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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

حضرات السادة املساهمني الكرام،،

باألصالة عن نفسي وبالنيابة عن اإلخوة أعضاء مجلس اإلدارة يسعدني أن أقدم حلضراتكم التقرير السنوي الثاني واألربعني
جملموعة بنك اإلسكان للتجارة والتمويل ،متضمنا ً القوائم املالية املوحدة وأهم إجنازات البنك للسنة املنتهية في  31كانون
األول /ديسمبر  2015وخطة البنك املستقبلية للعام  ،2016حيث حتقق خالل العام مزيدا ً من اإلجنازات في مختلف األنشطة
مبا مكن البنك من حتقيق نسب منو جيدة في بنود امليزانية الرئيسية ،وحتقيق أرباح مناسبة قياسا ً بالظروف الصعبة التي ما
زالت متر بها دول املنطقة بشكل عام ،وقد جاءت هذه النتائج بفضل استراتيجية عمل البنك الناجحة وسياساته احلكيمة
وانتهاجه ملعايير العمل املصرفي وفق أحدث التطورات واملمارسات مبا عزز قوة املالءة املالية للبنك ومتانة قاعدته الرأسمالية
وسالمة وجودة احملافظ االئتمانية واالستثمارية لديه.

البيئة االقتصادية احمللية

على الرغم من استمرار الظروف غير املواتية نتيجة حالة االضطرابات التي تشهدها املنطقة ،أظهر االقتصاد األردني قدرته
على التكيف في مواجهة حتديات كثيرة ،حيث يقدر معدل النمو االقتصادي احلقيقي بحوالي  %2.5لعام  ،2015وبلغت
احتياطيات األردن من العمالت األجنبية ما يعادل حوالي  14مليار دوالر أمريكي.
كما حقق القطاع املصرفي األردني خالل العام  2015معدالت منو جيدة في الودائع والتسهيالت االئتمانية ،وكان للبنك
املركزي األردني دورا ً أساسيا ً بدعم هذا القطاع من خالل السياسات احلصيفة التي يعتمدها حيث متت احملافظة على استقرار
سعر صرف الدينار واحملافظة على مستويات األسعار بشكل عام.

أداء مالي قوي ومنو في كافة أعمال البنك

واصل البنك خالل العام  2015مسيرته في اإلجناز والنمو حيث زادت األرباح قبل الضريبة لتصل إلى  177مليون دينار أي
بزيادة مقدارها  15مليون دينار ونسبتها  %9.2عن عام  ،2014وبلغت األرباح الصافية بعد الضريبة  124.7مليون دينار
مقابل  123.9مليون دينار خالل عام  ،2014ويعود السبب مبحدودية الزيادة في األرباح بعد الضريبة بشكل أساسي إلى
ارتفاع نسبة ضريبة الدخل من  %30عام  2014إلى  %35اعتبارا ً من بداية عام .2015
كما وصل مجموع موجودات البنك في نهاية العام  2015إلى  7.9مليار دينار أي بزيادة نسبتها  %4.3مقارنة مع نهاية
عام  ،2014وارتفعت أرصدة ودائع العمالء لتبلغ  5.8مليار دينار أي بزيادة نسبتها  ،%6.4كما ارتفع صافي رصيد محفظة
التسهيالت االئتمانية ليبلغ  3.5مليار دينار وبزيادة نسبتها  ،%28.6ومتكن البنك من تعزيز قاعدته الرأسمالية ليبلغ
إجمالي حقوق امللكية  1039مليون دينار.
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وقد انعكست هذه النتائج بشكل إيجابي على عدد من املؤشرات األساسية ألداء البنك ،حيث بلغت نسبة كفاية رأس املال
 %17وبلغت نسبة السيولة  %144.5وهما أعلى من النسب املطلوبة من البنك املركزي األردني ،وارتفع معدل العائد على
املوجودات قبل الضريبة من  %2.2عام  2014إلى  %2.3عام  ،2015وارتفع معدل العائد على حقوق امللكية من  %15.5إلى
 ،%17وانخفضت نسبة الديون غير العاملة إلى  ،%4.8وحتسنت نسبة تغطية اخملصصات للديون غير العاملة لتصل إلى
نسبة  %112مقابل  %107عام  ،2014كما بلغت نسبة صافي القروض إلى ودائع العمالء حوالي .%60

الريادة في القطاع املصرفي واحلصة السوقية

وفي ضوء النمو الذي شهدته البنود الرئيسية للميزانية استطاع البنك احملافظة على حصته السوقية بحجم املوجودات
بنسبة  ،%15وزيادة حصته من ودائع العمالء لتصل إلى  %15.5مقابل  %15.3في عام  ،2014وزيادة حصته من التسهيالت
االئتمانية املباشرة لتصل إلى  %13.6مقابل .%11.3
وبهذه النتائج أكد البنك قدرته على تعزيز موقعه في القطاع املصرفي األردني ،حيث استطاع احملافظة على املركز األول في
العديد من املؤشرات ومن ذلك :استحواذ البنك على احلصة األكبر من ودائع التوفير بالعملة احمللية ،وامتالك البنك ألكبر
شبكة فروع محلية وصلت إلى  126فرعاً ،وميتلك أيضا ً أكبر شبكة أجهزة صراف آلي في اململكة بلغت  214جهازاً ،هذا
إضاف ًة إلى احملافظة على صدارته لسوق بطاقات الفيزا إلكترون ،في حني احتل البنك في نهاية عام  2015املركز الثاني
مبؤشر القيمة السوقية ألسهم البنك مببلغ  2.4مليار دينار وهي تشكل ما نسبته  %13.2من إجمالي القيمة السوقية
ألسهم الشركات املدرجة في بورصة عمان.
وتقديرا ً للجهود واإلجنازات التي حتققت خالل العام حصل البنك على عدة جوائز محلية وإقليمية وعاملية منها جائزة مجلة
البانكر  The Banker Awardكأفضل بنك في األردن  ،Bank of the Year 2015كما حصل البنك على جائزة البنك األكثر إصدارا ً
للبطاقات االئتمانية للعام  2015من شركة الدفع اإللكتروني في األسواق الناشئة  EMPوذلك تقديرا ً ملنجزاته في هذا اجملال.

توزيع األرباح على املساهمني

واستنادا ً للنتائج التي حققها البنك فقد أوصى مجلس اإلدارة "للهيئة العامة" بتوزيع أرباح على املساهمني عن العام
 2015بنسبة  %32من القيمة االسمية للسهم.

احلاكمية املؤسسية

تضمن هذا التقرير ما يعكس حرص البنك على االلتزام التام بكافة متطلبات تعليمات احلاكمية املؤسسية الصادرة عن
البنك املركزي األردني ووفق أفضل املعايير التي تنص عليها القوانني واألنظمة الدولية ذات العالقة.

املسؤولية اجملتمعية

واصل البنك القيام بدوره الرائد مبمارسة مسؤولياته اجملتمعية ،حيث قام خالل عام  2015بالعديد من املبادرات واإلجنازات
لدعم األنشطة ذات الطابع اإلنساني واالجتماعي ،إذ مت تقدمي الرعاية والدعم والتبرع للعديد من املؤسسات واملراكز الصحية
والتعليمية والثقافية والفنية واالجتماعية واإلنسانية والرياضية والبيئية ،باإلضافة إلى رعاية ودعم عدد من املؤمترات
والندوات العلمية والفكرية التي تستهدف خدمة وتطوير مؤسسات اجملتمع املدني مبختلف أنشطتها وغاياتها.

شكر وتقدير

أرجو اغتنام هذه املناسبة لإلعراب عن بالغ الشكر والتقدير للبنك املركزي األردني على سياساته احلكيمة التي جنحت
باحملافظة على االستقرار النقدي وعلى دعمه املستمر للقطاع املصرفي األردني مبا مكن هذا القطاع من احملافظة على قوته
وسالمة بنيانه ،كما أقدم الشكر لهيئة األوراق املالية حلرصها على إدارة سوق رأس املال بعناية وكفاءة ،والشكر اخلاص
للمساهمني وعمالء البنك األعزاء على ثقتهم الغالية التي تبقى حافزا ً رئيسيا ً لنا ملواصلة بذل املزيد من اجلهود اخمللصة
للمحافظة على هذه الثقة وتعزيزها.
وكل الشكر والتقدير لإلخوة أعضاء مجلس اإلدارة على دعمهم املتواصل للبنك والشكر موصول لإلدارة التنفيذية على
اجلهود التي يبذلونها في خدمة هذه املؤسسة لضمان استمرار تقدمها وازدهارها.
سائلني املولى أن يوفقنا جميعا ً ملزيد من اإلجنازات أمال ً بتحقيق نتائج أفضل في العام  2016والسنوات الالحقة ،خدم ًة
لبلدنا العزيز في ظل قيادة صاحب اجلاللة امللك عبداهلل الثاني ابن احلسني راعي مسيرة البناء والتحديث حفظه اهلل ورعاه.

واللـه ولي التوفيق
د .ميشيل مارتو
رئيس مجلس اإلدارة
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أهم املؤشرات املالية
البيان  /السنة

2014

2015

مجموع املوجودات

6,938.0

7,227.1 7,091.6

7,594.9

7,922.7

ودائع العمالء

4,833.9

5,093.4 4,727.2

5,459.9

5,809.8

القروض والتسهيالت اإلئتمانية (بالصافي)

2,502.1

2,662.8 2,683.9

2,716.5

3,494.7

حقوق امللكية

1,048.6

1,057.1 1,046.7

1,038.4

1,039.3

األرباح قبل الضريبة

135.7

142.2

150.1

162.1

177.0

األرباح بعد الضريبة

100.0

104.5

106.9

123.9

124.7

األرباح النقدية املوزعة على املساهمني

63.0

63.0

75.6

88.2

**80.6

احلصة األساسية للسهم من ربح السنة ( EPSدينار)

0.349

0.373

0.396

0.477

0.483

حصة السهم من األرباح املوزعة (دينار)

0.250

0.250

0.300

0.350

**0.320

سعر السهم في نهاية العام (دينار)

8.000

8.250

8.700

9.100

9.450

* الدينار األردني =  1.4104دوالر أمريكي.

2011

2012

** أرباح مقترح توزيعها على املساهمني عن عام  2015بنسبة  %32من القيمة االسمية للسهم.
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املبالغ مباليني الدنانير*

2013

حتليل نتائج األعمال

على الرغم من استمرار تأثر االقتصاد األردني بحالة عدم االستقرار األمني والسياسي في املنطقة ،فقد متكن البنك من
حتقيق نتائج أعمال متميزة في مختلف األنشطة أثمرت عن تسجيل أرباح قبل الضريبة مببلغ  177مليون دينار أي بزيادة
مقدارها  15مليون دينار ونسبتها  %9.2عن األرباح التي حتققت خالل عام  ،2014في حني بلغت األرباح الصافية بعد
الضريبة  124.7مليون دينار مقابل  123.9مليون دينار خالل عام  ،2014وجتدر اإلشارة في هذا اجملال إلى أنه مت حتقيق هذه
النتائج رغم ارتفاع معدل الضريبة على البنوك في األردن من  %30في عام  2014إلى  %35في عام .2015

اﻷرﺑﺎح ﻗﺒﻞ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ
177

162

150

142

اﻷرﺑﺎح ﺑﻌﺪ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ

ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر

136

125

200
180
160
140
120

ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
140

124

107

104

100

2015

2014

2013

2012

2011

100
80

100
80
60
40
20
0

120

60
40

2015

20

2014

2013

2012

2011

0

وقد شكلت أرباح البنك من نشاطه في األردن حوالي  %77.7من أرباح مجموعة بنك اإلسكان ،وشكلت أرباح الفروع
اخلارجية في كل من فلسطني والبحرين ما نسبته  ،%6.2وشكلت أرباح الشركات والبنوك التابعة .%16.1

اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻸرﺑﺎح ﻗﺒﻞ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ
اﻟﻔﺮوع اﳋﺎرﺟﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ وﻓﻠﺴﻄﲔ
%6.2
اﻟﺸﺮﻛﺎت
واﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
%16.1

ﻓﺮوع اﻷردن
%77.7
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وجاءت أرباح البنك قبل الضريبة خالل عام  2015محصلة ملا يلي:
 .1احملافظة على مستوى إجمالي الدخل املتحقق خالل عام  2014والبالغ  346مليون دينار تقريباً ،حيث شهدت البنود
الرئيسة إلجمالي الدخل التطورات التالية:
•ارتفاع صافي إيرادات الفوائد من  265مليون دينار خالل عام  2014إلى  266مليون دينار خالل عام  ،2015أي بزيادة
مقدارها مليون دينار ونسبتها  ،%0.3ويعزى هذا االرتفاع البسيط في صافي إيرادات الفوائد بشكل أساسي إلى قيام
البنك املركزي األردني بتخفيض أسعار الفائدة على الدينار ،إذ انخفض سعر فائدة نافذة اإليداع لليلة واحدة مبقدار
 %1.25صاحبه انخفاض أسعار الفائدة على السندات احلكومية ،عالوةً على انخفاض سعر صرف الليرة السورية
والدينار اجلزائري واجلنيه االسترليني مما أدى إلى انخفاض القيمة املعادلة بالدينار األردني لصافي إيراد الفوائد لدى
البنوك التابعة للبنك في كل من سورية واجلزائر وبريطانيا.
•انخفاض صافي إيرادات العموالت من  35مليون دينار خالل عام  2014إلى  28مليون دينار خالل عام .2015
•ارتفاع اإليرادات التشغيلية األخرى من  46مليون دينار خالل عام  2014إلى  52مليون دينار خالل عام  ،2015أي بزيادة
مقدارها  6مليون دينار ونسبتها .%13.1
 .2انخفاض إجمالي املصروفات من  184مليون دينار خالل عام  2014إلى  169مليون دينار خالل عام  ،2015أي بانخفاض
مقداره  15مليون دينار ونسبته  ،%8.1وقد شهدت البنود الرئيسة إلجمالي املصروفات التطورات التالية:
•انخفاض نفقات التشغيل (باستثناء اخملصصات) من  141مليون دينار خالل عام  2014إلى  135مليون دينار خالل
عام  ،2015أي بانخفاض مقداره  6مليون دينار ونسبته .%4.4
•انخفاض نفقة مخصص تدني التسهيالت االئتمانية املباشرة من  38مليون دينار خالل عام  2014إلى  20مليون دينار
خالل عام  ،2015أي بانخفاض قدره  18مليون دينار ونسبته .%47

حتليل املركز املالي

سجل إجمالي رصيد موجودات البنك في نهاية عام  2015ارتفاعا ً مقداره  328مليون دينار ونسبته  %4.3ليصل إلى 7923
مليون دينار مقابل  7595مليون دينار في نهاية العام السابق ،وقد حتقق هذا االرتفاع على الرغم من انخفاض سعر صرف

كل من الليرة السورية والدينار اجلزائري واجلنيه االسترليني والتأثير السلبي لذلك على بنود امليزانية اجملمعة للبنك نتيجة
دمج بنود ميزانية البنوك التابعة للبنك في كل من سورية واجلزائر وبريطانيا.

ﺗﻄﻮر إﺟﻤﺎﻟﻲ اﳌﻮﺟﻮدات
7,923

7,595

ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
9000

7,227

6,938 7,092

8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000

2015

18

2014

1000

2013

2012

2011

0

إجمالي الودائع

ارتفع رصيد ودائع العمالء خالل عام  2015ليصل إلى  5810مليون دينار أي بزيادة مقدارها  350مليون دينار ونسبتها ،%6.4
وتعكس هذه الزيادة ثقة العمالء الدائمة بالبنك كوعاء إدخاري آمن ،وقد حتققت هذه الزيادة على الرغم من أثر انخفاض
سعر صرف الليرة السورية والدينار اجلزائري واجلنيه االسترليني على أرصدة ودائع العمالء في امليزانية اجملمعة مقيمة بالدينار
األردني لدى البنوك التابعة للبنك في كل من سورية واجلزائر وبريطانيا.
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ومن اجلدير ذكره في هذا اإلطار أن البنك حافظ خالل العام  2015على موقع الصدارة في القطاع املصرفي األردني بحجم
ودائع التوفير بالعملة احمللية ،حيث شكلت ودائع التوفير بالدينار األردني لدى البنك ما نسبته  %38من إجمالي أرصدة هذه
احلسابات لدى كافة البنوك في األردن.
وعند حتليل ودائع العمالء في نهاية عام  2015وفقا ً للجهة املودعة يتبني ما يلي:
 ارتفاع رصيد كل من ودائع الشركات و"الودائع احلكومية والقطاع العام"وودائع األفراد بنسب بلغت  ،%10.3و ،%9.5و%5على التوالي.
 شكلت ودائع األفراد ما نسبته  %70.6من إجمالي أرصدة ودائع العمالء في نهاية عام  2015مقابل  %71.6عام  ،2014فيحني شكلت ودائع الشركات ما نسبته  %20مقابل  ،%19.3وشكلت "الودائع احلكومية والقطاع العام" ما نسبته %9.4
مقابل  %9.1في نهاية عام .2014

اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻮداﺋﻊ اﻟﻌﻤﻼء ﺣﺴﺐ اﳉﻬﺔ اﳌﻮدﻋﺔ
اﻟﺸﺮﻛﺎت
%20.0

اﻷﻓﺮاد
%70.6

اﳊﻜﻮﻣﺔ
واﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم
%9.4

19

وعند حتليل أرصدة الودائع حسب نوع احلساب في نهاية عام  2015يتبني ما يلي:
 ارتفاع رصيد "احلسابات اجلارية وحتت الطلب" بنسبة  ،%9.5وارتفعت حسابات التوفير بنسبة  %6.9عن رصيد نهاية عام ،2014وارتفعت "الودائع ألجل وشهادات االيداع" بنسبة  %4.5عن رصيد عام .2014
 شكلت "الودائع ألجل وشهادات االيداع" ما نسبته  %45.1من إجمالي أرصدة ودائع العمالء في نهاية عام  2015مقابل %45.9عام  ،2014وشكلت حسابات التوفير ما نسبته  %30.4مقابل  %30.3عام  ،2014وشكلت احلسابات "اجلارية
وحتت الطلب" ما نسبته  %24.5عام  2015مقابل  %23.8عام .2014

اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻮداﺋﻊ اﻟﻌﻤﻼء ﺣﺴﺐ ﻧﻮع اﳊﺴﺎب
ﺟﺎري
%24.5

ﻷﺟﻞ وﺷﻬﺎدات اﻳﺪاع
%45.1

ﺗﻮﻓﻴﺮ
%30.4

التسهيالت االئتمانية

بلغ رصيد إجمالي محفظة التسهيالت االئتمانية املباشرة حوالي  3777مليون دينار في نهاية عام  2015أي بزيادة مقدارها
 798مليون دينار ونسبتها  %26.8عن رصيد نهاية عام  ،2014وبعد تنزيل أرصدة اخملصصات والفوائد املعلقة فإن صافي
رصيد محفظة التسهيالت االئتمانية املباشرة بلغ  3495مليون دينار أي بزيادة مقدارها  778مليون دينار ونسبتها %28.6
عن رصيد نهاية عام .2014
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وعند حتليل محفظة التسهيالت االئتمانية املباشرة وفقا ً للجهة املقترضة في نهاية عام  2015يتبني ما يلي:
 منت التسهيالت االئتمانية املباشرة املمنوحة لكل من " احلكومة والقطاع العام " مبا نسبته  %136.8في نهاية عام 2015عن رصيد نهاية عام  2014ويعزى السبب في هذا االرتفاع إلى منح تسهيالت ائتمانية لعدد من مؤسسات القطاع العام
أهمها شركة الكهرباء الوطنية التي مت متويلها مببلغ  250مليون دينار ،كما منت التسهيالت املمنوحة لألفراد مبا نسبته
 ،%13.6والتسهيالت املمنوحة للشركات مبا نسبته .%10.3
 شكلت التسهيالت االئتمانية املباشرة املمنوحة للشركات ما نسبته  %44.8من إجمالي رصيد التسهيالت االئتمانيةاملباشرة مقابل  %51.5عام  ،2014وشكلت التسهيالت املمنوحة لألفراد ما نسبته  %32.6مقابل  ،%36.4وشكلت
التسهيالت املمنوحة " للحكومة والقطاع العام " ما نسبته  %22.6مقابل .%12.1

اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻠﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﳉﻬﺔ اﳌﻘﺘﺮﺿﺔ
اﻷﻓﺮاد
%32.6

اﳊﻜﻮﻣﺔ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم
%22.6

اﻟﺸﺮﻛﺎت
%44.8

وشهد عام  2015حتسنا ً في جودة احملفظة االئتمانية ،حيث انخفضت نسبة الديون غير العاملة إلى  %4.8مقابل %6.1
في نهاية عام  ،2014وحتسنت نسبة نفقة مخصص الديون { نفقة مخصص الديون( /إجمالي محفظة القروض – الفوائد
املعلقة)} إلى  %0.5مقابل  %1.3في العام السابق ،وحتسنت نسبة التغطية (مخصصات الديون  /الديون غير العاملة) إلى
 %111.5مقابل  %107في نهاية عام .2014

حتليل مؤشرات األداء العام للبنك

انعكست التطورات اإليجابية التي حققها البنك خالل عام  2015في بنود قائمة املركز املالي وبيان الدخل على مؤشرات
املالءة املالية الرئيسية بشكل واضح وعلى النحو التالي:
•ارتفاع معدل العائد على املوجودات قبل الضريبة ( )ROaAمن  %2.2عام  2014إلى  %2.3عام  ،2015وارتفع معدل العائد
على حقوق امللكية قبل الضريبة ( )ROaEمن  %15.5إلى  ،%17وهذه النسب تعد من أعلى املعدالت املتحققة في السوق
املصرفي األردني.
•بلغت نسبة كفاية رأس املال  %17في نهاية عام  2015وهي تزيد عن النسبة املقررة من جلنة بازل البالغة  ،%8وتزيد عن
احلد األدنى املطلوب من البنك املركزي األردني البالغ  %12مما يؤكد قوة ومتانة املركز املالي للبنك.
•حافظ البنك على نسبة سيولة عالية بلغت  %144.5في نهاية عام  ،2015وهي نسبة تفوق احلد األدنى املطلوب من
البنك املركزي األردني البالغ .%100
•ارتفع العائد األساسي على السهم ( )EPSمن  0.477دينار عام  2014إلى  0.483دينار عام  2015أي بزيادة نسبتها .%1.3
•ارتفع سعر سهم بنك اإلسكان من  9.10دينار في نهاية عام  2014ليغلق على سعر مقداره  9.45دينار في نهاية عام
 ،2015أي بزيادة نسبتها  %3.9علما ً بأن الرقم القياسي املرجح بالقيمة السوقية لألسهم احلرة لبورصة عمان قد تراجع
بنسبة  %1.3خالل عام  ،2015وقد بلغت القيمة السوقية "ألسهم رأسمال البنك" حوالي  2.4مليار دينار في نهاية عام
 ،2015وهي تشكل ما نسبته  %13.2من إجمالي القيمة السوقية ألسهم الشركات املدرجة في بورصة عمان ،ويحتل
البنك املركز الثاني من حيث القيمة السوقية بني الشركات املدرجة في بورصة عمان وذلك في نهاية عام .2015
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اجلوائز
تعزيزا ً ملا حصل عليه البنك خالل السنوات املاضية من جوائز وشهادات تقدير محلية وإقليمية ودولية ،فقد حصل البنك
خالل عام  2015على اجلوائز والتكرميات التالية:
• حصل البنك على جائزة أفضل بنك في األردن للعام  "Bank of the Year 2015– Jordan" 2015من مجلة البانكر
" "The Bankerالتي تصدرها مجموعة الفاينانشال تاميز ،والتي تعتبر أفضل مجموعة صحفية معنية بشؤون املال واالقتصاد
على مستوى العالم ،وقد مت إعالن فوز البنك باجلائزة خالل حفل أقيم في  2كانون األول  /ديسمبر  2015في لندن بحضور
مدراء وقياديني ميثلون البنوك واملؤسسات الفائزة من مختلف دول العالم حيث أن اجلائزة متنح لبنك واحد فقط في كل دولة.
• حصل البنك على جائزة أفضل بنك يطبق النظام املصرفي األساسي  ،Core Banking Systemوقد مت منح اجلائزة من قبل
مجلة .The Asian Banker
• حصل البنك على جائزة البنك األول مبعيار عدد الفروع وأجهزة الصراف اآللي في األردن ،وقد مت منح اجلائزة من قبل االحتاد الدولي
للمصرفيني العرب ،وجاء التكرمي على هامش املؤمتر املصرفي العربي للعام  2015الذي نظمه احتاد املصارف العربية بالقاهرة.
• حصل البنك على درع البنك األكثر أمانا ً للعام  ،2015وذلك على هامش مؤمتر الرؤيا العربية اإللكترونية الذي نظمته
جمعية رجال األعمال اإللكترونية (أعمالكم).
•	 مت تكرمي البنك من قبل شركة الدفع اإللكتروني في األسواق الناشئة  EMPكونه األكثر إصدارا ً للبطاقات االئتمانية للعام
 ،2015وذلك تقديرا ً جلهود البنك في مجال البطاقات.

الوضع التنافسي
يظهر اإليجاز التالي موقع البنك في السوق املصرفي األردني كما هو الوضع في نهاية عام :2015
• حافظ البنك على موقع الصدارة بأرصدة حسابات التوفير بالعملة احمللية وبحصة سوقية بلغت  ،%38وبهذا يكون البنك
قد جنح " وألكثر من ثالثني عاما ً " باحملافظة على املركز األول كوعاء ادخاري "مفضل" لودائع التوفير في اململكة.
• حافظ البنك على موقع الصدارة من حيث شبكة فروعه والبالغ عددها  126فرعاً ،وبحصة سوقية بلغت حوالي ،%15
وهو املركز الذي متكن البنك من استمرار احملافظة عليه منذ عام .1978
• حافظ البنك على موقع الصدارة من حيث شبكة أجهزة الصراف اآللي التي ميتلكها والبالغ عددها  214جهازاً ،وبحصة
سوقية بلغت حوالي  ،%15لتبقى شبكة الصرافات اآللية لدى البنك هي األوسع واألكثر انتشارا ً في اململكة.
• حافظ البنك على صدارة سوق بطاقات الفيزا إلكترون ،وبحصة سوقية بلغت  %20عام  2015مقابل  %19.2عام .2014
• ارتفعت احلصة السوقية للبنك في سوق بطاقات الفيزا االئتمانية من  %17.4عام  2014إلى  %21.5عام .2015
• احتل البنك املرتبة الثانية مبعيار مجموع املوجودات ،وبحصة سوقية بلغت نسبتها  %15من مجموع موجودات القطاع
املصرفي في األردن.
• احتل البنك املرتبة الثانية مبعيار مجموع ودائع العمالء ،وبحصة سوقية بلغت نسبتها  %15.5من مجموع ودائع العمالء
لدى القطاع املصرفي في األردن.
• احتل البنك املرتبة الثانية مبعيار مجموع التسهيالت االئتمانية املباشرة ،وبحصة سوقية بلغت نسبتها  %13.6من
مجموع التسهيالت االئتمانية لدى القطاع املصرفي في األردن.
أما على صعيد املؤشرات النوعية فقد حصل البنك خالل مسيرته على العديد من التصنيفات االئتمانية رفيعة املستوى
من عدة مؤسسات تصنيف دولية ،كما متكن البنك من احملافظة على موقع الريادة في مجال التكنولوجيا املصرفية من
خالل تطبيق مجموعة متطورة من األنظمة الالزمة لتسيير عمليات الفروع واإلدارات ومبا يلبي وينسجم مع احتياجات النمو
والتطور ويتواكب مع أحدث املستجدات التكنولوجية.
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أنشطة البنك خالل عام 2015
اخلدمات املصرفية لألفراد

ترتكز فلسفة عمل البنك في سوق اخلدمات املصرفية لألفراد على فهم احتياجات العمالء ومتطلباتهم ،ومن ثم العمل
على تطوير منتجات وخدمات متنوعة تلبي تلك االحتياجات واملتطلبات ،مبا مكن البنك من ترسيخ موقعه وتعزيز ريادته
لهذا السوق وسط سوق تنافسية وبيئة عمل مليئة بالتحديات ،معتمدا ً في ذلك على انتشاره الواسع من حيث عدد الفروع
والصرافات اآللية التي تغطي كافة مناطق اململكة ،محققا ً بذلك قاعدة عمالء قوية ومتينة ومتميزة في سوق اخلدمات
املصرفية لألفراد ،وفيما يلي نبذة عن أهم إجنازات البنك في هذا اجملال خالل العام :2015

شبكة فروع البنك

واصل البنك في عام  2015تعزيز مكانته في السوق املصرفية احمللية محتفظا ً مبوقع الصدارة من حيث امتالكه ألكبر
شبكة فروع في اململكة حيث بلغ عدد فروع البنك العاملة  126فرعا ً وبحصة سوقية بلغت حوالي  ،%15هذا وتنتشر
شبكة فروع البنك في مواقع مختارة بعناية في مختلف محافظات اململكة.

ومما يجدر ذكره في هذا اجملال أن من بني هذه الفروع " فرعا ً لألطفال " و"فرعا ً متنقال ً " يقدم اخلدمات املصرفية للعمالء في املناطق
التي ال يوجد فيها فروع أو صرافات آلية ،كما أن هناك  6فروع تتواجد في جتمعات ومراكز التسوق التجارية "املوالت" ،حيث ميتد دوام
عمل هذه الفروع جميع أيام األسبوع مبا في ذلك أيام " اجلمعة والسبت والعطل واألعياد الرسمية " ،ومتتد فترة عملها من الساعة
العاشرة صباحا ً وحتى الساعة العاشرة ليال ً هذا عالوةً على اخلدمات املصرفية الهاتفية عبر مركز االتصال (.)Call Center

وما جتدر اإلشارة إليه في هذا اجملال أن لدى مجموعة بنك اإلسكان شبكة فروع محلية ودولية يصل عددها إلى  178فرعا ً
في كل من األردن وسورية واجلزائر ولندن وفلسطني والبحرين ،إضاف ًة إلى مكاتب متثيل ( )Representative Officesفي كل
من العراق واإلمارات العربية املتحدة وليبيا.
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شبكة الصرافات اآللية لدى البنك

زاد عدد أجهزة الصرافات اآللية العاملة لدى البنك في العام  2015ليصل إلى  214جهازا ً وبذلك حافظ البنك على
موقعه األول في اململكة من حيث عدد األجهزة وبحصة سوقية بلغت حوالي  ،%15ومن بني إجمالي عدد الصرافات اآللية
هناك  56جهازا ً تقدم خدمة اإليداع النقدي املباشر ،كذلك تشتمل شبكة البنك من الصرافات اآللية على  4أجهزة
صراف آلية متنقلة.
هذا وتتميز أجهزة الصرافات اآللية العاملة لدى البنك بانتشارها في مواقع استراتيجية تتصف باإلقبال من قبل عمالء البنك
وعمالء البنوك األخرى ،وتقدم هذه األجهزة مجموعة من اخلدمات املصرفية التي تلبي احتياجات شرائح متعددة من العمالء.
واعترافا ً بريادة البنك في مجال االنتشار املصرفي على الصعيد احمللي ،فقد فاز البنك خالل عام  2015بجائزة "البنك األول
مبعيار عدد الفروع وأجهزة الصراف اآللي" في األردن وقدم اجلائزة "االحتاد الدولي للمصرفيني العرب".

القنوات املصرفية اإللكترونية

متكن البنك من خالل تطبيق إسكان موبايل من استقطاب مزيدا ً من العمالء ،حيث مت خالل العام إضافة خدمة الدفع
باملوبايل ( )Mobile Payment Servicesضمن تطبيق اإلسكان موبايل والتي متكن العمالء من استالم ودفع األموال حملالت
جتارية وأفراد وجهات حكومية قيدا ً على  /إلى حساباتهم بشكل ذاتي وفوري وعلى مدار الساعة بكل سهولة وأمان ،ويطمح
البنك إلى إشراك املزيد من العمالء في تطبيق إسكان موبايل نظر ًا ملا يتمتع به من ميزات عديدة وألنه يعد األقل تكلفة بني
قنوات اخلدمات املصرفية اخملتلفة مما يسهم في خفض كلفة اخلدمة من جهة وتقليص حجم األعمال امللقاة على موظفي
فروع البنك من جهة أخرى.

وفي سياق متصل يقدم البنك خدماته املصرفية من خالل عدد من قنوات التوزيع اإللكترونية التي تتسم مبعايير األمان
واحلفاظ على سرية بيانات العمالء وتعامالتهم املصرفية ،ومن هذه القنوات :خدمات البنك الفوري  ،Call Centerوخدمات
اإلنترنت املصرفي  ،Iskan Onlineوخدمات الرسائل القصيرة ،وخدمات أجهزة الصرافات اآللية.

جوائز حسابات التوفير

وفي إطار خطته الهادفة لتشجيع االدخار لدى عمالئه فقد حرص البنك على استمرارية تطوير نظام جوائز حسابات التوفير
لديه والذي يعتبر النظام األكبر في السوق املصرفية األردنية على مستوى عدد اجلوائز ومبالغها ،حيث زادت قيمة اجلوائز
التي قدمها البنك خالل عام  2015عن  7ماليني دينار ،كما قدم البنك خالل العام أكبر جائزة نقدية بلغت قيمتها نصف
مليون دينار ربحها فائز واحد في نهاية العام ،هذا علما ً بأن نظام جوائز حسابات التوفير يتيح الفرص أمام عمالء التوفير
من الفوز باجلوائز اليومية واألسبوعية والشهرية إلى جانب جوائز الترضية والسحوبات اخلاصة التي تضمنت جوائز شهر
رمضان وجائزة عيد االستقالل وجائزة عيد الفطر السعيد وجائزة عيد األضحى املبارك ،وقد شهد عام  2015قيام البنك
بحمالت تسويقية مكثفة من خالل وسائل اإلعالم واملواقع اإللكترونية اخملتلفة بهدف تشجيع عمالء البنك على زيادة أرصدة
مدخراتهم من جهة واستقطاب عمالء جدد من جهة أخرى.
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بطاقات اإلسكان

حافظ البنك خالل عام  2015على مركز الريادة في مجال البطاقات االئتمانية في السوق املصرفية األردنية ،حيث قام البنك
خالل العام وبالتعاون مع شركة فيزا العاملية بإطالق بطاقة  Visa Infiniteاالئتمانية واملوجهة للعمالء من شريحة النخبة،
وبالتزامن مع ذلك مت إطالق بطاقة  Visa Signatureاالئتمانية لتلبية احتياجات العمالء من نفس الشريحة ،وتوفر هذه
البطاقات حلامليها مزايا وخدمات عالية املستوى في معظم أنحاء العالم ومن ذلك :خدمات الدخول ألكثر من  500قاعة
في املطارات ،وخدمة املساعدة الشخصية التي تقدم على مدار الساعة من خالل االتصال "برقم خاص" ،وخدمات التأمني
على احلياة وخدمات املشتريات والسفر ،وغير ذلك من مزايا عديدة موجودة على النشرات اخلاصة بهذه البطاقات ،وبإضافة
هاتني البطاقتني تصبح البطاقات التي يقدمها البنك لعمالئه كما يلي:

 .1بطاقات فيزا االئتمانية (العادية والذهبية و  Signatureو .)Infinite
 .2بطاقات ماستر كارد االئتمانية (العادية والذهبية والبالتينية و .)World Elite
 .3بطاقات أمريكان اكسبرس ( الذهبية بالدينار األردني والذهبية بالدوالر األمريكي والبالتينية بالدوالر األمريكي).
وتشجيعا ً لعمالء البنك على استخدام بطاقات بنك اإلسكان االئتمانية للمشتريات احمللية والدولية ،فقد مت خالل عام
 2015إطالق املرحلة األولى لبرنامج احلوافز اخلاص بحاملي هذه البطاقات ،حيث ميكن البرنامج العمالء من جتميع نقاط
مقابل استخدامهم للبطاقة عند كل حركة شراء محلية أو دولية ،ومن ثم استبدال هذه النقاط مبكافآت نقدية تودع
حلساب البطاقة أو هدايا عينية من بعض املطاعم واحملال التجارية ،وقد مت إطالق العديد من احلمالت التسويقية والترويجية
لهذه البطاقات والبرامج اخلاصة بها.
وتقديرا ً جلهود البنك في مجال البطاقات البالستيكية بشكل عام ،فقد قامت شركة الدفع اإللكتروني في األسواق الناشئة
 EMPبتكرمي بنك اإلسكان باعتباره " البنك األكثر إصدارا ً للبطاقات االئتمانية للعام ." 2015

اخلدمات واملنتجات املصرفية

يسعى البنك باستمرار إلى تطوير مختلف املنتجات واخلدمات القائمة وطرح منتجات وخدمات جديدة حتقق قيمة مضافة
خلدمة العمالء لتلبية احتياجاتهم اخملتلفة وترقى ملستوى تطلعاتهم وتوقعاتهم ،وضمن هذا اإلطار فقد قام البنك خالل
عام  2015مبا يلي:

•
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طرح منتج حماية عائلتي :ويوفر هذا املنتج التغطية التأمينية للعمالء لتشمل مخاطر الوفاة الطبيعية والوفاة
بحادث ،وكذلك توفير حماية إضافية تشمل مخاطر العجز الكلي أو اجلزئي الدائم الناجتة عن حادث ،وقد مت إطالق هذا املنتج
بالتعاون مع الشركة األمريكية للتأمني على احلياة.

•تطوير منتج القروض الشخصية :مت خالل عام  2015تعديل شروط هذا املنتج
ليوفر التمويل املناسب لشريحة العاملني في القطاعني العام واخلاص احملولة
رواتبهم للبنك إضافة إلى أصحاب األعمال احلرة واملهن لتغطية احتياجاتهم
الشخصية والعائلية املتعددة ،ويتضمن هذا املنتج مزايا عديدة أهمها :منح هذه
الشرائح قروضا ً شخصية تتراوح قيمة كل منها بني حد أدنى مقداره  5000دينار
وحد أعلى مقداره  100ألف دينار يتم تسديدها على دفعات شهرية ملدة تصل
إلى  8سنوات ،إضافة إلى التأمني اجملاني على احلياة بكامل قيمة القرض ،وعدم
مطالبة املقترض بكفيل اكتفا ًء بتحويل الراتب إلى البنك هذا عالوةً على منح
هذه القروض بأسعار فائدة تنافسية.
•تطوير منتج القروض السكنية :قام البنك خالل العام بإجراء تعديالت على
شروط منح القروض السكنية كان أهمها تخفيض سعر الفائدة عليها ليصل
إلى  %6.25وتسهيل شروط املنح لتتناسب مع مختلف شرائح العمالء األفراد،
مما ساهم في حتقيق منو جيد في محفظة القروض الشخصية والسكنية األمر
الذي عزز من احلصة السوقية للبنك في سوق تشتد فيه املنافسة.

جودة اخلدمة والعناية بالعمالء

يعتبر رضا العمالء غاية يعطيها البنك عناية خاصة ،ولضمان حتقيق هذه الغاية
والوصول مبستوى رضا العمالء إلى درجات عالية تتحسن سنة عن سنة ،يواصل
البنك االستعانة بشركات استشارية متخصصة ومحايدة إلجراء استطالعات
ودراسات ميدانية تستهدف الوقوف على مستوى رضا عمالء البنك والعمل على
استمرار حتسينه ،هذا إضافة إلى االعتماد على نتائج دراسات داخلية تستند إلى
منهجية املتسوق اخلفي  Mystery Shopperللقيام بجوالت على فروع البنك ملراقبة
مدى تطبيقها ملعايير خدمة العمالء ومستوى تعامالتها املباشرة معهم ،وقد
أظهرت نتائج هذه الدراسات قدرة البنك على حتقيق درجة الرضا مبا يفوق املستهدف
وهو انعكاس ملستوى جودة اخلدمات التي يقدمها البنك لهؤالء العمالء.
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األعمال املصرفية للشركات واملؤسسات

واصل البنك خالل عام  2015مساهمته الفاعلة في دعم االقتصاد الوطني من خالل تقدمي التمويل الالزم للعديد من
املشاريع الكبرى التي تنفذها املؤسسات الوطنية والشركات احمللية ،حيث مت متويل شركة الكهرباء الوطنية بقرض قيمته
 250مليون دينار لغايات دعم القدرات املالية للشركة ومتويل احتياجاتها اخملتلفة ،كما مت تقدمي التمويل الالزم لشركة واحة
أيلة للتطوير والذي جتاوزت قيمته  200مليون دوالر لغايات متويل األعمال اإلنشائية في مشروع الشركة السياحي والسكني
في مدينة العقبة ،علما ً بأن هذا املشروع يعتبر من املشاريع الكبرى والرائدة على مستوى املنطقة ،كما قام البنك خالل
العام بتمويل عدد من املشاريع االستثمارية في مدينة العقبة.

وعلى صعيد القيادة واملساهمة في قروض التجمعات البنكية ،فقد واصل البنك خالل عام  2015القيام بدور محوري
في سوق هذه القروض ،وذلك من خالل قيادته ومساهمته بتمويل عدد من املشاريع للقطاعات احليوية في اململكة ،ففي
قطاع الغاز قام البنك بإدارة وترتيب قرض جتمع بنكي لصالح شركة فجر األردنية املصرية لنقل وتوريد الغاز الطبيعي
بقيمة  120مليون دوالر أمريكي وذلك لغايات متويل مشاريع الشركة في اململكة.

وإدراكا ً ألهمية املنشآت الصغيرة واملتوسطة ( )SMEsودورها الهام في االقتصاد احمللي ،فقد واصل البنك خالل العام
املشاركة بتمويل برامج خاصة بهذه املنشآت لزيادة قدرتها التنافسية وتطوير أعمالها ،ومن هذه البرامج :برنامج البنك
املركزي اخملصص لدعم الشركات الصغيرة واملتوسطة ،وبرنامج متويل الشركات الصغيرة واملتوسطة بضمان مؤسسة
 ،OPICوبرنامج قرض األعمال ،وبرنامج مركبات األعمال بالتعاون مع الشركة األردنية لضمان القروض.
ومن املبادرات الرئيسة التي واصل البنك دعمها في قطاعات اقتصادية أساسية خالل عام  2015دعمه للقطاع الصناعي
وقطاع الطاقة املتجددة والقطاع السياحي وذلك من خالل البرنامج الذي يطبقه البنك املركزي في هذا اجملال واملتمثل مبنح
البنوك سلفا ً متوسطة اآلجال إلعادة إقراضها للمشاريع العاملة في هذه القطاعات بأسعار فائدة مدعومة وشروط ميسرة.
وفي إطار املساهمة في متويل عمليات التبادل التجاري ،فقد استمر البنك بتوفير التمويل الالزم إلى عمالئه املهتمني باملشاركة
مبجموعة من البرامج واتفاقيات التمويل املتخصصة التي تقدمها مؤسسات دولية ومنها :برنامج متويل التجارة العربية-
صندوق النقد العربي  /أبو ظبي وبرنامج الصادرات السعودي  /الصندوق السعودي للتنمية وبرنامج التمويل اإليطالي ()IIPU
وبرنامج تسهيل التجارة الدولية مع البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية ( )EBRDوبرنامج البنك الكوري للصادرات والواردات.
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خدمات اخلزينة واالستثمار

بشكل
متكن البنك خالل عام  2015من حتقيق نتائج جيدة في مجال خدمات اخلزينة واالستثمار ،مبا مكنه من املساهمة
ٍ
ملموس في زيادة ربحية البنك وتعزيز مكانته في السوق احمللية في هذا اجملال.
حيث كان لالستراتيجية احلصيفة التي ينتهجها البنك أثرا ً كبيرا ً بالنجاح والتميز في مجال نشاط االستثمار ،حيث
ارتكزت هذه االستراتيجية على عدد من املرتكزات أهمها :حتسني هامش الفائدة ،وتنويع مصادر التمويل ،وتنويع االستثمارات
مبا يحقق عوائد مستقرة ضمن درجات مخاطرة مقبولة ،وإدارة املركز املالي للبنك مبستوى عالي من الكفاءة مع االلتزام
باحملافظة على معدالت سيولة قوية تفوق متطلبات البنك املركزي األردني ،حيث واصل البنك خالل العام توسيع قاعدة
عمالئه في هذا النشاط وتوطيد العالقات مع عمالئه احلاليني معتمدا ً على جودة اخلدمات التي يقدمها في مجال اخلزينة
واالستثمار ،إذ متتاز هذه اخلدمات بتنوعها وتوظيفها ألحدث وسائل التداول اإللكتروني اخملتلفة لتسهيل إجراءات وتنفيذ
املعامالت املالية بسرعة عالية وبأقل قدر من التكاليف.
ومن اجلدير بالذكر أن البنك يقدم مجموعة متكاملة من اخلدمات واملنتجات االستثمارية أهمها خدمة التعامل بأسواق
املستقبليات واخليارات للعمالت األجنبية ،والتعامل بالعمالت األجنبية واملعادن الثمينة والعقود اآلجلة ،هذا إلى جانب خدمات
الوساطة في األسواق املالية "احمللية واإلقليمية والدولية" ،وخدمات إدارة احملافظ االستثمارية وصناديق االستثمار املشترك
واحلفظ األمني وأمانة االستثمار.

