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كلمة رئي�س جمل�س الإدارة

ح�سرات امل�ساهمني الكرام،،
والثالثني  التا�سع  ال�سنوي  التقرير  حل�سراتكم  اأُقدم  اأن  ي�سرين  الإدارة  جمل�س  عن  بالنيابة 
البنك خالل  التي حّققها  الإجنازات  اأهّم  والتمويل، مت�سّمنًا  للتجارة  الإ�سكان  بنك  ملجموعة 
العام 2012، حيث جاءت اأرباح هذا العام مب�ستويات جيدة لتعزز موقع البنك و�سالبة مركزه 
املايل وقوة قاعدته الراأ�سمالية، وتوؤكد على التح�سن امل�ستمر يف م�ستويات جودة اأ�سوله، وما كان 
لهذه الإجنازات اأن تتحقق اإل بالإدارة احل�سيفة والولء املتزايد من عمالء البنك واملوظفني.

البيئة العامة للعمل
عبة خالل عام 2012، حيث تفاقمت اأزمة الديون ال�سيادية يف اأوروبا  ا�ستمّر تاأثري الّظروف ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية ال�سّ
يدخل يف مرحلة  اأن  بع�سها  كاد  التي  الأوروبي  الحتاد  دول جمموعة  للعديد من  الئتماين  الت�سنيف  عليها من خف�س  ترتب  وما 
النكما�س، وارتفعت جمّددًا اأ�سعار الّنفط عامليًا لتزيد من معدلت الت�سخم يف كثري من الدول، وتباطاأت وترية النمو القت�سادي يف 

بع�س الدول العربية نتيجة عدم ال�ستقرار ال�سيا�سي والأمنّي فيها.
ومل يكن القت�ساد الأردين خالل العام 2012 مبناأًى عن تلك الأحداث والتطورات حيث كان لها العديد من الآثار ال�سلبية عليه، ومن 
اأبرزها تفاقم عجز املوازنة والزيادة يف حجم املديونية وتراجع اأر�سدة الحتياطيات الأجنبية لدى البنك املركزي الأردين. ورغم 

ذلك، فاإنه ُيتوقع اأن ي�سجل القت�ساد الأردين منوًا حقيقيًا قدره %3.

الأداء املايل للبنك
حّقق البنك خالل عام 2012 نتائج اأف�سل مما كانت عليه يف العام ال�سابق، حيث بلغت الأرباح ال�سافية قبل ال�سريبة 142.2 مليون 
دينار ُمقابَل 135.7 مليون دينار حتّققت يف ال�ّسنة ال�ّسابقة، وبلغت الأرباح ال�سافية بعد ال�سريبة 104.5 مليون دينار ُمقابَل 100 مليون 
دينار حتّققت يف ال�سنة ال�سابقة. وعماًل بال�سيا�سة املتحفظة التي ينتهجها البنك يف الّتعامل مع القرو�س غري العاملة مّت ال�ستمرار 
�سات اإ�سافية مببلغ  �سات مريحة وكافية ملواجهة اأّية خماطر قد تنجم عن تعّث بع�س القرو�س، حيث مّت ر�سد خم�سّ يف بناء خم�سّ

64.8 مليون دينار.

2012 وبارتفاع  7091.6 مليون دينار يف نهاية عام  اإذ بلغ ر�سيد املوجودات  وُتظهر امليزانية العامة للبنك قوة ومتانة مركزه املايل، 
مقداره 153.7 مليون دينار ون�سبته 2.2% عن العام املا�سي، وبلغ ر�سيد اإجمايل الودائع 5566.8 مليون دينار وبارتفاع مقداره 191.8 
181.8 مليون دينار  2683.9 مليون دينار وبارتفاع مقداره  3.6%، فيما بلغ �سايف حمفظة الت�سهيالت الئتمانية  مليون دينار ون�سبته 
ون�سبته 7.3%، بينما بلغ ر�سيد حقوق امللكية 1046.7 مليون دينار. وقد حتّققت هذه النتائج الإيجابية بالرغم من انخفا�س �سعر �سرف 
اللرية ال�سورية، وتاأثري ذلك على امليزانية املجمعة لبنك الإ�سكان نتيجة دمج بنود ميزانية امل�سرف الدويل للتجارة والتمويل / �سورية 
بنك تابع ” �سمن البنود املقابلة لها يف امليزانية املوحدة لبنك الإ�سكان، حيث انخف�ست قيمة اللرية ال�سورية خالل عام 2012  “ وهو 

بن�سبة %28.
رات املالءة املالّية لدى البنك، حيث بلغت ن�سبة كفاية راأ�س املال 19% وهي تزيد عن  اإلى جانب هذه الإجنازات حتقق منّو يف موؤ�سِّ
الن�سبة املقّررة من جلنة بازل البالغة 8% وعن الن�سبة املطلوبة من البنك املركزي الأردين البالغة 12% مما يعك�س متانة البنك وقوة 
مركزه املايل. وارتفع العائد على املوجودات اإلى 1.49%، كما ارتفع العائد على حقوق امللكية اإلى 10%. وبلغت ن�سبة ال�ّسيولة %148 
بزيادة 48% عن احلد الأدنى املقبول ح�سب تعليمات البنك املركزي، وبلغت ن�سبة القرو�س اإلى ودائع العمالء 56.8%. كما حت�سن 
2012، وهو م�ستوى جيد قيا�سًا  العام  36.1% خالل  اإلى   2011 38.6% خالل عام  الكفاءة )ن�سبة امل�ساريف / الدخل( من  موؤ�سر 

بامل�ستويات املتحققة لدى البنوك املحلية والإقليمية.
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اأّما على �سعيد ن�ساط البنك خارج الأردن، فقد حققت الفروع اخلارجية يف كّل من البحرين وفل�سطني خالل عام 2012 منّوًا جيدًا 
وارتفاعًا يف الأرباح والودائع والقرو�س والّت�سهيالت الئتمانية مقارنًة مع ما كانت عليه يف العام املا�سي، وجاءت نتائج البنوك الّتابعة 
يف اجلزائر وبريطانيا جيدة اأي�سًا، اأما بالن�سبة للبنك التابع يف �سورية “ امل�سرف الدويل للتجارة والتمويل ” فقد تاأّثر اأداوؤه كما هو 
متوّقع نتيجة الظروف ال�سعبة التي متر بها ال�سقيقة �سورية، لكن املركز املايل لهذا امل�سرف بقي �سليمًا حيث يحتفظ مبالءة جيدة 
ون�سبة �سيولة منا�سبة. كما وا�سلت مكاتب التمثيل يف كل من العراق والإمارات وليبيا القيام بدور مميز يف ت�سويق خدمات البنك من 

خالل تعزيز العالقات مع العمالء. 
وتاأكيدًا لدور البنك الرائد يف ال�سوق امل�سريف املحّلي، فقد مت خالل العام تو�سيع مظلة خدمات ومنتجات البنك من خالل تطوير 
وطرح العديد من املنتجات واخلدمات اجلديدة مبا يتنا�سب مع احتياجات العمالء مبختلف �سرائحهم، كما قام البنك خالل العام 
بافتتاح خم�سة فروع جديدة لي�سل اإجمايل عدد فروعه اإلى 116 فرعًا، مدعومة باأكرب �سبكة �سراف اآيل و�سل عددها اإلى 194 جهازًا 

يف نهاية عام 2012، حيث اأكد البنك بذلك �سدارته لل�سوق امل�سريف يف الأردن يف جمال التفرع الداخلي.
ومن م�سادر العتزاز الإ�سارة اإلى احتفاظ البنك باملوقع الأول يف حجم ودائع التوفري بالعملة املحلية بح�سة بلغت 42.2%، كما متكن 
من احل�سول على ح�سة جيدة مبوؤ�سر اإجمايل املوجودات وبن�سبة 15.5% من اإجمايل موجودات القطاع امل�سريف يف الأردن، و%15.8 

من ودائع العمالء، و12.2% من الت�سهيالت الئتمانية املبا�سرة.
وا�ستنادًا للنتائج اجليدة التي حّققها البنك، فاإن جمل�س الإدارة يو�سي للهيئة العامة للم�ساهمني بتوزيع اأرباح على امل�ساهمني عن 

العام 2012 مببلغ 63 مليون دينار اأي بن�سبة 25% من القيمة ال�سمية لل�سهم.

احلاكمية املوؤ�س�سية
يلتزم البنك بتطبيق قواعد احلاكمية املوؤ�س�سية وفق اأف�سل املعايري واملمار�سات الدولية، ويعتمد يف ممار�سة اأن�سطته واأعماله درجة عالية 
من ال�سفافية والإف�ساح والنزاهة جتاه املجتمع وامل�ساهمني والعمالء، بالإ�سافة اإلى تبّني �سيا�سات ح�سيفة يف اإدارة املخاطر واعتماد 

اأنظمة رقابة داخلية وتبني �سيا�سات مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب تن�سجم مع متطلبات ال�سلطات الرقابية واملعايري الدولية. 

خدمة املجتمع املحلي 
2012 بالعديد من املبادرات  اإدارة البنك موا�سّلة القيام بامل�سوؤوليات املجتمعية، حيث قام البنك خالل عام  ومن م�سادر اعتزاز 
والإجنازات لدعم الأن�سطة ذات الطابع الجتماعي، اإذ مّت تقدمي الدعم والتربع لعدد من املراكز واملوؤ�س�سات ال�سحية والتعليمية 
والثقافية والفنية والجتماعية والإن�سانية والريا�سية والبيئية، بالإ�سافة اإلى رعاية ودعم بع�س املوؤمترات والندوات العلمية والفكرية 

التي ت�ستهدف خدمة وتطوير موؤ�ّس�سات املجتمع املدين مبختلف اأن�سطتها وغاياتها.
اأرجو اأن اغتنم هذه الفر�سة لأعرب عن بالغ ال�سكر والتقدير للبنك املركزي الأردين على دعمهم امل�ستمر للقطاع امل�سريف يف الأردن 
مبا �ساعد هذا القطاع من املحافظة على قّوته املالية يف هذه الظروف ال�سعبة، كما اأقدم ال�سكر لهيئة الأوراق املالية حلر�سهم على 
اإدارة �سوق راأ�س املال بعناية. وال�سكر اخلا�س للم�ساهمني وعمالء البنك الأعزاء على ثقتهم الغالية، التي تبقى حافزًا  رئي�سيًا للعمل 
من اأجل املحافظة على هذه الثقة. وكّل ال�سكر والتقدير لالأخوة الزمالء اأع�ساء جمل�س الإدارة على دورهم ودعمهم املتوا�سل يف 
�سبيل تقدم البنك وا�ستمرار ازدهاره، كما اأن ال�سكر مو�سول لالإدارة التنفيذية مبختلف م�ستوياتها، على مثابرتهم الدائمة وجهودهم 

املخل�سة يف خدمة هذه املوؤ�س�سة مبا يهدف تقدمها ورفعتها وا�ستمرار تطورها.
هذا مع خال�س الأماين لبلدنا العزيز مبزيد من التقدم والزدهار والرفعة وال�سوؤدد بقيادة �ساحب اجلاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن 

احل�سني، راعي بناء دولة الأردن احلديثة، حفظه اهلل ذخرًا لبلدنا واأمتنا.

واللـه ويل التوفيق

                                                                                                                                                                              د. مي�سيل مارتو
                                                                                    رئي�س جمل�س الإدارة





وادي الموجب
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ت )2008 ـ 2012(
الل ال�سنوا

خ
جارة والتمويل 

لإ�سكان للت
ك ا

جموعة بن
ت املالية الرئي�سية مل

طور املوؤ�سرا
خ�س ت

مل
املبالغ مباليني الدنانري*

البيان / ال�سنة
2008

2009
2010

2011
2012

جمموع املوجودات
5,430.6

6,090.4
6,679.7

6,938.0
 7,091.6 

ودائع العمالء
3,764.5

4,430.4
4,808.6

4,833.9
 4,727.2 

القرو�س والت�سهيالت الإئتمانية )بال�سايف(
2,341.7

2,368.6
2,449.1

2,502.1
 2,683.9 

حقوق امللكية
911.0

966.5
1,023.9

1,048.6
 1,046.7 

يل الدخل
اإجما

245.2
260.4

264.0
300.7

 327.3 

الربح قبل ال�سريبة
142.0

97.0
116.4

135.7
 142.2 

الربح بعد ال�سريبة
101.3

66.6
88.4

100.0
 104.5 

الأرباح النقدية املوزعة
63.0

50.4
63.0

63.0
**63.0

حل�سة الأ�سا�سية لل�سهم من ربح ال�سنة )دينار(
ا

0.383
0.238

0.313
0.349

0.373

ح�سة ال�سهم من الأرباح املوزعة )دينار(
0.250

0.200
0.250

0.250
0.250

�سعر ال�سهم يف نهاية العام )دينار(
8.330

7.150
8.100

8.000
 8.260 

= 1.4104 دولر اأمريكي
ين 

  * الدينار الأرد
% من القيمة ال�سمية لل�سهم.

  ** اأرباح مقرتح توزيعها على امل�ساهمني عن عام 2012 بن�سبة 25
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حتليل نتائج الأعمال
متكن البنك خالل عام 2012 من حتقيق اأرباح �سافية قبل ال�سريبة بلغت 142.2 مليون دينار، اأي بزيادة مقدارها 6.5 مليون دينار 
ون�سبتها 4.8% عن اأرباح عام 2011، يف حني بلغت الأرباح ال�سافية بعد ال�سريبة 104.5 مليون دينار، اأي بزيادة مقدارها 4.5 مليون 
اأمواله بكفاءة عالية وتطبيقًا  البنك على توظيف  الأرباح قدرة  النمو يف  ويوؤكد هذا  ال�سابق،  العام  اأرباح  4.5% عن  دينار ون�سبتها 
لالإ�سرتاتيجية التي ينتهجها يف تنويع م�سادر الدخل وجمالت ال�ستثمار، الأمر الذي اأدى اإلى زيادة الإيرادات وتر�سيد امل�ساريف 

�سمن امل�ستويات املقبولة. 
وتثبت هذه النتائج من جديد قدرة البنك على التعامل بكفاءة واقتدار مع امل�ستجدات واملتغريات املحلية والإقليمية والدولية، وتوؤكد 

عمق الثقة بالبنك من قبل امل�ساهمني والعمالء واملوظفني على حٍد �سواء.

تطور الأرباح

وفيما يلي تفا�سيل النتائج الت�سغيلية التي حققها البنك خالل العام 2012: 
ارتفع اإجمايل الدخل من 300.7 مليون دينار خالل عام 2011 اإلى 327.3 مليون دينار خالل عام 2012، اأي بزيادة مقدارها 26.6   •

مليون دينار ون�سبتها %8.8.
ارتفع الدخل من العمولت والإيرادات الت�سغيلية الأخرى من 73 مليون دينار خالل عام 2011 لي�سل اإلى 76.7 مليون دينار خالل   •

عام 2012 اأي بزيادة مقدارها 3.7 مليون دينار ون�سبتها 5.1%، ومن اجلدير ذكره اأن الدخل من العمولت والإيرادات الت�سغيلية 
الأخرى قد �سكل ما ن�سبته 23.4% من اإجمايل الدخل خالل العام 2012.

ارتفع �سايف اإيرادات الفوائد والعمولت من 236.6 مليون دينار خالل عام 2011 اإلى 271.6 مليون دينار خالل العام 2012، اأي   •
بزيادة مقدارها 35 مليون دينار ون�سبتها %14.8.

ارتفع اإجمايل امل�سروفات من 165 مليون دينار خالل عام 2011 اإلى 185.1 مليون دينار خالل عام 2012، اأي بزيادة مقدارها   •
20.1 مليون دينار ون�سبتها 12.2%، ويعود ال�سبب الرئي�سي يف هذه الزيادة اإلى قيام البنك خالل عام 2012 باأخذ خم�س�س تدين 

2011، وقد قام البنك بتكوين هذه املخ�س�سات يف  46.3 مليون دينار لعام  64.8 مليون دينار مقابل  ت�سهيالت ائتمانية مببلغ 
اإطار ال�سيا�سة الواعية التي يطبقها للتحوط جتاه املخاطر املحتملة من جهة والتزامه بتعليمات البنك املركزي الأردين واجلهات 

الرقابية يف الدول التي يعمل بها من جهة اأخرى.
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حتليل املركز املايل
منت موجودات البنك مبقدار 153.7 مليون دينار وبن�سبة 2.2% عما كانت عليه يف نهاية عام 2011 لت�سل اإلى 7.1 مليار دينار يف نهاية عام 
2012، وحتققت هذه الزيادة على الرغم من انخفا�س موجودات امل�سرف الدويل للتجارة والتمويل / �سورية “ اأحد بنوك املجموعة ” مبا 

يعادل 363 مليون دينار نتيجة انخفا�س �سعر �سرف اللرية ال�سورية من جهة وانخفا�س حجم اأعماله من جهة اأخرى، ومن اجلدير ذكره 
يف هذا املجال اأن البنك يحتفظ مبزيج متوازن من م�سادر الأموال وا�ستخداماتها �سمن منظومة اإدارته لل�سيولة والربحية.

اإجمايل الودائع
ارتفع ر�سيد اإجمايل الودائع )ودائع العمالء وودائع البنوك واملوؤ�س�سات امل�سرفية( لدى البنك خالل عام 2012 مببلغ 191.8 مليون 
دينار وبن�سبة 3.6% عن ر�سيد نهاية عام 2011 لي�سل اإلى 5566.8 مليون دينار يف نهاية عام 2012 رغم اأثر تراجع ودائع العمالء 
لدى امل�سرف الدويل للتجارة والتمويل / �سورية مبا يعادل 241 مليون دينار والذي جنم عن انخفا�س �سعر �سرف اللرية ال�سورية 

وانخفا�س اأر�سدة الودائع هناك.
ومن اجلدير ذكره يف هذا الإطار اأن البنك قد حافظ خالل عام 2012 على ريادته ل�سوق ودائع التوفري بالعملة املحلية يف القطاع 
امل�سريف الأردين، حيث �سكلت ودائع التوفري بالدينار الأردين لدى البنك ما ن�سبته 42.2% من اإجمايل اأر�سدة هذه احل�سابات لدى 

البنوك يف الأردن يف نهاية عام  2012 مقابل 41.6% عام 2011.
وعند حتليل هيكل ودائع العمالء وفقًا للجهة املودعة، فقد �سكلت ودائع الأفراد ما ن�سبته 73.9% من اإجمايل اأر�سدة ودائع العمالء 
20.6% مقابل        ن�سبته  ” ما  والكبرية  واملتو�سطة  “ ال�سغرية  ال�سركات  ودائع  �سكلت  2011، يف حني  74.7% عام  2012 مقابل  عام 

20.8%، و�سكلت الودائع احلكومية ما ن�سبته 5.5% مقابل %4.5.

التوزيع الن�سبي لودائع العمالء

اأما عند حتليل هيكل ودائع العمالء ح�سب نوع الوديعة، فقد �سكلت احل�سابات اجلارية وحتت الطلب ما ن�سبته 25.9% من اإجمايل 
اأر�سدة ودائع العمالء يف نهاية عام 2012 مقابل 24.3% عام 2011، يف حني �سكلت ودائع التوفري ما ن�سبته 31.9% مقابل %29.7، 

و�سكلت الودائع لأجل وخا�سعة لإ�سعار ما ن�سبته 42.2% مقابل %46.
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الت�سهيالت الئتمانية املبا�سرة 
اإلى  لي�سل   2011 عام  نهاية  عن   %8.1 ون�سبته  دينار  مليون   221 مقداره  ارتفاعًا  املبا�سرة  الئتمانية  الت�سهيالت  اإجمايل  �سجل 
اأر�سدة املخ�س�سات والفوائد املعلقة فاإن ر�سيد الت�سهيالت الئتمانية املبا�سرة  2012، وبعد تنزيل  مليار دينار يف نهاية عام   2.9

7.3% عن ر�سيد نهاية  181.8 مليون دينار ون�سبتها  2012، اأي بزيادة مقدارها  2.7 مليار دينار يف نهاية عام  ي�سبح  “بال�سايف” 
العام املا�سي، وجاءت هذه الزيادة يف الت�سهيالت الئتمانية رغم اأثر انخفا�س حجم حمفظة الئتمان لدى امل�سرف الدويل للتجارة                       

والتمويل / �سورية مبا يعادل 200 مليون دينار ب�سبب انخفا�س قيمة اللرية ال�سورية وانخفا�س حجم حمفظة الت�سهيالت هناك.
ولدى حتليل هيكل اإجمايل الت�سهيالت الئتمانية وفقًا للجهة املقرت�سة، فقد �سكلت الت�سهيالت املمنوحة لالأفراد ما ن�سبته %17.7 
واملتو�سطة  “ال�سغرية  لل�سركات  املمنوحة  الت�سهيالت  �سكلت  2012، يف حني  عام  نهاية  الئتمانية يف  املحفظة  ر�سيد  اإجمايل  من 
والكبرية” ما ن�سبته 47.3%، و�سكلت الت�سهيالت والقرو�س العقارية ما ن�سبته 22.6%، يف حني �سكلت الت�سهيالت املمنوحة للحكومة 

والقطاع العام ما ن�سبته %12.4. 

حقوق امللكية 
متكن البنك من املحافظة على قاعدته الراأ�سمالية املتينة، مبا ي�سمن املحافظة على مالءة مالية بن�سبة عالية، اإذ ارتفع اإجمايل 
حقوق م�ساهمي البنك من 938.6 مليون دينار يف نهاية العام 2011 لي�سل اإلى 950.8 مليون دينار يف نهاية عام 2012 وبارتفاع مقداره 
12.2 مليون دينار ون�سبته 1.3%، وباإ�سافة حقوق الأقلية “غري امل�سيطرين” يف ال�سركات والبنوك التابعة اإلى حقوق م�ساهمي البنك 

فاإن ر�سيد حقوق امللكية للمجموعة ككل و�سل اإلى 1046.7 مليون دينار يف نهاية عام 2012. 

