500
%100.000
%100.000
%75.000
%46.704

98,134,068
76,684,321
5,000,000
30,000,000
40,000
61,873,580
1,495,780

98,134,068
76,684,321
5,000,000
30,000,000
40,000
50,780,580
1,495,780
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فيما يلي ملخ�ص املعامالت مع جهات ذات عالقة خالل ال�سنة:
كبار امل�ساهمني

اع�ضاء جمل�س
االدارة

االدارة
التنفيذية
العليا

دينــــار

دينــــار

دينـــار

دينــــار

-

-

75,802,837

71,376,298

4,218,437

1,334,702

324,126,107

272,062,057

1,592

1,302,512

1,304,104

1,197,927

بنود داخل قائمة املركز املايل:

اجمايل ودائع البنك لدى جهات
ذات عالقة
اجمايل ودائع جهات ذات عالقة
لدى البنك
قرو�ض وت�سهيالت ممنوحة
جلهات ذات عالقة

املجمـــــوع
كما يف  31كانون كما يف  31كانون
االول /دي�سمرب االول /دي�سمرب

75,802,837
318,572,968
-

2013

2014

دينــــار

بنود خارج قائمة املركز املايل:

اعتمادات وكفاالت

360,000

-

-

5,000

360,000

عنا�صر قائمة الدخل:

فوائد وعموالت دائنة
فوائد وعموالت مدينة

1,146,238
8,763,155

237,726

52,948
36,432

1,199,186

1,741,484

9,037,313

14,342,323

فيما يلي ملخ�ص ملنافع (رواتب ومكاف�آت ومنافع �أخرى) االدارة التنفيذية العليا للبنك:
 31كانون االول  /دي�سمرب  31 2014كانون االول  /دي�سمرب 2013

رواتب ومكاف�آت ومنافع اخرى

دينــــار

دينــــار

4,205,858

4,162,222

 -39القيمة العادلة للموجودات املالية التي ال تظهر بالقيمة العادلة بالقوائم املالية
 31كانون الأول  /دي�سمرب 2014

موجودات مالية اخرى بالتكلفة املطف�أة
ت�سهيالت ائتمانية مبا�شرة بال�صايف

 31كانون الأول  /دي�سمرب 2013

القيمة الدفرتية
دينـــــار

القيمة العادلة
دينـــــار

القيمة الدفرتية
دينـــــار

القيمة العادلة
دينـــــار

2,391,960,440
2,716,539,690

2,392,749,200
2,716,539,690

2,498,555,480
2,662,847,949

2,500,153,598
2,662,847,949

 -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 �أن
كافة دوائر البنك م�س�ؤولة 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 الأمثل بني عاملي املخاطرة والعائد.
�إن عملية �إدارة املخاطر ت�شمل التعرف  ،القيا�س ،الإدارة والرقابة امل�ستمرة على املخاطر املالية وغري املالية التي ممكن �أن ت�ؤثر ب�شكل
�سلبي على �أداء البنك و�سمعته� ،إ�ضافة �إىل �ضمان توزيع فعال لر�أ�س املال لتحقيق املعدل الأمثل للعوائد مقابل املخاطر.
يتعر�ض البنك للمخاطر التالية:
 خماطر ال�سوقخماطر امن املعلومات80

 خماطر االئتماناملخاطر الت�شغيلية -خماطر ا�ستمرارية العمل  -املخاطر الإ�سرتاتيجية

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

�إن �إدارة 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 الإدارة لإدارة املخاطر.
• •�سيا�سات لإدارة املخاطر املختلفة معتمدة من جمل�س الإدارة.
• •حتديد �سقوف املخاطر املقبولة.
• •توزيع املهام وامل�س�ؤوليات الرقابية على املوظفني كل ح�سب اخت�صا�صه.
• •جلنة املخاطر املنبثقة عن جمل�س الإدارة للت�أكد من فعالية �سيا�سات و�إجراءات �إدارة املخاطر لدى البنك والتي يقع على عاتقها
�ضمان تطبيق �إ�سرتاتيجية وتوجيهات جمل�س الإدارة فيما يتعلق ب�إدارة وتطبيق املبادئ والأطر العامة واحلدود امل�سموح بها.
• •جلنة املوجودات واملطلوبات والتي تقوم بالتخطيط للتوظيف الأمثل لر�أ�س املال واملوجودات واملطلوبات واملراقبة امل�ستمرة ملخاطر
ال�سيولة وخماطر ال�سوق.
• •دائرة �إدارة املخاطر هي دائرة م�ستقلة عن �أن�شطة العمل لدى البنك وتقوم ب�إدارة خماطر االئتمان وخماطر ال�سوق وخماطر
ال�سيولة واملخاطر الت�شغيلية وفق منهجية متكاملة ومركزية داخل البنك مع وجود �أنظمة ت�ساعد على �إدارة املخاطر  ،ترتبط دائرة
املخاطر مبا�شرة باملدير العام وجلنة �إدارة املخاطر املنبثقة عن جمل�س الإدارة.

املخاطر االئتمانية
خماطر االئتمان هي املخاطر التي قد تنجم عن تخلف �أو عجز الطرف الأخر للأداة املالية عن الوفاء بالتزاماته جتاه البنك مما
ي�ؤدي �إىل حدوث خ�سائر  ,يعمل البنك على �إدارة خماطر االئتمان من خالل و�ضع �سقوف ملبالغ الت�سهيالت االئتمانية املمنوحة
للعمالء (فرد �أو 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� ،إ�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.
� - 2أدوات الدين:
ي�ستخدم الت�صنيف اخلارجي ال�صادر عن م�ؤ�س�سات الت�صنيف الدولية مثل ( )Standard & Poorو (� )MOODY'Sأو ما يعادلها يف
�إدارة خماطر التعر�ض االئتماين لأدوات الدين.
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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 �أو م�ؤ�س�سة) وحجم التعر�ض
االئتماين لكل قطاع �أو منطقة جغرافية.
ويقوم البنك بتحديد م�ستويات خماطر االئتمان املقبولة من خالل و�ضع �سقوف ملقدار املخاطر املقبولة للعالقة مع املقرت�ض الواحد
�أو جمموعة املقرت�ضني ولكل قطاع �أو منطقة جغرافية.
هذه املخاطر تراقب ب�شكل م�ستمر وخا�ضعة للمراجعة ال�سنوية �أو 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 الأ�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 �أنواع ال�ضمانات مقابل القرو�ض والت�سهيالت هي كما يلي:
• •الرهونات للمباين ال�سكنية والعقارات
• • رهن الأدوات املالية مثل �أدوات الدين والأ�سهم
• • الكفاالت البنكية
• •ال�ضمان النقدي
• •كفالة احلكومة
كذلك فان البنك يعتمد الأ�ساليب التالية لتح�سني نوعية االئتمان وتخفيف املخاطر:
• •تباع 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�ستهدف لالئتمان واال�ستثمارات على عدة قطاعات و�أ�سواق خمتلفة اعتمادا على نظام ت�صنيف خماطر القطاعات االقت�صادية
واجلغرافية.
• •�إتباع نظام املوافقة الثالثية يف منح االئتمان.
• •�صالحية املوافقة على االئتمان تتفاوت من م�ستوى �إداري لآخر وتعتمد على حجم حمفظة العميل وم�ستوى التعر�ض واال�ستحقاق ودرجة
خماطرةالعميل.
• •هناك ف�صل تام بني �إدارات ت�سويق االئتمان (الأعمال) 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  31 2014كانون االول /دي�سمرب 2013
دينــــار

دينــــار

بنود داخل قائمة املركز املايل

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

1,468,468,622
513,613,066
23,147,561

1,078,488,367
523,170,889
21,812,000

الت�سهيالت االئتمانية:

للأفراد
القرو�ض العقارية
لل�شركات
ال�شركات الكربى
املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة ()SMEs
للحكومة والقطاع العام

525,410,852
880,395,562

508,267,009
737,382,240

703,796,868
246,111,705
360,824,703

820,511,043
239,467,124
357,220,533

�سندات و�أ�سناد و�أذونات و�صناديق:

�ضمن املوجودات املالية املحددة القيمة العادلة من
خالل قائمة الدخل
�ضمن املوجودات املالية بالتكلفة املطف�أة
املجموع
بنود خارج قائمة املركز املايل

اعتمادات
قبوالت
كفاالت
�سقوف ت�سهيالت غري م�ستغلة
املجموع
االجمايل

2,060,660

2,686,802

2,391,960,440
7,115,790,039

2,498,555,480
6,787,561,487

444,379,989
56,012,370
765,047,970
329,032,198
1,594,472,527
8,710,262,566

585,458,872
80,842,504
560,180,138
164,117,181
1,390,598,695
8,178,160,182

اجلدول �أعاله ميثل احلد الأق�صى ملخاطر التعر�ض االئتماين للبنك كما يف  31كانون الأول  /دي�سمرب  2014و  2013دون اخذ
ال�ضمانات �أو خمففات خماطر االئتمان الأخرى بعني االعتبار.
التوزيع الن�سبي للتعر�ضات كما يلي:
  %23من �إجمايل التعر�ضات ناجت عن �أر�صدة لدى بنوك مركزية وبنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية (.)%20 : 2013  %31من �إجمايل التعر�ضات ناجت عن القرو�ض والت�سهيالت (.)%33 : 2013  %27من �إجمايل التعر�ضات ناجت عن اال�ستثمار يف ال�سندات والإ�سناد واالذونات وال�صناديق (.)%30 : 2013 %18 -من �إجمايل التعر�ضات ناجت عن البنود خارج امليزانية والبنود الأخرى (.)%17 : 2013
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 )2تتوزع التعر�ضات االئتمانية*ح�سب درجة املخاطر وفق اجلدول التايل:
2014

متدنية املخاطر
مقبولة املخاطر

االفراد

القرو�ض
العقارية

دينـــار

دينـــار

ال�شركات
ال�صغرية
الكـــربى واملتو�سطة
دينـــار
دينـــار

احلكومة
والقطاع
العام
دينـــار

البنوك
وامل�ؤ�س�سات
امل�صرفية
االخرى
دينـــار

املجموع
دينـــار

15,746,382

58,971,300

61,251,131

17,634,798

2,496,181,703

2,005,229,249

4,655,014,563

489,148,490

765,490,214

652,509,096

214,384,057

103,912,215

69,363,115

2,294,807,187

منها م�ستحقة(**):

لغاية  30يوم
من  31لغاية  60يوم
حتت املراقبة

13,963,403

35,414,518

72,532,770

22,884,274

-

-

144,794,965

633,255

306,639

4,169,584

1,919,371

-

-

7,028,849

12,758,387

43,927,841

108,334,846

15,253,085

-

-

180,274,159

غري عاملة:

دون امل�ستوى
م�شكوك فيها
هالكة
املجموع

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

2013

متدنية املخاطر
مقبولة املخاطر
منها م�ستحقة(**):
لغاية  30يوم
من  31لغاية  60يوم
حتت املراقبة
غري عاملة:
دون امل�ستوى
م�شكوك فيها
هالكة
املجموع

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

2,703,438

4,160,159

5,509,665

1,738,857

-

-

14,112,119

5, 298,233

3,958,613

9,447,764

2,012,270

-

-

20,716,880

23,990,279

27,166,068

130,906,763

31,086,775

-

-

213,149,885

549,645,209

903,674,195

967,959,265

282,109,842

2,600,093,918

2,074,592,364

9,507,132

10,366,860

39 ,919,704

11,090,277

-

-

70,883,973

14,727,225

12,911,773

138,853,923

24,907,860

-

-

191,400,781

525,410,852

880,395,562

789,185,638

246,111,705

2,600,093,918

2,074,592,364

االفراد

القرو�ض
العقارية

ال�شركات
ال�صغرية
الكـــربى واملتو�سطة
دينـــار
دينـــار

احلكومة
والقطاع
العام
دينـــار

البنوك
وامل�ؤ�س�سات
امل�صرفية
االخرى
دينـــار

7,378,074,793

7,115,790,039

املجموع

دينـــار

دينـــار

22,783,924

49,730,687

88,430,199

18,845,530

2,530,204,976

1,623,471,256

4,333,466,572

دينـــار

467,092,246

637,958,186

697,700,241

213,645,705

92,517,069

92,753,399

2,201,666,846

12,491,167

23,420,445

29,963,768

18,161,598

-

-

84,036,978

428,816

59,443

877,239

3,243,836

-

-

4,609,334

12,666,111

32,699,092

172,552,115

13,240,649

-

-

231,157,967

3,481,748

3,294,192

4,642,894

2,385,058

-

-

13,803,892

3,396,791

5,739,895

18,939,966

3,192,915

-

-

31,269,567

19,659,471

32,670,788

203,546,799

34,699,929

-

-

290,576,987

529,080,291

762,092,840

1,185,812,214

286,009,786

2,622,722,045

1,716,224,655

7,101,941,831

9,233,583

10,802,343

50,753,082

11,521,490

-

-

82,310,498

11,579,699

13,908,257

171,560,718

35,021,172

-

-

232,069,846

508,267,009

737,382,240

963,498,414

239,467,124

2,622,722,045

1,716,224,655

6,787,561,487

(*) ت�شمل التعر�ضات االئتمانية الت�سهيالت  ،االر�صدة وايداعات لدى البنوك� ،سندات  ،اذونات خزينة واي موجودات لها تعر�ضات ائتمانية.
(**)(يعترب كامل ر�صيد الدين م�ستحق يف حال ا�ستحقاق �أحد الأق�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:
2014

االفراد

القرو�ض
العقارية

ال�ضمانات مقابل:

دينــــار

دينــــار

متدنية املخاطر
مقبولة املخاطر
حتت املراقبة

ال�شركات
ال�صغرية
الكــربى
واملتو�سطة
دينــــار
دينــــار

احلكومة
والقطاع العام

االجمايل

دينــــار

دينــــار

13,725,149

52,429,173

16,349,409

16,527,137

219,653,398

318,684,266

72,880,597

709,024,741

156,633,834

143,956,289

2,772,558

1,085,268,019

6,424,048

37,733,256

60,577,138

8,758,807

-

113,493,249

غري عاملة:

دون امل�ستوى
م�شكوك فيها
هالكة

املجموع
منها:

ت�أمينات نقدية
احلكومة وبكفالتها
كفاالت بنكية مقبولة
عقارية
�أ�سهم متداولة
�سيارات و�آليات

1,104,692

4,079,322

1,711,504

1,339,566

-

8,235,084

3,212,946

3,903,233

1,580,762

1,326,663

-

10,023,604

10,411,811

23,213,326

48,073,223

21,809,013

-

103,507,373

107,759,243

830,383,051

284,925,870

193,717,475

12,938,138

15,256,392

7,864,101

14,804,279

-

-

-

-

1,409

32,623

5,120,015

13,470,209

73,159,954

804,746,842

197,371,541

160,992,141

222,425,956

219,653,398
2,772,558

1,639,211,595

50,862,910
219,653,398
18,624,256
1,239,043,036

2,689,115

10,273,509

42,834,330

57,440

-

55,854,394

18,970,627

73,685

31,735,883

4,393,406

-

55,173,601

107,759,243

830,383,051

284,925,870

193,717,475

2013

االفراد

القرو�ض
العقارية

ال�ضمانات مقابل:

دينــــار

دينــــار

املجموع

متدنية املخاطر
مقبولة املخاطر
حتت املراقبة

222,425,956

1,639,211,595

احلكومة
والقطاع العام

االجمايل

دينــــار

دينــــار

20,948,215

48,404,917

23,119,661

17,282,509

227,850,252

337,605,554

41,701,416

543,626,131

162,998,561

124,090,350

21,426,102

893,842,560

ال�شركات
ال�صغرية
الكــربى
واملتو�سطة
دينــــار
دينــــار

5,796,116

24,838,647

70,155,773

9,287,102

-

110,077,638

2,954,623

3,186,779

764,568

2,008,166

-

8,914,136

2,754,817

5,525,474

6,729,993

2,169,926

-

17,180,210

8,862,100

27,844,189

50,803,266

27,684,783

-

115,194,338

83,017,287

653,426,137

314,571,822

182,522,836

17,369,015

376,792

8,733,191

11,231,798

غري عاملة:

دون امل�ستوى
م�شكوك فيها
هالكة

املجموع
منها:

ت�أمينات نقدية
احلكومة وبكفالتها
كفاالت بنكية مقبولة
عقارية
�أ�سهم متداولة
�سيارات و�آليات
املجموع

-

-

-

-

-

-

1,412,044

10,400,828

47,587,025

651,555,828

209,326,374

148,529,315

249,276,354

1,482,814,436

-

37,710,796

227,850,252

227,850,252

-

11,812,872

21,426,102

1,078,424,644

3,092,585

1,310,017

61,694,578

57,899

-

66,155,079

14,968,662

183,500

33,405,635

12,302,996

-

60,860,793

83,017,287

653,426,137

314,571,822

182,522,836

249,276,354

1,482,814,436

لأغرا�ض تعبئة اجلدول �أعاله يتم ادراج قيمة ال�ضمانات �أخذ ًا باالعتبار �أن ال تزيد عن مبلغ الدين لكل عميل افرادي ًا.
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الديون املجدولة:
هي تلك الديون التي �سبق و�أن �صُ نفت كت�سهيالت ائتمانية غري عاملة و�أُخرجت من �إطار الت�سهيالت االئتمانية غري العاملة مبوجب
جدولة �أُ�صولية اىل ت�صنيف حتت املراقبة خالل عام  ،2014وقد بلغت قيمتها كما يف نهاية ال�سنة احلالية  64.5مليون دينار مقابل
 52.8مليون ديناركما يف نهاية ال�سنة ال�سابقة.
ميثل ر�صيد الديون املجدولة الديون التي مت جدولتها �سواءا ما زالت م�صنفة حتت املراقبة او حولت �إىل عاملة.

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�أجيل بع�ض االق�ساط او متديد فرتة ال�سماح ،وكانت قد �صنفت كديون حتت املراقبة خالل عام  2014نتيجة ذلك ،وقد بلغت
قيمتها كما يف نهاية ال�سنة احلالية  169.7مليون دينار مقابل  177.1مليون دينار كما يف نهاية ال�سنة ال�سابقة.

� )3سندات و�أ�سناد و�أذونات:
يو�ضح اجلدول التايل ت�صنيفات ال�سندات واال�سناد واالذونات ح�سب م�ؤ�س�سات الت�صنيف اخلارجية (م�ؤ�س�سة الت�صنيف :)S&P
درجة الت�صنيف

دينــــار

دينــــار

دينــــار

AAA

-

3,200,171

3,200,171

AA+

-

6,691,816

6,691,816

AA

-

6,967,411

6,967,411

AA-

-

7,376,705

7,376,705

A+

-

23,710,669

23,710,669

A

282,556

10,696,044

10,978,600

A-

-

30,252,207

30,252,207

BBB+

-

5,352,391

5,352,391

BBB

-

12,896,575

12,896,575

BBB-

-

33,160,191

33,160,191

BB+

-

719,296

719,296

BB

-

5,483,562

5,483,562

BB-

1,286,471

-

1,286,471

B

-

1,488,900

1,488,900

غري م�صنف
حكومية �أو مكفولة من احلكومة

491,633

4,695,287

5,186,920

2,239,269,215

2,239,269,215

2,391,960,440

2,394,021,100

الإجماىل
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�ضمن موجودات مالية
حمددة �ضمن موجودات مالية اخرى
خالل
بالقيمة العادلة من
بالتكلفة املطف�أة
قائمة الدخل

االجمايل

2,060,660
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�أفريقيا*
دينـــــار

�آ�سيا*
دينــــار

�أوروبا
دينـــــار

اجمايل
دينـــــار

دول �أخرى
دينـــــار

امريكا
دينـــــار
-

1,468,468,622

123,810,319

25,292

513,613,066

501,133,353

58,308

187,244,718

137,368,283

9,385,545

-

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

البند

املنطقة اجلغرافية

داخل اململكة

�أر�صدة لدى بنوك مركزية

�أر�صدة لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية

دينـــــار

1,171,273,619

120,913,831

دول ال�شرق
الأو�سط
الأخرى
دينـــــار
109,950,285
122,051,488

ايداعات لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية

24,193,556

4,602,097

52,441

-

-

-

31,502

-

-

-

-

23,147,561

525,410,852

-

686,661,205

-

50,451,516

703,796,868
1,246,584

142,726,451

476,599,913

108,357,726

246,111,705

-

208,990,363
12,601,110

285,358,326

556,390

3,549,095
3,325,747

75,466,377

-

-

-

-

-

-

14,657,497
120,580,538

-

-

360,824,703

880,395,562

-

18,545,464

الت�سهيالت االئتمانية

للأفراد

القرو�ض العقارية

لل�شركات:

ال�شركات الكربى

امل�ؤ�س�سات ال�صغرية

واملتو�سطة ()SMEs

للحكومة والقطاع العام

�سندات و�أ�سناد و�أذونات:
88,452,400

2,149,919,181

36,641,695

37,046,541

3,532,881

57,672,084

18,695,658

االجمايل 2014

االجمايل 2013

2,391,960,440

1,695,332

5,520,457,950

5,066,433,376

�ضمن املوجودات املالية بالتكلفة املطف�أة
�ضمن املوجودات املالية بالقيمة العادلة من
خالل قائمة الدخل
365,328
692,522,423
819,937,599

328,265,809
321,311,661

46,432,086
14,627,743

326,661,834
325,490,817

181,482,403
205,512,776

19,967,534
34,247,515

2,060,660
7,115,790,039
6,787,561,487

* با�ستثناء دول ال�شرق الأو�سط
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 )5الرتكز يف التعر�ضات االئتمانية ح�سب القطاع االقت�صادي وكما يلي:
حكومة
وقطاع عام
دينـــــار
-

-

أفراد /
استهالكية
دينـــــار
-

-

-

أسهم
دينـــــار
-

-

-

زراعة
دينـــــار
-

-

-

عقارات
دينـــــار
-

-

-

جتارة
دينـــــار
-

-

-

صناعة

دينـــــار
-

-

-

مالي

دينـــــار

1,468,468,622

513,613,066

23,147,561

�أر�صدة لدى بنوك
مركزية

�أر�صدة لدى بنوك
وم�ؤ�س�سات م�صرفية

ايداعات لدى بنوك
وم�ؤ�س�سات م�صرفية

البند

اخرى
دينـــــار
-

-

-

القطاع
القتصادي

اجمالي
دينـــــار
1,468,468,622

513,613,066

-

الت�سهيالت االئتمانية

301,161,319

358,990,909

900,459,345

7,027,835

14,756,023

58,545,813

422,631,126

595,291,937

-

االجمايل 2014

االجمايل 2013

2,716,539,690

23,147,561

57,675,383

�سندات و�أ�سناد و�أذونات:
-

2,186,625,967

1,873,075,764

123,229,702

-

301,161,319

402,463,578

-

2,247,476,563

358,990,909

371,947,328

-

20,186,718

901,526,802

737,530,316

1,067,457

2,391,960,440

-

7,027,835

8,382,844

�ضمن املوجودات املالية
بالتكلفة املطف�أة
�ضمن موجودات مالية
بالقيمة العادلة من خالل
قائمة الدخل
-

14,756,023

18,789,250

491,633

-

58,545,813

507,252,182

-

1,326,912

2,671,434,601

2,617,137,495

-

242,115

615,720,770

250,982,730

-

2,060,660

7,115,790,039

6,787,561,487

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.
يتمقيا�سخماطرال�سوقوالرقابةعليهابعدةا�ساليبمنهاحتليلاحل�سا�سيةوالقيمةاملعر�ضةللمخاطر()VARالتييتماحت�سابهابا�ستخدام
م�ستوى ثقة  %99متا�شيا مع تعليمات بازل  IIا�ضافة اىل تقارير وقف �سقف اخل�سائر  Stoplosslimitsومراقبة �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�أثر 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 �أن 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,يقوم البنك بادارة خماطر ا�سعار الفائدة من خالل تطبيق حتليل
احل�سا�سية لالدوات اخلا�ضعة ال�سعار الفائدة يف حمفظة املوجودات املالية املحددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل (حتليل
موازي ل  %1 -/ +على منحنى العائد).
اثر رفع �سعر
الفائدة  %1على
قائمة الدخل
دينــــار

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

اثر رفع �سعر
الفائدة  %1على
حقوق امللكية
دينــــار

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

حتليل احل�سا�سية لعام 2014

الدوالر االمريكي
اليورو
جنية ا�سرتليني
حتليل احل�سا�سية لعام 2013
الدوالر االمريكي
اليورو

()2,048,158

2,048,158

()1,454,192

1,454,192

()114,231

114,231

()81,104

81,104

()90,324

90,324

()64,130

64,130

()1,409,367

2,339,254

()1,000,651

1,660,870

()126,683

119,630

()89,945

84,937

89

 -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
الأرباح واخل�سائر وحقوق امللكية.
العملة

حتليل احل�سا�سية لعام 2014
يورو
جنيه ا�سرتليني
الدوالر اال�سرتايل
الفرنك ال�سوي�سري
الدوالر الكندي
ين ياباين
لرية �سورية
حتليل احل�سا�سية لعام 2013
يورو
جنيه ا�سرتليني
الدوالر اال�سرتايل
الفرنك ال�سوي�سري
الدوالر الكندي
ين ياباين
لرية �سورية

اثر رفع �سعر ال�صرف اثر خف�ض �سعر اثر رفع �سعر ال�صرف
بن�سبة  %1على ال�صرف بن�سبة  %1بن�سبة  %1على
حقوق امللكية
على قائمة الدخل
قائمة الدخل
دينـــــار
دينـــــار
دينـــــار

اثر خف�ض �سعر

ال�صرف بن�سبة %1
على حقوق امللكية
دينـــــار

()55,729
340,251
921
2,474
137
696
15,047

55,729
()340,251
()921
()2,474
()137
()696
()15,047

()42,602
260,100
704
1,891
105
532
11,502

42,602
()260,100
()704
()1,891
()105
()532
()11,502

()14,412
62,772
1,200
()1,628
()5,631
()14,725
()343,010

14,412
()62,772
()1,200
1,628
5,631
14,725
343,010

()10,233
44,568
852
()1,156
()3,998
()10,455
()243,537

10,233
()44,568
()852
1,156
3,998
10,455
243,537

 -3خماطر التغريات يف ا�سعار اال�سهم :
هي املخاطر الناجمة عن التغريات يف ا�سعار اال�سهم �ضمن حمفظة املوجودات املالية املحددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
و�/أو يف حمفظة املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر ،يقوم البنك بادارة خماطر ا�سعار اال�سهم من
خالل حتليل القيمة املعر�ضة للخ�سائر  Methodology VARحيث مت احت�سابها على ا�سا�س اال�سعار التاريخية الدوات امللكية بدرجة
ثقة  %99ملدة يوم واحد لكل �شركة على حدى ,ومن ثم مت احت�ساب الـ  VARملحافظ البنك.
القيمة املعر�ضة للخ�سارة

VAR

حتليل القيمة املعر�ضة للمخاطر  VARلعام 2014

حمفظة املوجودات مالية املحددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
حمفظة املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر

دينــــار
()1,044,338
()33,682

حتليل القيمة املعر�ضة للمخاطر  VARلعام 2013

حمفظة املوجودات مالية املحددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
حمفظة املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر
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()1,053,721
()30,577
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2014
789,154,885

�أقل من �شهر
دينــــار
7,877,742

-

484,477,723
511,909
251,871,589
-

1,991,217,377
-

من 6 – 3
�أ�شهـــر
دينــــار
3,109,063
7,451,288
79,194,546

� 3سنوات
واكرث
دينــــار
4,525,285
-

عنا�صر بدون
فائــدة
دينـــار

املجمـوع

794,513,341

دينـــار
1,619,961,866

282,556

1,286,471
218,009,708

-

18,647,060
21,085,584
61,346,671

23,147,561

513,613,066
23,166,520
18,338,379

-

13,230,825

فجوة اعادة ت�سعري الفائـــــدة
من �سنـة الـى
مـن � 6أ�شهر
� 3سنـــوات
الـى �سنـــة
دينــــار
دينــــار
7,550,725
15,696,273
96,561,420