املؤسسات املالية والبنوك املراسلة

عمل البنك على مدار سنوات عمله على تأسيس واحلفاظ على عالقات عمل قوية وراسخة مع عدد كبير من البنوك
واملؤسسات املالية احمللية واإلقليمية والدولية ،ومتثل هذه العالقات الثنائية عامال ً مهما ً لزيادة فرص العمليات التجارية ومنو
اخلدمات املصرفية املتنوعة بهدف خدمة عمالء البنك خارج اململكة من خالل استفادتهم من هذه الشبكة الواسعة من
البنوك املراسلة.
ساهمت سقوف االئتمان التي مينحها البنك للبنوك املراسلة في الكثير من دول العالم في زيادة قدرة البنك على دعم
احتياجات األعمال املتزايدة للعمالء ،كما واصل البنك متابعة مستجدات الوضع االئتماني على مستوى الدول والبنوك
املراسلة فيها للوقوف على آخر املستجدات املتعلقة بوضعها املالي ،وكذلك مفاوضة البنوك املراسلة للحصول على
األسعار املنافسة في مجال اخلدمات املصرفية اخلارجية.
وللعمل على تنشيط وتطوير العالقة مع البنوك املراسلة واملؤسسات املالية ،فقد قام فريق متخصص من املوظفني خالل
العام بعدد من احلمالت التسويقية والزيارات لبعض األسواق االستراتيجية وخصوصا ً في منطقة أوروبا واخلليج العربي وذلك
بهدف عرض خدمات البنك على البنوك واملؤسسات املالية العاملة في هذه الدول والتي من شأنها أن تعود بالفائدة على
كل من البنك وعمالئه على حد سواء.
يشرف البنك على عملياته الدولية من خالل كادر متخصص لهذه الغاية مسؤول عن إدارة عالقات واسعة مع حوالي 450
مؤسسة مالية منتشرة في أكثر من  80دولة حول العالم ،وهو ما يجعل البنك في موقع قوي ومتني ميكنه من ترسيخ
اسمه وتعزيز مكانته وخدمة عمالئه في مختلف العمليات املصرفية الدولية.
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الفروع اخلارجية والبنوك والشركات التابعة

على الرغم من أن عام  2015كان مليئا ً بالتحديات وفي مقدمتها تداعيات األحداث السياسية واألمنية التي ما زالت
تشهدها بعض دول اجلوار ،فقد قام البنك بعدد من اإلجراءات والتدابير التي حدت من آثار هذه التحديات على نتائج أعمال
مختلف الفروع والبنوك والشركات التي تتشكل منها مجموعة البنك داخل األردن وخارجه.

هذا وتتشكل مجموعة بنك اإلسكان داخل األردن وخارجه مما يلي:
فروع البنك في األردن 126 :فرعا ً.
فروع البنك خارج األردن 13 :فرعا ً في فلسطني وفرعا ً واحدا ً في البحرين.
البنوك التابعة:

 بنك اإلسكان للتجارة والتمويل /اجلزائر ( ،(www.housingbankdz.comوتبلغ حصة البنك  %85من رأسماله البالغ 10مليار دينار جزائري ،ويعمل من خالل شبكة تتكون من  7فروع.
 بنك األردن الدولي /بريطانيا ( ،(www.jordanbank.co.ukوتبلغ حصة البنك  %75من رأسماله البالغ  65مليون جنيهاسترليني ،ويعمل من خالل فرع واحد.
 املصرف الدولي للتجارة والتمويل /سورية ( ،)www.ibtf.com.syوتبلغ حصة البنك  %49.1من رأسماله البالغ  5.25مليارليرة سورية ،ويعمل من خالل شبكة تتكون من  30فرعاً ،يعمل منها حاليا ً  18فرعا ً بسبب األوضاع السائدة في سورية.
الشركات التابعة:

 الشركة املتخصصة للتأجير التمويلي ( ،(www.slcjo.comوتبلغ حصة البنك  %100من رأسمالها البالغ  30مليون دينار،وتعمل من خالل شبكة تتكون من فرعني.
 الشركة األردنية لالستثمارات العقارية ،وتبلغ حصة البنك  %100من رأسمالها البالغ  40ألف دينار. -شركة املركز املالي الدولي ( ،(www.ifc.com.joوتبلغ حصة البنك  %77.5من رأسمالها البالغ  5مليون دينار.

مكاتب التمثيل:

للبنك ثالثة مكاتب متثيل في كل من أبوظبي /اإلمارات ،وطرابلس /ليبيا ،وبغداد /العراق ،وقد ساهمت هذه املكاتب في تعزيز
حضور البنك والتعريف بخدماته لدى مختلف مؤسسات القطاع العام واخلاص في تلك الدول ،واستقطاب العديد من
املؤسسات املالية للتعامل مع البنك ،وحفز املؤسسات املالية والبنوك التي تتعامل مع البنك لزيادة حجم تعاملها.
ومما جتدر اإلشارة إليه أن الفروع اخلارجية والبنوك والشركات التابعة توفر مجموعة متكاملة من اخلدمات املصرفية لعمالئها
في قطاعي األفراد والشركات والتمويل التجاري والتمويل اإلسالمي وأعمال الوساطة املالية وأعمال التأجير التمويلي،
األمر الذي ساهم في تنمية عالقات البنك بعمالئه من املصدرين واملستوردين من جهة ،وعزز من قيمة التبادالت التجارية
واالستثمارات بني األردن والدول التي ينتشر فيها البنك من جهة أخرى.

التطوير التنظيمي واإلداري

مت خالل عام  2015تطوير الهيكل التنظيمي للبنك مبا يعكس أفضل املمارسات املصرفية ،حيث يقوم الهيكل التنظيمي
على أساس حتديد املسؤوليات والصالحيات ،واإلشراف الفعال على األداء ،كما مت أيضا ً حتديث موقع السياسات واإلجراءات
اخلاص بكل من األردن وفلسطني والبحرين ،ومتت مراجعة إجراءات العمل لدى كافة الدوائر بعد تطبيق النظام البنكي اجلديد
لدى اإلدارة العامة  /عمان ،إضافة إلى استكمال دراسة أثر النظام البنكي اجلديد في عملية استحداث مركزيات عمل جديدة
( )Centralizationومنها مركزة عمليات القروض السكنية.

املوارد البشرية

ترتكز رؤية البنك في مجال املوارد البشرية على تنمية قدرات العاملني في البنك وتطوير مستقبلهم الوظيفي وتزويدهم
باملهارات املتخصصة واستقطاب الكفاءات الوطنية املوهوبة مبا يخدم توجهات البنك وأهدافه االستراتيجية التي أساسها
التميز في إجناز العمل وخدمة عمالء البنك بكل كفاءة واقتدار ،وقد مت خالل العام استحداث خدمات جديدة على نظام إدارة
املوارد البشرية  ،HRMSمتكن املوظفني من تنفيذ بعض العمليات واخلدمات بشكل آلي.
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التعيني

حرص البنك على تعزيز مكانته كجهة عمل مفضلة للباحثني عن فرص عمل في اململكة بشكل عام وفي القطاع املصرفي
بشكل خاص ،فخالل العام قام البنك بتفعيل مبادراته االستباقية الستقطاب أوائل خريجي اجلامعات الرسمية واخلاصة من
خالل التعاون الدائم مع هذه اجلامعات ،واستقطاب أصحاب اخلبرة واملعرفة في شتى مجاالت العمل املصرفي ،كما شارك
البنك في عدد من معارض التوظيف  Job Fairالكبرى التي تنظمها الشركات الرائدة في مجال التوظيف أو التي تنظمها
وزارة العمل وذلك بغرض عرض الوظائف التي يوفرها البنك للخريجني ،كما مت تطوير أدوات التوظيف اخلارجية من خالل
تفعيل عملية التوظيف اإللكترونية عبر موقع البنك اإللكتروني أو من خالل صفحة البنك على مواقع التواصل االجتماعي،
باإلضافة إلى تفعيل وتطوير عملية تعبئة الشواغر داخليا ً من نفس موظفي البنك عن طريق تطبيق أسس للتنقالت
والترقيات ،عالوةً على انتداب وإعارة املوظفني إلى فروع البنك اخلارجية والشركات التابعة.

التدريب والتطوير

واصل البنك خالل عام  2015سياسته باالستثمار في موارده البشرية من مختلف املستويات اإلدارية وتطوير مستقبلهم
الوظيفي وتنمية مهاراتهم الشخصية واملهنية مبا ميكنهم من إجناز األعمال املوكلة إليهم بالشكل املطلوب ومبا ينعكس
إيجابيا ً على منو أعمال البنك.
وشملت املبادرات الرئيسية في مجال التدريب والتطوير خالل العام ما يلي:
•تأهيل  32موظفا ً لشغل وظائف قيادية و  170موظفا ً لشغل مواقع إدارية من مستويات مختلفة ،إذ مت إيفاد هؤالء
املوظفني حلضور دورات وورشات عمل متخصصة محليا ً وخارجيا ً.
•عقد عدد من برامج التأهيل الوظيفي أهمها :البرنامج الشامل لتأهيل املوظفني اجلدد (الصرافني) ،وبرامج تأهيل ضباط
االئتمان ،وبرنامج تأهيل موظفي خدمة العمالء ،وبرنامج تأهيل مدراء الفروع املتخصص بهدف إعداد املدراء وتطوير قدراتهم
في مجال املهنة املصرفية ومختلف اجلوانب املتعلقة بالعمليات والتشريعات املصرفية وبرنامج آليات الكشف عن التزوير
والتزييف ومفهوم البيع والتسويق املصرفي والتميز في خدمة العمالء وغيرها من البرامج التدريبية املتخصصة.
•تأهيل  252موظفا ً للحصول على دبلوم كامبردج ملهارات تقنية املعلومات واملعتمد من هيئة امتحانات جامعة كامبردج
في اململكة املتحدة.
•إطالق مبادرة لتطوير قدرات املوظفني في اللغة اإلجنليزية ،حيث مت إيفاد  621موظفا ً لتطوير قدراتهم في مجال اللغة
اإلجنليزية بالتعاون مع املعهد الثقافي البريطاني.
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وفي هذا اإلطار فقد مت توفير  9200فرصة تدريبية شارك بها  2174موظفا ً داخل وخارج اململكة ،حيث غطت هذه الدورات
اجملاالت اإلدارية واملالية واحملاسبية والتدقيق واالئتمان املصرفي واملهارات السلوكية والعالقات العامة والعمليات املصرفية
واخلزينة واالستثمار واحلاسوب الشخصي ،وميكن االطالع على أهم الدورات التي مت عقدها خالل العام  2015وأعداد املشاركني
بها في اإلفصاح اخلاص بها والوارد في نهاية هذا التقرير.

وفي إطار ممارسة مسؤوليته االجتماعية ،قام البنك خالل العام بتدريب عدد كبير من طلبة اجلامعات الرسمية واخلاصة
 On Job Trainingفي عدد من دوائر وفروع البنك من أجل إكسابهم اخلبرة العملية في العمل املصرفي من خالل التدريب
العملي ،وقد أثبتت هذه املبادرة بأنها أداة فعالة في تقليص الفجوة بني القطاع املصرفي وبني املؤسسات التعليمية.

مزايا املوظفني

في إطار حرص البنك على استقطاب واحلفاظ على املوظفني من أصحاب الكفاءات واملهارات املتميزة ،فقد قام البنك خالل
العام  2015بتخفيض أسعار الفوائد على قروض املوظفني وقروض السيارات ملوظفي البنك والشركات التابعة ،كما مت
تسهيل شروط احلصول على القرض السكني الثاني للموظفني.
وفي إطار حرص البنك على مكافأة جهود كافة املوظفني على اختالف مستوياتهم اإلدارية وحتفيزهم على بذل املزيد من
العطاء ،فقد بادر مجلس اإلدارة خالل عام  2015باملوافقة على منح زيادات مجزية للموظفني على رواتبهم وحتسني املستوى
املعيشي لهم من خالل منحهم نسبة غالء معيشة تفوق نسبة التضخم في اململكة.
ومما جتدر اإلشارة إليه أن البنك يعتمد سياسة مكافآت ترتكز على حتفيز األداء املتميز ،وذلك من خالل تخصيص نسبة
من األرباح قررها مجلس اإلدارة لهذه الغاية ،وتوزع على املوظفني استنادا ً إلى نظام خاص يربط اإلجناز ومتحققات األهداف
ومستويات األداء مع مبلغ املكافأة املستحقة.

إدارة اخملاطر

بغرض حتقيق البنك خلططه االستراتيجية في التوسع واالنتشار ،يتم السير وفق منهجية علمية مدروسة من خالل
التقييم املستمر للمخاطر اخملتلفة التي تواجه أنشطة اجملموعة ،وإدارة تلك اخملاطر بعناية من خالل قياسها ومن ثم
مراقبتها بشكل مستمر ،لضمان ترشيد القرارات املتخذة في ضوء اخملاطر احمليطة والقائمة وحتقيق األهداف االستراتيجية
بأعلى العوائد وأقل اخملاطر.
يتم إدارة كافة أنواع اخملاطر على مستوى مجموعة بنك اإلسكان من خالل مراكز عمل متخصصة تتبع لدائرة اخملاطر في
اإلدارة العامة حيث تغطي اجلوانب التالية :مخاطر االئتمان ومخاطر التشغيل ومخاطر السوق والسيولة ومخاطر أمن
املعلومات ومخاطر استمرارية األعمال.
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وانطالقا ً من االهتمام باحملافظة على توفير إدارة مخاطر فاعلة استمر البنك خالل عام  2015وكمنهج ثابت في تطوير
سياسات ومنهجيات إدارة اخملاطر اخملتلفة ومبا يواكب املستجدات ويتماشى مع تعليمات احلاكمية املؤسسية مبا يؤدي إلى
التخفيف من حجم التعرض للمخاطر والعمل ضمن مستويات اخملاطر املقبولة.
كما مت تطوير وتطبيق خطة التعافي وإدارة األزمات ) Resolution & Recovery Plan (RRPالتي حتدد اإلطار العام واخليارات
املتاحة أمام البنك للتعامل مع الظروف االقتصادية الصعبة ،ومواجهة األزمات املالية احملتملة التي ميكن قياسها من خالل
مؤشرات اإلنذار املبكر ومبا يضمن استمرار البنك بالقيام بأعماله بشكل اعتيادي وتقليل احتماالت التعثر.
كما مت التطوير في جانب مؤشرات اخملاطر الرئيسية في البنك ملراقبة فاعلية الضوابط الرقابية ،وتقييم مدى خطورة وتكرار
حدوث اخلسائر التشغيلية  ،Severity & Frequencyبهدف اتخاذ اإلجراءات الالزمة للحد ما أمكن من آثار حدوث اخملاطرة.
كما قام البنك خالل عام  2015بزيادة حجم االستثمار في األنظمة وأدوات الرقابة على أنظمة البنك اخملتلفة ومبا يعزز
البيئة الرقابية ويزيد من فاعلية إدارة اخملاطر في جانب تكنولوجيا املعلومات ،حيث قامت إدارة اخملاطر بتطوير أدوات قياس
اخملاطر من خالل االستعانة بأكبر الشركات االستشارية املتخصصة في هذا اجملال ومبا ساهم في ترشيد القرارات وحتقيق
أفضل النتائج للبنك.
تولي إدارة اخملاطر أهمية كبيرة جلانب استمرارية أعمال البنك والتحقق من اجلاهزية العالية والقدرة على التعامل مع احلاالت
االستثنائية والكوارث ،حيث يتم إجراء الفحوصات الدورية الالزمة ألنظمة البنك احلساسة والتي تقيس مدى القدرة على
العمل بنجاح من خالل املواقع البديلة (موقع التوافرية العالية واملوقع الرديف) ومدى متانة االستعدادات والتجهيزات الفنية
املتوفرة لدى البنك للتعامل مع أصعب الظروف.
وفي إطار السعي لنشر ثقافة اخملاطر بني املوظفني ملا لذلك من أهمية في التخفيف من حجم التعرض للمخاطر ،فقد مت
خالل العام عقد العديد من ندوات التوعية للموظفني في هذا اجملال ،عالوةً على نشر املواد التعليمية ذات العالقة باخملاطر
على املوقع الداخلي للبنك.
ويقدم االيضاح رقم  40في القوائم املالية في هذا التقرير املزيد من املعلومات والتفاصيل عن إدارة اخملاطر لدى البنك،
باإلضافة إلى ذلك يشتمل هذا التقرير ،ضمن اجلزء اخلاص باالفصاح ،على شرح مفصل لهيكل دائرة إدارة اخملاطر في البنك.

مراقبة االمتثال

تتمثل مسؤولية دائرة مراقبة االمتثال بإدارة مخاطر االمتثال بكفاءة حلماية البنك من التعرض ألية عقوبات مالية أو قانونية أو
مخاطر السمعة ،والتي قد تنتج عن عدم االلتزام بالقوانني احمللية والدولية ،وفي هذا الصدد قامت دائرة مراقبة االمتثال مبا يلي:
•حتسني اإلجراءات املطبقة حلماية البنك من مخاطر عدم االمتثال ومخاطر غسل األموال ومتويل االرهاب.
•مراجعة واعتماد سياسات شاملة في مجال االمتثال ومكافحة غسل األموال ومتويل االرهاب وقانون (.)FATCA
•تطبيق نظام آلي عاملي ملكافحة عمليات غسل األموال ومراقبة العمليات املالية للتأكد من سالمتها وفقا ً ملتطلبات
اجلهات الرقابية.
•تقدمي املشورة لكافة مراكز العمل في مجال االمتثال ومكافحة غسل األموال ومتويل االرهاب والعقوبات الدولية.
•التعاون مع جهات التدقيق اخلارجي والداخلي للتحقق من سالمة اإلجراءات املطبقة في مجال االمتثال ومكافحة غسل
األموال ومتويل االرهاب.
•تزويد مجلس اإلدارة بتقارير حول أوضاع االمتثال في البنك واجملموعة بشكل نصف سنوي.
•زيادة الوعي في مجال االمتثال ومكافحة غسل األموال والعقوبات الدولية من خالل عقد دورات تدريبية مباشرة للموظفني
اجلدد ،وتوفير مواد تدريبية إلكترونية ( )E-Learning Management Systemلكافة موظفي البنك.
•متابعة التطورات احمللية والدولية وتعديل النظم واإلجراءات املطبقة مبا يتوافق مع هذه التطورات.
•إجراء الزيارات امليدانية بهدف التحقق من االلتزام بالقوانني والسياسات واإلجراءات ذات العالقة باالمتثال ومكافحة غسل
األموال ومتويل االرهاب.
•التنسيق املستمر مع الفروع اخلارجية والشركات التابعة بخصوص االلتزام مبتطلبات اجلهات الرقابية في الدول املضيفة.
•دراسة كافة طلبات وحدة مكافحة غسل األموال ومتويل االرهاب والبنك املركزي األردني وتزويدهم باملعلومات املطلوبة.
•تزويد مصلحة الضرائب األمريكية باملعلومات املطلوبة عن العمالء األمريكيني اخلاضعني لقانون (.)FATCA
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احلاكمية املؤسسية

يلتزم البنك بتطبيق تعليمات اجلهات الرقابية في مجال قواعد احلوكمة السليمة ومبا يعزز مبادئ الشفافية والعدالة
واملساءلة واملسؤولية ،حيث مت خالل العام  2015إعداد دليل جديد للحاكمية املؤسسية للبنك يتفق مع تعليمات احلاكمية
املؤسسية للبنوك رقم  2014 / 58الصادرة عن البنك املركزي األردني بتاريخ  2014/9/30من جهة ووفق أفضل املمارسات
العاملية من جهة أخرى ،وميكن االطالع على نسخة من هذا الدليل على الرابط التالي:
http://www.hbtf.com/ar/hbtf-corporate-governance-manual

الترويج والتسويق والبيع

في إطار التركيز على احلصة السوقية في األنشطة الرئيسية للبنك والعمل على زيادتها في السوق املصرفي للتأكيد على
ريادية البنك بهذه األنشطة ،فقد مت خالل عام  2015دراسة السوق احمللي وحتليل كافة شرائح العمالء القائمني واملستهدفني
للتعرف عن كثب على خصائص ومزايا تلك الشرائح للوصول إلى تلك الفئات بهدف التواصل املباشر معهم لتعريفهم
باملنتجات واخلدمات املصرفية التي يقدمها البنك ومزايا تلك املنتجات واخلدمات مقارنة بالسوق وإبقاء هؤالء العمالء على
إطالع وبشكل مستمر بكل ما هو جديد ومميز.
وبنا ًء على ما تقدم ،قام البنك خالل العام بتفعيل وسائل اإلعالن والتسويق اإللكتروني من خالل العديد من الشراكات
االستراتيجية مع املواقع اإلخبارية اإللكترونية احمللية والعديد من مواقع التواصل االجتماعي ،وذلك استنادا ً إلى نتائج
الدراسات التي أظهرت زيادة نسبة متابعي تلك املواقع من شرائح اجملتمع املستهدفة ،مما كان له أثرا ً واضحا ً في زيادة أعداد
املتابعني لنشاطات البنك على تلك املواقع وتثمينها من عمالء البنك احلاليني إلتاحة الفرصة لهم الستمرار التواصل مع
اإلدارات اخملتلفة في البنك ودون وجود أية حواجز إليصال مالحظاتهم واستفساراتهم للبنك التي تشكل بدورها رافدا ً
أساسيا ً في عمليات التطوير والتحديث ،كما ساهم تواجد البنك على تلك املواقع بزيادة واستقطاب العديد من العمالء
اجلدد لالنضمام إلى شريحة عمالء البنك واحلصول على اخلدمات واملنتجات مبزاياها املتعددة.
وفي هذا اجملال فقد واصل البنك خالل عام  2015إطالق العديد من احلمالت الترويجية والتسويقية خملتلف خدماته ومنتجاته
التي تخدم كافة شرائح العمالء عبر وسائل اإلعالم التقليدية وصفحات البنك على مواقع التواصل االجتماعي واسعة
النطاق (فيسبوك ،تويتر ،انستجرام ،لينكد إن ،يوتيوب) ،عالوةً على موقع البنك على شبكة اإلنترنت ،كل ذلك ساهم في
وصول منتجات وخدمات البنك إلى الشرائح املستهدفة من العمالء مما عزز من الصورة الذهنية عن البنك وحضوره القوي
وقدرته التنافسية داخل القطاع املصرفي األردني ،وفيما يلي أهم احلمالت التسويقية التي أطلقت عام :2015
•حملة القرض السكني.
•حملة القرض الشخصي.
•حمالت مختلفة للبطاقات االئتمانية والدفع املباشر.
•حمالت جوائز حسابات التوفير.
•الترويج خلدمات الشركات وأعمال اخلزينة واالستثمار.

واستمر البنك خالل عام  2015بدعم العديد من النشاطات واملؤمترات واملنتديات التي تعنى بتطوير القطاعات الصناعية
والتجارية والعقارية من خالل الرعاية واملشاركة في تلك النشاطات واملؤمترات واملنتديات وذلك لترسيخ الصورة الذهنية
للبنك عند فئات رجال األعمال والتجار واملستثمرين والذين ثمنوا بدورهم الدور الكبير الذي يقوم به بنك اإلسكان من دعم
متواصل لهم.
وعلى صعيد آخر ،فقد حرص البنك ومن خالل فريق متخصص في البيع املباشر على تفعيل اجملهود البيعي من خالل الزيارات
امليدانية واالتصاالت الهاتفية مع الشركات واملؤسسات اخملتلفة وذلك بهدف تسويق منتجات وخدمات البنك ملوظفي تلك
الشركات واملؤسسات مبا يلبي احتياجاتهم ومتطلباتهم املصرفية.
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تكنولوجيا املعلومات

سعى البنك خالل عام  2015إلى تبني عدد من املبادرات التقنية التي من شأنها خفض التكاليف وزيادة سرعة تنفيذ
العمليات وتوفير بيئة مالية أكثر أمانا ً للعمالء ،فعلى صعيد دعم البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات فقد مت تطوير نظام
البنك الفوري ونظام االتصاالت الهاتفية عبر الشبكة الداخلية للبنك  ،Ip Telephonyوتطوير نظام إدارة أجهزة الصراف
اآللي ،إضافة إلى استكمال تطبيق منظومة األرشفة املركزية اخلاصة بنظام إدارة القروض.
وتلبية الحتياجات كافة قطاعات العمل ومساعدتها في تقدمي خدمات ذات مستوى متميز للعمالء ،فقد قام البنك بإطالق
خدمة احلواالت اإللكترونية الفورية الواردة من البنوك السعودية ،وإطالق خدمة فواتيركم من خالل الفروع ،ومت أيضا ً استكمال
تطبيق مشروع املوقع اخلارجي للبنك على شبكة اإلنترنت.
كما تضمنت مبادرات عام  2015إضافة خدمة شراء البطاقات املدفوعة مسبقا ً وخدمة التبرعات إلى مجموعة اخلدمات
املتاحة على نظام حتصيل الفواتير إلكترونيا ً  ،eFAWATEERcomومن شأن إضافة هاتني اخلدمتني مساعدة العمالء على
إجناز معامالتهم املصرفية بكل راحة ويسر.

املسؤولية االجتماعية

واصل البنك خالل العام  2015جهوده لتعزيز دوره في خدمة اجملتمع من خالل رعايته للعديد من األنشطة اإلجتماعية
والثقافية والرياضية ،واملشاركة في البرامج واحلمالت الوطنية التي تستهدف احملافظة على البيئة والصحة العامة،
واملشاركة في تنظيم وإقامة الندوات الوطنية واملؤمترات واملعارض واملهرجانات ،ومن اجلدير بالذكر أن البنك قد أصدر تقريرا ً
مفصال ً يبني األنشطة واملمارسات التي قام بها البنك في مجال املسؤولية االجتماعية.
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اخلطة االستراتيجية املستقبلية
للبنك لعام 2016

جاء بناء اخلطة االستراتيجية لبنك اإلسكان للتجارة والتمويل لعام  2016في ظل مرحلة متتاز بتحديات كثيرة وكبيرة
أثرت بشكل سلبي على مختلف النواحي االقتصادية واالجتماعية ملعظم الدول التي يتواجد فيها البنك ،وفي مقدمتها
األردن الذي ال يزال يواجه عدد من التحديات املتمثلة في استمرار وتزايد أزمة تدفق الالجئني السوريني ،األمر الذي أحدث
ضغوطا ً على كافة املوارد الوطنية وعلى البنية التحتية لالقتصاد الوطني ،واالرتفاع الكبير في حجم الدين العام وتنامي
عجز املوازنة.
وعلى الرغم من ذلك فقد مت إعداد اخلطة االستراتيجية لعام  2016مبا يتناسب ومعدالت األداء االقتصادي ونسب النمو
املتوقعة للقطاع املصرفي ،ومبا يحقق النتائج املستهدفة ألعمال البنك للعام القادم ،وذلك من خالل االستخدام األمثل
للموارد املتاحة ،والعمل قدر اإلمكان على التقليل من اآلثار السلبية التي قد تنجم عن املتغيرات السياسية واالقتصادية
من خالل املتابعة املستمرة لهذه املتغيرات ،واالستفادة من الفرص املتاحة في السوق اعتمادا ً على نقاط القوة التي يتمتع
بها البنك .وقد تضمنت اخلطة االستراتيجية أربعة محاور رئيسية هي:

احملور املالي

•حتقيق منو مستدام في األرباح وتعزيز حقوق امللكية ملساهمي البنك.

•حتسني معدل العائد على املوجودات ومعدل العائد على حقوق امللكية.
•زيادة حصة البنك من الودائع والتسهيالت في القطاع املصرفي األردني.

•زيادة اإليرادات من غير الفوائد ،وتطوير نشاط البنك وحصته السوقية في مجال التسهيالت غير املباشرة.

•حتسني جودة احملفظة االئتمانية من خالل معاجلة الديون غير العاملة القائمة واحلد من تصنيف حسابات أخرى ضمن
الديون غير العاملة.
•ترشيد اإلنفاق في كافة مجاالت العمل في البنك وزيادة اإليرادات مبا يساعد في حتسني مؤشر الكفاءة (.)Efficiency Ratio
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محور السوق والعمالء
•رفع درجة رضا العمالء.

•تعميق أواصر العالقات بني البنك وعمالئه من خالل دراسة احتياجاتهم والعمل على تلبيتها والتعرف على املشاكل التي
يواجهونها في تعاملهم مع البنك (وحلها إن وجدت).
•حتسني مستوى خدمة العمالء ،وتطوير املنتجات واخلدمات القائمة ،ودراسة جدوى إدخال منتجات وخدمات جديدة تلبي
احتياجات شرائح وفئات العمالء املستهدفني.
•تشجيع العمالء على استخدام القنوات اإللكترونية.
•رفع كفاءة النشاط التسويقي في البنك مبا في ذلك نشاط التسويق املباشر ،وخاصة في مجال البطاقات االئتمانية ومبا
يعزز ريادة البنك في هذا اجملال.
•تعزيز الصورة الذهنية اإليجابية عن البنك لدى اجملتمع من خالل االستمرار بالدور الفعال للبنك في مجال املسؤولية االجتماعية.

محور العمليات

•االستمرار في عملية مراجعة إجراءات منح االئتمان لتسريع عملية الدراسة االئتمانية واتخاذ القرار االئتماني ،مع مراعاة
االلتزام بتطبيق الضوابط التي تضمن سالمة القرار االئتماني.
•االستمرار بتطوير البنية التكنولوجية وزيادة كفاءة استخداماتها في مختلف أوجه العمل في البنك.
•رفع كفاءة القنوات اإللكترونية ،وتوجيه العمالء نحو استخدام القنوات البديلة مثل تطبيقات خدمات البنك على
الهواتف الذكية واإلنترنت املصرفي والبنك الفوري ...الخ ،وذلك لالستفادة من خدمات البنك اخملتلفة التي يتم تقدميها
من خالل هذه القنوات ،وتوضيح مزايا استخدامها للعمالء.
•تعزيز شبكة الفروع احمللية ،واالستمرار بعملية حتسني املظهر العام للفروع القائمة ،وكذلك تعزيز شبكة البنك من
أجهزة الصراف اآللي.
•تعزيز قدرات وإمكانات الفروع اخلارجية والشركات التابعة من خالل تقدمي الدعم واملساندة لها من قبل كافة الدوائر
ومراكز العمل في البنك.

محور املوارد البشرية

•رفع درجة رضا املوظفني وحتسني إنتاجيتهم ورفع درجة والئهم للبنك من خالل االستمرار في تطبيق أنظمة احلوافز
واملكافآت املستندة إلى األداء الفعلي مقارنة باألهداف السنوية.
•توفير الفرص التدريبية الالزمة التي تتناسب واالحتياجات الفعلية للموظف ووظيفته ومبا يسهم باالرتقاء بأداء
املوظفني ومهاراتهم.
•تعزيز العمل بروح الفريق الواحد وتفعيل التواصل بني مختلف إدارات ومراكز العمل ،والسرعة واملرونة في التجاوب
ملتطلبات تنفيذ وإجناز األعمال املطلوبة.
•االستمرار في تطبيق مشاريع اإلحالل والتعاقب الوظيفي في البنك ،وتهيئة الصف الثاني من املوظفني وإمدادهم باملعارف
واخلبرات العلمية والعملية الالزمة.
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قائمة املركز املالي املوحد كما في  31كانون األول  /ديسمبر 2015
ايضاحات
املوجــودات-:
نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية
أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
ايداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
تسهيالت ائتمانية مباشرة  -بالصافي
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
موجودات مالية اخرى بالتكلفة املطفأة  -بالصافي
ممتلكات ومعدات  -بالصافي
موجودات غير ملموسة  -بالصافي
موجودات ضريبية مؤجلة
موجودات أخرى
مجموع املوجودات
املطلوبات وحقوق امللكية-:
املطلوبات -:
ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
ودائع عمالء
تأمينات نقدية
أموال مقترضة
مخصصات متنوعة
مخصص ضريبة الدخل
مطلوبات ضريبية مؤجلة
مطلوبات أخرى
مجموع املطلوبات
حقوق امللكية-:
حقوق مساهمي البنك
رأس املال املكتتب به واملدفوع
عالوة االصدار
احتياطي قانوني
احتياطي اختياري
احتياطي مخاطر مصرفية عامة
احتياطي خاص
فروقات ترجمة عمالت أجنبية
احتياطي القيمة العادلة  -بالصافي
أرباح مدورة
مجموع حقوق مساهمي البنك
حقوق غير املسيطرين
مجموع حقوق امللكية
مجموع املطلوبات وحقوق امللكية

2015

2014

دينــــار

دينــــار

4
5
6
7
8
9
10
11
12
19
13

1,037,131,493
655,755,916
24,624,589
22,222,616
3,494,685,820
580,524
2,365,183,490
158,572,865
24,803,749
36,856,464
102,281,202

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

14
15
16
17
18
19
19
20

535,535,925
5,809,753,863
279,108,487
31,030,475
44,248,423
45,101,562
2,056,712
136,523,026

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

21
21
22
22
22
22
23
24
25

252,000,000
357,925,469
172,277,768
33,222,068
32,401,000
7,272,603
()89,872,167
()349,012
225,919,340

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

7,594,929,467 7,922,698,728

6,556,531,338 6,883,358,473

984,814,952 990,797,069
53,583,177
48,543,186
1,038,398,129 1,039,340,255
7,594,929,467 7,922,698,728

تعتبر اإليضاحات املرفقة من رقم  1إلى رقم  49جزءاً من هذه القوائم املالية املوحدة وتقرأ معها.
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قائمة الدخل املوحد للسنة املنتهية في  31كانون األول  /ديسمبر 2015
ايضاحات

2015

2014

دينــــار

دينــــار

الفوائد الدائنة

27

382,040,859

383,607,423

الفوائد املدينة

28

()116,037,812

()118,298,439

265,308,984 266,003,047

صافي إيرادات الفوائد
صافي إيرادات العموالت

29

28,343,565

35,047,095

300,356,079 294,346,612

صافي إيرادات الفوائد والعموالت
ارباح عمالت أجنبية

30

21,855,415

15,213,091

(خسائر) ارباح موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة من
خالل قائمة الدخل

31

()427,873

296,945

ايرادات اخرى

32

30,495,078

30,409,533

346,275,648 346,269,232

إجمالي الدخل

33

71,782,287

71,808,849

 11و 12

14,097,233

13,418,316

مصاريف أخرى

34

49,007,603

55,873,478

مخصص تدني التسهيالت اإلئتمانية املباشرة

8

20,176,201

38,061,952

مخصصات متنوعة

18

14,185,792

5,010,031

169,249,116
177,020,116

184,172,626
162,103,022

()52,292,082

()38,185,793

124,728,034

123,917,229

نفقات املوظفني
استهالكات وإطفاءات

إجمالي املصروفات
الربح قبل الضرائب
ضريبة الدخل

19

الربح للسنة
ويعود الى:

120,238,415 121,768,520
3,678,814
2,959,514
123,917,229 124,728,034

مساهمي البنك
حقوق غير املسيطرين
احلصة االساسية واخملفضة للسهم من ربح السنة العائد
إلى مساهمي البنك

35

 0.483دينار

 0.477دينار

تعتبر اإليضاحات املرفقة من رقم  1إلى رقم  49جزءاً من هذه القوائم املالية املوحدة وتقرأ معها.
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قائمة الدخل الشامل املوحد للسنة املنتهية في  31كانون األول  /ديسمبر 2015

الربح للسنة

2015

2014

دينــــار

دينــــار

123,917,229 124,728,034

يضاف  :بنود الدخل الشامل االخرى التي قد يتم حتويلها الى االرباح
واخلسائر في الفترات الالحقة
فروقات ترجمة عمالت اجنبية

()38,160,538

()26,982,856

يضاف :بنود الدخل الشامل االخرى التي لن يتم حتويلها الى االرباح
واخلسائر في الفترات الالحقة
التغير في القيمة العادلة للموجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل االخر بعد الضريبة
مجموع بنود الدخل الشامل االخرى للسنة بعد الضريبة
مجموع الدخل الشامل للسنة

()82,958

83,692

()26,899,164( )38,243,496
97,018,065 86,484,538

اجمالي الدخل الشامل العائد الى:
مساهمي البنك
غير املسيطرين

94,144,948
()7,660,410
86,484,538

100,265,252
()3,247,187
97,018,065

تعتبر اإليضاحات املرفقة من رقم  1إلى رقم  49جزءاً من هذه القوائم املالية املوحدة وتقرأ معها.
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خاص
دينار

اختيــاري
دينـــار

قانونـي
دينـــار

عالوة
اإلصــدار

دينــار

رأس املال
املكتتب به
واملدفوع

دينــار

االحتياطيـــــات
مخاطر
مصرفية
عامة
دينـار

احتياطي
القيمة
أرباح مدورة
العادلة/
بالصافي

قائمة التغيرات في حقوق امللكية املوحدة للسنة املنتهية في  31كانون االول  /ديسمبر 2015

2015

فـروقات
ترجمة
عمالت
أجنبيــة
دينـار

دينـار

دينـار

اجملموع
دينار

-

-

-

-

-

-

-

مجموع الدخل الشامل
للسنة

الزيادة في راس املال

إجمالي
حقوق
امللكية
دينـار

حقوق غير
املسيطرين
دينـار

-

2,630,980

()88,200,000

2,630,980

(86,484,538 )7,660,410

الرصيد في بداية السنة 1,038,398,129 53,583,177 984,814,952 213,731,123 )266,054( )62,331,553( 29,101,000 6,426,421 33,222,068 155,006,478 357,925,469 252,000,000
-

()82,958( )27,540,614
-

94,144,948 121,768,520
-

احملول إلى /من االحتياطيات

-

-

االرباح املوزعة

اخرى

-

-

-

-

17,271,290

-

-

-

-

846,182

-

3,300,000

-

-

-

-

-

()21,417,472

-

()88,200,000( )88,200,000
37,169

37,169

()10,561

26,608

الرصيد في نهاية السنة 1,039,340,255 48,543,186 990,797,069 225,919,340 )349,012( )89,872,167( 32,401,000 7,272,603 33,222,068 172,277,768 357,925,469 252,000,000

 يحظر التصرف باحتياطي مخاطر مصرفية عامة واالحتياطيات اخلاصة اال مبوافقة مسبقة من البنك املركزي االردني. ال ميكن التصرف مببلغ  6,210,459دينار وميثل فروقات اعادة تقييم للموجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل استنادا لتعليمات هيئة االوراق املالية. يشمل رصيد االرباح املدورة مبلغ  232,934دينار ميثل اثر التطبيق املبكر للمعيار الدولي للتقارير املالية رقم ( )9وال ميكن التصرف به اال مبقدار ما يتحقق منه فعال من خالل عمليات البيع. ال ميكن التصرف مببلغ  36,856,464دينار من االرباح املدورة وميثل موجودات ضريبية مؤجلة ومبلغ  349,012دينار وميثل التغير السالب للموجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر مبا في ذلك الرسملة او التوزيع اال مبقدارما يتحقق منه فعال وذلك استنادا لتعليمات البنك املركزي االردني وهيئة االوراق املالية .
 -ال ميكن التصرف مببلغ  13,104,758دينار وميثل ارباح تقييم العمالت االجنبية (مركز القطع البنيوي) لدى املصرف الدولي للتجارة والتمويل في سوريه خالل هذه السنة وفي سنوات سابقة .

تعتبر اإليضاحات املرفقة من رقم  1إلى رقم  49جزءاً من هذه القوائم املالية املوحدة وتقرأ معها.
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خاص
دينار

اختيــاري
دينـــار

قانونـي
دينـــار

عالوة
اإلصــدار

دينــار

رأس املال
املكتتب به
واملدفوع

دينــار

االحتياطيـــــات
مخاطر
مصرفية
عامة
دينـار

احتياطي
القيمة
أرباح مدورة
العادلة/
بالصافي

قائمة التغيرات في حقوق امللكية املوحدة للسنة املنتهية في  31كانون االول  /ديسمبر 2014

2014

فـروقات
ترجمة
عمالت
أجنبيــة
دينـار

دينـار

دينـار

اجملموع
دينار

إجمالي
حقوق
امللكية
دينـار

حقوق غير
املسيطرين
دينـار

-

-

-

-

مجموع الدخل الشامل
للسنة

احملول إلى /من االحتياطيات

شراء حصة من حقوق
في شركة تابعة

االرباح املوزعة

الرصيد في بداية السنة 1,057,095,527 85,279,064 971,816,463 197,730,117 )388,830( )42,274,698( 26,844,724 5,689,423 33,222,068 141,068,190 357,925,469 252,000,000
-

-

-

-

-

13,402,222

-

-

-

-

-

-

(97,018,065 )3,247,187( 100,265,252 120,238,415 83,692 )20,056,855
-

-

-

2,256,276 736,998

-

-

-

()16,395,496

-

-

-

-

-

()75,600,000
-

-

-

)39,084( 39,084

-

-

()40,550,953( )28,416,652( )12,134,301( )12,134,301
()75,600,000( )75,600,000

-

اخرى

خسائر متحققة من بيع
موجودات مالية بالقيمة
العادلة من خالل قائمة
الدخل الشامل االخر

-

-

536,066

-

-

-

-

-

()68,528

467,538

()32,048

435,490

الرصيد في نهاية السنة 1,038,398,129 53,583,177 984,814,952 213,731,123 )266,054( )62,331,553( 29,101,000 6,426,421 33,222,068 155,006,478 357,925,469 252,000,000

تعتبر اإليضاحات املرفقة من رقم  1إلى رقم  49جزءاً من هذه القوائم املالية املوحدة وتقرأ معها.