تطور اأهم بنود قائمة املركز املايل 
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حتليل موؤ�سرات الأداء العام
اأدت التطورات الإيجابية املتحققة يف قائمة املركز املايل وبيان الدخل اإلى حت�سن موؤ�سرات اأداء البنك، وفيما يلي خال�سة لأهم املوؤ�سرات: 

ارتفع معدل العائد على املوجودات )ROaA( ب�سكل طفيف من 1.47% خالل عام 2011 اإلى 1.49% خالل العام 2012، كما ارتفع   •
معدل العائد على حقوق امللكية )ROaE( من 9.7% خالل عام 2011 اإلى 10% خالل عام 2012. ومن اجلدير ذكره اأن هذه العوائد 

تعد من اأعلى العوائد املتحققة لدى القطاع امل�سريف يف الأردن. 
بلغت ن�سبة كفاية راأ�س املال 19% يف نهاية عام 2012، متجاوزة وبهام�س جيد احلد الأدنى الذي تتطلبه معايري جلنة بازل والبالغ   •

8%، وكذلك احلد الأدنى املطلوب من البنك املركزي الأردين والبالغ 12%، الأمر الذي يعك�س قوة املتانة املالية للبنك. 

متكن البنك من املحافظة على ن�سبة �سيولة عالية بلغت 148% يف نهاية عام 2012، وهي اأعلى من احلد الأدنى للن�سبة املطلوبة   •
من قبل البنك املركزي الأردين البالغة %100.

حت�سن موؤ�سر الكفاءة )ن�سبة امل�ساريف/الدخل( من 38.6% خالل عام 2011 اإلى 36.1% خالل العام 2012، ويعترب هذا امل�ستوى   •
جيد مقارنة مع الن�سب لدى القطاع امل�سريف املحلي والإقليمي.

ارتفع �سعر ال�سهم من 8 دنانري يف نهاية عام 2011 ليغلق على �سعر 8.26 دينار يف نهاية عام 2012، حمققًا بذلك زيادة ن�سبتها   •
3.3% وبهذا الرتفاع فقد بلغت القيمة ال�سوقية “ لأ�سهم راأ�سمال البنك” حوايل 2.1 مليار دينار يف نهاية عام 2012، وهو ما 

يوؤكد بو�سوح ثقة امل�ستثمرين وامل�ساهمني يف هذه املوؤ�س�سة القوية والعريقة.
ارتفع العائد الأ�سا�سي على ال�سهم من 0.349 دينار عام 2011 اإلى 0.373 دينار عام 2012، بارتفاع ن�سبته %6.9.  •

الو�سع التناف�سي 
اأثبت البنك على مدى الأعوام املا�سية قدرته على العمل و�سط بيئة تناف�سية �سديدة، ويعود ذلك اإلى �سمعته املمتازة، واإلى متانة وقوة 
مركزه املايل وقاعدة راأ�سماله الكبرية، و�سبكة فروعه املحلية مدعومة ب�سبكة وا�سعة من اأجهزة ال�سراف الآيل، وتقدمي اخلدمات 
امل�سرفية ب�سورة متجددة ومتطورة، هذا اإ�سافة اإلى انت�سار البنك اخلارجي “ فروع خارجية وبنوك تابعة ” وقد �ساهم كل ذلك باأن 
ي�سع البنك مبوقع “اخليار الأف�سل” لقاعدة عري�سة من العمالء، الأمر الذي عزز قدرة البنك التناف�سية، واأكد ح�سوره الريادي 

لدى القطاع امل�سريف يف الأردن، من حيث التميز يف الأداء، والتميز يف تقدمي اخلدمات واملنتجات وو�سائل تقدميها.
 وفيما يلي ملحة موجزة عن املواقع الريادية التي احتلها البنك كما هو الو�سع يف نهاية عام 2012 بال�سوق امل�سريف يف الأردن:

حافظ البنك على مركز ال�سدارة من حيث اأر�سدة ح�سابات التوفري بالعملة املحلية وبح�سة �سوقية بلغت 42.2%، وبذلك متكن   •
البنك، ولأكث من ثالثني عامًا، من املحافظة على مركزه الأول كوعاء ادخاري لودائع التوفري يف اململكة. 

حافظ البنك على مركز ال�سدارة من حيث �سبكة فروعه والبالغ عددها 116 فرعًا، وبح�سة �سوقية بلغت 14.4%، وهو املركز   •
الذي تبواأه البنك منذ عام 1978، اأي بعد اأقل من اأربعة اأعوام على تاأ�سي�سه.

�سوقية   • وبح�سة  جهازًا،   194 عددها  والبالغ  لديه  الآيل  ال�سراف  اأجهزة  �سبكة  حيث  من  ال�سدارة  مركز  على  البنك  حافظ 
جتاوزت 16%، وبذلك تكون �سبكة اأجهزة ال�سراف الآيل هي الأو�سع والأكث انت�سارًا يف اململكة.

حافظ البنك على �سدارته ل�سوق البطاقات البال�ستيكية )الفيزا اإلكرتون والفيزا الئتمانية(، وبح�سة �سوقية بلغت %14.5.   •
احتل البنك املرتبة الثانية مبعيار جمموع اأر�سدة املوجودات، وبح�سة �سوقية بلغت ن�سبتها %15.5.  •
احتل البنك املرتبة الثانية مبعيار جمموع ودائع العمالء، وبح�سة �سوقية بلغت ن�سبتها %15.8.  •
احتل البنك املرتبة الثانية مبعيار جمموع الت�سهيالت الئتمانية، وبح�سة �سوقية بلغت ن�سبتها %12.2.  •

اأما على �سعيد الو�سع التناف�سي يف املوؤ�سرات النوعية، فقد ح�سل البنك وخالل م�سريته الناجحة على العديد من الت�سنيفات الئتمانية 
الرفيعة امل�ستوى من عدة موؤ�س�سات دولية، كما متكن البنك من املحافظة على ريادته يف جمال التكنولوجيا امل�سرفية، من خالل تطبيق 
جمموعة من الأنظمة الالزمة لت�سيري عمليات الفروع والإدارات ومبا يتوافق ويتواكب مع اأحدث امل�ستجدات التكنولوجية. وجتدر الإ�سارة 

اإلى اأن البنك ح�سل خالل ال�سنوات املا�سية على جمموعة كبرية من اجلوائز و�سهادات التقدير املحلية والإقليمية والدولية.





وادي رم
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اخلدمات امل�سرفية ال�سخ�سية 
اأّكد البنك خالل عام 2012 ح�سوره القوي واملتزايد يف �سوق اخلدمات امل�سرفية ال�سخ�سية )Retail Banking(، ويّت�سح ذلك من 
خالل تعزيز �سبكة الفروع و�سبكة اأجهزة ال�سراف الآيل وقنوات التوزيع الإلكرتونية املنت�سرة يف خمتلف اأنحاء اململكة، عالوة على 

تطوير وطرح العديد من املنتجات واخلدمات لتلبية احتياجات العمالء.

النت�سار امل�سريف 
انطالقًا من حر�س البنك على حتقيق املزيد من الّتقارب مع العمالء وت�سهيل الو�سول اإليهم يف اأماكن تواجدهم، فقد وا�سل البنك 
خالل عام 2012 التو�سع يف �سبكة الفروع امل�سرفية واأجهزة ال�سراف الآيل املتطورة، حيث �سهد العام اإ�سافة خم�سة فروع جديدة 
هي: فرع �سارع الثالثني / اإربد، وفرع اجليزة، وفرع تاج مول، وفرع بوابة ال�سلط، وفرع �سويخ مول / العقبة لي�سل بذلك جمموع عدد 
الفروع العاملة يف اململكة اإلى 116 فرعًا، موّزعة يف كافة مناطق اململكة، ومن بني جمموع هذه الفروع هناك اأربعة فروع تتواجد يف 
جتمعات ومراكز الت�سوق التجارية “املولت”، حيث ميتد دوام عمل هذه الفروع طيلة اأيام الأ�سبوع مبا يف ذلك اأيام اجلمعة وال�سبت 
والعطل والأعياد الر�سمية من ال�ساعة العا�سرة �سباحًا وحتى ال�ساعة العا�سرة لياًل، وبذلك يكون البنك قد عزز من قوة انت�ساره 
وموا�سلة امتالكه لأكرب �سبكة فروع يف الأردن وبح�سة �سوقية من اإجمايل عدد فروع البنوك يف الأردن جمتمعة بلغت حوايل %14.4. 
اأما �سبكة اأجهزة ال�سراف الآيل، فقد و�سل عددها اإلى 194 جهازًا ليحافظ البنك كذلك على امتالكه لأكرب �سبكة اأجهزة �سراف 

اآيل وبح�سة �سوقية جتاوزت %16.
ومن اجلدير ذكره يف هذا املجال اأن اإجمايل عدد فروع البنك يف الأردن واخلارج بلغ 129 فرعًا، بالإ�سافة اإلى فروع البنوك التابعة 

يف كل من �سورية واجلزائر وبريطانيا والبالغ عددها 36 فرعًا.

فرع �سارع الثالثني / اإربد

فرع �سويخ مول / العقبةفرع اجليزة

فرع تاج مول
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اخلدمات امل�سرفية الإلكرتونية 
بهدف تقدمي اخلدمات لعمالء البنك اأينما كانوا ب�سهولة وي�سر من دون حاجة لزيارة فروع البنك وعلى مدار ال�ساعة وطوال اأيام 
الأ�سبوع، فقد حر�س البنك على موا�سلة تطوير قنوات التوزيع الإلكرتونية املختلفة من خالل تقدمي اخلدمات امل�سرفية عرب البنك 
الفوري )Call Center( ومن خالل �سبكة الإنرتنت والأجهزة اخللوية والر�سائل الق�سرية، حيث تتمثل هذه اخلدمات على �سبيل املثال 
مبا يلي: ت�سديد املدفوعات بالطرق الإلكرتونية، وح�سول العمالء على معلومات عن ح�ساباتهم وحتويل الأر�سدة بني ح�ساباتهم، 
الق�سرية  الن�سية  الر�سائل  اإر�سال  وخدمة  ال�سيكات،  دفاتر  وطلب  العمالت،  بكافة  واخلارجية  الداخلية  احلوالت  اإ�سدار  وطلب 

)SMS( لهم لإ�سعارهم باحلركات التي تتم على ح�ساباتهم فور تنفيذ اأي عملية عليها.

جودة اخلدمة والعناية بالعمالء
�سة خالل العام 2012 موؤ�سرات جيدة عن م�ستوى جودة اخلدمات  اأظهرت درا�سة ر�سا العمالء التي اأجرتها اإحدى ال�سركات املتخ�سّ
التي يقدمها البنك للعمالء، مبا يوؤكد ال�سمعة احل�سنة والثقة العالية التي يتمتع بها البنك لدى جمهور العمالء، كما اأظهرت درا�سة 
�سة اأي�سًا ارتفاع م�ستوى اأداء تقدمي اخلدمات يف فروع البنك مقارنًة  املت�سوق اخلفي التي مت تنفيذها من قبل �سركة خارجية متخ�سّ

مع اخلدمات املماثلة لدى القطاع امل�سريف يف الأردن.

جوائز ح�سابات التوفري 
قام البنك خالل العام باإجراء تطوير على نظام جوائز ح�سابات التوفري للمحافظة على تفرد البنك مبوقع ال�سدارة يف هذا املجال، 
كونه �ساحب الريادة يف اإدخال نظام اجلوائز اإلى ال�سوق امل�سرفية املحلية، حيث مّت تطوير نظام ال�ّسحب على اجلوائز ليبلغ جمموع 

مبالغ اجلوائز ال�سهرية 500 األف دينار توزع على العمالء الفائزين على النحو التايل:
اجلائزة ال�سهرية الكربى بقيمة 150 األف دينار.   •
اجلائزة الثانية بقيمة 50 األف دينار.  •
اجلائزة اليومية بقيمة 10 اآلف دينار.  •
جوائز تر�سية بقيمة 50 األف دينار )موزعة على 100 فائز بواقع 500 دينار لكل جائزة(.  •
جوائز تر�سية بقيمة 50 األف دينار )موزعة على 500 فائز بواقع 100 دينار لكل جائزة(.   •

   هذا بالإ�سافة اإلى قيام البنك باإجراء ال�سحب على جوائز كربى يف منا�سبات اأ�سبحت معروفة للعمالء مثل جوائز �سهر رم�سان 
الف�سيل وجوائز نهاية العام، وقد �ساهم كل ذلك يف اجتذاب املزيد من العمالء املدخرين.  

بطاقات الإ�سكان 
الرتويجية  احلمالت  بف�سل  وذلك  اململكة،  يف  البال�ستيكية  البطاقات  �سوق  يف  الريادي  موقعه   2012 عام  خالل  البنك  عزز  كما 
والعرو�س الت�سجيعية املقدمة من البنك حلاملي البطاقات ال�سادرة عنه، هذا وتتميز البطاقات التي ي�سدرها البنك باأنها ذات 

موا�سفات اأمنية عالية وتلبي احتياجات �سريحة وا�سعة من العمالء.
كما جتدر الإ�سارة اإلى اأنه قد مت النتهاء من حتويل كافة بطاقات الفيزا اإلكرتون اإلى بطاقات ذكية )EMV(، وبذلك اأ�سبحت البطاقات 
التي ي�سدرها البنك ذات موا�سفات اأمنية عالية وتتمتع بحماية كبرية، وعلى �سوء ذلك قام البنك برفع �سقوف املبالغ التي ميكن 

ا�ستغاللها من خالل البطاقات �سواء لعمليات ال�سراء اأو لل�سحب النقدي.
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املنتجات اجلديدة
كّثف البنك خالل عام 2012 حمالته الرتويجية املوّجهة لكافة �سرائح العمالء بهدف م�ساعدتهم على تغطية متطلباتهم واحتياجاتهم 
املنتجات  من  العديد  وطرح  القائمة  خدماته  تطوير  على  البنك  حر�ص  كما  مناف�سة،  وباأ�سعار  مي�سرة  ب�سروط  املختلفة  التمويلية 

واخلدمات اجلديدة، كان من اأهمها:

منتج قر�س الأعمال: يوفر هذا املنتج خيارات متويلية وا�سعة ومتعددة ل�سريحة ال�سركات واملوؤ�س�سات ال�سغرية واملهنيني واحلرفيني 
واأ�سحاب الأعمال الأفراد، ب�سقف متويل ي�سل اإلى 70 األف دينار “بدون �سمانات وبدون كفيل” ولفرتة �سداد ت�سل لغاية 5 �سنوات 

بالإ�سافة اإلى التاأمني املجاين على امل�ساريع �سد اأخطار احلريق وال�سرقة.

ن هذا املنتج �سريحة  برنامج تق�سيط امل�سرتيات: مُيكِّ
وا�سعة من عمالء البنك من ذوي الرواتب املحولة له من 
تق�سيط م�سرتياتهم ال�سخ�سية واملنزلية بال�سعر النقدي 
اأخرى،  اإ�سافية  اأية كلف  اأو  الفوائد  لكلف  دون حتملهم 
وذلك من خالل التعاون مع �سبكة وا�سعة من ال�سركات 
تتمثل  مي�سرة  متويلية  وب�سروط  التجارية  واملحالت 
بتمويل ي�سل لغاية خم�سة اآلف دينار وبفرتة �سداد ت�سل 
لغاية 5 �سنوات وبدون كفيل بالإ�سافة اإلى ميزة التاأمني 

على احلياة جمانًا.

 2012 العام  خالل  مّت  اإك�سرب�س:  اأمريكان  بطاقات 
امل�ستوى  ذات  اإك�سرب�س”  اأمريكان  “بطاقات  اإطالق 
من  بالعديد  البطاقات  هذه  وتتمتع  املميز،  العاملي 
ال�سرية  من  العالية  الدرجة  ذلك  ومن  المتيازات 
اإمكانية  حلامليها  البطاقات  هذه  توّفر  كما  واحلماية، 
جمانًا،  املطارات  يف  العمالء  كبار  ل�سالت  الدخول 
واخل�سومات  املزايا  من  الإ�ستفادة  اإلى  بالإ�سافة 

احل�سرية لدى الفنادق واملنتجعات ال�سياحية العاملية.

�سريحة  املنتج  هذا  ن  مُيكِّ ال�سيارات:  قرو�س  منتج 
املواطنني  من  كانوا  �سواء  الأفراد  العمالء  من  وا�سعة 
�سيارة  امتالك  من  الأردن  يف  املقيمني  الأجانب  من  اأم 
تتمثل  ومي�سرة  �سهلة  �سروط  وفق  م�ستعملة،  اأو  جديدة 
كفيل،  وبدون  دينار،  األف   100 لغاية  ي�سل  بتمويل 
التقديرية  القيمة  100% من  لغاية  ت�سل  وبن�سبة متويل 
ونقل  الرتخي�س  وم�ساريف  ال�سامل  والتاأمني  لل�سيارة 
امللكية، ولفرتة �سداد ت�سل لغاية 10 �سنوات، بالإ�سافة 
اإلى التاأمني على حياة املقرت�س جمانًا، مع منح العميل 
بطاقة ائتمانية بدون ر�سوم اإ�سدار طوال عمر القر�س، 
كما يتيح هذا املنتج فر�س التاأهل وامل�ساركة بال�سحوبات 
اآلف دينار   10 على العديد من اجلوائز النقدية بقيمة 

لكل جائزة �سمن فرتات ومواعيد ال�سحوبات املختلفة. 
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الأعمال امل�سرفية لل�سركات واملوؤ�س�سات
على الرغم من ا�ستمرار حالة عدم ال�ستقرار التي �سهدتها املنطقة ومازالت، وتبعات هذه احلالة على القت�ساد الأردين، ا�ستمر 
ال�سركات الكبرية واملتو�سطة وال�سغرية يف  اإلى  البنك بتقدمي اخلدمات امل�سرفية ب�سكل عام واخلدمات القرا�سية ب�سكل خا�س 
خمتلف القطاعات القت�سادية وفق �سيا�سة ائتمانية ح�سيفة تاأخذ بالعتبار احلد قدر الإمكان من الآثار ال�سلبية لتلك التبعات على 

اأعمال البنك.   
90% من عدد  اأهمية كبرية يف القت�ساد الأردين، حيث ت�سكل ما يزيد على  ونظرًا ملا تتمتع به ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة من 
ال�سركات العاملة يف اململكة، وتوظف حوايل 75% من عدد العاملني يف القطاع اخلا�س، فقد اأولى البنك اأهمية خا�سة لهذه ال�سركات 
من خالل توفري برامج متويلية متكاملة لها. ولت�سهيل القيام بهذه املهمة فقد قام البنك بف�سل التبعية الإدارية لإقرا�س ال�سركات 
ال�سغرية عن اإقرا�س ال�سركات املتو�سطة، حيث مت اإحلاق تبعية اإقرا�س ال�سركات ال�سغرية لقطاع الفروع، وذلك لت�سريع وت�سهيل 
�سني بتمويل ال�سركات  اإجراءات املنح لل�سركات ال�سغرية بحيث تكون عالقتها مع الفروع مبا�سرة، كما مّت تعيني �سباط ائتمان متخ�سّ

ال�سغرية يف عدد من الفروع التي تتمّيز مناطقها بكثافة الطلب على هذا النوع من الت�سهيالت.
اخلا�سة  واخلارجية  املحلية  التمويل  اتفاقيات  اإطار  يف  التمويلي  ن�ساطه  بتفعيل   2012 عام  خالل  قام  البنك  اأن  وُيذكر 
البحار                                                                             وراء  ملا  اخلا�س  ال�ستثمار  موؤ�س�سة  مع  املوّقعة  التفاقية  ذلك  ومن  واملتو�سطة  ال�سغرية  ال�سركات  اأعمال  بتنمية 
)Overseas Private Investment Corporation, OPIC(، بالإ�سافة اإلى زيادة حجم التعامل وال�سقوف القائمة مع ال�سركة الأردنية 

ل�سمان القرو�س. كما �سارك البنك خالل عام 2012 بعدد من قرو�س التجمعات البنكية لتمويل م�ساريع حملية واإقليمية.
اأما على �سعيد متويل عمليات التجارة الدولية، فقد مت خالل عام 2012 توقيع اتفاقية برنامج ت�سهيل التجارة الدولية مع البنك الأوروبي 
لإعادة الإعمار والتنمية )EBRD(، الذي يهدف اإلى �سمان عمليات التجارة الدولية بني البنوك امل�سرتكة يف هذا الربنامج والدول التي 
يغطيها، وجتدر الإ�سارة يف هذا املجال اإلى اأّن بنك الإ�سكان هو البنك الأول يف الأردن الذي ين�سم اإلى هذا الربنامج   “ كبنك معزز”.  