2,716,539,690

480,865

-

-

12,623,881

-

-

139,394,427

-

454,413,318

-

-

1,715,296,123
-

39,526,503

-

656,357
-

-

656,357
141,904,780
23,711,557
-

2,391,960,440
141,904,780
23,711,557
36,097,883
100,359,179

3,329,703

36,097,883

76,044,519
218,751,300

87,286,125
467,000,844

338,942,061
1,633,261,310
29,764,788

101,203,940
1,317,003,627
97,718,170

229,630,189 2,022,207,283 1,560,051,997

221,272,292

17,690,528

574,221,736

106,684,930 1,946,819,212

80,934,393

20,653,385

-

1,521,672,913

2,927,070

-

603,476,645
5,459,896,679

5,338,091

-

4,975,777

-

21,698,428

63,368,846

-

-

8,750,000
-

-

3,097,454

()339,138,757

-

35,719,559
40,446,063

-

35,719,559
43,543,517

44,125,060
1,183,090,781
1,522,229,538

-

4,987,552
-

-

2,985,099

-

-

11,471,777

516,202,787

-

-

4,972

()347,334,860

2,116,135,003
1,599,932,216

-

2,056,712

78,621

255,782,461

271,587,977
388,986,751
()117,398,774

-

2,056,712

-

318,439,275

657,233,242
257,032,689
400,200,553

17,347

152,576,780

224,277,983

1,737,676,703
86,522,651
1,651,154,052

-

152,678,920

94,345,715

12,339,215 1,722,541,229
165,305,922

37,279,209

576,965,049 2,010,735,506 1,515,926,937
()660,526,753
1,096,060,727

128,026,713

6,556,531,338 1,815,840,873
1,038,398,129
7,227,090,355

2,187,264,270
()1,091,203,543

1,200

237,460,878

7,594,929,467 1,155,314,120

104,169,747

30,706,188

-

10,488,283

من �شهر اىل 3
�شهــور
دينــــار

فجوة �إعادة ت�سعري الفائدة :
يتم الت�صنيف على �أ�سا�س فرتات �إعادة ت�سعري الفائدة �أو اال�ستحقاق �أيهما �أقرب:

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 حمددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
الت�سهيالت االئتمانية املبا�شرة  /بال�صايف
موجودات مالية حمددة بالقيمة العدلة من خالل الدخل ال�شامل
موجودات مالية بالتكلفة املطف�أة
ممتلكات ومعدات
موجودات غري ملمو�سة
موجودات �ضريبية م�ؤجلة
موجودات اخرى

اجمايل املوجودات
مطلوبات :

ودائع البنوك وامل�ؤ�س�سات امل�صرفية
ودائع العمالء
ت�أمينات نقدية
�أموال مقرت�ضة
خم�ص�صات متنوعة
خم�ص�ص �ضريبة الدخل
مطلوبات �ضريبية م�ؤجلة
مطلوبات اخرى

جمموع املطلوبات
فجوة اعادة ت�سعري الفائدة
ال�سنة ال�سابقة 2013
اجمايل املوجودات
جمموع املطلوبات
فجوة اعادة ت�سعري الفائدة
6,169,994,828
1,057,095,527

الرتكز يف خماطر العمالت االجنبية:
2014

البند

العملة

دوالر
�أمريكي
دينـــــار

يورو
دينـــــار

جنيه
ا�سرتليني
دينـــــار

ين ياباين
دينـــــار

لرية �سورية
دينـــــار

�أخرى
دينـــــار

اجمايل
دينـــــار

املوجودات
نقد وار�صدة لدى بنوك
مركزية
ار�صدة لدى بنوك وم�ؤ�س�سات
م�صرفية
ايداعات لدى بنوك وم�ؤ�س�سات
م�صرفية
موجودات مالية حمددة بالقيمة
العادلة من خالل قائمة الدخل

ت�سهيالت ائتمانية مبا�شرة /
بال�صايف
موجودات مالية بالقيمة العادلة
من خالل قائمة الدخل ال�شامل
موجودات مالية بالتكلفة
املطف�أة
ممتلكات ومعدات  -بال�صايف

207,712,900

26,666,522

454,360

6,005

35,512,338

175,615,804

445,967,929

253,735,993

102,556,518

21,931,613

2,357,620

7,668,947

51,947,906

440,198,597

3,798,084

1,178,298

3,545,464

8,147,561

2,572,569

440,543,630

-

-

3,231,171

54,327

152,897,329

388,690,614

-

()7,312

-

51,257,221

-

219,922,053

2,572,569

867,844,092

-

-

-

54,327

14,849,264

-

-

-

408,741,298

-

5,201,420

()374,285

-

-

-

-

318,549

-

7,343,772

4,411,328

12,080,743

موجودات غري ملمو�سة

-

-

5,827,292

-

2,969

777,256

6,607,517

موجودات �ضريبية م�ؤجلة

-

-

4,217,349

-

17,396

-

4,234,745

7,094

موجودات اخرى

6,656,802

531,549

()5,577,487

966

10,133,486

5,957,712

17,703,028

جمموع املوجودات

1,303,772,013

139,365,478

194,918,269

1,982,994

111,936,129

462,177,523

2,214,152,406

املطلوبات
ودائع بنوك وم�ؤ�س�سات
م�صرفية

238,082,797

11,226,467

26,794,938

2,991

218,229

490,513

276,815,935

ودائع عمالء

1,043,521,302

109,500,187

111,854,519

1,755,922

98,579,287

248,801,677

1,614,012,894

ت�أمينات نقدية

40,970,338

11,679,169

640,800

121,452

3,982,629

29,669,863

87,064,251

خم�ص�صات متنوعة

1,948,535

46,666

-

-

2,453,198

()1,408,387

3,040,012

555

581

مطلوبات اخرى

20,059,171

12,572,169

()4,752,124

33,510

3,900,461

30,225,382

62,038,569

جمموع املطلوبات

1,344,582,143

145,024,658

134,538,159

1,913,875

109,133,804

307,779,603

2,042,972,242

()40,810,130

()5,659,180

60,380,110

69,119

2,802,325

154,397,920

171,180,164

798,752,878

501,477,835

65,331,360

3,437,597

()34,221,615

215,225,305

1,550,003,360

خم�ص�ص �ضريبة الدخل

�صايف الرتكز داخل
قائمة املركز املايل
التزامات حمتملة خارج
قائمة املركز املايل
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-

-

-

26

-

2013
العملة

دوالر
�أمريكي
دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

جمموع املوجودات

1,329,444,836

144,672,612

139,551,863

3,334,384

168,579,251

509,123,527

2,294,706,473

جمموع املطلوبات

1,506,869,393

147,096,777

69,419,593

4,382,161

163,240,907

351,163,330

2,242,172,161

�صايف الرتكز داخل
قائمة املركز املايل

()177,424,557

()2,424,165

70,132,270

()1,047,777

5,338,344

157,960,197

52,534,312

التزامات حمتملة
خارج قائمة املركز
املايل

803,462,139

599,277,948

48,281,987

2,595,044

9,738,051

75,184,002

1,538,539,171

البند

يورو

جنيه
ا�سرتليني
دينـــــار

ين ياباين

لرية �سورية

�أخرى

اجمايل

دينـــــار

خماطر ال�سيولة
تتمثل خماطر ال�سيولة يف عدم قدرة البنك على توفري التمويل الالزم لت�أدية التزاماته يف تواريخ ا�ستحقاقها ،عملية �إدارة
املخاطر تت�ضمن:
• •متطلبات التمويل اليومية تدار من خالل الرقابة على التدفقات النقدية امل�ستقبلية للت�أكد من �إمكانية تلبيتها ويحتفظ البنك
بح�ضور يف ال�سوق النقدي ميكنه من حتقيق ذلك.
• •االحتفاظ مبوجودات ذات قابلية عالية للت�سويق ميكن ت�سييلها ب�سهولة كحماية �ضد �أي حالة نق�ص غري منظورة يف ال�سيولة.
• •الرقابة على م�ؤ�شرات ال�سيولة وفقا للمتطلبات الداخلية ومتطلبات ال�سلطات الرقابية.
• •�إدارة الرتكزات وتواريخ ا�ستحقاق الديون.
• •االحتفاظ بجزء من ودائع العمالء لدى البنوك املركزية كاحتياطي نقدي ال ميكن الت�صرف به �إال ب�شروط مت�شيا مع تعليمات
ال�سلطات الرقابية.
يتم قيا�س ورقابة ال�سيولة على �أ�سا�س الظروف الطبيعية والطارئة وي�شمل ذلك حتليل املطلوبات املالية على �أ�سا�س الفرتة املتبقية
لال�ستحقاق التعاقدي واملوجودات املالية على �أ�سا�س التاريخ املتوقع لتح�صيلها.
يقوم م�س�ؤول اخلزينة ملجموعة البنك بالرقابة على هذا اجلانب مع الأخذ 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 �أمواله 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 الأفراد والعمالء من امل�ؤ�س�سات وال�شركات ،ويحتفظ ه�ؤالء العمالء بح�سابات وودائع متنوعة ت�شكل الودائع
امل�ستقرة منها بالدينار الأردين حوايل  %57ويتميز البنك باحتفاظه بحوايل  %38.8من ح�سابات التوفري بالدينار الأردين �ضمن
القطاع امل�صريف الأردين.
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2014

�أقل من �شهر

بــدون ا�ستحقـاق

107,768,644
162,162,014
21,078,230

160,418,594
144,594,911
23,450,765

178,871,704

467,435,352

68,288,262

دينــــار

56,400,835
80,924,521
34,669,273

من �شهر اىل 3
�شهور
دينــــار

30,287,673

من � 3شهور اىل
� 6شهور
دينــــار

552,459,256

من � 6شهـور حتـى
�سنــة واحـــدة
دينــــار

�أكثـــر من 3
�سنـــوات
دينــــار

63,797,039

دينــار

1,189,807,387

املجمـوع
دينـــار
101,203,940

14,733

-

604,663,717
2,954,817,878
-

5,602,725
14,315,234

-

11,860,836
4,051,129

35,719,559
3,097,454

54,328,197

779,706,990

-

344,005
338,243,147

2,309,180,381

43,543,517

-

241,585,975

-

2,385,872

8,397,603

7,049,000
2,385,872
-

6,843,668
-

3,079,130
4,771,745
27,997,331

17,978,424
315,830,980

389,210,665

-

331,630
208,174,465

442,721,995

2,056,712
405,279
603,575,283

984,300,782

1,262,304,605

2,246,421,257

79,291,385
3,147,188,772
821,392,457

2,056,712
152,678,920
6,655,024,242
401,701,930

158,264,322
2,840,729,907

1,059,980,331
35,176,167

442,947,190
25,360,586

10,499,388
90,442,674
23,120,009

208,459,840
117,049,856
47,166,525

44,503,292
134,389,375
39,544,332

172,145,460

492,177,698

55,277,305

-

593,872,302
5,177,717,031
4,438,649

-

3,020,250

5,045,746

1,033,482

-

4,456,126

348,230
485,633,541

361,297
139,314,416
929,538,470

14,459,769
417,925,763
635,859,816

373,945
224,059,257
339,407,840

76,275,800

806,877,853

1,690,020,938

-

17,844,887

13,368,378

8,745,409

29,756,291
1,100,202,244

2,375,602,886

71,157,491
3,084,311,127

768,649,676

-

162,976,532
6,258,324,201

488,010,729

-

2,228,063

-

1,689,513
-

2,228,063

9,720,758

1,846,261
1,762,896

-

32,001,388

-

8,773,527

-

-

42,065,592
1,762,896

230,083,573

-

7,594,929,467

-

22,574,523

5,552,201,319

-

مـن �سنة حتى 3
�سنوات
دينــــار

يلخ�ص اجلدول �أدناه توزيع املطلوبات (غري خم�صومة) على �أ�سا�س الفرتة املتبقية لال�ستحقاق التعاقدي بتاريخ القوائم املالية:

املطلوبات :

ودائع بنوك وم�ؤ�س�سات
م�صرفية
ودائع عمالء
ت�أمينات نقدية
�أموال مقرت�ضة
خم�ص�صات متنوعة
خم�ص�ص �ضريبة الدخل
مطلوبات �ضريبية م�ؤجلة
مطلوبات اخرى

2013

املجموع
جمموع املوجودات(ح�سب
ا�ستحقاقاتها املتوقعة)

املطلوبات :

ودائع بنوك وم�ؤ�س�سات
م�صرفية
ودائع عمالء
ت�أمينات نقدية
�أموال مقرت�ضة
خم�ص�صات متنوعة
خم�ص�ص �ضريبة الدخل
مطلوبات �ضريبية م�ؤجلة
مطلوبات اخرى

املجموع
جمموع املوجودات(ح�سب
ا�ستحقاقاتها املتوقعة)
7,227,090,355

 بنود خارج قائمة املركز املايل:2014

الإعتمادات والقبوالت
ال�سقوف غري امل�ستغلة
الكفاالت
املجموع

2013
الإعتمادات والقبوالت
ال�سقوف غري امل�ستغلة
الكفاالت
املجموع

من �سنة لغاية 5
�سنوات
دينــــــار

�أكرث من � 5سنوات

املجموع

دينــــــار

دينــــــار

709,462,558

175,531,626

-

884,994,184

293,702,262

35,329,936

-

329,032,198

694,633,221

70,414,749

-

765,047,970

1,697,798,041

281,276,311

-

1,979,074,352

لغاية �سنة
دينــــــار

891,942,831

213,725,550

-

1,105,668,381

144,911,099

19,206,082

-

164,117,181

543,142,366

17,037,772

-

560,180,138

1,579,996,296

249,969,404

-

1,829,965,700

 -41التحليل القطاعي
معلومات عن قطاعات �أعمال البنك:

�أ .معلومات عن �أن�شطة البنك:
يتم تنظيم البنك لأغرا�ض �إدارية من خالل �أربعة قطاعات �أعمال رئي�سية وفقا للتقارير املر�سلة �إىل متخذ القرار الرئي�سي لدى
البنك وهي:
• •التجزئة :ي�شمل متابعة ودائع العمالء الأفراد والأعمال ال�صغرية ومنحهم القرو�ض والديون والبطاقات االئتمانية
وخدمات �أخرى.
• •ال�شركات :ي�شمل متابعة الودائع والت�سهيالت االئتمانية واخلدمات امل�صرفية الأخرى اخلا�صة بالعمالء من امل�ؤ�س�سات وال�شركات.
• •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 ا�ستثمارات البنك يف ال�سوق النقدي و�سوق ر�أ�س املال.
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فيما يلي معلومات عن قطاعات �أعمال البنك:

�إجمايل
الإيرادات

نفقة تدين
الت�سهيالت
االئتمانية
املمنوحة
للعمالء
نتائج �أعمال
القطاع
م�صاريف
غري موزعة
الربح قبل
ال�ضرائب
�ضريبة
الدخل
ربح ال�سنة
موجودات
القطاع

ا�ستبعاد
املوجودات
بني
القطاعات
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
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التجزئة

ال�شركات

التمـويـل
امل�ؤ�س�سي

اخلزينة

�أخــرى

�إلغاء اثر
العمليات
املتقابلة

دينــار

دينـــار

دينـــار

دينـــار

دينـــار

دينــار

194,073,683

168,519,629

5,457,273

194,336,233

9,553,573

()107,366,304

املجمــــوع
 31كانون  31كانون
االول  /االول /
دي�سمرب
دي�سمرب

2014

2013

دينــار

دينــار

464,574,087

464,274,053

()38,061,952

()74,733,731

181,970,025

156,925,740

-

-

-

-

-

-

()19,867,003

()6,798,737

-

-

-

-

-

-

162,103,022

150,127,003

-

-

-

-

-

-

()38,185,793

()43,200,374

-

-

-

-

-

-

123,917,229

106,926,629

-

11,441,988,428

11,127,717,187

()4,441,006

()33,620,946

67,976,832

79,505,646

3,922,878,702

2,251,204,980

-

143,597

-

27,442,743

60,680,977

4,243,180,238

-

6,901,207

964,043,531

-

-

-

()3,883,156,844

()3,919,818,103

-

-

-

-

-

-

36,097,883

19,191,271

-

-

-

-

-

-

7,594,929,467

7,227,090,355

-

10,438,657,924

10,048,140,510

-

()3,884,183,298

()3,879,908,578

2,056,712

1,762,896

6,556,531,338

6,169,994,828

44,485,194

28,577,854

13,418,316

11,388,374

()2,472,286,175

3,863,190,941

()540,419,110

-

()389,961,312

()480,490,247

2,191,097,497

59,887,183

3,884,000,633

()389,961,312

()16,075,957

()3,478,146,029

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

440,481,670

ب .معلومات التوزيع اجلغرايف
ميثل هذا القطاع التوزيع اجلغرايف لأعمال البنك ،ميار�س البنك ن�شاطاته ب�شكل رئي�سي يف اململكة التي متثل الأعمال املحلية وكذلك
ميار�س البنك ن�شاطات دولية من خالل فروعه وال�شركات التابعة يف ال�شرق الأو�سط ،و�آ�سيا و�إفريقيا و�أوروبا.
فيما يلي توزيع �إيرادات وموجودات البنك وم�صاريفه الر�أ�سمالية داخل وخارج اململكة.
"ح�سب ال�سيا�سة الداخلية للبنك بناءا على الأ�سلوب الذي يتم قيا�سها به ووفقا للتقارير التي يتم ا�ستعمالها من قبل املدير العام
و�صانع القرار الرئي�سي لدى البنك".
داخل اململكــة
 31كانون االول  /دي�سمرب

خارج اململكــة
 31كانون االول  /دي�سمرب

املجمـــوع
 31كانون االول  /دي�سمرب

دينــــار

دينــــار

دينــــار

2014

دينــــار

2014

2013

دينــــار

2013

2014

دينــــار

2013

�إجمايل الإيرادات

374,226,713

350,448,577

90,347,374

113,825,476

464,574,087

جمموع املوجودات

5,839,444,799

5,432,616,214

1,755,484,668

1,794,474,141

7,227,090,355 7,594,929,467

امل�صروفات الر�أ�سمالية

41,197,552

23,260,849

3,287,642

5,317,005

44,485,194

464,274,053

28,577,854

 -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  %14ف�أكرث.
يقوم البنك بادارة هيكلة ر�أ�س املال واجراء التعديالت الالزمة عليها يف �ضوء التغريات يف ظروف العمل ,هذا ومل يقم البنك ب�أية
تعديالت على االهداف وال�سيا�سات واالجراءات املتعلقة بهيكلة ر�أ�س املال خالل ال�سنة احلالية.
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اجلدول 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.
 31كانون االول  /دي�سمرب  31 2014كانون االول  /دي�سمرب 2013
دينــــار

دينــــار

بنود ر�أ�س املال اال�سا�سي

ر�أ�س املال املكتتب به (املدفوع)
االحتياطي القانوين
االحتياطي االختياري
احتياطي خا�ص
عالوة اال�صدار
الأرباح املدورة
ال�شهرة �أو �أي موجودات غري ملمو�سة اخرى
اخرى
العقارات امل�ستملكة
 %50من الإ�ستثمار يف ر�ؤو�س �أموال البنوك و�شركات
الت�أمني وال�شركات املالية االخرى

252,000,000
155,006,478
33,222,068
6,426,421
357,925,469
84,299,350
()22,155,662
()7,422,780

252,000,000
141,068,190
33,222,068
5,689,423
357,925,469
110,802,796
()18,103,617
()4,105,090
()4,165,154

()458,766

()488,825

858,842,578

873,845,260

()62,331,553
()161,054
29,101,000

()42,274,698
()282,563
26,844,724

()458,766

()488,825

جمموع ر�أ�س املال اال�ضايف
جمموع ر�أ�س املال التنظيمي
جمموع املوجودات املرجحة باملخاطر

()33,850,373
824,992,205
4,562,748,869

()16,201,362
857,643,898
4,569,045,272

نسبة كفاية رأس املال(* )%

%18.08

%18.77

نسبة كفاية رأس املال االساسي ()%

%18.82

%19.13

جمموع ر�أ�س املال اال�سا�سي
بنود ر�أ�س املال اال�ضايف

فروقات ترجمة العمالت االجنبية
احتياطي القيمة العادلة  /بال�صايف
احتياطي املخاطر امل�صرفية العامة
 %50من الإ�ستثمار يف ر�ؤو�س �أموال البنوك و�شركات
الت�أمني وال�شركات املالية االخرى

* مت احت�ساب خماطر الت�شغيل ح�سب الطريقة املعيارية ابتداء ًا من بيانات ن�صف العام  2014وتبلغ ن�سبة كفاية ر�أ�س املال باحت�ساب خماطر
الت�شغيل ح�سب طريقة امل�ؤ�شر الأ�سا�سي  %17.99كما يف نهاية العام .2014

-43م�ستويات القيمة العادلة
يحلل اجلدول التايل الأدوات املالية امل�سجلة بالقيمة العادلة ا�ستناد ًا �إىل طريقة التقييم ،حيث يتم تعريف امل�ستويات املختلفة على
النحو التايل:
• •امل�ستوى  :1الأ�سعار املعلنة (غري املعدلة) لأ�صول �أو التزامات متطابقة يف �أ�سواق ن�شطة.
• • امل�ستوى  :2معلومات غري ال�سعر املعلن املت�ضمن يف امل�ستوى  1الذي يتم ر�صده للأ�صل �أو االلتزام� ،سواء ب�صورة مبا�شرة (مثل
الأ�سعار) �أو غري مبا�شرة (�أي م�شتقة من الأ�سعار).
• • امل�ستوى  :3معلومات عن الأ�صل �أو االلتزام ال ت�ستند �إىل تلك املر�صودة من ال�سوق (معلومات غري ظاهرة).
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 31كانون االول  /دي�سمرب 2014
موجودات مالية :

موجودات مالية حمددة بالقيمة العادلة
من خالل الدخل ال�شامل الآخر
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
قائمة الدخل
املجموع

امل�ستوى 1

امل�ستوى 2

امل�ستوى 3

االجمايل

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

656,357

-

656,357

6,365,159

16,801,361

-

23,166,520

6,365,159

17,457,718

-

23,822,877

-

 31كانون االول  /دي�سمرب 2013

موجودات مالية :

موجودات مالية حمددة بالقيمة العادلة
من خالل الدخل ال�شامل الآخر
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
قائمة الدخل
املجموع

21,034

566,164

-

587,198

6,031,193

18,074,118

-

24,105,311

6,052,227

18,640,282

-

24,692,509

-44ح�سابات مدارة ل�صالح العمالء
بلغت احل�سابات املدارة ل�صالح العمالء  1.1مليون دينار كما يف  31كانون الأول/دي�سمرب  2014مقابل 1.2مليون دينار كما
يف  31كانون الأول  /دي�سمرب  ،2013ال يتم �إظهار هذه احل�سابات �ضمن موجودات ومطلوبات البنك يف القوائم املالية ,يتم
�إظهار ر�سوم وعموالت �إدارة تلك احل�سابات يف قائمة الدخل املوحدة.
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 -45حتليل ا�ستحقاقات املوجودات واملطلوبات
يبني اجلدول التايل حتليل املوجودات واملطلوبات وفقا للفرتة املتوقعة ال�سرتدادها �أو ت�سويتها:
2014
املوجودات:

نقد و�أر�صدة لدى بنوك مركزية
�أر�صدة لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية
ايداعات لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية
موجودات مالية حمددة بالقيمة العادلة من
خالل قائمة الدخل
ت�سهيالت ائتمانية مبا�شرة /بال�صايف
موجودات مالية حمددة بالقيمة العادلة من
خالل الدخل ال�شامل الآخر
موجودات مالية بالتكلفة املطف�أة
ممتلكات ومعدات  -بال�صايف
موجودات غري ملمو�سة
موجودات �ضريبية م�ؤجلة
موجودات �أخرى
جمموع املوجودات
املطلوبات:

ودائع بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية
ودائع عمالء
ت�أمينات نقدية
�أموال مقرت�ضة
خم�ص�صات متنوعة
خم�ص�ص �ضريبة الدخل
مطلوبات �ضريبية م�ؤجلة
مطلوبات اخرى
جمموع املطلوبات
ال�صايف
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لغاية �سنة
دينـــــار

اكرث من �سنة
دينـــــار

املجموع
دينـــــار

1,489,921,576
513,613,066
23,147,561

130,040,290
-

1,619,961,866
513,613,066
23,147,561

7,600,996

15,565,524

23,166,520

1,156,086,691

1,560,452,999

2,716,539,690

656,357

656,357

854,492,684
31,863,138
48,688,111
4,125,413,823

1,537,467,756
141,904,780
23,711,557
4,234,745
55,481,636
3,469,515,644

2,391,960,440
141,904,780
23,711,557
36,097,883
104,169,747
7,594,929,467

603,476,645
2,712,360,969
146,897,796
16,722,651
9,543,489
36,394,934
72,982,256
3,598,378,740
527,035,083

2,747,535,710
90,563,082
4,975,777
26,176,070
7,148,583
2,056,712
79,696,664
2,958,152,598
511,363,046

603,476,645
5,459,896,679
237,460,878
21,698,428
35,719,559
43,543,517
2,056,712
152,678,920
6,556,531,338
1,038,398,129

-

2013
املوجودات:

نقد و�أر�صدة لدى بنوك مركزية
�أر�صدة لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية
ايداعات لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية
موجودات مالية حمددة بالقيمة العادلة من
خالل قائمة الدخل
ت�سهيالت ائتمانية مبا�شرة /بال�صايف
موجودات مالية حمددة بالقيمة العادلة من
خالل الدخل ال�شامل الآخر
موجودات مالية بالتكلفة املطف�أة
ممتلكات ومعدات  -بال�صايف
موجودات غري ملمو�سة
موجودات �ضريبية م�ؤجلة
موجودات �أخرى
جمموع املوجودات
املطلوبات:

ودائع بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية
ودائع عمالء
ت�أمينات نقدية
�أموال مقرت�ضة
خم�ص�صات متنوعة
خم�ص�ص �ضريبة الدخل
مطلوبات �ضريبية م�ؤجلة
مطلوبات اخرى
جمموع املطلوبات
ال�صايف

اكرث من �سنة
دينـــــار

لغاية �سنة
دينـــــار

املجموع
دينـــــار

1,088,946,348
523,170,889
21,812,000

123,276,583
-

1,212,222,931
523,170,889
21,812,000

564,384

23,540,927

24,105,311

1,008,848,828

1,653,999,121

2,662,847,949

587,198

587,198

876,699,150
19,191,271
55,594,194
3,594,827,064

1,621,856,330
119,625,128
19,699,067
6,008,161
63,670,776
3,632,263,291

2,498,555,480
119,625,128
19,699,067
25,199,432
119,264,970
7,227,090,355

592,859,602
2,611,356,857
164,614,502
12,505,619
8,912,252
40,219,331
91,470,811
3,521,938,974
72,888,090

2,482,091,188
63,261,547
4,499,105
23,089,136
1,846,261
1,762,896
71,505,721
2,648,055,854
984,207,437

592,859,602
5,093,448,045
227,876,049
17,004,724
32,001,388
42,065,592
1,762,896
162,976,532
6,169,994,828
1,057,095,527

-

 -46ارتباطات والتزامات حمتملة(خارج قائمة املركز املايل):
�أ -ارتباطات والتزامات ائتمانية :
 31كانون االول /دي�سمرب  31 2014كانون االول /دي�سمرب 2013
دينــــار

اعتمادات
قبوالت

دينــــار

828,981,814

1,024,825,877

56,012,370

80,842,504

كفاالت :

 دفع ح�سن تنفيذ �أخرى�سقوف ت�سهيالت ائتمانية مبا�شرة غري م�ستغلة
املجمــــــوع

120,560,778

119,978,660

162,708,940

174,627,025

481,778,252

265,574,453

329,032,198

164,117,181

1,979,074,352

1,829,965,700
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ب -التزامات تعاقدية

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

 31كانون االول /دي�سمرب  31 2014كانون االول /دي�سمرب 2013
دينــــار

دينــــار

3,206,025

2,888,978

33,161,724

53,344,184

2,942,260

6,823,458

39,310,009

63,056,620

 -47الق�ضايا املقامة على البنك
بلغت قيمة الق�ضايا املقامة على البنك  34.9مليون دينار تقريبا كما يف  31كانون االول /دي�سمرب  2014مقابل  37.1مليون دينار
تقريبا كما يف  31كانون االول /دي�سمرب  ،2013وقد بلغ ر�صيد املخ�ص�صات ملواجهة الق�ضايا املقامة على البنك مبلغ  523,583دينار
كما يف  31كانون االول  /دي�سمرب  2014مقابل  387,527دينار كما يف  31كانون االول /دي�سمرب  2013وبر�أي �إدارة البنك وامل�ست�شار
القانوين ف�إنه لن يرتتب على البنك التزامات تزيد عن املخ�ص�ص امل�أخوذ.