قائمة التدفقات النقدية املوحدة للسنة املالية املنتهية في  31كانون االول  /ديسمبر 2015
ايضاح
االنشطة التشغيلية
الربح قبل الضرائب
تعديالت لبنود غير نقدية-:
استهالكات وإطفاءات
مخصص تدني التسهيالت اإلئتمانية املباشرة
صافي خسائر تقييم موجودات مالية في القيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
مصروف تعويض نهاية اخلدمة
اطفاء عالوات وخصم االصدار
صافي ايرادات الفوائد والعموالت املستحقة
توزيعات ارباح ملوجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
تأثير تغيرات اسعار الصرف على النقد وما في حكمه
اخرى
التدفق النقدي من عمليات التشغيل قبل التغير في املوجودات واملطلوبات
النقص (الزيادة) في املوجودات
االيداعات لدى البنك املركزي (التي تزيد استحقاقاتها عن  3شهور)
االيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية (التي تزيد استحقاقاتها عن  3شهور)
تسهيالت ائتمانية مباشرة
موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
املوجودات األخرى
الزيادة (النقص) في املطلوبات
ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية (تستحق خالل مدة تزيد عن  3شهور)
ودائع العمالء
تأمينات نقدية
مطلوبات أخرى
اخملصصات املتنوعة
صافي التدفق النقدي (املستخدم في) من االنشطة التشغيلية قبل ضريبة الدخل املدفوعة
ضريبة الدخل املدفوعة
صافي التدفق النقدي (املستخدم في) من االنشطة التشغيلية
االنشطة االستثمارية
بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر
(شراء) موجودات مالية بالتكلفة املطفأة
املتحصل من استحقاق موجودات مالية بالتكلفة املطفأة
(شراء) ممتلكات ومعدات – بالصافي
بيع ممتلكات ومعدات – بالصافي
(شراء) موجودات غير ملموسة
شراء حصة اضافية في شركة تابعة
صافي التدفق النقدي(املستخدم في) من االنشطة االستثمارية
االنشطة التمويلية
االموال املقترضة
أرباح مدفوعة للمساهمني
حقوق غير املسيطرين – بالصافي
صافي التدفق النقدي املستخدم في عمليات التمويل
صافي(النقص) الزيادة في النقد وما في حكمه
تأثير تغير أسعار الصرف على النقد وما في حكمه
النقد وما في حكمه في بداية السنة
النقد وما في حكمه في نهاية السنة

2015

دينـــــار

177,020,116

162,103,022

14,097,233
20,176,201
664,028
3,148,794
184,394
10,992,310
()260,951
()20,218,336
14,715,851

13,418,316
38,061,952
265,684
3,741,623
()827,775
4,692,955
()281,220
()13,365,101
3,260,889

220,519,640

211,070,345

6,800,000
()1,477,028
()816,312,888
540,827
()7,488,408

109,800,000
()1,335,561
()104,323,079
954,327
13,660,419

()52,348,979
349,857,184
41,647,609
()18,349,707
()6,007,645

()54,763,086
366,448,634
9,584,829
()14,126,923
()1,448,537

()282,619,395

535,521,368

()334,700,393

487,967,582

()572,264,857
599,232,651
()31,676,630
569,095
()4,335,463
-

14,744
()719,869,664
827,292,479
()37,342,225
621,598
()7,142,969
()39,793,313

9,332,047
()88,162,396
2,620,419

4,693,704
()75,607,726
2,773,250

()52,080,998

()8,475,204

36

2014

دينـــــار

()47,553,786

23,780,650

()76,209,930
()419,385,527

()68,140,772
443,607,460

1,211,733,149

1,630,028,931

1,089,745
1,630,028,931

()1,006,477
1,187,427,948

تعتبر اإليضاحات املرفقة من رقم  1إلى رقم  49جزءاً من هذه القوائم املالية املوحدة وتقرأ معها.
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اإليضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املالية املنتهية في  31كانون األول  /ديسمبر 2015

 -1عـــــام

•تأسس بنك االسكان للتجارة والتمويل (البنك) خالل عام  1973ومت تسجيله كشركة مساهمة عامة اردنية مركزها
الرئيسي في عمان  -اململكة االردنية الهاشمية وفقا لقانون الشركات رقم ( )12لسنة .1964
•يقوم البنك بتقدمي جميع األعمال املصرفية واملالية املتعلقة بنشاطه من خالل مركزه الرئيسي مبدينة عمان وفروعه
ومكاتبه داخل اململكة وعددها ( )126وخارجها في فلسطني والبحرين وعددها ( )14فرع ومن خالل الشركات التابعة له
في االردن وسوريا واجلزائر وبريطانيا.
•اسهم البنك مدرجة في بورصة عمان لالوراق املالية.
•مت إقرار القوائم املالية املوحدة من قبل مجلس اإلدارة في جلسته رقم ( )1بتاريخ ( 28كانون الثاني  )2016وهي خاضعة
ملوافقة البنك املركزي االردني والهيئة العامة للمساهمني.

 -2أهم السياسات احملاسبية
أسس إعداد القوائم املالية
•مت اعداد القوائم املالية املوحدة للبنك وشركاته التابعة وفقا ً ملعايير التقارير املالية الدولية الصادرة عن مجلس معايير
احملاسبة الدولية والتفسيرات الصادرة عن جلنة تفسيرات التقارير املالية الدولية املنبثقة عن مجلس معايير احملاسبة
الدولية ووفقا ً للقوانني احمللية النافذة وتعليمات البنك املركزي االردني.
•مت إعداد القوائم املالية املوحدة وفقا ً ملبدأ التكلفة التاريخية باستثناء املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة
الدخل واملوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر والتي تظهر بالقيمة العادلة بتاريخ القوائم
املالية املوحدة  ،كما تظهر بالقيمة العادلة املوجودات واملطلوبات املالية التي مت التحوط خملاطر التغير في قيمتها العادلة.
•ان الدينار األردني هو عملة اظهار القوائم املالية املوحدة والذي ميثل العملة الرئيسية للبنك.

التغيرات في السياسات احملاسبية

ان السياسات احملاسبية املتبعة في اعداد القوائم املالية املوحدة متفقة مع تلك التي اتبعت في اعداد القوائم املالية للسنة
املنتهية في  31كانون األول .2014

أسس توحيد القوائم املالية

تتضمن القوائم املالية املوحدة القوائم املالية للبنك والشركات التابعة له واخلاضعة لسيطرته وتتحقق السيطرة عندما
يكون البنك قادرا ً على ادارة االنشطة الرئيسية للشركات التابعة وعندما يكون معرضا ً للعوائد املتغيرة الناجتة من استثماره
في الشركات التابعة او يكون له حقوق في هذه العوائد ،ويكون قادرا ً على التأثير في هذه العوائد من خالل سلطته على
الشركات التابعة ،ويتم استبعاد املعامالت واألرصدة وااليرادات واملصروفات فيما بني البنك والشركات التابعة:

أ -الشركات التابعة اخلارجية

•املصرف الدولي للتجارة والتمويل  /سوريا :تبلغ نسبة امللكية  ٪49.063من رأس مال املصرف املدفوع والبالغ  5.25مليار
ليرة سوري  ،ونظرا الن البنك لديه القدرة للسيطرة على السياسات التشغيلية واملالية وادارة املصرف فقد مت توحيد
حسابات املصرف في القوائم املالية املرفقة ،ويقوم املصرف بكافة االعمال املصرفية التجارية ،وتعود امللكية في هذا
املصرف لعام  ،2003كما ان املصرف الدولي للتجارة والتمويل ميلك شركة تابعة هي شركة املركز املالي الدولي سوريا
وتبلغ نسبة مساهمته  ٪85من راس املال البالغ  100مليون ليرة سوري كما ان بنك االسكان للتجارة والتمويل ميلك ٪5
من راسمال هذه الشركة.
•بنك االسكان للتجارة والتمويل اجلزائر :تبلغ نسبة ملكية البنك  ٪85من رأس مال البنك البالغ  10مليار دينار جزائري
ويقوم البنك بكافة االعمال املصرفية التجارية ،وتعود امللكية في هذا البنك لعام .2002
•بنك االردن الدولي  /لندن  :تبلغ نسبة امللكية فيه  ٪75من راسماله املدفوع والبالغ  65مليون سهم بقيمة اسمية جنيه
استرليني لكل سهم ويقوم البنك بكافة االعمال املصرفية.
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ب -الشركات التابعة احمللية

•شركة املركز املالي الدولي /االردن  :تبلغ نسبة ملكية البنك  ٪77.5في رأس مالها املدفوع البالغ  5مليون دينار ،وتقوم
األردنية
الشركة بأعمال الوساطة املالية لدى بورصة عمان وغيرها من البورصات (أسواق األوراق املالية) في اململكة
ّ
الهاشمية وخارجها ،وتقوم بعمليات بيع وشراء األوراق املالية وتداولها حلساب الغير و/أو حلسابها ،وتعود امللكية في هذه
الشركة لعام .1998
•الشركة املتخصصة للتأجير التمويلي /االردن :تبلغ نسبة امللكية  ٪100من رأسمالها املدفوع البالغ  30مليون دينار
وتقوم الشركة بأعمال التأجير التمويلي لآلليات واملعدات واألجهزة على اختالف أنواعها ،باإلضافة إلى القيام بتأجير
العقارات واألراضي والسيارات بكافة أشكالها و/أو أية أمور أخرى يمُ كن للشركة شراؤها بهدف تأجيرها تأجيرا ً متويلياً،
وتعود امللكية في هذه الشركة لعام .2005
•الشركة االردنية لالستثمارات العقارية /االردن :تبلغ نسبة امللكية  ٪100من رأسمالها املدفوع والبالغ  40الف دينار،
وتقوم الشركة بادارة موظفي اخلدمات غير البنكية ،وتعود امللكية في هذه الشركة لعام .1997

يتم اعداد القوائم املالية للشركات التابعة لنفس السنة املالية للبنك باستخدام نفس السياسات احملاسبية املتبعة في
البنك ،اذا كانت الشركات التابعة تتبع سياسات محاسبية تختلف عن تلك املتبعة في البنك فيتم اجراء التعديالت الالزمة
على القوائم املالية للشركات التابعة لتتطابق مع السياسات احملاسبية املتبعة في البنك.
يتم توحيد نتائج عمليات الشركات التابعة في قائمة الدخل املوحد من تاريخ متلكها وهو التاريخ الذي يجري فيه فعليا ً
انتقال سيطرة البنك على الشركات التابعة ،ويتم توحيد نتائج عمليات الشركات التابعة التي مت التخلص منها في قائمة
الدخل املوحدة حتى تاريخ التخلص منها وهو التاريخ الذي يفقد البنك فيه السيطرة على الشركات التابعة.
متثل حقوق غير املسيطرين ذلك اجلزء غير اململوك من قبل البنك من حقوق امللكية في الشركات التابعة.

معلومات القطاعات

قطاع األعمال ميثل مجموعة من املوجودات والعمليات التي تشترك معا ً في تقدمي منتجات أو خدمات خاضعة خملاطر وعوائد
تختلف عن تلك املتعلقة بقطاعات أعمال أخرى والتي يتم قياسها وفقا للتقارير التي يتم استعمالها من قبل االدارة
التنفيذية وصناع القرار في البنك.

القطاع اجلغرافي يرتبط في تقدمي منتجات أو خدمات في بيئة اقتصادية محددة خاضعة خملاطر وعوائد تختلف عن تلك
املتعلقة بقطاعات تعمل في بيئات اقتصادية أخرى.

موجودات مالية بالتكلفة املطفأة

هي املوجودات املالية التي تهدف إدارة البنك وفقا ً لنموذج أعمالها االحتفاظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية
والتي تتمثل بالدفعات من أصل الدين والفائدة على رصيد الدين القائم.
يتـم اثبات هذه املوجودات عند الشراء بالكلفة مضافا ً اليها مصاريف االقتناء ،وتطفأ العالوة  /اخلصم باستخدام طريقة
الفائدة الفعالة  ،قيدا ً على أو حلسـاب الفائدة  ،وينزل أية مخصصات ناجتة عن التدني في قيمتها يؤدي الى عدم امكانية
استرداد االصل او جزء منه  ،ويتم قيد اي تدني في قيمتها في قائمة الدخل.
ميثل مبلغ التدني في قيمة هذه املوجودات الفرق بني القيمة املثبتة في السجالت والقيمة احلالية للتدفقات النقدية
املتوقعة اخملصومة بسعر الفائدة الفعلي األصلي.
ال يجوز اعادة تصنيف أي موجودات من /الى هذا البند اال في احلاالت احملددة في معيار التقارير املالية الدولية (وفي حال بيع أي
من هذه املوجودات قبل تاريخ استحقاقها يتم تسجيل نتيجة البيع ضمن قائمة الدخل في بند مستقل واالفصاح عن ذلك
وفقا ملتطلبات معايير التقارير املالية الدولية باخلصوص).

51

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

هي املوجودات املالية التي قام البنك بشراؤها بغرض بيعها في املستقبل القريب وحتقيق األرباح من تقلبات األسعار السوقية
قصيرة األجل أو هامش أرباح املتاجرة.
يتم اثبات هذه املوجودات بالقيمة العادلة عند الشراء (تقيد مصاريف االقتناء على قائمة الدخل عند الشراء) ويعاد تقييمها
الحقا ً بالقيمة العادلة ،ويظهر التغير في القيمة العادلة في قائمة الدخل مبا فيها التغير في القيمة العادلة الناجت عن
فروقات حتويل بنود املوجودات غير النقدية بالعمالت االجنبية  ،وفي حال بيع هذه املوجودات أو جزء منها يتم أخذ األرباح أو
اخلسائر الناجتة عن ذلك في قائمة الدخل.
يتم تسجيل االرباح املوزعة او الفوائد املتحققة في قائمة الدخل ،وال يجوز اعادة تصنيف أي موجودات مالية من  /الى هذا
البند اال في احلاالت احملددة في معايير التقارير املالية الدولية.

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

متثل هذه املوجودات االستثمارات في أدوات امللكية بغرض االحتفاظ بها على املدى الطويل ،يتم اثبات هذه املوجودات عند
الشراء بالقيمة العادلة مضافا ً اليها مصاريف االقتناء ويعاد تقييمها الحقا ً بالقيمة العادلـة ،ويظهر التغير في القيمة
العادلة في قائمة الدخل الشامل وضمن حقوق امللكية مبا فيه التغير في القيمة العادلة الناجت عن فروقات حتويل بنود
املوجودات غير النقدية بالعمالت االجنبية  ،وفي حال بيع هذه املوجودات أو جزء منها يتم تسجيل األرباح أو اخلسائر الناجتة
عن ذلك في قائمة الدخل الشامل وضمن حقوق امللكية ويتم حتويل رصيد احتياطي تقييم املوجودات املباعة مباشرة الى
االرباح واخلسائر املدورة وليس من خالل قائمة الدخل.
•ال يجوز اعادة تصنيف أي موجودات مالية من  /الى هذا البند اال في احلاالت احملددة في معايير التقارير املالية الدولية.
•ال تخضع هذه املوجودات الختبار خسائر التدني.
•يتم تسجيل االرباح املوزعة في قائمة الدخل.

تسهيالت ائتمانية مباشرة

التسهيالت االئتمانية املباشرة هي موجودات مالية لها دفعات ثابتة او محددة قدمها البنك في االساس او جرى اقتناؤها
وليس لها اسعار سوقية في اسواق نشطة ,ويتم قياس التسهيالت االئتمانية بالتكلفة املطفأة.

يتم تكوين مخصص تدني للتسهيالت اإلئتمانية املباشرة اذا تبني عدم إمكانية حتصيل املبالغ املستحقة للبنك وعندما
يتوفر دليل موضوعي على ان حدثا ما قد أثر سلبا ً على التدفقات النقدية املستقبلية للتسهيالت اإلئتمانية املباشرة
وعندما ميكن تقدير هذا التدني ،وتسجل قيمة اخملصص في قائمة الدخل املوحدة.
يتم تعليق الفوائد والعموالت على التسهيالت اإلئتمانية غير العاملة املمنوحة للعمالء وفقا لتعليمات البنك املركزي
األردني ،أو وفقا لتعليمات السلطات الرقابية في الدول التي يتواجد للبنك فيها فروع او شركات تابعة ايهما اشد.
يتم شطب التسهيالت اإلئتمانية املعد لها مخصصات في حال عدم جدوى اإلجراءات املتخذة لتحصيلها بتنزيلها من
اخملصص ويتم حتويل أي فائض في اخملصص اإلجمالي  -إن وجد  -الى قائمة الدخل املوحدة ،ويضاف احملصل من الديون السابق
شطبها إلى اإليرادات.
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القيمة العادلة

ان اسعار االغالق (شراء موجودات  /بيع مطلوبات) بتاريخ البيانات املالية في اسواق نشطة متثل القيمة العادلة لالدوات
واملشتقات املالية التي لها اسعار سوقية.
في حال عدم توفر اسعار معلنة او عدم وجود تداول نشط لبعض االدوات واملشتقات املالية او عدم نشاط السوق يتم تقدير
قيمتها العادلة بعدة طرق منها:
 مقارنتها بالقيمة السوقية احلالية الداة مالية مشابهة لها الى حد كبير. حتليل التدفقات النقدية املستقبلية وخصم التدفقات النقدية املتوقعة بنسبة مستخدمة في اداة مالية مشابهة لها. مناذج تسعير اخليارات. يتم تقييم املوجودات واملطلوبات املالية طويلة االمد والتي ال يستحق عليها فوائد مبوجب خصم التدفقات النقديةومبوجب سعر الفائدة الفعالة ،ويتم اطفاء اخلصم /العالوة ضمن ايرادات الفوائد املقبوضة /املدفوعة في قائمة الدخل.
تهدف طرق التقييم الى احلصول على قيمة عادلة تعكس توقعات السوق وتأخذ باالعتبار العوامل السوقية واية مخاطر او
منافع متوقعة عند تقرير قيمة االدوات املالية.

التدني في قيمة املوجودات املالية

يقوم البنك مبراجعة القيم املثبتة في السجالت للموجودات املالية في تاريخ قائمة املركز املالي املوحدة لتحديد فيما اذا
كانت هنالك مؤشرات تدل على تدني في قيمتها افراديا ً او على شكل مجموعة ،وفي حالة وجود مثل هذه املؤشرات فانه
يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد من اجل حتديد خسارة التدني.
يتم حتديد مبلغ التدني كما يلي:
•تدني قيمة املوجودات املالية التي تظهر بالتكلفة املطفأة :ميثل الفرق بني القيمة املثبتة في السجالت والقيمة احلالية
للتدفقات النقدية املتوقعة مخصومة بسعر الفائدة الفعلي االصلي.
•يتم تسجيل التدني في القيمة في قائمة الدخل املوحدة كما يتم تسجيل اي وفر في الفترة الالحقة نتيجة التدني
السابق في املوجودات الدوات الدين املالية في قائمة الدخل.

املمتلكات واملعدات

تظهر املمتلكات واملعدات بالتكلفة بعد تنزيل االستهالك املتراكم واي تدني في قيمتها ،ويتم استهالك املمتلكات واملعدات
(باستثناء األراضي) عندما تكون جاهزة لإلستخدام بطريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي املتوقع لها باستخدام
النسب السنوية التالية:

٪
مباني
معدات وأجهزة وأثاث وتركيبات
وسائط نقل
برامج وأجهزة احلاسب اآللي

2
15-5
20
33-10

عندما يقل املبلغ املمكن استرداده من أي من املمتلكات واملعدات عن صافي قيمتها الدفترية فإنه يتم تخفيض قيمتها إلى
القيمة املمكن استردادها وتسجل قيمة التدني في قائمة الدخل.
يتم مراجعة العمر االنتاجي للممتلكات واملعدات في نهاية كل عام ،فاذا كانت توقعات العمر االنتاجي تختلف عن التقديرات
املعدة سابقا ً يتم تسجيل التغير في التقدير للسنوات الالحقة باعتباره تغير في التقديرات.
يتم استبعاد املمتلكات واملعدات عند التخلص منها او عندما اليعود أي منافع مستقبلية متوقعة من استخدامها او من
التخلص منها.
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اخملصصات

يتم االعتراف باخملصصات عندما يكون على البنك التزامات في تاريخ قائمة املركز املالي املوحدة ناشئة عن احداث سابقة
وان تسديد االلتزامات محتمل وميكن قياس قيمتها بشكل يعتمد عليه.

مخصص تعويض نهاية اخلدمة للموظفني

يتم تكوين مخصص ملواجهة االلتزامات القانونية والتعاقدية اخلاصة بنهاية اخلدمة للموظفني عن مدة اخلدمة لكل موظف
بتاريخ قائمة املركز املالي املوحدة مبوجب اللوائح الداخلية للبنك.

ضريبة الدخل

متثل مصاريف الضرائب مبالغ الضرائب املستحقة والضرائب املؤجلة.
حتسب مصاريف الضرائب املستحقة على أساس االرباح اخلاضعة للضريبة ،وتختلف االرباح اخلاضعة للضريبة عن االرباح املعلنة
في القوائم املالية املوحدة الن االرباح املعلنة تشمل ايرادات غير خاضعة للضريبة او مصاريف غير قابلة للتنزيل في السنة املالية
وامنا في سنوات الحقة او اخلسائر املتراكمة املقبولة ضريبيا أو بنود ليست خاضعة او مقبولة التنزيل الغراض ضريبية.
حتسب الضرائب مبوجب النسب الضرائبية املقررة مبوجب القوانني واالنظمة والتعليمات في البلدان التي يعمل فيها البنك.
إن الضرائب املؤجلة هي الضرائب املتوقع دفعها او استردادها نتيجة الفروقات الزمنية املؤقتة بني قيمة املوجودات او املطلوبات
في القوائم املالية املوحدة والقيمة التي يتم احتساب الربح الضريبي على اساسها ,يتم احتساب الضرائب املؤجلة
باستخدام طريقة االلتزام بقائمة املركز املالي وحتتسب الضرائب املؤجلة وفقا ً للنسب الضريبية التي يتوقع تطبيقها عند
تسوية االلتزام الضريبي او حتقيق املوجودات الضريبية املؤجلة.
يتم مراجعة رصيد املوجودات الضريبية املؤجلة في تاريخ القوائم املالية املوحدة ويتم تخفيضها في حالة توقع عدم
امكانية االستفادة من تلك املوجودات الضريبية جزئيا او كليا.

التقــاص

يتم اجراء تقاص بني املوجودات املالية واملطلوبات املالية واظهار املبلغ الصافي في قائمة املركز املالي املوحدة فقط عندما
تتوفر احلقوق القانونية امللزمة وكذلك عندما يتم تسويتها على أساس التقاص او يكون حتقق املوجودات وتسوية املطلوبات
في نفس الوقت.

حتقق االيرادات واالعتراف باملصاريف

يتم حتقق ايرادات الفوائد باستخدام طريقة الفائدة الفعلية باستثناء فوائد وعموالت التسهيالت االئتمانية غير العاملة
التي ال يتم االعتراف بها كايرادات ويتم تسجيلها في حساب الفوائد والعموالت املعلقة.
يتم االعتراف باملصاريف على اساس مبدأ االستحقاق.
يتم تسجيل العموالت كإيرادات عند تقدمي اخلدمات املتعلقة بها ،ويتم االعتراف بارباح اسهم الشركات عند حتققها (اقرارها
من الهيئة العامة للمساهمني).

رأس املال:
تكاليف اصدار أو شراء أسهم البنك

يتم قيد أي تكاليف ناجتة عن اصدار أو شراء أسهم البنك على األرباح املدورة (بالصافي بعد األثر الضريبي لهذه التكاليف
إن وجد) ،اذا لم تستكمل عملية اإلصدار أو الشراء فيتم قيد هذه التكاليف كمصاريف على قائمة الدخل.
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حسابات مداره لصالح العمالء

متثل احلسابات التي يديرها البنك نيابة عن العمالء وال تعتبر من موجودات البنك .يتم إظهار رسوم وعموالت إدارة تلك
احلسابات في قائمة الدخل ،يتم إعداد مخصص مقابل انخفاض قيمة احملافظ مضمونة رأس املال املدارة لصالح العمالء
عن رأس مالها.

تاريخ اإلعتراف باملوجودات املالية

يتم االعتراف بشراء وبيع املوجودات املالية في تاريخ املتاجرة (تاريخ التزام البنك ببيع أو شراء املوجودات املالية).

املشتقات املالية
مشتقات مالية للمتاجرة

يتم إثبات القيمة العادلة ملشتقات األدوات املالية احملتفظ بها ألغراض املتاجرة (مثل عقود العمالت األجنبية اآلجلة ،عقود
الفائدة املستقبلية ،عقود املقايضة ،حقوق خيارات أسعار العمالت األجنبية) في قائمة املركز املالي املوحدة وحتدد القيمة
العادلة وفقا ً ألسعار السوق السائدة ،وفي حال عدم توفرها تذكر طريقة التقييم ،ويتم تسجيل مبلغ التغيرات في القيمة
العادلة في قائمة الدخل املوحدة.

عقود إعادة الشراء أو البيع

يستمر االعتراف في القوائم املالية املوحدة باملوجودات املباعة والتي مت التعهد املتزامن بإعادة شرائها في تاريخ مستقبلي،
وذلك الستمرار سيطرة البنك على تلك املوجودات وألن أية مخاطر أو منافع تؤول للبنك حال حدوثها ،ويستمر تقييمها وفقا ً
للسياسات احملاسبية املتبعة( ،هذا وفي حال وجود حق للمشتري بالتصرف بهذه املوجودات (بيع او اعادة رهن) فيجب اعادة
تصنيفها ضمن املوجودات املالية املرهونة) تدرج املبالغ املقابلة للمبالغ املستلمة لهذه العقود ضمن املطلوبات في بند
األموال املقترضة ،ويتم االعتراف بالفرق بني سعر البيع وسعر إعادة الشراء كمصروف فوائد يستحق على مدى فترة العقد
باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
أما املوجودات املشتراه مع التعهد املتزامن بإعادة بيعها في تاريخ مستقبلي محدد فال يتم االعتراف بها في القوائم املالية
املوحدة ،وذلك لعدم توفر السيطرة على تلك املوجودات وألن أية مخاطر أو منافع ال تؤول للبنك حال حدوثها ,وتدرج املبالغ
املدفوعة املتعلقة بهذه العقود ضمن الودائع لدى البنوك واملؤسسات املصرفية األخرى أو ضمن التسهيالت اإلئتمانية
حسب احلال ،ويتم معاجلة الفرق بني سعر الشراء وسعر إعادة البيع كإيرادات فوائد تستحق على مدى فترة العقد باستخدام
طريقة الفائدة الفعلية.

املوجودات املالية املرهونة

وهي تلك املوجودات املالية املرهونة لصالح اطراف اخرى مع وجود حق للطرف االخر بالتصرف فيها (بيع او اعادة رهن) يستمر
تقييم هذه املوجودات وفق السياسات احملاسبية املتبعة لتقييم كل منها حسب تصنيفه االصلي.

املوجودات التي آلت ملكيتها للبنك وفا ًء لديون مستحقة

تظهر املوجودات التي آلت ملكيتها للبنك في قائمة املركز املالي املوحدة ضمن بند «موجودات أخرى» وذلك بالقيمة التي
آلت بها للبنك أو القيمة العادلة أيهما أقل ،ويعاد تقييمها في تاريخ القوائم املالية املوحدة بالقيمة العادلة بشكل إفرادي،
ويتم تسجيل أي تدني في قيمتها كخسارة في قائمة الدخل املوحدة وال يتم تسجيل الزيادة كإيراد ،يتم تسجيل الزيادة
الالحقة في قائمة الدخل املوحدة إلى احلد الذي ال يتجاوز قيمة التدني الذي مت تسجيله سابقاً.
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املوجودات غير امللموسة
أ) الشهـرة

•يتم تسجيل الشهرة بالتكلفة التي متثل الزيادة في تكلفة امتالك او شراء االستثمار في الشركة احلليفة او التابعة عن حصة
البنك في القيمة العادلة لصافي موجودات تلك الشركة بتاريخ االمتالك  ،يتم تسجيل الشهرة الناجتة عن االستثمار في
شركات تابعة في بند منفصل كموجودات غير ملموسة ،أما الشهرة الناجتة عن االستثمار في شركات حليفة فتظهر كجزء
من حساب االستثمار في الشركة احلليفة ويتم الحقا ً تخفيض تكلفة الشهرة بأي تدني في قيمة االستثمار.
•يتم توزيع الشهرة على وحدة/وحدات توليد النقد ألغراض اختبار التدني في القيمة.
•يتم إجراء اختبار لقيمة الشهرة في تاريخ اعداد القوائم املالية ويتم تخفيض قيمة الشهرة إذا كانت هناك داللة على أن قيمة
الشهرة قد تدنت وذلك في حال كانت القيمة القابلة لالسترداد املقدرة لوحدة/لوحدات توليد النقد التي تعود لها الشهرة أقل
من القيمة املسجلة في الدفاتر لوحدة  /وحدات توليد النقد ويتم تسجيل قيمة التدني في قائمة الدخل املوحدة.

ب) املوجودات غير امللموسة األخرى

•املوجودات غير امللموسة التي يتم احلصول عليها من خالل االندماج تقيد بالقيمة العادلة في تاريخ احلصول عليها ،أما
املوجودات غير امللموسة التي يتم احلصول عليها من خالل طريقة أخرى غير االندماج فيتم تسجيلها بالتكلفة.
•يتم تصنيف املوجودات غير امللموسة على اساس تقدير عمرها الزمني لفترة محددة أو لفترة غير محددة ،ويتم اطفاء
املوجودات غير امللموسة التي لها عمر زمني محدد خالل هذا العمر ويتم قيد االطفاء في قائمة الدخل املوحد ,أما
املوجودات غير امللموسة التي عمرها الزمني غير محدد فيتم مراجعة التدني في قيمتها في تاريخ القوائم املالية املوحدة
ويتم تسجيل أي تدني في قيمتها في قائمة الدخل املوحدة.
•ال يتم رسملة املوجودات غير امللموسة الناجتة عن اعمال البنك ويتم تسجيلها في قائمة الدخل املوحدة في نفس الفترة.
•يتم مراجعة أية مؤشرات على تدني قيمة املوجودات غير امللموسة في تاريخ القوائم املالية ،كذلك يتم مراجعة تقدير
العمر الزمني لتلك املوجودات ويتم اجراء أية تعديالت على الفترات الالحقة.
•انظمة حاسوب وبرامج  :يتم اطفاءها باستخدام طريقة القسط الثابت خالل فترة ال تزيد عن  3سنوات من تاريخ الشراء.

العمالت االجنبية

•يتم تسجيل املعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية خالل السنة بأسعار الصرف السائدة في تاريخ إجراء املعامالت.
•يتم حتويل أرصدة املوجودات املالية واملطلوبات املالية باسعار العمالت االجنبية الوسطية السائدة في تاريخ قائمة املركز
املالي املوحدة واملعلنة من البنك املركزي األردني.
•يتم حتويل املوجودات غير املالية واملطلوبات غير املالية بالعمالت االجنبية والظاهرة بالقيمة العادلة في تاريخ حتديد
قيمتها العادلة.
•يتم تسجيل االرباح واخلسائر الناجتة عن حتويل العمالت األجنبية في قائمة الدخل املوحدة.
•يتم تسجيل فروقات التحويل لبنود املوجودات واملطلوبات بالعمالت األجنبية غير النقدية (مثل األسهم) كجزء من التغير
في القيمة العادلة.
•عند توحيد البيانات املالية يتم ترجمة موجودات ومطلوبات الفروع والشركات التابعة في اخلارج من العملة الرئيسية
(االساسية) إلى عملة التقرير وفقا لالسعار الوسطية للعمالت في تاريخ القوائم املالية واملعلنة من البنك املركزي االردني,
أما بنود االيرادات واملصروفات فيتم ترجمتها على اساس معدل السعر خالل السنة وتظهر فروقات العملة الناجمة في
بند مستقل في قائمة الدخل الشامل وضمن حقوق امللكية  ،وفي حالة بيع احدى هذه الشركات او الفروع فيتم قيد مبلغ
فروقات ترجمة العمالت االجنبية املتعلق بها ضمن االيرادات /املصاريف في قائمة الدخل.

النقد وما في حكمه

هو النقد واألرصدة النقدية التي تستحق خالل مدة ثالثة أشهر ،وتتضمن :النقد واألرصدة لدى بنوك مركزية واألرصدة
لدى البنوك واملؤسسات املصرفية ،وتنزل ودائع البنوك واملؤسسات املصرفية التي تستحق خالل مدة ثالثة أشهر واألرصدة
املقيدة السحب.
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 -3استخدام التقديرات

إن إعداد القوائم املالية املوحدة وتطبيق السياسات احملاسبية يتطلب من إدارة البنك القيام بتقديرات واجتهادات تؤثر في
مبالغ املوجودات واملطلوبات املالية واإلفصاح عن االلتزامات احملتملة ،كما أن هذه التقديرات واالجتهادات تؤثر في اإليرادات
واملصاريف واخملصصات وكذلك في التغيرات في القيمة العادلة التي تظهر ضمن حقوق امللكية ،وبشكل خاص يتطلب
من إدارة البنك اصدار أحكام واجتهادات هامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية املستقبلية وأوقاتها ،إن التقديرات املذكورة
مبنية بالضرورة على فرضيات وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن وأن النتائج الفعلية قد تختلف
عن التقديرات وذلك نتيجة التغيرات الناجمة عن أوضاع وظروف تلك التقديرات في املستقبل.
في اعتقاد إدارة البنك بأن تقديراتها ضمن القوائم املالية املوحدة معقولة ومفصلة على النحو التالي:
•	 مخصص تدني التسهيالت االئتمانية املباشرة :يتم مراجعة مخصص تدني التسهيالت االئتمانية ضمن األسس
املوضوعة من قبل البنك املركزي االردني كحد ادنى ووفقا ملعايير التقارير املالية الدولية.
•	 يتم قيد تدني قيمة العقارات املستملكة اعتمادا ً على تقييمات عقارية حديثة ومعتمدة من قبل مقدرين معتمدين
لغايات احتساب التدني من قيمة االصل ،ويعاد النظر في ذلك التدني بشكل دوري.
•	 تقوم االدارة باعادة تقدير االعمار االنتاجية للممتلكات واملعدات واملوجودات غير امللموسة بشكل دوري لغايات احتساب
االستهالكات واالطفاءات السنوية اعتمادا على احلالة العامة لتلك االصول وتقديرات االعمار االنتاجية املتوقعة في
املستقبل ويتم اخذ خسارة التدني(ان وجدت) الى قائمة الدخل املوحدة للسنة.
•	 مخصص ضريبة الدخل :يتم حتميل السنة املالية مبا يخصها من نفقة ضريبة الدخل وفقا ً لألنظمة والقوانني واملعايير
احملاسبية ويتم احتساب واثبات املوجودات واملطلوبات الضريبية املؤجلة ومخصص الضريبة الالزم.
•	 مخصصات قضائية :ملواجهة أية التزامات قضائية يتم أخذ مخصصات لهذه االلتزامات استنادا ً لرأي املستشار القانوني
في البنك.
•	 مخصص تعويض نهاية اخلدمة :يتم احتساب التزامات البنك جتاه املوظفني حسب قانون العمل ولوائح البنك.

 -4نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

 31كانون االول/
ديسمبر 2015
نقد في الصناديق واخلزنة

دينـــــار
143,728,927

 31كانون االول/
ديسمبر 2014
دينـــــار
151,493,244

أرصدة لدى بنوك مركزية:
حسابات جارية وحتت الطلب
ودائع ألجل وخاضعة إلشعار
متطلبات االحتياطي النقدي
شهادات إيداع *
اجملمــوع

232,941,792
112,527,377
334,633,397
213,300,000

1,037,131,493

848,617,918
120,663,328
306,487,376
192,700,000

1,619,961,866

عدا االحتياطي النقدي لدى البنوك املركزية والسلطات الرقابية ال يوجد ارصدة مقيدة السحب.
*هذا البند ميثل شهادات ايداع مشتراه من البنك املركزي االردني تستحق منها خالل فترة تزيد عن ثالثة شهور مبلغ
 56,600,000دينار كما في  31كانون االول  /ديسمبر  63,400,000 :2014( 2015دينار) كما في  31كانون األول /ديسمبر .2014
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 -5أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

بنـوك ومؤسســـات بنــــوك ومؤسســــات
مصرفيــــة محليـة مصرفيـــة خارجيـة
 31كانون االول /
ديسمبر

 31كانون االول /
ديسمبر

اجملمـــــــــــوع
 31كانون االول /
ديسمبر

2015

2014

2015

2014

2015

2014

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

حسابات جارية وحتت الطلب 7,657,969

10,029,651

153,151,461 169,222,402 143,121,810 161,564,433

2,154,475

360,461,605 486,533,514 358,307,130 394,507,908

ودائع تستحق خالل فترة
 3أشهر أو أقل

92,025,606

اجملموع

513,613,066 655,755,916 501,428,940 556,072,341 12,184,126 99,683,575

 بلغت األرصدة لدى البنوك واملؤسسات املصرفية التي ال تتقاضى فوائد  32,827,292دينار كما في  31كانون االول /ديسمبر  2015مقابل  18,647,060دينار كما في  31كانون االول  /ديسمبر .2014
 -ال يوجد ارصدة مقيدة السحب كما في  31كانون االول  /ديسمبر  2015و .2014

 -6إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

بنـوك ومؤسســـات بنــــوك ومؤسســــات
مصرفيــــة محليـة مصرفيـــة خارجيـة
 31كانون االول /
ديسمبر

 31كانون االول /
ديسمبر

 31كانون االول /
ديسمبر

2015

2014

2015

2014

2015

2014

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

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

5,000,000

5,000,000

1,908,969

2,451,288

6,908,969

7,451,288

أكثر من  6شهور الى سنة

7,715,620 10,000,000 10,000,000

5,696,273

15,696,273 17,715,620

اجملمـــوع

9,624,589 15,000,000 15,000,000

8,147,561

23,147,561 24,624,589

 -ال يوجد ايداعات مقيدة السحب كما في  31كانون االول  /ديسمبر  2015و .2014

58

اجملمـــــــــــوع

 -7موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
 31كانون االول/
ديسمبر 2015

 31كانون االول/
ديسمبر 2014

دينـــــار

دينـــــار

موجودات مالية متوفرة لها اسعار سوقية
سندات مالية حكومية وبكفالتها

856,454

اسهم شركات مدرجة في االسواق املالية

4,283,772

4,304,499

سندات واسناد قروض شركات

155,981

1,569,027

صناديق استثمارية
اجملموع

5,296,207

-

491,633
6,365,159

موجودات مالية غير متوفرة لها اسعار سوقية
اسهم شركات غير مدرجة في االسواق املالية

16,926,409

16,801,361

اجملموع

16,926,409

16,801,361

االجمالي

22,222,616

23,166,520

حتليل السندات واالذونات:
ذات عائد ثابت

1,012,435

1,569,027

اجملموع

1,012,435

1,569,027
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 -8تسهيالت ائتمانية مباشرة  /بالصافي

ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

 31كانون االول/
ديسمبر 2015
دينـــــار

 31كانون االول/
ديسمبر 2014
دينـــــار

األفراد (التجزئة)
حسابات جارية مدينة

9,906,516
571,823,469
11,318,663

منها سكني

637,448,745

قروض وكمبياالت *
بطاقات االئتمان
القروض العقارية
الشركات:

1,003,871,813

8,749,673
530,072,400
10,823,136

903,674,195

533,880,440

الشركات الكبرى
حسابات جارية مدينة
قروض وكمبياالت*
منشآت صغيرة ومتوسطة
حسابات جارية مدينة
قروض وكمبياالت *
احلكومة والقطاع العام
اجملموع
ينزل  :مخصص تدني تسهيالت ائتمانية مباشرة
فوائد معلقة
صافي التسهيالت اإلئتمانية املباشرة

171,774,322
864,626,043

231,498,666
651,071,829

79,944,899
209,450,729

129,873,477
152,236,365

854,464,955
3,777,181,409

()197,063,364
()85,432,225

3,494,685,820

360,824,703
2,978,824,444

()191,400,781
()70,883,973

2,716,539,690

* صافي بعد تنزيل الفوائد والعموالت املقبوضة مقدما البالغة  20,246,298دينار كما في  31كانون االول /ديسمبر 2015
مقابل  18,267,383دينار كما في  31كانون االول  /ديسمبر .2014
 بلغت التسهيالت االئتمانية غير العاملة  260,627,050دينار أي ما نسبته ( )٪6.90من رصيد التسهيالت االئتمانيةاملباشرة كما في 31كانون االول /ديسمبر  2015مقابل  247,978,884دينار أي ما نسبته ( )٪8.32من الرصيد املمنوح
كما في  31كانون االول /ديسمبر .2014
 بلغت التسهيالت االئتمانية غير العاملة بعد تنزيل الفوائد املعلقة  176,560,046دينار أي ما نسبته ( )٪4.8من رصيدالتسهيالت االئتمانية املباشرة بعد تنزيل الفوائد املعلقة كما في  31كانون االول  /ديسمبر  2015مقابل178,654,379
دينار أي ما نسبته ( )٪6.14من الرصيد املمنوح بعد تنزيل الفوائد املعلقة كما في  31كانون االول /ديسمبر .2014
 بلغت التسهيالت االئتمانية املمنوحة للحكومة االردنية وبكفالتها  744,808,550دينار أي ما نسبته ( )٪19.72مناجمالي التسهيالت االئتمانية املباشرة كما في  31كانون االول /ديسمبر  2015مقابل  219,653,398دينار أي ما نسبته
( )٪7.37كما في  31كانون االول /ديسمبر .2014
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مخصص تدني تسهيالت ائتمانية مباشرة:

فيما يلي احلركة على مخصص تدني تسهيالت ائتمانية مباشرة:

2015
الرصيد في بداية السنة

الشركات

االفراد

القروض
العقارية

الكـبرى

دينــــار

دينــــار

دينــــار

الصغيرة
واملتوسطة

االجمالي

دينــــار

دينــــار

191,400,781 24,907,860 138,853,923 12,911,773 14,727,225
()354,676

15,447,967

2,850,676

20,176,201

املستخدم من اخملصص خالل
السنة (الديون املشطوبة)

()30,735

()63,421

()77,203

()3,088

()174,447

فرق ترجمة

()239,364

()25,704

()9,945,122

()4,128,981

()14,339,171

الرصيد في نهاية السنة

197,063,364 23,626,467 144,279,565 12,467,972 16,689,360

املقتطع خالل السنة من اإليرادات 2,232,234

مخصص تدني

15,329,578

11,808,618

142,300,800

23,524,058

192,963,054

مخصص حتت املراقبة

1,359,782

659,354

1,978,765

102,409

4,100,310

197,063,364 23,626,467 144,279,565 12,467,972 16,689,360

2014
الرصيد في بداية السنة

232,069,846 35,021,172 171,560,718 13,908,257 11,579,699

املقتطع خالل السنة من اإليرادات 3,416,254

()325,643

40,973,389

()6,002,048

38,061,952

املستخدم من اخملصص خالل
السنة (الديون املشطوبة)

()134,445

()668,302

()67,626,866

()667,848

()69,097,461

فرق ترجمة

()134,283

()2,539

()6,053,318

()3,443,416

()9,633,556

الرصيد في نهاية السنة

191,400,781 24,907,860 138,853,923 12,911,773 14,727,225

مخصص تدني

13,613,242

12,332,428

137,319,404

24,772,391

188,037,465

مخصص حتت املراقبة

1,113,983

579,345

1,534,519

135,469

3,363,316

191,400,781 24,907,860 138,853,923 12,911,773 14,727,225
 بلغت قيمة اخملصصات التي انتفت احلاجة إليها نتيجة تسويات أو تسديد ديون مببلغ  12,656,123دينار كما في  31كانوناالول  /ديسمبر  2015مقابل  13,537,508دينار كما في  31كانون االول  /ديسمبر .2014
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الفوائد املعلقة

فيما يلي احلركة على الفوائد املعلقة:

الشركات
القروض
االجمالي
االفراد
الصغيرة
العقارية
الكبرى
2015
واملتوسط
دينــــار
دينــــار
دينــــار
دينــــار
دينــــار
الرصيد في بداية السنة
70,883,973 11,090,277 39,919,704 10,366,860 9,507,132
6,384,046
15,408,224
3,320,137
يضاف :الفوائد املعلقة خالل السنة 3,185,819
28,298,226
()885,218
ينزل :الفوائد احملولة لاليرادات
()8,741,162( )2,792,211( )3,225,086( )1,838,647
()414,074
()111,659
()576,188
()266,817
الفوائد املعلقة التي مت شطبها
()1,368,738
()846,399
()2,740,303
()15,577
()37,795
فرق ترجمة
()3,640,074
الرصيد في نهاية السنة
85,432,225 13,421,639 49,250,880 11,256,585 11,503,121
2014
الرصيد في بداية السنة
82,310,498 11,521,490 50,753,082 10,802,343 9,233,583
5,867,080
22,121,057
3,309,189
يضاف :الفوائد املعلقة خالل السنة 1,458,714
32,756,040
()713,061
()1,678,741
()938,901
ينزل :الفوائد احملولة لاليرادات
()7,651,019( )4,320,316
()864,532( )31,034,648
()2,077,071
()325,376
الفوائد املعلقة التي مت شطبها
()34,301,627
11,140
79,112
فرق ترجمة
()2,229,919( )1,113,445( )1,206,726
الرصيد في نهاية السنة
70,883,973 11,090,277 39,919,704 10,366,860 9,507,132

 -9موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر

اسهم غير متوفر لها اسعار سوقية
اجملموع
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 31كانون االول/
ديسمبر 2015

 31كانون االول/
ديسمبر 2014

دينـــــار

دينـــــار

580٫524

656,357

580٫524

656,357

 -10موجودات مالية آخرى بالتكلفة املطفأة

ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

 31كانون االول /
ديسمبر 2015

 31كانون االول /
ديسمبر 2014

دينـــــار

دينـــــار

موجودات مالية متوفر لها اسعار سوقية:
سندات خزينة

1٫748٫601٫705

1,973,327,840

اذونات وسندات مالية حكومية وبكفالتها

455٫673٫751

265,941,375

سندات واسناد قروض الشركات

157٫258٫033

148,691,224

مجموع املوجودات املالية املتوفرة لها أسعار سوقية

2٫361٫533٫489

2,387,960,439

موجودات مالية غير متوفر لها اسعار سوقية:
سندات واسناد قروض الشركات

8٫422٫501

8,772,501

مخصص تدني اوراق مالية

()4,772,500

()4,772,500

مجموع موجودات مالية غير متوفر لها اسعار سوقية

3٫650٫001

4,000,001

اجملموع

2,365,183,490

2,391,960,440

حتليل السندات:
ذات عائد ثابت

2,308,296,851

2,348,651,379

ذات عائد متغير

56,886,639

43,309,061

اجملموع

2,365,183,490

2,391,960,440

 ان آجال استحقاق السندات تتراوح من شهر واحد ولغاية  5سنوات. تستحق السندات على عدة دفعات اخرها في عام .2020 -يتراوح معدل اسعار الفائدة على السندات من  ٪4.2إلى  ٪10سنويا.