خدمات اخلزينة وال�ستثمار
اإذ متّكن من تلبية احتياجات عمالئه بكفاءة،  اأداًء متميزًا يف جمال خدمات ال�ستثمار واخلزينة،   2012 حّقق البنك خالل العام 
العاملية  املالية  الأ�سواق  �سادت  التي  اليقني  عدم  حالة  من  الرغم  على  وذلك  املقدرة،  املبالغ  فاقت  جمزية  عوائد  بذلك  حمققًا 

والإقليمية، خا�سة يف اأجواء تفاقم اأزمة الديون ال�سيادية يف اأوروبا.  
ومتّكن البنك خالل العام من اإدارة ال�سيولة املتوافرة لديه ب�سكل مريح مع احلفاظ على ن�سبة �سيولة فاقت احلد الأدنى املقبول من 
البنك املركزي الأردين، وكان لعمليات اخلزينة دورًا فاعاًل يف اإدارة كلف م�سادر الأموال مبا مكن البنك من متويل الأن�سطة املختلفة 
بتكلفة منخف�سة، كما وا�سل البنك القيام بدوٍر ريادي يف �سوق الودائع ما بني البنوك و�سوق التداول بالعمالت الأجنبية يف ال�سوق 

املحلية، مبا �ساهم يف منو هام�س �سايف الفائدة واإدارة املركز املايل للمجموعة مب�ستوى عايل من الكفاءة. 
كما متكن البنك خالل عام 2012 من تعزيز قاعدة عمالئه يف جمال خدمات اخلزينة، من خالل موا�سلة تقدمي جمموعة وا�سعة 
من اخلدمات واملنتجات يف جمال التعامل بالعمالت الأجنبية واملعادن الثمينة والعقود الآجلة، وخدمات الو�ساطة يف الأ�سواق املالية 
وخدمات اإدارة املحافظ ال�ستثمارية، و�سناديق ال�ستثمار امل�سرتك، واأمانة ال�ستثمار. كذلك قام  والدولية”،  والإقليمية  “املحلية 
البنك خالل العام مبراجعة وتعديل ال�سيا�سة ال�ستثمارية املعتمدة لديه مبا ين�سجم مع املتغرّيات يف الأ�سواق املالية والنقدية املحلية 

والدولية ومبا يلبي متطلبات ال�سلطات الرقابية والأعراف الدولية. 
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العالقة مع البنوك املرا�سلة واملوؤ�س�سات املالية
يف اإطار �سعي البنك لتنمية اإيراداته من العمولت الناجتة عن تقدمي اخلدمات املتعلقة بعمليات التجارة الدولية واخلدمات امل�سرفية 
اخلارجية، مت تكثيف اجلهود يف جمال توطيد العالقات مع املوؤ�س�سات املالية والبنوك املرا�سلة وبناء عالقات عمل مع جمموعة جديدة 
من البنوك يف عدد من الدول، حيث قام فريق من البنك بجولت ت�سويقية اإلى عدد كبري من البنوك واملوؤ�س�سات املالية بهدف زيادة حجم 
التعامالت بني هذه البنوك واملوؤ�س�سات مع البنك على م�ستوى املجموعة “ فروع بنك الإ�سكان يف الأردن وفل�سطني والبحرين والبنوك 

اخلارجية التابعة يف كل من �سورية واجلزائر ولندن” وقد حققت هذه اجلهود نتائج جيدة انعك�ست على اإيرادات البنك واأرباحه.
اأهمها  اإطار تعزيز ح�سور البنك يف املوؤمترات واملحافل الدولية ذات العالقة، �سارك البنك يف العديد من املوؤمترات الدولية  ويف 
اللتقاء بعدد كبري من  2012، حيث مت  اأول  ت�سرين  اأكتوبر /  التي عقدت يف طوكيو خالل �سهر  الدويل  النقد  اجتماعات �سندوق 

م�سوؤويل البنوك واملوؤ�س�سات املالية امل�ساركة يف املوؤمتر لبحث ومناق�سة الأمور امل�سرتكة وتعزيز عالقات العمل املتبادلة.
ومن اجلدير بالذكر اأن البنك يرتبط بعالقات عمل مميزة مع �سبكة وا�سعة من البنوك املرا�سلة  يتجاوز عددها 400 بنكًا وموؤ�س�سة 

مالية، منت�سرة يف اأكث من 70 دولة حول العامل.

التواجد والتفرع اخلارجي
كان العام 2012 مليئًا بالتحديات وال�سعاب يف ظل ا�ستمرار تداعيات الأحداث ال�سيا�سية التي ما زالت ت�سهدها بع�س الدول العربية، 
اآثار هذه  اأن حتّد من  ا�ستطاعت  البنك  اتبعها  التي  والتدابري  الإجراءات  اأن  اإل  الأحداث،  بهذه  الأعمال عمومًا  بيئة  تاأثرت  حيث 
الأزمات على نتائج اأعمال خمتلف الفروع والبنوك وال�سركات التي تت�سكل منها جمموعة البنك داخل الأردن وخارجه والتي ت�سمل 

اإلى جانب فروع الأردن:
الفروع اخلارجية

تابعت فروع البنك يف فل�سطني البالغ عددها 12 فرعًا، م�سرية عملها بنجاح على الرغم من الظروف ال�سعبة التي يعانيها الو�سع 
ال�سيا�سي والقت�سادي هناك، حيث اأنهت عام 2012 بتحقيق نتائج جيدة فاقت املتحقق خالل عام 2011 وامل�ستهدف يف امليزانية 

التقديرية. كما متكن فرع البنك يف البحرين من حتقيق نتائج جيدة اأي�سًا.
بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل / اجلزائر

تبلغ ح�سة بنك الإ�سكان يف راأ�سمال بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل / اجلزائر 61.2%، ويركز هذا البنك يف عمله على قطاع ال�سركات 
وكبار العمالء )Corporate Banking( من خالل �سبكة تتكون من خم�سة فروع تتواجد يف اجلزائر العا�سمة ويف بع�س املدن الرئي�سية، 
وقد جاءت نتائج اأداء البنك يف اجلزائر خالل عام 2012 ممتازة وغري م�سبوقة، حيث حقق اأرباحًا قبل ال�سريبة بلغت 18.4 مليون 
دينار اأردين وبن�سبة منو مقدارها 25% عن عام 2011، وقد جاءت هذه الزيادة ب�سكل اأ�سا�سي من ارتفاع الإيرادات املتاأتية من اإدارة 
ومتويل عمليات التجارة اخلارجية وب�سكل خا�س اإ�سدار العتمادات امل�ستندية. كما حت�سنت جودة املحفظة الئتمانية للبنك حيث 
2012. ونتيجة لالإجراءات التي  4.3% عام  اإلى  2011 لت�سل  1.2 نقطة مئوية عن عام  انخف�ست ن�سبة الديون غري العاملة مبقدار 
طبقتها اإدارة البنك لزيادة الإيرادات وتر�سيد النفقات فقد حت�سن موؤ�سر الكفاءة )ن�سبة امل�ساريف اإلى الدخل( من 28.5% عام 

2011 اإلى 24.2% عام 2012، وهي ن�سبة ممتازة قيا�سًا باملعدلت املتعارف عليها لدى املوؤ�س�سات املالية وامل�سرفية.

اإلى  تهدف  عمل  خطة  خالل  من  وذلك  القادمة،  الأعوام  يف  الإجنازات  من  املزيد  حتقيق  من  البنك  يتمّكن  اأن  املتوقع  ومن 
العمل مع جمموعة                                             ال�سوق امل�سريف اجلزائري، من خالل  البنك املختلفة وتعزيز مكانته يف  اأن�سطة  حتقيق معدلت منو جيدة يف 

ومتمّيزة” من ال�سركات الكربى ذات ال�سمعة املمتازة على م�ستوى اجلزائر واملنطقة والعامل.  “خمتارة 
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امل�سرف الدويل للتجارة والتمويل / �سورية 

تبلغ ح�سة بنك الإ�سكان يف راأ�سمال امل�سرف الدويل للتجارة والتمويل / �سورية 49.1%، ويعترب امل�سرف من اأوائل امل�سارف اخلا�سة 
التي مت افتتاحها يف �سورية، ويحتل الآن موقعًا متميزًا يف القطاع امل�سريف ال�سوري، ويعمل امل�سرف حاليًا من خالل �سبكة فروع يبلغ 
عددها 30 فرعًا موزعة يف املدن ال�سورية الرئي�سية. ونتيجة للظروف والأحداث التي عا�ستها �سورية خالل عام 2012 فقد تركزت 
اجلهود خالل هذا العام على تطبيق ال�سيا�سات والإجراءات التي من �ساأنها التقليل من املخاطر والآثار ال�سلبية لهذه الأحداث على 

امل�سرف. حيث ا�ستطاع امل�سرف من حتقيق نتائج مقبولة “ن�سبيًا” قيا�سًا بالأو�ساع ال�سائدة ومقارنة مع امل�سارف الأخرى.
)JIB( بنك الأردن الدويل / لندن

اإلى جانب تواجد البنك يف بع�س دول املنطقة، وكجزء من اخليارات ال�سرتاتيجية للتو�سع اخلارجي، قام البنك ب�سراء ح�سة موؤثرة 
يف بنك الأردن الدويل / لندن خالل عام 2010 وبلغت ح�سة بنك الإ�سكان يف  نهاية عام 2012 ما ن�سبته 68.6%. وعلى �سعيد الأداء 
خالل عام 2012، فقد جنح البنك بتحقيق اأرباحًا قبل ال�سريبة بلغت 4.5 مليون دينار وبن�سبة منو مقدارها 132% عن عام 2011. 

ويقدم البنك جمموعة وا�سعة من اخلدمات امل�سرفية واملالية املوجهة للمقيمني يف اململكة املتحدة اأو خارجها.
مكاتب التمثيل

اأبوظبي / دولة الإمارات العربية املتحدة، ويف طرابل�س / ليبيا، ويف بغداد / العراق يف تعزيز  �ساهمت مكاتب التمثيل يف كل من 
ح�سور البنك والتعريف بخدماته لدى خمتلف الأو�ساط الر�سمية وال�سعبية يف تلك الدول، وا�ستقطاب العديد من املوؤ�س�سات املالية 

للتعامل مع البنك، وحفز املوؤ�س�سات املالية والبنوك التي تتعامل مع البنك على زيادة حجم تعاملها.
وتعمل مكاتب التمثيل كمراكز ت�سويق خلدمات البنك وحلقة ات�سال مع البنوك التي يتعامل معها البنك للم�ساركة يف اإجناز املعامالت 
امل�سرفية ملختلف املوؤ�س�سات القت�سادية التي تعمل يف تلك الدول من خالل التعاون مع بنك الإ�سكان يف الأردن اأو مع �سبكة فروعه 

اخلارجية يف فل�سطني والبحرين والبنوك التابعة له يف �سورية واجلزائر ولندن.

التطوير التنظيمي والإداري
التنظيم واإعادة الهيكلة 

ا�ستمر البنك خالل عام 2012 يف تنفيذ خطة تطوير اإجراءات العمل والهياكل التنظيمية يف عدد من الدوائر ومراكز العمل بهدف 
زيادة الكفاءة الت�سغيلية وت�سهيل اإجراءات العمل الداخلية وخا�سًة تلك املتعلقة بخدمة العمالء، وقد �سملت عملية التطوير كل من: 

دائرة املوؤ�س�سات املالية، ودائرة فروع الأردن، ودائرة اخلزينة، ودائرة قرو�س الأفراد.
التطوير الإداري

على �سوء املتغريات التي طراأت على الهياكل التنظيمية للدوائر ومراكز العمل املختلفة يف البنك، مت خالل العام 2012 اإعادة تقييم 
بع�س الوظائف، كما مت تطبيق املرحلة الثانية من م�سروع منهجية التعاقب الوظيفي )Succession Planning( التي ت�سمنت حتديد 
متطلبات الوظائف على م�ستوى الإدارة العليا والوظائف الهامة واحل�سا�سة، وذلك بهدف املحافظة على ا�ستمرارية الأعمال وتاأهيل 

الكوادر امل�ستقبلية.
كما مت اأي�سًا النتهاء من جتهيز البيئة والبنية التحتية مل�سروع نظام اإدارة املوارد الب�سرية )HRMS( والبدء بتنفيذ املرحلة الثانية منه 
والتي يتوقع النتهاء منها يف الأ�سهر الأولى من العام القادم 2013 وت�سمل اجلوانب املتعلقة باأن�سطة: التعيني الإلكرتوين، واخلدمة 
اإلى نظام  “الرواتب واحلوافز واملكافاآت”، بالإ�سافة  الذاتية للموظفني، واإدارة التدريب، واإدارة تقييم الأداء، واإدارة التعوي�سات 

التقارير الذكية )HR Intellegence( لأعمال املوارد الب�سرية.
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�سيا�سة التعيني

يحر�س البنك على ا�ستقطاب الكفاءات الب�سرية املتميزة من حيث م�ستوى الكفاءة العلمية، حيث يتم ا�ستقطاب اخلريجني املتميزين 
م�ستوى  اأبرزها  من  اأ�س�س  عدة  على  ترتكز  تعيني  ومعايري  �سيا�سة  البنك  ويطبق  والأجنبية،  منها  الأردنية  اجلامعات  خمتلف  من 
التح�سيل العلمي، وطبيعة التخ�س�س ذات العالقة بالوظيفة، واجتياز الختبارات املعتمدة لدى البنك. كما عمل البنك على تطوير 

نافذة توظيف اإلكرتونية لي�ستطيع من خاللها الّراغبون يف العمل لدى البنك من التقدم بطلباتهم اإلكرتونيًا.
التدريب

انطالقًا من قناعة اإدارة البنك باأهمية التدريب ودوره يف تطوير قدرات املوظفني ورفع كفاءتهم بهدف حت�سني م�ستوى تقدمي اخلدمة 
للعمالء، فقد وفر البنك خالل عام 2012 جمموعة وا�سعة من الربامج التدريبية للموظفني يف خمتلف اإدارات وفروع البنك على كافة 
امل�ستويات، ويف هذا الإطار مّت اإحلاق كافة املوظفني اجلدد بربنامج تدريبي �سامل ومكثف “نظريًا وعمليًا”، ومت تنظيم برنامج تاأهيل 
�سباط الئتمان اجلدد لرفد دوائر الئتمان يف البنك ب�سباط ومدراء ائتمان اأكفياء وموؤهلني، كما ا�ستمر الرتكيز على تطوير وتاأهيل 

القيادات الإدارية يف البنك من خالل اإحلاقهم بدورات متخ�س�سة يف جمال املهارات القيادية والإ�سرافية. 
ومن اجلدير ذكره اأن جهود البنك يف هذا املجال ل ترتكز فقط على تدريب املوظفني يف الأردن، بل امتدت لت�سمل تدريب وتطوير 
موظفي الفروع اخلارجية والبنوك التابعة، وذلك بهدف �سمان توفري خدمات متطورة للعمالء يف كافة البلدان التي يتواجد فيها 

البنك وذلك لتكري�س ا�سمه و�سورته الذهنية وتعزيز موقعه كاأحد اأف�سل البنوك املحلية والإقليمية.
ويف جمال تطوير امل�ستوى العلمي واملهني لدى املوظفني وفر البنك خالل العام فر�سًا لعدد من املوظفني للح�سول على ال�سهادات 
الأكادميية واملهنية من املوؤ�س�سات التعليمية واملراكز التدريبية داخل اململكة وخارجها، وذلك انطالقًا من م�سوؤولية البنك يف جمال 
تطوير وتاأهيل موظفيه م�ساهمة منه يف رفع م�ستوى التح�سيل العلمي لهم. وت�ستمل بيانات الإف�ساح يف نهاية هذا التقرير على املزيد 

من التفا�سيل عن الربامج التدريبية واأعداد امل�ساركني فيها.
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اإدارة املخاطر  
يتبنى البنك اإطار عمل �سامل واإ�سرتاتيجية فاعلة يف اإدارة املخاطر بهدف مواجهة املخاطر اجلوهرية الناجمة عن تنوع اأن�سطته حمليًا ودوليًا، 
وذلك من خالل حتديد وقيا�س وتقييم ومعاجلة تلك املخاطر واحلر�س على اإبقائها �سمن م�ستويات املخاطر املقبولة )Risk Appetite( وتوفري 

بيئة رقابية منا�سبة ت�ساهم يف حتقيق الأهداف الإ�سرتاتيجية للبنك.
2012 اخلطط  اإدارة البنك خالل عام  اإطار �سعي البنك امل�ستمّر لاللتزام والتوافق مع متطلبات اجلهات الرقابية، فقد اعتمد جمل�س  ويف 
 )ICAAP( وتعليمات املراجعة الإ�سرافية لراأ�س املال III والإجراءات الالزمة للتوافق مع تعليمات البنك املركزي الأردين املتعلقة مبقررات بازل
يف  املتقدمة  الأ�ساليب  ا�ستخدام  اإلى  لالنتقال  الالزمة  ال�ستعدادات  ا�ستكمال  اإلى  بالإ�سافة   ،II بازل  تعليمات  من  الثانية  للدعامة  تطبيقًا 

احت�ساب وقيا�س املخاطر وفقًا ملعيار بازل وتعديالته.
ويعمل البنك حاليًا على تطوير نظام داخلي لت�سنيف عمالئه يف جمال خماطر الئتمان، حيث �سيتم تطبيق نظام ت�سنيف وتقييم عمالء ال�سركات 
)Risk Rating( ونظام ت�سنيف وتقييم العمالء الأفراد )Credit Scoring( بهدف امل�ساعدة يف اتخاذ القرارات الئتمانية ورفع جودة املحفظة الئتمانية.

كما مت حتديث م�سفوفات املخاطر ملختلف مراكز العمل يف البنك يف اإطار ا�ستمرار تطبيق منهجية التقييم الذاتي للمخاطر )CRSA( وحتديد 
موؤ�سرات املخاطر الرئي�سية على م�ستوى الأن�سطة امل�سرفية املختلفة.

اإجراء  خالل  من  وذلك  اجلانب  هذا  يدعم  مبا  الالزمة  الرتتيبات  كافة  واتخاذ  لديه،  العمل  ا�ستمرارية  ل�سمان  عناية  البنك  يويل  كذلك 
الفحو�سات الدورية على الأنظمة احل�سا�سة للتاأكد من مدى جاهزيتها يف كافة الظروف وخا�سة ال�ستثنائية منها والعمل على حتديث خطة 

ا�ستمرارية الأعمال )Business Continuity Plan( مبا ين�سجم مع اآخر امل�ستجدات.

مراقبة المتثال  
وا�سل البنك خالل عام 2012 التزامه بالتعليمات والإر�سادات ال�سادرة عن البنك املركزي الأردين واجلهات الرقابية ذات العالقة مبراقبة 
املهمة بكفاءة عالية،  القيام بهذه  التي متكنه من  الآليات  لتطوير  البنك  وي�سعى  الإرهاب،  الأموال ومتويل  المتثال ومكافحة عمليات غ�سل 
كذلك ا�ستمر البنك بتعزيز ثقافة المتثال لدى موظفيه من خالل الدورات التدريبية وور�س العمل ون�سرات التوعية والتثقيف بهذا اخل�سو�س.

احلاكمية املوؤ�س�سية
 )Corporate Governance(   يف اإطار نظام احلاكمية املوؤ�س�سية ال�سادر عن البنك املركزي الأردين يتبنى بنك الإ�سكان ميثاق للتحكم املوؤ�س�سي
يتما�سى مع اأنظمة وتعليمات الإف�ساح وال�سفافية ال�سادرة عن اجلهات الرقابية )البنك املركزي وهيئة الأوراق املالية( مبا يعزز من كفاءة 
الأداء وتقليل املخاطر اإلى اأدنى درجة ومبا يكفل حماية حقوق امل�ساهمني وامل�ستثمرين، وميكن الطالع على امليثاق يف نهاية هذا التقرير، اأو من 

.)www.hbtf.com( خالل موقع البنك على �سبكة الإنرتنت

تكنولوجيا املعلومات
طّبق البنك خالل عام 2012 جمموعة من احللول التكنولوجية والتقنية وذلك يف اإطار تطوير البنية التحتية يف جمال تكنولوجيا املعلومات مبا 

يواكب اأحدث التقنيات ل�سمان اأعلى م�ستويات الكفاءة يف الأداء وتلبية متطلبات منو الأعمال وا�ستمراريتها.
ويف اإطار متطلبات اخلدمات امل�سرفية املتطورة وو�سائل تقدميها �سعى البنك ل�ستبدال النظام البنكي الرئي�سي احلايل بنظام بنكي جديد 
 Infosys يكون قادرًا على تلبية املتطلبات احلالية وامل�ستقبلية للبنك، حيث مت خالل عام 2012 التعاقد مع �سركة )New Core Banking System(

لتطبيق النظام البنكي اجلديد Finacle وهو نظام عاملي معروف، و�سوف ي�ساعد تطبيق هذا النظام على الرتقاء مب�ستويات تقدمي خدمات 
البنك وات�ساع �سموليتها، وقد مت النتهاء من مرحلة حتليل الفجوات وحتديد متطلبات قطاعات الأعمال يف البنك وجاري العمل على تطبيق 

النظام وفق اخلطة املو�سوعة له.
وبهدف تطوير وحت�سني البيئة الت�سغيلية، مت خالل العام حتديث وتطوير اأنظمة ال�سويفت واملقا�سة الآلية والتجارة الدولية، وتطبيق املرحلة 
الثانية من نظام الت�سال ال�سوتي )IP Telephony(، حيث و�سل عدد الفروع املربوطة على هذا النظام 73 فرعًا، بالإ�سافة اإلى النتهاء من 

تطبيق مركزية النظام البنكي يف فل�سطني.
وعلى �سعيد حت�سني البيئة التوافرية، مت تطوير البنى التحتية ملراكز احلا�سوب املختلفة والتي ت�سمل املوقع الرئي�سي وموقع التوافرية واملوقع 

الرديف )Back up Site(، ومت دعم هذا املوقع باأجهزة متطورة ذات �سعة عالية لتحل حمل الأجهزة املتعددة القدمية.
كما مت يف عام 2012 تعزيز م�ستويات الأمن واحلماية لأنظمة البنك املختلفة مبا يتوافق مع املعايري العاملية وذلك من خالل تطبيق جمموعة 

من احللول حلماية البنك من حالت الخرتاق والحتيال.
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امل�سوؤولية الجتماعية 
الدائم                      �سعاره  جت�سيد  على  البنك  حر�س  من  ذلك  وجاء  اجتماعيًا،  ن�سطة  موؤ�س�سة  بكونه  والتمويل  للتجارة  الإ�سكان  بنك  متّيز 
“ بنك الإ�سكان ... �سريك يرافق حياتك ” لي�س من خالل خدماته ومنتجاته امل�سرفية فقط، واإمنا بالتزامه الدائم بخدمة جمتمعه 

يف خمتلف املجالت �سواء كانت تعليمية، �سحية، بيئية، ريا�سية اإ�سافة اإلى مكافحة الفقر والتنمية الجتماعية.
وتتميز املمار�سات الجتماعية لبنك الإ�سكان باأنها ذات اأثر وا�سح على املجتمعات املحلية وعلى الفئات الجتماعية التي ا�ستهدفتها مبادرات 
امل�سوؤولية الجتماعية للبنك، مما اأ�سهم يف عملية التنمية امل�ستدامة، وحتقيق اأثر اإيجابي ووا�سح على خمتلف فئات و�سرائح املجتمع التي 

�سملتها الرعاية مما يعد موؤ�سر اإيجابي على م�ساركة البنك يف دعم احلركة العلمية والثقافية والريا�سية وال�سحية يف املجتمع.
ويرتكز عدد كبري من مبادرات بنك الإ�سكان يف جمال الرعاية )Sponsorship(، مثل رعاية املوؤمترات والندوات واملهرجانات والبطولت 
الريا�سية، بالإ�سافة اإلى رعاية املبادرات التعليمية للمتفوقني، وتقدمي الدعم وامل�ساعدة لذوي الحتياجات اخلا�سة والأيتام، واإطالق 
حمالت التوعية البيئية والتوعية �سد الأمرا�س، اإ�سافة اإلى �سراكة البنك مع املوؤ�س�سات املختلفة كاجلامعات واملدار�س وامل�ست�سفيات 
ومراكز ال�ّسباب واملراكز الثقافّية ودور رعاية الأيتام واملنّظمات غري احلكومّية املختلفة مل�ساعدة هذه املوؤ�س�سات ودعمها يف كثري من 

املنا�سبات لتمكينها من تقدمي خدماتها. هذا ومن الأمثلة على الربامج التي مار�سها البنك يف جمال امل�سوؤولية الجتماعية ما يلي: 

التربع بالدم

نظم البنك عدة حمالت للتربع بالدم وذلك اإميانًا منه باأهمية 
تقوية التكاتف الجتماعي والإن�ساين، وملا لعملية التربع بالدم 
ا�ستجابة  هذه احلمالت  لقت  وقد  للمتربع،  �سحية  فوائد  من 
لدى  جيدًا  �سدًى  له  كان  مما  البنك  موظفي  قبل  من  كبرية 
دعمه   2012 عام  خالل  البنك  وا�سل  كما  املعنية،  اجلهات 

للجمعية الأهلية للتربع بالدم.