 -48معايري التقارير املالية الدولية والتف�سريات اجلديدة والتعديالت ال�صادرة وغري النافذة بعد
مت �إ�صدار معايري مالية جديدة ومعدلة حتى  31كانون الأول � 2014إال �أنها غري ملزمة حتى الآن ومل تطبق من قبل البنك:

معيار التقارير املالية الدويل رقم ( )15االيرادات من العقود مع العمالء
يبني معيار رقم ( )15املعاجلة املحا�سبية لكل انواع االيرادات النا�شئة من العقود مع العمالء ،وينطبق هذا املعيار على جميع املن�ش�آت
التي تدخل يف عقود لتوريد اخلدمات والب�ضائع للعمالء با�ستثناء العقود اخلا�ضعة ملعايري اخرى مثل معيار املحا�سبة الدويل رقم
( )17االيجارات.
يحل هذا املعيار بد ًال من املعايري والتف�سريات التالية:
 معيار املحا�سبة الدويل رقم ( )11عقود االن�شاء معيار املحا�سبة الدويل رقم ( )18االيراد تف�سري جلنة معايري التقارير ( )13برامج والء العمالء تف�سري جلنة معايري التقارير ( )15اتفاقيات ان�شاء العقارات تف�سري جلنة معايري التقارير ( )18عمليات نقل اال�صول من العمالء التف�سري ( )31االيراد – عمليات املقاي�ضة التي تنطوي على خدمات اعالنية.يجب تطبيق املعيار للفرتات التي تبد�أ يف �أو بعد  1كانون الثاين  2017مع ال�سماح بالتطبيق املبكر.

معيار التقارير املالية الدويل رقم ( )9االدوات املالية
قام جمل�س معايري املحا�سبة الدولية ب�إ�صدار معيار التقارير املالية الدويل رقم " 9االدوات املالية" بكامل مراحله خالل متوز ،2014
ويبني هذا املعيار املعاجلة املحا�سبية لت�صنيف وقيا�س املوجودات املالية وااللتزامات املالية وبع�ض العقود لبيع �أو �شراء االدوات غري
املالية .وقد مت �إ�صدار هذا املعيار ال�ستبدال معيار املحا�سبة الدويل رقم " 39ت�صنيف وقيا�س االدوات املالية" .قام البنك بتطبيق
املرحلة الأوىل من معيار التقارير املالية الدويل رقم  9كما �صدرت خالل العام  ،2009وكان التطبيق الأويل للمرحلة الأوىل يف 1
كانون الثاين  2011و�سيقوم البنك بتطبيق معيار التقارير املالية الدويل رقم  9اجلديد بتاريخ التطبيق االلزامي يف  1كانون الثاين
 2018والذي �سيكون له �أثر على ت�صنيف وقيا�س املوجودات املالية.
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طريقة حقوق امللكية يف القوائم املالية املنف�صلة (تعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم  27و معيار
التقارير املالية الدويل رقم )1
قام جمل�س معايري املحا�سبة الدولية خالل �شهر �آب  2014بتعديل معيار املحا�سبة الدويل رقم ( 27القوائم املالية املنف�صلة) والذي
�أتاح للمن�ش�آت خيار اتباع طريقة حقوق امللكية يف حما�سبة اال�ستثمارات يف ال�شركات التابعة واحلليفة وال�شركات حتت ال�سيطرة
امل�شرتكة كما هو مو�ضح يف معيار املحا�سبة الدويل رقم  .28كما مت اجراء تعديل �آخر على معيار التقارير املالية الدويل رقم  1والذي
ي�سمح للمن�ش�آت التي تتبع طريقة حقوق امللكية من تطبيق اال�ستثناء الوارد يف معيار التقارير املالية الدويل رقم  1واخلا�ص بعمليات
االندماج قبل تاريخ التملك.
يتم تطبيق هذه املعايري اعتبارا من  1كانون الثاين  ،2016كما يجب تطبيقها ب�أثر رجعي مع ال�سماح بالتطبيق املبكر.

معيار املحا�سبة الدويل رقم ( )1عر�ض القوائم املالية ( -تعديالت)
• •ت�شمل هذه التعديالت حت�سينات حمدودة ترتكز على الأمور التالية:
• •اجلوهرية
• •الت�صنيفات والتجميع
• •هيكل االي�ضاحات
• •االف�صاح عن ال�سيا�سات املحا�سبية
• •عر�ض بنود الدخل ال�شامل الآخر الناجتة عن اال�ستثمارات التي تتبع طريقة حقوق امللكية.
ال يتوقع �أن ت�ؤثر هذه التعديالت على املركز املايل �أو الأداء املايل للبنك .ال يتوقع البنك �أن يكون لهذه التعديالت �أثر جوهري على
اي�ضاحات البيانات املالية للبنك
يتم تطبيق هذه املعايري اعتبارا من  1كانون الثاين  ،2016مع ال�سماح بالتطبيق املبكر.

تعديالت على معيار التقارير املالية الدويل رقم ( )10ومعيار املحا�سبة الدويل رقم ( - )28املن�ش�آت اال�ستثمارية
تعر�ض هذه التعديالت الأمور التي قد تنتج من �أثر تطبيق الإ�ستثناء من متطلبات التوحيد للمن�ش�آت التي ينطبق عليها تعريف املن�ش�أة
اال�ستثمارية وتو�ضح االمور التالية:
• •ينطبق الإ�ستثناء من متطلبات التوحيد على ال�شركة االم التابعة ملن�ش�أة ا�ستثمارية ،عندما تقوم املن�ش�أة اال�ستثمارية بقيا�س وتقييم
جميع ا�ستثماراتها يف ال�شركات التابعة على �أ�سا�س القيمة العادلة.
• •يتم توحيد القوائم املالية لل�شركة التابعة التي ال ينطبق عليها تعريف املن�ش�أة اال�ستثمارية وتقوم بتقدمي خدمات للمن�ش�أة
اال�ستثمارية .ويتم قيا�س وتقييم جميع اال�ستثمارات يف ال�شركات التابعة الأخرى على �أ�سا�س القيمة العادلة.
• •تطبيق طريقة حقوق امللكية من قبل املن�ش�آت التي ال ينطبق عليها تعريف املن�ش�أة اال�ستثمارية والتي متلك ح�صة يف �شركة حليفة
�أو م�شاريع م�شرتكة والتي ينطبق عليها تعريف املن�ش�أة اال�ستثمارية :ت�سمح التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم ()28
اال�ستثمارات يف ال�شركات احلليفة وامل�شاريع امل�شرتكة  -للم�ستثمر عند اتباع طريقة حقوق امللكية بالإبقاء على الطريقة املتبعة
من قبل املن�ش�آت اال�ستثمارية احلليفة �أو امل�شاريع امل�شرتكة عند قيامها بقيا�س وتقييم ا�ستثماراتها يف ال�شركات التابعة على �أ�سا�س
القيمة العادلة.
يتم تطبيق هذه التعديالت على املعايري اعتبارا من  1كانون الثاين .2016

� -49أرقام املقارنة
مت اعادة تبويب بع�ض ارقام القوائم املالية لعام  2013لتتنا�سب مع تبويب ارقام القوائم املالية لعام  2014ومل ينتج عن اعادة التبويب
�أي اثر على ارباح وحقوق امللكية لعام .2013
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�أو ًال :االلتزام بالتحكم امل�ؤ�س�سي
ي�ؤمن جمل�س �إدارة البنك ب�أهمية التحكم امل�ؤ�س�سي يف و�ضع قاعدة • •يقوم جمل�س الإدارة باختيار �أع�ضاء الإدارة التنفيذية العليا
للبنك �ضمن املوا�صفات التي ت�ضمن �أداء الأعمال املناطة بهم
لتطور البنك يف امل�ستقبل وحت�سني �أدائه ،وتدعيم الثقة يف ن�شاطاته
ويعمل على مراقبة �أدائهم وا�ستبدالهم ان دعت احلاجة �إىل
�أمام املودعني وامل�ساهمني .وعليه ،قرر جمل�س الإدارة تبني التحكم
ذلك ،مع ت�أكد املجل�س من وجود خطة تعاقب لأع�ضاء الإدارة
امل�ؤ�س�سي مبا يتوافق مع �أف�ضل املعايري واملمار�سات العاملية ،ومبادئ
العليا ت�ضمن توفر بدالء م�ؤهلني لإدارة �ش�ؤون البنك.
منظمة التعاون الإقت�صادي والتنمية ( ،)OECDو�إر�شادات جلنة
• •يقوم جمل�س �إدارة البنك بالإ�شراف والرقابة على الإدارة
بازل ملراقبة البنوك ،وتعليمات البنك املركزي الأردين ،وقانوين
العليا للبنك عن طريق ممار�سة �صالحياته بال�س�ؤال
البنوك وال�شركات وتعليمات هيئة الأوراق املالية .وقد مت �إعداد
واال�ستف�سار عن �أو�ضاع البنك واحل�صول على الإجابة ،وطلب
واعتماد هذا امليثاق للتحكم امل�ؤ�س�سي لدى البنك لتحديد قيم البنك
التقارير الالزمة يف املواعيد املنا�سبة من الإدارة ومبا ي�ضمن
وتوجهاته الإ�سرتاتيجية يف هذا املجال ،ويقوم البنك بن�شر هذا
متكن املجل�س من احلكم على م�ستوى �أداء الإدارة وتنفيذها
امليثاق �ضمن تقريره ال�سنوي وعلى املوقع االلكرتوين للبنك ،و�إعداد
لال�سرتاتيجيات والقرارات التي اتخذها املجل�س.
تقرير للجمهور عن مدى التزامه ببنوده.
• •يتبع جمل�س �إدارة البنك والإدارة العليا �سيا�سات وا�ضحة
تتوافق مع الأنظمة والقوانني ذات العالقة فيما يتعلق مبمار�سة
ثاني ًا :تعريف التحكم امل�ؤ�س�سي
�أية عمليات خارج الأردن من خالل الفروع اخلارجية و�/أو
يعتمد البنك تعريف منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية
ال�شركات املالية والبنوك التابعة .وي�ؤمن جمل�س الإدارة ب�أن
( )OECDاملعتمد من البنك املركزي الأردين والذي ين�ص على �أن
العمليات التي يقوم بها من خالل البنوك وال�شركات التابعة
التحكم امل�ؤ�س�سي هو“ -:جمموعة العالقات ما بني �إدارة امل�ؤ�س�سة،
خارج الأردن قد تعر�ض البنك للم�ساءلة القانونية �أو ملخاطر
جمل�س �إدارتها ،م�ساهميها واجلهات الأخرى التي لها اهتمام
ال�سمعة �أو ملخاطر مالية يف تلك البالد ويف هذا ال�سياق ف�إن
بامل�ؤ�س�سة ،كما �أنه يبني الرتكيبة التي تو�ضح من خاللها �أهداف
هذه العمليات تبقى خا�ضعة للرقابة الفعالة والإ�شراف من
امل�ؤ�س�سة والو�سائل لتحقيق تلك الأهداف ومراقبة حتقيقها .و�أن
قبل جمل�س الإدارة والإدارة العليا.
التحكم امل�ؤ�س�سي اجليد هو الذي يوفر لكل من جمل�س �إدارة البنك • •يقوم املجل�س بتطوير �إطار عام للإدارة ي�شتمل على هيكل
و�إدارة امل�ؤ�س�سة الأ�س�س املنا�سبة للو�صول �إىل الأهداف التي ت�صب
تنظيمي منا�سب يبني خطوط ال�سلطة وامل�س�ؤولية وم�ستويات
يف م�صلحة امل�ؤ�س�سة ،وي�سهل �إيجاد عملية مراقبة فاعلة ،وبالتايل
الإدارة ،ونظام متكامل للتحكم امل�ؤ�س�سي ،ونظام الرقابة
ي�ساعد امل�ؤ�س�سات على ا�ستغالل مواردها بكفاءة”.
وال�ضبط الداخلي ،ونظام لإدارة املخاطر ،و�سيا�سات ملراقبة
االمتثال ومكافحة غ�سل الأموال ،ومعيار لل�سلوك والأخالقيات.
ثالث ًا :م�س�ؤوليات جمل�س الإدارة
• •يتحمل جمل�س �إدارة البنك امل�س�ؤوليات املتعلقة ب�إدارة البنك • •يت�ألف جمل�س �إدارة البنك بغالبه من �أع�ضاء (غري تنفيذيني)
ال ي�شغلون وظائف يف البنك ،و�أع�ضاء تنفيذيني ،ويراعى �أن
و�سالمة �أو�ضاعه املالية ،والت�أكد من تلبية متطلبات البنك
يكون من بني �أع�ضاء املجل�س غري التنفيذيني ثالثة �أع�ضاء
املركزي ورعاية م�صالح امل�ساهمني واملودعني والدائنني
م�ستقلني على الأقل.
واملوظفني واجلهات الأخرى ذات العالقة .والت�أكد من
�أن �إدارة البنك تتم ب�شكل ح�صيف و�ضمن �إطار القوانني • •يقوم �أع�ضاء جمل�س �إدارة البنك مبمار�سة واجباتهم جتاه
البنك بوالء وعناية ويقومون بالت�أكد من وجود الآليات التي
والتعليمات النافذة وال�سيا�سات الداخلية للبنك.
ت�ضمن توافق البنك مع كافة الت�شريعات والأنظمة والقوانني.
• •جمل�س �إدارة البنك هو اجلهة املخولة باملوافقة على
ا�سرتاتيجيات وخطط عمل البنك ،والتي من �ضمنها املوافقة
ويقوم �أع�ضاء جمل�س الإدارة عند ممار�ستهم لن�شاطاتهم
على �سيا�سة املخاطر و�إجراءات �إدارة املخاطر مع الت�أكد من
بتجنب تعار�ض امل�صالح �أو التي تظهر كتعار�ض م�صالح،
وجود �آلية لقيا�س هذه املخاطر وو�ضع احلدود الالزمة لها.
ويلتزمون بتوفري الوقت واجلهد الالزم للوفاء مب�س�ؤولياتهم
• •�أع�ضاء جمل�س �إدارة البنك لديهم اخلربات الالزمة لأداء
جتاه البنك.
املهام والواجبات املطلوبة من املجل�س ،ويتم اال�ستعانة • •يقوم جمل�س الإدارة ومن خالل جلنة الرت�شيح واملكاف�أة
باخلربات اال�ست�شارية الالزمة يف احلاالت التي ت�ستدعي
بتقييم �أداء املجل�س ككل مرة واحدة على الأقل �سنوي ًا.
خربات متخ�ص�صة لتنفيذها.
• •يقوم جمل�س الإدارة بتقييم املدير العام �سنوي ًا.
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رابع ًا :دور رئي�س جمل�س الإدارة
• •يتم الف�صل بني من�صبي رئي�س جمل�س الإدارة واملدير العام
مبوجب تعليمات كتابية مقرة من املجل�س ويتم مراجعتها كلما
اقت�ضت احلاجة ،ومبا يتوافق مع قانوين البنوك وال�شركات،
وعلى �أن ال تربط بينهما �أي قرابة دون الدرجة الثالثة.
• •رئي�س جمل�س الإدارة متفرغ وميار�س جميع املهام وال�صالحيات
املمنوحة له مبوجب قانوين البنوك وال�شركات ،ويقوم
مبمار�سة ال�صالحيات واملهام املفو�ضة �إليه من املجل�س.
يقوم رئي�س جمل�س الإدارة بالأدوار الرئي�سية التالية:
• •الإ�شراف على جميع �أعمال البنك ،وهو م�س�ؤول �أمام جمل�س
الإدارة عن الإ�شراف ومتابعة �سري �أعمال البنك وعن متابعة
تنفيذ ال�سيا�سة التي ير�سمها املجل�س لتحقيق �أهداف البنك
وغاياته .ويقوم مبتابعة وتقييم الأداء العام للبنك وفق ًا
لال�سرتاتيجيات واخلطط والأهداف وال�سيا�سات واملوازنات
املعتمدة من قبل جمل�س الإدارة.
• •يت�أكد رئي�س املجل�س من توفر حتكم م�ؤ�س�سي عايل امل�ستوى
وفعال لدى البنك ،ويقوم ب�إن�شاء واملحافظة على عالقة
بناءه ما بني �إدارة البنك و�أع�ضاء جمل�س الإدارة ،وي�ساهم
يف ترويج ثقافة م�ؤ�س�سية يف جمل�س الإدارة ت�شجع على
النقد البناء والآراء البديلة بخ�صو�ص املوا�ضيع املطروحة
واملناق�شات والت�صويت على املقرتحات الفردية .ويت�أكد من
ح�صول �أع�ضاء املجل�س وامل�ساهمني على املعلومات الكافية يف
الوقت املنا�سب.

�ساد�س ًا :دور �أمني �سر جمل�س الإدارة
ترتيب عقد اجتماعات جمل�س الإدارة وجلانه وتدوين حما�ضرها،
والت�أكد من تنفيذ قرارات جمل�س الإدارة ،والت�أكد من انتقال
املعلومات ما بني �أع�ضاء جمل�س الإدارة وجلان املجل�س والإدارة
التنفيذية .ويحتفظ �سكرتري جمل�س الإدارة ب�سجل دائم مكتوب
ملناق�شات املجل�س ونتائج ت�صويت الأع�ضاء ،ويتم اتخاذ �أي قرار
يتعلق بتعيني �أو تنحية �أمني �سر املجل�س من قبل جمل�س الإدارة.
�سابع ًا :جلان جمل�س الإدارة
جمل�س الإدارة هو امل�س�ؤول النهائي عن �إدارة �أعمال البنك
و�ش�ؤونه ،ولزيادة فعاليته يتم ت�شكيل جلان ت�ساعده على القيام
مبهامه وواجباته ب�شفافية ،وترفع هذه اللجان تقاريرها �إىل
جمل�س الإدارة ،ويتم حتديد مهام وواجبات و�صالحيات
وم�س�ؤوليات هذه اللجان والفرتة الزمنية لها كتابي ًا من قبل
جمل�س الإدارة وفقا للقوانني ذات العالقة.
• •يتم تعيني الأع�ضاء يف جلان جمل�س الإدارة بطريقة ر�سمية
و�شفافة ،ويتم الإف�صاح عن �أ�سماء �أع�ضاء اللجان وملخ�ص
م�س�ؤولياتهم ومهامهم يف التقرير ال�سنوي للبنك ،ويحق لكل
جلنة منبثقة عن جمل�س الإدارة االت�صال املبا�شر مع الإدارة
التنفيذية للبنك من خالل رئي�س جمل�س الإدارة واملدير العام.
• •ينبثق عن جمل�س الإدارة يف البنك (خم�سة) جلان رئي�سية وهي
(جلنة التدقيق) ،و(جلنة التحكم امل�ؤ�س�سي) ،و (جلنة الرت�شيح
واملكاف�أة) ،و(اللجنة التنفيذية) ،و(جلنة �إدارة املخاطر)،
ولكل جلنة ميثاق مكتوب يتم مراجعته وحتديثه با�ستمرار.
ويتم ت�شكيل جلان �أخرى متخ�ص�صة من �أع�ضاء جمل�س الإدارة
عند احلاجة ،تهدف �إىل التعامل مع معطيات حمددة يف حينه.
وميكن دمج عدة جلان مع ًا �إذا وجد ذلك منا�سب ًا.

خام�س ًا :ممار�سات و�آلية عمل جمل�س الإدارة
• •يتم عقد اجتماعات جمل�س الإدارة دوري ًا وح�سب متطلبات
قانون ال�شركات ،وبحد �أدنى �ستة اجتماعات �سنوي ًا .ويتم
تو�ضيح املوا�ضيع الرئي�سية يف جدول �أعمال كل اجتماع ( )1جلنة التدقيق ()Audit Committee
ل�ضمان تغطية كافة املوا�ضيع ،وكذلك يتم ت�سجيل الأع�ضاء • •تت�ألف جلنة التدقيق لدى البنك من �ستة �أع�ضاء من الأع�ضاء
غري التنفيذيني ،ويتم مراعاة �أن يكون غالبيتهم من الأع�ضاء
الذين ح�ضروا االجتماع والإف�صاح عن ذلك.
امل�ستقلني .ويتمتع جميع �أع�ضاء جلنة التدقيق مب�ؤهالت علمية
• •يوفر البنك املعلومات الكافية لأع�ضاء جمل�س الإدارة قبل
وخربة عملية يف املحا�سبة والإدارة املالية ،وتعمل اللجنة حتت
عقد االجتماعات لتمكينهم من الو�صول �إىل قرارات �سليمة،
�إ�شراف جمل�س الإدارة وترفع تقاريرها وتو�صياتها بنتائج
وي�صدر كتاب تعيني ر�سمي لكل ع�ضو جمل�س �إدارة يو�ضح فيه
�أعمالها �إليه.
حقوقه وواجباته وم�س�ؤولياته ،ويزود البنك �أع�ضاء جمل�س
الإدارة باملعلومات الالزمة مبجرد ان�ضمامهم ملجل�س الإدارة • •جتتمع جلنة التدقيق ب�صفة دورية وبحد �أدنى �أربعة مرات يف
ال�سنة بح�ضور املدقق العام للبنك ،ويتم �إعداد حما�ضر لهذه
وخالل فرتة ع�ضويتهم .ويتم حتديد فئات املعامالت املالية
االجتماعات ب�شكل �أ�صويل.
التي تتطلب موافقة املجل�س (ومن �ضمنها القرو�ض التي تزيد
عن حد معني �أو املعامالت مع الأطراف ذوي العالقة بالبنك) • •تقوم جلنة التدقيق باملهام والواجبات املن�صو�ص عليها يف
القوانني والت�شريعات وتعليمات اجلهات الإ�شرافية بالإ�ضافة
ب�صورة مكتوبة وبو�ضوح ،ويتم الإف�صاح عن ذلك.
�إىل �أف�ضل املمار�سات و�إر�شادات جلنة بازل.
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وتتوىل اللجنة املهام الرئي�سية التالية:
• •الإ�شراف على املدققني اخلارجيني والداخليني ومراقبة
مدى �شمولية �أعمالهم ،والت�أكد من التن�سيق ما بني املدققني
اخلارجيني ،ومراجعة دورية ونطاق التدقيق الداخلي و�إقرار
خطة عملهم.
• •مراجعة املالحظات الواردة يف تقارير البنك املركزي واملدقق
اخلارجي والداخلي ومتابعة الإجراءات املتخذة ب�ش�أنها،
وحتديد نقاط ال�ضعف يف �إجراءات الرقابة وعدم التوافق
مع القوانني والأنظمة والت�شريعات ،والت�أكد من قيام الإدارة
باتخاذ الإجراءات الالزمة ملعاجلتها.
• •مراجعة البيانات املالية قبل عر�ضها على جمل�س الإدارة
للتحقق من �سالمتها وفق املبادئ املحا�سبية املتبعة وت�شريعات
البنك املركزي والقوانني وكفاية املخ�ص�صات الالزمة.
• •درا�سة التقارير املالية قبل عر�ضها على جمل�س الإدارة وتقدمي
تو�صيات ب�ش�أنها ومن �ضمنها التقارير حول �أي تغيري يف
ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة �أو �أي تغيري يطر�أ على ح�سابات
البنك جراء عملية التدقيق �أو اقرتاحات مدقق احل�سابات،
والت�أكد من دقة الإجراءات املحا�سبية والرقابية و�سالمتها
ومدى التقيد بها.
• •التو�صية ملجل�س الإدارة بخ�صو�ص تر�شيح/تعيني�/إنهاء عمل/
مكاف�أة مدقق احل�سابات اخلارجي وانتخابه من قبل الهيئة
العامة والت�أكد من ا�ستيفائه ل�شروط اجلهات الإ�شرافية
وعدم وجود ما ي�ؤثر على ا�ستقالليته.
• •توفري اال�ستقاللية الالزمة لإدارة التدقيق الداخلي لأداء
مهامها واملوافقة على تر�شيح املدقق العام الداخلي للبنك �أو
اال�ستغناء عن خدماته.
• •درا�سة �أي م�س�ألة تعر�ض عليها من قبل جمل�س �إدارة البنك �أو
�أي م�س�ألة ترى اللجنة �ضرورة بحثها و�إبداء الر�أي ب�ش�أنها.
• •الت�أكد من كفاية وكفاءة �إجراءات الرقابة الداخلية يف البنك
من خالل االطالع على تقارير املدقق اخلارجي واملدقق
الداخلي �أو �أية تقارير �أخرى تعر�ض على جلنة التدقيق.
• •الت�أكد من كفاية نظام الرقابة الداخلي وكفاءته ل�ضمان
عدم وجود �أي ت�ضارب يف امل�صالح قد ينجم عن قيام البنك
بعقد ال�صفقات �أو �إبرام العقود �أو الدخول يف امل�شروعات مع
الأطراف ذوي العالقة ،والت�أكد من �شمول خطط التدقيق
لتغطية ذلك.
• •درا�سة حاالت �إطفاء القرو�ض وبيان الر�أي حولها وترفع
تو�صياتها اخلا�صة بها ملجل�س الإدارة.

• •�أن م�س�ؤولية جلنة التدقيق ال تغني عن م�س�ؤوليات املجل�س �أو
الإدارة التنفيذية للبنك فيما يتعلق بالرقابة على كفاية �أنظمة
ال�ضبط والرقابة الداخلية لديه.

�صالحيات جلنة التدقيق:
• •طلب �أي معلومات �أو ح�ضور �أي من موظفي البنك وذلك
بالتن�سيق مع رئي�س جمل�س الإدارة واملدير العام ،وعلى
املوظفني التعاون وتوفري هذه املعلومات ب�شكل كامل ودقيق.
• •طلب امل�شورة القانونية �أو املالية �أو الإدارية �أو الفنية من �أي
م�ست�شار خارجي.
• •طلب ح�ضور املدقق اخلارجي �إذا ر�أت اللجنة �ضرورة
مناق�شته ب�أي �أمور تتعلق بعمله يف البنك ولها �أن ت�ستو�ضح
منه �أو تطلب ر�أيه خطي ًا.
( )2جلنة التحكم امل�ؤ�س�سي
()Corporate governance Committee

• •تت�ألف جلنة التحكم امل�ؤ�س�سي من �أربعة �أع�ضاء ،رئي�س املجل�س
وثالثة من الأع�ضاء غري التنفيذيني ،واملدير العام لتوجيه
عملية �إعداد وحتديث وتطبيق امليثاق ،وقد مت اعتماد امليثاق
من قبل جمل�س الإدارة ويتم مراجعته وحتديثه دوري ًا.
• •يقوم جمل�س �إدارة البنك ب�شكل دوري بتقييم فعالية
ممار�سته لعمليات التحكم امل�ؤ�س�سي ،لتحديد نقاط ال�ضعف
و�إجراء التعديالت الالزمة كلما دعت احلاجة ،مع دعم
املجل�س لكافة برامج التدريب لأع�ضائه يف املجاالت العليا
املتخ�ص�صة ذات العالقة بعمل املجل�س.