فيما يلي ملخص احلركة التي متت على مخصص التدني في قيمة املوجودات بالتكلفة املطفأة:

 31كانون االول /
ديسمبر 2015

 31كانون االول /
ديسمبر 2014

دينـــــار

دينـــــار

رصيد بداية السنة

4,772,500

4,772,500

الزيادة خالل السنة

-

-

النقص خالل السنة

-

-

رصيد نهاية السنة

4,772,500

4,772,500
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 -11ممتلكات ومعدات  /بالصافي

ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

2015

اراضـي

مبانـــي

دينــــار

دينــــار

الكلفـــة:
الرصيد في بداية السنة
اضافات
استبعادات
اثر التغير في اسعار الصرف
الرصيد في نهاية السنة
االستهالك املتراكم-:
6,998,374
االستهالك املتراكم في بداية السنة
استهالك السنة
565,070
استبعادات
()450,849
أثر التغير في اسعار الصرف
االستهالك املتراكم في نهاية السنة
7,112,595
صافي القيمة الدفترية
18,296,236 27,306,116
للممتلكات واملعدات
دفعات على حساب شراء
املمتلكات واملعدات
79,789,575
مشاريع حتت التنفيذ
صافي القيمة الدفترية في نهاية السنة 98٫085٫811 27,306,116

معـدات
أجهزةاحلاسب
واجهزة واثاث وسائط نقـل
اآللي
وديكورات
دينـــار
دينــــار
دينــــار

اجملموع
دينــــار

171,495,927 33,879,245 1,688,826 81,586,195 28,084,906 26,256,755
4,756,997
467,328
7,149,988
267,220 1,504,279
14,145,812
()744,345
()12,663
()2,449,860
()3,206,868
()454,060
()53,536
()1,436,001( )2,943,295( )454,918
()5,341,810
177,093,061 37,437,837 2,089,955 84,850,322 25,408,831 27,306,116

2014

الكلفـــة:
الرصيد في بداية السنة
اضافات
استبعادات
اثر التغير في اسعار الصرف
الرصيد في نهاية السنة
االستهالك املتراكم-:
االستهالك املتراكم في بداية السنة
استهالك السنة
استبعادات
أثر التغير في اسعار الصرف
االستهالك املتراكم في نهاية السنة
صافي القيمة الدفترية
للممتلكات واملعدات
دفعات على حساب شراء
املمتلكات واملعدات
مشاريع حتت التنفيذ
صافي القيمة الدفترية في نهاية السنة

63,406,351

1,529,580

28,968,908

94,557,566
10,853,962
()2٫689٫921
()1,704,173
101٫017٫434

21٫443٫971

560,375

8,468,929

76,075,627

2,650,207

-

28,832

2,679,039

28,624

-

-

59,317,539

1,283,956

26,957,697

()2,016,947
()871,837

()12,663
()37,126

()660,311
()344,361

6,977,596

24٫122٫802

295,413

560,375

3,015,883

8,497,761

79,818,199
158٫572٫865

168,559,843 37,446,219 1,690,521 75,123,599 29,989,786 24,309,718
1,202,782
303,106
8,821,621
715,362 2,310,923
13,353,794
()6,138,636( )4,390,429( )259,245( )1,311,270( )177,692
()379,327
()45,556
()1,047,755( )2,442,550( )363,886
()4,279,074
171,495,927 33,879,245 1,688,826 81,586,195 28,084,906 26,256,755
-

-

-

91,246,723 28,606,911 1,446,356 54,519,142 6,674,314
10,287,837 2,984,477
130,456 6,544,334
628,570
()998,252
()5,622,188( )4,364,648( )259,288
()269,043
()33,568
()747,685
()304,510
()1,354,806
94,557,566 26,957,697 1,283,956 59,317,539 6,998,374

404,870 22,268,656 21,086,532 26,256,755
-

-

2,274,739

-

6,921,548

76,938,361

38,214

2,312,953

40,095 62,613,371
62,653,466
141,904,780 6,959,762
404,870 24,583,490 83,699,903 26,256,755
 تتضمن املمتلكات واملعدات موجودات مت استهالكها بالكامل بقيمة  47,323,098دينار كما في  31كانون االول  /ديسمبر 2015مقابل  41,967,751دينار كما في  31كانون االول  /ديسمبر .2014
 تظهر االلتزامات التعاقدية املتعلقة بالدفعات على حساب شراء ممتلكات ومعدات ومشاريع حتت التنفيذ في ايضاح رقم( )46متضمنة الكلفة التقديرية املتبقية ملشاريع حتت التنفيذ .
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 -12موجودات غير ملموسة

ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

 31كانون االول /ديسمبر 2015

رصيد بداية
السنة

الشهرة

أنظمة
حاسوب
وبرامج

اخرى*

دينــار

دينــار

دينــار

 31كانون االول /ديسمبر 2014

اجملموع

الشهرة

دينــار

دينــار

358,397 23,711,557 5,205,161 18,147,999 358,397

انظمة
حاسوب
وبرامج

اخرى*

اجملموع

دينــار

دينــار

دينــار

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

اضافات **

-

4,335,463

-

4,335,463

-

7,142,969

-

7,142,969

االطفاء للسنة

-

()3,243,271

-

()3,243,271

-

()3,130,479

-

()3,130,479

رصيد نهاية
السنة

358,397 24,803,749 5,205,161 19,240,191 358,397

23,711,557 5,205,161 18,147,999

* ميثل هذا البند قيمة رخصة مزاولة اعمال بنكية نتجت عن متلك شركة بنك االردن الدولي /لندن والتي تبلغ قيمة
املساهمة به  ،٪75مت حتديد رخصة مزاولة االعمال على انها ذات عمر غير محدد كما ومت اختبار تدني قيمتها وال يوجد أي
تدني كما في  31كانون اول  /ديسمبر .2015
** تتضمن االضافات في انظمة حاسوب وبرامج مبلغ  4,335,463دينار كما في  31كانون االول  /ديسمبر  2015مقابل
 7,142,969دينار كما في  31كانون االول  /ديسمبر  2014متثل دفعات على حساب شراء برامج حاسوب.

 -13موجودات أخرى

ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

 31كانون االول/
ديسمبر 2015

 31كانون االول/
ديسمبر 2014

دينــــار

دينــــار

فوائد وايرادات برسم القبض

31,625,801

40,461,902

مصروفات مدفوعة مقدما ً

4,390,752

4,166,023

موجودات آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون مستحقة *

26,509,590

23,842,965

موجودات آلت ملكيتها للبنك مع حق االسترداد للعميل **

8,582,280

7,854,125

شيكات برسم القبض

18,698,326

7,234,962

اخرى

12,474,453

20,609,770

اجملمــــوع

102,281,202

104,169,747

* تتطلب تعليمات البنك املركزي التخلص من املوجودات التي آلت ملكيتها للبنك خالل فترة اقصاها سنتني من تاريخ
االحالة.
** تتضمن عقارات واسهم  ،للعميل احلق في اعادة شرائها من البنك خالل مدة ثالث سنوات بقيمة التكلفة مضافا لها
فائدة بالنسبة املتفق عليها.
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فيما يلي ملخص احلركة على املوجودات التي آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون مستحقة واملتمثلة بعقارات مستملكة:

 31كانون االول/
ديسمبر 2015

 31كانون االول/
ديسمبر 2014

دينــــار

دينــــار

رصيد بداية السنة

31,697,090

23,071,140

اضافات

8,513,779

10,882,577

استبعادات

()4,548,103

()1,992,858

خسارة تدني

()570,896

()232,979

-

فرق ترجمه

()30,790

35,091,870

رصيد نهاية السنة

31,697,090

 -14ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

 31كانون االول  /ديسمبر 2015

حسابات جارية وحتت الطلب

 31كانون االول  /ديسمبر 2014

داخــــل
اململكـة

خـارج
اململكــة

اجملمـوع

داخـــــل
اململكــة

خــــارج
اململكـة

اجملمـــوع

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

3,420,056 162٫316٫386 134,983,959 27,332,427

101,203,940 97,783,884

338,942,061 195,309,290 143,632,771 262٫237٫874 262,236,285

ودائع الجل تستحق خالل  3اشهر 1,589

ودائع تستحق من  6 – 3اشهر 87,286,126 43,958,000 43,328,126 93,493,083 24,893,083 68,600,000
ودائع تستحق من  9 – 6أشهر

-

4,228,082

4٫228٫082

ودائع تستحق من  12 – 9شهر

-

2,750,300

2٫750٫300

ودائع تزيد عن سنة

-

10,510,200 10,510,200

اجملموع
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-

-

1,362,101 74,682,417
-

-

76,044,518
-

603,476,645 338,413,275 265,063,370 535٫535٫925 439,601,909 95,934,016

 -15ودائع عمالء

ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

أفراد
 31كانون االول  /ديسمبر 2015
حسابات جارية وحتت الطلب
ودائع التوفير
ودائع ألجل وخاضعة الشعار
شهادات ايداع
أخرى
اجملموع

دينــــار

شركات
كبرى
دينــــار

احلكومة
منشآت صغيرة
ومتوسطة والقطاع العام
دينــــار
دينــــار

اجملمـوع
دينــــار

77,508,698
411,237,296 96,203,988 838,147,429
1,423,097,411
313,431
14,866,856
2,505,207 1,749,803,667
1,767,489,161
75,837,784 556,146,552 1,389,013,224
2,489,446,239 468,448,679
6,334,431
122,938,280
129,272,711
448,341
448,341
5,809,753,863 546,270,808 508,276,367 654,855,747 4,100,350,941

 31كانون االول  /ديسمبر 2014
66,111,740
334,571,154 137,854,658 760,634,404
حسابات جارية وحتت الطلب
1,299,171,956
1,397,966
13,062,980
4,180,101 1,635,111,975
ودائع التوفير
1,653,753,022
97,395,460 464,195,123 1,417,990,016
ودائع ألجل وخاضعة الشعار
2,410,898,181 431,317,582
3,176,169
92,438,550
شهادات ايداع
95,614,719
458,801
أخرى
458,801
اجملموع
5,459,896,679 498,827,288 448,205,763 606,229,882 3,906,633,746
 بلغت ودائع احلكومة االردنية والقطاع العام االردني داخل اململكة  539مليون دينار أي ما نسبته ( )٪9.3من إجمالي الودائعكما في  31كانون االول  /ديسمبر  2015مقابل  480.2مليون دينار أي ما نسبته ( )٪8.8من اجمالي الودائع كما في 31
كانون االول  /ديسمبر .2014
 بلغت الودائع التي ال تتقاضى فوائد  1.7مليار دينار أي ما نسبته ( )٪29.3من إجمالي الودائع كما في  31كانون االول /ديسمبر  2015مقابل  1.4مليار دينار أي ما نسبته ( )٪25.7كما في  31كانون االول  /ديسمبر .2014
 بلغت الودائع احملجوزة (مقيدة السحب)  91.4مليون دينار أي ما نسبته ( )٪1.6من إجمالي الودائع كما في  31كانون االول /ديسمبر  2015مقابل  78.5مليون دينار أي ما نسبته ( )٪1.4كما في  31كانون االول  /ديسمبر .2014
 بلغت الودائع اجلامدة  229مليون دينار أي ما نسبته ( )٪3.9من اجمالي الودائع كما في  31كانون االول  /ديسمبر 2015مقابل  124.1مليون دينار أي ما نسبته ( )٪2.3كما في  31كانون االول  /ديسمبر .2014
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 -16تأمينات نقدية

ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

تأمينات مقابل تسهيالت ائتمانية مباشرة
تأمينات مقابل تسهيالت ائتمانية غير مباشرة
تأمينات التعامل بالهامش
تأمينات اخرى
اجملموع

 31كانون االول/
ديسمبر 2015
دينــــار

 31كانون االول
/ديسمبر 2014
دينــــار

279,108,487

237,460,878

85,838,559
107,046,204
464,621
44,111,494

138,094,776
109,898,631
726,619
30,388,461

 -17أموال مقترضة

ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

دينـــار

دورية
استحقاق
االقساط

املبلـغ
4,728,127

شهري

تاريخ
السداد

الضمانات

سعر فائدة
االقتراض

سعر فائدة
اعادة االقراض

قرض بنك عودة
قرض
شهري
جنرالبنك سوسسيته 1,990,746
شهري
قرض بنك القاهرة عمان 6,807,733
الشركة االردنية
العادة  5,000,000نصف سنوي
متويل الرهن العقاري
سنوي
474,454
بنك االستثمار العربي

2016/5/31

مالءة مالية

٪4.5

٪10.5

2016/4/22

مالءة مالية

٪4.85

٪10.5

2016/9/30

مالءة مالية

٪3.75

٪10.5

2018/5/5

مالءة مالية

٪4.75

٪10.5

2016/5/30

مالءة مالية

٪7.5

قرض البنك املركزي
االردني

 7,000,000نصف سنوي

2028/7/14

مالءة مالية

قرض البنك املركزي
االردني

 3,500,000نصف سنوي  2024/11/29مالءة مالية

اليبور دوالر 6
شهور+هامش
محدد
سعر  6%بضمان
 6.5%بدون ضمان

 31كانون االول /
ديسمبر 2015

قرض البنك املركزي
االردني

 31كانون االول /
ديسمبر 2014

1,529,415

31,030,475
4,975,777

قرض بنك عودة
قرض
جنرالبنك سوسسيته 2,985,099
قرض بنك القاهرة عمان 4,987,552

اليبور دوالر 6
شهور+هامش
محدد

٪2.50

سعر اعادة
حسب
بتاريخ
اخلصم
حسب املوافقة
دورية  9شهور من كمبيالة
استحقاق
تاريخ املنح غب الطلب منح السلفة
االئتمانية
القسط
مطروحا منه ٪2

شهري

 2019/12/28مالءة مالية

٪5.5

٪10.5

سنوي

 2015/11/20مالءة مالية

٪5.75

٪10.5

سنوي

 2015/11/26مالءة مالية

٪4.75

٪10.5

اليبور دوالر 6
قرض بنك املركزي األردني  8,750,000نصف سنوي  2028/7/14مالءة مالية شهور  +هامش
محدد

21,698,428

 -االموال املقترضة ال تتضمن أي اتفاقيات اعادة شراء.
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اليبور دوالر 6
شهور  +هامش
محدد

 -18مخصصات متنوعة

ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
2015

رصيد بداية
السنــــة
دينــــار

املكون
خالل
السنة
دينــــار

مخصص تعويض نهاية اخلدمة 3,148,794 24,570,009
مخصص
189,471
البنكالقضايا املقامة 523,583
ضد
مخصصات أخرى
اجملمـــوع
2014

اجملمـــوع

دينــــار

دينــــار

24,791,314

()2,927,489

-

()358,173

-

()8,119

-

(19,110,347 )2,789,958
(44,248,423 )2,798,077

()1,753,734

-

-

24,570,009

()247,390

-

()3,508

()2,009,498

-

(10,625,967 )1,019,353
(35,719,559 )1,022,861

)6,007,645( 17,334,586 35,719,559

4,623,077 9,031,741

دينــــار

-

)2,721,983( 13,996,321 10,625,967

مخصص تعويض نهاية اخلدمة 3,741,623 22,582,120
مخصص
386,954
البنكالقضايا املقامة 387,527
ضد
مخصصات أخرى

املستخــدم مـا مت رده
خالل السنة لاليـرادات

فرق
الترجمه
السنـة
دينــــار

رصيد نهاية
السنة

)4,010,622( 8,751,654 32,001,388

-

-

346,762

523,583

 -19ضريبة الدخل

أ -مخصص ضريبة الدخل

ان احلركة على مخصص ضريبة الدخل هي كما يلي:

2015

دينــــار

رصيد بداية السنة
ضريبة الدخل املدفوعة
مخصص ضريبة دخل العام احلالي
فرق الترجمة
رصيد نهاية السنة

43,543,517

()52,080,998
53,639,043
-

45,101,562

2014

دينــــار

42,065,592

()47,553,786
49,031,711
-

43,543,517

  مت تصفية الضرائب املستحقة على فروع األردن لغاية عام  2013ومت تسديد دفعات على حساب ضرائب عام  2014و .2015 	 مت تسديد الضرائب املستحقة عن فروع فلسطني لغاية العام  2014ومت التوصل لتسوية نهائية مع دائرة ضريبة الدخللكافة االعوام باستثناء  2014و.2015
 	  مت تسديد الضرائب املستحقة عن املصرف الدولي للتجارة والتمويل  /سوريا لغاية عام  2014ومت التوصل إلى تسوية نهائيةلألعوام  2006و  2007و  2008و  2009فقط بسبب عدم مراجعة دائرة ضريبة الدخل للسجالت للسنوات املتبقية.
 مت تسديد الضرائب املستحقة على بنك االسكان للتجارة والتمويل  /اجلزائر لغاية عام .2014 مت تسديد الضرائب املستحقة على بنك االردن الدولي  /لندن لغاية عام  2014ومت التوصل الى تسوية نهائية مع دائرةضريبة الدخل حتى عام . 2013
 	  مت تسديد الضرائب املستحقة على شركة املركز املالي الدولي لغاية  ، 2014ومت التوصل الى تسوية نهائية حتى عام .2010 	 مت تسديد الضرائب املستحقة على الشركة املتخصصة للتأجير التمويلي لغاية عام  2015ومت التوصل الى تسويةنهائية حتى عام .2014
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متثل ضريبة الدخل الظاهرة في قائمة الدخل ما يلي:

 31كانون االول/
ديسمبر 2015
دينــــار

 31كانون االول/
ديسمبر 2014
دينــــار

()7,324,109
5,977,148
-

()24,316,973
293,816
13,165,156
12,083

53,639,043

مخصص ضريبة دخل العام احلالي
موجودات ضريبية مؤجلة للسنة
مطلوبات ضريبية مؤجلة للسنة
اطفاء موجودات ضريبية مؤجلة
اطفاء مطلوبات ضريبية مؤجلة

49,031,711

38,185,793

52,292,082

ب -موجودات  /مطلوبات ضريبية مؤجلة
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

احلسابات املشمولة
املوجودات
فوائد معلقة
مخصص الديون
مخصص التعويض
تدني عقارات
مخصصات اخرى
موجودات أخرى
خسارة مدورة بنك االردن
الدولي لندن
االجمالي
املطلوبات

2015

رصيد بداية
السنــة
دينـــــار

املبالـغ
احملـررة
دينــــار

املبالغ
املضافة
دينـــــار

1,397,219
52,269,058
21,898,774
977,221
7,933,309
11,784,458

508,963
2,393,810
2,751,730
3,482,708
6,961,538

317,678
6,728,230
2,651,265
570,896
4,947,977
6,894,037

5,656,855 20,572,432

رصيد نهاية
السنـة
دينــــار

الضريبة
املؤجلــة
دينــــار

الضريبة
املؤجلة
دينــــار

462,829
399,466 1,205,934
17,314,152 18,749,931 56,603,478
7,253,981 7,220,701 21,798,309
323,705
512,815 1,548,117
2,627,913 3,113,284 9,398,578
3,897,953 3,877,152 11,716,957
2,983,115 14,915,577

-

2014

4,217,350

36,097,883 36,856,464 117,186,950 22,110,083 21,755,604 116,832,471

فرق تقييم موجودات مالية 6,208,932
اإلجمالي
6,208,932

-

2,056,712 6,208,932

-

-

-

2,056,712

2,056,712 2,056,712 6,208,932

ان احلركة على حساب املوجودات  /املطلوبات الضريبية املؤجلة كما يلي:

رصيد بداية السنة
املضاف
املستبعد
فرق ترجمة
رصيد نهاية السنة
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موجودات
دينـــار

2015

مطلوبات
دينـــار

موجودات
دينـــار

2014

مطلوبات
دينــــار

36,097,883

2,056,712

25,199,432

1,762,896

36,856,464

2,056,712

36,097,883

2,056,712

7,323,977
()6,357,171
()208,225

-

24,316,973
()13,418,522
-

293,816
-

ج -ملخص تسوية الربح احملاسبي مع الربح الضريبي:

الربح احملاسبي للسنة
ارباح غير خاضعة للضريبة
مصروفات غير مقبولة ضريبيا
الربح الضريبي
نسبة ضريبة الدخل الفعلية

 31كانون االول/
ديسمبر 2015
دينــــار

177,020,116

()20,569,529
9,737,525

166,188,112
٪29.54

 31كانون االول/
ديسمبر 2014
دينــــار

162,103,022

()29,243,207
38,596,894

171,456,709
٪23.56

 تبلغ نسبة ضريبة الدخل القانونية على البنوك في االردن  ٪35على الشركات احمللية ونسبة  ٪10على اإلستثماراتاخلارجية تتراوح نسبة ضريبة الدخل القانونية في البلدان التي يوجد للبنك استثمارات فيها بني .٪35 - ٪0
-تتراوح نسبة الضريبة التي مت احتساب املوجودات الضريبية املؤجلة مبوجبها من  ٪20الى .٪33.12

 -20مطلوبات أخرى

ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

 31كانون االول/
ديسمبر 2015

 31كانون االول/
ديسمبر 2014

دينــــار

دينــــار

فوائد برسم الدفع

20,990,268

18,810,922

فوائد وعموالت مقبوضة مقدما

537,456

924,982

مصاريف مستحقة وغير مدفوعة

17,353,857

17,769,676

شيكات وسحوبات برسم الدفع

36,992,164

35,675,542

امانات حواالت

14,959,497

29,450,203

امانات برسم الدفع

8,875,499

7,196,633

امانات اجلوائز

1,301,346

1,386,250

امانات البنوك املراسلة

201,949

393,698

امانات االدارة العامة

1,917,304

2,037,887

امانات املساهمني *

334,684

297,080

ذمم دائنة

2,187,892

5,442,439

االمانات االخرى

14,820,432

18,342,912

اخرى

16,050,678

14,950,696

اجملموع

136,523,026

152,678,920

* ميثل هذا البند امانات املساهمني املستحقة عن توزيعات ارباح سنوات سابقة.
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 -21رأس املال وعالوة االصدار
رأس املال املكتتب به واملدفوع

يبلغ راس املال املصرح به واملكتتب به  252مليون دينار مقسم الى  252مليون سهم بقيمة اسمية دينار واحد للسهم.

عالوة اإلصدار

تبلغ عالوة اإلصدار  357,925,469دينار كما في  31كانون األول /ديسمبر  2015و . 2014

 -22االحتياطيات
احتياطي قانوني

متثل املبالغ املتجمعة في هذا احلساب ما مت حتويله من االرباح السنوية قبل الضريبة بنسبة  ٪10خالل السنة والسنوات
السابقة وهو غير قابل للتوزيع على املساهمني وفقا للقوانني واالنظمة النافذه.

احتياطي اختياري

متثل املبالغ املتجمعة في هذا احلساب ما مت حتويله من االرباح السنوية قبل الضرائب بنسبة ال تزيد عن  ٪20خالل السنوات
السابقة  ،يستخدم االحتياطي االختياري في االغراض التي يقررها مجلس االدارة ويحق للهيئة العامة توزيعه بالكامل أو
أي جزء منه كأرباح على املساهمني.

احتياطي مخاطر مصرفية عامة

ميثل هذا البند إحتياطي مخاطر مصرفية عامة وفقا لتعليمات البنك املركزي األردني.

احتياطي خاص

ميثل هذا البند إحتياطي التقلبات الدورية لفروع فلسطني استنادا لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية ،باالضافة الى
احتياطي خاص لدى املصرف الدولي للتجارة والتمويل /سوريا استنادا ً الى تعليمات السلطات الرقابية.

ان االحتياطيات املقيد التصرف بها كما يلي:

اســم االحتياطــي
احتياطي مخاطر مصرفية عامة
احتياطي قانوني
احتياطي خاص

كما في  31كانون االول  /ديسمبر
2014
2015
دينــــار
دينــــار
29,101,000
32,401,000
155,006,478
172,277,768
6,426,421
7,272,603

طبيعـة التقييد
حسب تعليمات البنك املركزي
حسب القوانني واالنظمة النافذه
حسب تعليمات السلطات الرقابية

 -23فروقات ترجمة عمالت أجنبية

هي فروقات ناجتة عن ترجمة وتوحيد البيانات املالية للشركات التابعة والفروع اخلارجية ،واحلركة عليها كما يلي:

الرصيد في بداية السنة
صافي التغير خالل السنة
الرصيد في نهاية السنة
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 31كانون االول
ديسمبر 2015
دينــــار

 31كانون االول/
ديسمبر 2014
دينــــار

()62,331,553

()42,274,698

()89,872,167

()62,331,553

()27,540,614

()20,056,855

 -24احتياطي القيمة العادلة  /بالصافي

ان احلركة احلاصلة على هذا البند هي كما يلي:

الرصيد في بداية السنة
(خسائر) ارباح غير متحققة
ارباح متحققة
الرصيد في نهاية السنة

 31كانون االول/
ديسمبر 2015
دينـــــار

()266,054

()82,958
-

()349,012

 31كانون االول/
ديسمبر 2014
دينـــــار

()388,830
83,692
39,084

()266,054

 -25األرباح املدورة واملوزعة واملقترح توزيعها

بلغت نسبة االرباح املقترح توزيعها على املساهمني للعام احلالي  ٪32او ما يعادل  80.64مليون دينار وهذه النسبة خاضعة
ملوافقة الهيئة العامة للمساهمني ،وبلغت نسبة االرباح املوزعة على املساهمني في العام السابق .٪35

األرباح املدورة العائدة ملساهمي البنك
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

الرصيد في بداية السنة
الربح للسنة
احملول الى االحتياطيات
ارباح موزعة
اثر شراء حصة من حقوق في شركة تابعة
خسائر متحققة من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من
خالل قائمة الدخل
اخرى
الرصيد في نهاية السنة

 31كانون االول/
ديسمبر 2015
دينــــار

 31كانون االول/
ديسمبر 2014
دينــــار

213,731,123

197,730,117

121,768,520
()21,417,472
()88,200,000
37,169

225,919,340

120,238,415
()16,395,496
()75,600,000
()12,134,301
()39,084
()68,528

213,731,123

 ال ميكن التصرف مببلغ  6,210,459دينار وميثل فروقات اعادة تقييم للموجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل قائمةالدخل استنادا لتعليمات هيئة االوراق املالية .
 يشمل رصيد االرباح املدورة مبلغ  232,934دينار والذي ميثل اثر التطبيق املبكر ملعيار التقارير املالية الدولي رقم ( )9والميكن التصرف به اال مبقدار ما يتحقق منه فعال من خالل عمليات البيع.
 ال ميكن التصرف مببلغ  36,856,464دينار من االرباح املدورة وميثل منافع ضريبية مؤجلة ومبلغ  13,104,758دينار وميثلارباح تقييم عمالت اجنبية لدى الشركة التابعة املصرفة الدولي  /سوريا ومبلغ  349,012دينار وميثل التغير السالب
ملوجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر مبا في ذلك الرسملة او التوزيع اال مبقدار ما يتحقق منه
فعال وذلك استنادا لتعليمات البنك املركزي االردني.
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 -26الشركات التابعة اجلوهرية واململوكه جزئيا ً
أوال ً :النسبة اململوكة من قبل غير املسيطرين

 31كانون االول  /ديسمبر 2015

البلد

طبيعة
النشاط

نسبة امللكية
لغير املسيطرين

املصرف الدولي للتجارة والتمويل  /سوريا

سوريا

بنكي

بنك االسكان للتجارة والتمويل /اجلزائر

اجلزائر

بنكي

بريطانيا

بنكي

٪50.937
٪15
٪25

املصرف الدولي للتجارة والتمويل  /سوريا

سوريا

بنكي

بنك االسكان للتجارة والتمويل /اجلزائر

اجلزائر

بنكي

بريطانيا

بنكي

٪50.937
٪15
٪25

بنك االردن الدولي  /لندن

بنك االردن الدولي  /لندن

التوزيعات
دينــــار
-

 31كانون االول  /ديسمبر 2014

-

ثانياً :فيما يلي معلومات مالية مختارة للشركات التابعة اجلوهرية والتي تتضمن حقوق غير املسيطرين
أ -قائمة املركز املالي اخملتصره للشركات التابعة قبل الغاءالعمليات املتقابلة كما هو في  31كانون االول  /ديسمبر
 2015و :2014

 31كانون االول  /ديسمبر 2015

موجودات مالية
موجودات اخرى
اجمالي املوجودات
مطلوبات مالية
مطلوبات اخرى
اجمالي املطلوبات
حقوق امللكية
اجمالي املطلوبات وحقوق امللكية
حقوق امللكية العائدة الى غير املسيطرين
موجودات مالية
موجودات اخرى
اجمالي املوجودات
مطلوبات مالية
مطلوبات اخرى
اجمالي املطلوبات
حقوق امللكية
اجمالي املطلوبات وحقوق امللكية
حقوق امللكية العائدة الى غير املسيطرين
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املصرف الدولي للتجارة بنك االسكان للتجارة
والتمويل /اجلزائر
والتمويل  /سوريا
دينــــار
دينـــــار
172,891,851
6,456,430

296,967,677
18,544,669

بنك االردن الدولي
لندن
دينـــــار
399,303,614
6,539,935

179,348,281

315,512,346

405,843,549

161,422,054

204,365,802

327,027,042

179,348,281

315,512,346

405,843,549

148,774,177
12,647,877
17,926,227
9,114,862

236,624,275
10,423,969

174,220,615
30,145,187
111,146,544
16,671,982

 31كانون االول  /ديسمبر 2014
344,798,304
9,088,445

324,046,803
2,980,239
78,816,507
19,704,127

367,702,275
7,473,392

247,048,244

353,886,749

375,175,667

216,631,652

231,099,736

307,787,110

247,048,244

353,886,749

375,175,667

209,083,857
7,547,795
30,416,592
15,493,299

194,486,772
36,612,964
122,787,013
18,418,052

304,666,219
3,120,891
67,388,557
16,847,139

ب .قائمة الدخل اخملتصرة للشركات التابعة قبل الغاء العمليات املتقابلة للسنة املنتهية في  31كانون االول /
ديسمبر  2015و :2014

 31كانون االول  /ديسمبر 2015

املصرف الدولي للتجارة بنك االسكان للتجارة
والتمويل /اجلزائر
والتمويل  /سوريا
دينــــار
دينـــــار

بنك االردن الدولي
لندن
دينـــــار

مجموع الدخل الشامل

23,394,630
39,515

39,515

22,436,239
10,798,158

10,798,158

5,159,646

حصة غير املسيطرين من الدخل
(اخلسارة) الشامل

20,128

1,619,724

1,289,912

مجموع االيرادات
مجموع الدخل الشامل

16,445,688
-

-

24,625,857
15,380,607

15,380,607

5,770,075

حصة غير املسيطرين من الدخل
(اخلسارة) الشامل

-

2,307,091

1,442,519

مجموع االيرادات
ربح السنة

ربح السنة

15,313,672
5,159,646

 31كانون االول  /ديسمبر 2014

14,277,105
5,770,075

ج .قائمة التدفق النقدي اخملتصرة للشركات التابعة اجلوهرية

 31كانون االول  /ديسمبر 2015

التدفقات النقدية
التشغيلية
االستثمارية
التمويلية
تأثير تغيرات اسعار الصرف على
النقدوما في حكمه
صافي الزيادة  /االنخفاض

املصرف الدولي للتجارة بنك االسكان للتجارة
والتمويل /اجلزائر
والتمويل  /سوريا
دينــــار
دينـــــار

بنك االردن الدولي
لندن
دينـــــار

()41,222,027
()144,427
()607

()24,010,076
()223,581
127,783

()47,512,448
()18,848,004
9,669,221

6,922,682

()21,836,712

()3,376,841

()34,444,379

()45,942,586

()60,068,072

 31كانون االول  /ديسمبر 2014

التدفقات النقديه
التشغيلية
االستثمارية
التمويلية
تأثير تغيرات اسعار الصرف على
النقد وما في حكمه
صافي الزيادة  /االنخفاض

()32,887,131
()689,300
()18,545

30,138,178
()1,276,663
()173,552

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

2,445,166

()13,719,230

()3,385,761

()31,149,810

14,968,733

()11,139,297
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 -27الفوائــد الدائنــة

ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

تسهيالت ائتمانية مباشرة:
لالفراد (التجزئة):
حسابات جارية مدينة
قروض وكمبياالت
بطاقات االئتمان
اخرى
القروض العقارية
الشركات الكبرى
حسابات جارية مدينة
قروض وكمبياالت
املنشآت الصغيرة واملتوسطة
حسابات جارية مدينة
قروض وكمبياالت
احلكومة والقطاع العام
أرصدة لدى بنوك مركزية
أرصدة وإيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
موجودات مالية بالتكلفة املطفأة
اجملمـــوع

 31كانون االول/
ديسمبر 2015
دينــــار

 31كانون االول/
ديسمبر 2014
دينــــار

399,666
51,919,524
1,727,537
73,630

425,598
50,261,363
1,598,298
158,143

58,753,241

55,168,843

13,225,140
59,330,176

21,604,189
46,359,861

10,811,325
13,121,255

8,827,927
15,106,288

28,666,844

19,640,114

382,040,859

383,607,423

12,400,914
4,152,794
21,034
127,437,779

11,488,597
5,556,911
50,776
147,360,515

 -28الفوائد املدينـة

ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
ودائع العمالء:
حسابات جارية وحتت الطلب
ودائع توفير
ودائع ألجل وخاضعة إلشعار
شهادات إيداع
تأمينات نقدية
أموال مقترضة
رسوم ضمان الودائع
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اجملمـــوع

 31كانون االول/
ديسمبر 2015
دينــــار
4,504,787

 31كانون االول/
ديسمبر 2014
دينــــار
5,362,645

1,326,961
12,853,246
75,948,023
5,950,012
4,029,668
1,028,163
10,396,952

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

116,037,812

118,298,439

 -29صافي إيرادات العموالت

ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

عموالت دائنة:
عموالت تسهيالت مباشرة

 31كانون االول/
ديسمبر 2015
دينــــار

 31كانون االول/
ديسمبر 2014
دينــــار

12,955,040
15,426,115
()37,590

14,144,820
20,954,868
()52,593

عموالت تسهيالت غير مباشرة
ينزل :عموالت مدينة

28,343,565

صافي ايرادات العموالت

35,047,095

 -30ارباح عمالت اجنبية:

ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

 31كانون االول/
ديسمبر 2015
دينــــار
1,637,079
20,218,336

ناجتة عن التداول  /التعامل
ناجتة عن التقييم

21,855,415

اجملموع

 31كانون االول/
ديسمبر 2014
دينــــار
1,847,990
13,365,101

15,213,091

( -31خسائر) أرباح موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

متحققـــة
2015
سندات
أسهم شركات
صناديق استثمارية
اجملموع

2014
سندات
أسهم شركات
صناديق استثمارية
اجملموع

غير متحققة

ارباح

(خسائر)

ارباح

(خسائر)

دينـــار
311
-

دينـــار
()13,084
()12,023

دينـــار
170,137
-

دينـــار
()93,606
()313,824
()426,735

311

282,925

282,925

(170,137 )25,107
()1,516

()1,516

15,141
198,148
91,415

304,704

عوائد
توزيعات
دينـــار
260,951
-

(260,951 )834,165

()510,797
()59,591

271,212
10,008

(281,220 )570,388

اجملمـوع
دينـــار

()93,606
104,491
()438,758
()427,873
15,141
()41,437
323,241
296,945
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 -32إيـرادات أخـرى

ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

رسوم مقبوضة على حسابات الرواتب
ايرادات بطاقات االئتمان
ايرادات تأجير الصناديق
عمولة شيكات معادة
عموالت ادارة
صافي ايرادات الديون املستردة
ايرادات عموالت الوساطة
ايرادات اخلدمات املصرفية
ايرادات احلواالت
االيرادات املتفرقة
اجملموع

 31كانون االول/
ديسمبر 2015
دينــــار
3,348,373
6,423,370
591,108
519,287
4,449,851
2,865,893
741,690
1,884,587
7,193,894
2,477,025

30,495,078

 31كانون االول/
ديسمبر 2014
دينــــار
3,390,665
5,326,165
532,879
582,538
4,745,524
647,576
582,781
1,544,512
8,859,222
4,197,671

30,409,533

 -33نفقات املوظفني

ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

رواتب ومنافع وعالوات
مساهمة البنك في الضمان االجتماعي
مساهمة البنك في صندوق االدخار
تعويض نهاية اخلدمة للموظفني
نفقات طبية
مصاريف تدريب
مصاريف سفر وتنقالت
أخرى
اجملموع
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 31كانون االول/
ديسمبر 2015
دينــــار
56,058,547
6٫196٫082
177,674
3,148,794
2,904,436
782,587
1,426,047
1٫088٫120

71,782,287

 31كانون االول/
ديسمبر 2014
دينــــار
56,186,931
5,984,798
171,333
3,741,623
2,745,999
436,408
1,529,826
1,011,931

71,808,849

 -34مصاريف أخرى

ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

تكنولوجيا املعلومات
التسويق والترويج
خدمات مهنية وخارجية
ايجارات ومصاريف مواقع العمل
رسوم االشتراك باملؤسسات املصرفية
مصاريف مكتبية
نفقات على معامالت املقترضني
مصاريف اخرى
اجملموع

 31كانون االول/
ديسمبر 2015
دينــــار
9,168,571
3,365,260
1,297,415
19,092,349
2,891,431
2,303,982
188,115
10,700,480

49,007,603

 31كانون االول/
ديسمبر 2014
دينــــار
9,054,019
3,240,754
3,108,934
19,922,090
2,879,805
2,301,270
164,019
15,202,587

55,873,478

 -35حصة السهم من ربح السنة

ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

الربح للسنة العائد ملساهمي البنك
املتوسط املرجح لعدد األسهم
احلصة االساسية واخملفضة للسهم من ربح السنة العائد
الى مساهمي البنك

 31كانون االول/
ديسمبر 2015
دينــــار
121,768,520
252,000,000

 31كانون االول/
ديسمبر 2014
دينــــار
120,238,415
252,000,000

 0,483دينار

 0,477دينار

 -36النقد وما في حكمه

ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية تستحق خالل ثالثة أشهر
يضاف :أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية تستحق
خالل ثالثة أشهر
ينزل :ودائع البنوك واملؤسسات املصرفية التي تستحق
خالل ثالثة أشهر

 31كانون االول/
ديسمبر 2015
دينــــار
980,531,493

 31كانون االول/
ديسمبر 2014
دينــــار
1,556,561,866

655,755,916

513,613,066

()424,554,260

()440,146,001

1,211,733,149

1,630,028,931
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 -37مشتقات أدوات مالية

ان تفاصيل املشتقات املالية القائمة في نهاية العام هي كما يلي:

2015

القيمة مجموع
املبالغ خالل ثالثة من 12-3
االعتبارية
العادلة

القيمة
العادلة
املوجبة

السالبة

(االسمية)

اشهر

شهر

دينـــار

دينـــار

دينـــار

دينـــار

دينـــار

من سنة
الى 3
سنوات
دينـــار

مشتقات مالية
للمتاجرة
عقود تعامل بعمالت
اجنبية آجلة
عقود مبادلة فوائد

)433,942( 697,110
-

-

89,893,698
-

23,128,743 66,764,955
-

-

23,128,743 66,764,955 89,893,698 )433,942( 697,110

-

2014
مشتقات مالية
للمتاجرة
عقود تعامل بعمالت
اجنبية آجلة

-

()27,952

عقود مبادلة فوائد

-

()26,352

-

(6,980,499 20,816,910 94,004,771 121,802,180 )54,304

6,980,499 17,271,910 94,004,771 118,257,180
3,545,000

-

3,545,000

-

تدل القيمة االعتبارية (االسمية) على قيمة املعامالت القائمة في نهاية السنة وهي ال تدل على مخاطر السوق او مخاطر
االئتمان.
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 -38املعامالت مع جهات ذات عالقة
تشمل القوائم املالية املوحدة القوائم املالية للبنك والشركات التابعة التالية:

رأسمال الشركة

نسبة
امللكية
اســم الشركــة
2015
دينــــــار
دينــــــار
٪
بنك االسكان للتجارة والتمويل  /اجلزائر
98,134,068
98,134,068
٪85
املصرف الدولي للتجارة والتمويل /سوريا
76,684,321
76,684,321
٪49.063
شركة املركز املالي الدولي
5,000,000
5,000,000
٪77.5
الشركة املتخصصة للتأجير التمويلي
30,000,000
30,000,000
٪100
الشركة االردنية لالستثمارات العقارية
40,000
40,000
٪100
بنك االردن الدولي/لندن
61,873,580
61,873,580
٪75
املركز املالي الدولي  /سوريا
1,495,780
1,495,780
٪46.704
متلك الشركة التابعة املصرف الدولي للتجارة والتمويل  -سوريا  ٪85من شركة املركز املالي الدولي  -سوريا وتبلغ ملكية
البنك  ٪5من هذه الشركة.
 31كانون االول/
ديسمبر 2014

 31كانون االول/
ديسمبر 2015

قام البنك بالدخول في معامالت مع كبار املساهمني وأعضاء مجلس االدارة واالدارة العليا ضمن النشاطات االعتيادية للبنك
وباستخدام اسعار الفوائد والعموالت التجارية .ان جميع التسهيالت اإلئتمانية املمنوحة للجهات ذات العالقة تعتبر عاملة
ولم يؤخذ لها أي مخصصات.
فيما يلي ملخص املعامالت مع جهات ذات عالقة خالل السنة:

كبار
املساهمني
بنود داخل قائمة املركز املالي:

دينــــار

أعضاء
مجلس
االدارة
دينــــار

االدارة
التنفيذية
العليا
دينـــار

اجملمـــــوع
كما في  31كانون االول/
ديسمبر
2015

2014

دينــــار

دينــــار

اجمالي ودائع البنك لدى جهات ذات عالقة 141,733,552
75,802,837 141,733,552
اجمالي ودائع جهات ذات عالقة لدى البنك 324,126,107 401,733,067 886,748 6,930,316 393,916,003
قروض وتسهيالت ممنوحة جلهات ذات عالقة
1,196
1,304,104 1,562,069 1,560,873
بنود خارج قائمة املركز املالي:

اعتمادات وكفاالت

-

-

-

عناصر قائمة الدخل:

148

فوائد وعموالت دائنة

1,014,671

فوائد وعموالت مدينة

171,009 13,909,132

59,671
14,024

-

360,000

1,199,186 1,074,490
9,037,313 14,094,165
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فيما يلي ملخص ملنافع (رواتب ومكافآت ومنافع أخرى) االدارة التنفيذية العليا للبنك:

 31كانون االول/
ديسمبر 2015
دينــــار
3,147,816

رواتب ومكافآت ومنافع اخرى

 31كانون االول/
ديسمبر 2014
دينــــار
4,205,858

 -39القيمة العادلة للموجودات املالية التي ال تظهر بالقيمة العادلة بالقوائم املالية:

موجودات مالية اخرى
بالتكلفة املطفأة
تسهيالت ائتمانية
مباشرة بالصافي

 31كانون األول  /ديسمبر 2015
القيمة الدفترية القيمة العادلة
دينـــــار
دينـــــار

 31كانون األول  /ديسمبر 2014
القيمة الدفترية القيمة العادلة
دينـــــار
دينـــــار

2,365,183,490

2٫362٫426٫554

2,391,960,440

2,392,749,200

3,494,685,820

3,494,174,063

2,716,539,690

2,716,539,690

 -40إدارة اخملاطر

يقوم البنك بإدارة مخاطره املصرفية املنوعة بوسائل متعددة وذلك من خالل إستراتيجية شاملة للحد من اخملاطر وسبل
مواجهتها وتخفيفها وذلك من خالل إدارة اخملاطر وجلنة املوجودات واملطلوبات وجلنة االستثمار ومركز توكيد جودة االئتمان،
إضافة إلى أن كافة دوائر البنك مسؤولة عن حتديد اخملاطر املتعلقة بالعمليات املصرفية ووضع الضوابط الرقابية املناسبة
ومراقبة استمرارية فعاليتها مبا يتالءم ونظام رقابة للمخاطر للوصول إلى التوازن األمثل بني عاملي اخملاطرة والعائد.
إن عملية إدارة اخملاطر تشمل التعرف  ،القياس ،اإلدارة والرقابة املستمرة على اخملاطر املالية وغير املالية التي ممكن أن تؤثر
بشكل سلبي على أداء البنك وسمعته ،إضافة إلى ضمان توزيع فعال لرأس املال لتحقيق املعدل األمثل للعوائد مقابل اخملاطر.
يتعرض البنك للمخاطر التالية:
 مخاطر االئتماناخملاطر التشغيلية مخاطر السوق مخاطر استمرارية العمل -مخاطر أسعار الفائدة والعمالت

 مخاطر السيولة -اخملاطر اإلستراتيجية

 -مخاطر امن املعلومات

إن إدارة اخملاطر لدى البنك تسير وفق مبادئ رئيسية تنسجم مع حجم نشاطاته وتنوع عملياته وتعليمات السلطات
الرقابية ،تتمثل تلك املبادئ فيما يلي:
 توجيهات واستراتيجيات مجلس اإلدارة إلدارة اخملاطر. سياسات إلدارة اخملاطر اخملتلفة معتمدة من مجلس اإلدارة. حتديد سقوف اخملاطر املقبولة. توزيع املهام واملسؤوليات الرقابية على املوظفني كل حسب اختصاصه. جلنة اخملاطر املنبثقة عن مجلس اإلدارة للتأكد من فعالية سياسات وإجراءات إدارة اخملاطر لدى البنك والتي يقع على عاتقهاضمان تطبيق إستراتيجية وتوجيهات مجلس اإلدارة فيما يتعلق بإدارة وتطبيق املبادئ واألطر العامة واحلدود املسموح بها.
 جلنة املوجودات واملطلوبات والتي تقوم بالتخطيط للتوظيف األمثل لرأس املال واملوجودات واملطلوبات واملراقبة املستمرةخملاطر السيولة ومخاطر السوق.
 دائرة إدارة اخملاطر هي دائرة مستقلة عن أنشطة العمل لدى البنك وتقوم بإدارة مخاطر االئتمان ومخاطر السوق ومخاطرالسيولة واخملاطر التشغيلية وفق منهجية متكاملة ومركزية داخل البنك مع وجود أنظمة تساعد على إدارة اخملاطر،
ترتبط دائرة اخملاطر مباشرة باملدير العام وجلنة إدارة اخملاطر املنبثقة عن مجلس اإلدارة.
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اخملاطر االئتمانية

مخاطر االئتمان هي اخملاطر التي قد تنجم عن تخلف أو عجز الطرف األخر لألداة املالية عن الوفاء بالتزاماته جتاه البنك
مما يؤدي إلى حدوث خسائر  ,يعمل البنك على إدارة مخاطر االئتمان من خالل وضع سقوف ملبالغ التسهيالت االئتمانية
املمنوحة للعمالء (فرد أو مؤسسة) ومجموع التسهيالت االئتمانية لكل قطاع وكل منطقة جغرافية ,كذلك يعمل البنك
على مراقبة مخاطر االئتمان ويعمل باستمرار على تقييم الوضع االئتماني للعمالء ،إضافة إلى حصول البنك على ضمانات
مناسبة من العمالء.