اأن�سطة �سهر رم�سان املبارك

رعى البنك يف عام 2012 العديد من الأن�سطة خالل �سهر رم�سان املبارك وكان من اأبرزها تقدمي الدعم املادي لتكية اأم علي التي 
توزع طرود اخلري على الفقراء واملحتاجني، عدا عن قيام البنك برعاية حفالت اإفطار عديدة ومنها حفل الإفطار اخلريي الذي 
اأقامته اجلمعية الأردنية للعون الطبي للفل�سطينيني، والأم�سية الرم�سانية التي اأقامتها جمعية ال�سلط اخلريية، بالإ�سافة اإلى رعاية 
ت�ستهدف م�ساركة  الفعاليات اخلريية  اإقامة هذه  باأن  ال�سائم”، علمًا  “اإفطار  الإن�ساين، وم�سروع  العون  نادي  اأقامه  الذي  احلفل 

الأ�سر املحتاجة والأيتام والطلبة املحتاجني البهجة والحتفال ب�سهر رم�سان املبارك.

البيئة وال�سحة

ظهر اهتمام البنك يف جمال حماية البيئة وال�سحة وا�سحًا من خالل العديد من املبادرات ومنها:
التربع املادي لعدد من اجلمعيات منها: رعاية احلفل اخلريي للم�سابني مبر�س ال�سرطان بالتعاون مع جمعية مكافحة ال�سرطان   •

الأردنية، ودعم كل من موؤ�س�سة العناية بال�سلل الدماغي، وجمعية ابن �سينا لل�سلل الدماغي، وجمعية احل�سني لرعاية وتاأهيل 
ذوي التحديات احلركية، وجمعية اأمرا�س متالزمة الع�سالت.

رعاية امل�سابقة الإعالمية التي تقيمها موؤ�س�سة احل�سني لل�سرطان للتوعية حول مر�س �سرطان الثدي.  •
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املوؤمترات واملعار�س الوطنية والدولية

وموؤمتر                   الأمريكية،  التجارة  غرفة  ولقاء  الوطنية،  ال�سناعات  ملتقى  واأبرزها  واملعار�س  املوؤمترات  من  العديد  يف  البنك  �سارك 
“ م�ستجدات العمل امل�سريف التقليدي والإ�سالمي” الذي عقد يف جامعة اآل البيت، بالإ�سافة اإلى مهرجان “ تكنولوجيا واعدة بعقول 

رائدة” الذي اأقامته اجلامعة الها�سمية، وفعاليات جمعية الأعمال الأردنية الكندية.

التوعية وال�سالمة املرورية

واملوؤمتر  املكفوفني،  التعامل مع  كيفية  دورة  ومنها رعاية  املركزية  ال�سري  اإدارة  بها  تقوم  التي  العديد من احلمالت  البنك يف  �سارك  كما 
ال�ساد�س لل�سالمة املرورية، وامللتقى الثقايف للمكفوفني، حيث قامت اإدارة ال�سري املركزية بتكرمي البنك كداعم وم�سارك يف احلد من حوادث 

الطرقات، وذلك يف �سياق امل�ساهمة يف اجلهود التي تبذل من قبل خمتلف اجلهات ذات العالقة بتوعية املواطنني لتخفيف حوادث ال�سري.

التعاون مع القطاع العام يف خدمة املجتمع واملواطن 

”  الذي اأقرته احلكومة على م�ستحقيه من  مت اعتماد بنك الإ�سكان بجميع فروعه املنت�سرة يف اأنحاء اململكة، ل�سرف “ الدعم النقدي
املواطنني بناًء على ك�سوفات معتمدة من احلكومة، وذلك مقابل رفع الدعم عن اأ�سعار املحروقات. 

وجاء اختيار احلكومة لبنك الإ�سكان لتنفيذ هذه املهمة غري ال�سهلة مبا يحمله هذا التكليف من ثقة جميع الأطراف مبوؤ�س�سة بنك 
الإ�سكان القوية  بح�سورها و�سمعتها والتي متتلك اأكرب �سبكة فروع يف الأردن.

عيد الأم

يقوم البنك �سنويًا مب�ساركة املجتمع الأردين يف الحتفال بعيد 
البنك  وموظفات  موظفي  من  جمموعات  بقيام  وذلك  الأم 
الأيتام  مراكز  من  عدد  اإلى  بزيارات  اململكة  اأنحاء  جميع  يف 
البنك  ليقدم  الأطفال،  وقرى  اخلريية  واجلمعيات  وامل�سّنني 
املراكز  لهذه  املادي  والدعم  العينية  الهدايا  املنا�سبة  بهذه 
باقات  بتقدمي  البنك  فروع  من  عدد  يقوم  كما  واجلمعيات، 
زيارتهن  لدى  البنك  عمالء  من  الأمهات  اإلى  والورود  الزهور 

لفروع البنك يف هذا اليوم.

الأن�سطة اخلريية والإن�سانية

اإطار تعزيز قيم التكافل وروح الت�سامن، قام البنك بدعم  يف 
بتقدمي  تعنى  التي  اخلريية  اجلمعيات  من  العديد  ورعاية 
امل�ساعدات للمحتاجني، ومن اأبرز هذه اجلمعيات: موؤ�س�سة نهر 
الها�سمي  الأردين  ندوق  وال�سّ والإح�سان،  الرب  وحملة  الأردن، 
اأم  مربة  الأيتام،  مل�ستقبل  الأمان  و�سندوق  الب�سرية،  للتنمية 
البنك  تكفل  على  عالوًة  والت�سغيل،  التنمية  �سندوق  احل�سني، 

.)SOS( مل�ساريف بيت عائلي يف قرية الأطفال

ذوي الحتياجات اخلا�سة 

2012 بتقدمي الدعم املادي امل�ستمر للعديد من جمعيات ذوي الحتياجات اخلا�سة واملعاقني ومنها: جمعية  قام البنك خالل عام 
احل�سني لرعاية وتاأهيل ذوي التحديات احلركية، ونادي الأمري علي بن احل�سني لل�سم، وجمعية ال�سم والبكم اخلريية،  وجمعية 
تنمية املراأة الأردنية لل�سم، ومركز جمعية ال�سابات امل�سلمات للرتبية اخلا�سة، وجمعية اأهايل واأ�سدقاء الأ�سخا�س املعوقني، والحتاد 

الأردين لريا�سة املعوقني.
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الأن�سطة الريا�سية 

كما قام البنك بدعم العديد من الأن�سطة والفعاليات الريا�سية 
املبا�سر  دعمه  ذلك  ومن  واجلامعات  املدار�س  تقيمها  التي 
الآ�سيوية،  القدم  كرة  تطوير  وهيئة  للجودو،  الأردين  لالحتاد 
بنك  فريق  اأن  ويذكر  القدم،  لكرة  احل�سني  اأم  مربة  وفريق 
الإ�سكان خلما�سي كرة القدم كان  له م�ساركة فاعلة يف بطولة 

نقابة العاملني يف امل�سارف.

قطاع التعليم 

يويل بنك الإ�سكان قطاع التعليم اهتمامًا كبريًا حيث يقدم الدعم والرعاية للجامعات والعديد من مدار�س اململكة مبختلف املنا�سبات، 
بالإ�سافة اإلى تكرمي اأوائل الطلبة يف العديد من املدار�س، كما ويقدم منح درا�سية لطلبة اجلامعات ودعم ذوي احلاجة من الطلبة املتفوقني.

الثقافة والفنون 

يهتم البنك باملهرجانات الثقافية والفنية وُي�سهم بدعمها ب�سكل 
ومهرجان  والفنون  للثقافة  جر�س  مهرجان  ذلك:  ومن  كبري 
اإلى  بالإ�سافة  ال�سّعبية،  املهرجانات  من  والعديد  عمان  �سيف 
دعم احلركة الثقافية يف اململكة من خالل تقدمي الدعم للكّتاب 
الأردنيني من خالل �سراء موؤلفاتهم، ودعم منتدى الفكر العربي، 
وجمعية اأ�سدقاء املهرجانات يف الأردن. اأما على �سعيد احلركة 
الفنية فقد قدم بنك الإ�سكان الرعاية للمعهد الوطني للمو�سيقى 
ومعهد اإدوارد �سعيد للمو�سيقى وحفل فرقة احلنونة، والعديد من 

الفرق ال�سعبية الأردنية.
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اخلطة امل�ستقبلية
مت بناء اخلطة الإ�سرتاتيجية للبنك يف ظل جمموعة من املتغريات والظروف ال�سيا�سية والقت�سادية ال�سعبة التي ت�سهدها املنطقة، 

والتي اأثرت على جممل الأن�سطة والقطاعات القت�سادية يف معظم الدول التي يتواجد فيها البنك.
فيها،  يتواجد  التي  والأ�سواق  العمل  جمالت  خمتلف  يف  ال�سوقية  ح�سته  وزيادة  للبنك  التناف�سي  املركز  لتعزيز  ال�سعي  اإطار  ويف 
واملحافظة على معدلت النمو والعائد املتحققة، جاءت اخلطة الإ�سرتاتيجية لعام 2013 لتبني على الإجنازات املتحققة، مبا يتنا�سب 
ومعدلت الأداء القت�سادي ون�سب النمو املتوّقعة للقطاع امل�سريف، وذلك من خالل اإدارة ح�سيفة مل�سادر الأموال وا�ستخداماتها، 
والعمل قدر الإمكان على التقليل من الآثار ال�سلبية التي قد تنجم عن املتغريات ال�سيا�سية والقت�سادية يف املنطقة، وباملتابعة امل�ستمرة 
للمتغريات احلا�سلة وال�ستفادة من الفر�س املتاحة يف ال�سوق اعتمادًا على عنا�سر القوة التي يتمتع بها البنك، وفيما يلي اأبرز املحاور 

التي ت�سّمنتها اخلّطة الإ�سرتاتيجية للعام القادم 2013:
تعظيم القيمة املالية للبنك من خالل حتقيق منو م�ستدام يف الربحية ويف معدلت العائد على املوجودات وحقوق امللكية.  •
زيادة احل�سة ال�سوقية للبنك يف خمتلف الأن�سطة خا�سة يف جمالت الودائع والقرو�س والت�سهيالت الئتمانية، من خالل تطوير   •

الن�ساط الت�سويقي وتر�سيخ مفهوم الثقافة البيعية، مبا ي�سمن تو�سيع قاعدة العمالء من خالل املحافظة على العمالء احلاليني، 
وال�سعي ل�ستقطاب عمالء جدد.

حت�سني جودة الأ�سول والعمل على معاجلة الديون غري العاملة، ورفع كفاءة التح�سيل.  •
الرتكيز على الإيرادات من العمولت املتاأتية من اخلدمات امل�سرفية واملالية املختلفة والعمل على زيادتها.  •
تعزيز الكفاءة الإنتاجية، من خالل الرتكيز على تعظيم الإيرادات وتر�سيد النفقات.  •
حت�سني م�ستوى ر�سا العمالء باعتبارهم اأحد اأهم القيم اجلوهرية للبنك، وهدفًا اأ�سا�سيًا يت�سّدر قائمة اأهدافه ال�سرتاتيجية.  •
ت�سجيع عمالء البنك على ا�ستخدام قنوات التوزيع الإلكرتونية.  •
ال�سوق   • اجتاهات  مع  تن�سجم  وم�سرفية  مالية  ومنتجات  خدمات  وتطوير  تو�سيع  نحو  ال�سعي  مع  اخلدمة  اأداء  م�ستوى  حت�سني 

امل�سريف املحلي واخلارجي، وتّلبي احتياجات كافة �سرائح العمالء وقطاعات الأعمال.
زيادة كفاءة ا�ستخدام التكنولوجيا امل�سرفية املتوفرة يف البنك وتخفيف حجم املعامالت الورقية من خالل ا�ستخدام الربيد   •

الإلكرتوين والأر�سفة الإلكرتونية.
تنفيذ مراحل م�سروع النظام البنكي اجلديد )New Core Banking System(، وهو ما �سوف ي�ساعد على الرتقاء مب�ستويات   •

تقدمي خدمات البنك وات�ساع �سموليتها.
تعزيز �سبكة البنك من الفروع واأجهزة ال�سرافات الآلية يف مناطق ومواقع جديدة ذات جدوى ومبا ي�ساهم يف خدمة �سريحة   •

اأكرب من العمالء.
تعزيز قدرات واإمكانات الفروع اخلارجية وال�سركات والبنوك التابعة من خالل تقدمي الدعم وامل�ساندة لها من قبل كافة الدوائر   •

ومراكز العمل يف البنك.
موا�سلة خطة حتديث وتطوير الفروع لتوفري خدمة اأف�سل لقاعدة عمالء البنك التي ت�سهد منوًا متزايدًا.  •
ا�ستكمال م�سروع مبنى الإدارة العامة اجلديد يف منطقة ال�سمي�ساين.  •
تعزيز كفاءة الكوادر الوظيفية لدى البنك وا�ستقطاب الكفاءات املتميزة، مع الرتكيز على تطوير وتنويع الن�ساط التدريبي مبا   •

ين�سجم مع متطلبات العمل امل�سريف.
رفع درجة ر�سا املوظفني وحت�سني اإنتاجيتهم ورفع درجة ولئهم للبنك من خالل تطبيق اأنظمة احلوافز واملكافاآت امل�ستندة اإلى الأداء.  •
اللتزام باأف�سل املمار�سات واملعايري الدولية املتعلقة باإدارة املخاطر والإمتثال واحلاكمية املوؤ�س�سية.  •
تعزيز دور البنك يف دعم املجتمع املحلي التزامًا مب�سوؤولياته الجتماعية من خالل موا�سلة تقدمي خمتلف اأ�سكال الدعم املادي   •

والعيني والرعاية للمبادرات والأن�سطة الجتماعية.
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• حما�سبون قانونيون
�سندوق بريد 1140 عمان 11118

اململكة الأردنية الها�سمية 

تقرير مدققي احل�سابات امل�ستقلني 

اإلى م�ساهمي بنك ال�سكان للتجارة والتمويل
عمان – اململكة الأردنية الها�سمية

لقد دققنا القوائم املالية املوحدة املرفقة لبنك ال�سكان للتجارة والتمويل )�سركة م�ساهمة عامة حمدودة( والتي تتكون من قائمة 
2012 وقائمة الدخل املوحد وقائمة الدخل ال�سامل املوحد وقائمة التغريات  31 كانون الأول/ دي�سمرب  املركز املايل املوحد كما يف 
املحا�سبية  ال�سيا�سات  لأهم  وملخ�س  التاريخ  ذلك  يف  املنتهية  لل�سنة  املوحدة  النقدية  التدفقات  وقائمة  املوحدة  امللكية  حقوق  يف 

واملعلومات الإي�ساحية الأخرى.

م�سوؤولية الإدارة عن القوائم املالية
اإن الإدارة م�سوؤولة عن اإعداد هذه القوائم املالية املوحدة وعر�سها ب�سورة عادلة وفقا ملعايري التقارير املالية الدولية، بال�سافة الى 

حتديد نظام الرقابة الداخلي ال�سروري لإعداد قوائم مالية خالية من الأخطاء اجلوهرية �سواء الناجتة عن احتيال اأو عن خطاأ.

م�سوؤولية مدققي احل�سابات
الدولية  للمعايري  وفقا  بتدقيقنا  قمنا  لقد  تدقيقنا.   اإلى  ا�ستنادا  املوحدة  املالية  القوائم  الراأي حول هذه  اإبداء  م�سوؤوليتنا هي  اإن 
للتدقيق، وتتطلب منا هذه املعايري اللتزام بقواعد ال�سلوك املهني وتخطيط وتنفيذ اأعمال التدقيق للح�سول على تاأكيد معقول باأن 

القوائم املالية املوحدة خالية من الأخطاء اجلوهرية.
يت�سمن التدقيق القيام باجراءات للح�سول على ادلة موؤيدة للمبالغ والإي�ساحات الواردة يف القوائم املالية املوحدة،  اإن اإختيار تلك 
الإجراءات ي�ستند الى اجتهاد مدقق احل�سابات مبا يف ذلك تقييم خماطر الأخطاء اجلوهرية يف القوائم املالية �سواء الناجتة عن 
الإحتيال او اخلطاأ.  عند تقييم مدقق احل�سابات للمخاطر ياأخذ يف الإعتبار نظام الرقابة الداخلي لل�سركة ذي ال�سلة باعداد وعر�س 
القوائم املالية ب�سورة عادلة وذلك لت�سميم اإجراءات تدقيق مالئمة للظروف ولي�س بهدف ابداء راأي حول مدى فعالية نظام الرقابة 
الداخلي لل�سركة.  يت�سمن التدقيق كذلك تقييم مالءمة ال�سيا�سات املحا�سبية املطبقة ومعقولية التقديرات املحا�سبية التي قامت بها 

الإدارة، ا�سافة الى تقييم العر�س العام للقوائم املالية.  
يف اعتقادنا اأن ادلة التدقيق التي ح�سلنا عليها كافية ومالئمة وتوفر ا�سا�سا لإبداء الراأي.

الـــراأي
يف راأينا، اإن القوائم املالية املوحدة ُتظهر بعدالة، من كافة النواحي اجلوهرية، املركز املايل املوحد لبنك ال�سكان للتجارة والتمويل 
كما يف 31 كانون الأول/ دي�سمرب 2012 واداءه املايل املوحد وتدفقاته النقدية املوحدة لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ وفقًا ملعايري 

التقارير املالية الدولية.

تقرير حول املتطلبات القانونية
يحتفظ البنك بقيود و�سجالت حما�سبية منظمة ب�سورة اأ�سولية، واأن القوائم املالية الواردة يف تقرير جمل�س الإدارة متفقة معها 

ونو�سي بامل�سادقة عليها.