( )3جلنة الرت�شيح واملكاف�أة

()Nomination & Remuneration Committee

• •تت�ألف جلنة الرت�شيح واملكاف�أة من ثالثة �أع�ضاء من جمل�س
الإدارة جميعهم (غري تنفيذيني) وعلى �أن يكون �أغلبهم (مبا
يف ذلك رئي�س اللجنة) من الأع�ضاء امل�ستقلني ،وحتدد مهام
وواجبات اللجنة بقرار من جمل�س الإدارة.
• •تقوم جلنة الرت�شيح واملكاف�أة برت�شيح �أع�ضاء جمل�س
الإدارة مع الأخذ بعني االعتبار قدرات وم�ؤهالت
الأ�شخا�ص املر�شحني ،ويف حال �إعادة الرت�شيح ي�ؤخذ بعني
االعتبار عدد مرات ح�ضورهم ونوعية وفاعلية م�شاركاتهم
يف اجتماعات املجل�س.
• •تتوىل جلنة الرت�شيح واملكاف�أة حتديد فيما �إذا كان للع�ضو
�صفة الع�ضو امل�ستقل �آخذة بعني االعتبار كحد �أدنى توفر
كافة �شروط الع�ضو امل�ستقل الواردة يف دليل التحكم امل�ؤ�س�سي
ال�صادر عن البنك املركزي.
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• •يقوم جمل�س الإدارة ومن خالل جلنة الرت�شيح واملكاف�أة بتقييم
�أداء املجل�س ككل مرة واحدة على الأقل �سنوي ًا بالإ�ضافة �إىل
تقييم م�شاركات الع�ضو خالل مناق�شات املجل�س .وتقوم
اللجنة ب�إتباع �أ�س�س حمددة ومعتمدة يف تقييم فعالية املجل�س،
وبحيث يكون معيار تقييم الأداء مو�ضوعي ،بالإ�ضافة �إىل
معايري �سالمة و�صحة البيانات املالية للبنك ومدى االلتزام
باملتطلبات الرقابية.
• •تو�صي جلنة الرت�شيح واملكاف�أة باملكاف�آت مبا يف ذلك الراتب
ال�شهري واملنافع الأخرى للمدير العام ،كما تقوم اللجنة
مبراجعة الرواتب واملكاف�آت املمنوحة لباقي الإدارة التنفيذية.
• •تقوم جلنة الرت�شيح واملكاف�أة بالإ�شراف على �سيا�سات الأجور
مبا ي�ضمن �أنها متوافقة مع قيم البنك و�أهدافه و�إ�سرتاتيجيته
طويلة الأجل وبيئة الرقابة لديه .وتقوم �سيا�سة البنك يف
جمال الأجور واملكاف�آت على �أن تكون الأجور واملكاف�آت
كافية الجتذاب امل�ؤهلني واالحتفاظ بهم ،و�أن تكون الرواتب
واملكاف�آت مربوطة جزئي ًا ب�أداء البنك ،ويتم الإف�صاح عن
�سيا�سة املكاف�آت لدى البنك يف التقرير ال�سنوي.
• •تتوىل جلنة الرت�شيح واملكاف�أة م�س�ؤولية توفري معلومات
وملخ�صات حول خلفية بع�ض املوا�ضيع الهامة عن البنك
لأع�ضاء املجل�س عند الطلب ،والت�أكد من اطالعهم امل�ستمر
حول �أحدث املوا�ضيع ذات العالقة بالعمل امل�صريف .وحتقيق ًا
لذلك يقوم البنك بت�شجيع �أع�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.

• •�أن ال يكون �شريك ًا للمدقق اخلارجي �أو موظف ًا لديه خالل
ال�سنوات الثالث ال�سابقة لتاريخ تر�شحه لع�ضوية املجل�س.
• •�أن ال ت�شكل م�ساهمته م�صلحة م�ؤثرة يف ر�أ�سمال البنك �أو
مل�ساهم �آخر.
يكون حليف ًا
ٍ

( )4اللجنة التنفيذية ملجل�س الإدارة

()Board Executive Committee

• •تت�ألف اللجنة التنفيذية من �ستة �أع�ضاء ،وجتتمع اللجنة
دوري ًا ،وبحد �أدنى �أربع مرات �سنوي ًا وكلما دعت احلاجة،
وتكلف اللجنة بدرا�سة �أية موا�ضيع تحُ ال �إليها من قبل
جمل�س الإدارة ،ويتم عر�ض جميع القرارات املتخذة على
جمل�س الإدارة للم�صادقة عليها.
• •تقوم اللجنة التنفيذية بدرا�سة امليزانية التقديرية ،وال�سيا�سات
الرئي�سية لأن�شطة البنك مثل ال�سيا�سة االئتمانية ،وال�سيا�سات
اال�ستثمارية ،والئحة �ش�ؤون املوظفني ،و�سيا�سة الرقابة،
ودرا�سة ا�سرتاتيجية البنك ال�سنوية ،ودرا�سة امل�شاريع
الر�أ�سمالية �أو الإ�ستثمارية اال�سرتاتيحية مثل اال�ستحواذ �أو
امل�شاركة �أو الدمج� ،أو التكوين� ،أو التملك اجلزئي �أو الكلي
للم�ؤ�س�سات وال�شركات الأخرى واقرتاح الأمور املتعلقة ب�إدارة
تلك اال�ستثمارات ودرا�سة التو�صيات املرفوعة من الإدارة
التنفيذية بخ�صو�ص ان�شاء �أو �شراء عقار للبنك داخل اململكة
�أو 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 والإدارة التنفيذية
والتي تقع �ضمن �صالحياتها ،وتدر�س اللجنة ما يزيد عن
�صالحياتها يف جماالت اخت�صا�صها وترفع تو�صياتها �إىل
جمل�س الإدارة التخاذ القرار املنا�سب ب�ش�أنها.

تعريف الع�ضو امل�ستقل
يعرف الع�ضو امل�ستقل على �أنه الع�ضو (�سوا ًء ب�صفته ال�شخ�صية
�أو ممث ًال ل�شخ�ص اعتباري) الذي ال يربطه بالبنك �أي عالقة
�أخرى غري ع�ضويته يف جمل�س الإدارة ،الأمر الذي يجعل حكمه
على الأمور ال يت�أثر ب�أي اعتبارات �أو �أمور خارجية .ويت�ضمن احلد
( )5جلنة �إدارة املخاطر()Risk Management Committee
الأدنى للمتطلبات الواجب توفرها يف الع�ضو امل�ستقل ما يلي-:
• •�أن ال يكون قد عمل كموظف يف البنك خالل ال�سنوات الثالث • •تت�ألف جلنة �إدارة املخاطر من �أربعة �أع�ضاء من جمل�س
الإدارة بالإ�ضافة �إىل املدير العام.
ال�سابقة لتاريخ تر�شحه لع�ضوية ملجل�س.
• •�أن ال تربطه ب�أي �إداري يف البنك قرابة دون الدرجة الثانية• • .تقوم جلنة �إدارة املخاطر مبراجعة �سيا�سات وا�سرتاتيجيات
وهيكل �إدارة املخاطر مبا فيها حدود املخاطر املقبولة لدى
• •�أن ال يتقا�ضى من البنك �أي راتب �أو مبلغ مايل با�ستثناء ما
البنك قبل اعتمادها من املجل�س ،وتقع على الإدارة التنفيذية
يتقا�ضاه لقاء ع�ضويته يف املجل�س.
للبنك م�س�ؤولية تنفيذ هذه اال�سرتاتيجيات بالإ�ضافة �إىل
• •�أن ال يكون ع�ضو جمل�س �إدارة �أو مالك ًا ل�شركة يتعامل معها
تطوير �سيا�سات و�إجراءات �إدارة خمتلف �أنواع املخاطر.
البنك با�ستثناء التعامالت التي تن�ش�أ ب�سبب اخلدمات و�/أو
• •تواكب جلنة �إدارة املخاطر التطورات التي حتدث على �إدارة
الأعمال املعتادة التي يقدمها البنك لعمالئه وعلى �أن حتكمها
املخاطر داخل البنك وتقوم برفع تقارير دورية �إىل جمل�س
ذات ال�شروط التي تخ�ضع لها التعامالت املماثلة مع �أي طرف
الإدارة حول تلك التطورات.
�آخر ودون �أي �شروط تف�ضيلية.
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مت بناء نظام الرقابة وال�ضبط الداخلي للبنك ا�ستناد ًا �إىل
الإطار العام لنظام الرقابة الداخلية املعد من قبل جلنة
امل�ؤ�س�سات الداعمة ( .)OSOCويتم مراجعة نظام الرقابة
وال�ضبط الداخلي يف البنك مرة واحدة �سنوي ًا على الأقل من
قبل املدقق الداخلي واملدقق اخلارجي ،وفق ًا ملتطلبات قانون
ال�شركات ،ويقوم البنك ب�إ�ضافة بيان يف التقرير ال�سنوي حول
كفاية ال�ضوابط الداخلية على التقارير املالية.
• •ي�ضطلع جمل�س الإدارة مب�س�ؤولياته باالعتماد على �إطار عام
للرقابة وال�ضبط الداخلي يتمتع مبوا�صفات متكن جمل�س
الإدارة من متابعة مهامه واتخاذ ما يلزم من �إجراءات
حيالها ،وي�شتمل نظام ال�ضبط الداخلي للبنك على امليزانية
ال�سنوية التي تطورها وتقرها الإدارة ،وحتليل �شهري للأداء
الفعلي مقارنة باملتوقع ،والتقارير املالية التي ترفع �إىل �أع�ضاء
جمل�س الإدارة يف كل اجتماع دوري ،ون�شر البيانات املالية كل
ثالثة �أ�شهر (ربع �سنوي) ،و�إر�سال التقارير املالية وتقارير
الأعمال �إىل امل�ساهمني �سنوي ًا ،وكذلك كفاءة العاملني وتقييم
�أدائهم �سنوي ًا ،ودليل املعايري املهنية ،والرقابة املالية والإدارية
لدى مراكز العمل ،وتوثيق �أنظمة املعلومات ،و�أدلة �سيا�سات
و�إجراءات العمل التف�صيلية املتوفرة الطالع جميع املوظفني.

• •القرو�ض والت�سهيالت التي يح�صل عليها رئي�س جمل�س الإدارة
�أو �أي ع�ضو من �أع�ضاء املجل�س تتوافق مع �سيا�سة البنك يف
الإقرا�ض وتراعي م�صلحة البنك �أو ًال.
• •الإقرا�ض ملوظفي البنك بكافة م�ستوياتهم يتم وفق ًا للأنظمة
والتعليمات داخل البنك.
• •العمليات الأخرى خالف عمليات الإقرا�ض التي تتم مع
الأطراف ذات عالقة تتم ح�سب ال�سيا�سة املعتمدة لدى البنك
وت�أخذ بعني االعتبار م�صلحة البنك بالدرجة الأوىل.
• •يتم �إجراء مراجعة دورية للقرو�ض والت�سهيالت املمنوحة
للعمالء وقرو�ض املوظفني والقرو�ض املمنوحة للأطراف ذوي
العالقة من قبل املدققني الداخليني واخلارجيني للت�أكد من
توافقها مع القوانني والت�شريعات و�سيا�سات البنك الداخلية.
• •يتم التعامل مع كبار عمالء البنك يف جمال منح القرو�ض
والت�سهيالت وفق ًا لل�سيا�سة االئتمانية املعتمدة من جمل�س
الإدارة ،وتخ�ضع ميزانيات العمالء لتحليل مف�صل من قبل
موظفني م�ؤهلني.
• •خالل عملية املوافقة على منح االئتمان يتم تقييم نوعية
التحكم امل�ؤ�س�سي للعمالء من كبار ال�شركات ،بحيث ي�ؤخذ
بعني االعتبار عند تقييم عمالئه مدى جودة احلاكمية
امل�ؤ�س�سية لديهم.

( )1الئحة �أخالقيات العمل ()Code of Conduct/Ethics

( )3خط االت�صال املبا�شر ()Hot Line/Whistle Blowing

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

اعتمد البنك الئحة �سلوك �أخالقي مت تعميمها على كافة
املوظفني و�أع�ضاء جمل�س الإدارة ،و�إتاحتها لهم من خالل املوقع
الإلكرتوين الداخلي للبنك ،ويتم توقيع كل موظف يف البنك
على �إقرار خطي يف بداية كل �سنة مالية ب�أنه قام االطالع على
الالئحة و�أية تعديالت عليها مبوافقته على ما ورد فيها.
• •�أ�شارت الئحة �أخالقيات العمل لدى البنك �إىل املوا�ضيع
الرئي�سية التالية( :املحظورات ال�سلوكية ،الواجبات،
اجلزاءات ،الإبالغ عن املخالفات ،تعار�ض امل�صالح ،الهدايا
واخل�صومات ،العالقات مع املوردين ،توظيف الأقارب،
�سرية املعلومات واالت�صاالت ،املناف�سة واالحتكار ،التوافق مع
القوانني والت�شريعات وال�سيا�سات املنظمة للعمل).

( )2الإقرا�ض �أو تعامالت البنك مع (�أع�ضاء جمل�س الإدارة،
املوظفني ،امل�ساهمني ،الأطراف ذوي العالقة)
تتوافق �سيا�سات البنك املعتمدة من قبل جمل�س الإدارة مع القوانني
ال�سارية والت�شريعاتال�صادرةعنالبنكاملركزي وي�شملذلكمايلي:
• •القرو�ض والت�سهيالت التي متنح لأع�ضاء جمل�س الإدارة
والإدارة العليا واملوظفني والتي تخ�ضع لتعليمات الرتكزات
االئتمانية ال�صادرة عن البنك املركزي.

مت و�ضع ترتيبات داخلية يتمكن من خاللها املوظفون الإبالغ
ب�صورة �سرية عن �أية �شكوك حول �أية 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 Blowingاملُدار من قبل املدقق العام،
ويتم الإ�شراف على هذه الرتتيبات ومراقبتها من قبل جلنة
التدقيق ،ويتم التن�سيق مع املدير العام والإدارة العليا للبنك.

تا�سع ًا� :إدارات الرقابة وال�ضبط يف البنك
(� )1إدارة التدقيق الداخلي ()Internal Audit Department
• •يدرك البنك �أن وجود �إدارة تدقيق داخلي فعالة ي�سهم يف
تعزيز �أنظمة الرقابة الداخلية والإطار العام لإدارة املخاطر
املتعلقة ب�أن�شطة البنك املختلفة ،حيث ت�سعى �إدارة التدقيق
�إىل تزويد الإدارة وجلنة التدقيق بت�أكيد حول تطبيق
ال�سيا�سات والإجراءات الداخلية وبيان مدى فاعليتها.
• •تتبع �إدارة التدقيق الداخلي وظيفي ًا �إىل جلنة التدقيق املنبثقة
عن جمل�س الإدارة لتعزيز ا�ستقالليتها ،كما تتبع �إداري ًا �إىل
املدير العام.
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• •تقوم �إدارة التدقيق الداخلي مبهامها وفق ًا مليثاق التدقيق
املعتمد من قبل جلنة التدقيق والذي يحدد مهامها
وم�س�ؤولياتها و�صالحياتها ،وفق ًا للمعايري العاملية.
• •تقوم �إدارة التدقيق الداخلي ب�إعداد خطة التدقيق ال�سنوية
لكافة مراكز العمل يف البنك بحيث ت�ستند اخلطة يف حتديد
�أولوليات التدقيق �إىل م�ستويات التعر�ض �إىل املخاطر ملراكز
العمل ( )Risk Based Planوبحيث ترتفع درجة االهتمام
بتدقيق �أي مركز عمل يف حال ارتفاع م�ستوى خماطرته
وت�شمل كافة مراكز العمل يف البنك ،ويعد بنا ًء عليها خطة
املوارد الب�شرية الالزمة لتنفيذ خطة التدقيق متهيد ًا لإعداد
امليزانية التقديرية لإدارة التدقيق والتي ت�شمل كافة املوارد
الب�شرية واملادية الالزمة لأداء 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�أعمال تنفيذية ،ويتم الإبالغ عن �أي تعار�ض حمتمل يف
امل�صالح �إىل جلنة التدقيق.
• •يتم مناق�شة تقارير التدقيق الداخلي مع الإدارات ومراكز
العمل التي يتم التدقيق عليها ،وي�سمح للتدقيق الداخلي
ب�إعداد تقارير دون تدخل �أو ت�أثري من �أطراف �أخرى.
• •تقوم �إدارة التدقيق بالتن�سيق مع املدقق اخلارجي عند قيامه
بفح�ص مدى كفاية نظام ال�ضبط الداخلي للبنك.
(� )2إدارة املخاطر ()Risk Management Department

تقوم �إدارة املخاطر يف البنك برفع تقاريرها �إىل جلنة �إدارة
املخاطر� ،أما بالن�سبة للعمليات اليومية فيكون ارتباطها مع املدير
العام .ت�شمل مهام وواجبات وم�س�ؤوليات �إدارة املخاطر ما يلي-:
• •حتليل جميع �أنواع املخاطر (االئتمان ،ال�سوق ،ال�سيولة،
واملخاطر الت�شغيلية) وتطوير �أ�ساليب لقيا�س و�ضبط كل
نوع من املخاطر ،وتوفري املعلومات حول مقايي�س املخاطر
وهيكل املخاطر لدى البنك للإدارة العليا وجمل�س الإدارة،
وتوفري معلومات املخاطر لال�ستخدام يف البيانات العامة
للبنك وتقاريره.
• •�إعداد تقارير م�ستويات التعر�ض املختلفة Exposure Levels
وعر�ضها على جلنة �إدارة املخاطر ،ومراقبة تركزات املحافظ
للت�أكد �أنها �ضمن ال�سقوف املمنوحة ،ومنظومة املخاطر
للبنك (.)Risk profile
• •التن�سيق مع الإدارات الأخرى لتوفري البيانات الالزمة
لإدارة املخاطر ،والدرا�سة امل�ستمرة لأو�ضاع املخاطر التي
حتيط بالأن�شطة و�إعداد التو�صيات املنا�سبة ومتابعة تاليف
املالحظات وال�سلبيات التي تت�سم مبعدل خطورة مرتفع
ح�سب التقارير املرفوعة بها.
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• •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 املؤسسي
()Corporate Governance & Compliance

• •تُعنى وظيفة مراقبة االمتثال والتحكم امل�ؤ�س�سي بو�ضع الآليات
الالزمة ل�ضمان التوافق مع جميع القوانني والت�شريعات التي
حتكم عمل البنك داخل الأردن وخارجه يف الدول التي يتواجد
فيها البنك من خالل فروعه �أو �شركاته التابعة.
• •ترفع مراقبة االمتثال تقاريرها حول نتائج �أعمالها ومراقبتها
لالمتثال �إىل (جلنة التحكم امل�ؤ�س�سي) املنبثقة عن جمل�س
الإدارة مع �إر�سال ن�سخة �إىل املدير العام� ،أما بالن�سبة
للعمليات اليومية فيكون ارتباطها مع املدير العام.
• •يعتمد املجل�س ويراقب �سيا�سة االمتثال للبنك ،ويكون �إعدادها
وتطويرها والت�أكد من تطبيقها يف البنك من �صالحيات
مراقبة االمتثال والتحكم امل�ؤ�س�سي.
• •فيما يتعلق مبكافحة غ�سل الأموال تعمل الوظيفة كحلقة
ات�صال مع البنك املركزي الأردين ووحدة مكافحة غ�سل
الأموال ،وتقوم بو�ضع ال�سيا�سات والإجراءات الالزمة،
وت�صميم �سيا�سات التعرف على العمالء ،ومراقبة احلركات،
والتحقيق يف حاالت اال�شتباه ،ورفع التقارير الالزمة لوحدة
مكافحة غ�سل الأموال.

عا�شر ًا :التدقيق اخلارجي
ح�سب القوانني والتعليمات ال�سارية تقوم جلنة التدقيق برت�شيح
مدقق ح�سابات خارجي �إىل جمل�س الإدارة النتخابه من قبل
الهيئة العامة للبنك بعد الت�أكد من ا�ستيفائه ل�شروط اجلهات
الإ�شرافية (البنك املركزي ،وهيئة الأوراق املالية) ،ويتم درا�سة
تقرير املدقق اخلارجي من قبل جلنة التدقيق والت�أكد من اتخاذ
الإدارة للإجراءات الت�صحيحية الالزمة ،ويقوم املدقق اخلارجي
مبهامه وفق ما ن�ص عليه قانوين البنوك وال�شركات ،ويقوم املدقق
اخلارجي مبراجعة ومراقبة كفاية التدقيق الداخلي و�إجراءات
الرقابة الداخلية وو�ضع تو�صياته ،ويجتمع مع جلنة التدقيق بدون
ح�ضور الإدارة التنفيذية مرة واحدة على الأقل �سنوي ًا.

حادي ع�شر :املعاملة العادلة للم�ساهمني وحقوقهم
• •يتكون م�ساهمو البنك من جمموعة من امل�ؤ�س�سات الر�سمية
واملالية والأفراد العاديني ،وي�ضمن القانون جلميع امل�ساهمني
حق الت�صويت �شخ�صي ًا �أو بالوكالة يف اجتماعات الهيئة العامة،
وحق مناق�شة املوا�ضيع املطروحة على جدول �أعمال الهيئة العامة
على �أ�سا�س من امل�ساواة التامة� ،إ�ضافة �إىل �أنه يحق للم�ساهمني
اقرتاح �أي بنود على جدول �أعمال الهيئة العامة العادية �شرط
�أن يقرتن هذا االقرتاح مبوافقة عدد من امل�ساهمني ميثلون ما
ال يقل عن  %10من الأ�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�سنوي للبنك ،ودعوة اجتماع الهيئة العامة
وجدول �أعمالها ،كما يتلقون جميع املعلومات واملواد الإعالمية
املوجهة للم�ساهمني ب�شكل عام على عناوينهما الربيدية،
ويحق لكل م�ساهم االطالع على �سجل امل�ساهمني فيما يتعلق
مب�ساهمته وفق ًا لل�سيا�سات ال�سائدة� ،أما الأرباح ف�أنها توزع
بعدالة على امل�ساهمني ومبا يتنا�سب مع عدد الأ�سهم التي
ميلكها كل منهم.
• •يقوم �أع�ضاء جمل�س الإدارة ور�ؤ�ساء جلان املجل�س بح�ضور
اجتماع الهيئة العامة والإجابة على �أ�سئلة امل�ساهمني
وا�ستف�ساراتهم ،كما يح�ضر ممثلو مدقق احل�سابات اخلارجي
اجتماع الهيئة العامة للإجابة على �أي �س�ؤال حول نتائج عملية
التدقيق وتقريرهم .ويتم تعيني مدققي احل�سابات اخلارجيني
باالقرتاع ال�سري يف اجتماع الهيئة العامة .وكذلك يقوم
�أع�ضاء جمل�س الإدارة بتقدمي �أنف�سهم للإنتخابات �أو �إعادة
االنتخاب بطريقة االقرتاع ال�سري يف اجتماع الهيئة العامة.

• •يدرك البنك واجبه يف تزويد املعلومات املنا�سبة حول ن�شاطاته
�إىل امل�ساهمني ،واملودعني ،ونظرائه يف ال�سوق املايل،
وال�سلطات الرقابية على البنوك واجلمهور ب�شكل عام ،ويقوم
بالإف�صاح عن هذه املعلومات و�إتاحتها جلميع الأطراف ذوي
العالقة مبا يتوافق مع القوانني.
• •يقوم البنك بن�شر عقد الت�أ�سي�س والنظام الأ�سا�سي للبنك على
املوقع الإلكرتوين .كما حدد القانون عند �إجراء تعديالت على
عقد الت�أ�سي�س الدعوة �إىل اجتماع هيئة عامة غري عادي وترفق
مع الدعوة التعديالت املقرتحة .ويقوم جمل�س �إدارة البنك
بتزويد هيئة الأوراق املالية بتقرير يتعلق بانتخاب جمل�س الإدارة
و�أي تغيري يف ت�شكيلة �أو هوية �أع�ضائه وتخ�ضع هذه البيانات �إىل
الإف�صاح ح�سب تعليمات هيئة الأوراق املالية.
• •يتحمل جمل�س الإدارة م�س�ؤولية البيانات للبنك وحمتويات
التقرير ال�سنوي من حيث دقتها وتكاملها ،ويلتزم البنك
باملحافظة على قنوات 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�أو�ضاعه املالية و�أدائه ون�شاطاته .وكذلك من خالل
التقرير ال�سنوي والتقارير ربع ال�سنوية التي توفر معلومات
مالية حول مركز البنك و�أو�ضاعه املالية خالل ال�سنة.

ثاين ع�شر :ال�شفافية والإف�صاح

()Transparency & Disclosure

• •ي�ؤمن جمل�س �إدارة البنك ب�أن ال�شفافية عن�صر �أ�سا�سي لتحكم
م�ؤ�س�سي فعال ،وب�أن الإف�صاح املالئم يعزز التحكم امل�ؤ�س�سي
ويعزز قدرة امل�شرفني ملزيد من الفعالية يف مراقبة �سالمة و�ضع
البنك .ويطبق البنك جميع تعليمات الإف�صاح املطلوبة مبوجب
قانون البنوك وتعليمات هيئة الأوراق املالية �سارية املفعول.
• •ويتابع البنك تطورات �أف�ضل املمار�سات الدولية (معايري
املحا�سبة والإبالغ املايل املتعلقة بالإف�صاح للقوائم املالية) يف
جمال التقارير املالية والإف�صاح وال�شفافية املحلية والدولية،
وتقوم الإدارة العليا للبنك برفع تقارير حول التطورات �إىل
جمل�س الإدارة وتقدمي تو�صيات لتح�سني ممار�سات الإف�صاح
لدى البنك.
113

115

الإقرارات

الإقرار الأول
يقر �أع�ضاء جمل�س �إدارة البنك بعدم وجود �أية �أمور جوهرية قد ت�ؤثر على ا�ستمرارية البنك خالل ال�سنة املالية القادمة .2015
الإقرار الثاين
يقر �أع�ضاء جمل�س �إدارة البنك مب�س�ؤوليتهم عن �إعداد البيانات املالية ،وعن دقة وكفاية البيانات املالية للبنك واملعلومات الواردة يف
التقرير ،وعن كفاية �أنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية.
الإقرار الثالث
يقر �أع�ضاء جمل�س �إدارة البنك ب�أنهم مل يح�صلوا على �أية منافع من خالل عملهم يف البنك ومل يف�صحوا عنها� ،سواء كانت تلك
املنافع مادية �أم عينية ،و�سواء كانت لهم �شخ�صي ًا �أو لأي من ذوي العالقة بهم.
ال�صفة

اال�سم

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

رئي�س جمل�س الإدارة

ال�شيخ علي بن جا�سم بن حممد �آل ثاين

نائب رئي�س جمل�س الإدارة

ال�سيد عبداهلل مبارك نا�صر �آل خليفة

ع�ضو جمل�س الإدارة

ال�سيد يو�سف حممود ح�سني النعمة

ع�ضو جمل�س الإدارة

ال�سيد علي را�شد علي املهندي

ع�ضو جمل�س الإدارة

ال�سيد رمزي طلعت عبداجلواد مرعي

ع�ضو جمل�س الإدارة

ال�سيد حمود جا�سم حممد الفالح

ع�ضو جمل�س الإدارة

ال�سيد �سامي ح�سني من�صور الأنبعي

ع�ضو جمل�س الإدارة

ال�سيد حممد حممد علي بن يو�سف

ع�ضو جمل�س الإدارة

ال�سيد ا�سماعيل عبداهلل علي امل�سالتي

ع�ضو جمل�س الإدارة

ال�سيد جهاد علي �أحمد ال�شرع

ع�ضو جمل�س الإدارة

ال�سيد فادي خالد مفلح العالونة

ع�ضو جمل�س الإدارة

الفا�ضل �أحمد بن �سعيد بن حممد املحرزي

ع�ضو جمل�س الإدارة

التوقيع

الإقرار الرابع
نقر نحن املوقعني �أدناه ب�صحة ودقة واكتمال املعلومات والبيانات الواردة يف التقرير ال�سنوي.
ال�صفة

اال�سم

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

رئي�س جمل�س الإدارة

ال�سيد عمر زهري عبد الفتاح ملح�س

املدير العام

ال�سيد خالد حممود علي الذهبي

م�ساعد املدير العام لل�ش�ؤون املالية

التوقيع

117

�أن�شطة البنك الرئي�سية
يقدم بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل كافة املنتجات واخلدمات املالية وامل�صرفية املوجهة �إىل قطاعات الأفراد وامل�ؤ�س�سات وال�شركات
يف الأردن من خالل �شبكة فروع منت�شرة يف خمتلف �أنحاء اململكة ،وميار�س البنك ن�شاطه ب�شكل رئي�سي يف اململكة الأردنية الها�شمية
بالإ�ضافة �إىل كل من فل�سطني والبحرين.
حجم اال�ستثمار الر�أ�سمايل
يبلغ ر�أ�سمال البنك امل�صرح به واملدفوع  252مليون دينار.
برامج الت�أهيل والتدريب
بلغ �إجمايل عدد الفر�ص التدريبية التي وفرها البنك خالل العام  2014ما جمموعه  3251فر�صة تدريبية ،بالإ�ضافة �إىل عقد ندوات
داخلية متخ�ص�صة يف جمال العمل امل�صريف �شارك فيها  1719موظف ًا ،كما وفر البنك خالل العام فر�صة االلتحاق لنيل ال�شهادات
الأكادميية لـ  11موظف ًا واحل�صول على ال�شهادات املهنية لـ  16موظف ًا.
البيان