قياس مخاطر االئتمان:
 -1القروض والتسهيالت -:
يتم استخدام نظام التصنيف الداخلي للبنك ( )MOODY'Sلقياس درجة مخاطر املقترضني التجاريني والذي يتم مبوجبه
إعطاء املقترضني تصنيف يرتكز على التقييم النوعي والكمي لهم.
 -2أدوات الدين:
يستخدم التصنيف اخلارجي الصادر عن مؤسسات التصنيف الدولية مثل ( )Standard & Poorو ( )MOODY'Sأو ما يعادلها
في إدارة مخاطر التعرض االئتماني ألدوات الدين.

الرقابة على سقوف اخملاطر وسياسات مخفضات مخاطر االئتمان :

يعمل البنك على إدارة السقوف والرقابة على مخاطر التركزات االئتمانية على مستوى العميل (فرد أو مؤسسة) وحجم
التعرض االئتماني لكل قطاع أو منطقة جغرافية.
ويقوم البنك بتحديد مستويات مخاطر االئتمان املقبولة من خالل وضع سقوف ملقدار اخملاطر املقبولة للعالقة مع املقترض
الواحد أو مجموعة املقترضني ولكل قطاع أو منطقة جغرافية.
هذه اخملاطر تراقب بشكل مستمر وخاضعة للمراجعة السنوية أو الدورية وحجم التعرض الفعلي مقابل السقوف يتم
مراقبته يومياً.

أساليب تخفيض مخاطر االئتمان :

عملية إدارة اخملاطر في البنك تعتمد على العديد من األساليب من اجل تخفيف اخملاطر منها :
الضمانات وحسب قابليتها للتسييل ونسبة تغطيتها لالئتمان املمنوح والتي يتم مراقبتها وتقييمها بصورة مستمرة.
ان أنواع الضمانات مقابل القروض والتسهيالت هي كما يلي:
•الرهونات للمباني السكنية والعقارات
•رهن األدوات املالية مثل أدوات الدين واألسهم
•الكفاالت البنكية
•الضمان النقدي
•كفالة احلكومة
كذلك فان البنك يعتمد األساليب التالية لتحسني نوعية االئتمان وتخفيف اخملاطر:
•تباع نظام اللجان في منح االئتمان.
•التنويع في محفظة التسهيالت االئتمانية هو مبدأ أساسي في تخفيف مخاطر االئتمان ,حيث تتضمن خطة البنك
السنوية التوزيع املستهدف لالئتمان واالستثمارات على عدة قطاعات وأسواق مختلفة اعتمادا على نظام تصنيف
مخاطر القطاعات االقتصادية واجلغرافية.
•إتباع نظام املوافقة الثالثية في منح االئتمان.
•صالحية املوافقة على االئتمان تتفاوت من مستوى إداري آلخر وتعتمد على حجم محفظة العميل ومستوى التعرض
واالستحقاق ودرجة مخاطرة العميل.
•هناك فصل تام بني إدارات تسويق االئتمان (األعمال) وإدارات حتليل ورقابة االئتمان.
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 )1التعرضات خملاطر االئتمان (بعد مخصص التدني والفوائد املعلقة وقبل الضمانات
ومخففات اخملاطر االخرى)

أرصدة لدى بنوك مركزية
أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
ايداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
التسهيالت االئتمانية:
لألفراد
القروض العقارية
للشركات
الشركات الكبرى
املنشآت الصغيرة واملتوسطة ()SMEs
للحكومة والقطاع العام
سندات وأسناد وأذونات وصناديق:
ضمن املوجودات املالية احملددة القيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
ضمن املوجودات املالية بالتكلفة املطفأة
اجملموع
بنود خارج قائمة املركز املالي
اعتمادات
قبوالت
كفاالت
سقوف تسهيالت غير مستغلة
اجملموع
االجمالي

 31كانون االول/
ديسمبر 2015
دينــــار
893,402,566
655,755,916
24,624,589

 31كانون االول/
ديسمبر 2014
دينــــار
1,468,468,622
513,613,066
23,147,561

564,856,167
980,147,256

525,410,852
880,395,562

842,869,920
252,347,522
854,464,955

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

1,012,435
2,365,183,490

2,060,660
2,391,960,440

7,434,664,816

7,115,790,039

446,452,224
47,796,348
780,846,025
551,384,114

444,379,989
56,012,370
765,047,970
329,032,198

1,826,478,711
9,261,143,527

1,594,472,527
8,710,262,566

اجلدول أعاله ميثل احلد األقصى خملاطر التعرض االئتماني للبنك كما في  31كانون األول  /ديسمبر  2015و  2014دون اخذ
الضمانات أو مخففات مخاطر االئتمان األخرى بعني االعتبار.
التوزيع النسبي للتعرضات كما يلي:
  ٪17من إجمالي التعرضات ناجت عن أرصدة لدى بنوك مركزية وبنوك ومؤسسات مصرفية (.)٪23 : 2014  ٪38من إجمالي التعرضات ناجت عن القروض والتسهيالت (.)٪31 : 2014  ٪26من إجمالي التعرضات ناجت عن االستثمار في السندات واإلسناد واالذونات والصناديق (.)٪27 : 2014 ٪20 -من إجمالي التعرضات ناجت عن البنود خارج امليزانية والبنود األخرى (.)٪18 : 2014
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 )2تتوزع التعرضات االئتمانية* حسب درجة اخملاطر وفق اجلدول التالي:
2015

االفراد

القروض
العقارية

دينـــار

دينـــار

الشركات
البنوك
احلكومة
واملؤسسات
الصغيرة والقطاع
املصرفية
الكبرى
العام
واملتوسطة
االخرى
دينـــار
دينـــار
دينـــار
دينـــار

متدنية اخملاطر

10,974,990

60,327,142

56,784,717

7,907,375

مقبولة اخملاطر

536,467,906

857,992,919

847,970,712

237,324,808

اجملموع
دينـــار

3,993,636,020 1,002,968,504 2,854,673,292
91,258,794

681,392,940

3,252,408,079

منها مستحقة(**):
516,606

-

150,205,134

-

1,952,526

-

210,489,256

لغاية  30يوم

15,339,224

60,429,284

52,705,538

21,214,482

من  31لغاية  60يوم

397,521

59,807

711,467

783,731

-

حتت املراقبة

13,211,959

43,858,620

141,979,206

11,439,471

-

غير عاملة:
دون املستوى

2,216,798

6,553,843

259,456

1,743,178

-

-

10,773,275

مشكوك فيها

3,914,108

8,071,952

7,382,663

1,542,330

-

-

20,911,053

هالكة

26,262,886

27,460,601

145,729,019

29,438,466

-

228,942,722

اجملموع

7,717,160,405 1,684,361,444 2,945,983,836 289,395,628 1,200,105,773 1,004,265,077 593,048,647

51,750

ينزل :فوائد معلقة

11,256,585 11,503,121

13,421,639 49,250,880

-

-

85,432,225

مخصص التدني

12,467,972 16,689,360

23,626,467 144,279,565

-

-

197,063,364

الصافي

7,434,664,816 1,684,361,444 2,945,983,836 252,347,522 1,006,575,328 980,540,520 564,856,166

2014
متدنية اخملاطر

15,746,382

58,971,300

61,251,131

17,634,798

مقبولة اخملاطر

489,148,490

765,490,214

652,509,096

214,384,057

4,655,014,563 2,005,229,249 2,496,181,703
103,912,215

69,363,115

2,294,807,187

منها مستحقة(**):
لغاية  30يوم

13,963,403

35,414,518

72,532,770

22,884,274

-

-

144,794,965

من  31لغاية  60يوم

633,255

306,639

4,169,584

1,919,371

-

-

7,028,849

حتت املراقبة

12,758,387

43,927,841

108,334,846

15,253,085

-

-

180,274,159

-

-

دون املستوى

2,703,438

4,160,159

5,509,665

1,738,857

-

-

14,112,119

مشكوك فيها

5,298,233

3,958,613

9,447,764

2,012,270

-

-

20,716,880

هالكة

23,990,279

27,166,068

130,906,763

31,086,775

-

-

213,149,885

اجملموع

7,378,074,793 2,074,592,364 2,600,093,918 282,109,842 967,959,265 903,674,195 549,645,209

غير عاملة:

ينزل :فوائد معلقة

9,507,132

10,366,860

11,090,277 39,919,704

-

-

70,883,973

مخصص التدني

12,911,773 14,727,225

24,907,860 138,853,923

-

-

191,400,781

الصافي

7,115,790,039 2,074,592,364 2,600,093,918 246,111,705 789,185,638 880,395,562 525,410,852

(*) تشمل التعرضات االئتمانية التسهيالت  ،االرصدة وايداعات لدى البنوك ،سندات  ،اذونات خزينة واي موجودات لها
تعرضات ائتمانية.
(**) (يعتبر كامل رصيد الدين مستحق في حال استحقاق أحد األقساط أو الفوائد ويعتبر حساب اجلاري مدين مستحق اذا
جتاوز السقف).
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فيما يلي توزيع القيمة العادلة للضمانات املقدمة مقابل التسهيالت:

الضمانات
مقابل:

االفراد

القروض
العقارية

2015

دينــــار

دينــــار

متدنية اخملاطر

مقبولة اخملاطر
حتت املراقبة
غير عاملة:
دون املستوى
مشكوك فيها
هالكة
اجملموع

10,974,990
74,391,959
5,966,660

الشركات
الصغيرة
الكــبرى
واملتوسطة
دينــــار
دينــــار

احلكومة
والقطاع
العام
دينــــار

االجمالي
دينــــار

850,036,633 714,041,679
7,907,375 56,785,447 60,327,142
1,211,920,932
7,153,085 181,529,852 184,935,231 763,910,805
119,677,280
6,851,095 69,912,106 36,947,419

7,945,222
851,052
6,484,055
610,115
11,556,022
1,007,866
1,499,526
7,149,788
1,898,842
100,833,130
20,031,691 50,424,163 20,390,447
9,986,829
2,301,969,219 721,194,764 218,178,931 363,556,473 895,209,656 103,829,395

منها:
تأمينات نقدية
9,978,737
احلكومة وبكفالتها
كفاالت بنكية مقبولة 10,831,497
عقارية
66,045,795
أسهم متداولة
1,986,694
سيارات وآليات
14,986,672
اجملموع
103,829,395

100,947,379
12,455,964 76,661,096
1,851,582
753,790,420 714,041,679
8,981,871 30,766,870
453,927,945
232,000 119,467,744 64,209,905 259,186,799
905,387,245
6,921,085 69,753,091 128,587,132 634,080,142
31,776,068
4,788,087 25,001,287
56,140,162
2,732,174 38,330,183
91,133
2,301,969,219 721,194,764 218,178,931 363,556,473 895,209,656

13,725,149
72,880,597
6,424,048

318,684,266 219,653,398 16,527,137 16,349,409 52,429,173
1,085,268,019
2,772,558 143,956,289 156,633,834 709,024,741
113,493,249
8,758,807 60,577,138 37,733,256

2014

متدنية اخملاطر

مقبولة اخملاطر
حتت املراقبة
غير عاملة:
دون املستوى
مشكوك فيها
هالكة
اجملموع

8,235,084
1,339,566
1,711,504
4,079,322
1,104,692
10,023,604
1,326,663
1,580,762
3,903,233
3,212,946
103,507,373
21,809,013 48,073,223 23,213,326 10,411,811
1,639,211,595 222,425,956 193,717,475 284,925,870 830,383,051 107,759,243

منها:
تأمينات نقدية
50,862,910
14,804,279
7,864,101 15,256,392 12,938,138
احلكومة وبكفالتها
219,653,398 219,653,398
18,624,256
13,470,209
5,120,015
32,623
كفاالت بنكية مقبولة 1,409
عقارية
1,239,043,036
2,772,558 160,992,141 197,371,541 804,746,842 73,159,954
أسهم متداولة
55,854,394
57,440 42,834,330 10,273,509
2,689,115
سيارات وآليات
55,173,601
4,393,406 31,735,883
73,685 18,970,627
اجملموع
1,639,211,595 222,425,956 193,717,475 284,925,870 830,383,051 107,759,243

ألغراض تعبئة اجلدول أعاله يتم ادراج قيمة الضمانات أخذا ً باالعتبار أن ال تزيد عن مبلغ الدين لكل عميل افرادياً.
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الديون اجملدولة:

صنفت كتسهيالت ائتمانية غير عاملة واُخرجت من إطار التسهيالت االئتمانية غير العاملة
هي تلك الديون التي سبق وأن ُ
مبوجب جدولة أُصولية الى تصنيف حتت املراقبة خالل عام  ،2015وقد بلغت قيمتها كما في نهاية السنة احلالية 38.5
مليون دينار مقابل  64.5مليون دينار كما في نهاية السنة السابقة.
ميثل رصيد الديون اجملدولة الديون التي مت جدولتها سواءا ما زالت مصنفة حتت املراقبة او حولت إلى عاملة.

الديون املعاد هيكلتها:

يقصد باعادة الهيكلة اعادة ترتيب وضع التسهيالت االئتمانية من حيث تعديل االقساط او اطالة عمر التسهيالت االئتمانية
او تأجيل بعض االقساط او متديد فترة السماح ،وكانت قد صنفت كديون حتت املراقبة خالل عام  2015نتيجة ذلك ،وقد بلغت
قيمتها كما في نهاية السنة احلالية  179مليون دينار مقابل  169.7مليون دينار كما في نهاية السنة السابقة.

 )3سندات وأسناد وأذونات:

يوضح اجلدول التالي تصنيفات السندات واالسناد واالذونات حسب مؤسسات التصنيف اخلارجية (مؤسسة التصنيف :)S&P

ضمن موجودات مالية
محددة بالقيمة العادلة
درجة التصنيف
من خالل قائمة الدخل
دينــــار
AAA
AA+
856,454
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBBBB+
BB
BBB
155,981
CCCغير مصنف
حكومية او مكفولة من احلكومة
االجمالي
1,012,435

2015
ضمن موجودات
مالية اخرى
بالتكلفة املطفأة
دينــــار
3,676,513
3,379,781
14,004,861
6,749,292
26,055,918
17,894,424
4,670,712
52,284,419
4,625,624
10,410,313
2,326,180
1,799,009
9,096,009
3,635,626
299,351
2,204,275,458
2,365,183,490

االجمالي
دينــــار
3,676,513
3,379,781
14,861,315
6,749,292
26,055,918
17,894,424
4,670,712
52,284,419
4,625,624
10,410,313
2,326,180
1,799,009
9,096,009
3,635,626
455,332
2,204,275,458
2,366,195,925
87
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املنطقة اجلغرافية

داخل اململكة

أوروبا

دول الشرق
األوسط
األخرى
دينـــــار
181,135,850
1,103,570
38,113,602
48,920,771
5,001,819
-

474,735,709
328,199,611

1,012,435

60,850,240

4,262,469
2,833,530
-

175,728
172,021,644

دينـــــار
223,955,074
9,624,589

آسيا*
دينــــار
2,077,640
1,445,322
-

-

أفريقيا*
دينـــــار
1,186
-

-

دينـــــار

دول أخرى
دينـــــار

572,701
-

اجمالي
دينـــــار

854,464,955

842,869,920
252,347,522

564,856,167
980,147,256

893,402,566
655,755,916 20,562,280 51,943,889
24,624,589
-

-

-

7,434,664,816 34,261,597 125,102,841 13,488,697 17,265,410
7,115,790,039 19,967,534 181,482,403 326,661,834 46,432,086

1,012,435

2,365,183,490 13,126,616 73,158,952 13,487,511 13,742,448

-

امريكا

 )4التركز في التعرضات االئتمانية حسب التوزيع اجلغرافي (بعد مخصص التدني والفوائد املعلقة) وكما يلي:

البند

563,576,869
770,012,010

دينـــــار
أرصدة لدى بنوك مركزية
893,402,566
أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية 176,079,997
ايداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية 15,000,000

التسهيالت االئتمانية

لألفراد

القروض العقارية

للشركات:

الشركات الكبرى
788,241,358
املؤسسات الصغيرة واملتوسطة (243,939,472 )SMEs
للحكومة والقطاع العام
854,464,955

سندات وأسناد وأذونات:

-

-

368,232,264 6,401,578,298
693,117,253 5,519,929,318

ضمن املوجودات املالية بالتكلفة املطفأة 93,956,652 2,096,861,071
ضمن املوجودات املالية بالقيمة العادلة
من خالل قائمة الدخل

االجمالي 2015
االجمالي 2014

* باستثناء دول الشرق األوسط
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 )5التركز في التعرضات االئتمانية حسب القطاع االقتصادي وكما يلي:

القطاع
اإلقتصادي

مالي

أرصدة لدى بنوك
ومؤسسات مصرفية

ايداعات لدى بنوك
ومؤسسات مصرفية

صناعة

أرصدة لدى بنوك مركزية 893,402,566

655,755,916

24,624,589

جتارة

دينـــــار
-

عقارات

دينـــــار
-

زراعة
دينـــــار
-

أسهم
دينـــــار
-

اخرى
دينـــــار
-

اجمالي
دينـــــار
-

البند

دينـــــار
-

حكومة
أفراد /
استهالكية وقطاع عام

دينـــــار
-

دينـــــار

دينـــــار
893,402,566
655,755,916
24,624,589

التسهيالت االئتمانية 51,903,082
299,351
-

-

-

135,881,137

-

ضمن املوجودات املالية
بالتكلفة املطفأة

4,046,950 1,020,681,210 347,990,813 210,484,348
-

13,954,702
-

2,365,183,490

3,494,685,820 397,898,820 854,464,955 593,260,940
-

سندات وأسناد وأذونات:
24,158,588 2,204,844,414
856,454

4,046,950 1,020,980,561 347,990,813 210,484,348 1,761,567,290

7,027,835 901,526,802 358,990,909 301,161,319 2,186,625,967

االجمالي 2015

االجمالي 2014

1,012,435

13,954,702
14,756,023

155,981

ضمن موجودات مالية
بالقيمة العادلة من
خالل قائمة الدخل

7,434,664,816 422,213,389 3,060,165,823 593,260,940
58,545,813

7,115,790,039 615,720,770 2,671,434,601

مخاطر السوق

مخاطر السوق هي مخاطر تذبذب القيمة العادلة او التدفقات النقدية لالدوات املالية نتيجة للتغير في اسعار السوق مثل
اسعار الفائدة واسعار العمالت واسعار االسهم  ،وتنشأ مخاطر السوق نتيجة وجود مراكز مفتوحة في اسعار الفائدة
والعمالت واالستثمار في االسهم.

ويتم مراقبة هذه اخملاطر وفقا لسياسات واجراءات محددة ومن خالل جلان متخصصة ومراكز العمل املعنية ،وتتضمن
مخاطر السوق مخاطر اسعار الفائدة ،مخاطر اسعار الصرف  ،مخاطر ادوات امللكية.
يتم قياس مخاطر السوق والرقابة عليها بعدة اساليب منها حتليل احلساسية والقيمة املعرضة للمخاطر ( )VARالتي يتم
احتسابها باستخدام مستوى ثقة  ٪99متاشيا مع تعليمات بازل  IIاضافة الى تقارير وقف سقف اخلسائر Stoplosslimits
ومراقبة سقوف املتاجرة.
اسلوب حتليل احلساسية يقوم على اساس تقدير مخاطر حتقيق خسارة في القيمة العادلة نتيجة التغيرات في اسعار
الفائدة واسعار صرف العمالت االجنبية ويتم احتساب القيمة العادلة بناءا على القيمة احلالية للتدفقات النقدية
املستقبلية التي ستتأثر بالتغيرات في السعر.
اسلوب القيمة املعرضة للمخاطر ( )VARهو اسلوب احصائي لتقدير اخلسائر احملتملة في احملفظة احلالية نتيجة التغيرات
املعاكسة في السوق ،وتظهر اقصى خسارة ممكن أن تتحقق لكن فقط عند مستوى محدد من الثقة ( )٪99وفترة
احتفاظ محددة.

 -1مخاطر اسعار الفائدة:

هي اخملاطر الناجمة عن تغيرات اسعار الفائدة السائدة بالسوق,يقوم البنك بادارة مخاطر اسعار الفائدة من خالل تطبيق
حتليل احلساسية لالدوات اخلاضعة السعار الفائدة في محفظة املوجودات املالية احملددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة
الدخل (حتليل موازي ل  ٪1 -/ +على منحنى العائد).

اثر رفع سعر اثر خفض سعر اثر رفع سعر اثر خفض سعر
الفائدة  ٪1على الفائدة  ٪1على الفائدة  ٪1على الفائدة  ٪1على
حتليل احلساسية لعام  2015قائمة الدخل قائمة الدخل حقوق امللكية حقوق امللكية
دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

الدوالر االمريكي

()2,486,298

()1,765,271

2,486,298

1,765,271

جنية استرليني

()165,649

()117,611

165,649

117,611

حتليل احلساسية لعام 2014
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الدوالر االمريكي

()2,048,158

2,048,158

()1,454,192

1,454,192

اليورو

()114,231

114,231

()81,104

81,104

جنية استرليني

()90,324

90,324

()64,130

64,130

 -2مخاطر العمالت-:

وهي اخملاطر الناجمة عن التغيرات في اسعار صرف العمالت االجنبية والتي لها اثر محتمل على موجودات ومطلوبات البنك
بالعمالت االجنبية ،يقوم البنك باعداد حتليل احلساسية ملراقبة اثر التغيرات في اسعار الصرف مبقدار ( )٪1 - / +على صافي
األرباح واخلسائر وحقوق امللكية.

اثر رفع سعر اثر خفض سعر اثر رفع سعر اثر خفض سعر
الصرف بنسبة الصرف بنسبة الصرف بنسبة الصرف بنسبة
العملة
 ٪1على قائمة  ٪1على قائمة  ٪1على حقوق  ٪1على حقوق
الدخل
الدخل
امللكية
امللكية
دينـــــار
دينـــــار
دينـــــار
دينـــــار
حتليل احلساسية لعام 2015
يورو
291,819
()291,819
414,136
()414,136
جنيه استرليني
()627,825
627,825
()891,039
891,039
الدوالر االسترالي
()196
196
()278
278
الفرنك السويسري
()436
436
()619
619
الدوالر الكندي
()46
46
()66
66
ين ياباني
4,681
()4,681
6,643
()6,643
ليرة سورية
()13,840
13,840
()19,642
19,642
الدينار اجلزائري
()700,441
700,441
()994,100
994,100
حتليل احلساسية لعام 2014
يورو
42,602
()42,602
55,729
()55,729
جنيه استرليني
()260,100
260,100
()340,251
340,251
الدوالر االسترالي
()704
704
()921
921
الفرنك السويسري
()1,891
1,891
()2,474
2,474
الدوالر الكندي
()105
105
()137
137
ين ياباني
()532
532
()696
696
ليرة سورية
()11,502
11,502
()15,047
15,047

 -3مخاطر التغيرات في اسعار االسهم -:

هي اخملاطر الناجمة عن التغيرات في اسعار االسهم ضمن محفظة املوجودات املالية احملددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة
الدخل و/أو في محفظة املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،يقوم البنك بادارة مخاطر اسعار
االسهم من خالل حتليل القيمة املعرضة للخسائر  MethodologyVARحيث مت احتسابها على اساس االسعار التاريخية
الدوات امللكية بدرجة ثقة  ٪99ملدة يوم واحد لكل شركة على حدى ,ومن ثم مت احتساب الـ  VARحملافظ البنك.

حتليل القيمة املعرضة للمخاطر  VARلعام 2015-

محفظة املوجودات مالية احملددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
محفظة املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

حتليل القيمة املعرضة للمخاطر  VARلعام 2014-

محفظة املوجودات مالية احملددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
محفظة املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

القيمة املعرضة للخسارة VAR
دينــــار
()1,062,096
()29,534
()1,044,338
()33,682
91

92

فجوة إعادة تسعير الفائدة :

دينــــار

2,656,702,260
223,183,663
3,040,920,216
55,070,357
1,787,142,448
40,403,988
8,529,415
90,801
1,891,237,009
1,149,683,207

278,928,285
-

35,577,053
3,778,250
1,172,738,336

243,578,067
1,301,016,648
82,434,918
1,627,029,633
()454,291,297

1,560,051,997
1,515,926,937
44,125,060

511,909

382,449,471
471,493,368
-

دينــــار

أقل من شهر

عناصر بدون
فائــدة
دينـــار

185,153,925
397,233
326,227,857
93,493,083
486,062,741
22,706,492
10,693,328
612,955,644
()286,727,787

2,022,207,283
2,010,735,506
11,471,777

اجملمـوع
دينـــار

797,066,042
928,315,650
7,000,593
243,157,349
28,901,816
6,807,732
14,118
285,881,608
642,434,042

229,630,189
576,965,049
()347,334,860

-

8,980,374
152,053,919
-

1,080,519,992
1,300,770,125
10,510,200
248,258,097
26,328,913
5,000,000
1,165,205
291,262,415
1,009,507,710

574,221,736
318,439,275
255,782,461

73,513,856

-

60,253,874
6,908,969

5,122,785
856,454
141,226,722
43,682,815
190,888,776
79,262,819
25,367,505
2,134,477
106,764,801
84,123,975

1,946,819,212
224,277,983
1,722,541,229

105,021,204

155,981

8,356,803
17,715,620

564,985,973
32,208,629
20,698,272
26,032,698
573,399
158,572,865
24,803,749
36,856,464
98,105,719
962,837,768
125,883,625
1,664,853,761
52,964,855
44,248,423
42,967,085
2,056,712
135,252,902
2,068,227,363
()1,105,389,595

106,684,930
94,345,715
12,339,215

7,125

213,260,795

-

6,982,213
-

1,037,131,493
655,755,916
24,624,589
22,222,616
3,494,685,820
580,524
2,365,183,490
158,572,865
24,803,749
36,856,464
102,281,202
7,922,698,728
535,535,925
5,809,753,863
279,108,487
31,030,475
44,248,423
45,101,562
2,056,712
136,523,026
6,883,358,473
1,039,340,255

1,155,314,120
1,815,840,873
()660,526,753

فجوة اعادة تسعير الفائـــــدة
من شهر الى  3من  6 – 3أشهر من  6أشهر الى من سنة
الى  3سنوات واكثر
 3سنوات
سنة
شهور
دينــــار
دينــــار
دينــــار
دينــــار

يتم التصنيف على أساس فترات إعادة تسعير الفائدة أو االستحقاق أيهما أقرب:

2015

موجودات :
نقد وارصدة لدى بنوك مركزية
ارصدة لدى البنوك واملؤسسات املصرفية
ايداعات لدى البنوك واملؤسسات املصرفية
موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة
من خالل قائمة الدخل
التسهيالت االئتمانية املباشرة  /بالصافي
موجودات مالية محددة بالقيمة العدلة من
خالل الدخل الشامل
موجودات مالية بالتكلفة املطفأة
ممتلكات ومعدات
موجودات غير ملموسة
موجودات ضريبية مؤجلة
موجودات اخرى
اجمالي املوجودات
مطلوبات :
ودائع البنوك واملؤسسات املصرفية
ودائع العمالء
تأمينات نقدية
أموال مقترضة
مخصصات متنوعة
مخصص ضريبة الدخل
مطلوبات ضريبية مؤجلة
مطلوبات اخرى
قروض مساندة
مجموع املطلوبات
فجوة اعادة تسعير الفائدة
السنة السابقة 2014
اجمالي املوجودات
مجموع املطلوبات
فجوة اعادة تسعير الفائدة

7,594,929,467
6,556,531,338
1,038,398,129

التركز في مخاطر العمالت االجنبية:
2015
البند

العملة

دوالر
أمريكي

يورو

جنيه
استرليني

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

ين ياباني ليرة سورية
دينـــــار

دينـــــار

أخرى

اجمالي

دينـــــار

دينـــــار

املوجودات
نقد وارصدة لدى بنوك مركزية 13,422,572 177,907,585
ارصدة لدى بنوك ومؤسسات
مصرفية

71,153,201 400,204,396

574,645

7,808

11,919,312

25,189,898

659,367

9,361,103

ايداعات لدى بنوك
ومؤسسات مصرفية

9,469,223

-

-

-

-

موجودات مالية محددة
بالقيمة العادلة من خالل
قائمة الدخل

1,524,346

-

-

-

-

تسهيالت ائتمانية مباشرة /
بالصافي

1,874,100 461,768,981

177,460,272

-

21,317,939

-

-

()10,167

موجودات مالية بالقيمة
العادلة من خالل قائمة
الدخل الشامل

54,327

موجودات مالية بالتكلفة
املطفأة

8,122,330 407,054,152

-

32,405,279

-

-

388,087,952 184,256,030
87,512,443

594,080,408

155,366

9,624,589
1,524,346

870,597,517 208,176,225
10,167
-

54,327
447,581,761

75,547

-

358,801

-

4,195,019

3,814,344

8,443,711

موجودات غير ملموسة

-

-

5,764,613

-

863

881,702

6,647,178

موجودات ضريبية مؤجلة

-

-

2,983,115

-

12,605

-

2,995,720

ممتلكات ومعدات  -بالصافي

()2,233,129

موجودات اخرى

6,173,335

مجموع املوجودات

92,339,074 1,464,231,892

27,606,792

25,498

918

2,271,133

21,369,037

244,762,121

668,093

49,067,807

2,357,244,301 506,175,314

املطلوبات
ودائع بنوك ومؤسسات
مصرفية

30,559,084 280,939,670

27,534,993

2,824

994,675

17,649,266

ودائع عمالء

98,252,718 1,071,209,436

92,838,257

864,962

49,737,987

1,605,098,302 292,194,942

تأمينات نقدية

6,905,062 108,798,234

306,025

431,010

مخصصات متنوعة
مخصص ضريبة الدخل

2,524,503
-

1,913,014

27,717,943

146,071,288

9,166,216

()1,980,522

9,752,141

884,445

884,445

33,487

3,094,817

29,172,292

39,784,650

64,906,709

2,159,271,338 365,638,366

41,944

-

-

-

-

-

886,629

()5,668,436

357,680,512

-

مطلوبات اخرى

12,265,861

مجموع املطلوبات

115,010,839 136,645,437 1,475,737,704

1,332,283

صافي التركز داخل قائمة
املركز املالي

(129,751,282 )44,306,363( )11,505,812

()664,190

(197,972,963 140,536,948 )15,838,902

التزامات محتملة خارج
قائمة املركز املالي

65,731,893 450,762,319 692,870,238

1,669,026

1,477,872,565 261,733,369

5,105,720
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2014
العملة
البند

دوالر أمريكي

يورو

جنيه
استرليني

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

ين ياباني ليرة سورية
دينـــــار

دينـــــار

أخرى

اجمالي

دينـــــار

دينـــــار

مجموع املوجودات

2,214,152,406 462,177,523 111,936,129 1,982,994 194,918,269 139,365,478 1,303,772,013

مجموع املطلوبات

2,042,972,242 307,779,603 109,133,804 1,913,875 134,538,159 145,024,658 1,344,582,143

صافي التركز داخل
قائمة املركز املالي

()40,810,130

()5,659,180

التزامات محتملة خارج
قائمة املركز املالي

798,752,878

65,331,360 501,477,835

60,380,110

69,119

2,802,325

171,180,164 154,397,920

1,550,003,360 215,225,305 )34,221,615( 3,437,597

مخاطر السيولة

تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة البنك على توفير التمويل الالزم لتأدية التزاماته في تواريخ استحقاقها ،عملية إدارة
اخملاطر تتضمن:
-

-

متطلبات التمويل اليومية تدار من خالل الرقابة على التدفقات النقدية املستقبلية للتأكد من إمكانية تلبيتها ويحتفظ
البنك بحضور في السوق النقدي ميكنه من حتقيق ذلك.
االحتفاظ مبوجودات ذات قابلية عالية للتسويق ميكن تسييلها بسهولة كحماية ضد أي حالة نقص غير منظورة
في السيولة.
الرقابة على مؤشرات السيولة وفقا للمتطلبات الداخلية ومتطلبات السلطات الرقابية.
إدارة التركزات وتواريخ استحقاق الديون.
االحتفاظ بجزء من ودائع العمالء لدى البنوك املركزية كاحتياطي نقدي ال ميكن التصرف به إال بشروط متشيا مع تعليمات
السلطات الرقابية.

يتم قياس ورقابة السيولة على أساس الظروف الطبيعية والطارئة ويشمل ذلك حتليل املطلوبات املالية على أساس الفترة
املتبقية لالستحقاق التعاقدي واملوجودات املالية على أساس التاريخ املتوقع لتحصيلها.
يقوم مسؤول اخلزينة جملموعة البنك بالرقابة على هذا اجلانب مع األخذ بعني االعتبار القروض والتسهيالت غير املستغلة
واستغالل حسابات اجلاري مدين وااللتزامات التي قد تطرأ واملرتبطة باالعتمادات والكفاالت.

مصادر التمويل:

يعمل البنك على تنويع مصادر أمواله ويشمل ذلك املناطق اجلغرافية ،العمالت ،العمالء واملنتجات والشروط حتى يحقق
املرونة املالية وخفض تكاليف التمويل  ،كما يسعى إلى احلفاظ على مصادر متويل مستقرة ميكن االعتماد عليها ,لدى البنك
قاعدة عمالء كبيرة تشمل العمالء من األفراد والعمالء من املؤسسات والشركات ،ويحتفظ هؤالء العمالء بحسابات وودائع
متنوعة تشكل الودائع املستقرة منها بالدينار األردني حوالي  ٪57ويتميز البنك باحتفاظه بحوالي  ٪38.8من حسابات
التوفير بالدينار األردني ضمن القطاع املصرفي األردني.

94

95

أقل من
شهر
دينــــار

55,160,305 243,677,527
183,896,596 613,681,756
()99,196,881( )452,991,719
8,583,150
258,513
129,256
10,506,584
335,441
49,523,081

93,836,670
200,640,321
()74,563,540
10,844,906
387,769
28,927,177
20,820,830

7,052,048
125,482,551
()5,902,512
7,000,731
775,538
2,287,060
258,758

دينــــار

دينــار

5,169,904,643 476,369,985 242,971,136 136,954,174 280,894,133 149,037,124 464,526,485
438,839,916 1,393,679,530 2,050,909,052 1,228,990,342 480,868,644 619,027,770 1,710,383,474

125,883,625
10,716,200
3,190,980,344 895,350,273 675,152,558
(1,767,883,327 )439,727,683( )456,090,596
5,378,000
20,982,276
18,612,918
3,102,153
2,134,477
1,246,264
2,056,712
64,175,071
1,409,845

من شهر من  3شهور من 6
حتىشهور مـن سنة أكثـــر من  3بــدون
سنة
3
حتى
سنـــوات استحقـاق
الى  3شهور الى  6شهور واحدة
سنوات
دينــــار
دينــــار
دينــــار
دينــــار

يلخص اجلدول أدناه توزيع املطلوبات (غير مخصومة) على أساس الفترة املتبقية لالستحقاق التعاقدي بتاريخ القوائم املالية:

2015

2014

املطلوبات :
ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
ودائع عمالء
تأمينات نقدية
أموال مقترضة
مخصصات متنوعة
مخصص ضريبة الدخل
مطلوبات ضريبية مؤجلة
مطلوبات اخرى
اجملموع
مجموع املوجودات (حسب استحقاقاتها املتوقعة)

املطلوبات :

اجملمـوع
دينـــار
536,326,375
5,885,184,399
239,410,396
31,806,787
44,248,423
45,101,562
2,056,712
136,523,026
6,920,657,680
7,922,698,728

ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
604,663,717 101,203,940
56,400,835 107,768,644 160,418,594 178,871,704
ودائع عمالء
5,552,201,319 2,954,817,878 1,189,807,387 552,459,256 80,924,521 162,162,014 144,594,911 467,435,352
تأمينات نقدية
241,585,975
14,733
63,797,039
30,287,673
34,669,273
21,078,230
23,450,765
68,288,262
أموال مقترضة
22,574,523
5,602,725
3,079,130
6,843,668
7,049,000
مخصصات متنوعة
35,719,559 11,860,836
14,315,234
4,771,745
2,385,872
2,385,872
مخصص ضريبة الدخل
43,543,517
3,097,454
4,051,129
27,997,331
8,397,603
مطلوبات ضريبية مؤجلة
2,056,712
2,056,712
مطلوبات اخرى
152,678,920 79,291,385
405,279
331,630
17,978,424
344,005
54,328,197
اجملموع
6,655,024,242 3,147,188,772 1,262,304,605 603,575,283 208,174,465 315,830,980 338,243,147 779,706,990
مجموع املوجودات(حسب استحقاقاتها املتوقعة) 7,594,929,467 401,701,930 821,392,457 2,246,421,257 984,300,782 442,721,995 389,210,665 2,309,180,381

 بنود خارج قائمة املركز املالي:2015

لغاية سنة
دينــــــار

من سنة لغاية
 5سنوات
دينــــــار

أكثر من 5
سنوات
دينــــــار

اإلعتمادات والقبوالت

653,894,206

108,243,017

-

السقوف غير املستغلة

521,761,027

29,623,087

-

الكفاالت

720,741,625

60,101,364

3,036

اجملموع

2014

197,967,468 1,896,396,858

3,036

اإلعتمادات والقبوالت

709,462,558

175,531,626

-

السقوف غير املستغلة

293,702,262

35,329,936

-

الكفاالت

694,633,221

70,414,749

-

اجملموع

281,276,311 1,697,798,041

-

اجملموع
دينــــــار

762,137,223
551,384,114
780,846,025
2,094,367,362
884,994,184
329,032,198
765,047,970
1,979,074,352

 -41التحليل القطاعي
معلومات عن قطاعات أعمال البنك:

أ .معلومات عن أنشطة البنك:
يتم تنظيم البنك ألغراض إدارية من خالل أربعة قطاعات أعمال رئيسية وفقا للتقارير املرسلة إلى متخذ القرار الرئيسي
لدى البنك وهي:
•التجزئة :يشمل متابعة ودائع العمالء األفراد واألعمال الصغيرة ومنحهم القروض والديون والبطاقات االئتمانية وخدمات أخرى.
•الشركات :يشمل متابعة الودائع والتسهيالت االئتمانية واخلدمات املصرفية األخرى اخلاصة بالعمالء من املؤسسات والشركات.
•التمويل املؤسسي :يتعلق نشاط هذا القطاع بالترتيبات اخلاصة بهيكلة التمويل وتقدمي خدمات اخلصخصة واالندماج
وإصدار نشرات االكتتاب.
•اخلزينة :يشمل هذا القطاع تقدمي خدمات التداول واخلزينة وإدارة استثمارات البنك في السوق النقدي وسوق رأس املال.
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اخلزينة
دينـــار

التمـويـل
املؤسسي
دينـــار

الشركات
دينـــار

التجزئة

دينــار

فيما يلي معلومات عن قطاعات أعمال البنك:

أخــرى
دينـــار

إجمالي اإليرادات

نفقة تدني التسهيالت االئتمانية
املمنوحة للعمالء

185,554,480

()2,455,037

173,859,921
()17,721,164

7,159,975
-

162,507,997
-

-

28,678,812
-

-

استبعاد املوجودات بني القطاعات

()38,061,952

()20,176,201
190,818,646
()13,798,530
177,020,116
()52,292,082
124,728,034
11,889,483,484
()4,000,645,500
33,860,744
7٫922٫698٫728
10,817,134,829
()3,935,833,068
2,056,712
6,883,358,473
36٫012٫093
14,097,233

اجملمــــوع
إلغاء اثر
العمليات  31كانون االول  31كانون االول
املتقابلة  /ديسمبر  / 2015ديسمبر 2014
دينــار
دينــار
دينــار
(464,574,087 462,307,044 )95,454,141
-

مخصص تدني املوجودات املالية

-

-

-

نتائج أعمال القطاع

مصاريف غير موزعة

الربح قبل الضرائب

ضريبة الدخل

ربح السنة

67,111,119

-

-

-

-

72,663,553
-

4,017,071,633

موجودات غير موزعة على القطاعات

مجموع املوجودات

2,126,347
-

2,591,495,097

-

-

مطلوبات القطاع

22,710,898
-

96,110,888

-

3,960,486,923

26,206,729
-

4,044,689,640

-

2,541,804,365

-

1,140,116,226

()504,187,997
-

91,911,643

موجودات القطاع

-

()625,165,850
-

3,864,752,240

استبعاد املطلوبات بني القطاعات

()276,694,324( )2,594,597,329

-

358,179,658

-

-

()503,462,169

-

()3,393,578,361( )38,792,538

-

مطلوبات غير موزعة على القطاعات

-

-

-

-

-

مجموع املطلوبات

مصاريف رأسمالية

استهالكات واطفاءات

181,970,025
()19,867,003
162,103,022
()38,185,793
123,917,229
11,441,988,428
()3,883,156,844
36,097,883
7,594,929,467
10,438,657,924
()3,884,183,298
2,056,712
6,556,531,338
44,485,194
13,418,316

ب .معلومات التوزيع اجلغرافي
ميثل هذا القطاع التوزيع اجلغرافي ألعمال البنك ،ميارس البنك نشاطاته بشكل رئيسي في اململكة التي متثل األعمال احمللية
وكذلك ميارس البنك نشاطات دولية من خالل فروعه والشركات التابعة في الشرق األوسط ،وآسيا وإفريقيا وأوروبا.
فيما يلي توزيع إيرادات وموجودات البنك ومصاريفه الرأسمالية داخل وخارج اململكة.
«حسب السياسة الداخلية للبنك بناءا على األسلوب الذي يتم قياسها به ووفقا للتقارير التي يتم استعمالها من قبل
املدير العام وصانع القرار الرئيسي لدى البنك».