عمان - اململكة الأردنية الها�سمية
26 كانون ثاين / يناير 2013

اإرن�سـت ويونــغ/ الأردن
ب�سـر اإبراهيـم بكـر
ترخي�س رقم 592
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قائمة املركز املايل املوحد كما يف 31 كانون الول / دي�سمرب 2012 

اي�ساحات
20122011

دينــــاردينــــار
املوجــودات:-

41,043,819,7751,103,176,880نقد واأر�سدة لدى بنوك مركزية

5856,146,761962,413,497اأر�سدة لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

29,664,974         -6ايداعات لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

756,024,22781,379,226موجودات مالية حمددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

82,683,882,2962,502,052,866ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة - بال�سايف

9589,254614,253موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآخر

102,195,482,8012,017,089,174موجودات مالية اخرى بالتكلفة املطفاأة

11117,056,900110,644,071ممتلكات ومعدات - بال�سايف

1213,333,6268,886,861موجودات غري ملمو�سة - بال�سايف

1921,957,09622,249,372موجودات �سريبية موؤجلة

13103,334,87399,798,513موجودات اأخرى

7,091,627,6096,937,969,687جمموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امللكية:-
املطلوبات :-

14839,568,059541,044,519ودائع بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

154,727,188,0414,833,916,135ودائع عمالء

16260,717,509333,320,855تاأمينات نقدية

1731,299,47110,138,185اأموال مقرت�سة

1825,643,91325,128,736خم�س�سات متنوعة 

1936,265,16039,841,657خم�س�س �سريبة الدخل

191,762,896700,000مطلوبات �سريبية موؤجلة

207,859,1997,868,753قرو�س م�ساندة 

21114,658,39997,375,229مطلوبات اأخرى

6,044,962,6475,889,334,069جمموع املطلوبات

حقوق امللكية:-
حقوق م�ساهمي البنك

22252,000,000252,000,000راأ�س املال املكتتب به واملدفوع

22357,925,469357,925,469عالوة ال�سدار

23128,758,427117,202,264احتياطي قانوين

2333,222,06833,222,068احتياطي اختياري

2326,333,07923,674,279احتياطي خماطر م�سرفية عامة

231,232,220779,347احتياطي خا�س

)7,670,194()25,903,209(24فروقات ترجمة عمالت اأجنبية

)286,779()311,778(25احتياطي القيمة العادلة - بال�سايف

26177,586,407161,798,637 اأرباح مدورة

950,842,683938,645,091جمموع حقوق م�ساهمي البنك

95,822,279109,990,527حقوق غري امل�سيطرين

1,046,664,9621,048,635,618جمموع حقوق امللكية

7,091,627,6096,937,969,687جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

تعترب الإي�ساحات املرفقة من رقم 1 اإلى رقم 49 جزءًا من هذه القوائم املالية وتقراأ معها.
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قائمة الدخل املوحد لل�سنة املنتهية يف 31 كانون الول / دي�سمرب 2012

اي�ساحات
20122011

دينــــاردينــــار

27336,437,636292,416,961الفوائد الدائنة      

)90,896,732()98,229,873(28الفوائد املدينة

238,207,763201,520,229�سايف اإيرادات الفوائد

2933,386,95135,086,392�سايف اإيرادات العمولت

271,594,714236,606,621�سايف اإيرادات الفوائد والعمولت

3024,134,57919,932,048ارباح عمالت اأجنبية

)خ�سائر(ارباح موجودات مالية حمددة بالقيمة العادلة من خالل 
قائمة الدخل 

31)178,872(13,510,492

3231,745,84330,653,885ايرادات اخرى

327,296,264300,703,046اإجمايل الدخل

3363,760,33561,657,334نفقات املوظفني

1111,752,01012,637,968 و 12ا�ستهالكات واإطفاءات

3441,224,26639,207,934م�ساريف اأخرى

864,776,58846,347,888خم�س�س تدين الت�سهيالت الإئتمانية املبا�سرة

102,272,5002,500,000خم�س�س تدين موجودات مالية بالتكلفة املطفاأة

181,269,7612,650,534خم�س�سات متنوعة 

185,055,460165,001,658اإجمايل امل�سروفات

142,240,804135,701,388الربح قبل ال�سرائب  

)35,699,090()37,752,192(19�سريبة الدخل 

104,488,612100,002,298الربح لل�سنة 

ويعود الى:

94,064,33487,848,233م�ساهمي البنك

10,424,27812,154,065حقوق غري امل�سيطرين

104,488,612100,002,298

احل�سة ال�سا�سية واملخف�سة لل�سهم من ربح ال�سنة 
العائد الى م�ساهمي البنك

0.349 دينار0.373 دينار35

تعترب الإي�ساحات املرفقة من رقم 1 اإلى رقم 49 جزءًا من هذه القوائم املالية وتقراأ معها.
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قائمة الدخل ال�سامل املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 كانون الول / دي�سمرب 2012
2011 2012

دينــــار دينــــار

100,002,298 104,488,612  الربح لل�سنة

ي�ساف : بنود الدخل ال�سامل الخر

)8,820,060( )40,396,325( فروقات ترجمة عمالت اجنبية

)297,583( )24,999( التغري يف احتياطي القيمة العادلة / بال�سايف بعد ال�سريبة

(9,117,643) (40,421,324)
 جمموع بنود الدخل )اخل�سارة( ال�سامل الخرى لل�سنة بعد

ال�سريبة

90,884,655 64,067,288 جمموع الدخل ال�سامل لل�سنة

اجمايل الدخل ال�سامل العائد الى:

80,860,764 75,806,320  م�ساهمي البنك

10,023,891 (11,739,032) غري امل�سيطرين

90,884,655 64,067,288

تعترب الإي�ساحات املرفقة من رقم 1 اإلى رقم 49 جزءًا من هذه القوائم املالية وتقراأ معها.
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رب 2012
لول / دي�سم

يف 31 كانون ا
حدة لل�سنة املنتهية 

حقوق امللكية املو
يف 

ت 
ريا

قائمة التغ
ك 

حقوق م�ساهمي البن

2
0

1
2

را�س املال املكتتب 
بة واملدفوع

عالوة ال�سدار

الحتياطيات

فروقات ترجمة 
عمالت اجنبية

احتياطي 
القيمة العادلة 

/بال�سايف

التغري املرتاكم يف 
القيمة العادلة /

بال�سايف

ارباح 
مدورة

املجموع
حقوق غري 
امل�سيطرين

يل 
اجما

حقوق امللكية
ين

قانو
اختياري

خا�س
مخاطر 
م�سرفية

عامة

دينــــار
دينــــار

دينــــار
دينــــار

دينــــار
دينــــار

دينــــار
دينــــار

دينــــار
دينــــار

دينــــار
دينــــار

دينــــار

يف بداية 
الر�سيد 

ال�سنة
252,000,000

357,925,469
117,202,264

33,222,068
779,347

23,674,279
(7,670,194)

(286,779)
-

161,798,637
938,645,091

109,990,527
1,048,635,618

جمموع الدخل 
ال�سامل لل�سنة

-
-

-
-

-
-

)18,233,015(
)24,999(

-
94,064,334

75,806,320
)11,739,032(

64,067,288

املحول اإلى /من 
الحتياطيات

-
-

11,556,163
-

452,873
2,658,800

-
-

-
)14,667,836(

-
-

-

الأرباح املوزعة
-

-
-

-
-

-
-

-
-

)63,000,000(
(63,000,000)

)2,354,315(
(65,354,315)

اخرى
-

-
-

-
-

-
-

-
-

)608,728(
(608,728)

)74,901(
(683,629)

يف نهاية 
الر�سيد 

ال�سنة
252,000,000

357,925,469
128,758,427

33,222,068
1,232,220

26,333,079
(25,903,209)

(311,778)
-

177,586,407
950,842,683

95,822,279
1,046,664,962

•  
ين.

خماطر م�سرفية عامة والر�سيد الدائن لحتياطي تقييم موجودات مالية ال مبوافقة م�سبقة من البنك املركزي الرد
ف باحتياطي 

يحظر الت�سر
•  

ف مببلغ 6,593,457 دينار وميثل فروقات اعادة تقييم للموجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ا�ستنادا لتعليمات هيئة الوراق املالية.
ل ميكن الت�سر

•  
ف مببلغ 21,957,096 دينار من الرباح املدورة وميثل منافع �سريبية موؤجلة ومبلغ 311,778 دينار والذي ميثل التغري ال�سالب ملوجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل 

ل ميكن الت�سر
ين.

الخر مبا يف ذلك الر�سملة او التوزيع ال مبقدار ما يتحقق منه فعال وذلك ا�ستنادا لتعليمات البنك املركزي الرد

تعترب الإي�ساحات املرفقة من رقم 1 اإلى رقم 49 جزءًا من هذه القوائم املالية وتقراأ معها.
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رب 2011
لول / دي�سم

يف 31 كانون ا
حدة لل�سنة املنتهية 

حقوق امللكية املو
يف 

ت 
ريا

قائمة التغ
ك 

حقوق م�ساهمي البن

2
0

1
1

را�س املال املكتتب 
بة واملدفوع

عالوة ال�سدار

الحتياطيات

فروقات ترجمة 
عمالت اجنبية

احتياطي 
القيمة العادلة 

/بال�سايف

التغري املرتاكم يف 
القيمة العادلة /

بال�سايف

ارباح 
مدورة

املجموع
حقوق غري 
امل�سيطرين

يل 
اجما

حقوق امللكية
ين

قانو
اختياري

خا�س
مخاطر 
م�سرفية

عامة

دينــــار
دينــــار

دينــــار
دينــــار

دينــــار
دينــــار

دينــــار
دينــــار

دينــــار
دينــــار

دينــــار
دينــــار

دينــــار

يف بداية 
الر�سيد 

ال�سنة
252,000,000

357,925,469
106,409,104

33,222,068
-

22,450,000
(980,308)

-
332,052

148,771,404
920,129,789

103,798,477
1,023,928,266

اثر تطبيق املعيار 
يل للتقارير املالية                             

الدو
رقم 9 كما يف 1 كانون 

ين 2011
الثا

-
-

-
-

-
-

-
-

)332,052(
1,554,688

1,222,636
-

1,222,636

يف بداية 
الر�سيد 

ال�سنة املعدل
252,000,000

357,925,469
106,409,104

33,222,068
-

22,450,000
(980,308)

-
-

150,326,092
921,352,425

103,798,477
1,025,150,902

يل الدخل ال�سامل 
اجما

لل�سنة  
-

-
-

-
-

-
)6,689,886(

)297,583(
-

87,848,233
80,860,764

10,023,891
90,884,655

خ�سائر بيع موجودات 
مالية بالقيمة العادلة 

من خالل قائمة الدخل 
ال�سامل الخر

-
-

-
-

-
-

-
10,804

-
)10,804(

-
-

-

املحول اإلى /من 
الحتياطيات

-
-

10,793,160
-

779,347
1,224,279

-
-

-
)12,796,786(

-
-

-

الأرباح املوزعة
-

-
-

-
-

-
-

-
-

)63,000,000(
(63,000,000)

)5,035,474(
(68,035,474)

اخرى
-

-
-

-
-

-
-

-
-

)568,098(
(568,098)

1,203,633
635,535

يف نهاية 
الر�سيد 

ال�سنة
252,000,000

357,925,469
117,202,264

33,222,068
779,347

23,674,279
(7,670,194)

(286,779)
-

161,798,637
938,645,091

109,990,527
1,048,635,618

تعترب الإي�ساحات املرفقة من رقم 1 اإلى رقم 49 جزءًا من هذه القوائم املالية وتقراأ معها.
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قائمة التدفقات النقدية املوحدة لل�سنة املالية املنتهية يف 31 كانون الول / دي�سمرب 2012

اي�ساح
20122011

دينــــاردينــــار
الن�سطة الت�سغيلية
142,240,804135,701,388الربح قبل ال�سرائب

تعديالت لبنود غري نقدية:-
11,752,01012,637,968ا�ستهالكات واإطفاءات

64,776,58846,347,888خم�س�س تدين الت�سهيالت الإئتمانية املبا�سرة
)8,115,776(1,522,319خ�سائر )ارباح( تقييم موجودات مالية يف القيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

2,272,5002,500,000خم�س�س تدنى موجودات مالية بالتكلفة املطفاأة 
)10,837,162()13,664,297(تاأثري تغريات ا�سعار ال�سرف على النقد وما يف حكمه

2,805,3213,783,557م�سروف تعوي�س نهاية اخلدمة 
)9,029,973()6,932,741(اطفاء عالوات وخ�سم ال�سدار

)5,281,732()9,028,447(�سايف ايرادات الفوائد والعمولت امل�ستحقة
517,5062,611,785اخرى 

196,261,563170,317,943التدفق النقدي من عمليات الت�سغيل قبل التغري يف املوجودات واملطلوبات 

النق�س )الزيادة( يف املوجودات 
)25,100,000()113,200,000(اليداعات لدى البنك املركزي )التي تزيد ا�ستحقاقاتها عن 3 �سهور( 

29,664,97478,298,088اليداعات لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية )التي تزيد ا�ستحقاقاتها عن 3 �سهور( 
)99,264,467()242,302,751(ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة

23,832,68040,092,914موجودات مالية حمددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 
)12,106,010(3,875,637املوجودات الأخرى

الزيادة )النق�س( يف املطلوبات 
140,537,35639,083,196ودائع بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية )ت�ستحق خالل مدة تزيد عن 3 �سهور(

25,353,419)106,728,094(ودائع العمالء
38,286,148)72,603,346(تاأمينات نقدية

20,167,21411,254,025مطلوبات اأخرى
)3,648,003()1,984,136(املخ�س�سات املتنوعة 

262,567,253(122,478,903)�سايف التدفق النقدي )امل�ستخدم يف( من عمليات الت�سغيل قبل �سريبة الدخل املدفوعة 
)32,864,025()39,146,528(�سريبة الدخل املدفوعة

229,703,228(161,625,431)�سايف التدفق النقدي )امل�ستخدم يف( من عمليات الت�سغيل 

الن�سطة ال�ستثمارية
)830,991(-)�سراء( موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الخر

599,528-بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الخر
)1,490,035,429()841,742,497()�سراء( موجودات مالية بالتكلفة املطفاأة

668,009,111939,670,443املتح�سل من ا�ستحقاق موجودات مالية بالتكلفة املطفاأة
386,058-النقد الناجت عن بيع �سركة تابعة 

)18,860,471()27,696,769()�سراء( ممتلكات ومعدات – بال�سايف
168,026534,370بيع ممتلكات ومعدات – بال�سايف
)3,401,259()5,926,765()�سراء( موجودات غري ملمو�سة 

(571,937,751)(207,188,894)�سايف التدفق النقدي )امل�ستخدم يف( عمليات ال�ستثمار 

الن�سطة التمويلية
21,161,28610,138,185الموال املقرت�سة 

)60,849,655()65,636,600(اأرباح مدفوعة للم�ساهمني
)7,597,946()2,429,216(حقوق غري امل�سيطرين – بال�سايف 

(58,309,416)(46,904,530)�سايف التدفق النقدي )امل�ستخدم يف( عمليات التمويل

(400,543,939)(415,718,855)�سايف )النق�س( يف النقد وما يف حكمه
4,130,875)21,091,170(تاأثري تغري اأ�سعار ال�سرف على النقد وما يف حكمه

1,538,537,1801,934,950,244النقد وما يف حكمه يف بداية ال�سنة

361,101,727,1551,538,537,180النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�سنة

تعترب الإي�ساحات املرفقة من رقم 1 اإلى رقم 49 جزءًا من هذه القوائم املالية وتقراأ معها.
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الي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنة املالية املنتهية يف 31 كانون الأول / دي�سمرب 2012 

1- معلومات عامة

تاأ�س�س بنك ال�سكان للتجارة والتمويل )البنك( خالل عام 1973 ومت ت�سجيله ك�سركة م�ساهمة عامة اردنية مركزها الرئي�سي يف                •
عمان – اململكة الردنية الها�سمية وفقا لقانون ال�سركات رقم )12( ل�سنة 1964. 

يقوم البنك بتقدمي جميع الأعمال امل�سرفية واملالية املتعلقة بن�ساطه من خالل مركزه الرئي�سي مبدينة عمان وفروعه ومكاتبه   •
الردن  له يف  التابعة  ال�سركات  )13( فرع ومن خالل  والبحرين وعددها  فل�سطني  اململكة وعددها )116( وخارجها يف  داخل 

و�سوريا واجلزائر وبريطانيا.
ا�سهم البنك مدرجة يف بور�سة عمان لالوراق املالية.  •
2013/1/27 وهي خا�سعة ملوافقة   • مت اإقرار القوائم املالية املوحدة من قبل جمل�س الإدارة يف جل�سته رقم )2013/1/1( بتاريخ 

الهيئة العامة للم�ساهمني.

2- اأهم ال�سيا�سات املحا�سبية

اأ�س�س اإعداد القوائم املالية
مت اعداد القوائم املالية املوحدة للبنك و�سركاته التابعة وفقًا للمعايري ال�سادرة عن جمل�س معايري املحا�سبة الدولية والتف�سريات   •

ال�سادرة عن جلنة تف�سريات التقارير املالية الدولية املنبثقة عن جمل�س معايري املحا�سبة الدولية ووفقًا للقوانني املحلية النافذة 
وتعليمات البنك املركزي الردين.

مت اإعداد القوائم املالية املوحدة وفقًا ملبداأ التكلفة التاريخية با�ستثناء املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل   •
واملوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الخر والتي تظهر بالقيمة العادلة بتاريخ القوائم املالية املوحدة. 

كما تظهر بالقيمة العادلة املوجودات واملطلوبات املالية التي مت التحوط ملخاطر التغري يف قيمتها العادلة.
ان الدينار الأردين هو عملة اظهار القوائم املالية املوحدة والذي ميثل العملة الرئي�سية للبنك.  •

التغريات يف ال�سيا�سات املحا�سبية
اإن ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة يف اإعداد القوائم املالية / املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 كانون الأول 2012 تتفق مع تلك التي اتبعت 
يف اإعداد القوائم املالية لل�سنة املالية ال�سابقة با�ستثناء اأن البنك قام بتطبيق التعديالت التالية على معايري التقارير املالية الدولية  

اإبتداء من اأول كانون الثاين 2012:

معيار املحا�سبة الدويل رقم )12( �سريبة الدخل )اإ�سرتداد املوجودات ال�سمنية(
يو�سح التعديل حتديد ال�سريبة املوؤجلة لالإ�ستثمارات العقارية التي يتم قيا�سها بالقيمة العادلة. يقدم التعديل اإفرتا�س باأن ال�سريبة 
يجب   ،40 رقم  الدويل  املحا�سبة  معيار  ح�سب  العادلة  القيمة  منوذج  با�ستخدام  قيا�سها  يتم  التي  العقارية  لالإ�ستثمارات  املوؤجلة 
حتديدها على اأ�سا�س اأن القيمة الدفرتية �سوف يتم اإ�سرتدادها من خالل البيع. كما ويتطلب التعديل اأن يتم قيا�س ال�سريبة املوؤجلة 
للموجودات الغري قابلة لالإ�ستهالك والتي يتم قيا�سها با�ستخدام منوذج اإعادة التقييم ح�سب معيار املحا�سبة الدويل رقم )16( على 
اأ�سا�س البيع لهذه املوجودات. ينبغي تطبيق هذا املعيار للفرتات املالية التي تبداأ يف اأو بعد اأول كانون الثاين 2012. مل ينتج عن تطبيق 

هذا املعيار اأي اأثر على املركز املايل اأو الإداء املايل للبنك.
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اإ�سافية لالإف�ساح عن  – متطلبات  املالية : الإي�ساحات  املالية الدويل رقم )7( الأدوات  التقارير  معيار 
اإلغاء الإعرتاف

اإلغاء الإعرتاف بها لتمكني م�ستخدم  يتطلب هذا التعديل اإف�ساحات اإ�سافية حول املوجودات املالية التي مت حتويلها ولكن مل يتم 
القوائم املالية لل�سركة / للمجموعة / للبنك من فهم العالقة مع هذه املوجودات التي مل يتم اإلغاء الإعرتاف بها والإلتزامات املرتبطة 
بها  الإعرتاف  اإلغاء  التي مت  املوجودات  املن�ساأة يف هذه  تدخل  ا�ستمرار  اإف�ساحات حول  التعديل  يتطلب  اإلى ذلك،  بالإ�سافة  بها. 
لتمكني م�ستخدمي القوائم املالية من تقييم طبيعة التدخل وخماطره. ينبغي تطبيق هذا املعيار للفرتات املالية التي تبداأ يف اأو بعد 
اأول متوز 2011. حيث اأن البنك ل ميتلك مثل هذه املوجودات، فاإنه مل ينتج عن تطبيق هذا التعديل اأي اأثر على عر�س القوائم املالية 

)املوحدة( للبنك ، ومل يوؤثر على املركز املايل اأو الأداء املايل للبنك.
اأ�س�س توحيد القوائم املالية 

تت�سمن القوائم املالية املوحدة القوائم املالية للبنك وال�سركات التابعة له واخلا�سعة ل�سيطرته وتتحقق ال�سيطرة عندما يكون للبنك 
القدرة على التحكم يف ال�سيا�سات املالية والت�سغيلية لل�سركة التابعة وذلك للح�سول على منافع من ان�سطتها، ويتم ا�ستبعاد املعامالت 

والر�سدة واليرادات وامل�سروفات فيما بني البنك وال�سركات التابعة التالية:
اأ-ال�سركات التابعة اخلارجية 

امل�سرف الدويل للتجارة والتمويل / �سوريا: تبلغ ن�سبة امللكية 49,063% من راأ�س مال امل�سرف املدفوع والبالغ 5.25 مليار لرية   •
ح�سابات  توحيد  مت  فقد  امل�سرف  وادارة  واملالية  الت�سغيلية  ال�سيا�سات  على  لل�سيطرة  القدرة  لديه  البنك  لن  ونظرا  �سوري. 
امل�سرف يف القوائم املالية املرفقة، ويقوم امل�سرف بكافة العمال امل�سرفية التجارية، وتعود امللكية يف هذا امل�سرف لعام 2003 
، كما ان امل�سرف الدويل للتجارة والتمويل ميلك �سركة تابعة هي �سركة املركز املايل الدويل �سوريا وتبلغ ن�سبة م�ساهمته %85 

من را�س املال البالغ 100 مليون لرية �سوري كما ان بنك ال�سكان للتجارة والتمويل ميلك 5% من را�سمال هذه ال�سركة.
بنك ال�سكان للتجارة والتمويل اجلزائر: تبلغ ن�سبة امللكية 61,171% من راأ�س مال البنك البالغ 10 مليار دينار جزائري ، ويقوم   •

البنك بكافة العمال امل�سرفية التجارية، وتعود امللكية يف هذا البنك لعام 2002. 
35 مليون �سهم بقيمة ا�سمية جنيه   • 68,571% من را�سماله املدفوع والبالغ  بنك الردن الدويل / لندن : تبلغ ن�سبة امللكية فيه 