�أعداد امل�شاركني

برامج التدريب التي عقدت يف املركز التدريبي للبنك
برامج التدريب التي عقدت بالتعاون مع معاهد التدريب املحلية املتخ�ص�صة
الدورات التدريبية التي عقدت يف الدول العربية والأجنبية
الندوات الداخلية
االلتحاق بدرا�سة ال�شهادات الأكادميية

11

االلتحاق بدرا�سة ال�شهادات املهنية يف جماالت املالية واملحا�سبة والتمويل واحلا�سوب ومراقبة االمتثال

16

املجموع

2738
461
52
1719

4997

وفيما يلي جدو ًال يبني الدورات التي مت عقدها خالل العام :2014
البيان

الدورات الإدارية
الدورات املالية واملحا�سبية والتدقيق
دورات االئتمان امل�صريف
دورات املهارات ال�سلوكية والعالقات العامة
دورات العمليات امل�صرفية واخلزينة واال�ستثمار
دورات احلا�سوب ال�شخ�صي
�أخرى
املجموع

118

�أعداد امل�شاركني
123
22
357
519
1082
96
1052

3251

119

�أعداد املوظفني
 .1عدد موظفي جمموعة بنك الإ�سكان ح�سب فئات م�ؤهالتهم العلمية ،يف نهاية العام 2014
بلغ عدد موظفي جمموعة بنك الإ�سكان  3643موظف ًا يف نهاية عام  2014موزعني ح�سب م�ؤهالتهم العلمية على النحو التايل:

-

9

9

111

61

35

225

-

8

1

207

78

59

353

-

5

-

16

2

5

28

-

13

1

177

19

39

249

4

125

2

1640

416

73

2260

دكتوراة

ماج�ستري

دبلوم عايل

بكالوريو�س

دبلوم

ثانوية عامة

الفروع داخل وخارج الأردن

-

3

-

8

8

8

27

املجموع

امل�ؤهل العلمي

-

2

-

11

2

6

21

فروع الأردن
(ال�شركة الأم)

-

2

-

7

1

4

14

امل�صرف الدويل
فرع
فروع
البحرين للتجارة والتمويل/
فل�سطني
�سورية

ال�شركة الأردنية
لال�ستثمارات
العقارية واخلدمات
التجارية
-

-

-

3

20

435

458

البنوك وال�شركات التابعة داخل وخارج الأردن
ال�شركة �شركة
بنك الإ�سكان للتجارة بنك الأردن املتخ�ص�صة املركز
املايل
والتمويل /اجلزائر الدويل  /لندن للت�أجري
التمويلي الدويل

مكاتب التمثيل
(ليبيا ،العراق،
الإمارات)
-

-

-

3

2

3

8

 .2عدد موظفي فروع الأردن ،يف نهاية العام 2014

بلغ عدد موظفي البنك داخل الأردن  2260موظف ًا ،منهم  1034موظف ًا يعملون يف دوائر ومراكز العمل املختلفة يف الإدارة العامة،
و 1226موظف ًا يعملون يف الفروع موزعني على النحو التايل:
ا�سم الفرع

العدد

املركز الرئي�سي
�شارع �سليمان النابل�سي
اللويبدة
املدينة
جبل عمان
جبل احل�سني
الوحدات
جممع انطالق ال�سفريات
اخلارجية

ماركا
�شارع قري�ش
جبل التاج
حي الأمري ح�سن
الها�شمي ال�شمايل
ر�أ�س العني
الأ�شرفية
احلاووز
النزهة
املدينة الريا�ضية
ال�سالم
املجمع التجاري
�شارع الأمري حممد
طارق
�أبو ن�صري
حي نزال
عبدون
بارك بالزا
ال�صويفية
جالرييا مول
اجلاردنز
ال�شمي�ساين
ق�صر �شبيب
� أم �أذينة

120

ا�سم الفرع

العدد

ا�سم الفرع

العدد

ا�سم الفرع

العدد

39

اجلبيهة

12

ال�شونة اجلنوبية

7

الأزرق ال�شمايل

7

5

الفحي�ص

9

دير �أبي �سعيد

8

حي مع�صوم

8

8

ال�سلط

14

حكما

12

الأطفال

5

11

�صويلح

11

احل�صن

11

وادي �صقرة

7

8

�سحاب

9

حطني

7

الق�صر

10

13

�أبو علندا

10

�إيدون

9

مدينة احل�سن ال�صناعية

7

12

اجلويدة

11

امل�شارع

7

الرابية

11

5

مرج احلمام

11

كفرجنة

7

عبداهلل غو�شة

12

13

ناعور

8

�شارع فل�سطني

9

ال�سوق املركزي

7

12

املوقر

7

الكرامة

7

دوار القبة

14

8

تالع العلي

11

عوجان

8

زهران

11

12

مدينة امللك عبداهلل الثاين

7

�شارع اجلي�ش

9

املدينة املنورة

14

11

البقعة

9

الكرمية

7

�سيتي مول

12

8

�شارع احلرية

10

الريموك

8

�شارع املدينة الطبية

8

8

املقابلني

4

العقبة

14

املنطقة احلرة  /الزرقاء

7

8

القوي�سمة

9

�شويخ مول

14

حديقة بنك اال�سكان  /عبدون

7

11

البيادر

13

الطفيلة

9

الزرقاء اجلديدة

8

13

الزرقاء

15

معان

9

�ضاحية اليا�سمني

8

8

�إربد

18

املدورة

6

�شارع مكة

11

12

�شارع الأمري نايف � /إربد

4

الكرك

12

بوابة ال�سلط

8

8

عجلون

13

البوتا�س

8

تاج مول

15

11

املفرق

16

البرتاء

8

اجليزة

7

10

املجمع الغربي  /املفرق

5

ال�شوبك

7

�شارع الثالثني � /إربد

9

12

جر�ش

12

م�ؤتة

12

احل�سينية

7

13

مادبا

13

احل�سا

7

الفرع املتنقل

5

20

دير عال

9

اجلبل ال�شمايل

9

�أتو�سرتاد الزرقاء

7

4

الغويرية

7

املطار

13

الدوار اخلام�س

7

14

الر�صيفة

9

ال�ضليل

8

البنك الفوري

21

14

الرمثا

12

الإذاعة

8

10

�شارع ال�شهيد و�صفي التل -الرمثا

5

البارحة

12

11

ال�شونة ال�شمالية

7

ال�شيدية

7

10

املعرب ال�شمايل

4

�أم ال�سماق

11

المجموع

1226

 .3عدد موظفي فروع فل�سطني ،يف نهاية العام 2014

العدد

ا�سم الفرع

الإدارة الإقليمية
رام اهلل
غزة
نابل�س
اخلليل
حلحول
بري زيت
خان يون�س
جنني
بيت حلم
يطا
ترم�سعيا
الظاهرية
املا�صيون

131
15
10
14
13
7
7
4
12
10
4
4
9
9

املجموع

249

 .4عدد موظفي امل�صرف الدويل للتجارة والتمويل� /سورية ،يف نهاية العام 2014

�إ�سم الفرع

الإدارة العامة
احلجاز
الباك�ستان
داما روز
الريموك
حو�ش بال�س
دوما
م�شروع دمر
احلريقة
جرمانا
ق�صاع

العدد
162
14
14
9
5
3
4
8
5
6
7

�إ�سم الفرع

املزة
التجارة
الفردو�س
الزبداين
حم�ص
طرطو�س
في�صل
ال�شرياتون
اجلميلية
ال�شيخ جنار
�شهباء مول

العدد
5
4
8
5
8
11
4
4
3
4
3

�إ�سم الفرع

درعا
حماة
حمردة
احل�سكة
الالذقية
ال�سويداء
القام�شلي
دير الزور
م�ساكن برزة
املجموع

العدد
6
9
5
3
12
9
4
2
7
353

121

 .5عدد موظفي بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل /اجلزائر ،يف نهاية العام 2014

العدد

ا�سم الفرع

الإدارة العامة
دايل �إبراهيم
البليدة
وهران
�سطيف
دار البي�ضاء
بجاية

132
27
15
19
16
14
2

املجموع

225

 .6عدد موظفي ال�شركة املتخ�ص�صة للت�أجري التمويلي ،يف نهاية العام 2014

العدد

ا�سم الفرع

الإدارة العامة
مكتب �إربد

20
1

املجموع

21

طبيعة عمل ال�شركات التابعة وجماالت ن�شاطها
ر�أ�س املال
املدفوع

ن�سبة م�ساهمة
البنك

امل�صرف الدويل للتجارة والتمويل � /سورية م�ساهمة مغفلة الأعمال امل�صرفية التجارية

 5.25مليار
لرية �سورية

%49.1

بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل  /اجلزائر م�ساهمة عامة الأعمال امل�صرفية التجارية

 10مليار
دينار جزائري

%85

 45مليون
م�ساهمة خا�صة الأعمال امل�صرفية التجارية جنيه ا�سرتليني

%75

ا�سم ال�شركة

بنك الأردن الدويل  /لندن

122

نوع ال�شركة

الن�شاط الرئي�سي

ال�شركة املتخ�ص�صة للت�أجري التمويلي

م�ساهمة خا�صة

�أعمال الت�أجري التمويلي

 30مليون
دينار �أردين

%100

�شركة املركز املايل الدويل

ذات م�س�ؤولية
حمدودة

�أعمال الو�ساطة املالية

 5مليون
دينار �أردين

%77.5

ال�شركة الأردنية لال�ستثمارات العقارية
واخلدمات التجارية

ذات م�س�ؤولية
حمدودة

�إدارة موظفي اخلدمات
غري البنكية

� 40ألف
دينار �أردين

%100

نبذة تعريفية عن جمل�س الإدارة – كما يف 2014/12/31

معايل الدكتور مي�شيل عي�سى مو�سى مارتو
املن�صب :رئي�س جمل�س الإدارة
تاريخ امليالد1940/8/21 :
امل�ؤهل العلمي :دكتوراه اقت�صاد  /عام 1970
* وزير املالية خالل الفرتة ()2003 – 1998
* رئي�س هيئة الأوراق املالية الأردنية خالل الفرتة ()1998 – 1997
* نائب حمافظ البنك املركزي الأردين خالل الفرتة ()1997 – 1989
* مدير عام بنك الأردن خالل الفرتة ()1989 – 1987
* نائب مدير عام بنك الأردن خالل الفرتة ()1987 – 1979
* نائب مدير عام �شركة �صناعة الأ�سمدة الأردنية خالل الفرتة ()1979 – 1977
* اقت�صادي يف البنك الدويل  /وا�شنطن خالل الفرتة ()1977 – 1975
* م�ست�شار �سمو الأمري احل�سن بن طالل ورئي�س الدائرة االقت�صادية يف اجلمعية العلمية امللكية خالل الفرتة ()1975 – 1971
* مدير دائرة الأبحاث والدرا�سات االقت�صادية يف البنك املركزي الأردين خالل الفرتة ()1971 – 1969
* رئي�س جمل�س �إدارة جمعية البنوك يف الأردن خالل الفرتة ()2009 - 2005
* رئي�س جمل�س �إدارة ال�شركة الأردنية لإعادة متويل الرهن العقاري خالل الفرتة ()1997 - 1996
* رئي�س جمل�س �إدارة بنك الإمناء ال�صناعي خالل الفرتة ()1997 - 1994
* نائب رئي�س جمل�س �إدارة بنك الإمناء ال�صناعي خالل الفرتة ()1994 - 1992
* ع�ضو جمل�س �إدارة �إحتاد امل�صارف العربية خالل الفرتة ()2009 - 2005
* ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة البوتا�س العربية خالل الفرتة ()1997 - 1991
ع�ضوية يف جلان جمل�س �إدارة البنك:
* رئي�س جلنة التحكم امل�ؤ�س�سي
ع�ضويات يف هيئات وجمال�س �إدارة �أخرى:
* رئي�س جمل�س �إدارة امل�صرف الدويل للتجارة والتمويل � /سورية
* رئي�س جمل�س �إدارة بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل  /اجلزائر
* رئي�س جمل�س �إدارة بنك الأردن الدويل  /لندن
* رئي�س جمل�س �إدارة ال�شركة املتخ�ص�صة للت�أجري التمويلي
* رئي�س هيئة مديري �شركة املركز املايل الدويل
* نائب رئي�س جمل�س �أمناء جامعة الريموك
* ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة الأردن الدولية للت�أمني
* ع�ضو جمل�س �أمناء م�ؤ�س�سة احل�سني لل�سرطان
* ع�ضو هيئة مديري �صندوق احل�سني للإبداع والتفوق
* ع�ضو املجل�س االقت�صادي واالجتماعي ورئي�س املجموعة الأوىل “جمموعة املخت�صني من الوزارات والهيئات الر�سمية ،وذوي اخلربة
والكفاءة يف ال�ش�ؤون االقت�صادية واالجتماعية"
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ال�شيخ علي بن جا�سم بن حممد �آل ثاين
املن�صب :نائب رئي�س جمل�س الإدارة
تاريخ امليالد1960/12/31 :
امل�ؤهل العلمي :بكالوريو�س اقت�صاد وعلوم �سيا�سية  /عام 1983
ع�ضوياته يف جلان جمل�س �إدارة البنك:
* رئي�س جلنة التدقيق
ع�ضوياته يف هيئات وجمال�س �إدارة �أخرى:
* رئي�س جمل�س �إدارة �شركة املالحة القطرية
* ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة املالحة العربية  /الكويت
* ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة ال�شانزلزيه /باري�س
* ع�ضو جمل�س �إدارة امل�صرف الدويل للتجارة والتمويل � /سورية
ال�سيد عبداهلل مبارك نا�صر �آل خليفة
ممثل بنك قطر الوطني
املن�صب :ع�ضو جمل�س �إدارة
تاريخ امليالد1973/9/25 :
امل�ؤهل العلمي :بكالوريو�س �إدارة �أعمال  /عام 1995
* املدير العام التنفيذي  -رئي�س قطاع الأعمال/بنك قطر الوطني
ع�ضوياته يف جلان جمل�س �إدارة البنك:
* رئي�س اللجنة التنفيذية
* جلنة التحكم امل�ؤ�س�سي
ع�ضوياته يف هيئات وجمال�س �إدارة �أخرى:
* ع�ضو جمل�س �إدارة  QNBكابيتال  /قطر
* ع�ضو جمل�س �إدارة  / QNB Al Ahliم�صر
ال�سيد يو�سف حممود ح�سني النعمه
ممثل بنك قطر الوطني
املن�صب :ع�ضو جمل�س �إدارة
تاريخ امليالد1965/1/5 :
امل�ؤهالت العلمية :بكالوريو�س �إدارة طريان  /عام  ،1989دبلوم ماج�ستري �إدارة �أعمال  /عام 2004
* مدير عام  -اخلدمات امل�صرفية الدولية  /بنك قطر الوطني
ع�ضوياته يف جلان جمل�س �إدارة البنك:
* جلنة التدقيق
* جلنة �إدارة املخاطر
ع�ضوياته يف هيئات وجمال�س �إدارة �أخرى:
* ع�ضو جمل�س �إدارة امل�صرف الدويل للتجارة والتمويل � /سورية
* رئي�س جمل�س الإدارة املنتدب لبنك قطر الوطني � /سورية
* نائب رئي�س جمل�س الإدارة – بنك املن�صور  /العراق
* ع�ضو جمل�س �إدارة  / QNB AL AHLIم�صر
* رئي�س جمل�س �إدارة QNB TUNIS
* ع�ضو جمل�س �إدارة م�صرف التجارة والتنمية  /ليبيا
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ال�سيد علي را�شد علي املهندي
ممثل بنك قطر الوطني
املن�صب :ع�ضو جمل�س �إدارة
تاريخ امليالد1972/11/24 :
امل�ؤهل العلمي :بكالوريو�س كمبيوتر  /عام 1996
* املدير العام التنفيذي ،رئي�س قطاع العمليات  /بنك قطر الوطني
ع�ضوياته يف جلان جمل�س �إدارة البنك:
* رئي�س جلنة �إدارة املخاطر
* اللجنة التنفيذية
* جلنة الرت�شيح واملكاف�أة
ع�ضوياته يف هيئات وجمال�س �إدارة �أخرى :ال يوجد
ال�سيد رمزي طلعت عبداجلواد مرعي
ممثل بنك قطر الوطني
املن�صب :ع�ضو جمل�س �إدارة
تاريخ امليالد1966/1/2 :
امل�ؤهل العلمي :ماج�ستري يف املحا�سبة  /عام 1989
* مدير عام – الرقابة املالية  /بنك قطر الوطني
ع�ضوياته يف جلان جمل�س �إدارة البنك:
* اللجنة التنفيذية
ع�ضوياته يف هيئات وجمال�س �إدارة �أخرى:
* ع�ضو جمل�س �إدارة  QNBكابيتال  /قطر
* ع�ضو جمل�س �إدارة Luxembourg - QIHL
* ع�ضو جمل�س �إدارة  / QNB Al Ahliم�صر
ال�سيد حمود جا�سم حممد الفالح
ممثل املجموعة اال�ستثمارية العقارية الكويتية
املن�صب :ع�ضو جمل�س �إدارة
تاريخ امليالد1961/6/15 :
امل�ؤهل العلمي :بكالوريو�س جتارة دولية  /عام 1987
* مدير ا�ستثمار �أول  -الهيئة العامة لال�ستثمار /الكويت
ع�ضوياته يف جلان جمل�س �إدارة البنك:
* جلنة التدقيق
* جلنة التحكم امل�ؤ�س�سي
ع�ضوياته يف هيئات وجمال�س �إدارة �أخرى :ال يوجد
ال�سيد �سامي ح�سني من�صور الأنبعي
ممثل املجموعة اال�ستثمارية العقارية الكويتية
املن�صب :ع�ضو جمل�س �إدارة
تاريخ امليالد1956/6/14 :
امل�ؤهالت العلمية :ماج�ستري اقت�صاد  /عام 1980
* مدير �إدارة البحوث االقت�صادية  /بنك الكويت املركزي منذ عام 2000
ع�ضوياته يف جلان جمل�س �إدارة البنك:
* اللجنة التنفيذية
* جلنة �إدارة املخاطر
ع�ضوياته يف هيئات وجمال�س �إدارة �أخرى :ال يوجد
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ال�سيد حممد حممد علي بن يو�سف
ممثل امل�صرف الليبي اخلارجي
املن�صب :ع�ضو جمل�س �إدارة
تاريخ امليالد1960/12/5 :
امل�ؤهل العلمي :ماج�ستري متويل وم�صارف  /عام  ،2004بكالوريو�س حما�سبة  /عام 1983
الوظيفة احلالية :مدير عام امل�صرف الليبي اخلارجي من  2010/8/18حتى تاريخه.
* حما�سب ومراجع قانوين عربي  /عام 2004
* حما�سب ومراجع قانوين ليبي  /عام 1993
* مدير عام امل�صرف الليبي القطري من  2010/2/17حتى 2010/12/31
ع�ضوياته يف جلان جمل�س �إدارة البنك:
* رئي�س جلنة الرت�شيح واملكاف�أة
* جلنة التدقيق
ع�ضوياته يف هيئات وجمال�س �إدارات �أخرى:
* رئي�س جمل�س �إدارة امل�صرف العربي للإ�ستثمار والتجارة اخلارجية  2014/1/1حتى تاريخه.
* رئي�س جلنة املكاف�أت والرت�شيحات بامل�صرف العربي للإ�ستثمار والتجارة اخلارجية.
* ع�ضو جمل�س �إدارة امل�صرف العربي الدويل  /القاهرة  2011حتى تاريخه.
* ع�ضو اللجنة التنفيذية  -امل�صرف العربي الدويل  /القاهرة  2012حتى تاريخه.
* ع�ضو جمل�س �إدارة بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل  /اجلزائر.
* ع�ضو جمل�س �إدارة احتاد امل�صارف العربية – بريوت من  2013/4/20حتى تاريخه.
* رئي�س جلنة التدقيق احتاد امل�صارف العربية بريوت من  2012/4/20حتى تاريخه.
* ع�ضو جمل�س �إدارة امل�صرفيني العرب الدوليني – عمان من  2012/4/28حتى تاريخه.
* ع�ضو جمل�س الأمناء بالأكادميية العربية للعلوم املالية وامل�صرفية – عمان منذ �شهر .2012/7
* رئي�س جمل�س �إدارة ال�شركة الوطنية للت�أجري التمويلي  /ليبيا .2011
* ع�ضو جلنة ر�ؤية ليبيا  2030قرار جمل�س الوزراء .2013/191
* رئي�س جمل�س �إدارة �شركة الب تك للتقنية  2010قرار حمفظة ليبيا افريقيا لال�ستثمار حتى تاريخه.
ع�ضويات يف هيئات وجمال�س �إدارات �سابقة
* ع�ضو جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة الليبية لال�ستثمار منذ �شهر  2012/4حتى .2013/7
* ع�ضو جمل�س �إدارة بنك قناة ال�سوي�س  /القاهرة  2012حتى �أبريل .2014
* ع�ضو جلنة التن�سيق والتعاون الدويل قرار جمل�س الوزراء منذ �شهر  2011/12حتى .2012/12
* ع�ضو جلنة متابعة رفع احلظر والتجميد عن امل�ؤ�س�سات والأ�صول الليبية يف اخلارج قرار جمل�س الوزراء .2011/10/2
* ع�ضو جلنة ال�سيا�سات االقت�صادية قرار جمل�س الوزراء .2012/1/15
* رئي�س اجلمعية العمومية – احتاد امل�صارف العربية  /بريوت .2009
* ع�ضو جمل�س �إدارة احتاد امل�صارف العربية  /بريوت .2010-2008
* ع�ضو جلنة تدقيق  -احتاد امل�صارف العربية  /بريوت .2010-2008
* رئي�س جلنة قانون الت�أجري التمويلي  /ليبيا (�سابق ًا).
* رئي�س جمل�س �إدارة م�صرف �شمال �أفريقيا (امل�ؤ�س�سة امل�صرفية الأهلية)  /ليبيا (�سابق ًا).
* نائب رئي�س جمل�س �إدارة م�صرف �أفريقيا اال�ستوائية � /أوغندا (�سابق ًا).
* رئي�س جلنة املراجعة واملخاطر  -م�صرف �أفريقيا اال�ستوائية � /أوغندا (�سابق ًا).
* رئي�س جلنة الأ�صول واخل�صوم – م�صرف �أفريقيا اال�ستوائية � /أوغندا (�سابق ًا).
* ع�ضو جمل�س �إدارة ال�شركة الليبية للت�أجري التمويلي (�سابق ًا).
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ال�سيد ا�سماعيل عبداهلل علي امل�سالتي
ممثل امل�صرف الليبي اخلارجي
املن�صب :ع�ضو جمل�س �إدارة
تاريخ امليالد1956/3/17 :
امل�ؤهل العلمي :بكالوريو�س �إدارة �أعمال
* �أمني �سر جمل�س الإدارة  /امل�صرف الليبي اخلارجي من 2014/3/5
ع�ضوياته يف جلان جمل�س �إدارة البنك:
* اللجنة التنفيذية
ع�ضوياته يف هيئات وجمال�س �إدارة �أخرى:
* ع�ضو جمل�س �إدارة م�صرف املغرب العربي لال�ستثمار والتجارة  /اجلزائر 2007-1999
* ع�ضو جمل�س �إدارة م�صرف �شنقيط  /موريتانيا 2012-2007
ال�سيد جهاد علي �أحمد ال�شرع
ممثل امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي  /الأردن
املن�صب :ع�ضو جمل�س �إدارة
تاريخ امليالد1958/3/21 :
امل�ؤهل العلمي :ماج�ستري اقت�صاد  /عام 2003
* مدير دائرة الأبحاث ودعم امل�ساهمات � /صندوق ا�ستثمار �أموال ال�ضمان االجتماعي
ع�ضوياته يف جلان جمل�س �إدارة البنك:
* جلنة التحكم امل�ؤ�س�سي
* جلنة التدقيق
ع�ضوياته يف هيئات وجمال�س �إدارة �أخرى:
* َم ّثل امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي  /الأردن يف عدد من ال�شركات ،وحاليا ميثلها يف ال�شركة الأردنية لل�صحافة والن�شر  /الد�ستور.
ال�سيد فادي خالد مفلح العالونة
ممثل امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي  /الأردن
املن�صب :ع�ضو جمل�س �إدارة
تاريخ امليالد1976/1/21 :
امل�ؤهل العلمي :ماج�ستري مالية  /عام 2003
* رئي�س ق�سم املالية والقرو�ض يف �صندوق ا�ستثمار �أموال ال�ضمان االجتماعي
ع�ضوياته يف جلان جمل�س �إدارة البنك:
* اللجنة التنفيذية
ع�ضوياته يف هيئات وجمال�س �إدارة �أخرى :ال يوجد
الفا�ضل �أحمد بن �سعيد بن حممد املحرزي
ممثل وزارة املالية � /سلطنة عمان
املن�صب :ع�ضو جمل�س �إدارة
تاريخ امليالد1961/11/23 :
امل�ؤهل العلمي :ماج�ستري قانون  /عام 2002
* م�ست�شار جمل�س �إدارة �صندوق تقاعد موظفي اخلدمة املدنية�/سلطنة ُعمان
ع�ضوياته يف جلان جمل�س �إدارة البنك:
* جلنة �إدارة املخاطر
* جلنة التدقيق
* جلنة الرت�شيح واملكاف�أة
ع�ضوياته يف هيئات وجمال�س �إدارة �أخرى:
* ع�ضو جمل�س �إدارة بنك ظفار
* ع�ضو جمل�س �إدارة ال�شركة العاملية لإدارة الفنادق
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مركز كل ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س الإدارة

�إ�سم ع�ضو جمل�س الإدارة

معايل الدكتور مي�شيل عي�سى مو�سى مارتو
ال�شيخ علي بن جا�سم بن حممد �آل ثاين
ال�سيد عبد اهلل مبارك نا�صر �آل خليفة
ال�سيد يو�سف حممود ح�سني النعمة
ال�سيد علي را�شد علي املهندي
ال�سيد رمزي طلعت عبداجلواد مرعي
ال�سيد حمود جا�سم حممد الفالح
ال�سيد �سامي ح�سني من�صورالأنبعي
ال�سيد حممد حممد علي بن يو�سف
ال�سيد ا�سماعيل عبداهلل علي امل�سالتي
ال�سيد جهاد علي �أحمد ال�شرع
ال�سيد فادي خالد مفلح العالونة
الفا�ضل �أحمد 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
2011/4/1
2014/3/9
2009/4/5
2013/7/22
2007/6/14
2012/6/25
2009/2/25
2013/4/16
2005/4/2

اجلهة التي ميثلها

ت�صنيف الع�ضو

تنفيذي – 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
�شركة 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
امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي  /الأردن
غري تنفيذي – غري م�ستقل
غري تنفيذي – م�ستقل
وزارة املالية � /سلطنة عمان

احل�صة يف ر�أ�سمال البنك*

%0.123
%0.004

%34.481

%18.613
%16.181
%15.389
%2.976

عدد الأوراق املالية اململوكة من قبل �أع�ضاء جمل�س الإدارة و�أقاربهم
�إ�سم ع�ضو جمل�س الإدارة

معايل الدكتور مي�شيل عي�سى مو�سى مارتو
ال�شيخ علي بن جا�سم بن حممد �آل ثاين
ال�سيد عبد اهلل مبارك نا�صر �آل خليفة
ال�سيد يو�سف حممود ح�سني النعمة
ال�سيد علي را�شد علي املهندي
ال�سيد رمزي طلعت عبداجلواد مرعي
ال�سيد حمود جا�سم حممد الفالح
ال�سيد �سامي ح�سني من�صورالأنبعي
ال�سيد حممد حممد علي بن يو�سف
ال�سيد ا�سماعيل عبداهلل علي امل�سالتي
ال�سيد جهاد علي �أحمد ال�شرع
ال�سيد فادي خالد مفلح العالونة
الفا�ضل �أحمد بن �سعيد املحرزي