داخل اململكــة

خارج اململكــة

اجملمـــوع

 31كانون االول  /ديسمبر

 31كانون االول  /ديسمبر

 31كانون االول  /ديسمبر

2015

2014

2015

2014

2015

2014

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

إجمالي اإليرادات

374,332,562

374,226,713

87,974,482

90,347,374

462,307,044

464,574,087

مجموع املوجودات

7,594,929,467 7,922,698,728 1,755,484,668 1,942,105,953 5,839,444,799 5,980,592,775

املصروفات الرأسمالية

29,942,546

41,197,552

6,069,547

3,287,642

36,012,093

44,485,194

 -42إدارة رأس املال
يهدف البنك من ادارة رأس املال إلى حتقيق االهداف التالية:
 التوافق مع متطلبات البنك املركزي املتعلقة برأس املال. احملافظة على قدرة البنك باالستمرارية. االحتفاظ بقاعدة رأس مال قوية لدعم النمو والتطور في اعمال البنك.يتم مراقبة كفاية رأس املال من قبل ادارة البنك شهريا كما يتم تزويد البنك املركزي باملعلومات املطلوبة حول كفاية رأس
املال ربعيا.
حسب تعليمات البنك املركزي احلد االدنى ملعدل كفاية رأس املال يساوي  ٪12ويتم تصنيف البنوك إلى  5فئات افضلها التي
معدلها يساوي  ٪14فأكثر.
يقوم البنك بادارة هيكلة رأس املال واجراء التعديالت الالزمة عليها في ضوء التغيرات في ظروف العمل ،هذا ولم يقم البنك
بأية تعديالت على االهداف والسياسات واالجراءات املتعلقة بهيكلة رأس املال خالل السنة احلالية.
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اجلدول التالي يبني مكونات رأس املال وقيمتها ومجموع املوجودات املرجحة باخملاطر ومعدل كفاية رأس املال التي يتم قياسها
حسب تعليمات البنك املركزي املستندة إلى تعليمات جلنة بازل  IIبهذا اخلصوص.

 31كانون االول /
ديسمبر 2015
دينــــار

 31كانون االول /
ديسمبر 2014
دينــــار

اإلستثمار في رؤوس أموال البنوك وشركات التأمني
والشركات املالية األخرى

252,000,000
172,277,768
33,222,068
7,272,603
357,925,469
102,731,682
()23,285,544
-

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

()1,797,057

()917,532

النقص في رأس املال اإلضافي

()57,715,359

()33٫391,607

بنود رأس املال االساسي
رأس املال املكتتب به (املدفوع)
االحتياطي القانوني
االحتياطي االختياري
احتياطي خاص
عالوة االصدار
األرباح املدورة
الشهرة أو أي موجودات غير ملموسة اخرى
العقارات املستملكة

مجموع رأس املال االساسي

842,631,630

824,992,205

فروقات ترجمة العمالت االجنبية

()89,872,167
()244,192
32,401,000
57,715,359

()62,331,553
()161,054
29,101,000
33٫391,607

بنود رأس املال االضافي
احتياطي القيمة العادلة  /بالصافي
احتياطي اخملاطر املصرفية العامة
عجز رأس املال اإلضافي
مجموع رأس املال االضافي
مجموع رأس املال التنظيمي
مجموع املوجودات املرجحة باخملاطر
نسبة كفاية رأس املال()٪
نسبة كفاية رأس املال االساسي ()٪

842,631,630
4,948,167,070
٪17.03
٪17.03

824,992,205
4,562,748,869
٪18.08
٪18.08
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 -43مستويات القيمة العادلة
يحلل اجلدول التالي األدوات املالية املسجلة بالقيمة العادلة استنادا ً إلى طريقة التقييم ،حيث يتم تعريف املستويات
اخملتلفة على النحو التالي:
•املستوى  :1األسعار املعلنة (غير املعدلة) ألصول أو التزامات متطابقة في أسواق نشطة.
•املستوى  :2معلومات غير السعر املعلن املتضمن في املستوى  1الذي يتم رصده لألصل أو االلتزام ،سواء بصورة مباشرة
(مثل األسعار) أو غير مباشرة (أي مشتقة من األسعار).
•املستوى  :3معلومات عن األصل أو االلتزام ال تستند إلى تلك املرصودة من السوق (معلومات غير ظاهرة).

 31كانون االول  /ديسمبر 2015

املستوى 1

املستوى 2

املستوى 3

االجمالي

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

موجودات مالية :
موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
قائمة الدخل
اجملموع

580,524

-

580,524

5,296,207

16,926,409

-

22,222,616

5,296,207

17,506,933

-

22,803,140

-

 31كانون االول  /ديسمبر 2014
موجودات مالية :
موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
قائمة الدخل
اجملموع

656,357

-

656,357

6,365,159

16,801,361

-

23,166,520

6,365,159

17,457,718

-

23,822,877

-

 -44حسابات مدارة لصالح العمالء
بلغت احلسابات املدارة لصالح العمالء  842الف دينار كما في  31كانون األول/ديسمبر  2015مقابل  1.1مليون دينار كما
في  31كانون األول  /ديسمبر  ،2014ال يتم إظهار هذه احلسابات ضمن موجودات ومطلوبات البنك في القوائم املالية ,يتم
إظهار رسوم وعموالت إدارة تلك احلسابات في قائمة الدخل املوحدة.
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 -45حتليل استحقاقات املوجودات واملطلوبات
يبني اجلدول التالي حتليل املوجودات واملطلوبات وفقا للفترة املتوقعة الستردادها أو تسويتها:

2015

لغاية سنة

اكثر من سنة

اجملموع

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

املوجودات:

153,390,281

1,037,131,493
655,755,916
24,624,589
22,222,616

نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

883,741,212

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

655,755,916

-

ايداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

24,624,589

-

موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة من خالل
قائمة الدخل

4,439,753

17,782,863

تسهيالت ائتمانية مباشرة /بالصافي

1,123,036,091

2,371,649,729

3,494,685,820

580,524

580,524

1,296,299,645

1,068,883,845

ممتلكات ومعدات  -بالصافي

-

158,572,865

موجودات غير ملموسة

-

24,803,749

موجودات ضريبية مؤجلة

-

36,856,464

2,365,183,490
158,572,865
24,803,749
36,856,464
102,281,202
7,922,698,728

موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر
موجودات مالية بالتكلفة املطفأة

-

موجودات أخرى

51,373,024

50,908,178

مجموع املوجودات

4,039,270,230

3,883,428,498

املطلوبات:
ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

535,535,925

-

ودائع عمالء

3,027,419,902

2,782,333,961

تأمينات نقدية

162,510,100

116,598,387

أموال مقترضة

26,030,475

5,000,000

مخصصات متنوعة

1,551,076

42,697,347

مخصص ضريبة الدخل

41,720,821

3,380,741

مطلوبات ضريبية مؤجلة

-

2,056,712

مطلوبات اخرى

70,938,110

65,584,916

مجموع املطلوبات

3,865,706,409
173,563,821

3,017,652,064
865,776,434

الصافي

535,535,925
5,809,753,863
279,108,487
31,030,475
44,248,423
45,101,562
2,056,712
136,523,026
6,883,358,473
1,039,340,255

101

2014
املوجودات:
نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية
أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
ايداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة من خالل
قائمة الدخل
تسهيالت ائتمانية مباشرة /بالصافي
موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر
موجودات مالية بالتكلفة املطفأة
ممتلكات ومعدات  -بالصافي
موجودات غير ملموسة
موجودات ضريبية مؤجلة
موجودات أخرى
مجموع املوجودات
املطلوبات:
ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
ودائع عمالء
تأمينات نقدية
أموال مقترضة
مخصصات متنوعة
مخصص ضريبة الدخل
مطلوبات ضريبية مؤجلة
مطلوبات اخرى
مجموع املطلوبات
الصافي

لغاية سنة
دينـــــار

اكثر من سنة
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

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

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

854,492,684
31,863,138
48,688,111

4,125,413,823

3,469,515,644

603,476,645
2,712,360,969
146,897,796
16,722,651
9,543,489
36,394,934
72,982,256

2,747,535,710
90,563,082
4,975,777
26,176,070
7,148,583
2,056,712
79,696,664

3,598,378,740
527,035,083

2,958,152,598
511,363,046

 -46ارتباطات والتزامات محتملة (خارج قائمة املركز املالي)
أ -ارتباطات والتزامات ائتمانية:

اعتمادات
قبوالت
كفاالت :
 دفع حسن تنفيذ أخرىسقوف تسهيالت ائتمانية مباشرة غير مستغلة
اجملمــــــوع
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اجملموع
دينـــــار

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

 31كانون االول /
ديسمبر 2015
دينــــار
714,340,875
47,796,348

 31كانون االول /
ديسمبر 2014
دينــــار
828,981,814
56,012,370

140,858,492
159,162,395
480,825,138
551,384,114

120,560,778
162,708,940
481,778,252
329,032,198

2,094,367,362

1,979,074,352

ب -التزامات تعاقدية

عقود شراء ممتلكات ومعدات
عقود مشاريع انشائية
عقود مشتريات اخرى
اجملمــــــوع

 31كانون االول /
ديسمبر 2015
دينــــار
1,233,813
17,644,979
4,943,087

23,821,879

 31كانون االول /
ديسمبر 2014
دينــــار
3,206,025
33,161,724
2,942,260

39,310,009

 -47القضايا املقامة على البنك
بلغت قيمة القضايا املقامة على البنك  34,14مليون دينار تقريبا كما في  31كانون االول /ديسمبر  2015مقابل 34,9
مليون دينار تقريبا كما في  31كانون االول /ديسمبر  ، 2014وقد بلغ رصيد اخملصصات ملواجهة القضايا املقامة على البنك
مبلغ  346,762دينار كما في  31كانون االول  /ديسمبر 2015مقابل  523,583دينار كما في  31كانون االول /ديسمبر 2014

وبرأي إدارة البنك واملستشار القانوني فإنه لن يترتب على البنك التزامات تزيد عن اخملصص املأخوذ.

 -48معايير التقارير املالية الدولية والتفسيرات اجلديدة والتعديالت الصادرة وغير النافذة بعد
مت إصدار معايير مالية جديدة ومعدلة حتى  31كانون األول  2015إال أنها غير ملزمة حتى اآلن ولم تطبق من قبل البنك:

معيار التقارير املالية الدولي رقم ( )15االيرادات من العقود مع العمالء

يبني معيار رقم ( )15املعاجلة احملاسبية لكل انواع االيرادات الناشئة من العقود مع العمالء ،وينطبق هذا املعيار على جميع
املنشآت التي تدخل في عقود لتوريد اخلدمات والبضائع للعمالء باستثناء العقود اخلاضعة ملعايير اخرى مثل معيار احملاسبة
الدولي رقم ( )17االيجارات.
يحل هذا املعيار بدال ً من املعايير والتفسيرات التالية:
 معيار احملاسبة الدولي رقم ( )11عقود االنشاء معيار احملاسبة الدولي رقم ( )18االيراد تفسير جلنة معايير التقارير ( )13برامج والء العمالء تفسير جلنة معايير التقارير ( )15اتفاقيات انشاء العقارات تفسير جلنة معايير التقارير ( )18عمليات نقل االصول من العمالء التفسير ( )31االيراد – عمليات املقايضة التي تنطوي على خدمات اعالنية.يجب تطبيق املعيار للفترات التي تبدأ في أو بعد  1كانون الثاني  2018مع السماح بالتطبيق املبكر.

معيار التقارير املالية الدولي رقم ( )9االدوات املالية

قام مجلس معايير احملاسبة الدولية بإصدار معيار التقارير املالية الدولي رقم « 9االدوات املالية» بكامل مراحله خالل متوز
 ،2014ويبني هذا املعيار املعاجلة احملاسبية لتصنيف وقياس املوجودات املالية وااللتزامات املالية وبعض العقود لبيع أو شراء
االدوات غير املالية .وقد مت إصدار هذا املعيار الستبدال معيار احملاسبة الدولي رقم « 39تصنيف وقياس االدوات املالية» .قام
البنك بتطبيق املرحلة األولى من معيار التقارير املالية الدولي رقم  9كما صدرت خالل العام  ،2009وكان التطبيق األولي
للمرحلة األولى في  1كانون الثاني  2011وسيقوم البنك بتطبيق معيار التقارير املالية الدولي رقم  9اجلديد بتاريخ التطبيق
االلزامي في  1كانون الثاني  2018والذي سيكون له أثر على تصنيف وقياس املوجودات املالية.
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طريقة حقوق امللكية في القوائم املالية املنفصلة (تعديالت على معيار احملاسبة الدولي رقم 27
و معيار التقارير املالية الدولي رقم ()1

قام مجلس معايير احملاسبة الدولية خالل شهر آب  2014بتعديل معيار احملاسبة الدولي رقم ( 27القوائم املالية املنفصلة)
والذي أتاح للمنشآت خيار اتباع طريقة حقوق امللكية في محاسبة االستثمارات في الشركات التابعة واحلليفة والشركات
حتت السيطرة املشتركة كما هو موضح في معيار احملاسبة الدولي رقم  .28كما مت اجراء تعديل آخر على معيار التقارير
املالية الدولي رقم  1والذي يسمح للمنشآت التي تتبع طريقة حقوق امللكية من تطبيق االستثناء الوارد في معيار التقارير
املالية الدولي رقم  1واخلاص بعمليات االندماج قبل تاريخ التملك.
يتم تطبيق هذه املعايير اعتبارا من  1كانون الثاني  ،2016كما يجب تطبيقها بأثر رجعي مع السماح بالتطبيق املبكر.

معيار احملاسبة الدولي رقم ( )1عرض القوائم املالية ( -تعديالت)

تشمل هذه التعديالت حتسينات محدودة تتركز على األمور التالية:

•اجلوهرية
•التصنيفات والتجميع
•هيكل االيضاحات
•االفصاح عن السياسات احملاسبية
•عرض بنود الدخل الشامل اآلخر الناجتة عن االستثمارات التي تتبع طريقة حقوق امللكية.
ال يتوقع أن تؤثر هذه التعديالت على املركز املالي أو األداء املالي للبنك .ال يتوقع البنك أن يكون لهذه التعديالت أثر جوهري
على ايضاحات القوائم املالية للبنك
يتم تطبيق هذه املعايير اعتبارا من  1كانون الثاني  ،2016مع السماح بالتطبيق املبكر.

تعديالت على معيار التقارير املالية الدولي رقم ( )10ومعيار احملاسبة الدولي رقم ( - )28املنشآت
االستثمارية
تعرض هذه التعديالت األمور التي قد تنتج من أثر تطبيق اإلستثناء من متطلبات التوحيد للمنشآت التي ينطبق عليها
تعريف املنشأة االستثمارية وتوضح االمور التالية:
•ينطبق اإلستثناء من متطلبات التوحيد على الشركة االم التابعة ملنشأة استثمارية ،عندما تقوم املنشأة االستثمارية
بقياس وتقييم جميع استثماراتها في الشركات التابعة على أساس القيمة العادلة.
•يتم توحيد القوائم املالية للشركة التابعة التي ال ينطبق عليها تعريف املنشأة االستثمارية وتقوم بتقدمي خدمات
للمنشأة االستثمارية .ويتم قياس وتقييم جميع االستثمارات في الشركات التابعة األخرى على أساس القيمة العادلة.
•تطبيق طريقة حقوق امللكية من قبل املنشآت التي ال ينطبق عليها تعريف املنشأة االستثمارية والتي متلك حصة
في شركة حليفة أو مشاريع مشتركة والتي ينطبق عليها تعريف املنشأة االستثمارية :تسمح التعديالت على معيار
احملاسبة الدولي رقم ( )28االستثمارات في الشركات احلليفة واملشاريع املشتركة  -للمستثمر عند اتباع طريقة حقوق
امللكية باإلبقاء على الطريقة املتبعة من قبل املنشآت االستثمارية احلليفة أو املشاريع املشتركة عند قيامها بقياس
وتقييم استثماراتها في الشركات التابعة على أساس القيمة العادلة.
يتم تطبيق هذه التعديالت على املعايير اعتبارا من  1كانون الثاني .2016
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تعديالت على معيار احملاسبة الدولي رقم ( )16و معيار احملاسبة الدولي رقم (:)38توضيح االساليب
املقبولة الحتساب االستهالكات واإلطفاءات.

التعديالت في معيار احملاسبة الدولي رقم ( )16و معيار احملاسبة الدولي رقم ( )38توضح ان االيرادات تعكس املنفعة االقتصادية
املتحصلة من تشغيل االعمال التجارية (التي يكون االصل جزء منها ) بدال من املنافع االقتصادية التي استهلكت من
خالل استخدام ذلك االصل .كنتيجة لذلك ال يجوز استخدام هذا االسلوب الستهالك اآلالت واملمتلكات واملعدات ،و ميكن
استخدامه فقط في ظروف محددة الستهالك املوجودات غير امللموسة.
يتم تطبيق هذه التعديالت بشكل مستقبلي اعتبارا من  1كانون الثاني  ،2016مع السماح بالتطبيق املبكر .ال يتوقع البنك
أن تؤثر هذه التعديالت على املركز املالي أو األداء املالي.

معيار التقارير املالية الدولي رقم ( )16عقود االيجار

خالل كانون الثاني  ،2016قام مجلس معايير احملاسبة الدولي بإصدار معيار التقارير املالية الدولي رقم («)16عقود االيجار»
الذي يحدد مبادئ االعتراف و القياس و العرض و االفصاح عن عقود االيجار.
متطلبات معيار التقارير املالية الدولية رقم ( )16مشابه بشكل جوهري للمتطلبات احملاسبية للمؤجر في معيار احملاسبة
الدولي رقم ( .)17وفقا لذلك ،املؤجر يستمر في تصنيف عقود االيجار على انها عقود ايجار تشغيلية او عقود ايجار متويلية،
بحيث يقوم مبعاجلة هذان النوعان من العقود بشكل مختلف.
يتطلب معيار أعداد التقارير الدولية رقم ( )16من املستأجر ان يقوم باالعتراف باألصول و االلتزامات جلميع عقود االيجار التي
تزيد مدتها عن  12شهر ،اال اذا كان االصل ذو قيمة منخفضة و يتطلب من املستأجر االعتراف بحقه في استخدام االصل
واملتمثل في االعتراف باألصل املستأجر و االلتزام الناجت املتمثل بدفعات االيجار .
سيتم تطبيق هذه املعيار اعتبارا من  1كانون الثاني  ،2019مع السماح بالتطبيق املبكر.

تعديالت على معيار التقارير املالية الدولي رقم ( - )11الترتيبات املشتركة – احلصص في
املشاريع املشتركة

تتطلب التعديالت على معيار التقارير الدولي رقم ( )11من املشغل تطبيق معيار التقارير الدولي رقم (“ )3اندماج االعمال”
عند معاجلة االستحواذ على احلصص في العمليات املشتركة بحيث ميثل النشاط في العملية املشتركة أعمال جتارية.
توضح هذه التعديالت ان احلصص السابقة في املشاريع املشتركة ال يتم اعادة قياسها عند االستحواذ على حصص اضافية
في نفس املشروع املشترك عند االحتفاظ بالسيطرة املشتركة .باإلضافة الى ذلك يشمل هذا املعيار االستثناءات لهذه
التعديالت بحيث ال يتم تطبيقها عندما تكون االطراف التي تتقاسم السيطرة املشتركة مملوكة من نفس الشركة األم.
تطبق التعديالت على كال من االستحواذ االولي في العمليات املشتركة و االستحواذ على احلصص االضافية في نفس
العمليات املشتركة.
يتم تطبيق هذه التعديالت بشكل مستقبلي اعتبارا من  1كانون الثاني  ،2016مع السماح بالتطبيق املبكر .ال يتوقع البنك
أن يكون لهذه التعديالت أثر على القوائم املالية.

 -49أرقام املقارنة

مت اعادة تبويب بعض ارقام القوائم املالية لعام  2014لتتناسب مع تبويب ارقام القوائم املالية لعام  2015ولم ينتج عن
اعادة التبويب أي اثر على ارباح وحقوق امللكية لعام .2014
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اإلقرارات

اإلقرار األول

يقر أعضاء مجلس إدارة البنك بعدم وجود أية أمور جوهرية قد تؤثر على استمرارية البنك خالل السنة املالية القادمة .2016

اإلقرار الثاني

يقر أعضاء مجلس إدارة البنك مبسؤوليتهم عن إعداد البيانات املالية ،وعن دقة وكفاية البيانات املالية للبنك واملعلومات
الواردة في التقرير ،وعن كفاية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية.

اإلقرار الثالث

يقر أعضاء مجلس إدارة البنك بأنهم لم يحصلوا على أية منافع من خالل عملهم في البنك ولم يفصحوا عنها ،سواء
كانت تلك املنافع مادية أم عينية ،وسواء كانت لهم شخصيا ً أو ألي من ذوي العالقة بهم.

الصفة

االسم
معالي الدكتور ميشيل عيسى موسى مارتو

رئيس مجلس اإلدارة

الشيخ علي بن جاسم بن محمد آل ثاني

نائب رئيس مجلس اإلدارة

السيد عبداهلل مبارك ناصر آل خليفة

عضو مجلس اإلدارة

السيد يوسف محمود حسني النعمة

عضو مجلس اإلدارة

السيد خالد ماجد محمد النعيمي

عضو مجلس اإلدارة

السيد رمزي طلعت عبداجلواد مرعي

عضو مجلس اإلدارة

السيد حمود جاسم محمد الفالح

عضو مجلس اإلدارة

السيد سامي حسني منصور األنبعي

عضو مجلس اإلدارة

السيد محمد محمد علي بن يوسف

عضو مجلس اإلدارة

السيد اسماعيل عبداهلل علي املسالتي

عضو مجلس اإلدارة

الدكتور ياسر مناع العدوان

عضو مجلس اإلدارة

السيد فادي خالد مفلح العالونة

عضو مجلس اإلدارة

الفاضل أحمد بن سعيد بن محمد احملرزي

عضو مجلس اإلدارة

اإلقرار الرابع
نقر نحن املوقعني أدناه بصحة ودقة واكتمال املعلومات والبيانات الواردة في التقرير السنوي.

االسم

108

الصفة

معالي الدكتور ميشيل عيسى موسى مارتو

رئيس مجلس اإلدارة

السيد إيهاب غازي كامل السعدي

املدير العام

السيد خالد محمود علي الذهبي

مساعد املدير العام  /املالية

التوقيع

التوقيع

أنشطة البنك الرئيسية

يقدم بنك اإلسكان للتجارة والتمويل كافة املنتجات واخلدمات املالية واملصرفية املوجهة إلى قطاعات األفراد واملؤسسات
والشركات في األردن من خالل شبكة فروع منتشرة في مختلف أنحاء اململكة ،وميارس البنك نشاطه بشكل رئيسي في
اململكة األردنية الهاشمية باإلضافة إلى كل من فلسطني والبحرين.

حجم االستثمار الرأسمالي

يبلغ رأسمال البنك املصرح به واملدفوع  252مليون دينار.

برامج التأهيل والتدريب

بلغ إجمالي عدد الفرص التدريبية التي وفرها البنك خالل العام  2015ما مجموعه  9200فرصة تدريبية ،ومت عقد ندوات
داخلية متخصصة في مجال العمل املصرفي شارك فيها  574موظفاً ،كما وفر البنك خالل العام فرصة االلتحاق لنيل
الشهادات األكادميية لـ  11موظفا ً واحلصول على الشهادات املهنية لـ  15موظفاً.

البيان

أعداد املشاركني

برامج التدريب التي عقدت في املركز التدريبي للبنك

1013

برامج التدريب التي عقدت بالتعاون مع معاهد التدريب احمللية املتخصصة

513

الدورات التدريبية اخلارجية التي عقدت في الدول العربية واألجنبية

48

الندوات الداخلية

574

االلتحاق بدراسة الشهادات األكادميية

11

االلتحاق بدراسة الشهادات املهنية في مجاالت عمل البنك اخملتلفة

15

اجملموع

2174

وفيما يلي جدوال ً يبني الدورات التي مت عقدها خالل العام :2015

البيان

الفرص التدريبية

الدورات السلوكية

1414

الدورات اإلدارية

160

دورات اللغة اإلجنليزية

621

دورات تطبيقات الـ Microsoft Office

390

الدورات الوظيفية املتخصصة للفروع

4432

الدورات الوظيفية املتخصصة لإلدارات

1409

أخرى

774
اجملموع

9200
109

110

أعداد املوظفني

 .1عدد موظفي مجموعة بنك اإلسكان حسب فئات مؤهالتهم العلمية ،في نهاية العام 2015

بلغ عدد موظفي مجموعة بنك اإلسكان  3783موظفا ً في نهاية عام  2015موزعني حسب مؤهالتهم العلمية على النحو التالي:

الشركة
املتخصصة
للتأجير
التمويلي

4
12
3
5
24

بنك األردن
الدولي /
لندن

6
14
1
21
42

بنك اإلسكان
للتجارة
والتمويل /اجلزائر

6
24
109
37
66
242

املصرف الدولي
للتجارة
والتمويل /سورية

7
211
71
62
351

فرع
البحرين

4
17
1
5
27

فروع
فلسطني

-

13

2

183

19

31

248

فروع األردن
(الشركة األم)

5

146

4

1770

372

66

2363

دكتوراة

ماجستير

دبلوم عالي

بكالوريوس

دبلوم

ثانوية عامة

اجملموع

الفروع داخل وخارج األردن

شركة
املركز املالي
الدولي

2
7
1
2
12

البنوك والشركات التابعة داخل وخارج األردن
الشركة األردنية
لالستثمارات
العقارية واخلدمات
التجارية

3
23
441
467

املؤهل
العلمي

مكاتب التمثيل
(ليبيا ،العراق،
اإلمارات)

1
2
1
3
7

 .2عدد موظفي فروع األردن ،في نهاية العام 2015

بلغ عدد موظفي البنك داخل األردن  2363موظفاً ،منهم  1117موظفا ً يعملون في دوائر ومراكز العمل اخملتلفة في اإلدارة
العامة ،و 1246موظفا ً يعملون في الفروع موزعني على النحو التالي:
اسم الفرع

اسم الفرع

العدد

اسم الفرع

العدد

العدد

38
5
8
11
8
13
12

اجلويدة

5

مرج احلمام

11

شارع قريش

13
12
8

ناعور

8
7
11

الكرامة

حي األمير حسن

12

7

عوجان

8

الهاشمي الشمالي

11
8
8
8
11

البيادر

9
10
4
9
13

شارع اجليش

شويخ مول

9
7
8
14
14

املدينة الرياضية

13

ضاحية األمير راشد

6

الطفيلة

9

السالم

8
12
8
11
10
12
13
20
4
14
14
10

الزرقاء

15
18
4
13
16
5
12
13
9
7
9
12

معان

اإلذاعة

9
6
12
8
8
7
12
7
9
13
8
8

5

البارحة

12

7

الشيدية

7

املركز الرئيسي
شارع سليمان النابلسي
اللويبدة
املدينة
جبل عمان
جبل احلسني
الوحدات
مجمع انطالق السفريات
اخلارجية
ماركا
جبل التاج

رأس العني
األشرفية
احلاووز
النزهة

اجملمع التجاري
شارع األمير محمد
طارق
أبو نصير
حي نزال
عبدون
بارك بالزا
الصويفية
جاليريا مول
اجلاردنز
الشميساني
قصر شبيب

11

أم أذينة

10

اجلبيهة
الفحيص
السلط
صويلح
سحاب
أبو علندا

املوقر
تالع العلي
مدينة امللك عبداهلل
الثاني
البقعة
شارع احلرية
املقابلني
القويسمة

إربد
شارع األمير نايف  /إربد
عجلون

املفرق
اجملمع الغربي  /املفرق

جرش
مادبا

دير عال
الغويرية
الرصيفة
الرمثا
شارع الشهيد وصفي
التل  -الرمثا
الشونة الشمالية

اسم الفرع

العدد

12
9
14
11
9
10
11

إيدون
املشارع

7

كفرجنة
شارع فلسطني

7
9
7

دوار القبة
إربد مول

15

زهران

11
14
12
8
7

املعبر الشمالي
الشونة اجلنوبية
دير أبي سعيد
حكما
احلصن
حطني

الكرمية
اليرموك
العقبة

املدورة
الكرك
البوتاس
البتراء
الشوبك
مؤتة
احلسا
اجلبل الشمالي
املطار
الضليل

4
7
8
12
11
7
9

مدينة احلسن الصناعية

11
7
8
5
7
10
7

الرابية

11

عبداهلل غوشة

12
7
14

أم السماق
األزرق الشمالي
حي معصوم
األطفال
وادي صقرة
القصر

السوق املركزي

املدينة املنورة
سيتي مول
شارع املدينة الطبية
املنطقة احلرة  /الزرقاء

حديقة بنك االسكان /
عبدون

الزرقاء اجلديدة
ضاحية الياسمني
شارع مكة
بوابة السلط
تاج مول
اجليزة
شارع الثالثني  /إربد

احلسينية

الفرع املتنقل
أتوستراد الزرقاء
اخلدمات البنكية اخلاصة
البنك الفوري

اجملموع

7
8
8
11
8
15
7
9
7
5
7
7
21
1246
111

 .3عدد موظفي فروع فلسطني ،في نهاية العام 2015
العدد
130
14
10
14
13
7
7
4
12
10
4
4
9
10
248

اسم الفرع
اإلدارة اإلقليمية
رام اهلل
غزة
نابلس
اخلليل
حلحول
بير زيت
خان يونس
جنني
بيت حلم
يطا
ترمسعيا
الظاهرية
املاصيون

اجملموع

 .4عدد موظفي املصرف الدولي للتجارة والتمويل /سورية ،في نهاية العام 2015
إسم الفرع

إسم الفرع

العدد

اإلدارة العامة

174

املزة

10

درعا *

-

احلجاز

18

التجارة

8

حماة

8

الباكستان

15

الفردوس

8

محردة

6

داما روز

8

الزبداني *

-

احلسكة *

-

اليرموك *

-

حمص *

2

الالذقية

14

حوش بالس *

-

طرطوس

13

السويداء

9

دوما *

-

فيصل

15

القامشلي

6

مشروع دمر

8

الشيراتون *

-

دير الزور *

-

احلريقة

6

اجلميلية *

-

مساكن برزة

8

جرمانا

7
8

الشيخ جنار *

-

قصاع

شهباء مول *

* الفروع مغلقة بسبب األوضاع السائدة في سورية.

112

العدد

إسم الفرع

العدد

اجملموع

351

 .5عدد موظفي بنك اإلسكان للتجارة والتمويل /اجلزائر ،في نهاية العام 2015
العدد

اسم الفرع
اإلدارة العامة

138

دالي إبراهيم

27

البليدة

14

وهران

20

سطيف

15

دار البيضاء

13

بجاية

8

قسنطينة

7
242

اجملموع

 .6عدد موظفي الشركة املتخصصة للتأجير التمويلي ،في نهاية العام 2015
العدد

اسم الفرع
اإلدارة العامة

23

مكتب إربد

1
24

اجملموع

طبيعة عمل الشركات التابعة ومجاالت نشاطها
نوع الشركة

النشاط الرئيسي

رأس املال
املدفوع

نسبة
مساهمة
البنك

املصرف الدولي للتجارة والتمويل /

مساهمة مغفلة

األعمال املصرفية
التجارية

 5.25مليار
ليرة سورية

%49.1

بنك اإلسكان للتجارة والتمويل /

مساهمة عامة

األعمال املصرفية
التجارية

 10مليار دينار
جزائري

%85

بنك األردن الدولي  /لندن

مساهمة خاصة

األعمال املصرفية
التجارية

 65مليون جنيه
استرليني

%75

الشركة املتخصصة للتأجير
التمويلي

مساهمة خاصة

أعمال التأجير
التمويلي

 30مليون دينار
أردني

%100

شركة املركز املالي الدولي

ذات مسؤولية
محدودة

أعمال الوساطة املالية

 5مليون دينار
أردني

%77.5

الشركة األردنية لالستثمارات
العقارية واخلدمات التجارية

ذات مسؤولية
محدودة

إدارة موظفي اخلدمات
غير البنكية

 40ألف دينار
أردني

%100

اسم الشركة
سورية
اجلزائر
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نبذة تعريفية عن مجلس اإلدارة  -كما في 2015/12/31
معالي الدكتور ميشيل عيسى موسى مارتو
املنصب :رئيس مجلس اإلدارة

تاريخ امليالد1940/8/21 :

املؤهل العلمي :دكتوراه اقتصاد  /عام 1970
* وزير املالية خالل الفترة ()2003 - 1998

* رئيس هيئة األوراق املالية األردنية خالل الفترة ()1998 - 1997
* نائب محافظ البنك املركزي األردني خالل الفترة ()1997 - 1989
* مدير عام بنك األردن خالل الفترة ()1989 - 1987
* نائب مدير عام بنك األردن خالل الفترة ()1987 - 1979
* نائب مدير عام شركة صناعة األسمدة األردنية خالل الفترة ()1979 - 1977
* اقتصادي في البنك الدولي  /واشنطن خالل الفترة ()1977 - 1975

* مستشار سمو األمير احلسن بن طالل ورئيس الدائرة االقتصادية في اجلمعية العلمية امللكية خالل الفترة ()1975 - 1971
* مدير دائرة األبحاث والدراسات االقتصادية في البنك املركزي األردني خالل الفترة ()1971 - 1969
* رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في األردن خالل الفترة ()2009 - 2005
* رئيس مجلس إدارة الشركة األردنية إلعادة متويل الرهن العقاري خالل الفترة ()1997 - 1996
* رئيس مجلس إدارة بنك اإلمناء الصناعي خالل الفترة ()1997 - 1994
* نائب رئيس مجلس إدارة بنك اإلمناء الصناعي خالل الفترة ()1994 - 1992
* عضو مجلس إدارة إحتاد املصارف العربية خالل الفترة ()2009 - 2005
* عضو مجلس إدارة شركة البوتاس العربية خالل الفترة ()1997 - 1991

عضوية في جلان مجلس إدارة البنك:
* رئيس جلنة احلاكمية املؤسسية

عضويات في هيئات ومجالس إدارة أخرى:

* رئيس مجلس إدارة املصرف الدولي للتجارة والتمويل  /سورية
* رئيس مجلس إدارة بنك اإلسكان للتجارة والتمويل  /اجلزائر
* رئيس مجلس إدارة بنك األردن الدولي  /لندن
* رئيس مجلس إدارة الشركة املتخصصة للتأجير التمويلي
* رئيس هيئة مديري شركة املركز املالي الدولي
* نائب رئيس مجلس أمناء جامعة اليرموك
* عضو مجلس إدارة شركة األردن الدولية للتأمني
* عضو مجلس أمناء مؤسسة احلسني للسرطان
* عضو هيئة مديري صندوق احلسني لإلبداع والتفوق
«
* عضو اجمللس االقتصادي واالجتماعي ورئيس اجملموعة األولى مجموعة اخملتصني من الوزارات والهيئات الرسمية ،وذوي اخلبرة
والكفاءة في الشؤون االقتصادية واالجتماعية»
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الشيخ علي بن جاسم بن محمد آل ثاني

املنصب :نائب رئيس مجلس اإلدارة
تاريخ امليالد1960/12/31 :
املؤهل العلمي :بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية  /عام 1983
عضوياته في جلان مجلس إدارة البنك:
* رئيس جلنة التدقيق

عضوياته في هيئات ومجالس إدارة أخرى:

* رئيس مجلس إدارة شركة املالحة القطرية
* عضو مجلس إدارة شركة املالحة العربية  /الكويت
* عضو مجلس إدارة شركة الشانزلزيه  /باريس
* عضو مجلس إدارة املصرف الدولي للتجارة والتمويل  /سورية

السيد عبد اهلل مبارك ناصر آل خليفة

ممثل بنك قطر الوطني
املنصب :عضو مجلس إدارة
تاريخ امليالد1973/9/25 :
املؤهل العلمي :بكالوريوس إدارة أعمال  /عام 1995

* املدير العام التنفيذي -رئيس قطاع األعمال /بنك قطر الوطني

عضوياته في جلان مجلس إدارة البنك:
* رئيس اللجنة التنفيذية
* جلنة الترشيح واملكافآت

عضوياته في هيئات ومجالس إدارة أخرى:
* عضو مجلس إدارة Ecobank
* عضو مجلس إدارة  QNBكابيتال  /قطر
* عضو مجلس إدارة  / QNB Al Ahliمصر

السيد يوسف محمود حسني النعمة

ممثل بنك قطر الوطني
املنصب :عضو مجلس إدارة
تاريخ امليالد1965/1/5 :
املؤهالت العلمية :بكالوريوس إدارة طيران  /عام  ،1989دبلوم ماجستير إدارة أعمال  /عام 2004
* مدير عام  -اخلدمات املصرفية الدولية  /بنك قطر الوطني

عضوياته في جلان مجلس إدارة البنك:
* رئيس جلنة إدارة اخملاطر
* اللجنة التنفيذية

عضوياته في هيئات ومجالس إدارة أخرى:

* عضو مجلس إدارة املصرف الدولي للتجارة والتمويل  /سورية
* رئيس مجلس اإلدارة املنتدب لبنك قطر الوطني  /سورية
* نائب رئيس مجلس اإلدارة  -بنك املنصور  /العراق
* عضو مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية  /ليبيا
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السيد خالد ماجد محمد النعيمي

ممثل بنك قطر الوطني
املنصب :عضو مجلس إدارة
تاريخ امليالد1976/12/12 :
املؤهل العلمي :بكالوريوس إدارة  /عام 2000

* مساعد املدير العام للخدمات املصرفية للفروع اخلارجية باإلنابة

عضوياته في جلان مجلس إدارة البنك:
* اللجنة التنفيذية
* جلنة إدارة اخملاطر

عضوياته في هيئات ومجالس إدارة أخرى :ال يوجد

السيد رمزي طلعت عبداجلواد مرعي

ممثل بنك قطر الوطني
املنصب :عضو مجلس إدارة
تاريخ امليالد1966/1/2 :
املؤهل العلمي :ماجستير في احملاسبة  /عام 1989
* مدير عام  -الرقابة املالية  /بنك قطر الوطني

عضوياته في جلان مجلس إدارة البنك:
* جلنة التدقيق
* جلنة احلاكمية املؤسسية

عضوياته في هيئات ومجالس إدارة أخرى:
* عضو مجلس إدارة  QNBكابيتال  /قطر
*عضو مجلس إدارة Luxembourg - QIHL
* عضو مجلس إدارة  / QNB Al Ahliمصر

السيد حمود جاسم محمد الفالح

ممثل اجملموعة االستثمارية العقارية الكويتية
املنصب :عضو مجلس إدارة
تاريخ امليالد1961/6/15 :
املؤهل العلمي :بكالوريوس جتارة دولية  /عام 1987

* مدير استثمار أول  -الهيئة العامة لالستثمار  /الكويت

عضوياته في جلان مجلس إدارة البنك:
* جلنة التدقيق
* جلنة احلاكمية املؤسسية

عضوياته في هيئات ومجالس إدارة أخرى :ال يوجد

السيد سامي حسني منصور األنبعي

ممثل اجملموعة االستثمارية العقارية الكويتية
املنصب :عضو مجلس إدارة
تاريخ امليالد1956/6/14 :
املؤهل العلمي :ماجستير اقتصاد  /عام 1980

* مدير إدارة البحوث االقتصادية  /بنك الكويت املركزي منذ عام 2000

عضوياته في جلان مجلس إدارة البنك:
* اللجنة التنفيذية
* جلنة إدارة اخملاطر

عضوياته في هيئات ومجالس إدارة أخرى :ال يوجد
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السيد محمد محمد علي بن يوسف

ممثل املصرف الليبي اخلارجي
املنصب :عضو مجلس إدارة
تاريخ امليالد1960/12/5 :
املؤهل العلمي :ماجستير متويل ومصارف  /عام  ،2004بكالوريوس محاسبة  /عام 1983
الوظيفة احلالية :مدير عام املصرف الليبي اخلارجي من  2010/8/18حتى تاريخه.
* محاسب ومراجع قانوني عربي  /عام 2004
* محاسب ومراجع قانوني ليبي  /عام 1993
* مدير عام املصرف الليبي القطري من  2010/02/17حتى 2010/12/31

عضوياته في جلان مجلس إدارة البنك:
* رئيس جلنة الترشيح واملكافآت
* جلنة التدقيق

عضوياته في هيئات ومجالس إدارة أخرى:

* رئيس مجلس إدارة املصرف العربي لإلستثمار والتجارة اخلارجية  2014/1/1حتى تاريخه.
* رئيس جلنة املكافآت والترشيحات باملصرف العربي لإلستثمار والتجارة اخلارجية.
* عضو مجلس إدارة املصرف العربي الدولي  /القاهرة  2011حتى تاريخه.
* عضو اللجنة التنفيذية  -املصرف العربي الدولي  /القاهرة  2012حتى تاريخه.
* عضو مجلس إدارة بنك اإلسكان للتجارة والتمويل  /اجلزائر.
* عضو مجلس إدارة احتاد املصارف العربية  -بيروت من  2013/4/20حتى تاريخه.
* رئيس جلنة التدقيق احتاد املصارف العربية بيروت من  2012/4/20حتى تاريخه.
* عضو مجلس إدارة املصرفيني العرب الدوليني  -عمان من  2012/4/28حتى تاريخه.
* عضو مجلس األمناء باألكادميية العربية للعلوم املالية واملصرفية  -عمان منذ شهر .2012/7
* رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتأجير التمويلي  /ليبيا .2011
* عضو جلنة رؤية ليبيا  2030قرار مجلس الوزراء .2013/191
* رئيس مجلس إدارة شركة الب تك للتقنية  2010قرار محفظة ليبيا افريقيا لالستثمار حتى تاريخه.