ا�سرتليني لكل �سهم، ويقوم البنك بكافة العمال امل�سرفية.
ب- ال�سركات التابعة املحلية 

�سركة املركز املايل الدويل/ الردن : تبلغ ن�سبة ملكية البنك 77,5% يف راأ�س مالها املدفوع البالغ 5 مليون دينار، وتقوم ال�سركة   •
باأعمال الو�ساطة املالية لدى بور�سة عمان وغريها من البور�سات )اأ�سواق الأوراق املالية( يف اململكة الأردنّية الها�سمية وخارجها، 

وتقوم بعمليات بيع و�سراء الأوراق املالية وتداولها حل�ساب الغري و/اأو حل�سابها، وتعود امللكية يف هذه ال�سركة لعام 1998.  
20 مليون دينار، وتقوم   • البالغ  راأ�سمالها املدفوع  100% من  امللكية  ن�سبة  تبلغ   : التمويلي/ الردن  للتاأجري  ال�سركة املتخ�س�سة 

العقارات  بتاأجري  القيام  اإلى  بالإ�سافة  اأنواعها،  اختالف  على  والأجهزة  واملعدات  لالآليات  التمويلي  التاأجري  باأعمال  ال�سركة 
والأرا�سي وال�سيارات بكافة اأ�سكالها و/اأو اأية اأمور اأخرى مُيكن لل�سركة �سراوؤها بهدف تاأجريها تاأجريًا متويليًا، وتعود امللكية 
يف هذه ال�سركة لعام 2005. كما ومت زيادة راأ�س مال ال�سركة لي�سبح  30 مليون دينار اعتبارا من 2013/1/2 دون اأي تغري على 

ن�سبة امللكية. 
ال�سركة الردنية لال�ستثمارات العقارية/ الردن : تبلغ ن�سبة امللكية 100% من راأ�سمالها املدفوع والبالغ 40 الف دينار، وتقوم   •

ال�سركة بادارة موظفي اخلدمات غري البنكية، وتعود امللكية يف هذه ال�سركة لعام 1997. 
يتم اعداد القوائم املالية لل�سركات التابعة لنف�س ال�سنة املالية للبنك با�ستخدام نف�س ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة يف البنك، اذا   •

كانت ال�سركات التابعة تتبع �سيا�سات حما�سبية تختلف عن تلك املتبعة يف البنك فيتم اجراء التعديالت الالزمة على القوائم 
املالية لل�سركات التابعة لتتطابق مع ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة يف البنك.
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يتم توحيد نتائج عمليات ال�سركات التابعة يف قائمة الدخل املوحد من تاريخ متلكها وهو التاريخ الذي يجري فيه فعليًا انتقال   •
�سيطرة البنك على ال�سركات التابعة، ويتم توحيد نتائج عمليات ال�سركات التابعة التي مت التخل�س منها يف قائمة الدخل املوحدة 

حتى تاريخ التخل�س منها وهو التاريخ الذي يفقد البنك فيه ال�سيطرة على ال�سركات التابعة.
متثل حقوق غري امل�سيطرين ذلك اجلزء غري اململوك من قبل البنك من حقوق امللكية يف ال�سركات التابعة.  •

معلومات القطاعات 
قطاع الأعمال ميثل جمموعة من املوجودات والعمليات التي ت�سرتك معًا يف تقدمي منتجات اأو خدمات خا�سعة ملخاطر وعوائد تختلف 
التنفيذية و�سناع  ا�ستعمالها من قبل الدارة  يتم  التي  للتقارير  والتي �سيتم قيا�سها وفقا  اأخرى  اأعمال  املتعلقة بقطاعات  عن تلك 

القرار يف البنك.
القطاع اجلغرايف يرتبط يف تقدمي منتجات اأو خدمات يف بيئة اقت�سادية حمددة خا�سعة ملخاطر وعوائد تختلف عن تلك املتعلقة 

بقطاعات تعمل يف بيئات اقت�سادية اأخرى.

1- موجودات مالية بالتكلفة املطفاأة
هي املوجودات املالية التي تهدف اإدارة البنك وفقًا لنموذج اأعمالها الحتفاظ بها لتح�سيل التدفقات النقدية التعاقدية والتي تتمثل 

بالدفعات من اأ�سل الدين والفائدة على ر�سيد الدين القائم.
يتـم اثبات هذه املوجودات عند ال�سراء بالكلفة م�سافًا اليها م�ساريف القتناء، وتطفاأ العالوة / اخل�سم با�ستخدام طريقة الفائدة 
الفعالة ، قيدًا على اأو حل�سـاب الفائدة ، وينزل اأية خم�س�سات ناجتة عن التدين يف قيمتها يوؤدي الى عدم امكانية ا�سرتداد ال�سل 

او جزء منه ، ويتم قيد اي تدين يف قيمتها يف قائمة الدخل.
ميثل مبلغ التدين يف قيمة هذه املوجودات الفرق بني القيمة املثبتة يف ال�سجالت والقيمة احلالية للتدفقات النقدية املتوقعة املخ�سومة 

ب�سعر الفائدة الفعلي الأ�سلي.
ل يجوز اعادة ت�سنيف اأي موجودات من/ الى هذا البند ال يف احلالت املحددة يف معيار التقارير املالية الدولية )ويف حال بيع اأي من 
هذه املوجودات قبل تاريخ ا�ستحقاقها يتم ت�سجيل نتيجة البيع �سمن قائمة الدخل يف بند م�ستقل والف�ساح عن ذلك وفقا ملتطلبات 

معايري التقارير املالية الدولية باخل�سو�س(. 

2- موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 
هي املوجودات املالية التي قام البنك ب�سراوؤها بغر�س بيعها يف امل�ستقبل القريب وحتقيق الأرباح من تقلبات الأ�سعار ال�سوقية ق�سرية 

الأجل اأو هام�س اأرباح املتاجرة.
يتم اثبات هذه املوجودات بالقيمة العادلة عند ال�سراء )تقيد م�ساريف القتناء على قائمة الدخل عند ال�سراء( ويعاد تقييمها لحقًا 
بالقيمة العادلة، ويظهر التغري يف القيمة العادلة يف قائمة الدخل مبا فيها التغري يف القيمة العادلة الناجت عن فروقات حتويل بنود 
املوجودات غري النقدية بالعمالت الجنبية ، ويف حال بيع هذه املوجودات اأو جزء منها يتم اأخذ الأرباح اأو اخل�سائر الناجتة عن ذلك 

يف قائمة الدخل. 
يتم ت�سجيل الرباح املوزعة او الفوائد املتحققة يف قائمة الدخل.

ل يجوز اعادة ت�سنيف اأي موجودات مالية من / الى هذا البند ال يف احلالت املحددة يف معايري التقارير املالية الدولية. 
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3- موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآخر

متثل هذه املوجودات ال�ستثمارات يف اأدوات امللكية بغر�س الحتفاظ بها على املدى الطويل.
يتم اثبات هذه املوجودات عند ال�سراء بالقيمة العادلة م�سافًا اليها م�ساريف القتناء ويعاد تقييمها لحقًا بالقيمة العادلـة، ويظهر 
التغري يف القيمة العادلة يف قائمة الدخل ال�سامل و�سمن حقوق امللكية مبا فيه التغري يف القيمة العادلة الناجت عن فروقات حتويل 
بنود املوجودات غري النقدية بالعمالت الجنبية ، ويف حال بيع هذه املوجودات اأو جزء منها يتم ت�سجيل الأرباح اأو اخل�سائر الناجتة 
عن ذلك يف قائمة الدخل ال�سامل و�سمن حقوق امللكية ويتم حتويل ر�سيد احتياطي تقييم املوجودات املباعة مبا�سرة الى الرباح 

واخل�سائر املدورة ولي�س من خالل قائمة الدخل.
ل يجوز اإعادة ت�سنيف اأي موجودات مالية من / اإلى هذا البند اإل يف احلالت املحددة يف معايري التقارير املالية الدولية.

ل تخ�سع هذه املوجودات لختبار خ�سائر التدين.
يتم ت�سجيل الرباح املوزعة يف قائمة الدخل. 

ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة
الت�سهيالت الئتمانية املبا�سرة هي موجودات مالية لها دفعات ثابتة او حمددة قدمها البنك يف ال�سا�س او جرى اقتناوؤها ولي�س لها 

ا�سعار �سوقية يف ا�سواق ن�سطة. ويتم قيا�س الت�سهيالت الئتمانية بالتكلفة املطفاأة.
يتم تكوين خم�س�س تدين للت�سهيالت الإئتمانية املبا�سرة اذا تبني عدم اإمكانية حت�سيل املبالغ امل�ستحقة للبنك وعندما يتوفر دليل 
مو�سوعي على ان حدثا ما قد اأثر �سلبًا على التدفقات النقدية امل�ستقبلية للت�سهيالت الإئتمانية املبا�سرة وعندما ميكن تقدير هذا 

التدين، وت�سجل قيمة املخ�س�س يف قائمة الدخل املوحدة.
يتم تعليق الفوائد والعمولت على الت�سهيالت الإئتمانية غري العاملة املمنوحة للعمالء وفقا لتعليمات البنك املركزي الأردين، اأو وفقا 

لتعليمات ال�سلطات الرقابية يف الدول التي يتواجد للبنك فيها فروع او �سركات تابعة ايهما ا�سد.
يتم �سطب الت�سهيالت الإئتمانية املعد لها خم�س�سات يف حال عدم جدوى الإجراءات املتخذة لتح�سيلها بتنزيلها من املخ�س�س 
ويتم حتويل اأي فائ�س يف املخ�س�س  الإجمايل - اإن وجد -  الى قائمة الدخل املوحدة، وي�ساف املح�سل من الديون ال�سابق �سطبها 

اإلى الإيرادات.
التدين يف قيمة املوجودات املالية

يقوم البنك مبراجعة القيم املثبتة يف ال�سجالت للموجودات املالية يف تاريخ قائمة املركز املايل املوحدة لتحديد فيما اذا كانت هنالك 
موؤ�سرات تدل على تدين يف قيمتها افراديًا او على �سكل جمموعة، ويف حالة وجود مثل هذه املوؤ�سرات فانه يتم تقدير القيمة القابلة 

لال�سرتداد من اجل حتديد خ�سارة التدين.
يتم حتديد مبلغ التدين كما يلي:

تدين قيمة املوجودات املالية التي تظهر بالتكلفة املطفاأة: ميثل الفرق بني القيمة املثبتة يف ال�سجالت والقيمة احلالية للتدفقات   •
النقدية املتوقعة خم�سومة ب�سعر الفائدة الفعلي ال�سلي.

ال�سابق يف   • التدين  نتيجة  الالحقة  الفرتة  وفر يف  اي  ت�سجيل  يتم  كما  املوحدة  الدخل  قائمة  القيمة يف  التدين يف  ت�سجيل  يتم 
املوجودات لدوات الدين املالية يف قائمة الدخل.

ا�ستثمارات يف �سركات حليفة 
ال�سركات احلليفة هي تلك ال�سركات التي ميار�س البنك فيها تاأثريًا فعال على القرارات املتعلقة بال�سيا�سات املالية والت�سغيلية )ول 
50% من حقوق الت�سويت، وتظهر ال�ستثمارات يف ال�سركات  20% الـى  ي�سيطر البنك عليها( والتي ميلك البنك ن�سبة ترتاوح بني 

احلليفة مبوجب طريقة حقوق امللكية.
يتم ا�ستبعاد اليرادات وامل�سروفات الناجتة عن املعامالت فيما بني البنك وال�سركات احلليفة وح�سب ن�سبة م�ساهمة البنك يف هذه 

ال�سركات.
يف حال اعداد قوائم مالية منف�سلة للبنك كمن�ساأة م�ستقلة يتم اظهار الإ�ستثمارات يف ال�سركات احلليفة بالتكلفة.



48

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

%

2مباين

5-15معدات واأجهزة واأثاث وتركيبات

20و�سائط نقل

14-33اأجهزة احلا�سب الآيل

عندما يقل املبلغ املمكن ا�سرتداده من اأي من املمتلكات واملعدات عن �سايف قيمتها الدفرتية فاإنه يتم تخفي�س قيمتها اإلى القيمة 
املمكن ا�سرتدادها وت�سجل قيمة التدين يف قائمة الدخل.

يتم مراجعة العمر النتاجي للممتلكات واملعدات يف نهاية كل عام، فاذا كانت توقعات العمر النتاجي تختلف عن التقديرات املعدة 
�سابقًا يتم ت�سجيل التغري يف التقدير لل�سنوات الالحقة باعتباره تغري يف التقديرات.

يتم ا�ستبعاد املمتلكات واملعدات عند التخل�س منها او عندما ليعود اأي منافع م�ستقبلية متوقعة من ا�ستخدامها او من التخل�س منها.

املخ�س�سات
يتم العرتاف باملخ�س�سات عندما يكون على البنك التزامات يف تاريخ قائمة املركز املايل املوحدة نا�سئة عن احداث �سابقة وان 

ت�سديد اللتزامات حمتمل وميكن قيا�س قيمتها ب�سكل يعتمد عليه.

مخ�س�س تعوي�س نهاية اخلدمة للموظفني
يتم تكوين خم�س�س ملواجهة اللتزامات القانونية والتعاقدية اخلا�سة بنهاية اخلدمة للموظفني عن مدة اخلدمة لكل موظف بتاريخ 

قائمة املركز املايل املوحدة مبوجب اللوائح الداخلية للبنك.

�سريبة الدخل 
متثل م�ساريف ال�سرائب مبالغ ال�سرائب امل�ستحقة وال�سرائب املوؤجلة.

حت�سب م�ساريف ال�سرائب امل�ستحقة على اأ�سا�س الرباح اخلا�سعة لل�سريبة، وتختلف الرباح اخلا�سعة لل�سريبة عن الرباح املعلنة 
يف القوائم املالية املوحدة لن الرباح املعلنة ت�سمل ايرادات غري خا�سعة لل�سريبة او م�ساريف غري قابلة للتنزيل يف ال�سنة املالية 

وامنا يف �سنوات لحقة او اخل�سائر املرتاكمة املقبولة �سريبيا اأو بنود لي�ست خا�سعة او مقبولة التنزيل لغرا�س �سريبية.
حت�ســب ال�سرائب مبوجب الن�سب ال�سرائبية املقررة مبوجب القوانني والنظمة والتعليمات يف البلدان التي يعمل فيها البنك.

اإن ال�سرائب املوؤجلة هي ال�سرائب املتوقع دفعها او ا�سرتدادها نتيجة الفروقات الزمنية املوؤقتة بني قيمة املوجودات او املطلوبات يف 
القوائم املالية املوحدة والقيمة التي يتم احت�ساب الربح ال�سريبي على ا�سا�سها.  يتم احت�ساب ال�سرائب املوؤجلة با�ستخدام طريقة 
اللتزام بقائمة املركز املايل وحتت�سب ال�سرائب املوؤجلة وفقًا للن�سب ال�سريبية التي يتوقع تطبيقها عند ت�سوية اللتزام ال�سريبي او 

حتقيق املوجودات ال�سريبية املوؤجلة.
يتم مراجعة ر�سيد املوجودات ال�سريبية املوؤجلة يف تاريخ القوائم املالية املوحدة ويتم تخفي�سها يف حالة توقع عدم امكانية ال�ستفادة 

من تلك املوجودات ال�سريبية جزئيا او كليا،
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التقــا�س
يتم اجراء تقا�س بني املوجودات املالية واملطلوبات املالية واظهار املبلغ ال�سايف يف قائمة املركز املايل املوحدة فقط عندما تتوفر 
احلقوق القانونية امللزمة وكذلك عندما يتم ت�سويتها على اأ�سا�س التقا�س او يكون حتقق املوجودات وت�سوية املطلوبات يف نف�س الوقت. 

حتقق اليرادات والعرتاف بامل�ساريف
يتم حتقق ايرادات الفوائد با�ستخدام طريقة الفائدة الفعلية با�ستثناء فوائد وعمولت الت�سهيالت الئتمانية غري العاملة التي ل يتم 

العرتاف بها كايرادات ويتم ت�سجيلها يف ح�ساب الفوائد والعمولت املعلقة.
يتم العرتاف بامل�ساريف على ا�سا�س مبداأ ال�ستحقاق.

يتم ت�سجيل العمولت كاإيرادات عند تقدمي اخلدمات املتعلقة بها، ويتم العرتاف بارباح ا�سهم ال�سركات عند حتققها )اقرارها من 
الهيئة العامة للم�ساهمني(.

راأ�س املال:
تكاليف ا�سدار اأو �سراء اأ�سهم البنك

يتم قيد اأي تكاليف ناجتة عن ا�سدار اأو �سراء اأ�سهم البنك على الأرباح املدورة )بال�سايف بعد الأثر ال�سريبي لهذه التكاليف اإن 
وجد(. اذا مل ت�ستكمل عملية الإ�سدار اأو ال�سراء فيتم قيد هذه التكاليف كم�ساريف على قائمة الدخل. 

ح�سابات مداره ل�سالح العمالء
متثل احل�سابات التي يديرها البنك نيابة عن العمالء ول تعترب من موجودات البنك. يتم اإظهار ر�سوم وعمولت اإدارة تلك احل�سابات 

يف قائمة الدخل. يتم اإعداد خم�س�س مقابل انخفا�س قيمة املحافظ م�سمونة راأ�س املال املدارة ل�سالح العمالء عن راأ�س مالها.

تاريخ الإعرتاف باملوجودات املالية
يتم العرتاف ب�سراء وبيع املوجودات املالية يف تاريخ املتاجرة )تاريخ التزام البنك ببيع اأو �سراء املوجودات املالية(.

امل�ستقات املالية
م�ستقات مالية للمتاجرة 

يتم اإثبات القيمة العادلة مل�ستقات الأدوات املالية املحتفظ بها لأغرا�س املتاجرة )مثل عقود العمالت الأجنبية الآجلة، عقود الفائدة 
وفقًا  العادلة  القيمة  املوحدة وحتدد  املايل  املركز  قائمة  الأجنبية( يف  العمالت  اأ�سعار  املقاي�سة، حقوق خيارات  امل�ستقبلية، عقود 
لأ�سعار ال�سوق ال�سائدة، ويف حال عدم توفرها تذكر طريقة التقييم، ويتم ت�سجيل مبلغ التغريات يف القيمة العادلة يف قائمة الدخل 

املوحدة.

عقود اإعادة ال�سراء اأو البيع
ي�ستمر العرتاف يف القوائم املالية املوحدة باملوجودات املباعة والتي مت التعهد املتزامن باإعادة �سرائها يف تاريخ م�ستقبلي، وذلك 
ل�ستمرار �سيطرة البنك على تلك املوجودات ولأن اأية خماطر اأو منافع توؤول للبنك حال حدوثها، وي�ستمر تقييمها وفقًا لل�سيا�سات 
املحا�سبية املتبعة. )هذا ويف حال وجود حق للم�سرتي بالت�سرف بهذه املوجودات )بيع او اعادة رهن( فيجب اعادة ت�سنيفها �سمن 
املوجودات املالية املرهونة( تدرج املبالغ املقابلة للمبالغ امل�ستلمة لهذه العقود �سمن املطلوبات يف بند الأموال املقرت�سة، ويتم العرتاف 

بالفرق بني �سعر البيع و�سعر اإعادة ال�سراء كم�سروف فوائد ي�ستحق على مدى فرتة العقد با�ستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
اأما املوجودات امل�سرتاه مع التعهد املتزامن باإعادة بيعها يف تاريخ م�ستقبلي حمدد فال يتم العرتاف بها يف القوائم املالية املوحدة، 
وذلك لعدم توفر ال�سيطرة على تلك املوجودات ولأن اأية خماطر اأو منافع ل توؤول للبنك حال حدوثها. وتدرج املبالغ املدفوعة املتعلقة 
الت�سهيالت الإئتمانية ح�سب احلال، ويتم معاجلة  اأو �سمن  بهذه العقود �سمن الودائع لدى البنوك واملوؤ�س�سات امل�سرفية الأخرى 

الفرق بني �سعر ال�سراء و�سعر اإعادة البيع كاإيرادات فوائد ت�ستحق على مدى فرتة العقد با�ستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
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املوجودات املالية املرهونة
وهي تلك املوجودات املالية املرهونة ل�سالح اطراف اخرى مع وجود حق للطرف الخر بالت�سرف فيها )بيع او اعادة رهن( ي�ستمر 

تقييم هذه املوجودات وفق ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة لتقييم كل منها ح�سب ت�سنيفه ال�سلي.
املوجودات التي اآلت ملكيتها للبنك وفاًء لديون م�ستحقة

اآلت  التي  اأخرى” وذلك بالقيمة  “موجودات  للبنك  يف قائمة املركز املايل املوحدة �سمن بند  اآلت ملكيتها  التي  تظهر املوجودات 
بها للبنك اأو القيمة العادلة اأيهما اأقل، ويعاد تقييمها يف تاريخ القوائم املالية املوحدة بالقيمة العادلة ب�سكل اإفرادي، ويتم ت�سجيل 
اأي تدين يف قيمتها كخ�سارة يف قائمة الدخل املوحدة ول يتم ت�سجيل الزيادة كاإيراد. يتم ت�سجيل الزيادة الالحقة يف قائمة الدخل 

املوحدة اإلى احلد الذي ل يتجاوز قيمة التدين الذي مت ت�سجيله �سابقًا.