اجلن�سية

�أردنية
قطرية
قطرية
قطرية
قطرية
�أردنية
كويتية
كويتية
ليبية
ليبية
�أردنية
�أردنية
ُعمانية

عدد الأوراق املالية
اململوكة من قبل الع�ضو

عدد الأوراق املالية
اململوكة من قبل الزوجة
والأوالد الق�صر

2013

2014

2013

2014

310,000

310,000

-

-

10,000

10,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ال�شركات امل�سيطر عليها من قبل �أع�ضاء جمل�س الإدارة و�أقاربهم :ال يوجد
القرو�ض املمنوحة من البنك لأع�ضاء جمل�س الإدارة :ال يوجد
العمليات التي متت بني البنك و�أع�ضاء جمل�س الإدارة والأطراف ذوي العالقة بهم :ال يوجد
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اجتماعات جمل�س الإدارة واللجان املنبثقة عنه
�أو ًال :اجتماعات جمل�س الإدارة
عقد جمل�س الإدارة  7اجتماعات خالل عام  ،2014وفيما يلي جدو ًال يبني ح�ضور الأع�ضاء لهذه االجتماعات.
�إ�سم ع�ضو جمل�س الإدارة

معايل الدكتور مي�شيل عي�سى مو�سى مارتو
ال�شيخ علي بن جا�سم بن حممد �آل ثاين
ال�سيد عبد اهلل مبارك نا�صر �آل خليفة
ال�سيد يو�سف حممود ح�سني النعمة
ال�سيد علي را�شد علي املهندي
ال�سيد رمزي طلعت عبداجلواد مرعي
ال�سيد حمود جا�سم حممد الفالح
ال�سيد �سامي ح�سني من�صور الأنبعي
ال�سيد حممد حممد علي بن يو�سف
ال�سيد ا�سماعيل عبداهلل علي امل�سالتي
ال�سيد جهاد علي �أحمد ال�شرع
ال�سيد فادي خالد مفلح العالونة
الفا�ضل �أحمد بن �سعيد املحرزي

عدد مرات احل�ضور
7
6
3
4
5
5
7
4
6
6
7
7
6

ثاني ًا :اجتماعات اللجنة التنفيذية
عقدت اللجنة التنفيذية  4اجتماعات خالل عام  ،2014وفيما يلي جدو ًال يبني ح�ضور �أع�ضاء اللجنة لهذه االجتماعات.
�إ�سم ع�ضو جمل�س الإدارة

ال�سيد عبداهلل مبارك نا�صر �آل خليفة
ال�سيد علي را�شد علي املهندي
ال�سيد رمزي طلعت عبداجلواد مرعي
ال�سيد �سامي ح�سني من�صور الأنبعي
ال�سيد �إ�سماعيل عبداهلل علي امل�سالتي
ال�سيد فادي خالد مفلح العالونة

عدد مرات احل�ضور
3
2
3
3
4
4

ثالث ًا :اجتماعات جلنة التدقيق
عقدت جلنة التدقيق  5اجتماعات خالل عام  ،2014وفيما يلي جدو ًال يبني ح�ضور �أع�ضاء اللجنة لهذه االجتماعات.
�إ�سم ع�ضو جمل�س الإدارة

ال�شيخ علي بن جا�سم بن حممد �آل ثاين
ال�سيد يو�سف حممود ح�سني النعمة
ال�سيد حمود جا�سم حممد الفالح
ال�سيد حممد حممد علي بن يو�سف
ال�سيد جهاد علي �أحمد ال�شرع
الفا�ضل �أحمد بن �سعيد املحرزي
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عدد مرات احل�ضور
4
2
5
4
5
5

رابع ًا :اجتماعات جلنة الرت�شيح واملكاف�أة
عقدت جلنة الرت�شيح واملكاف�أة اجتماع ًا واحد ًا خالل عام  ،2014وفيما يلي جدو ًال يبني ح�ضور �أع�ضاء اللجنة لهذا االجتماع.
�إ�سم ع�ضو جمل�س الإدارة

ال�سيد حممد حممد علي بن يو�سف
ال�سيد علي را�شد علي املهندي
الفا�ضل �أحمد بن �سعيد املحرزي

عدد مرات احل�ضور
1
1
1

خام�س ًا :اجتماعات جلنة �إدارة املخاطر
عقدت جلنة �إدارة املخاطر  4اجتماعات خالل عام  ،2014وفيما يلي جدو ًال يبني ح�ضور �أع�ضاء اللجنة لهذه االجتماعات.
الإ�سم

ال�سيد علي را�شد علي املهندي
ال�سيد يو�سف حممود ح�سني النعمة
الفا�ضل �أحمد بن �سعيد املحرزي
ال�سيد �سامي ح�سني من�صور الأنبعي
ال�سيد عمر زهري عبد الفتاح ملح�س /املدير العام

عدد مرات احل�ضور
3
2
4
1
4

�ساد�س ًا :اجتماعات جلنة التحكم امل�ؤ�س�سي
مل تعقد اللجنة �أي اجتماع خالل عام .2014
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نبذة تعريفية عن الإدارة العليا ذوي ال�سلطة التنفيذية  -كما يف 2014/12/31

ال�سيد عمر زهري عبد الفتاح ملح�س
املن�صب :املدير العام
تاريخ امليالد1960/3/30 :
تاريخ التعيني2002/8/1 :
امل�ؤهل العلمي :ماج�ستري يف �إدارة الأعمال تخ�ص�ص مالية وم�صرفية دولية  /عام 1991
بد�أ ال�سيد عمر ملح�س حياته العملية عام  1985يف بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل ،ثم عمل كنائب للمدير العام لبنك الدوحة
عام  ،1999و�أ�صبح عام  2000مدير ًا رئي�سي ًا يف م�ؤ�س�سة االين�س كابيتال الأمريكية  /مكتب البحرين (وهي من كربى �شركات
�إدارة اال�ستثمار يف العامل) ،ثم عاد والتحق بالبنك عام  2002كمدير لإدارة اخلزينة واال�ستثمار ،وا�ستلم من�صب رئي�س املجموعة
امل�صرفية يف �آذار من عام � 2009إىل �أن ا�ستلم من�صب املدير العام خالل عام .2010
ع�ضوياته يف جلان جمل�س �إدارة البنك:
* جلنة �إدارة املخاطر
* جلنة التحكم امل�ؤ�س�سي
ع�ضوياته يف هيئات وجمال�س �إدارة �أخرى:
* نائب رئي�س جمل�س �إدارة ال�شركة املتخ�ص�صة للت�أجري التمويلي  /الأردن
* ع�ضو جمل�س �إدارة امل�صرف الدويل للتجارة والتمويل � /سورية
* ع�ضو جمل�س �إدارة بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل  /اجلزائر
* ع�ضو جمل�س �إدارة بنك الأردن الدويل  /لندن
* ع�ضو جمل�س �إدارة جمعية البنوك يف الأردن
* ع�ضو هيئة مديري �شركة املركز املايل الدويل  /الأردن
* ع�ضو هيئة مديري مركز امللك عبد اهلل الثاين للت�صميم والتطوير ()KADDB
* ع�ضو جمل�س �صندوق ا�ستثمار �أموال امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي  /الأردن
* ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة توزيع الكهرباء امل�ساهمة العامة  /الأردن
* ع�ضو جمل�س �إدارة معهد الدرا�سات امل�صرفية ،ممث ًال عن البنوك املرخ�صة  /الأردن
ال�سيد �أ�سامه جميل �أحمد احلاج يحيى
املن�صب :نائب املدير العام  /العمليات
تاريخ امليالد1963/11/22 :
تاريخ التعيني1988/8/11 :
امل�ؤهل العلمي :ماج�ستري علوم مالية وم�صرفية  /عام 1995
امل�ؤهل املهني:

* ( / Certification in Control & Risk Self Assessment )CCSAعام  ،2002املعهد الأمريكي للمدققني الداخليني ()The IIA

* ) / Certified Fraud Examiner (CFEعام Association of certified Fraud Examiners - 2007

* ) / Certified Internal Auditor (CIAعام  ،2009املعهد الأمريكي للمدققني الداخليني ()The IIA
بد�أ ال�سيد �أ�سامة احلاج عمله يف بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل يف جمال التدقيق الداخلي ،ثم تدرج بكافة مراتب وظائف التدقيق
الداخلي �إىل �أن تبو�أ من�صب املدقق العام للبنك يف العام  ،2007وقد اكت�سب يف هذه الفرتة اخلربات العلمية والعملية التي �أهلته
لإدارة وتوجيه عمليات التدقيق الداخلي على كافة الأن�شطة لدى البنك ،وا�ستلم رئا�سة جمموعة العمليات يف البنك يف �آذار من العام
 ،2009حيث ي�شغل حالي ًا من�صب نائب املدير العام  /العمليات.
ع�ضوياته يف جلان جمل�س �إدارة البنك :ال يوجد
ع�ضوياته يف هيئات وجمال�س �إدارة �أخرى:
* ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة املن�ش�آت والتجمعات العقارية الأردنية  -نائب رئي�س هيئة املديرين.
* ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة املدن ال�صناعية الأردنية – رئي�س جلنة التدقيق.
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ال�سيد �سيزر هاين عزيز قوالجن
املن�صب :نائب املدير العام  /الأعمال امل�صرفية
تاريخ امليالد1964/8/22 :
تاريخ التعيني2008/11/2 :
امل�ؤهل العلمي :ماج�ستري متويل �شركات  /عام 1997
بد�أ ال�سيد �سيزر حياته العملية يف امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي  /دائرة اال�ستثمار والتمويل ،حيث عمل فيها ملدة �سبع �سنوات.
بعد ذلك ان�ضم �إىل �شركة �آرثر �أندر�سون يف اململكة العربية ال�سعودية كمدير رئي�سي يف ن�شاط متويل ال�شركات وملدة �ست �سنوات
قبل �أن ينتقل �إىل البنك ال�سعودي الأمريكي (�سامبا) كم�ساعد مدير عام ملجموعة اال�ستثمار والتمويل .وقبل ان�ضمام ال�سيد �سيزر
�إىل بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل عمل كرئي�س تنفيذي ل�شركة �أبرام لال�ستثمار ال�صناعي والتجاري يف اململكة العربية ال�سعودية.
ع�ضوياته يف جلان جمل�س �إدارة البنك :ال يوجد
ع�ضوياته يف هيئات وجمال�س �إدارة �أخرى:
* ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة ال�شرق الأو�سط خلدمات الدفع
* ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة اال�ستعالم االئتماين  /الأردن
* ع�ضو جلنة تنفيذية  -بنك الأردن الدويل  /لندن
ال�سيد ايهاب غازي كامل ال�سعدي
املن�صب :م�ساعد املدير العام ل�ش�ؤون اال�ستثمار ومتويل امل�شاريع الكبرية
تاريخ امليالد1962/10/2 :
تاريخ التعيني2013/11/25 :
امل�ؤهل العلمي :ماج�ستري �إدارة مالية  /عام 1990
امل�ؤهل املهني:
* �شهادة ) / Certified Public Accountant (CPAعام 1991
ميتلك ال�سيد ايهاب ال�سعدي خربات وا�سعة ومميزة يف جمال الـ ـ ـ  Investment Bankingمبا فيها متويل امل�شاريع الكربى واالندماج
والتملك واال�ست�شارات املالية .بد�أ ال�سيد ايهاب حياته العملية مع �شركة  Grant Thorntonيف �شيكاغو ومن ثم عمل لدى �شركة �آرثر
�أندر�سن يف عمان ودبي لعدة �سنوات يف جمال الـ  ،Investment Bankingهذا وجتدر الإ�شارة �إىل �أن ال�سيد ايهاب ال�سعدي كان
قد عمل لدى بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل مبن�صب مدير تنفيذي  /اال�ستثمار ومتويل امل�شاريع الكبرية خالل الفرتة .2008 -2001
ع�ضوياته يف جلان جمل�س �إدارة البنك :ال يوجد
ع�ضوياته يف هيئات وجمال�س �إدارة �أخرى:
* ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة �سرايا العقبة ممث ًال عن �صندوق ا�ستثمار �أموال ال�ضمان االجتماعي  /الأردن خالل الفرتة .2013 -2007
* ع�ضو جمل�س �إدارة ال�شركة املتخ�ص�صة للت�أجري التمويلي خالل الفرتة .2008 -2005
* ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة فل�سطني للتنمية واال�ستثمار  PADICOخالل الفرتة .2007 -2005
* ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة جوردانف�ست خالل الفرتة .2005 -2004
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ال�سيد حممد علي حممد �إبراهيم
املن�صب :م�ساعد املدير العام ل�ش�ؤون الأعمال امل�صرفية لل�شركات
تاريخ امليالد1969/2/26 :
تاريخ التعيني2004/11/4 :
امل�ؤهل العلمي :دبلوم حما�سبة  /عام 1988
�شغل ال�سيد حممد �إبراهيم منا�صب �إدارية يف عدة بنوك حملية و�إقليمية ودولية يف الأردن.
ع�ضوياته يف جلان جمل�س �إدارة البنك :ال يوجد
ع�ضوياته يف هيئات وجمال�س �إدارة �أخرى:
* ع�ضو جمل�س �إدارة ال�شركة املتخ�ص�صة للت�أجري التمويلي
* ع�ضو هيئة مديري �شركة املركز املايل الدويل
* ع�ضو جمعية رجال الأعمال الأردنيني
* ع�ضو احتاد رجال الأعمال العرب
* ع�ضو جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية  /جيبا
ال�سيد ريا�ض علي �أحمد طويل
املن�صب :م�ساعد املدير العام ل�ش�ؤون اخلزينة
تاريخ امليالد1971/9/1 :
تاريخ التعيني2007/7/22 :
امل�ؤهل العلمي :بكالوريو�س اقت�صاد  /عام 1992
امل�ؤهل املهني� :شهادة ) / Chartered Financial Analyst (CFAعام 2000
�إنطلقت امل�سرية العملية لل�سيد ريا�ض طويل كمتعامل عمالت �أجنبية لدى �إدارة اخلزينة يف بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل خالل
عام  ،1992وتدرج يف عدة وظائف هامة تعك�س خربته وكفاءته املتميزة يف جماالت التدقيق الداخلي واال�ستثمارات الدولية ،ثم عمل
لدى عدد من البنوك الأردنية والإقليمية (بنك املال الأردين وامل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية  /البحرين) ،ليعود ويلتحق بالبنك يف العام
 2007مدير ًا ملركز اال�ستثمارات الدولية �إىل �أن ا�ستلم من�صبه احلايل م�ساعد املدير العام ل�ش�ؤون اخلزينة.
ع�ضوياته يف جلان جمل�س �إدارة البنك :ال يوجد
ع�ضوياته يف هيئات وجمال�س �إدارة �أخرى:
* ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة ال�ضمان لال�ستثمار
ال�سيد �أمين عبداهلل �صالح عبداهلل
املن�صب :م�ساعد املدير العام ل�ش�ؤون اخلدمات امل�صرفية للأفراد
تاريخ امليالد1962/4/1 :
تاريخ التعيني1989/1/18 :
امل�ؤهل العلمي :بكالوريو�س حما�سبة  /عام 1986
ميتلك ال�سيد �أمين عبداهلل خربة م�صرفية طويلة ومتنوعة جتاوزت  25عام ًا ،عمل خاللها يف العديد من املجاالت �شملت "التدريب
والتدقيق الداخلي و�إدارة الفروع" ،هذا وتركزت خرباته يف �إدارة اخلدمات امل�صرفية للأفراد� ،إذ تدرج باملنا�صب التي تقلدها خالل
الفرتة  2013-2002من مدير فرع �إىل مدير منطقة فمدير تنفيذي لدائرة فروع الأردن �إىل �أن �أ�صبح م�ساعد مدير عام ل�ش�ؤون
اخلدمات امل�صرفية للأفراد يف عام  ،2013ومما يجدر ذكره �أن ال�سيد �أمين عبداهلل كان ع�ضو ًا يف هيئة املديرين ل�شركة فيزا الأردن
خالل الفرتة .2011-2009
ع�ضوياته يف جلان جمل�س �إدارة البنك :ال يوجد
ع�ضوياته يف هيئات وجمال�س �إدارة �أخرى:
* نائب رئي�س هيئة املديرين – ال�شركة الأردنية لال�ستثمارات العقارية
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ال�سيد عادل �إبراهيم جرب �أ�سعد
املن�صب :م�ساعد املدير العام ل�ش�ؤون االئتمان
تاريخ امليالد1967/1/29 :
تاريخ التعيني1994/1/2 :
امل�ؤهل العلمي :ماج�ستري �إدارة �أعمال  /عام 1993
امل�ؤهل املهني:
* �شهادة ( / Certified Anti-Money laundering Specialist )CAMSعام 2004
* �شهادة ( / Certified Public Accountant )CPAعام 1998
بد�أ ال�سيد عادل �أ�سعد حياته العملية مع بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل ،ومنذ تعيينه يف البنك بداية عام  1994اكت�سب خربات
عملية عديدة يف جماالت خمتلفة �أهمها :االئتمان واملخاطر والتحليل املايل والإدارة املالية ،وتقلد خالل تلك الفرتة عدة منا�صب
�إدارية متثلت يف مدير �إدارة املخاطر ،ومدير مركز ائتمان ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة ،ثم مدير ًا تنفيذي ًا لإدارة مراجعة االئتمان،
حتى �أ�صبح الآن ي�شغل من�صب م�ساعد املدير العام ل�ش�ؤون االئتمان ،يذكر �أن ال�سيد عادل ح�صل عام  2001على منحة Fulbright
ممث ًال عن الأردن للدرا�سة والتدريب يف جامعة بو�سطن يف الواليات املتحدة الأمريكية ح�صل خاللها على تدريب يف البنك الفيدرايل
الأمريكي ،والبنك الدويل ،وهيئة الأوراق املالية الأمريكية .كما عمل يف �إدارة املخاطر يف  Citizens Bankيف الواليات املتحدة
الأمريكية وح�صل على دورات يف م�ؤ�س�سات مرموقة �أخرى.
ع�ضوياته يف جلان جمل�س �إدارة البنك :ال يوجد
ع�ضوياته يف هيئات وجمال�س �إدارة �أخرى:
* ع�ضو جمل�س �إدارة ال�شركة الأردنية لإعادة متويل الرهن العقاري
* ع�ضو جمل�س �إدارة ال�شركة الأردنية ل�ضمان القرو�ض
ال�سيد خالد حممود علي الذهبي
املن�صب :م�ساعد املدير العام لل�ش�ؤون املالية
تاريخ امليالد1963/6/20 :
تاريخ التعيني1985/8/3 :
امل�ؤهل العلمي :بكالوريو�س حما�سبة  /عام 1985
امل�ؤهل املهني / CPA :عام 1995
ميتلك ال�سيد خالد الذهبي خربات طويلة ومتنوعة يف جماالت املحا�سبة والرقابة املالية والتحليل املايل وال�ضريبة والتخطيط املايل
وتطوير ال�سيا�سات والإجراءات والأنظمة املحا�سبية.
ع�ضوياته يف جلان جمل�س �إدارة البنك :ال يوجد
ع�ضوياته يف هيئات وجمال�س �إدارة �أخرى:
* ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة م�صانع االحتاد لإنتاج التبغ وال�سجائر 2011-2006
* رئي�س جلنة التدقيق � /شركة م�صانع االحتاد لإنتاج التبغ وال�سجائر 2011-2006
الدكتور حممد عبد الفتاح حممد تركي
املن�صب :املدقق العام
تاريخ امليالد1963/4/19 :
تاريخ التعيني1988/12/3 :
امل�ؤهل العلمي :دكتوراة متويل  /عام 2006
ً
عمل الدكتور حممد تركي لدى بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل فرتة تزيد عن �ستة وع�شرون عاما ،وتركزت خرباته امل�صرفية يف
�أعمال التدقيق ،حيث تدرج بكافة مراتب التدقيق الداخلي و�صو ًال �إىل من�صبه احلايل (املدقق العام) ،وقد ا�ستطاع خالل فرتة عمله
يف البنك اجلمع بني التميز العلمي والعملي وذلك بح�صوله على �شهادة الدكتوراة يف جمال التمويل.
ع�ضوياته يف جلان جمل�س �إدارة البنك :ال يوجد
ع�ضوياته يف هيئات وجمال�س �إدارة �أخرى :ال يوجد
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ال�سيد توفيق �سالمة توفيق �سالمة
املن�صب :مدير تنفيذي  /دائرة العمليات
تاريخ امليالد1958/5/3 :
تاريخ التعيني1989/11/1 :
امل�ؤهل العلمي :بكالوريو�س اقت�صاد وعلوم ادارية  /عام 1980
بد�أ ال�سيد توفيق �سالمة عمله يف البنك الأردين الكويتي يف عام  1982ثم التحق ببنك الإ�سكان للتجارة والتمويل يف عام  ،1989ولديه
خربة وا�سعة يف العمليات امل�صرفية املختلفة وخا�صة يف املجاالت التالية :االعتمادات امل�ستندية ،والكفاالت ،وبوال�ص التح�صيل،
واحلواالت وال�سويفت ،وعمليات اخلزينة ،وعمليات االئتمان ،والبطاقات.
ع�ضوياته يف جلان جمل�س �إدارة البنك :ال يوجد
ع�ضوياته يف هيئات وجمال�س �إدارة �أخرى :ال يوجد
ال�سيد حممود حممد داود الأدغم
املن�صب :مدير تنفيذي  /دائرة املخاطر
تاريخ امليالد1969/9/12 :
تاريخ التعيني2010/11/1 :
امل�ؤهل العلمي :بكالوريو�س حما�سبة  /عام 1992
امل�ؤهل املهني / Certified Internal Auditor (CIA) :عام  ،2005املعهد الأمريكي للمدققني الداخليني ()The IIA
بد�أ ال�سيد حممود الأدغم م�سريته العملية منذ بداية عام  1993كمقدر �ضريبة يف دائرة �ضريبة الدخل وملدة �سنتني ،كما ميتلك
ال�سيد حممود �ستة ع�شر عام ًا من اخلربة امل�صرفية قبل التحاقه بالعمل لدى بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل وقد تركزت يف جمال
التدقيق الداخلي يف عدد من البنوك املحلية واخلارجية ،حيث بد�أ م�سريته امل�صرفية عام  1995يف بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل
كمدقق داخلي لعمليات االئتمان واملخاطر ،ويف عام  2006عمل مدير تدقيق لعمليات االئتمان واملخاطر لدى بنك الدوحة والبنك
الأردين الكويتي ،ثم ان�ضم يف عام � 2007إىل البنك العربي يف �سورية و�شغل من�صب مدير التدقيق الداخلي ملدة تزيد عن ثالث
�سنوات ،ليعود ويلتحق ببنك الإ�سكان يف عام  2010مدير ًا تنفيذي ًا لدائرة املخاطر.
ع�ضوياته يف جلان جمل�س �إدارة البنك :ال يوجد
ع�ضوياته يف هيئات وجمال�س �إدارة �أخرى :ال يوجد
ال�سيد نايف ها�شم نايف احل�سني
املن�صب :مدير تنفيذي  /دائرة مراقبة االمتثال
تاريخ امليالد1979/10/14 :
تاريخ التعيني2013/7/15 :
امل�ؤهل العلمي :ماج�ستري اقت�صاد مايل  /عام 2005
امل�ؤهل املهني /Certified Anti Money Laundering Specialist (CAMS( :عام 2008
ان�ضم ال�سيد نايف احل�سني �إىل �أ�سرة بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل قبل �أكرث من � 12سنة ،وهي بداية حياته العملية ،ثم انتقل خالل
العام  2013للعمل لدى البنك العربي  /الأردن لفرتة وجيزة ،ليعود ويلتحق بالبنك يف نف�س العام مبن�صب مدير تنفيذي  /دائرة
مراقبة االمتثال ،هذا وقد ارتبط عمل ال�سيد نايف ب�شكل �أ�سا�سي مبجاالت مكافحة غ�سل الأموال ،ومتويل االرهاب ،ومراقبة االمتثال.
ع�ضوياته يف جلان جمل�س �إدارة البنك :ال يوجد
ع�ضوياته يف هيئات وجمال�س �إدارة �أخرى :ال يوجد

136

ال�سيد وائل �إ�سماعيل حممود ع�صفور
املن�صب :امل�ست�شار القانوين
تاريخ امليالد1972/7/26 :
تاريخ التعيني2008/6/1 :
امل�ؤهل العلمي :بكالوريو�س حقوق  /عام 1994
اخلربات العملية
* ع�ضو نقابة املحامني الأردنيني منذ عام 1994
* م�ساعد �أمني �سر جمل�س �إدارة بنك الإ�سكان منذ عام 2009
* م�ست�شار قانوين � /شركة املركز املايل الدويل منذ عام 2007
* م�ست�شار قانوين � /صندوق بنك الإ�سكان للأوراق املالية منذ عام 2006
* م�ست�شار قانوين � /شركة الإ�سكان لإدارة احلدائق – �شركة غري ربحية منذ عام 2014
* ع�ضو اللجنة القانونية  /جمعية البنوك يف الأردن منذ عام 2005
بد�أ ال�سيد وائل ع�صفور حياته العملية عام  1996كمحامي متفرغ يف مكتبه اخلا�ص ،ثم ان�ضم �إىل بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل،
ويتمتع بخربات وا�سعة يف جماالت العمل القانوين واملعامالت التجارية وامل�صرفية وقانون ال�شركات والتحكيم والأوراق املالية.
ع�ضوياته يف جلان جمل�س �إدارة البنك :ال يوجد
ع�ضوياته يف هيئات وجمال�س �إدارة �أخرى :ال يوجد
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اجلن�سية

املن�صب

املدير العام
نائب املدير العام  /العمليات
نائب املدير العام  /الأعمال امل�صرفية
م�ساعد املدير العام ل�ش�ؤون اال�ستثمار ومتويل امل�شاريع الكبرية
م�ساعد املدير العام ل�ش�ؤون الأعمال امل�صرفية لل�شركات
م�ساعد املدير العام ل�ش�ؤون اخلزينة
م�ساعد املدير العام ل�ش�ؤون اخلدمات امل�صرفية للأفراد
م�ساعد املدير العام ل�ش�ؤون االئتمان
م�ساعد املدير العام لل�ش�ؤون املالية
املدقق العام
مدير تنفيذي  /دائرة العمليات
مدير تنفيذي  /دائرة املخاطر
مدير تنفيذي  /دائرة مراقبة االمتثال
امل�ست�شار القانوين

عدد الأوراق املالية اململوكة من قبل �أع�ضاء الإدارة التنفيذية العليا و�أقاربهم

�إ�سم ع�ضو الإدارة العليا

ال�سيد عمر زهري عبدالفتاح ملح�س
ال�سيد �أ�سامه جميل �أحمد احلاج يحيى
ال�سيد �سيزر هاين عزيز قوالجن
ال�سيد ايهاب غازي كامل ال�سعدي
ال�سيد حممد علي حممد �إبراهيم
ال�سيد ريا�ض علي �أحمد طويل
ال�سيد �أمين عبداهلل �صالح عبداهلل
ال�سيد عادل �إبراهيم جرب �أ�سعد
ال�سيد خالد حممود علي الذهبي
الدكتور حممد عبد الفتاح حممد تركي
ال�سيد توفيق �سالمة توفيق �سالمة
ال�سيد حممود حممد داود الأدغم
ال�سيد نايف ها�شم نايف احل�سني
ال�سيد وائل �إ�سماعيل حممود ع�صفور

�أردنية
�أردنية
�أردنية
�أردنية
�أردنية
�أردنية
�أردنية
�أردنية
�أردنية
�أردنية
�أردنية
�أردنية
�أردنية
�أردنية

-

10,000
2,000
-

10,000
2,000
-

عدد الأوراق املالية اململوكة من عدد الأوراق املالية اململوكة من
قبل الزوجة والأوالد الق�صر
قبل الع�ضو
2014
2013
2014
2013
-
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املن�صب

املدير العام
نائب املدير العام  /العمليات
نائب املدير العام  /الأعمال امل�صرفية
م�ساعد املدير العام ل�ش�ؤون اال�ستثمار ومتويل امل�شاريع الكبرية
م�ساعد املدير العام ل�ش�ؤون الأعمال امل�صرفية لل�شركات
م�ساعد املدير العام ل�ش�ؤون اخلزينة
م�ساعد املدير العام ل�ش�ؤون اخلدمات امل�صرفية للأفراد
م�ساعد املدير العام ل�ش�ؤون االئتمان
م�ساعد املدير العام لل�ش�ؤون املالية
املدقق العام
مدير تنفيذي  /دائرة العمليات
مدير تنفيذي  /دائرة املخاطر
مدير تنفيذي  /دائرة مراقبة االمتثال
امل�ست�شار القانوين

ال�شركات امل�سيطر عليها من قبل �أع�ضاء الإدارة التنفيذية العليا و�أقاربهم

�إ�سم ع�ضو الإدارة العليا

ال�سيد عمر زهري عبدالفتاح ملح�س
ال�سيد �أ�سامه جميل �أحمد احلاج يحيى
ال�سيد �سيزر هاين عزيز قوالجن
ال�سيد ايهاب غازي كامل ال�سعدي
ال�سيد حممد علي حممد �إبراهيم
ال�سيد ريا�ض علي �أحمد طويل
ال�سيد �أمين عبداهلل �صالح عبداهلل
ال�سيد عادل �إبراهيم جرب �أ�سعد
ال�سيد خالد حممود علي الذهبي
الدكتور حممد عبد الفتاح حممد تركي
ال�سيد توفيق �سالمة توفيق �سالمة
ال�سيد حممود حممد داود الأدغم
ال�سيد نايف ها�شم نايف احل�سني
ال�سيد وائل �إ�سماعيل حممود ع�صفور

�أردنية
�أردنية
�أردنية
�أردنية
�أردنية
�أردنية
�أردنية
�أردنية
�أردنية
�أردنية
�أردنية
�أردنية
�أردنية
�أردنية
-

-

-

ال�شركات امل�سيطر عليها
من قبل الع�ضو
2014
2013

-

-

ال�شركات امل�سيطر عليها من قبل
الزوجة والأوالد الق�صر
2014
2013
-

ال�شركة الكندية ال�شركة الكندية
خلدمات القهوة خلدمات القهوة

-
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�إجمايل املزايا
ال�سنوية
153,200
181,041
150,285
150,286
157,835
95,348
61,388
188,513
127,875
174,398
175,600
180,378
160,331
198,044

نفقات ال�سفر
ال�سنوية
12,653
3,297
3,298
5,497
4,398
9,425
3,804
6,010
7,212
1,290
1,290
24,306

املكاف�آت ال�سنوية
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
2,143
5,000
5,000
5,000
3,571
5,000

(دينار )

�سيا�سة املكاف�آت
يعتمد البنك �سيا�سة مكاف�آت تركز على حتفيز الأداء املتميز ،وذلك من خالل تخ�صي�ص ن�سبة من الأرباح بعد ال�ضريبة لهذه الغاية ت�صل �إىل  ،%5وتوزع على املوظفني ا�ستناد ًا �إىل نظام خا�ص يربط
ن�سب االجناز ومتحققات الأهداف وم�ستويات الأداء مع املكاف�أة.