عضويات في هيئات ومجالس إدارات سابقة

* عضو مجلس إدارة املؤسسة الليبية لالستثمار منذ شهر  2012/4حتى .2013/7
* عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس  /القاهرة  2012حتى أبريل .2014
* عضو جلنة التنسيق والتعاون الدولي قرار مجلس الوزراء منذ شهر  2011/12حتى .2012/12
* عضو جلنة متابعة رفع احلظر والتجميد عن املؤسسات واألصول الليبية في اخلارج قرار مجلس الوزراء .2011/10/2
* عضو جلنة السياسات االقتصادية قرار مجلس الوزراء .2012/1/15
* رئيس اجلمعية العمومية  -احتاد املصارف العربية  /بيروت .2009
* عضو مجلس إدارة احتاد املصارف العربية  /بيروت .2010-2008
* عضو جلنة تدقيق  -احتاد املصارف العربية  /بيروت .2010-2008
* رئيس جلنة قانون التأجير التمويلي  /ليبيا.
* رئيس مجلس إدارة مصرف شمال أفريقيا (املؤسسة املصرفية األهلية)  /ليبيا.
* نائب رئيس مجلس إدارة مصرف أفريقيا االستوائية  /أوغندا.
* رئيس جلنة املراجعة واخملاطر  -مصرف أفريقيا االستوائية  /أوغندا.
* رئيس جلنة األصول واخلصوم  -مصرف أفريقيا االستوائية  /أوغندا.
* عضو مجلس إدارة الشركة الليبية للتأجير التمويلي.

السيد اسماعيل عبداهلل علي املسالتي
ممثل املصرف الليبي اخلارجي
املنصب :عضو مجلس إدارة
تاريخ امليالد1956/3/17 :
املؤهل العلمي :بكالوريوس إدارة أعمال

* أمني سر مجلس اإلدارة  /املصرف الليبي اخلارجي من 2014/3/5

عضوياته في جلان مجلس إدارة البنك:
* اللجنة التنفيذية

عضوياته في هيئات ومجالس إدارة أخرى:

* عضو مجلس إدارة مصرف املغرب العربي لالستثمار والتجارة  /اجلزائر .2007 -1999
* عضو مجلس إدارة مصرف شنقيط  /موريتانيا .2012 -2007
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األستاذ الدكتور ياسر مناع العدوان

ممثل املؤسسة العامة للضمان االجتماعي  /األردن
املنصب :عضو مجلس إدارة
تاريخ امليالد1953/1/16 :
املؤهل العلمي :دكتوراة إدارة عامة  -إدارة وحتليل السياسات  /عام 1983
عضوياته في جلان مجلس إدارة البنك:
* جلنة التدقيق
* جلنة احلاكمية املؤسسية

عضويات في هيئات ومجالس إدارة أخرى:

* رئيس مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء .2015-2011
* رئيس مجلس إدارة شركة اململكة الستثمارات الطاقة .2012-2011
* رئيس صندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي .2012-2011
* مدير عام املؤسسة العامة للضمان االجتماعي .2000-1999
* رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتنمية .2011-1999
* عضو مجلس إدارة شركة البرومني -بوتاس .2000
* نائب رئيس جامعة اليرموك .1999-1994
* نائب رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات .2000-1999
* نائب رئيس مجلس االعتماد/التعليم العالي .2001-1998
* عضو مجلس أمناء اجلامعة األردنية .2014-2008
* عضو مجلس إدارة بنك اإلمناء الصناعي .2000-1999
* عضو مجلس إدارة البنك التجاري .2015
* عضو مجلس إدارة بنك اإلسكان .2000-1999
* أستاذ اإلدارة وحتليل السياسات -كلية األعمال اجلامعة االردنية .2015 /
* عضو جلنة إدارة صندوق استثمار اجلامعة األردنية .2014-2008
* عضو جلنة صندوق استثمار جامعة آل البيت .2007-2005

السيد فادي خالد مفلح العالونه

ممثل املؤسسة العامة للضمان االجتماعي  /األردن
املنصب :عضو مجلس إدارة
تاريخ امليالد1976/1/21 :
املؤهل العلمي :ماجستير مالية  /عام 2003

* مدير قسم املالية والقروض في صندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي

عضوياته في جلان مجلس إدارة البنك:

* اللجنة التنفيذية
عضوياته في هيئات ومجالس إدارة أخرى :ال يوجد

الفاضل أحمد بن سعيد بن محمد احملرزي

ممثل وزارة املالية  /سلطنة عمان
املنصب :عضو مجلس إدارة
تاريخ امليالد1961/11/23 :
املؤهل العلمي :ماجستير قانون  /عام 2002

* مستشار مجلس إدارة صندوق تقاعد موظفي اخلدمة املدنية  /سلطنة عُ مان

عضوياته في جلان مجلس إدارة البنك:
* جلنة إدارة اخملاطر
* جلنة التدقيق
* جلنة الترشيح واملكافآت

عضوياته في هيئات ومجالس إدارة أخرى:

* عضو مجلس إدارة بنك ظفار
* عضو مجلس إدارة الشركة العاملية إلدارة الفنادق
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اجلهة التي ميثلها
نفسه

تاريخ التعيني في
اجمللس
2004/4/8
1997/5/5

معالي الدكتور ميشيل عيسى موسى مارتو

الشيخ علي بن جاسم بن محمد آل ثاني

مركز كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة
تصنيف العضو
غير تنفيذي  -غير مستقل
نفسه

إسم عضو مجلس اإلدارة

احلصة في رأسمال
البنك*
%0.123
غير تنفيذي  -غير مستقل

السيد عبد اهلل مبارك ناصر آل خليفة

غير تنفيذي  -غير مستقل
غير تنفيذي  -غير مستقل
غير تنفيذي  -غير مستقل
غير تنفيذي  -غير مستقل
غير تنفيذي  -غير مستقل
غير تنفيذي  -غير مستقل
غير تنفيذي  -غير مستقل

%2.976

%15.392

%16.181

%18.613

%34.481

%0.004

2008/1/31

السيد يوسف محمود حسني النعمة

غير تنفيذي  -غير مستقل

2008/1/31

السيد خالد ماجد محمد النعيمي

السيد رمزي طلعت عبداجلواد مرعي

بنك قطر الوطني

2015/7/12
2014/3/9

السيد حمود جاسم محمد الفالح

السيد سامي حسني منصوراألنبعي
املصرف الليبي اخلارجي
املؤسسة العامة للضمان
االجتماعي  /األردن
وزارة املالية  /سلطنة عمان

غير تنفيذي  -غير مستقل
غير تنفيذي  -غير مستقل
غير تنفيذي  -غير مستقل

2009/4/5
2013/7/22

السيد محمد محمد علي بن يوسف

السيد اسماعيل عبداهلل علي املسالتي

الدكتور ياسر مناع العدوان

السيد فادي خالد مفلح العالونة

الفاضل أحمد بن سعيد احملرزي

شركة اجملموعة االستثمارية
العقارية الكويتية

2007/6/14
2012/6/25
2015/8/26
2013/4/16
2005/4/2

* حصة اجلهة التي ميثلها العضو.

عدد األوراق املالية اململوكة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة وأقاربهم

إسم عضو مجلس اإلدارة

عدد األوراق املالية
عدد األوراق املالية
اململوكة من قبل الزوجة
اجلنسية اململوكة من قبل العضو
واألوالد القصر
2014

2015

2014

2015

معالي الدكتور ميشيل عيسى موسى مارتو

أردنية

310,000

310,000

-

-

الشيخ علي بن جاسم بن محمد آل ثاني

قطرية

10,000

10,000

-

-

السيد عبد اهلل مبارك ناصر آل خليفة

قطرية

-

-

-

-

السيد يوسف محمود حسني النعمة

قطرية

-

-

-

-

السيد خالد ماجد محمد النعيمي

قطرية

-

-

-

-

السيد رمزي طلعت عبداجلواد مرعي

أردنية

-

-

-

-

السيد حمود جاسم محمد الفالح

كويتية

-

-

-

-

السيد سامي حسني منصوراألنبعي

كويتية

-

-

-

-

السيد محمد محمد علي بن يوسف

ليبية

-

-

-

-

السيد اسماعيل عبداهلل علي املسالتي

ليبية

-

-

-

-

الدكتور ياسر مناع العدوان

أردنية

-

-

-

-

السيد فادي خالد مفلح العالونة

أردنية

-

-

-

-

الفاضل أحمد بن سعيد احملرزي

عُ مانية

-

-

-

-

الشركات املسيطر عليها من قبل أعضاء مجلس اإلدارة وأقاربهم :ال يوجد.
القروض املمنوحة من البنك ألعضاء مجلس اإلدارة :ال يوجد
العمليات التي متت بني البنك وأعضاء مجلس اإلدارة واألطراف ذوي العالقة بهم :ال يوجد
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اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عنه
أوال ً :اجتماعات مجلس اإلدارة

عقد مجلس اإلدارة  7اجتماعات خالل عام  ،2015وفيما يلي جدوال ً يبني حضور األعضاء لهذه االجتماعات.

إسم عضو مجلس اإلدارة

عدد مرات احلضور

معالي الدكتور ميشيل عيسى مارتو

7

الشيخ علي بن جاسم آل ثاني

5

السيد عبد اهلل مبارك آل خليفة

5

السيد يوسف محمود النعمة

5

السيد خالد ماجد النعيمي*

1

السيد رمزي طلعت مرعي

6

السيد حمود جاسم الفالح

7

السيد سامي حسني األنبعي

6

السيد محمد محمد بن يوسف

6

السيد اسماعيل عبداهلل املسالتي

7

الدكتور ياسر مناع العدوان **

2

السيد فادي خالد العالونة

7

الفاضل أحمد بن سعيد احملرزي

7

* مت تسمية السيد خالد النعيمي ممثال ً لبنك قطر الوطني بتاريخ  2015/7/12بديال ً للسيد علي املهندي الذي حضر اجتماعني.

** مت تسمية الدكتور ياسر العدوان ممثال ً للمؤسسة العامة للضمان االجتماعي بتاريخ  2015/8/26بديال ً للسيد جهاد الشرع الذي حضر خمس
اجتماعات.

ثانياً :اجتماعات اللجنة التنفيذية

عقدت اللجنة التنفيذية  4اجتماعات خالل عام  ،2015وفيما يلي جدوال ً يبني حضور أعضاء اللجنة لهذه االجتماعات.

إسم عضو مجلس اإلدارة

عدد مرات احلضور

السيد عبداهلل مبارك آل خليفة

4

السيد يوسف محمود النعمه *

-

السيد خالد ماجد النعيمي**

1

السيد سامي حسني األنبعي

1

السيد إسماعيل عبداهلل املسالتي

4

السيد فادي خالد العالونة

4

* مت تسمية السيد يوسف النعمه عضوا ً في اللجنة بتاريخ  2015/9/30بديال ً للسيد رمزي مرعي الذي حضر ثالث اجتماعات.

** مت تسمية السيد خالد النعيمي عضوا ً في اللجنة بتاريخ .2015/9/14
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ثالثاً :اجتماعات جلنة التدقيق

عقدت جلنة التدقيق  5اجتماعات خالل عام  ،2015وفيما يلي جدوال ً يبني حضور أعضاء اللجنة لهذه االجتماعات.

إسم عضو مجلس اإلدارة

الشيخ علي بن جاسم آل ثاني
السيد رمزي طلعت مرعي*
السيد حمود جاسم الفالح
السيد محمد محمد بن يوسف
الدكتور ياسر مناع العدوان**
الفاضل أحمد بن سعيد احملرزي

عدد مرات احلضور
5
2
5
4
2
5

* مت تسمية السيد رمزي مرعي عضوا ً في اللجنة بتاريخ  2015/9/30بديال ً للسيد يوسف النعمه الذي حضر اجتماعني.
** مت تسمية الدكتور ياسر العدوان عضوا ً في اللجنة بتاريخ  2015/9/30بديال ً للسيد جهاد الشرع الذي حضر اجتماعني.

رابعاً :اجتماعات جلنة الترشيح واملكافأة

عقدت جلنة الترشيح واملكافأة اجتماعني خالل عام  ،2015وفيما يلي جدوال ً يبني حضور أعضاء اللجنة لهذين االجتماعني.

إسم عضو مجلس اإلدارة

السيد محمد محمد بن يوسف

السيد عبداهلل مبارك آل خليفة*
الفاضل أحمد بن سعيد احملرزي

عدد مرات احلضور
2
1
2

* مت تسمية السيد عبداهلل آل خليفة عضوا ً في اللجنة بتاريخ  2015/9/30بديال ً للسيد علي املهندي الذي حضر اجتماعا ً واحداً.

خامساً :اجتماعات جلنة إدارة اخملاطر

عقدت جلنة إدارة اخملاطر  3اجتماعات خالل عام  ،2015وفيما يلي جدوال ً يبني حضور أعضاء اللجنة لهذه االجتماعات.
السيد يوسف محمود النعمه

اإلسم

السيد خالد ماجد النعيمي *
الفاضل أحمد بن سعيد احملرزي
السيد سامي حسني األنبعي
السيد املدير العام

عدد مرات احلضور
3
3
3
3

* مت تسمية السيد خالد النعيمي عضوا ً في اللجنة بتاريخ  2015/9/30بديال ً للسيد علي املهندي الذي حضر اجتماعني.

سادساً :اجتماعات جلنة احلاكمية املؤسسية

عقدت جلنة احلاكمية املؤسسية اجتماعني خالل عام  ،2015وفيما يلي جدوال ً يبني حضور أعضاء اللجنة لهذين االجتماعني.

إسم عضو مجلس اإلدارة

معالي الدكتور ميشيل عيسى مارتو
السيد رمزي طلعت مرعي*
السيد حمود جاسم الفالح
الدكتور ياسر مناع العدوان**
السيد املدير العام

عدد مرات احلضور
2
1
2
1
2

* مت تسمية السيد رمزي مرعي عضوا ً في اللجنة بتاريخ  2015/9/30بديال ً للسيد عبداهلل آل خليفة الذي حضر اجتماعا ً واحداً.
** مت تسمية الدكتور ياسر العدوان عضوا ً في اللجنة بتاريخ  2015/9/30بديال ً للسيد جهاد الشرع الذي حضر اجتماعا ً واحداً.
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نبذة تعريفية عن اإلدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية  -كما في 2015/12/31
املنصب :املدير العام "بالوكالة"

السيد إيهاب غازي كامل السعدي
تاريخ امليالد1962/10/2 :
تاريخ التعيني2013/11/25 :

املؤهل العلمي :ماجستير إدارة مالية /عام 1990

املؤهل املهني:
* شهادة ( / Certified Public Accountant )CPAعام 1991
عمل السيد إيهاب السعدي عام  1990مع شركة  Grant Thorntonفي شيكاغو ومن ثم عمل لدى شركة آرثر أندرسن في
كل من عمان ودبي لعدة سنوات في مجال الـ  .Investment Bankingويتمتع السيد إيهاب السعدي بخبرات واسعة ومميزة
في العمل املصرفي ،حيث أن السيد إيهاب السعدي كان قد عمل لدى بنك اإلسكان للتجارة والتمويل مبنصب مدير تنفيذي/
االستثمار ومتويل املشاريع الكبيرة خالل الفترة  ،2008-2001ثم عاد والتحق بالبنك في عام  2013مبنصب مساعد املدير
العام لشؤون االستثمار ومتويل املشاريع الكبيرة ،وتولى منصب رئيس اجملموعة املصرفية ( )CBOفي حزيران  2015إلى أن
استلم منصب املدير العام "بالوكالة" بتاريخ .2015/11/15

عضوياته في جلان مجلس إدارة البنك:
* عضو جلنة إدارة اخملاطر
* عضو جلنة احلاكمية املؤسسية

عضوياته في هيئات ومجالس إدارة أخرى:
* نائب رئيس مجلس إدارة الشركة املتخصصة للتأجير التمويلي  /األردن
* عضو مجلس إدارة بنك األردن الدولي  /لندن
* عضو مجلس إدارة املصرف الدولي للتجارة والتمويل  /سورية
* عضو مجلس إدارة بنك اإلسكان للتجارة والتمويل  /اجلزائر
* عضو مجلس إدارة شركة كريف – األردن
* عضو مجلس إدارة جمعية البنوك في األردن
* عضو مجلس إدارة شركة سرايا العقبة عن صندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي/األردن من  2007الى 2013
* عضو مجلس إدارة شركة فلسطني للتنمية واالستثمار  PADICOمن  2005الى 2007
* عضو مجلس إدارة شركة جوردانفست من  2004الى 2005

املنصب :نائب املدير العام  /األعمال املصرفية
السيد إيهاب غازي كامل السعدي

شغل هذا املنصب من تاريخ  2015/6/4وحتى  ،2015/11/14وتولى مهام هذا املنصب باإلضافة إلى وظيفته مدير عام
«بالوكالة» منذ تاريخ .2015/11/15
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املنصب :نائب املدير العام  /العمليات
السيد أسامه جميل أحمد احلاج يحيى

تاريخ امليالد1963/11/22 :
تاريخ التعيني1988/8/11 :

املؤهل العلمي :ماجستير علوم مالية ومصرفية  /عام 1995
املؤهل املهني:

* ) / Certification in Control & Risk Self Assessment (CCSAعام  ،2002املعهد األمريكي للمدققني الداخليني ()The IIA
* ) / Certified Fraud Examiner (CFEعام Association of certified Fraud Examiners - 2007
* ) / Certified Internal Auditor (CIAعام  ،2009املعهد األمريكي للمدققني الداخليني ()The IIA
بدأ السيد أسامة احلاج عمله في بنك اإلسكان للتجارة والتمويل في مجال التدقيق الداخلي ،ثم تدرج بكافة مراتب وظائف
التدقيق الداخلي إلى أن تبوأ منصب املدقق العام للبنك في العام  ،2007وقد اكتسب في هذه الفترة اخلبرات العلمية
والعملية التي أهلته إلدارة وتوجيه عمليات التدقيق الداخلي على كافة األنشطة لدى البنك ،واستلم رئاسة مجموعة
العمليات في البنك في آذار من العام  ،2009حيث يشغل حاليا ً منصب نائب املدير العام  /العمليات.
عضوياته في جلان مجلس إدارة البنك :ال يوجد

عضوياته في هيئات ومجالس إدارة أخرى:

* عضو مجلس إدارة شركة املنشآت والتجمعات العقارية األردنية  -نائب رئيس هيئة املديرين.
* عضو مجلس إدارة شركة املدن الصناعية األردنية  -رئيس جلنة التدقيق.
* عضو مجلس إدارة شركة الشرق األوسط خلدمات الدفع.

املنصب :مساعد املدير العام  /التمويل االستثماري
السيد إيهاب غازي كامل السعدي

شغل هذا املنصب من تاريخ  2013/11/25وحتى  ،2015/6/3وتولى مهام هذا املنصب باإلضافة إلى وظيفته نائب املدير العام /
األعمال املصرفية حتى تاريخ .2015/11/14

املنصب :مساعد املدير العام  /األعمال املصرفية للشركات
السيد محمد علي محمد إبراهيم
تاريخ امليالد1969/2/26 :
تاريخ التعيني2004/11/4 :

املؤهل العلمي :دبلوم محاسبة  /عام 1988

شغل السيد محمد إبراهيم مناصب إدارية في عدة بنوك محلية وإقليمية ودولية في األردن.
عضوياته في جلان مجلس إدارة البنك:
ال يوجد
عضوياته في هيئات ومجالس إدارة أخرى:
* عضو مجلس إدارة الشركة املتخصصة للتأجير التمويلي
* عضو هيئة مديري شركة املركز املالي الدولي
* عضو جمعية رجال األعمال األردنيني
* عضو احتاد رجال األعمال العرب
* عضو جمعية األعمال األردنية األوروبية  /جيبا
* عضو جمعية املصدرين األردنيني
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املنصب :مساعد املدير العام  /اخلزينة
السيد رياض علي أحمد طويل
تاريخ امليالد1971/9/1 :
تاريخ التعيني2007/7/22 :

املؤهل العلمي :بكالوريوس اقتصاد  /عام 1992

املؤهل املهني :شهادة ( / Chartered Financial Analyst )CFAعام 2000

إنطلقت املسيرة العملية للسيد رياض طويل كمتعامل عمالت أجنبية لدى إدارة اخلزينة في بنك اإلسكان للتجارة والتمويل
خالل عام  ،1992وتدرج في عدة وظائف هامة تعكس خبرته وكفاءته املتميزة في مجاالت التدقيق الداخلي واالستثمارات
الدولية ،ثم عمل لدى عدد من البنوك األردنية واإلقليمية (بنك املال األردني واملؤسسة العربية املصرفية  /البحرين) ،ليعود
ويلتحق بالبنك في العام  2007مديرا ً ملركز االستثمارات الدولية إلى أن استلم منصبه احلالي مساعد املدير العام  /اخلزينة.
عضوياته في جلان مجلس إدارة البنك:
ال يوجد

عضوياته في هيئات ومجالس إدارة أخرى:
*عضو مجلس إدارة شركة الضمان لالستثمار
* عضو مجلس إدارة شركة مغنيسيا األردن
* عضو هيئة مديري شركة املركز املالي الدولي

املنصب :مساعد املدير العام  /اخلدمات املصرفية لألفراد
السيد أمين عبداهلل صالح عبداهلل
تاريخ امليالد1962/4/1 :
تاريخ التعيني1989/1/18 :

املؤهل العلمي :بكالوريوس محاسبة /عام 1986

ميتلك السيد أمين عبداهلل خبرة مصرفية طويلة ومتنوعة جتاوزت  25عاماً ،عمل خاللها في العديد من اجملاالت شملت
«التدريب والتدقيق الداخلي وإدارة الفروع» ،هذا وتركزت خبراته في إدارة اخلدمات املصرفية لألفراد ،إذ تدرج باملناصب التي
تقلدها خالل الفترة  2013-2002من مدير فرع إلى مدير منطقة فمدير تنفيذي لدائرة فروع األردن إلى أن أصبح مساعد
مدير عام  /اخلدمات املصرفية لألفراد في عام  ،2013ومما يجدر ذكره أن السيد أمين عبداهلل كان عضوا ً في هيئة املديرين
لشركة فيزا األردن خالل الفترة .2011-2009
عضوياته في جلان مجلس إدارة البنك:
ال يوجد

عضوياته في هيئات ومجالس إدارة أخرى:

نائب رئيس هيئة املديرين  -الشركة األردنية لالستثمارات العقارية
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املنصب :مساعد املدير العام  /اخملاطر
السيد عادل إبراهيم جبر أسعد
تاريخ امليالد1967/1/29 :
تاريخ التعيني1994/1/2 :

املؤهل العلمي :ماجستير إدارة أعمال  /عام 1993

املؤهل املهني:
* شهادة ) / Certified Anti Money laundering Specialist (CAMSعام 2004
* شهادة ) / Certified Public Accountant (CPAعام 1998
بدأ السيد عادل أسعد حياته العملية مع بنك اإلسكان للتجارة والتمويل ،ومنذ تعيينه في البنك بداية عام  1994اكتسب
خبرات عملية عديدة في مجاالت مختلفة أهمها :االئتمان واخملاطر والتحليل املالي واإلدارة املالية ،وتقلد خالل تلك الفترة عدة
مناصب إدارية متثلت في مدير إدارة اخملاطر ،ومدير مركز ائتمان الشركات الصغيرة واملتوسطة ،ثم مديرا ً تنفيذيا ً إلدارة مراجعة
االئتمان ،حتى أصبح اآلن يشغل منصب مساعد املدير العام  /اخملاطر ،يذكر أن السيد عادل حصل عام  2001على منحة
 Fulbrightممثال ً عن األردن للدراسة والتدريب في جامعة بوسطن في الواليات املتحدة األمريكية حصل خاللها على تدريب
في البنك الفيدرالي األمريكي ،والبنك الدولي ،وهيئة األوراق املالية األمريكية .كما عمل في إدارة اخملاطر في Citizens Bank
في الواليات املتحدة األمريكية وحصل على دورات في مؤسسات مرموقة أخرى.
عضوياته في جلان مجلس إدارة البنك:
ال يوجد

عضوياته في هيئات ومجالس إدارة أخرى:

* عضو مجلس إدارة الشركة األردنية إلعادة متويل الرهن العقاري
* عضو مجلس إدارة الشركة األردنية لضمان القروض

املنصب :مساعد املدير العام  /املالية
السيد خالد محمود علي الذهبي
تاريخ امليالد1963/6/20 :
تاريخ التعيني1985/8/3 :

املؤهل العلمي :بكالوريوس محاسبة  /عام 1985
املؤهل املهني / CPA :عام 1995

ميتلك السيد خالد الذهبي خبرات طويلة ومتنوعة في مجاالت احملاسبة والرقابة املالية والتحليل املالي والضريبة والتخطيط
املالي وتطوير السياسات واإلجراءات واألنظمة احملاسبية.
عضوياته في جلان مجلس إدارة البنك:
ال يوجد

عضوياته في هيئات ومجالس إدارة أخرى:

* عضو مجلس إدارة شركة مصانع االحتاد إلنتاج التبغ والسجائر 2011-2006
* رئيس جلنة التدقيق  /شركة مصانع االحتاد إلنتاج التبغ والسجائر 2011-2006
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املنصب :املدقق العام
الدكتور محمد عبد الفتاح محمد تركي

تاريخ امليالد1963/4/19 :
تاريخ التعيني1988/12/3 :

املؤهل العلمي :دكتوراة متويل  /عام 2006

عمل الدكتور محمد تركي لدى بنك اإلسكان للتجارة والتمويل فترة تزيد عن سبعة وعشرون عاماً ،وتركزت خبراته املصرفية
في أعمال التدقيق ،حيث تدرج بكافة مراتب التدقيق الداخلي وصوال ً إلى منصبه احلالي «املدقق العام» ،وقد استطاع خالل
فترة عمله في البنك اجلمع بني التميز العلمي والعملي وذلك بحصوله على شهادة الدكتوراة في مجال التمويل.
عضوياته في جلان مجلس إدارة البنك:
ال يوجد
عضوياته في هيئات ومجالس إدارة أخرى:
ال يوجد

املنصب :مدير تنفيذي  /دائرة العمليات
السيد إبراهيم أحمد إبراهيم حماد
تاريخ امليالد1965/1/12 :
تاريخ التعيني1990/3/10 :

املؤهل العلمي :ماجستير علوم مالية ومصرفية  /عام 1996

التحق السيد إبراهيم حماد ببنك اإلسكان للتجارة والتمويل في عام  ،1990ولديه خبرة واسعة ومتنوعة في العمليات
املصرفية اخملتلفة منها اخلدمات املصرفية اخلارجية والبيع املباشر وخدمة كبار العمالء واجلودة والسياسات واإلجراءات وتطوير
املنتجات ،وقد تدرج في عدد من املناصب خالل فترة عمله في البنك من محلل مراقبة جودة وحتسني اإلنتاجية ومدير البيع
لكبار العمالء فمدير فرع ثم نائب مدير منطقة فروع ،كما تسلم منصب مدير في إدارة العمليات إلى أن أصبح في منصبه
احلالي مدير تنفيذي  /دائرة العمليات خالل عام .2015
عضوياته في جلان مجلس إدارة البنك :ال يوجد
عضوياته في هيئات ومجالس إدارة أخرى :ال يوجد

املنصب :مدير تنفيذي  /دائرة اخملاطر
السيد محمود محمد داود األدغم
تاريخ امليالد1969/9/12 :
تاريخ التعيني2010/11/1 :

املؤهل العلمي :بكالوريوس محاسبة  /عام 1992
املؤهل املهني / Certified Internal Auditor (CIA) :عام  ،2005املعهد األمريكي للمدققني الداخليني ()The IIA
بدأ السيد محمود األدغم مسيرته العملية منذ بداية عام  1993كمقدر ضريبة في دائرة ضريبة الدخل وملدة سنتني ،كما

ميتلك السيد محمود ستة عشر عاما ً من اخلبرة املصرفية قبل التحاقه بالعمل لدى بنك اإلسكان للتجارة والتمويل وقد
تركزت في مجال التدقيق الداخلي في عدد من البنوك احمللية واخلارجية ،حيث بدأ مسيرته املصرفية عام  1995في بنك
اإلسكان للتجارة والتمويل كمدقق داخلي لعمليات االئتمان واخملاطر ،وفي عام  2006عمل مدير تدقيق لعمليات االئتمان
واخملاطر لدى بنك الدوحة والبنك األردني الكويتي ،ثم انضم في عام  2007إلى البنك العربي في سورية وشغل منصب مدير
التدقيق الداخلي ملدة تزيد عن ثالث سنوات ،ليعود ويلتحق ببنك اإلسكان في عام  2010مديرا ً تنفيذيا ً لدائرة اخملاطر.
عضوياته في جلان مجلس إدارة البنك:
ال يوجد
عضوياته في هيئات ومجالس إدارة أخرى:
ال يوجد
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املنصب :مدير تنفيذي  /دائرة مراقبة االمتثال
السيد نايف هاشم نايف احلسني
تاريخ امليالد1979/10/14 :
تاريخ التعيني2013/7/15 :

املؤهل العلمي :ماجستير اقتصاد مالي  /عام 2005

املؤهل املهني /Certified Anti Money Laundering Specialist (CAMS( :عام 2008
انضم السيد نايف احلسني إلى أسرة بنك اإلسكان للتجارة والتمويل قبل أكثر من  12سنة ،وهي بداية حياته العملية ،ثم
انتقل خالل العام  2013للعمل لدى البنك العربي  /األردن لفترة وجيزة ،ليعود ويلتحق بالبنك في نفس العام مبنصب مدير
تنفيذي  /دائرة مراقبة االمتثال ،هذا وقد ارتبط عمل السيد نايف بشكل أساسي مبجاالت مكافحة غسل األموال ،ومتويل

االرهاب ،ومراقبة االمتثال.

عضوياته في جلان مجلس إدارة البنك:
ال يوجد

عضوياته في هيئات ومجالس إدارة أخرى:
ال يوجد

املنصب :املستشار القانوني
السيد وائل إسماعيل محمود عصفور
تاريخ امليالد1972/7/26 :
تاريخ التعيني2008/6/1 :

املؤهل العلمي :بكالوريوس حقوق  /عام 1994
اخلبرات العملية

* عضو نقابة احملامني األردنيني منذ عام 1994

* مساعد أمني سر مجلس إدارة بنك اإلسكان منذ عام 2009
* مستشار قانوني  /شركة املركز املالي الدولي منذ عام 2007
* مستشار قانوني  /صندوق بنك اإلسكان لألوراق املالية منذ عام 2006
* مستشار قانوني  /شركة اإلسكان إلدارة احلدائق  -شركة غير ربحية منذ عام 2014
* عضو اللجنة القانونية  /جمعية البنوك في األردن منذ عام 2005
بدأ السيد وائل عصفور حياته العملية عام  1996كمحامي متفرغ في مكتبه اخلاص ،ثم انضم إلى بنك اإلسكان للتجارة

والتمويل ،ويتمتع بخبرات واسعة في مجاالت العمل القانوني واملعامالت التجارية واملصرفية وقانون الشركات والتحكيم
واألوراق املالية.
عضوياته في جلان مجلس إدارة البنك:
ال يوجد
عضوياته في هيئات ومجالس إدارة أخرى:
ال يوجد
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عدد األوراق املالية اململوكة من قبل أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا وأقاربهم

2014
2,000
4,050
-

أردنية
أردنية
أردنية
أردنية
أردنية
أردنية
أردنية
أردنية
أردنية
أردنية
أردنية
أردنية

املدير العام «بالوكالة»
نائب املدير العام  /العمليات
مساعد املدير العام  /األعمال املصرفية للشركات
مساعد املدير العام  /اخلزينة
مساعد املدير العام  /اخلدمات املصرفية لألفراد
مساعد املدير العام  /اخملاطر
مساعد املدير العام  /املالية
املدقق العام
مدير تنفيذي  /دائرة العمليات
مدير تنفيذي  /دائرة اخملاطر
مدير تنفيذي  /دائرة مراقبة االمتثال
املستشار القانوني

السيد ايهاب غازي كامل السعدي

السيد أسامه جميل أحمد احلاج يحيى

السيد محمد علي محمد إبراهيم

السيد رياض علي أحمد طويل

السيد أمين عبداهلل صالح عبداهلل

السيد عادل إبراهيم جبر أسعد

السيد خالد محمود علي الذهبي

الدكتور محمد عبد الفتاح محمد تركي

السيد إبراهيم أحمد إبراهيم حماد

السيد محمود محمد داود األدغم

السيد نايف هاشم نايف احلسني

السيد وائل إسماعيل محمود عصفور

إسم عضو اإلدارة العليا

2015
2,000
4,050
-

املنصب

2014
-

عدد األوراق املالية
عدد األوراق املالية
اململوكة من قبل الزوجة
اجلنسية اململوكة من قبل العضو
واألوالد القصر
2015
-
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الشركات املسيطر عليها من قبل أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا وأقاربهم

املدير العام «بالوكالة»
نائب املدير العام  /العمليات
مساعد املدير العام  /األعمال املصرفية للشركات
مساعد املدير العام  /اخلزينة
مساعد املدير العام  /اخلدمات املصرفية لألفراد
مساعد املدير العام  /اخملاطر
مساعد املدير العام  /املالية
املدقق العام
مدير تنفيذي  /دائرة العمليات
مدير تنفيذي  /دائرة اخملاطر
مدير تنفيذي  /دائرة مراقبة االمتثال
املستشار القانوني

السيد ايهاب غازي كامل السعدي

السيد أسامه جميل أحمد احلاج يحيى

السيد محمد علي محمد إبراهيم

السيد رياض علي أحمد طويل

السيد أمين عبداهلل صالح عبداهلل

السيد عادل إبراهيم جبر أسعد

السيد خالد محمود علي الذهبي

الدكتور محمد عبد الفتاح محمد تركي

السيد إبراهيم أحمد إبراهيم حماد

السيد محمود محمد داود األدغم

السيد نايف هاشم نايف احلسني

السيد وائل إسماعيل محمود عصفور

الشركات املسيطر
عليها من قبل العضو

أردنية
أردنية
أردنية
أردنية
أردنية
أردنية
أردنية
أردنية
أردنية
أردنية
أردنية
أردنية

إسم عضو اإلدارة العليا

2014
-

املنصب

2015
-

اجلنسية

2014
-

الشركات املسيطر
عليها من قبل الزوجة
واألوالد القصر
2015
-

سياسة املكافآت

يعتمد البنك سياسة مكافآت تركز على حتفيز األداء املتميز ،وذلك من خالل تخصيص نسبة من األرباح بعد الضريبة لهذه الغاية تصل إلى  ،%5وتوزع على املوظفني استنادا ً إلى نظام
خاص يربط نسب االجناز ومتحققات األهداف ومستويات األداء مع املكافأة.
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مزايا ومكافآت كل من رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة خالل عام 2015

اإلسم

املنصب

الرواتب
السنوية
اإلجمالية

نفقات السفر
السنوية

املكافآت
السنوية

بدل التنقالت
السنوية
138,000
169,430

(دينار)

إجمالي املزايا
السنوية
5,000
5,000

معالي الدكتور ميشيل عيسى موسى مارتو
الشيخ علي بن جاسم بن محمد آل ثاني

9,750
12,395

رئيس مجلس اإلدارة
نائب رئيس مجلس اإلدارة

152,750
186,825
-

املصرف الليبي اخلارجي وميثله:

اجملموعة االستثمارية العقارية الكويتية وميثلها*:

بنك قطر الوطني وميثله*:

-

-

السيد علي احمد الكواري **
السيد عبد اهلل مبارك ناصر آل خليفة
السيد يوسف محمود حسني النعمة
السيد خالد ماجد محمد النعيمي***
السيد رمزي طلعت عبداجلواد مرعي
السيد علي راشد علي املهندي ***
السيد خالد أحمد خليفة الساده ****

السيد حمود جاسم محمد الفالح
السيد سامي حسني منصور األنبعي

السيد محمد محمد علي بن يوسف
السيد اسماعيل عبداهلل علي املسالتي

714
5,000
5,000

عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة

املؤسسة العامة للضمان االجتماعي  /األردن وميثلها*:

الدكتور ياسر مناع العدوان *****
السيد فادي خالد مفلح العالونه
السيد جهاد علي أحمد الشرع *****

وزارة املالية  /سلطنة عمان وميثلها:

الفاضل أحمد بن سعيد احملرزي

194,778
163,248
183,116
192,061
2,350
2,350

5,000
5,000
5,000

-

42,800
178,830
136,030

23,784

4,286
5,000

-

-

7,704
5,503
2,201
8,804
2,201
-

163,930
152,930
47,548
174,930
81,430
5,500
180,430
152,930
169,430
174,930

عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

209,214

-

5,000
5,000
5,000
5,000

-

714
176,634
163,433
49,749
188,020
88,631
5,500
9,348
5,318
8,686
12,131

-

42,800
171,480
128,680
180,430

* كافة املبالغ املبينة في اجلدول تدفع للمؤسسة التي ميثلها عضو مجلس اإلدارة وليس له شخصياً.
** انتهت تسمية السيد علي الكواري ممثال ً عن بنك قطر الوطني بتاريخ . 2014/3/9
*** مت تعيني السيد خالد النعيمي ممثال ً عن بنك قطر الوطني اعتبارا ً من تاريخ  2015/7/12بدال ً من السيد علي املهندي.
**** مت تعيني السيد خالد السادة ممثال ً عن بنك قطر الوطني من تاريخ  2015/4/24الى تاريخ .2015/5/28
***** مت تعيني الدكتور ياسر العدوان ممثال ً عن املؤسسة العامة للضمان االجتماعي  /األردن اعتبارا ً من تاريخ  2015/8/26بدال ً من السيد جهاد الشرع.
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السيد ايهاب غازي كامل السعدي*

السيد عمر زهير عبدالفتاح ملحس*

السيد أسامه جميل أحمد احلاج يحيى

السيد سيزر هاني عزيز قوالجن**

السيد محمد علي محمد إبراهيم

السيد رياض علي أحمد طويل

السيد أمين عبداهلل صالح عبداهلل

السيد عادل إبراهيم جبر أسعد

السيد خالد محمود علي الذهبي

الدكتور محمد عبدالفتاح محمد تركي

السيد إبراهيم أحمد إبراهيم حماد***

السيد توفيق سالمة توفيق سالمة ***

السيد محمود محمد داود األدغم

السيد نايف هاشم نايف احلسني

السيد وائل إسماعيل محمود عصفور

مزايا ومكافآت اإلدارة التنفيذية العليا خالل عام 2015

املدير العام “بالوكالة”
املدير العام
نائب املدير العام  /العمليات
نائب املدير العام  /األعمال املصرفية
مساعد املدير العام  /األعمال املصرفية للشركات
مساعد املدير العام  /اخلزينة
مساعد املدير العام  /اخلدمات املصرفية لألفراد
مساعد املدير العام  /اخملاطر
مساعد املدير العام  /املالية
املدقق العام
مدير تنفيذي  /دائرة العمليات
مدير تنفيذي  /دائرة العمليات
مدير تنفيذي  /دائرة اخملاطر
مدير تنفيذي  /دائرة مراقبة االمتثال
املستشار القانوني

(دينار)

الرواتب
السنوية
اإلجمالية
209,937
387,863
213,607
55,644
178,324
148,373
143,675
141,066
141,066
126,566
64,962
53,714
64,842
54,421
85,290

االسم

بدل
التنقالت
السنوية
2,880
-

2,880
720
2,880
2,880
2,880
2,880
2,880
2,880
1,200
700
1,200
1,200
1,200

املنصب

70,920
461,227
86,970
94,028
47,345
39,387
37,923
37,195
37,195
33,377
11,340
20,055
12,530
11,340
18,015

املكافآت نفقات السفر
السنوية
السنوية
3,915
6,750
800
695
-

1,400
1,600
4,200
2,200
5,600
-

-

3,200
-

إجمالي
املزايا
السنوية

287,652
855,840
304,256
151,087
228,550
192,040
186,078
185,340
183,341
168,423
77,502
74,469
78,572
70,161
104,505

* مت تعيني السيد إيهاب السعدي بتاريخ  2015/11/15بدال ً من السيد عمر ملحس الذي استقال بتاريخ .2015/11/9

** استقال السيد سيزر قوالجن من البنك اعتبارا ً من تاريخ .2015/4/1

*** مت تعيني السيد إبراهيم حماد بدال ً من السيد توفيق سالمة اعتبارا ً من تاريخ .2015/8/1
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املساهمني الذين ميلكون  %1أو أكثر من رأسمال البنك

بنك قطر الوطني

اجملموعة االستثمارية
العقارية الكويتية

املصرف الليبي اخلارجي

املؤسسة العامة للضمان
االجتماعي  /األردن

شركة االستثمارات
اخلارجية اإليرانية

2014

11,364,996

2015

%34.481 86,892,662

%18.613 46,904,045

%16.181 40,776,143

%15.389 38,780,231
%4.510

وزارة املالية  /سلطنة
عمان

االسم

بنك قطر الوطني
اجملموعة االستثمارية
العقارية الكويتية
املصرف الليبي اخلارجي
املؤسسة العامة
للضمان االجتماعي/األردن
شركة االستثمارات
اخلارجية اإليرانية

7,500,000

عدد
األسهم

طبيعة
الرهن على
املساهمات
(كلي/جزئي)
-

%2.976

املستفيد النهائي

عدد
األسهم
86,892,662
46,904,045
40,776,143
38,788,265
11,655,441

وزارة املالية  /سلطنة
عمان

النسبة
إلى رأس
املال

%34.481
%18.613
%16.181
%15.392
%4.625

-

النسبة إلى
املستفيد النهائي
رأس املال
بنك قطر الوطني
اجملموعة االستثمارية
العقارية الكويتية
املصرف الليبي اخلارجي
املؤسسة العامة
للضمان االجتماعي/األردن
شركة االستثمارات
اخلارجية اإليرانية

7,500,000

طبيعة
الرهن على
املساهمات
(كلي/جزئي)
-

%2.976

اجملموع

232,516,556

وزارة املالية  /سلطنة
عمان

232,218,077

%92.268

-

%92.150

عدد املساهمني األردنيني  2739مساهماً ،تشكل نسبة ملكيتهم من رأس املال .%19.4
عدد املساهمني العرب واألجانب  466مساهماً ،تشكل نسبة ملكيتهم من رأس املال .%80.6

كشف التوزيع النسبي لفئات املساهمني كما هو الوضع بتاريخ 2015/12/31
فئة املساهمني
1,000 - 1
10,000 - 1,001
100,000 - 10,001
1,000,000 - 100,001
10,000,000 - 1,000,001
أكثر من عشرة ماليني سهم

عدد املساهمني
2,233
802
134
24
2
*6

3,201

اجملموع

مجموع األسهم
للفئة
643,485
2,461,781
3,656,964
6,763,860
3,150,655
235,323,255
252,000,000

النسبة الى رأس
املال
%0.255
%0.977
%1.451
%2.684
%1.250
%93.383
%100

* أحد هذه املساهمات تخص حكومة سلطنة عُ مان وتشمل مساهمة وزارة املالية وأربعة صناديق حكومية.