املوجودات غري امللمو�سة

اأ( ال�سهـــــرة
يتم ت�سجيل ال�سهرة بالتكلفة التي متثل الزيادة يف تكلفة امتالك او �سراء ال�ستثمار يف ال�سركة احلليفة او التابعة عن ح�سة   •

البنك يف القيمة العادلة ل�سايف موجودات تلك ال�سركة بتاريخ المتالك، يتم ت�سجيل ال�سهرة الناجتة عن ال�ستثمار يف �سركات 
تابعة يف بند منف�سل كموجودات غري ملمو�سة، اأما ال�سهرة الناجتة عن ال�ستثمار يف �سركات حليفة فتظهر كجزء من ح�ساب 

ال�ستثمار يف ال�سركة احلليفة ويتم لحقًا تخفي�س تكلفة ال�سهرة باأي تدين يف قيمة ال�ستثمار.
يتم توزيع ال�سهرة على وحدة/وحدات توليد النقد لأغرا�س اختبار التدين يف القيمة.  •
يتم اإجراء اختبار لقيمة ال�سهرة يف تاريخ اعداد القوائم املالية ويتم تخفي�س قيمة ال�سهرة اإذا كانت هناك دللة على اأن قيمة   •

ال�سهرة قد تدنت وذلك يف حال كانت القيمة القابلة لال�سرتداد املقدرة لوحدة/لوحدات توليد النقد التي تعود لها ال�سهرة اأقل 
من القيمة امل�سجلة يف الدفاتر لوحدة / وحدات توليد النقد ويتم ت�سجيل قيمة التدين يف قائمة الدخل املوحدة.

ب( املوجودات غري امللمو�سة الأخرى
اأما   • عليها.   احل�سول  تاريخ  يف  العادلة  بالقيمة  تقيد  الندماج  خالل  من  عليها  احل�سول  يتم  التي  امللمو�سة  غري  املوجودات 

املوجودات غري امللمو�سة التي يتم احل�سول عليها من خالل طريقة اأخرى غري الندماج فيتم ت�سجيلها بالتكلفة.
اطفاء   • ويتم   ، حمددة  غري  لفرتة  اأو  حمددة  لفرتة  الزمني  عمرها  تقدير  ا�سا�س  على  امللمو�سة  غري  املوجودات  ت�سنيف  يتم 

املوجودات غري امللمو�سة التي لها عمر زمني حمدد خالل هذا العمر ويتم قيد الطفاء يف قائمة الدخل املوحد.  اأما املوجودات 
غري امللمو�سة التي عمرها الزمني غري حمدد فيتم مراجعة التدين يف قيمتها يف تاريخ القوائم املالية املوحدة ويتم ت�سجيل اأي 

تدين يف قيمتها يف قائمة الدخل املوحدة.
ل يتم ر�سملة املوجودات غري امللمو�سة الناجتة عن اعمال البنك ويتم ت�سجيلها يف قائمة الدخل املوحدة يف نف�س الفرتة.  •
اأية موؤ�سرات على تدين قيمة املوجودات غري امللمو�سة يف تاريخ القوائم املالية،  كذلك يتم مراجعة تقدير العمر   • يتم مراجعة 

الزمني لتلك املوجودات ويتم اجراء اأية تعديالت على الفرتات الالحقة.
انظمة حا�سوب وبرامج : يتم اطفاءها با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت خالل فرتة ل تزيد عن 3 �سنوات من تاريخ ال�سراء.  •

العمالت الجنبية
يتم ت�سجيل املعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية خالل ال�سنة باأ�سعار ال�سرف ال�سائدة يف تاريخ اإجراء املعامالت.   •
يتم حتويل اأر�سدة املوجودات املالية واملطلوبات املالية با�سعار العمالت الجنبية الو�سطية ال�سائدة يف تاريخ قائمة املركز املايل   •

املوحدة واملعلنة من البنك املركزي الأردين.
يتم حتويل املوجودات غري املالية واملطلوبات غري املالية بالعمالت الجنبية والظاهرة بالقيمة العادلة يف تاريخ حتديد قيمتها العادلة.   •
يتم ت�سجيل الرباح واخل�سائر الناجتة عن حتويل العمالت الأجنبية يف قائمة الدخل املوحدة.    •
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يتم ت�سجيل فروقات التحويل لبنود املوجودات واملطلوبات بالعمالت الأجنبية غري النقدية )مثل الأ�سهم( كجزء من التغري يف   •
القيمة العادلة.

عند توحيد البيانات املالية يتم ترجمة موجودات ومطلوبات الفروع وال�سركات التابعة يف اخلارج من العملة الرئي�سية )ال�سا�سية(   •
اإلى عملة التقرير وفقا لال�سعار الو�سطية للعمالت يف تاريخ القوائم املالية واملعلنة من البنك املركزي الردين. اأما بنود اليرادات 
وامل�سروفات فيتم ترجمتها على ا�سا�س معدل ال�سعر خالل ال�سنة وتظهر فروقات العملة الناجمة يف بند م�ستقل يف قائمة الدخل 
ال�سامل و�سمن حقوق امللكية. ويف حالة بيع احدى هذه ال�سركات او الفروع فيتم قيد مبلغ فروقات ترجمة العمالت الجنبية 

املتعلق بها �سمن اليرادات/ امل�ساريف يف قائمة الدخل.

النقد وما يف حكمه
هو النقد والأر�سدة النقدية التي ت�ستحق خالل مدة ثالثة اأ�سهر، وتت�سمن: النقد والأر�سدة لدى بنوك مركزية والأر�سدة لدى البنوك 

واملوؤ�س�سات امل�سرفية، وتنزل ودائع البنوك واملوؤ�س�سات امل�سرفية التي ت�ستحق خالل مدة  ثالثة اأ�سهر والأر�سدة املقيدة ال�سحب.

3-ا�ستخدام التقديرات

اإن اإعداد القوائم املالية املوحدة وتطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية يتطلب من اإدارة البنك القيام بتقديرات واجتهادات توؤثر يف مبالغ 
املوجودات واملطلوبات املالية والإف�ساح عن اللتزامات املحتملة. كما اأن هذه التقديرات والجتهادات توؤثر يف الإيرادات وامل�ساريف 
واملخ�س�سات وكذلك يف التغريات يف القيمة العادلة التي تظهر �سمن حقوق امللكية. وب�سكل خا�س يتطلب من اإدارة البنك ا�سدار 
اأحكام واجتهادات هامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية امل�ستقبلية واأوقاتها، اإن التقديرات املذكورة مبنية بال�سرورة على فر�سيات 
وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن واأن النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغريات 

الناجمة عن اأو�ساع وظروف تلك التقديرات يف امل�ستقبل.

يف اعتقاد اإدارة البنك باأن تقديراتها �سمن القوائم املالية املوحدة معقولة ومف�سلة على النحو التايل:
خم�س�س تدين الت�سهيالت الئتمانية املبا�سرة: يتم مراجعة خم�س�س تدين الت�سهيالت الئتمانية �سمن الأ�س�س املو�سوعة من   •

قبل البنك املركزي الردين كحد ادنى ووفقا ملعايري التقارير املالية الدولية.
يتم قيد تدين قيمة العقارات امل�ستملكة اعتمادًا على تقييمات عقارية حديثة ومعتمدة من قبل مقدرين معتمدين لغايات احت�ساب   •

التدين من قيمة ال�سل، ويعاد النظر يف ذلك التدين ب�سكل دوري.
احت�ساب   • لغايات  دوري  ب�سكل  امللمو�سة  غري  واملوجودات  واملعدات  للممتلكات  النتاجية  العمار  تقدير  باعادة  الدارة  تقوم 

ال�ستهالكات والطفاءات ال�سنوية اعتمادا على احلالة العامة لتلك ال�سول وتقديرات العمار النتاجية املتوقعة يف امل�ستقبل 
ويتم اخذ خ�سارة التدين)ان وجدت( الى قائمة الدخل املوحدة لل�سنة.

واملعايري   • والقوانني  لالأنظمة  وفقًا  الدخل  �سريبة  نفقة  من  يخ�سها  مبا  املالية  ال�سنة  حتميل  يتم  الدخل:  �سريبة  خم�س�س 
املحا�سبية ويتم احت�ساب واثبات املوجودات واملطلوبات ال�سريبية املوؤجلة وخم�س�س ال�سريبة الالزم.

خم�س�سات ق�سائية: ملواجهة اأية التزامات ق�سائية يتم اأخذ خم�س�سات لهذه اللتزامات ا�ستنادًا لراأي امل�ست�سار القانوين يف البنك.  •
خم�س�س تعوي�س نهاية اخلدمة: يتم احت�ساب التزامات البنك جتاه املوظفني ح�سب قانون العمل ولوائح البنك.  •
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4- نقد واأر�سدة لدى بنوك مركزية

ان تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:
31 كانون الول/ دي�سمرب 312011 كانون الول/ دي�سمرب 2012

دينـــــاردينـــــار
162,335,648170,730,095نقد يف اخلزينة

اأر�سدة لدى بنوك مركزية:
226,166,347421,999,683ح�سابات جارية وحتت الطلب

190,546,231153,136,218ودائع لأجل وخا�سعة لإ�سعار

291,571,549297,310,884متطلبات الحتياطي النقدي

173,200,00060,000,000�سهادات اإيداع *

1,043,819,7751,103,176,880املجمــوع               

عدا الحتياطي النقدي لدى البنوك املركزية وال�سلطات الرقابية ل يوجد ار�سدة مقيدة ال�سحب.
  *  هذا البند ميثل �سهادات ايداع م�سرتاه من البنك املركزي الردين ت�ستحق خالل فرتة تزيد عـن ثالثـة �سهـور كمـا فـي  31  كانون 

الول / دي�سمرب 2012 .

5- اأر�سدة لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية 

ان تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:
بنـوك وموؤ�س�ســـات

م�سرفيــــة محليــــة
بنــــوك وموؤ�س�ســــات

م�سرفيـــة خارجيــــة
املجمـــــــــــوع

31 كانون الول / دي�سمرب31 كانون الول / دي�سمرب31 كانون الول / دي�سمرب
201220112012201120122011

دينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــار
14,030,8385,998,434156,460,245187,124,559170,491,083193,122,993ح�سابات جارية وحتت الطلب

ودائع ت�ستحق خالل فرتة 3 
10,127,00053,256,103675,528,678712,014,203685,655,678765,270,306اأ�سهر اأو اأقل

4,020,198-4,020,198---�سهادات اليداع

24,157,83859,254,537831,988,923903,158,960856,146,761962,413,497املجموع

بلغت الأر�سدة لدى البنوك واملوؤ�س�سات امل�سرفية التي ل تتقا�سى فوائد 46,100,481 دينار كما يف 31 كانون الول / دي�سمرب   •
2012 مقابل 22,791,301 دينار كما يف 31 كانون الول / دي�سمرب 2011.

ل يوجد ار�سدة مقيدة ال�سحب كما يف 31 كانون الول / دي�سمرب 2012 و 2011.  •
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6- اإيداعات لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية
ان تفا�سيل هذا البند هي كما يلي :

بنـــوك وموؤ�س�ســـات م�سرفيــة خارجيـــة
كما يف 31 كانون الول / دي�سمرب

20122011

دينــــاردينــــار
اإيداعات ت�ستحق خالل فرتة:- 

من 3 اأ�سهر اإلى 6 اأ�سهر 
-15,234,974

14,430,000-اأكث من 6 �سهور الى �سنة

29,664,974-املجمـــــــوع

ل يوجد ايداعات مقيدة ال�سحب كما يف 31 كانون الول / دي�سمرب 2012 و 2011.  •

7- موجودات مالية حمددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

كما يف 31 كانون الول / دي�سمرب
20122011

دينــــاردينــــار
موجودات مالية متوفرة لها ا�سعار �سوقية

8,045,52714,413,805�سندات مالية حكومية وبكفالتها

6,115,6375,537,141ا�سهم �سركات مدرجة يف ال�سواق املالية

24,630,73233,935,134�سندات وا�سناد قرو�س �سركات

788,0607,595,221�سناديق ا�ستثمارية

39,579,95661,481,301املجموع

موجودات مالية غري متوفرة لها ا�سعار �سوقية
16,444,27119,897,925ا�سهم �سركات غري مدرجة يف ال�سواق املالية

16,444,27119,897,925املجموع 

56,024,22781,379,226الجمايل 

حتليل ال�سندات والذونات:
32,676,25948,348,939 ذات عائد ثابت

32,676,25948,348,939املجموع
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8- ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة - بال�سايف
ان تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:

كما يف 31 كانون الول / دي�سمرب
20122011

دينــــاردينــــار
الأفراد)التجزئة( 

12,700,21910,073,998    ح�سابات جارية مدينة

497,674,853445,541,879    قرو�س وكمبيالت *

11,249,05110,881,206    بطاقات الئتمان

663,785,699590,687,301القرو�س العقارية 

420,196,888402,954,535   منها �سكني

ال�سركات :

  ال�سركات الكربى
272,614,971274,218,547      ح�سابات جارية مدينة

834,700,986867,829,123      قرو�س وكمبيالت*

  من�ساآت �سغرية ومتو�سطة
109,337,075111,623,254      ح�سابات جارية مدينة

174,503,251243,853,259      قرو�س وكمبيالت *

364,464,087165,619,256احلكومة والقطاع العام 

2,941,030,1922,720,327,823     املجموع                                                              

)161,898,504()189,717,804( ينزل : خم�س�س تدين ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة        

)56,376,453()67,430,092(         فوائد معلقة 

2,683,882,2962,502,052,866     �سايف الت�سهيالت الإئتمانية املبا�سرة

2012 مقابل  31 كانون الول/ دي�سمرب  20,475,192 دينار كما يف  �سايف بعد تنزيل الفوائد والعمولت املقبو�سة مقدما البالغة    *

23,530,824 دينار كما يف 31 كانون الول / دي�سمرب 2011.

بلغت الت�سهيالت الئتمانية غري العاملة 324,399,975  دينار اأي ما ن�سبته )11,03%( من ر�سيد الت�سهيالت الئتمانية املبا�سرة   •
كما يف 31 كانون الول/ دي�سمرب 2012 مقابل 268,652,331 دينار اأي ما ن�سبته )9,88%( من الر�سيد املمنوح كما يف 31 كانون 

الول/ دي�سمرب 2011.
بلغت الت�سهيالت الئتمانية غري العاملة بعد تنزيل الفوائد املعلقة258,015,027  دينار اأي ما ن�سبته )8,98%( من ر�سيد الت�سهيالت   •

الئتمانية املبا�سرة بعد تنزيل الفوائد املعلقة كما يف 31 كانون الول / دي�سمرب 2012 مقابل 218,807,195  دينار اأي ما ن�سبته 
)8,19%( من الر�سيد املمنوح بعد تنزيل الفوائد املعلقة كما يف 31 كانون الول/ دي�سمرب 2011.

بلغت الت�سهيالت الئتمانية املمنوحة للحكومة الردنية وبكفالتها 238,340,145 دينار اأي ما ن�سبته )8,1%( من اجمايل الت�سهيالت   •
الئتمانية املبا�سرة كما يف 31 كانون الول/ دي�سمرب 2012 مقابل 66,668,123 دينار اأي ما ن�سبته )2,45%( كما يف 31 كانون 

الول/ دي�سمرب 2011.
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مخ�س�س تدين ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة:
فيما يلي احلركة على خم�س�س تدين ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة:

2012
الفراد

القرو�س 
العقارية

ال�سركات
الجمايل

الكـربى
ال�سغرية 
واملتو�سطة

دينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــار
10,276,53513,793,399115,980,63621,847,934161,898,504الر�سيد يف بداية ال�سنة

56,268,6077,857,05664,776,588)150,723(801,648املقتطع خالل ال�سنة من الإيرادات

امل�ستخدم من املخ�س�س خالل ال�سنة 
)الديون امل�سطوبة(

)668,236()4,127()30,824,136()244,810((31,741,309)

(5,215,979))2,560,100()2,505,952()2,564()147,363(فرق ترجمة 

10,262,58413,635,985138,919,15526,900,080189,717,804الر�سيد يف نهاية ال�سنة

9,489,35613,249,147136,728,44526,766,643186,233,591خم�س�س تدين

773,228386,8382,190,710133,4373,484,213خم�س�س حتت املراقبة 

10,262,58413,635,985138,919,15526,900,080189,717,804

2011
الفراد

القرو�س 
العقارية

ال�سركات
الجمايل

الكـربى
ال�سغرية 
واملتو�سطة

دينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــار
12,969,85810,860,44798,724,57520,253,018142,807,898الر�سيد يف بداية ال�سنة

3,001,07343,721,5502,037,44746,347,888)2,412,182(املقتطع خالل ال�سنة من الإيرادات

امل�ستخدم من املخ�س�س خالل ال�سنة 
)الديون امل�سطوبة(

)281,141()68,121()26,465,489()442,531((27,257,282)

10,276,53513,793,399115,980,63621,847,934161,898,504الر�سيد يف نهاية ال�سنة

9,172,13413,417,425106,061,03421,714,799150,365,392خم�س�س تدين

1,104,401375,9749,919,602133,13511,533,112خم�س�س حتت املراقبة 

10,276,53513,793,399115,980,63621,847,934161,898,504

بلغت قيمة املخ�س�سات التي انتفت احلاجة اإليها نتيجة ت�سويات اأو ت�سديد ديون وحولت اإزاء ديون 9,232,517 دينار كما يف 31 كانون 
الول / دي�سمرب 2012 مقابل 17,265,915  دينار كما يف 31 كانون الول / دي�سمرب 2011.
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الفوائد املعلقة
فيما يلي احلركة على الفوائد املعلقة:

2012
الفراد

ال�سركات

الجمايل القرو�س 
العقارية

الكربى
ال�سغرية 
واملتو�سطة

احلكومة 
والقطاع 

العام

ديناردينارديناردينارديناردينار

6,008,3068,486,41232,495,5087,540,3151,845,91256,376,453الر�سيد يف بداية ال�سنة

ي�ساف: الفوائد املعلقة خالل 
ال�سنة

2,488,1934,141,83617,833,5936,129,733-30,593,355

(7,484,226)(1,845,912))2,465,029()933,127()1,359,669()880,489(ينزل: الفوائد املحولة لاليرادات

(11,610,389)-)227,906()9,829,950()597,014()955,519(الفوائد املعلقة التي مت �سطبها

(445,101)-)281,125()138,886()5,275()19,815( فرق ترجمة

67,430,092-6,640,67610,666,29039,427,13810,695,988الر�سيد يف نهاية ال�سنة

2011
الفراد

ال�سركات

الجمايل القرو�س 
العقارية

الكربى
ال�سغرية 
واملتو�سطة

احلكومة 
والقطاع 

العام

ديناردينارديناردينارديناردينار

37,207,570-5,133,3156,122,32120,491,7585,460,176الر�سيد يف بداية ال�سنة

ي�ساف: الفوائد املعلقة خالل 
ال�سنة

1,705,9013,258,84714,925,9464,833,3801,845,91226,569,986

(4,152,943)-)2,289,356()600,502()715,496()547,589(ينزل: الفوائد املحولة لاليرادات

(3,248,160)-)463,885()2,321,694()179,260()283,321(الفوائد املعلقة التي مت �سطبها

6,008,3068,486,41232,495,5087,540,3151,845,91256,376,453الر�سيد يف نهاية ال�سنة

9- موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الخر 

كما يف 31 كانون الول / دي�سمرب
20122011

دينــــاردينــــار
45,43345,433ا�سهم متوفر لها ا�سعار �سوقية

543,821568,820ا�سهم غري متوفر لها ا�سعار �سوقية 

589,254614,253املجموع

- بلغت قيمة خ�سائر التقييم 24٫999 دينار لعام 2012
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10- موجودات مالية اآخرى بالتكلفة املطفاأة

ان تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:
كما يف 31 كانون الول / دي�سمرب

20122011

دينــــاردينــــار
105,767,499310,693,878اذونات خزينة

1,457,744,8681,080,986,063�سندات خزينة

378,670,636342,927,462اذونات و�سندات مالية حكومية وبكفالتها

216,163,409255,477,623�سندات وا�سناد قرو�س ال�سركات 

2,158,346,4121,990,085,026جمموع املوجودات املالية املتوفرة لها اأ�سعار �سوقية

موجودات مالية غري متوفر لها ا�سعار �سوقية:
41,908,88929,504,148�سندات وا�سناد قرو�س ال�سركات 

)2,500,000()4,772,500(خم�س�س تدين اوراق مالية 

37,136,38927,004,148جمموع موجودات مالية غري متوفر لها ا�سعار �سوقية

2,195,482,8012,017,089,174املجموع

حتليل ال�سندات:
2,060,301,9571,815,304,596ذات عائد ثابت

135,180,844201,784,578ذات عائد متغري

2,195,482,8012,017,089,174املجموع

ان اآجال ا�ستحقاق ال�سندات ترتاوح من �سهر واحد ولغاية 7 �سنوات.  •
ت�ستحق ال�سندات على عدة دفعات اخرها يف عام 2020.  •
يرتاوح معدل ا�سعار الفائدة على ال�سندات من 0.51% اإلى 9.5% �سنويا.  •

فيما يلي ملخ�س احلركة التي متت على خم�س�س التدين يف قيمة املوجودات بالتكلفة املطفاأة:
كما يف 31 كانون الول / دي�سمرب

20122011

دينــــاردينــــار
-2,500,000ر�سيد بداية ال�سنة 

2,272,5002,500,000الزيادة خالل ال�سنة 

--النق�س خالل ال�سنة 

4,772,5002,500,000ر�سيد نهاية ال�سنة
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11- ممتلكات ومعدات - بال�سايف 

ان تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:

2012
مبانـــيارا�سـي

معـدات واجهزة 
واثاث وديكورات

و�سائط 
نقـل

اأجهزة
احلا�سب الآيل

املجموعاأخـرى

دينــــاردينــــاردينـــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــار

الكلفـــة:
23,268,18242,090,47564,250,2932,006,73534,766,8255,835,022172,217,532الر�سيد يف بداية ال�سنة