مزايا ومكاف�آت كل من رئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة خالل عام

الإ�سم

املن�صب

الرواتب
ال�سنوية
الإجمالية

بدل التنقالت
ال�سنوية

رئي�س جمل�س الإدارة
معايل الدكتور مي�شيل عي�سى مو�سى مارتو
148,200
نائب رئي�س جمل�س الإدارة
ال�شيخ علي بن جا�سم بن حممد �آل ثاين
163,388
بنك قطر الوطني وميثله*:
ع�ضو جمل�س الإدارة
ال�سيد عبد اهلل مبارك نا�صر �آل خليفة
141,988
ع�ضو جمل�س الإدارة
ال�سيد يو�سف حممود ح�سني النعمة
141,988
ع�ضو جمل�س الإدارة
147,338
ال�سيد علي را�شد علي املهندي
ع�ضو جمل�س الإدارة
ال�سيد رمزي طلعت عبداجلواد مرعي **
90,950
ع�ضو جمل�س الإدارة
ال�سيد علي �أحمد زايد الكواري **
56,388
املجموعة اال�ستثمارية العقارية الكويتية وميثلها*:
ع�ضو جمل�س الإدارة
ال�سيد حمود جا�سم حممد الفالح
174,088
ع�ضو جمل�س الإدارة
ال�سيد �سامي ح�سني من�صور الأنبعي
121,928
امل�صرف الليبي اخلارجي وميثله:
ع�ضو جمل�س الإدارة
ال�سيد حممد حممد علي بن يو�سف
163,388
ع�ضو جمل�س الإدارة
ال�سيد ا�سماعيل عبداهلل علي امل�سالتي
163,388
امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي  /الأردن وميثلها*:
ع�ضو جمل�س الإدارة
ال�سيد جهاد علي �أحمد ال�شرع
174,088
ع�ضو جمل�س الإدارة
ال�سيد فادي خالد مفلح العالونه
155,470
وزارة املالية � /سلطنة عمان وميثلها:
ع�ضو جمل�س الإدارة
الفا�ضل �أحمد بن �سعيد املحرزي
168,738
* كافة املبالغ املبينة يف اجلدول تدفع للم�ؤ�س�سة التي ميثلها ع�ضو جمل�س الإدارة ولي�س له �شخ�صي ًا.
** مت تعيني ال�سيد رمزي طلعت مرعي ممث ًال عن بنك قطر الوطني اعتبار ًا من تاريخ  2014/3/9بد ًال من ال�سيد علي �أحمد الكواري.
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مزايا ومكاف�آت الإدارة التنفيذية العليا خالل عام

اال�سم

2014

املن�صب

معايل الدكتور مي�شيل عي�سى مو�سى مارتو رئي�س جمل�س الإدارة
املدير العام
ال�سيد عمر زهري عبدالفتاح ملح�س
ال�سيد �أ�سامه جميل �أحمد احلاج يحيى نائب املدير العام  /العمليات
نائب املدير العام  /الأعمال امل�صرفية
ال�سيد �سيزر هاين عزيز قوالجن
م�ساعد املدير العام ل�ش�ؤون اال�ستثمار ومتويل امل�شاريع الكبرية
ال�سيد ايهاب غازي كامل ال�سعدي
م�ساعد املدير العام ل�ش�ؤون الأعمال امل�صرفية لل�شركات
ال�سيد حممد علي حممد �إبراهيم
م�ساعد املدير العام ل�ش�ؤون اخلزينة
ال�سيد ريا�ض علي �أحمد طويل
م�ساعد املدير العام ل�ش�ؤون اخلدمات امل�صرفية للأفراد
ال�سيد �أمين عبداهلل �صالح عبداهلل
م�ساعد املدير العام ل�ش�ؤون االئتمان
ال�سيد عادل �إبراهيم جرب �أ�سعد
م�ساعد املدير العام لل�ش�ؤون املالية
ال�سيد خالد حممود علي الذهبي
الدكتور حممد عبدالفتاح حممد تركي املدقق العام
مدير تنفيذي  /دائرة العمليات
ال�سيد توفيق �سالمة توفيق �سالمة
مدير تنفيذي  /دائرة املخاطر
ال�سيد حممود حممد داود الأدغم
مدير تنفيذي  /دائرة مراقبة االمتثال
ال�سيد نايف ها�شم نايف احل�سني
امل�ست�شار القانوين
ال�سيد وائل �إ�سماعيل حممود ع�صفور

نفقات ال�سفر
ال�سنوية
10,750
12,500
3,800
4,200
2,600
1,000
1,400
3,800
1,200
2,440
1,800
600

املكاف�آت
ال�سنوية
548,251
435,120
58,521
63,293
40,550
33,725
24,368
31,832
31,832
28,560
16,194
6,737
7,013
14,550

بدل التنقالت
ال�سنوية
2,880
2,880
2,880
2,880
2,880
1,633
2,880
2,880
2,880
1,200
1,200
1,198
1,200

الرواتب
ال�سنوية
الإجمالية
581,146
461,227
199,699
214,920
189,120
172,164
143,226
138,686
136,166
136,166
122,156
92,208
58,192
62,323
82,352

(دينار )

�إجمايل املزايا
ال�سنوية
1,140,147
908,847
264,900
285,293
194,600
215,594
180,831
164,687
172,278
170,878
157,396
110,802
68,569
72,334
98,702
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امل�ساهمني الذين ميلكون � %1أو �أكرث من ر�أ�سمال البنك

بنك قطر الوطني

2013

عدد الأ�سهم

86,892,662

املجموعة اال�ستثمارية
العقارية الكويتية

امل�صرف الليبي اخلارجي

اال�سم
الن�سبة �إىل
ر�أ�س املال
%34.481

46,904,045

40,737,248

38,780,231

11,204,338

7,500,000

وزارة املالية � /سلطنة عمان

املجموع

امل�ستفيد النهائي

بنك قطر الوطني

%18.613
%16.166
%15.389
%4.446
%2.976

232,018,524

امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان
االجتماعي  /الأردن
�شركة اال�ستثمارات اخلارجية
الإيرانية

املجموعة اال�ستثمارية
العقارية الكويتية
امل�صرف الليبي
اخلارجي
امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان
االجتماعي  /الأردن
�شركة اال�ستثمارات
اخلارجية الإيرانية
وزارة املالية � /سلطنة
عمان

%92.071

عدد امل�ساهمني الأردنيني  2800م�ساهم ًا ،ت�شكل ن�سبة ملكيتهم من ر�أ�س املال .%19.5

عدد امل�ساهمني العرب والأجانب  472م�ساهم ًا ،ت�شكل ن�سبة ملكيتهم من ر�أ�س املال .%80.5

امل�ستفيد النهائي

بنك قطر الوطني

الن�سبة �إىل
ر�أ�س املال
%34.481

عدد الأ�سهم
86,892,662
46,904,045

طبيعة الرهن
على امل�ساهمات
(كلي/جزئي)
-

2014

طبيعة الرهن
على امل�ساهمات
(كلي/جزئي)
%18.613
40,776,143
38,780,231

-

-

-

-

%16.181
%15.389

-

11,364,996
7,500,000

%4.510
%2.976

232,218,077

املجموعة اال�ستثمارية
العقارية الكويتية
امل�صرف الليبي
اخلارجي
امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان
االجتماعي  /الأردن
�شركة اال�ستثمارات
اخلارجية الإيرانية
وزارة املالية� /سلطنة
عمان
%92.150

ك�شف التوزيع الن�سبي لفئات امل�ساهمني كما هو الو�ضع بتاريخ 2014/12/31

عدد امل�ساهمني

جمموع الأ�سهم للفئة

الن�سبة اىل ر�أ�س املال

فئة امل�ساهمني

2,268

666,622

%0.265

10,000 - 1,001

833

2,566,114

%1.018

100,000 - 10,001

133

3,606,886

%1.431

1,000,000 - 100,001

26

6,984,947

%2.772

10,000,000 - 1,000,001

2

3,150,655

%1.250

1,000 - 1

�أكرث من ع�شرة ماليني �سهم
252,000,000
3,268
املجموع
* �أحد هذه امل�ساهمات تخ�ص حكومة �سلطنة ُعمان وت�شمل م�ساهمة وزارة املالية و�أربعة �صناديق حكومية.
*6

235,024,776

%93.264
%100

الو�ضع التناف�سي للبنك وح�صته من ال�سوق املحلي
احل�صة ال�سوقية لفروع البنك يف الأردن يف نهاية العام 2014
البيان

املوجودات
�إجمايل ودائع العمالء
القرو�ض والت�سهيالت االئتمانية

احل�صة ال�سوقية
%15.0
%15.3
%11.3

درجة االعتماد على موردين حمددين و � /أو عمالء رئي�سيني (حملي ًا وخارجي ًا)
ال يوجد اعتماد على موردين حمددين �أو عمالء رئي�سيني حملي ًا وخارجي ًا ي�شكلون  %10ف�أكرث من �إجمايل امل�شرتيات و � /أو املبيعات
�أو الإيرادات.
و�صف لأي حماية حكومية �أو امتيازات يتمتع بها البنك �أو �أي من منتجاته ،وو�صف لأي براءات اخرتاع �أو حقوق امتياز
ال يتمتع البنك �أو �أي من منتجاته ب�أية حماية حكومية �أو امتيازات مبوجب القوانني والأنظمة ،ومل يح�صل البنك على براءات اخرتاع
�أو حقوق امتياز.

و�صف لأي قرارات حكومية �صادرة عن احلكومة �أو املنظمات الدولية �أو غريها لها �أثر مادي على عمل البنك
�أو منتجاته �أو قدراته التناف�سية
ال توجد �أية قرارات �صادرة عن احلكومة �أو املنظمات الدولية �أو غريها لها �أثر مادي على البنك �أو منتجاته �أو قدراته التناف�سية.
والبنك يطبق معايري اجلودة الدولية.
�إدارة املخاطر يف البنك
يتعر�ض البنك بطبيعة عمله ملجموعة من املخاطر ،وهذه املخاطر مبينة يف الإي�ضاح رقم  40الوارد يف القوائم املالية لعام ،2014
ويتم �إدارة املخاطر يف البنك من خالل دائرة �إدارة املخاطر وهي دائرة م�ستقلة عن �أن�شطة العمل لدى البنك وتقوم ب�إدارة خماطر
االئتمان وخماطر ال�سوق وخماطر ال�سيولة واملخاطر الت�شغيلية وفق منهجية متكاملة ومركزية داخل البنك مع وجود �أنظمة ت�ساعد
على �إدارة املخاطر ،وترتبط دائرة �إدارة املخاطر �إداري ًا باملدير العام ووظيفي ًا بلجنة �إدارة املخاطر املنبثقة عن جمل�س الإدارة،
ويظهر ال�شكل التايل الهيكل التنظيمي لهذه الدائرة:
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الإجنازات التي حققها البنك مدعمة بالأرقام ،وو�صف للأحداث الهامة التي مر بها البنك خالل عام 2014

مبينة يف حتليل الأداء املايل للبنك.

الأثر املايل لعمليات ذات طبيعة غري متكررة حدثت خالل العام  2014وال تدخل �ضمن الن�شاط الرئي�سي للبنك
مل حتدث عمليات ذات طبيعة غري متكررة �أو �أية �أمور جوهرية ال تدخل �ضمن الن�شاط الرئي�سي للبنك.
تطور الأرباح و�صايف حقوق امل�ساهمني و�سعر ال�سهم والأرباح املوزعة
مبينة يف حتليل الأداء املايل للبنك.
حتليل املركز املايل للبنك ونتائج �أعماله خالل العام 2014

مبني يف حتليل الأداء املايل للبنك.

التطورات امل�ستقبلية الهامة مبا يف ذلك �أي تو�سعات �أو م�شروعات جديدة ،واخلطة امل�ستقبلية للبنك
مبينة يف اخلطة امل�ستقبلية للبنك لعام .2015
�أتعاب املدققني لعام 2014
									
		

البيان

(دينار )

�أتعاب التدقيق

ا�ست�شارات و�أتعاب �أخرى

املجموع

فروع الأردن

100,875

74,096

174,971

فروع فل�سطني

25,754

7,482

33,236

فرع البحرين

30,046

-

30,046

امل�صرف الدويل للتجارة والتمويل � /سورية

42,540

-

42,540

بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل  /اجلزائر

62,740

-

62,740

بنك الأردن الدويل  /لندن

115,662

107,932

223,594

ال�شركة املتخ�ص�صة للت�أجري التمويلي

4,323

�شركة املركز املايل الدويل

4,323

ال�شركة الأردنية لال�ستثمارات العقارية واخلدمات التجارية

2,010

املجموع

388,273

3,351
-

192,861

4,323
7,674
2,010

581,134
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التربعات واملنح لعام 2014
 -1التربعات النقدية

بلغت قيمة التربعات النقدية التي قدمها البنك خالل العام  2014حوايل  6.8مليون دينار ،وفيما يلي جدو ًال يبني اجلهات الرئي�سية
التي مت التربع لها:
(دينار )
اجلهة املتربع لها

اجلهة املتربع لها

مبلغ التربع

مبلغ التربع

جمعية قرى الأطفال SOS

15,000

ال�صندوق الأردين الها�شمي للتنمية الب�شرية

75,000

منتدى الفكر العربي

15,000

مديرية الأمن العام

61,973

اجلمعية امللكية للفنون اجلميلة

15,000

الأكادميية امللكية

56,720

تكية �أم علي

10,000

م�ؤ�س�سة احل�سني لل�سرطان

55,000

الق�ضاء الع�سكري

10,000

مركز جمعية ال�شابات امل�سلمات

33,000

اجلمعية العلمية امللكية

10,000

م�ؤ�س�سة نهر الأردن

30,000

املركز الوطني للثقافة والفنون

10,000

مدر�سة البكالوريا عمان

20,000

جمعية احل�سني  /مركز الأردن
والدمج ال�شامل

10,000

مهرجان جر�ش للثقافة والفنون

20,000

نادي اجليل اجلديد

10,000

معهد االعالم الأردين

20,000

�أخرى

128,217

�صندوق الأمان مل�ستقبل الأيتام

18,000

�أمانة عمان الكربى

*6,179,103

املجموع

6,802,013

* ميثل هذا املبلغ كلفة �إن�شاء "حديقة بنك الإ�سكان" يف منطقة عبدون يف عمان ،والتي ت�شتمل على �ساحات ومالعب وم�سطحات
خ�ضراء ومباين و�إن�شاءات للغايات واال�ستخدامات املتعددة ،حيث قام البنك خالل عام  2014بتوقيع اتفاقية مع �أمانة عمان الكربى
تربع البنك مبوجبها بهذه احلديقة �إىل الأمانة �إىل جانب التزام البنك بامل�ساهمة �سنوي ًا يف كلفة رعاية ا�ستمرارية �إدارة وتطوير
هذه احلديقة.
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 -2التربعات العينية
بلغت القيمة اال�سمية للمواد العينية التي مت التربع بها حوايل � 89ألف دينار ،وفيما يلي جدو ًال يبني اجلهات الرئي�سية التي مت التربع لها:
		
(دينار )
							
		
اجلهة املتربع لها

القيمة املادية
للمادة املتربع بها *

بلدية الزرقاء
جمعية ديوان �أبناء وادي مو�سى
الأمن العام
مدر�سة �سامل الأ�سا�سية املختلطة  /املوقر
نادي ال�شيخ ح�سني الريا�ضي  /ال�شونة ال�شمالية
مدر�سة بلقي�س الأ�سا�سية الأوىل  /عمان
مدر�سة جعفر الطيار الأ�سا�سية املختلطة  /لواء اجليزة
جمعية دنيا الإح�سان  /عمان
جمعية فر�سان الأغوار التعاونية  /ال�شونة ال�شمالية
بلدية احل�سينية
نادي احتاد الطالبية  /اجليزة
بلدية ح�سبان
مدر�سة بليال الثانوية ال�شاملة  /جر�ش
جلنة خدمات خميم ال�سخنة  /الزرقاء
مدر�سة الزيتونة الأ�سا�سية املختلطة  /لواء اجليزة
نادي عجلون الريا�ضي
مدر�سة خديجة بنت خويلد  /معان
مدر�سة �ضاحية الأمرية �إميان  /عمان
جمل�س اخلدمات امل�شرتكة  /لواء ال�شونة اجلنوبية
نادي �ضرار بن الأزور  /دير عال
بلدية معاذ بن جبل  /ال�شونة ال�شمالية

9,463
6,110
4,596
4,074
3,928
3,770
3,516
3,512
3,407
3,240
3,186
3,117
2,853
2,775
2,485
2,430
2,424
2,347
2,281
2,025
1,867

اجلهة املتربع لها

القيمة املادية
للمادة املتربع
بها *

مدر�سة �صاحلية العابد الثانوية للبنني  /عمان
مدر�سة الأزرق الثانوية ال�شاملة للبنني
جمعية وقا�ص اخلريية  /ال�شونة ال�شمالية
جمعية الأخوة لرعاية امل�سنني  /عمان
ذوي احتياجات خا�صة
مدر�سة حممد بن خطاب  /معان
مدر�سة علي بن احل�سني الثانوية للبنني  /الأزرق
املدر�سة الفندقية الأردنية  /عمان
جلنة زكاة و�صدقات منطقة املحدود  /العقبة
مديرية زراعة البلقاء
مدر�سة املوقر الأ�سا�سية للبنني
بلدية �شرحبيل بن ح�سنة  /الكرمية
منتدى �سحاب الثقايف
مدر�سة ميمونة بنت احلارث  /املوقر
مدر�سة املوقر الثانوية للبنات
مدر�سة �سما الرو�سان الأ�سا�سية  /حكما
جمعية ال�صاحلني لتحفيظ القر�آن الكرمي  /حكما
مدر�سة املوقر املختلطة
جمعية �سما الرو�سان للتعليم اجلامعي  /حكما

1,763
1,715
1,616
1,533
1,289
1,267
1,192
992
870
685
410
387
375
263
263
210
165
151
130

املجموع

88,682

* تتمثل �أنواع املواد العينية املتربع بها ب�أثاث و�آالت و�أجهزة حا�سوب.

العقود وامل�شاريع واالرتباطات التي عقدها البنك امل�صدر مع ال�شركات التابعة �أو ال�شقيقة �أو احلليفة �أو رئي�س
جمل�س الإدارة �أو �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو املدير العام �أو �أي موظف يف ال�شركة �أو �أقاربهم
 -1ال يوجد �أية عقود �أو م�شاريع �أو ارتباطات عقدها البنك مع رئي�س جمل�س الإدارة �أو �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو املدير العام �أو �أي
موظف يف ال�شركة �أو �أقاربهم.
 -2قام البنك خالل عام  2014بالدخول يف عقود مع ال�شركة املتخ�ص�صة للت�أجري التمويلي ( �شركة تابعة ) وعلى النحو التايل:
البيان

الرقم

القيمة بالدينار

1

متويل �شراء �آالت عد نقد

142,100

2

متويل �شراء �سيارات

310,590
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م�ساهمة البنك يف حماية البيئة وخدمة املجتمع املحلي
يف �إطار اهتمام البنك بدعم املبادرات البيئية يف اململكة فقد مت توقيع اتفاقية تربع البنك مبوجبها بحديقة بنك الإ�سكان يف منطقة
عبدون �إىل �أمانة عمان الكربى �إىل جانب االلتزام بامل�ساهمة �سنوي ًا يف رعاية ا�ستمرارية �إدارة وتطوير هذه احلديقة ،كما دعم البنك
م�سابقة الر�سم البيئي ،وا�ستمر البنك بعملية تدوير كافة املخلفات الورقية يف مراكز العمل املختلفة للحد من التلوث البيئي.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن البنك تب ّنى �سيا�سات هادفة يف جمال تر�شيد ا�ستهالك الطاقة واملياه من خالل تطبيق التقنيات احلديثة يف
هذا املجال يف الفروع والإدارات املنت�شرة يف �أنحاء اململكة.
االلتزام مبيثاق التحكم امل�ؤ�س�سي
مل يتم االلتزام بن�صو�ص ميثاق التحكم امل�ؤ�س�سي من حيث:
* عدد الأع�ضاء امل�ستقلني يف ت�شكيلة جمل�س الإدارة.
* عدد الأع�ضاء امل�ستقلني يف ت�شكيلة جلنة التدقيق وجلنة الرت�شيح واملكاف�آت.
وذلك ب�سبب �أن تركيبة هيكل ر�أ�س املال لدى البنك لها خ�صو�صية من حيث �أن �ستة م�ساهمني من ذوي ال�شخ�صيات االعتبارية العامة
ميلكون � 235,024,776سهم ًا ومبا ن�سبته  %93.264من ر�أ�س املال ،وه�ؤالء م�ؤهلني مبوجب �أحكام 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�ؤهلهم لع�ضوية �أو �أكرث يف املجل�س.
معاجلة �شكاوى العمالء
عال من ر�ضا العمالء ،وانطالق ًا من ذلك ف�إن
يويل بنك الإ�سكان �أهمية كبرية ملعاجلة �شكاوى العمالء حر�ص ًا منه على حتقيق م�ستوى ٍ
�إدارة ومعاجلة �شكاوى العمالء مناطة بوحدة م�ستقلة يف البنك تتبع لدائرة مراقبة االمتثال ولديها كادر م�ؤهل ومدرب للتعامل مع
�شكاوى العمالء وحتليلها ومعاجلتها والرد عليها .وقد قامت وحدة �شكاوى العمالء بدرا�سة وحتليل ومعاجلة كافة ال�شكاوى امل�ستلمة
خالل العام  2014بكل عدالة و�شفافية ووفق ًا ل�سيا�سات و�إجراءات مكتوبة ت�ضمن اتخاذ الإجراءات املنا�سبة ل�ضمان عدم تكرارها
مع العمالء الآخرين.
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دليل الفروع املحلية واخلارجية
والبنوك وال�شركات التابعة
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فروع بنك الإ�سكان للتجارة و التمويل  -الأردن

ا�سم الفرع

06-5005555

هاتف املق�سم الرئي�سي

�إحداثيات مواقع الفروع

()Coordinates

املركز الرئي�سي

�شارع �سليمان النابل�سي

اللويبدة

املدينة

جبل عمان

جبل احل�سني

الوحدات

جممع انطالق ال�سفريات اخلارجية

ماركا

�شارع قري�ش

جبل التاج

حي الأمري ح�سن

الها�شمي ال�شمايل

ر�أ�س العني

الأ�شرفية

احلاووز

النزهة

املدينة الريا�ضية

ال�سالم

املجمع التجاري

�شارع الأمري حممد

طارق

�أبو ن�صري

الرقم الفرعي

5095

3885

3890

4058

4064

4085

3889

4474

4103

3981

4121

4130

4047

4143

3917

4160

4039

4169

4779

2372

5941

4187

4194

العنوان
عمان  -العبديل – �شارع جمل�س الأمة
عمان – م�شروع تطوير العبديل – �شارع �سليمان النابل�سي
عمان – العبديل – �شارع �سليمان النابل�سي – بناية رقم 183
عمان � -شارع امللك ح�سني– بناية رقم 33
عمان – جبل عمان – �شارع الأمري حممد – بناية رقم 252
عمان – جبل احل�سني – �شارع خالد بن الوليد – بناية رقم 121
عمان – الوحدات – �شارع الأمري احل�سن – بناية رقم 263
عمان – �ضاحية احلاج ح�سن – مبنى م�ؤ�س�سة ال�ضمان الإجتماعي  /فرع جنوب عمان
عمان – ماركا – �شارع امللك عبد اهلل – بناية رقم 423
عمان – �شارع قري�ش – بناية رقم 45
عمان – جبل التاج – �شارع التاج – بناية رقم 76
عمان  -ماركا اجلنوبية – حي الربوة – �شارع �صالح الهمالن – جممع اخل�صيب
عمان – الها�شمي ال�شمايل� -شارع البطحاء -جممع جوهرة البطحاء
عمان – ر�أ�س العني – �شارع القد�س – بناية رقم 10
عمان – الأ�شرفية – �شارع الإمام ال�شافعي – بناية رقم 52
عمان – جبل عمان – �شارع عمر بن اخلطاب – بناية رقم 104
عمان -النزهة – �شارع �سعيد بن امل�سيب – بناية رقم 28
عمان – منطقة املدينة الريا�ضية – �شارع ال�شهيد – بناية رقم 35
عمان – جبل اللويبدة – �شارع كلية ال�شريعة – بناية رقم 8
عمان -ال�شمي�ساين – �شارع امللكة نور
عمان – �شارع � 9شعبان – طلعة احلايك
عمان – منطقة طارق – �شارع طارق – مقابل حلويات النجمة
عمان – �أبو ن�صري– �شارع العرب – دوار التطبيقية الأول

الربيد الإلكرتوين
دائرة عر�ض

31.96103
31.96316
31.96056
31.95382
31.95477
31.96462
31.92592
31.92113
31.97965
31.94665
31.95282
31.95693
31.97574
31.94335
31.93715
31.94829
31.97419
31.98749
31.95727
31.97083
31.95168
32.00299
32.05075