الوضع التنافسي للبنك وحصته من السوق احمللي

احلصة السوقية لفروع البنك في األردن في نهاية العام 2015
البيان
املوجودات
إجمالي ودائع العمالء
القروض والتسهيالت االئتمانية

احلصة السوقية
%15.0
%15.5
%13.6

درجة االعتماد على موردين محددين و  /أو عمالء رئيسيني (محليا ً وخارجياً)

ال يوجد اعتماد على موردين محددين أو عمالء رئيسيني محليا ً وخارجيا ً يشكلون  %10فأكثر من إجمالي املشتريات و  /أو
املبيعات أو اإليرادات.

وصف ألي حماية حكومية أو امتيازات يتمتع بها البنك أو أي من منتجاته ،ووصف ألي براءات
اختراع أو حقوق امتياز

ال يتمتع البنك أو أي من منتجاته بأية حماية حكومية أو امتيازات مبوجب القوانني واألنظمة ،ولم يحصل البنك على براءات
اختراع أو حقوق امتياز.

وصف ألي قرارات حكومية صادرة عن احلكومة أو املنظمات الدولية أو غيرها لها أثر مادي على
عمل البنك أو منتجاته أو قدراته التنافسية
ال توجد أية قرارات صادرة عن احلكومة أو املنظمات الدولية أو غيرها لها أثر مادي على البنك أو منتجاته أو قدراته التنافسية.
والبنك يطبق معايير اجلودة الدولية.

إدارة اخملاطر في البنك

يتعرض البنك بطبيعة عمله جملموعة من اخملاطر ،وهذه اخملاطر مبينة في اإليضاح رقم  40الوارد في القوائم املالية لعام
 ،2015ويتم إدارة اخملاطر في البنك من خالل دائرة إدارة اخملاطر وهي دائرة مستقلة عن أنشطة العمل لدى البنك وتقوم بإدارة
مخاطر االئتمان ومخاطر السوق ومخاطر السيولة واخملاطر التشغيلية وفق منهجية متكاملة ومركزية داخل البنك مع
وجود أنظمة تساعد على إدارة اخملاطر ،وترتبط دائرة إدارة اخملاطر إداريا ً باملدير العام ووظيفيا ً بلجنة إدارة اخملاطر املنبثقة عن
مجلس اإلدارة ،ويظهر الشكل التالي الهيكل التنظيمي لهذه الدائرة:
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ﺳﻜﺮﺗﻴﺮﺓ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ

ﳉﻨﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﺨﻤﻟﺎﻃﺮ

ﻭﺣﺪﺓ ﺍﺨﻤﻟﺎﻃﺮ  /ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ
ﺍﻟـﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻓﻠﺴﻄﲔ

ﻭﺣﺪﺓ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻛﻮﺍﺩ

ﺍﳌﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ

ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺍﳌﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ  /ﺍﺨﻤﻟﺎﻃﺮ

ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ  /ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﺨﻤﻟﺎﻃﺮ

ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﶈﺎﻓﻆ
ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ

ﺿﺎﺑﻂ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺭﺋﻴﺴﻲ
ﺿﺎﺑﻂ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ

ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ

ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺴﻮﻕ
ﻭﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ

اإلجنازات التي حققها البنك مدعمة باألرقام ،ووصف لألحداث الهامة التي مر بها البنك خالل
عام 2015

مبينة في حتليل األداء املالي للبنك.

األثر املالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خالل العام  2015وال تدخل ضمن النشاط
الرئيسي للبنك

لم حتدث عمليات ذات طبيعة غير متكررة أو أية أمور جوهرية ال تدخل ضمن النشاط الرئيسي للبنك.

تطور األرباح وصافي حقوق املساهمني وسعر السهم واألرباح املوزعة

مبينة في حتليل األداء املالي للبنك.

حتليل املركز املالي للبنك ونتائج أعماله خالل العام 2015

مبني في حتليل األداء املالي للبنك.

التطورات املستقبلية الهامة مبا في ذلك أي توسعات أو مشروعات جديدة ،واخلطة املستقبلية للبنك

مبينة في اخلطة املستقبلية للبنك لعام .2016

أتعاب املدققني لعام 2015
البيان
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(دينار)

أتعاب
التدقيق

استشارات وأتعاب
أخرى

اجملموع

فروع األردن

106,926

38,279

145,205

فروع فلسطني

27,299

27,931

55,230

فرع البحرين

31,849

1,880

33,729

املصرف الدولي للتجارة والتمويل  /سورية

45,092

-

45,092

بنك اإلسكان للتجارة والتمويل  /اجلزائر

62,994

-

62,994

بنك األردن الدولي  /لندن

147,563

21,440

169,003

الشركة املتخصصة للتأجير التمويلي

4,583

-

4,583

شركة املركز املالي الدولي

4,583

3,522

8,105

الشركة األردنية لالستثمارات العقارية واخلدمات التجارية

2,131

-

2,131

اجملموع

433,020

93,052

526,072

التبرعات واملنح لعام 2015
 -1التبرعات النقدية

بلغت قيمة التبرعات النقدية التي قدمها البنك خالل العام  2015حوالي  1.1مليون دينار ،وفيما يلي جدوال ً يبني اجلهات
الرئيسية التي مت التبرع لها:
(دينار)

اجلهة املتبرع لها

مبلغ التبرع

مساهمة البنك في كلفة رعاية حديقة
عبدون

اجلهة املتبرع لها

مبلغ التبرع

240,000

صندوق األمان ملستقبل األيتام

18,000

100,000

منتدى الفكر العربي

15,000

الصندوق األردني الهاشمي للتنمية
البشرية

75,000

مدرسة البكالوريا

15,000

King’s Academy

56,723

جمعية قرى األطفال  SOSاألردنية
(كفالة بيت)

15,000

مؤسسة احلسني للسرطان

50,000

املعهد امللكي للدراسات الدينية

15,000

مديرية األمن العام

42,000

صندوق الشهيد معاذ الكساسبة

14,000

مؤسسة نهر األردن

30,000

تكية أم علي

10,000

شركة أصدقاء مهرجانات األردن

25,000

جمعية سنابل للرعاية الصحية

10,000

مهرجان جرش للثقافة والفنون

20,000

بلدية معان

10,000

جمعية رعاية وتأهيل مبدعي التوحد

20,000

جمعية احلسني  /مركز األردن للتدريب
والدمج الشامل

10,000

معهد غرب آسيا وشمال أفريقيا

20,000

أخرى

230,736

مؤمتر امليثاق االقتصادي العربي

20,000

القيادة العامة للقوات املسلحة األردنية /

اجليش العربي

اجملموع

1,061,459
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 -2التبرعات العينية

بلغت القيمة الدفترية للمواد العينية التي مت التبرع بها خالل عام  2015حوالي  4آالف دينار ،علما ً بأن القيمة االسمية
لهذه املواد بلغت حوالي  398ألف دينار ،واملواد العينية املتبرع بها هي عبارة عن أجهزة حاسوب وأثاث وآالت ،واجلدول التالي
يبني أهم اجلهات التي مت التبرع لها في األردن:

اجلهة املتبرع لها

اجلهة املتبرع لها
مبادرة مركز طالل أبو غزالة إلعادة تهيئة احلواسيب،
وتوزيعها على اجلمعيات اخليرية واملدارس

مدرسة اللنب الثانوية للبنات

جمعية جدارا ألصدقاء اآلثار والتراث  /حكما

مدرسة أم كلثوم األساسية  /الشونة اجلنوبية

جمعية خرجا اخليرية  /حكما

مدرسة الروضة األساسية للبنني  /الشونة اجلنوبية

جمعية الكتة محافظة جرش

مدرسة االستقالل جماعني  /نابلس

جمعية سيدات جرش اخليرية

مدرسة ضرار بن االزور األساسية للبنني  /البتراء

اجلمعية التعاونية ملستخدمي املياه  /إربد

نادي الراية الهاشمية

جمعية املشرفة للتنمية االجتماعية

نادي الفيحاء الرياضي

جمعية مناجم الشيدية التعاونية

نادي املستقبل لالعاقة احلركية

بلدية الضليل

نادي عجلون الرياضي

بلدية اخلالدية

مديرية زراعة محافظة عجلون

بلدية الرصيفة

مكتب بريد الرمثا

بلدية الرمثا

فرقة دير عال للتراث والفنون الشعبية

العقود واملشاريع واالرتباطات التي عقدها البنك املصدر مع الشركات التابعة أو الشقيقة أو احلليفة
أو رئيس مجلس اإلدارة أو أعضاء مجلس اإلدارة أو املدير العام أو أي موظف في الشركة أو أقاربهم

 -1كما هو مبني في اإليضاح رقم  38الوارد في القوائم املالية لعام  ،2015فقد قام البنك بالدخول في معامالت مع كبار
املساهمني وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا ضمن النشاطات االعتيادية للبنك وباستخدام أسعار الفوائد والعموالت
التجارية .إن جميع التسهيالت اإلئتمانية املمنوحة للجهات ذات العالقة تعتبر عاملة ولم يؤخذ لها أي مخصصات.
 -2قام البنك خالل عام  2015بالدخول في عقود مع الشركة املتخصصة للتأجير التمويلي “ شركة تابعة “ لتمويل شراء
آالت عد نقد مببلغ  258,880دينار.

مساهمة البنك في حماية البيئة وخدمة اجملتمع احمللي

واصل البنك خالل عام  2015دعمه للمبادرات البيئية في اململكة ،حيث ساهم في متويل كلفة رعاية حديقة بنك اإلسكان
في منطقة عبدون ،كما عقد البنك اتفاقيات مع بعض الشركات التي توفر احللول البديلة للطاقة وذلك لتقدمي التمويل
الالزم للمواطنني الراغبني بشراء خدمات ومنتجات هذه الشركات.
كما استمر البنك خالل العام بتبني سياسات هادفة في مجال ترشيد استهالك الطاقة واملياه من خالل تطبيق التقنيات
احلديثة في هذا اجملال في الفروع واإلدارات املنتشرة في أنحاء اململكة ،وجتدر اإلشارة إلى أن البنك قام خالل عام  2015بتطبيق
مشروع توليد الكهرباء باستخدام األلواح الشمسية  photo cellفي أحد فروعه.
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االلتزام مبيثاق التحكم املؤسسي

لم يتم االلتزام بنصوص ميثاق التحكم املؤسسي من حيث:
• عدد األعضاء املستقلني في تشكيلة مجلس اإلدارة.
• عدد األعضاء املستقلني في تشكيلة جلنة التدقيق وجلنة الترشيح واملكافآت.
وذلك بسبب أن تركيبة هيكل رأس املال لدى البنك لها خصوصية من حيث أن ستة مساهمني من ذوي الشخصيات
االعتبارية العامة ميلكون  235,323,255سهما ً ومبا نسبته  %93.383من رأس املال ،وهؤالء مؤهلني مبوجب أحكام املادة
 135من قانون الشركات للتمثيل في اجمللس مبا يتناسب مع نسبة مساهماتهم في رأس املال إذا كانت النسبة التي
ميلكونها تؤهلهم لعضوية أو أكثر في اجمللس.

معاجلة شكاوى العمالء

عال من رضا العمالء ،حيث تتولى
يولي بنك اإلسكان أهمية كبيرة ملعاجلة شكاوى العمالء حرصا ً منه على حتقيق مستوى ٍ
وحدة شكاوى العمالء ومن خالل الكادر املؤهل واملدرب لديها دراسة كافة شكاوى العمالء وحتليلها ومعاجلتها والرد عليها،
وقد قامت الوحدة خالل العام  2015مبعاجلة  282شكوى تتعلق بجوانب مختلفة مثل (اخلدمات اإللكترونية ،وأسعار
الفوائد والعموالت والرسوم ،وسلوك التعامل املهني ،والبطاقات االئتمانية ،واحلواالت ،والعقود وشروط التعامل) وذلك وفقا ً
للسياسات واإلجراءات املعتمدة لدى البنك في هذا اجلانب.
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ﳉﻨﺔ ﺍﳊﺎﻛﻤﻴﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﻴﺔ

ﺍﳌﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ

ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺍﳌﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ /
ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ

ﳉﻨﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﺨﻤﻟﺎﻃﺮ

ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺍﳌﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ  /ﺍﺨﻤﻟﺎﻃﺮ

ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ  /ﺩﺍﺋﺮﺓ
ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ

ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ/
ﺩﺍﺋﺮﺓ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ

ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺮﻛﺰ/
ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ  /ﺩﺍﺋﺮﺓ
ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ

ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ/
ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﺨﻤﻟﺎﻃﺮ

ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ /ﺩﺍﺋﺮﺓ
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ

ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ

ﺍﳌﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ

ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺢ
ﻭﺍﳌﻜﺎﻓﺂﺕ

ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ

ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ  /ﺩﺍﺋﺮﺓ
ﺍﳌﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ /
ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ
ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ  /ﺩﺍﺋﺮﺓ
ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ
ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ

ﻧﺎﺋﺐ ﺍﳌﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ  /ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ
ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ /
ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ /
ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ /
ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭﻫﻨﺪﺳﺔ
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ

ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺳﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ /
ﺷﺆﻭﻥ ﺍﳌﺴﺎﻫﻤﲔ

ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﺒﻨﻚ

ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ

ﺍﳌﺪﻗﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ

ﻧﺎﺋﺐ ﺍﳌﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ  /ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ
ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺍﳌﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ /
ﺍﳋﺰﻳﻨﺔ

ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺍﳌﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ /
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ

ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ  /ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ
ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺍﳌﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ /
ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ
ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ  /ﺩﺍﺋﺮﺓ
ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ

ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺍﳌﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ /
ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ

ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ /
ﺩﺍﺋﺮﺓ ﻗﺮﻭﺽ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ

ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ /
ﺩﺍﺋﺮﺓ ﻓﺮﻭﻉ ﺍﻷﺭﺩﻥ
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ﻟـﺠﻨﺔ
ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎﺕ
ﻭﺍﳌﻜﺎﻓﺂﺕ

ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ

ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ

ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﺼﺮﻑ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ/ﺳﻮﺭﻳﺔ

ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ

ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ

ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ
ﺍﳌﺆﺳﺴﻲ )ﺍﳊﻮﻛﻤﺔ(

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ

ﻣﺪﻳﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ
ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ

ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

ﳉﻨﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﺨﻤﻟﺎﻃﺮ

ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ
ﻭﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ

ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ
ﻟﻠﺸﺆﻭﻥ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ
ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﳌﺎﻟﻲ

ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ
ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ
ﺍﳋﺰﻳﻨﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ

ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ
ﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ

ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ

ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ

ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ
ﻟﻠﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
ﻭﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ

ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ

ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ
ﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ
ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ

ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ

ﻭﺣﺪﺓ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ

ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ

ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ
ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺎﺕ

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﺨﻤﻟﺎﻃﺮ
ﺃﻣﻦ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
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ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ

ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﳋﺰﻳﻨﺔ

ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ

ﺍﳌﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ
ﺑﺎﻹﻳﺠﺎﺭ

ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ
ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻠﻮﺍﺯﻡ
ﻭﺍﻷﻣﻦ

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ

ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ

ﻣﻠﺤﻖ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﺒﻨﻚ ﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ /ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ

ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺳﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ

ﺳﻜﺮﺗﺎﺭﻳﺎ ﺍﳌﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ
ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ
ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺨﺎﻃﺮ
ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻣﻦ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ
ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ

ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ
ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ

145

ﺍﳌﺪﻳﺮ ﺍﳌﺎﻟﻲ

ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ

ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ

ﻣﺪﻳﺮ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ

ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ

ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ
ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ

ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳋﺰﻳﻨﺔ

ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ
ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ

ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ

ﺭﺋﻴﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﺨﻤﻟﺎﻃﺮ

ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﺨﻤﻟﺎﻃﺮ

ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ

ﳉﻨﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﺨﻤﻟﺎﻃﺮ ﻭﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ

ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ

ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﺒﻨﻚ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ  /ﻟﻨﺪﻥ

ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ

ﺃﻣﲔ ﺳﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ

ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ

ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ
ﻭﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ
ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ

146

ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ
ﻣﻜﺘﺐ ﺇﺭﺑﺪ

ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ

ﺍﳌﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ

ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ
ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ

ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺇﺩﺍﺭﻱ

ﻣﺤﺎﻣﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ

ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻣﺒﻴﻌﺎﺕ

ﻣﺤﺎﺳﺐ

ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺗﺴﻮﻳﻖ
ﻣﻨﺪﻭﺑﻮ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻭﻣﺮﺍﺳﻞ

ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻭﺣﺪﺓ
ﺍﳌﺒﻴﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ

ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻣﺤﺎﺳﺐ

ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻣﺒﻴﻌﺎﺕ

ﺃﻣﲔ ﺳﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ

ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺘﺄﺟﻴﺮ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ

ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﺗﺄﺟﻴﺮ ﲤﻮﻳﻠﻲ

ﺳﻜﺮﺗﻴﺮﺓ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ

ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺗﺄﺟﻴﺮ
ﺭﺋﻴﺴﻲ

ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﺮ

ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺗﺄﺟﻴﺮ

ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺗﺄﺟﻴﺮ

ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺗﺄﺟﻴﺮ
ﺳﻜﺮﺗﻴﺮﺓ

ﻣﻮﻇﻒ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
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ﺿﺎﺑﻂ ﺍﻣﺘﺜﺎﻝ

ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ

ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ

ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ

ﻭﺣﺪﺓ
ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ

ﻫﻴﺌﺔ ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﻦ

ﺍﳌﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ

ﻧﺎﺋﺐ ﺍﳌﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ

ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﳌﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ

ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ

ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﳌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ

ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ
ﻭﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ
ﻭﺣﺪﺓ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ

ﻭﺣﺪﺓ ﺍﳋﺰﻳﻨﺔ
ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ

ﻭﺣﺪﺓ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ
ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
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ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﻦ

ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﻦ

ﻫﻴﺌﺔ ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﻦ

ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ

ﻋﻀﻮ

ﻋﻀﻮ

ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ

دليل الفروع احمللية واخلارجية
والبنوك والشركات التابعة
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فروع بنك الإ�سكان للتجارة و التمويل  -الأردن

اسم الفرع

هاتف املقسم
الرئيسي

06-5005555

الرقم الفرعي

5095
3885
3890
4058
4064
4085
3889

املركز الرئيسي
شارع سليمان النابلسي
اللويبدة
املدينة
جبل عمان
جبل احلسني
الوحدات
مجمع انطالق السفريات
اخلارجية
ماركا
شارع قريش
جبل التاج

حي األمير حسن

الهاشمي الشمالي
رأس العني
األشرفية
احلاووز
النزهة
املدينة الرياضية
السالم
اجملمع التجاري
شارع األمير محمد
طارق
أبو نصير

4474

4103
3981
4121

4130

4047
4143
3917
4160
4039
4169
4779
2365
5941
4187
4194

العنوان
عمان  -العبدلي  -شارع مجلس األمة
عمان  -مشروع تطوير العبدلي  -شارع سليمان النابلسي
عمان  -العبدلي  -شارع سليمان النابلسي  -بناية رقم 183
عمان  -شارع امللك حسني -بناية رقم 33
عمان  -جبل عمان  -شارع األمير محمد  -بناية رقم 252
عمان  -جبل احلسني  -شارع خالد بن الوليد  -بناية رقم 121
عمان  -الوحدات  -شارع األمير احلسن  -بناية رقم 263
عمان  -ضاحية احلاج حسن  -مبنى مؤسسة الضمان
اإلجتماعي  /فرع جنوب عمان
عمان  -ماركا  -شارع امللك عبد اهلل  -بناية رقم 423
عمان  -شارع قريش  -بناية رقم 45
عمان  -جبل التاج  -شارع التاج  -بناية رقم 76
عمان  -ماركا اجلنوبية  -حي الربوة  -شارع صالح الهمالن -
مجمع اخلصيب
عمان  -الهاشمي الشمالي -شارع البطحاء -مجمع جوهرة البطحاء
عمان  -رأس العني  -شارع القدس  -بناية رقم 10
عمان  -األشرفية  -شارع اإلمام الشافعي  -بناية رقم 52
عمان  -جبل عمان  -شارع عمر بن اخلطاب  -بناية رقم 104
عمان -النزهة  -شارع سعيد بن املسيب  -بناية رقم 28
عمان  -منطقة املدينة الرياضية  -شارع الشهيد  -بناية رقم 35
عمان  -جبل اللويبدة  -شارع كلية الشريعة  -بناية رقم 8
عمان -الشميساني  -شارع امللكة نور
عمان  -شارع  9شعبان  -طلعة احلايك
عمان  -منطقة طارق  -شارع طارق  -مقابل حلويات النجمة
عمان  -أبو نصير -شارع ابن هدية  -حي البسالة

إحداثيات مواقع الفروع
()Coordinates
دائرة عرض
خط طول

البريد اإللكتروني
31.96103
31.96303
31.96056
31.95401
31.95477
31.96462
31.92592

31.92113
31.97965
31.94673
31.95282
31.95693
31.97574
31.94335
31.93721
31.94829
31.97419
31.98749
31.95727
31.97136
31.95168
32.00270
32.05247

Latitude

35.91165
35.90528
35.91536
35.93172
35.91491
35.92163
35.93813

35.93455
35.98427
35.93285
35.95528
35.97755
35.95514
35.92226
35.93331
35.92220
35.92624
35.90217
35.92052
35.90758
35.92780
35.94008
35.87929

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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الرقم الفرعي

06-5005555

هاتف املقسم
الرئيسي

فروع بنك الإ�سكان للتجارة و التمويل  -الأردن

اسم الفرع

حي نزال

عبدون

بارك بالزا

الصويفية

جاليريا مول

اجلاردنز

الشميساني

قصر شبيب

أم أذينة

اجلبيهة

الفحيص

السلط

صويلح

سحاب

أبو علندا

اجلويدة

مرج احلمام

ناعور

املوقر

تالع العلي

مدينة امللك عبد اهلل الثاني

4202
4211
4884
4221
3862
4233
4246
4255
4274
4284
4294
3714
4305
4320
4334
4030
3921
4347
3828
4357
4370

العنوان
عمان  -حي نزال  -شارع بني ثقيف  -بناية رقم 6
عمان  -عبدون  -شارع القاهرة  -بناية رقم 100
عمان  -الصويفية  -شارع صالح سحيمات  -مجمع بارك بالزا
عمان  -الصويفية  -السوق التجاري  -شارع محمود عبيدات
عمان  -الصويفية  -جاليريا مول

عمان -تالع العلي  -شارع وصفي التل  -بناية رقم 18
عمان  -الشميساني  -شارع عبد احلميد شومان  -بناية رقم 18
الزرقاء  -شارع امللك حسني  -مجمع بنك االسكان  -بناية رقم 96
عمان -أم اذينه  -شارع سعد بن أبي وقاص  -بناية رقم 47

عمان -اجلبيهة  -شارع عبد اهلل علي اللوزي
الفحيص  -العاللي  -شارع امللك عبد اهلل الثاني
السلط  -شارع امليدان

عمان  -صويلح  -شارع األميرة راية بنت احلسني  -بناية رقم 26
عمان  -سحاب  -شارع األمير حسن

عمان  -أبو علندا  -شارع إبراهيم الراشد احلنيطي  -بناية رقم 32
عمان  -اجلويدة  -شارع مأدبا  -عمارة الوليد
عمان  -مرج احلمام  -شارع نويران  -دوار الدلة
ناعور  -مثلث حي الشهيد  -مقابل موقف الباصات
عمان  -املوقر  -قرب دوار الشهيد صالح اخلريشا

عمان  -تالع العلي  -شارع وصفي التل  -بناية رقم 193
عمان  -سحاب  -مدينة امللك عبد اهلل الثاني الصناعية

إحداثيات مواقع الفروع
()Coordinates
خط طول
دائرة عرض
Longitude
Latitude
31.93614
31.95356
31.95851
31.95852
31.95953
31.98394
31.96798
32.06366
31.96794
32.02209
32.00182
32.03933
32.02336
31.87155
31.90290
31.87917
31.89412
31.86952
31.81177
31.99303
31.85259

35.91569
35.87937
35.86907
35.86533
35.86155
35.88998
35.89745
36.08439
35.87724
35.86599
35.77737
35.72857
35.84156
36.00453
35.96215
35.93285
35.83853
35.82152
36.10625
35.86269
36.00758

البريد اإللكتروني
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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الرقم الفرعي

06-5005555

هاتف املقسم
الرئيسي

فروع بنك اإلسكان للتجارة و التمويل  -األردن

اسم الفرع

البقعة
شارع احلرية
املقابلني
القويسمة
البيادر
ضاحية األمير راشد
الزرقاء
إربد
شارع األمير نايف  /إربد
عجلون
املفرق
اجملمع الغربي  /املفرق
جرش
مادبا
دير عال
الغويرية
الرصيفة
الرمثا
شارع الشهيد وصفي التل /الرمثا
الشونة الشمالية
املعبر الشمالي
الشونة اجلنوبية
دير أبي سعيد
حكما

4380
4898
4382
3952
4399
3837
4415
4939
4422
3943
4445
3874
4451
4979
4468
3789
4484
4487
3844
3965
3865
4505
3978
4521

العنوان
عمان  -مخيم البقعة  -مقابل مسجد صالح الدين
عمان  -املقابلني  -شارع احلرية  -بناية رقم 140
عمان  -املقابلني  -شارع بشر بن البراء  -بناية رقم 13
عمان  -القويسمة  -شارع إبن الفرات  -بناية رقم 79
عمان  -بيادر وادي السير  -شارع حسني صوبر  -بناية رقم 58
عمان – ضاحية األمير راشد – شارع األميرة ثروت
الزرقاء  -الوسط التجاري  -شارع السلطان عبد احلميد
إربد  -شارع الهاشمي -قرب مسجد الهاشمي
إربد  -شارع األمير نايف  -بناية األوقاف
عجلون  -شارع القلعة  -مقابل مبنى البلدية
املفرق  -شارع امللك طالل
املفرق  -شارع امللك عبداهلل الثاني  -مجمع اخلط احلجازي
جرش  -شارع وصفي التل  -مقابل دوار القيروان
مادبا  -شارع امللك عبد اهلل
دير عال  -الصواحلة  -شارع أبو عبيدة
الزرقاء  -الغويرية  -ملتقى شارع امللك غازي وشارع اجلزائر  -بناية رقم 51
الزرقاء  -الرصيفة  -شارع امللك حسني  -بناية رقم 184
الرمثا  -وسط البلد  -شارع ناصر الطالق
الرمثا  -شارع الشهيد وصفي التل -مقابل مستشفى الرمثا احلكومي
الشونة الشمالية  -شارع امللك فيصل
جسر الشيخ حسني  -األغوار الشمالية
الشونة اجلنوبية  -شارع السلط  -مجمع الدوائر احلكومية
دير أبي سعيد  -شارع امللك حسني
إربد  -شارع حكما  -مثلث حنينا

إحداثيات مواقع الفروع

Longitude

خط طول

()Coordinates

دائرة عرض

Latitude

32.07646
31.89537
31.90590
31.91776
31.95442
31.96793
32.06194
32.55709
32.55599
32.33277
32.34302
32.34472
32.28214
31.71853
32.18395
32.07223
32.01815
32.56160
32.56647
32.61007
32.49741
31.90027
32.50411
32.56922

35.84185
35.91653
35.91056
35.94836
35.83863
35.84419
36.09196
35.85564
35.85219
35.75162
36.20877
36.20583
35.89494
35.79256
35.62135
36.09445
36.04166
36.01133
36.01545
35.60973
35.57792
35.62122
35.68454
35.85809

البريد اإللكتروني
br046@hbtf.com.jo
br047@hbtf.com.jo
br047@hbtf.com.jo
br048@hbtf.com.jo
br049@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

اسم الفرع

هاتف املقسم
الرئيسي

06-5005555

احلصن
حطني
إيدون
املشارع
كفرجنة
شارع فلسطني
الكرامة

عوجان

شارع اجليش
الكرمية
اليرموك
العقبة
شويخ مول
الطفيلة
معان
املدورة
الكرك
البوتاس
البتراء
الشوبك
مؤتة
احلسا

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  -احلصن  -شارع إربد عمان
الزرقاء  -مخيم حطني  -شارع امللك حسني  -بناية رقم 452
إربد  -ايدون  -الشارع الرئيسي
إربد  -املشارع  -الشارع الرئيسي  -مقابل بلدية املشارع  -عمارة طالل الغزاوي
عجلون  -كفرجنة  -الشارع الرئيسي
إربد  -شارع فلسطني  -دوار الشهيد وصفي التل
الكرامة  -الشارع الرئيسي
الزرقاء  -عوجان  -مثلث عوجان  -بناية رقم  - 2مقابل املؤسسة
اإلستهالكية العسكرية
الزرقاء  -شارع اجليش  -خلف مجمع امللك عبد اهلل
الكرمية  -الشارع الرئيسي
إربد  -شارع شفيق ارشيدات
العقبة  -شارع الكورنيش
العقبة  -مبنى شويخ مول
الطفيلة  -الشارع الرئيسي
معان  -شارع امللك حسني
املدورة  -مركز حدود املدورة
الكرك  -مبنى البلدية  -شارع النزهه
الكرك  -غور املزرعة  -املدينة السكنية
وادي موسى  -الشارع الرئيسي  -دوار الشهيد
الشوبك  -جنل  -الشارع الرئيسي
مؤتة  -شارع اجلامعة
احلسا  -املدينة السكنية  -السوق التجاري اجلديد

إحداثيات مواقع الفروع

()Coordinates

دائرة عرض

خط طول

البريد اإللكتروني
32.48774
32.00715
32.50813
32.44052
32.29815
32.55461
31.95287

32.02902
32.06325
32.27536
32.54230
29.52611
29.54389
30.83691
30.19577
29.19314
31.18518
31.24487
30.32098
30.51918
31.09143
30.85554

Latitude

35.88387
36.00723
35.85631
35.59588
35.70425
35.84791
35.58023

36.07322
36.09600
35.59847
35.85064
35.00178
35.01563
35.60570
35.73526
36.07291
35.70357
35.52909
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

154

هاتف املقسم
الرئيسي

06-5005555

الرقم الفرعي

العنوان
الرصيفة  -اجلبل الشمالي  -شارع امللك عبد اهلل الثاني  -بناية رقم 218
عمان  -مطار امللكة علياء الدولي
الزرقاء  -الضليل  -شارع اجليش  -مثلث قصر احلالبات
عمان  -شارع األمير احلسن  -مقابل كلية حطني  -بناية رقم 431
إربد  -بداية شارع البارحة  -مقابل مبنى بلدية إربد
معان  -منجم الشيدية
عمان  -أم السماق  -شارع أوصرة  -بناية رقم 17
األزرق الشمالي  -شارع بغداد الرئيسي
الزرقاء  -حي معصوم  -شارع عبد احلميد شرف -دوار امللك عبداهلل الثاني
عمان  -شارع عبد اهلل غوشة  -بناية رقم 15
عمان  -شارع عرار  -بناية رقم 89
الكرك  -القصر  -الشارع الرئيسي  -بجانب متصرفية القصر
إربد  -مدينة احلسن الصناعية
عمان  -ضاحية الرابية  -شارع محمود الطاهر  -بناية رقم 7
عمان  -شارع عبد اهلل غوشة  -مجمع احلسيني  -بناية رقم 55
عمان  -سوق اخلضار املركزي  -بجانب املدخل الرئيسي
إربد -شارع امللك عبداهلل الثاني -دوار القبة
إربد  -شارع عبداحلميد شرف  -إربد مول
عمان  -شارع ابن خلدون (مستشفى اخلالدي)  -بناية رقم 54
عمان  -تالع العلي  -شارع املدينة املنورة  -بناية رقم 194
عمان  -سيتي مول  -طابق البنوك

فروع بنك اإلسكان للتجارة و التمويل  -األردن

اسم الفرع

اجلبل الشمالي
املطار
الضليل
اإلذاعة
البارحة
الشيدية
أم السماق
األزرق الشمالي
حي معصوم
األطفال
وادي صقرة
القصر
مدينة احلسن الصناعية
الرابية
عبد اهلل غوشة
السوق املركزي
دوار القبة
إربد مول
زهران
املدينة املنورة
سيتي مول
شارع املدينة الطبية

4686
5546
4697
3738
3791
4715
4728
4735
4740
3776
4756
4764
3980
3744
4782
4793
4828
3406
3765
4908
4041
4846
عمان  -شارع امللك عبد اهلل الثاني -قرب دوار خلدا  -بناية رقم 185

إحداثيات مواقع الفروع

Longitude

خط طول

()Coordinates

دائرة عرض

Latitude

32.02807
31.72172
32.13201
31.90831
32.55658
29.93113
31.98204
31.88292
32.07795
31.96141
31.95649
31.31025
32.49966
31.97616
31.96722
31.86445
32.54566
32.54104
31.95226
31.98745
31.98010
31.99716

36.03617
35.98568
36.27267
35.93840
35.84700
36.13713
35.84745
36.83278
36.07463
35.85690
35.91388
35.74346
36.02096
35.88479
35.85505
35.95769
35.85664
35.84452
35.90151
35.86693
35.83700
35.83093

البريد اإللكتروني
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
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

اسم الفرع

هاتف املقسم
الرئيسي

06-5005555

إحداثيات مواقع الفروع

()Coordinates

املنطقة احلرة  /الزرقاء

حديقة بنك اإلسكان  /عبدون

الزرقاء اجلديدة

ضاحية الياسمني

شارع مكة

بوابة السلط

تاج مول

اجليزة

شارع الثالثني  /إربد

احلسينية

الفرع املتنقل

أتوستراد الزرقاء

اخلدمات البنكية اخلاصة

البنك الفوري

العنوان

4839

4115

4918

4954

4958

4989

3805

3811

3821

3854

5542

3870

4003

06 - 5200400

البريد اإللكتروني

الزرقاء  -ساحة البنوك  -املنطقة احلرة
عمان  -شارع سعد عبده شموط
الزرقاء  -الزرقاء اجلديدة  -شارع مكة  -مجمع الكردي بالزا

ضاحية الياسمني  -شارع جبل عرفات  -بناية رقم 13
عمان  -شارع مكة  -مجمع احلسيني  -بناية رقم 141
السلط  -مدخل السلط  -إشارة الدبابنة  -مقابل محكمة
السلط الشرعية
عمان  -شارع سعد عبده شموط  -تاج مول
اجليزة  -شارع املطار الرئيسي  -قرب مجمع الدوائر احلكومية
إربد  -املنطقة الشرقية  -حي األندلس  -مجمع الروسان التجاري
معان  -احلسينية  -مبنى بلدية احلسينية
الزرقاء  -وادي احلجر  -طريق األوتستراد  -منطقة الدوائر احلكومية

عمان  -الدوار اخلامس  -شارع رياض املفلح  -بناية رقم 7
عمان  -شارع  9شعبان  -طلعة احلايك

الرقم الفرعي

Latitude

32.09013
31.94104
32.08576
31.91937
31.97540
32.05742
31.94085
31.70847
32.55455
30.59482
32.04512
31.95871
31.95168

دائرة عرض

Longitude
36.21464
35.88410
36.08672
35.89410
35.86042
35.74710
35.88788
35.95087
35.86309
35.79829
36.09374
35.88881
35.92780

خط طول

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
br140@hbtf.com.jo
br145@hbtf.com.jo
br152@hbtf.com.jo
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العنوان

شارع القدس  -عمارة باديكو هاوس  -ص ب 1473
شارع البريد  -عمارة ركب  /ص .ب 1473
شارع الشهداء  -برج فلسطني  /ص .ب 5010
دوار احلسني  -عمارة احلواري  /ص.ب 1660
شارع وادي التفاح  -دوار املنارة  /ص.ب 285
اخلليل  -شارع اخلليل  -القدس الرئيسي  /ص .ب 1
رام اهلل  -الشارع العام  -بجوار الدوار الرئيسي  /ص.ب 40
غزة  -دوار أبو حميد  -شارع جالل  /ص.ب 7073
شارع أبو بكر  /ص.ب 50
شارع املهد  -سيتي سنتر  /ص.ب 30
اخلليل  -يطا  -شارع رقعة  -بجوار مركز األمن

رام اهلل  -ترمسعيا  -مجمع أبو رسالن التجاري  /ص.ب 4
اخلليل  -الظاهرية  -قرب مركز أمن الظاهرية

رام اهلل  -شارع القدس  -عمارة باديكو هاوس  -ص ب 1473

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

الهاتف

+ 970 2 2945500

+ 970 2 2945500

+ 970 8 2826322

+ 970 9 2386060

+ 970 2 2250055

+ 970 2 2299602
+970 2 2945500
+970 8 2079401

+ 970 4 2505223
+970 2 2740375

+ 970 2 2273301

+ 970 2 2805263

+ 970 2 2266778

+ 970 2 2945500

+973 17 225227

اسم الفرع

اإلدارة اإلقليمية  -فلسطني

رام اهلل

غزة

نابلس

اخلليل

حلحول

بير زيت

خان يونس

جنني

بيت حلم

يطا

ترمسعيا

الظاهرية

املاصيون

فرع البحرين

فروع بنك اإلسكان للتجارة والتمويل  -خارج األردن
البريد اإللكتروني
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
br410@hbtf.com.jo
br411@hbtf.com.jo
br412@hbtf.com.jo
br413@hbtf.com.jo

bahrain@hbtf.com.jo
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الهاتف

اسم البنك

اإلدارة العامة

احلجاز

الباكستان

داما روز

اليرموك

حوش بالس

دوما

مشروع دمر

احلريقة

جرمانا

قصاع

املزة

التجارة

الفردوس

الزبداني

املصرف الدولي للتجارة والتمويل  /سورية
العنوان

+ 963 11 23880000
+ 963 11 2260500
+ 963 11 23880000
+ 963 11 2241140
+ 963 11 6376400
+ 963 11 6212241
+ 963 11 5750766
+ 963 11 3123671
+ 963 11 2260222
+ 963 11 5615020
+ 963 11 4430195
+ 963 11 6117086
+963 11 4434210
+ 963 11 2327081
+ 963 11 7111792

دمشق  -السبع بحرات  -شارع الباكستان  /ص.ب 10502
املوقع اإللكترونيwww.ibtf.com.sy :
البريد اإللكترونيinfo@ibtf.com.sy :

دمشق  -ساحة احلجاز
دمشق  -شارع الباكستان  -مقابل مطعم املرايا
دمشق -أبو رمانة  -فندق داما روز
دمشق  -شارع اليرموك  -ساحة الريجة
دمشق  -اتوستراد درعا  -مقابل التاون سنتر
دمشق  -دوما
دمشق  -مشروع دمر  -سوق الشام املركزي
دمشق  -ساحة احلريقة
دمشق  -ساحة الرئيس
دمشق  -برج الروس
دمشق  -املزة  -مقابل نادي اجلالء
دمشق  -كورنيش التجارة
دمشق  -شارع الفردوس -امتداد ساحة احملافظة
الزبداني  -شارع احملطة  -مقابل نقابة املهندسني
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مساكن برزة

حمص

طرطوس

فيصل

الشيراتون

اجلميلية

الشيخ جنار

شهباء مول

درعا

حماة

محردة

احلسكة

الالذقية

السويداء

القامشلي

دير الزور

املصرف الدولي للتجارة والتمويل  /سورية
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

اسم البنك

العنوان
دمشق  -مساكن برزة  -مقابل مشفى حاميش
حمص  -مبنى خزانة تقاعد املهندسني
طرطوس  -شارع املصارف
حلب  -شارع امللك فيصل
حلب  -فندق الشيراتون
حلب  -اجلميلية
حلب  -املدينة الصناعية  -الشيخ جنار
حلب  -شهباء مول
درعا  -شارع هنانو
حماة  -شارع العلمني
حماة  -محردة  -شارع غادة شعاع  -بجانب نادي محردة الرياضي
احلسكة  -ساحة الرئيس  -شارع صالح الدين
الالذقية  -شارع بغداد
السويداء  -ساحة تشرين
القامشلي  -دوار القوتلي
دير الزور -الشارع العام  -مقابل سينما الكندي
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اسم الفرع

اإلدارة العامة

دالي إبراهيم
البليدة
وهران
سطيف
دار البيضاء
بجاية

قسنطينة

بنك األردن الدولي  /لندن

بنك اإلسكان للتجارة والتمويل  /اجلزائر

الهاتف

+ 213 21 918785

+ 213 21 918885
+ 213 25 401033
+ 213 41 342704
+ 213 36 834953
+ 213 21 754684
+ 213 34 113351
+ 213 56 1615832

+ 44 20 3 144 0200

العنوان

اجلزائر  16 -شارع أحمد واكد  -دالي إبراهيم
املوقع اإللكترونيwww.housingbankdz.com :
اجلزائر  16 -شارع أحمد واكد  -دالي إبراهيم
اجلزائر  61 -شارع العربي اتبسي بلدية البليدة  -البليدة

اجلزائر  10 -شارع تعاونية الباهية  /حي السالم  -وهران
اجلزائر  20 -شارع أول نوفمبر  - 1954سطيف
اجلزائر  59 -شارع محمد خميستي  -دار البيضاء
اجلزائر  -جتزئة كرمي بلقاسم التعاونية العقارية  45مسكن  -بجاية
اجلزائر  -للوش نهج حمو بلحاج مصطفى رقم  06سيدي مبروك  -قسنطينة
Moreau House, 116 Brompton Road, Knightsbridge, London SW3 1JJ
املوقع اإللكترونيwww.jordanbank.co.uk :

البريد االلكتروني
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

املوقع
اإللكتروني

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

البريد
اإللكتروني

info@jordanbank.co.uk

Agence-107@housingbankdz.com

الهاتف

اإلدارة العامة

مكتب إربد

الشركات التابعة لبنك اإلسكان للتجارة والتمويل
العنوان

+ 962 6 5521230

+ 962 2 7250308

اسم الشركة

املتخصصة للتأجير
التمويلي

أم أذينة  -شارع سعد بن أبي وقاص  -عمارة  - 41مبنى بنك اإلسكان للتجارة
والتمويل  /ص.ب  1174عمان 11118 -
إربد -شارع امللك عبداهلل الثاني -دوار القبة

املركز املالي الدولي
 + 962 6 5696724الشميساني  -مجمع بنك اإلسكان  -الطابق الثاني  /ص.ب  940919عمان info@ifc.com.jo www.ifc.com.jo 11194 -
جبل عمان  -طلوع احلايك  -مبنى األمانة سابقا ً  -الطابق السابع
األردنية لالستثمارات العقارية واخلدمات التجارية + 962 6 5005555

الهاتف

اسم املكتب

طرابلس  /ليبيا

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

العنوان

+ 218 213350610

أبو ظبي  /اإلمارات

بغداد  /العراق

مكاتب التمثيل
البريد اإللكتروني
hbtfLibya@hbtf.com.jo

+ 971 26268855

+964 7901328647

hbtfAbudhabi@hbtf.com.jo

طرابلس  -برج طرابلس  -البرج األول  -الطابق  - 15مكتب  / 155ص.ب 91270
أبو ظبي  -شارع الشيخ خليفة  -بناية معالي حمودة بن علي  -الطابق  - 12مكتب
 / 1201ص.ب 44768
بغداد  -شارع العرصات الهندية  -محلة رقم  929شارع  - 30رقم البناية  108حي بابل
ifaham@hbtf.com.jo