Latitude

خط طول

35.91165

35.90424
35.91536
35.93195
35.91491
35.92163
35.93813
35.93455
35.98427
35.93279
35.95528
35.97755
35.95514
35.92226
35.93356
35.92220
35.92624
35.90217
35.92052
35.90711
35.92780
35.94044
35.88336

Longitude

br001@hbtf.com.jo
br001@hbtf.com.jo
br002@hbtf.com.jo
br003@hbtf.com.jo
br004@hbtf.com.jo
br005@hbtf.com.jo
br006@hbtf.com.jo
br006@hbtf.com.jo
br007@hbtf.com.jo
br008@hbtf.com.jo
br009@hbtf.com.jo
br010@hbtf.com.jo
br011@hbtf.com.jo
br012@hbtf.com.jo
br013@hbtf.com.jo
br014@hbtf.com.jo
br015@hbtf.com.jo
br016@hbtf.com.jo
br017@hbtf.com.jo
br018@hbtf.com.jo
br019@hbtf.com.jo
br020@hbtf.com.jo
br023@hbtf.com.jo
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فروع بنك الإ�سكان للتجارة و التمويل  -الأردن

ا�سم الفرع

06-5005555

هاتف املق�سم الرئي�سي

�إحداثيات مواقع الفروع

()Coordinates

حي نزال

عبدون

بارك بالزا

ال�صويفية

جالرييا مول

اجلاردنز

ال�شمي�ساين

ق�صر �شبيب

�أم �أذينة

اجلبيهة

الفحي�ص

ال�سلط

�صويلح

�سحاب

�أبو علندا

اجلويدة

مرج احلمام

ناعور

املوقر

تالع العلي

مدينة امللك عبد اهلل الثاين

الرقم الفرعي

دائرة عر�ض

4202

4211

4884

4221

3862

4233

4246

4255

4274

4284

4294

3714

4305

4320

4334

4030

3921

4347

3828

4357

4370

العنوان

خط طول

عمان – حي نزال – �شارع بني ثقيف – بناية رقم 6
عمان – عبدون – �شارع القاهرة – بناية رقم 100
عمان  -ال�صويفية – �شارع �صالح �سحيمات – جممع بارك بالزا
عمان – ال�صويفية – ال�سوق التجاري – �شارع حممود عبيدات
عمان – ال�صويفية – جالرييا مول
عمان -تالع العلي – �شارع و�صفي التل – بناية رقم 18
عمان – ال�شمي�ساين – �شارع عبد احلميد �شومان – بناية رقم 18
الزرقاء – �شارع امللك ح�سني – جممع بنك اال�سكان – بناية رقم 96
عمان� -أم اذينه – �شارع �سعد بن �أبي وقا�ص – بناية رقم 47
عمان -اجلبيهة – �شارع عبد اهلل علي اللوزي
الفحي�ص – العاليل – �شارع امللك عبد اهلل الثاين
ال�سلط – �شارع امليدان
عمان – �صويلح – �شارع الأمرية راية بنت احل�سني – بناية رقم 26
عمان – �سحاب – �شارع الأمري ح�سن
عمان – �أبو علندا – �شارع �إبراهيم الرا�شد احلنيطي – بناية رقم 32
عمان – اجلويدة – �شارع م�أدبا – عمارة الوليد
عمان – مرج احلمام – �شارع نويران – دوار الدلة
ناعور – �شارع امللك ح�سني – قرب م�سجد ناعور الكبري
عمان – املوقر – و�سط البلد
عمان – تالع العلي – �شارع و�صفي التل – بناية رقم 193
عمان – �سحاب – مدينة امللك عبد اهلل الثاين ال�صناعية

الربيد الإلكرتوين
31.93614
31.95356
31.95851
31.95864
31.95953
31.98398
31.96803
32.06366
31.96794
32.02273
32.00183
32.03933
32.02336
31.87155
31.90248
31.87917
31.89412
31.87697
31.81191
31.99303
31.85266

Latitude

35.91569

35.87937
35.86907
35.86536
35.86155
35.89000
35.89784
36.08439
35.87724
35.86604
35.77698
35.72857
35.84156
36.00453
35.96082
35.93285
35.83853
35.82818
36.10645
35.86269
36.00782

Longitude

br024@hbtf.com.jo
br025@hbtf.com.jo
br026@hbtf.com.jo
br026@hbtf.com.jo
br026@hbtf.com.jo
br027@hbtf.com.jo
br028@hbtf.com.jo
br029@hbtf.com.jo
br030@hbtf.com.jo
br031@hbtf.com.jo
br032@hbtf.com.jo
br033@hbtf.com.jo
br034@hbtf.com.jo
br035@hbtf.com.jo
br038@hbtf.com.jo
br039@hbtf.com.jo
br041@hbtf.com.jo
br042@hbtf.com.jo
br043@hbtf.com.jo
br044@hbtf.com.jo
br045@hbtf.com.jo
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فروع بنك الإ�سكان للتجارة و التمويل  -الأردن

ا�سم الفرع

06-5005555

هاتف املق�سم الرئي�سي

�إحداثيات مواقع الفروع

()Coordinates

البقعة

�شارع احلرية

املقابلني

القوي�سمة

البيادر

الزرقاء

�إربد

�شارع الأمري نايف � /إربد

عجلون

املفرق

املجمع الغربي  /املفرق

جر�ش

مادبا

دير عال

الغويرية

الر�صيفة

الرمثا

�شارع ال�شهيد و�صفي التل /الرمثا

ال�شونة ال�شمالية

املعرب ال�شمايل

ال�شونة اجلنوبية

دير �أبي �سعيد

حكما

الرقم الفرعي

4380

4898

4382

3952

4399

4415

4939

4422

3943

4445

3874

4451

4979

4468

3789

4484

4487

3844

3965

3865

4505

3978

4521

العنوان
عمان – خميم البقعة – مقابل م�سجد �صالح الدين
عمان – املقابلني – �شارع احلرية – بناية رقم 140
عمان – املقابلني – �شارع ب�شر بن الرباء – بناية رقم 13
عمان – القوي�سمة – �شارع �إبن الفرات – بناية رقم 79
عمان – بيادر وادي ال�سري – �شارع ح�سني �صوبر – بناية رقم  - 58بجانب م�سجد ال�شرك�س

الزرقاء – الو�سط التجاري – �شارع ال�سلطان عبد احلميد
�إربد – �شارع الها�شمي -قرب م�سجد الها�شمي
�إربد – �شارع الأمري نايف – بناية الأوقاف
عجلون – �شارع القلعة – مقابل مبنى البلدية
املفرق – �شارع امللك طالل
املفرق – �شارع امللك عبداهلل الثاين – جممع اخلط احلجازي
جر�ش – �شارع و�صفي التل – مقابل ديوان القريوان
مادبا – �شارع امللك عبد اهلل
دير عال – ال�صواحلة – �شارع �أبو عبيدة
الزرقاء – الغويرية – ملتقى �شارع امللك غازي و�شارع اجلزائر – بناية رقم 51
الزرقاء – الر�صيفة – �شارع امللك ح�سني – بناية رقم 184
الرمثا – و�سط البلد – �شارع نا�صر الطالق
الرمثا – �شارع ال�شهيد و�صفي التل -مقابل م�ست�شفى الرمثا احلكومي
ال�شونة ال�شمالية – �شارع امللك في�صل
ج�سر ال�شيخ ح�سني – الأغوار ال�شمالية
ال�شونة اجلنوبية – �شارع ال�سلط – جممع الدوائر احلكومية
دير �أبي �سعيد – �شارع امللك ح�سني
�إربد – �شارع حكما – مثلث حنينا

الربيد الإلكرتوين
32.07647
31.89537
31.90590
31.91776
31.95441
32.06194
32.55709
32.55599
32.33277
32.34390
32.34472
32.28214
31.71831
32.18395
32.07223
32.01724
32.56160
32.56647
32.61007
32.49741
31.90027
32.50267
32.56922

Latitude

دائرة عر�ض

خط طول

35.84209
35.91651
35.91056
35.94836
35.83862
36.09196
35.85564
35.85219
35.75162
36.20735
36.20583
35.89494
35.79277
35.62135
36.09445
36.04349
36.01133
36.01544
35.60973
35.57792
35.62122
35.68424
35.85809

Longitude

br046@hbtf.com.jo
br047@hbtf.com.jo
br047@hbtf.com.jo
br048@hbtf.com.jo
br049@hbtf.com.jo
br051@hbtf.com.jo
br052@hbtf.com.jo
br052@hbtf.com.jo
br053@hbtf.com.jo
br054@hbtf.com.jo
br054@hbtf.com.jo
br055@hbtf.com.jo
br056@hbtf.com.jo
br057@hbtf.com.jo
br058@hbtf.com.jo
br059@hbtf.com.jo
br060@hbtf.com.jo
br060@hbtf.com.jo
br061@hbtf.com.jo
br061@hbtf.com.jo
br062@hbtf.com.jo
br063@hbtf.com.jo
br064@hbtf.com.jo
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فروع بنك الإ�سكان للتجارة و التمويل  -الأردن

ا�سم الفرع

06-5005555

هاتف املق�سم الرئي�سي

�إحداثيات مواقع الفروع

()Coordinates

احل�صن

حطني

�إيدون

امل�شارع

كفرجنة

�شارع فل�سطني

الكرامة

عوجان

�شارع اجلي�ش

الكرمية

الريموك

العقبة

�شويخ مول

الطفيلة

معان

املدورة

الكرك

البوتا�س

البرتاء

ال�شوبك

م�ؤتة

احل�سا

الرقم الفرعي

4525

3756

3997

4547

3935

4570

3972

3784

4587

3957

4601

4613

4996

4624

4633

4638

4641

4646

3721

4662

4667

4676

العنوان
�إربد – احل�صن – �شارع �إربد عمان
الزرقاء – خميم حطني – �شارع امللك ح�سني – بناية رقم 452
�إربد – ايدون – ال�شارع الرئي�سي
�إربد – امل�شارع – ال�شارع الرئي�سي – مقابل بلدية امل�شارع – عمارة طالل الغزاوي
عجلون – كفرجنة – ال�شارع الرئي�سي
�إربد – �شارع فل�سطني – دوار ال�شهيد و�صفي التل
الكرامة – ال�شارع الرئي�سي
الزرقاء – عوجان – مثلث عوجان – بناية رقم  – 2مقابل امل�ؤ�س�سة الإ�ستهالكية
الع�سكرية
الزرقاء – �شارع اجلي�ش – خلف جممع امللك عبد اهلل
الكرمية – ال�شارع الرئي�سي
�إربد – �شارع �شفيق ار�شيدات
العقبة – �شارع الكورني�ش
العقبة – مبنى �شويخ مول
الطفيلة – ال�شارع الرئي�سي
معان – �شارع امللك ح�سني
املدورة – مركز حدود املدورة
الكرك – مبنى البلدية – �شارع النزهه
الكرك – غور املزرعة – املدينة ال�سكنية
وادي مو�سى – ال�شارع الرئي�سي – دوار ال�شهيد
ال�شوبك – جنل – ال�شارع الرئي�سي
م�ؤتة – �شارع اجلامعة
احل�سا – املدينة ال�سكنية – ال�سوق التجاري اجلديد

الربيد الإلكرتوين
دائرة عر�ض

32.48774
32.00715
32.50868
32.44021
32.29800
32.55461
31.95269
32.02902
32.06325
32.27536
32.54237
29.52611
29.54389
30.83691
30.19577
29.19314
31.18576
31.26130
30.32098
30.51918
31.09143
30.85554

Latitude

خط طول

35.88387

36.00723
35.85600
35.59592
35.70330
35.84791
35.58008
36.07322
36.09600
35.59847
35.85069
35.00178
35.01563
35.60570
35.73526
36.07291
35.70357
35.52066
35.48066
35.54177
35.70168
35.97288

Longitude

br065@hbtf.com.jo
br066@hbtf.com.jo
br067@hbtf.com.jo
br070@hbtf.com.jo
br072@hbtf.com.jo
br073@hbtf.com.jo
br074@hbtf.com.jo
br077@hbtf.com.jo
br078@hbtf.com.jo
br079@hbtf.com.jo
br080@hbtf.com.jo
br081@hbtf.com.jo
br081@hbtf.com.jo
br082@hbtf.com.jo
br083@hbtf.com.jo
br083@hbtf.com.jo
br084@hbtf.com.jo
br085@hbtf.com.jo
br086@hbtf.com.jo
br087@hbtf.com.jo
br088@hbtf.com.jo
br089@hbtf.com.jo
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فروع بنك الإ�سكان للتجارة و التمويل  -الأردن

ا�سم الفرع

06-5005555

هاتف املق�سم الرئي�سي

�إحداثيات مواقع الفروع

()Coordinates

اجلبل ال�شمايل

املطار

ال�ضليل

الإذاعة

البارحة

ال�شيدية

�أم ال�سماق

الأزرق ال�شمايل

حي مع�صوم

الأطفال

وادي �صقرة

الق�صر

مدينة احل�سن ال�صناعية

الرابية

عبد اهلل غو�شة

ال�سوق املركزي

دوار القبة

زهران

املدينة املنورة

�سيتي مول

�شارع املدينة الطبية

الرقم الفرعي

4686

5546

4697

3738

3791

4715

4728

4735

4740

3776

4756

4764

3980

3744

4782

4793

4828

3765

4908

4041

4846

العنوان
الر�صيفة – اجلبل ال�شمايل – �شارع امللك عبد اهلل الثاين – بناية رقم 218
عمان – مطار امللكة علياء الدويل
الزرقاء – ال�ضليل – �شارع اجلي�ش – مثلث ق�صر احلالبات
عمان – �شارع الأمري احل�سن – مقابل كلية حطني
�إربد – بداية �شارع البارحة – مقابل مبنى بلدية �إربد
معان – منجم ال�شيدية
عمان – �أم ال�سماق – �شارع �أو�صرة – بناية رقم 17
الأزرق ال�شمايل – �شارع بغداد الرئي�سي
الزرقاء – حي مع�صوم – �شارع عبد احلميد �شرف– دوار امللك عبداهلل الثاين
عمان – �شارع عبد اهلل غو�شة – بناية رقم 15
عمان – �شارع وادي �صقرة – بناية رقم 89
الكرك – الق�صر – ال�شارع الرئي�سي – بجانب مت�صرفية الق�صر
�إربد – مدينة احل�سن ال�صناعية
عمان – �ضاحية الرابية – �شارع حممود الطاهر – بناية رقم 7
عمان – �شارع عبد اهلل غو�شة – جممع احل�سيني – بناية رقم 55
عمان – �سوق اخل�ضار املركزي – بجانب املدخل الرئي�سي
�إربد– �شارع امللك عبداهلل الثاين– دوار القبة
عمان – �شارع ابن خلدون (م�ست�شفى اخلالدي) – بناية رقم 54
عمان – تالع العلي – �شارع املدينة املنورة – بناية رقم 194
عمان – �سيتي مول – طابق البنوك
عمان – �شارع امللك عبد اهلل الثاين– قرب دوار خلدا – بناية رقم 185

الربيد الإلكرتوين
32.02797
31.72291
32.13201
31.90856
32.55658
29.93314
31.98179
31.88292
32.07775
31.96015
31.95649
31.31025
32.49989
31.97616
31.96666
31.86427
32.54566
31.95226
31.98745
31.98061
31.99716

Latitude

دائرة عر�ض

خط طول

36.03611
35.98907
36.27267
35.93842
35.84700
36.14091
35.84758
36.83278
36.07479
35.85725
35.91388
35.74346
36.02071
35.88479
35.85522
35.95792
35.85664
35.90151
35.86693
35.83666
35.83093

Longitude

br093@hbtf.com.jo
br097@hbtf.com.jo
br101@hbtf.com.jo
br102@hbtf.com.jo
br103@hbtf.com.jo
br104@hbtf.com.jo
br106@hbtf.com.jo
br107@hbtf.com.jo
br108@hbtf.com.jo
br109@hbtf.com.jo
br111@hbtf.com.jo
br113@hbtf.com.jo
br114@hbtf.com.jo
br115@hbtf.com.jo
br117@hbtf.com.jo
br119@hbtf.com.jo
br120@hbtf.com.jo
br121@hbtf.com.jo
br122@hbtf.com.jo
br123@hbtf.com.jo
br124@hbtf.com.jo
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فروع بنك الإ�سكان للتجارة و التمويل  -الأردن

ا�سم الفرع

06-5005555

هاتف املق�سم الرئي�سي

�إحداثيات مواقع الفروع

()Coordinates

املنطقة احلرة  /الزرقاء

حديقة بنك الإ�سكان  /عبدون

الزرقاء اجلديدة

�ضاحية اليا�سمني

�شارع مكة

بوابة ال�سلط

تاج مول

اجليزة

�شارع الثالثني � /إربد

احل�سينية

الفرع املتنقل

الرقم الفرعي

دائرة عر�ض

4839

4115

4918

4954

4958

4989

3805

3811

3821

3854

5542

�أتو�سرتاد الزرقاء

العنوان

خط طول

الزرقاء – �ساحة البنوك – املنطقة احلرة
عمان – �شارع �سعد عبده �شموط
الزرقاء – الزرقاء اجلديدة – �شارع مكة – جممع الكردي بالزا
�ضاحية اليا�سمني � -شارع جبل عرفات – بناية رقم 13
عمان – �شارع مكة – جممع احل�سيني – بناية رقم 141
ال�سلط – مدخل ال�سلط – �إ�شارة الدبابنة – مقابل حمكمة ال�سلط ال�شرعية
عمان – �شارع �سعد عبده �شموط – تاج مول
اجليزة – �شارع املطار الرئي�سي – قرب جممع الدوائر احلكومية
�إربد – املنطقة ال�شرقية – حي الأندل�س – جممع الرو�سان التجاري
معان – احل�سينية – مبنى بلدية احل�سينية
-

3870

الربيد الإلكرتوين
32.08969
31.94104
32.08550
31.91937
31.97540
32.05742
31.94085
31.70847
32.55455
30.59783
-

الزرقاء – وادي احلجر – طريق الأوت�سرتاد – منطقة الدوائر احلكومية

الدوار اخلام�س

البنك الفوري

br140@hbtf.com.jo
br145@hbtf.com.jo

35.88867

31.95168

Latitude

36.21489

35.88410
36.08674
35.89410
35.86042
35.74710
35.88788
35.95087
35.86309
35.79884
-

32.04483

4003

06 - 5200400

35.92780

Longitude

br127@hbtf.com.jo
br128@hbtf.com.jo
br129@hbtf.com.jo
br131@hbtf.com.jo
br132@hbtf.com.jo
br133@hbtf.com.jo
br134@hbtf.com.jo
br135@hbtf.com.jo
br136@hbtf.com.jo
br137@hbtf.com.jo
br139@hbtf.com.jo
36.09400

31.95867

عمان – الدوار اخلام�س – �شارع ريا�ض املفلح – بناية رقم 7
عمان – �شارع � 9شعبان – طلعة احلايك

br152@hbtf.com.jo
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العنوان
�شارع القد�س – عمارة باديكو هاو�س � -ص ب 1473
�شارع الربيد – عمارة ركب � /ص .ب 1473
�شارع ال�شهداء – برج فل�سطني � /ص .ب 5010
دوار احل�سني – عمارة احلواري � /ص.ب 1660
�شارع وادي التفاح – دوار املنارة � /ص.ب 285
اخلليل � -شارع اخلليل – القد�س الرئي�سي � /ص .ب 1
رام اهلل  -ال�شارع العام – بجوار الدوار الرئي�سي � /ص.ب 40
غزة  -دوار �أبو حميد � -شارع جالل � /ص.ب 7073
�شارع �أبو بكر � /ص.ب 50

الهاتف

+ 970 2 2945500

+ 970 2 2945500

+ 970 8 2826322

+ 970 9 2386060

+ 970 2 2250055

+ 970 2 2299602
+970 2 2819334
+970 8 2079401

+ 970 4 2505223
+970 2 2740375

+ 970 2 2273301

+ 970 2 2805263

+ 970 2 2266778

+ 970 2 2945500

+973 17 225227

ا�سم الفرع

الإدارة الإقليمية  -فل�سطني

رام اهلل

غزة

نابل�س

اخلليل

حلحول

بري زيت

خان يون�س

جنني

بيت حلم

يطا

ترم�سعيا

الظاهرية

املا�صيون

فرع البحرين

فروع بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل – خارج الأردن
الربيد الإلكرتوين
info.pal@hbtf.com.jo
br401@hbtf.com.jo
br402@hbtf.com.jo
br403@hbtf.com.jo
br404@hbtf.com.jo
br405@hbtf.com.jo
br406@hbtf.com.jo
br407@hbtf.com.jo
br408@hbtf.com.jo
br409@hbtf.com.jo

�شارع املهد – �سيتي �سنرت � /ص.ب 30
اخلليل – يطا – �شارع رقعة – بجوار مركز ال�شرطة
رام اهلل – ترم�سعيا – جممع �أبو ر�سالن التجاري � /ص.ب 4
اخلليل – الظاهرية  -قرب مركز �أمن الظاهرية
رام اهلل – �شارع القد�س – عمارة باديكو هاو�س � -ص ب 1473
البحرين  -مركز املنامة – �شارع احلكومة � /ص.ب 5929

br411@hbtf.com.jo

br410@hbtf.com.jo
br412@hbtf.com.jo
br413@hbtf.com.jo
bahrain@hbtf.com.jo
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الهاتف

ا�سم البنك

الإدارة العامة

امل�صرف الدويل للتجارة والتمويل � /سورية
العنوان

+ 963 11 23880000

+ 963 11 2327081

+963 11 4434210

+ 963 11 6117086

+ 963 11 4430195

+ 963 11 5615020

+ 963 11 2260222

+ 963 11 3123671

+ 963 11 5750766

+ 963 11 6212241

+ 963 11 6376400

+ 963 11 2241140

+ 963 11 23880000

+ 963 11 2260500

دم�شق  -ال�سبع بحرات � -شارع الباك�ستان � /ص.ب 10502
املوقع الإلكرتوينwww.ibtf.com.sy :
الربيد الإلكرتوينinfo@ibtf.com.sy :

احلجاز
الباك�ستان
داما روز
الريموك
حو�ش بال�س
دوما
م�شروع دمر
احلريقة
جرمانا
ق�صاع
املزة
التجارة
الفردو�س
الزبداين
+ 963 11 7111792

دم�شق – �ساحة احلجاز
دم�شق – �شارع الباك�ستان – مقابل مطعم املرايا
دم�شق– �أبو رمانة  -فندق داما روز
دم�شق – �شارع الريموك – �ساحة الريجة
دم�شق  -اتو�سرتاد درعا – مقابل التاون �سنرت
دم�شق  -دوما
دم�شق  -م�شروع دمر – �سوق ال�شام املركزي
دم�شق – �ساحة احلريقة
دم�شق – �ساحة الرئي�س
دم�شق – برج الرو�س
دم�شق – املزة – مقابل نادي اجلالء
دم�شق – كورني�ش التجارة
دم�شق – �شارع الفردو�س -امتداد �ساحة املحافظة
الزبداين – �شارع املحطة – مقابل نقابة املهند�سني
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امل�صرف الدويل للتجارة والتمويل � /سورية

ا�سم البنك

م�ساكن برزة
حم�ص
طرطو�س
في�صل
ال�شرياتون
اجلميلية
ال�شيخ جنار
�شهباء مول
درعا
حماة
حمردة
احل�سكة
الالذقية
ال�سويداء
القام�شلي
دير الزور

الهاتف
+ 963 11 5117774
+ 963 31 2485979
+ 963 43 321355
+ 963 21 2262303
+ 963 21 2125303
+ 963 21 2231945
+ 963 21 4712860
+ 963 21 2520092
+ 963 15 210291
+ 963 33 2243100
+ 963 33 4731072
+ 963 52 316543
+ 963 41 459373
+ 963 16 322191
+ 963 52 431789
+ 963 51 241800

العنوان

دم�شق – م�ساكن برزة – مقابل م�شفى حامي�ش
حم�ص  -مبنى خزانة تقاعد املهند�سني
طرطو�س � -شارع امل�صارف
حلب � -شارع امللك في�صل
حلب  -فندق ال�شرياتون
حلب – اجلميلية
حلب  -املدينة ال�صناعية – ال�شيخ جنار
حلب – �شهباء مول
درعا – �شارع هنانو
حماة � -شارع العلمني
حماة – حمردة – �شارع غادة �شعاع  -بجانب نادي حمردة الريا�ضي
احل�سكة – �ساحة الرئي�س – �شارع �صالح الدين
الالذقية – �شارع بغداد
ال�سويداء – �ساحة ت�شرين
القام�شلي – دوار القوتلي
دير الزور -ال�شارع العام – مقابل �سينما الكندي
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العنوان
اجلزائر – � 16شارع �أحمد واكد – دايل �إبراهيم
\ املوقع الإلكرتوينwww.housingbankdz.com :
اجلزائر – � 16شارع �أحمد واكد – دايل �إبراهيم
اجلزائر – � 61شارع العربي اتب�سي بلدية البليدة – البليدة
اجلزائر – � 10شارع تعاونية الباهية  /حي ال�سالم – وهران
اجلزائر – � 20شارع �أول نوفمرب � – 1954سطيف
اجلزائر – � 59شارع حممد خمي�ستي – دار البي�ضاء
اجلزائر  -جتزئة كرمي بلقا�سم التعاونية العقارية  45م�سكن – بجاية
Moreau House, 116 Brompton Road, Knightsbridge, London SW3 1JJ
املوقع اإللكترونيwww.jordanbank.co.uk :

الهاتف

+ 213 21 918785

+ 213 21 918885

+ 213 25 401033

+ 213 41 342704

+ 213 36 834953

+ 213 21 754684

+ 213 34 113351

+ 44 20 3 144 0200

ا�سم الفرع

الإدارة العامة

دايل �إبراهيم

البليدة

وهران

�سطيف

دار البي�ضاء

بجاية

بنك الأردن الدويل  /لندن

بنك ا لإ�سكان للتجارة والتمويل  /اجلزائر
الربيد االلكرتوين
housingbank@housingbankdz.com

Agence-101@housingbankdz.com
Agence-102@housingbankdz.com
Agence-103@housingbankdz.com
Agence-104@housingbankdz.com
Agence-105@housingbankdz.com
Agence-106@housingbankdz.com
info@jordanbank.co.uk

العنوان

الهاتف

+ 962 6 5521230

+ 962 2 7250308

الإدارة العامة

مكتب �إربد

املوقع الإلكرتوين الربيد الإلكرتوين

�أم �أذينة – �شارع �سعد بن �أبي وقا�ص – عمارة  – 41مبنى بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل � /ص.ب  1174عمان – 11118

�إربد– �شارع امللك عبداهلل الثاين– دوار القبة

+ 962 6 5696724

مكتب متثيل طرابل�س  /ليبيا

مكتب متثيل �أبو ظبي  /الإمارات

مكتب متثيل بغداد  /العراق

slc@hbtf.com.jo www.slcjo.com

ال�شمي�ساين – جممع بنك الإ�سكان  -الطابق الثاين � /ص.ب  940919عمان – 11194

ال�شركات التابعة لبنك ا لإ�سكان للتجارة والتمويل

ا�سم ال�شركة

املتخ�ص�صة للت�أجري
التمويلي

املركز املايل الدويل

info@ifc.com.jo www.ifc.com.jo

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

الأردنية لال�ستثمارات العقارية واخلدمات التجارية + 962 6 5005555

info@hbtf.com.jo www.hbtf.com

الهاتف

+ 218 213350610

+ 97126268855

+964 17182027

مكاتب التمثيل
العنوان
طرابل�س  -برج طرابل�س – الربج الأول – الطابق  – 15مكتب � / 155ص.ب 91270
�أبو ظبي � -شارع ال�شيخ خليفة  -بناية معايل حمودة بن علي  -الطابق  – 12مكتب � / 1201ص.ب 44768

بغداد � -شارع العر�صات الهندية  -حملة رقم � 929شارع  – 30رقم البناية  108حي بابل

ا�سم املكتب

الربيد الإلكرتوين
hbtfLibya@hbtf.com.jo
hbtfAbudhabi@hbtf.com.jo
hbtfIraq@hbtf.com.jo
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