11,481,371-1,194,2171,543,3076,311,89544,7002,387,252ا�سافات

(2,209,936)-)405,402()199,205()1,557,063()48,266(-ا�ستبعادات

(12,818,287)-)847,113()99,710()2,323,231()8,743,476()804,757(اثر التغري يف ا�سعار ال�سرف 

23,657,64234,842,04066,681,8941,752,52035,901,5625,835,022168,670,680الر�سيد يف نهاية ال�سنة

ال�ستهالك املرتاكم:-
ال�ستهالك املرتاكم يف 

بداية ال�سنة
-6,519,04741,514,7001,629,04224,040,5855,046,46278,749,836

753,5475,764,620140,6653,193,776419,40210,272,010-ا�ستهالك ال�سنة

(1,858,663)-)311,896()197,595()1,312,470()36,702(-ا�ستبعادات

(2,157,630)-)554,375()63,283()959,187()580,785(-اأثر التغري يف ا�سعار ال�سرف

ال�ستهالك املرتاكم يف 
نهاية ال�سنة

-6,655,10745,007,6631,508,82926,368,0905,465,86485,005,553

�سايف القيمة الدفرتية 
للممتلكات واملعدات

23,657,64228,186,93321,674,231243,6919,533,472369,15883,665,127

دفعات على ح�ساب �سراء 
املمتلكات واملعدات

-152,079548,460-5,564-706,103

32,685,670---32,684,875795-م�ساريع حتت التنفيذ

�سايف القيمة الدفرتية يف 
نهاية ال�سنة

23,657,64261,023,88722,223,486243,6919,539,036369,158117,056,900
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2011
مبانـــيارا�سـي

معـدات واجهزة 
واثاث وديكورات

و�سائط 
نقـل

اأجهزة
احلا�سب الآيل

املجموعاأخـرى

دينــــاردينــــاردينـــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــار

الكلفـــة:
19,781,42339,281,26258,967,7812,002,01334,169,4505,835,022160,036,951الر�سيد يف بداية ال�سنة

16,066,361-3,487,9643,390,6456,622,302188,4432,377,007ا�سافات

(2,996,542)-)1,712,503()174,814()1,109,225(--ا�ستبعادات

(889,238)-)67,129()8,907()230,565()581,432()1,205(اثر التغري يف ا�سعار ال�سرف 

23,268,18242,090,47564,250,2932,006,73534,766,8255,835,022172,217,532الر�سيد يف نهاية ال�سنة

ال�ستهالك املرتاكم:-
ال�ستهالك املرتاكم يف 

بداية ال�سنة
-5,707,43636,431,4481,516,74622,542,8054,594,09070,792,525

847,3045,819,187252,9943,214,601452,37210,586,458-ا�ستهالك ال�سنة

(2,491,248)-)1,677,418()135,515()678,315(--ا�ستبعادات

(137,899)-)39,403()5,183()57,620()35,693(-اأثر التغري يف ا�سعار ال�سرف

ال�ستهالك املرتاكم يف 
نهاية ال�سنة

-6,519,04741,514,7001,629,04224,040,5855,046,46278,749,836

�سايف القيمة الدفرتية 
للممتلكات واملعدات

23,268,18235,571,42822,735,593377,69310,726,240788,56093,467,696

دفعات على ح�ساب �سراء 
املمتلكات واملعدات

-1,9601,376,048---1,378,008

15,798,367----15,798,367-م�ساريع حتت التنفيذ

�سايف القيمة الدفرتية يف 
نهاية ال�سنة

23,268,18251,371,75524,111,641377,69310,726,240788,560110,644,071

تت�سمن املمتلكات واملعدات موجودات مت ا�ستهالكها بالكامل بقيمة 35,721,575 دينار كما يف 31 كانون الول / دي�سمرب 2012   •
مقابل 32,456,659  دينار كما يف 31  كانون الول / دي�سمرب 2011.

تظهر اللتزامات التعاقدية املتعلقة بالدفعات على ح�ساب �سراء ممتلكات ومعدات وم�ساريع حتت التنفيذ يف اي�ساح رقم )46(.   •
مت�سمنة الكلفة التقديرية املتبقية مل�ساريع حتت التنفيذ .
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12- موجودات غري ملمو�سة

ان تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:
31 كانون الول/ دي�سمرب 312011 كانون الول/ دي�سمرب 2012

انظمةال�سهرة *
انظمةال�سهرة *املجموعاخرى**حا�سوب وبرامج

املجموعاخرى**حا�سوب وبرامج

دينــاردينــاردينــاردينــاردينــاردينــاردينــاردينــار
ر�سيد بداية 

ال�سنة
358,3973,323,3035,205,1618,886,8613,927,6271,973,554-5,901,181

3,401,2595,205,1618,606,420-5,926,765-5,926,765-ا�سافات ***

(3,569,230)--)3,569,230(----ا�ستبعادات 

الطفاء 
لل�سنة 

-)1,480,000(-(1,480,000)-)2,051,510(-(2,051,510)

ر�سيد نهاية 
ال�سنة

358,3977,770,0685,205,16113,333,626358,3973,323,3035,205,1618,886,861

*     مت اجراء اختبار لقيمة ال�سهرة ول يوجد تدين يف قيمتها.
**   ميثل هذا البند قيمة رخ�سة مزاولة اعمال بنكية نتجت عن متلك �سركة  بنك الردن الدويل/ لندن و التي تبلغ قيمة امل�ساهمة 
به 68,571%، مت حتديد رخ�سة مزاولة العمال على انها ذات عمر غري حمدد كما ومت اختبار تدين قيمتها ول يوجد اأي تدين 

كما يف 31 كانون اول / دي�سمرب 2012.
*** تت�سمن ال�سافات يف انظمة حا�سوب وبرامج مبلغ  5,638,333 دينار كما يف 31 كانون الول / دي�سمرب 2012 مقابل 849,687 

دينار كما يف 31 كانون الول / دي�سمرب 2011 متثل دفعات على ح�ساب �سراء برامج حا�سوب.

13- موجودات اأخرى 

ان تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:
كما يف 31 كانون الول / دي�سمرب

2011 2012

دينــــار دينــــار
22,490,288 31,271,291 فوائد وايرادات بر�سم القب�س
3,495,085 3,984,000 م�سروفات مدفوعة مقدمًا

13,158,948 13,797,101 موجودات اآلت ملكيتها للبنك وفاء لديون م�ستحقة *
26,170,156 15,035,123 �سيكات بر�سم القب�س
34,484,036 39,247,358  اخرى

99,798,513 103,334,873   املجمــــوع

*  تتطلب تعليمات البنك املركزي التخل�س من املوجودات التي اآلت ملكيتها للبنك خالل فرتة اق�ساها �سنتني من تاريخ الحالة.
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فيما يلي ملخ�س احلركة على املوجودات التي اآلت ملكيتها للبنك وفاء لديون م�ستحقة واملتمثلة بعقارات واأرا�سي  م�ستملكة واأخرى:

31 كانون الول/ 

دي�سمرب 2011

31 كانون الول/ دي�سمرب 2012

 املجموع
 موجودات
  م�ستمكلة

اأخرى

 عقارات
 م�ستملكة

دينــــار دينــــار دينــــار دينــــار
11,179,919 13,158,948 645,688 12,513,260 ر�سيد بداية ال�سنة

2,463,164 3,322,144 1,074,128 2,248,016 اإ�سافات
(188,835) (2,459,950) )645,688( )1,814,262( ا�ستبعادات
(295,300) (132,000) - )132,000( خ�سارة تدين

- (92,041) - )92,041(  فرق ترجمة
13,158,948 13,797,101 1,074,128 12,722,973  ر�سيد نهاية ال�سنة

14- ودائع بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

ان تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:
31 كانون الول/ دي�سمرب 2011 31 كانون الول/ دي�سمرب 2012

املجمـــوع
 خــــارج

اململكــــة
 داخـــــل
اململكــــة

املجمـــوع
 خـــــارج
اململكــــة

 داخــــل
اململكــــة

دينــــار دينــــار دينــــار دينــــار دينــــار دينــــار

174,464,916 172,183,120 2,281,796 232,042,980 229,313,973 2,729,007
 ح�سابات جارية وحتت

الطلب

292,588,281 292,578,543 9,738 392,996,401 388,739,859 4,256,542
 ودائع لجل ت�ستحق

خالل 3 ا�سهر

73,991,322 13,991,322 60,000,000 214,528,678 41,328,678 173,200,000
 ودائع ت�ستحق من 3 –

 12 �سهر
541,044,519 478,752,985 62,291,534 839,568,059 659,382,510 180,185,549  املجموع
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15- ودائع عمالء 

ان تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:

31 كانون الول / 

دي�سمرب 2012
�سركات كربىاأفراد

من�ساآت �سغرية 
ومتو�سطة

احلكومة 
والقطاع العام

املجمـوع

دينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــار

682,159,782148,611,184342,336,66748,770,6771,221,878,310ح�سابات جارية وحتت الطلب

1,492,347,4695,353,1487,854,258571,9561,506,126,831ودائع التوفري

1,306,678,015419,628,87352,778,739209,704,4701,988,790,097ودائع لأجل وخا�سعة ل�سعار

9,883,946-118,089-9,765,857�سهادات ايداع

508,857---508,857اأخرى

3,491,459,980573,593,205403,087,753259,047,1034,727,188,041املجموع

31 كانون الول / 

دي�سمرب 2011
�سركات كربىاأفراد

من�ساآت �سغرية 
ومتو�سطة

احلكومة 
والقطاع العام

املجمـوع

دينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــار
680,699,055158,292,161284,121,46950,672,9581,173,785,643ح�سابات جارية وحتت الطلب

1,409,155,203817,48526,384,584207,6711,436,564,943ودائع التوفري

1,512,061,658447,959,64287,436,625168,079,2622,215,537,187ودائع لأجل وخا�سعة ل�سعار

7,486,358---7,486,358�سهادات ايداع

542,004---542,004اأخرى

3,609,944,278607,069,288397,942,678218,959,8914,833,916,135املجموع

بلغت ودائع احلكومة الردنية والقطاع العام الردين داخل اململكة 242,7 مليون دينار اأي ما ن�سبته )5.1%( من اإجمايل الودائع   •
كما يف 31 كانون الول / دي�سمرب 2012 مقابل 205.8  مليون دينار اأي ما ن�سبته )4.3%( من اجمايل الودائع كما يف 31 كانون 

الول / دي�سمرب 2011.
بلغت الودائع التي ل تتقا�سى فوائد 1,3 مليار دينار اأي ما ن�سبته )28.4%( من اإجمايل الودائع كما يف 31 كانون الول / دي�سمرب   •

2012  مقابل 1.2 مليار دينار اأي ما ن�سبته )25%( كما يف 31 كانون الول / دي�سمرب 2011.

بلغت الودائع املحجوزة )مقيدة ال�سحب(  90.8 مليون دينار اأي ما ن�سبته )1.9%( من اإجمايل الودائع كما يف 31 كانون الول /   •
دي�سمرب 2012  مقابل 72.8  مليون دينار اأي ما ن�سبته )1.5%( كما يف  31 كانون الول / دي�سمرب 2011. 

بلغت الودائع اجلامدة 55 مليون دينار اأي ما ن�سبته )1.2%( من اجمايل الودائع كما يف 31 كانون الول / دي�سمرب 2012  مقابل   •
47.5 مليون دينار اأي ما ن�سبته )1%( كما يف 31 كانون الول / دي�سمرب 2011.

16- تاأمينــات نقديـــة

ان تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:
31 كانون الول/دي�سمرب 2011 31 كانون الول/ دي�سمرب 2012

دينــــار دينــــار
167,077,360 108,985,773 تاأمينات مقابل ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة
164,677,374 149,933,855 تاأمينات مقابل ت�سهيالت ائتمانية غري مبا�سرة

1,124,031 1,258,029 تاأمينات التعامل بالهام�س
442,090 539,852 تاأمينات اخرى

333,320,855 260,717,509 املجموع
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17- اأموال مقرت�سة 

ان تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:
�سعر فائدة 

اعادة 
القرا�س

�سعر 
فائدة

القرتا�س
ال�سمانات

تاريخ 
ال�سداد 

دوريــة 
ا�ستحقـاق 
الق�ســاط

املبلـغ
31 كانون الول/ دي�سمرب 2012

دينـــار

اقرتا�س من بنوك و�سركات محلية  
%10,5 %7,25 املالءة املالية 31/5/2013 مرة واحدة  969,393 قر�س بنك عودة 
%10,5 %6,50 املالءة املالية 30/11/2013 مرة واحدة 4,961,282 قر�س بنك �سو�س�سيته جرنال
%10,5 %6,25 املالءة املالية 31/3/2013 مرة واحدة 9,920,196 قر�س بنك ال�ستثمار العربي 
%10,5 %6,00 املالءة املالية 7/7/2013 مرة واحدة 3,448,600 قر�س م�سرف الراجحي 

%10,5 %6,50 املالءة املالية 8/5/2013 مرة واحدة 12,000,000
قر�س ال�سركة الردنية لعادة 

متويل الرهن العقاري
31,299,471

31 كانون الول/ دي�سمرب 2011

اقرتا�س من بنوك و�سركات محلية  
%10,5 %7,25 املالءة املالية 31/5/2013 مرة واحدة  2,123,175 قر�س بنك عودة 
%10,5 %6,00 املالءة املالية 30/11/2012 مرة واحدة 3,015,010 قر�س بنك �سو�س�سيته جرنال

%10,5 %5,95 املالءة املالية 8/1/2013 مرة واحدة 5,000,000
قر�س ال�سركة الردنية لعادة 

متويل الرهن العقاري
10,138,185

الموال املقرت�سة ل تت�سمن اأي اتفاقيات اعادة �سراء   •
الموال املقرت�سة ذات فائدة ثابتة   •

18- خم�س�سات متنوعة

ان تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:
ر�سيد نهاية

ال�سنـة
مـا تـم رده 
لاليــرادات

امل�ستخــدم 
خالل ال�سنة

املكون خالل 
ال�سنــــة

ر�سيد بداية 
ال�سنــــة 2012

دينــــار دينــــار دينــــار دينــــار دينــــار
19,615,487 - )1,167,338( 2,805,321 17,977,504 خم�س�س تعوي�س نهاية اخلدمة

543,851 - )775,298( 463,965 855,184 خم�س�س الق�سايا املقامة �سد البنك 
5,484,575 )1,575,769( )1,617,269( 2,381,565 6,296,048 خم�س�سات اأخرى 

25,643,913 (1,575,769) (3,559,905) 5,650,851 25,128,736 املجمـــوع
2011

17,977,504 - )984,027( 3,783,557 15,177,974 خم�س�س تعوي�س نهاية اخلدمة
855,184 - )292,162( 272,939 874,407 خم�س�س الق�سايا املقامة �سد البنك 

6,296,048 - )2,371,814( 2,377,595 6,290,267 خم�س�سات اأخرى 
25,128,736 - (3,648,003) 6,434,091 22,342,648 املجمـــوع
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19- �سريبة الدخل

اأ- مخ�س�س �سريبة الدخل

ان احلركة على خم�س�س �سريبة الدخل هي كما يلي:
2011 2012

دينــــار دينــــار
32,236,421 39,841,657 ر�سيد بداية ال�سنة
)32,864,025( )39,146,528( �سريبة الدخل املدفوعة 

40,469,261 35,604,695 خم�س�س �سريبة دخل العام احلايل  
- )34,664( فرق الرتجمة 

39,841,657 36,265,160 ر�سيد نهاية ال�سنة

مت ت�سفية ال�سرائب امل�ستحقة على فروع الردن لغاية عام 2010، ومت ت�سديد ال�سرائب امل�سلم بها عن عام 2011 وما زالت حتت   •
املراجعة مع دائرة �سريبة الدخل واملبيعات.

الدخل   • دائرة �سريبة  مع  نهائية  لت�سوية  التو�سل  يتم  ومل   2011 العام  لغاية  فل�سطني  فروع  امل�ستحقة عن  ال�سرائب  ت�سديد  مت 
لالأعوام من 2007 الى 2010.

مت ت�سديد ال�سرائب امل�ستحقة عن امل�سرف الدويل للتجارة والتمويل / �سوريا لغاية عام 2011 ومل يتم التو�سل اإلى ت�سوية نهائية   •
لالأعوام من 2007 ولغاية 2011 ب�سبب عدم مراجعة دائرة �سريبة الدخل لل�سجالت بعد.

مت ت�سديد ال�سرائب امل�ستحقة عن بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل / اجلزائر لغاية عام 2011 ومل تقم دائرة ال�سريبة مبراجعة   •
ال�سجالت.

مت ت�سديد ال�سرائب امل�ستحقة على بنك الأردن الدويل/ لندن لغاية عام 2011 ومت التو�سل اإلى ت�سوية نهائية مع دائرة �سريبة   •
الدخل حتى عام 2009.

مت ت�سديد ال�سرائب امل�ستحقة على �سركة املركز املايل الدويل لغاية عام 2011، ومت التو�سل اإلى ت�سوية نهائية حتى عام 2007.  •
مت ت�سديد ال�سرائب امل�ستحقة على ال�سركة املتخ�س�سة للتاأجري التمويلي لغاية عام 2011، ومت التو�سل اإلى ت�سوية نهائية حتى   •

عام 2008.

متثل �سريبة الدخل الظاهرة يف قائمة الدخل ما يلي:
كما يف 31 كانون الول / دي�سمرب

2011 2012

دينــــار دينــــار
40,469,261 35,604,695 مخ�س�س �سريبة دخل العام احلايل
)11,638,594( )9,274,551( موجودات �سريبية موؤجلة لل�سنة

700,000 1,062,896 مطلوبات �سريبية موؤجلة لل�سنة
6,756,424 10,403,249 اطفاء موجودات �سريبية موؤجلة
)588,001( )44,097( اطفاء مطلوبات �سريبية موؤجلة

35,699,090 37,752,192
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ب- موجودات / مطلوبات �سريبية موؤجلة

اإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:
2011 2012

احل�سابات امل�سمولة
ال�سريبة 
املوؤجلــة

ال�سريبة 
املوؤجلــة

ر�سيـد
نهايـة ال�سنـة

املبالــغ
امل�ســافة

املبالـغ 
املحـــررة

ر�سيـد بدايـة 
ال�سنـــــة

دينــــار دينــــار دينــــار دينـــــار دينــــار دينـــــار
املوجودات

2,064,106 260,150 916,250 916,250 7,269,796 7,269,796 فوائد معلقة
4,166,809 2,636,581 9,286,058 10,302,772 15,692,244 14,675,530 خم�س�س الديون 
4,523,662 4,969,490 17,502,578 2,484,219 914,011 15,932,370 خم�س�س التعوي�س

- 37,479 132,000 132,000 - - تدين عقارات
1,812,349 1,604,716 5,651,818 2,672,605 3,403,894 6,383,107 خم�س�سات اخرى
2,748,448 3,177,875 11,205,101 8,388,337 6,905,836 9,722,600 موجودات اأخرى 

6,933,998 9,270,805 40,307,850 12,571,856 - 27,735,994
خ�سارة مدورة بنك الردن 

الدويل لندن
22,249,372 21,957,096 85,001,655 37,468,039 34,185,781 81,719,397 الجمايل

املطلوبات  
700,000 1,762,896 6,208,932 3,743,527 - 2,465,405 فرق تقييم موجودات مالية 

700,000 1,762,896 6,208,932 3,743,527 - 2,465,405 الإجمايل

ان احلركة على ح�ساب املوجودات / املطلوبات ال�سريبية املوؤجلة  كما يلي:
2011 2012

مطلوبات موجودات مطلوبات موجودات
دينــــار دينـــار دينـــار دينـــار

652,748 17,672,877 700,000 22,249,372 ر�سيد بداية ال�سنة
700,000 11,588,469 1,062,896 9,976,957 امل�ساف

)652,748( )7,011,974( - )10,269,233( امل�ستبعد
700,000 22,249,372 1,762,896 21,957,096 ر�سيد نهاية ال�سنة

ج- ملخ�س ت�سوية الربح املحا�سبي مع الربح ال�سريبي:

كما يف 31 كانون الول / دي�سمرب
2011 2012

دينــــار دينــــار
135,701,388 142,240,804 الربح املحا�سبي لل�سنة

)34,751,494( )45,767,488( ارباح غري خا�سعة لل�سريبة
43,112,396 26,985,542 م�سروفات غري مقبولة �سريبيا 

144,062,290 123,458,858 الربح ال�سريبي
%26 %27 ن�سبة �سريبة الدخل الفعلية

تبلغ ن�سبة �سريبة الدخل القانونية على البنوك يف الردن 30% ترتاوح ن�سبة �سريبة الدخل القانونية يف البلدان التي يوجد للبنك   •
ا�ستثمارات فيها بني %0 - %30.

ترتاوح ن�سبة ال�سريبة التي مت احت�ساب املوجودات ال�سريبية املوؤجلة مبوجبها من 23% الى %30.  •
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20- قرو�س م�ساندة 

ان تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:-

�سعر الفائدة ال�سمانات
تاريخ 

ال�ستحقاق

دوريــة 
ا�ستحقـاق 
الق�ســاط

املبلـغ 31 كانون الول/دي�سمرب 2012

قرو�س البنوك
ليبور م�ساف اليه 

هام�س فائدة متفق عليها
 - 20/11/2013 مرة واحدة  7,859,199 قرو�س م�ساندة ذات فائدة متغرية  

7,859,199

31 كانون الول/دي�سمرب 2011

قرو�س البنوك
ليبور م�ساف اليه 

هام�س فائدة متفق عليها
- 20/11/2013 مرة واحدة  7,868,753 قرو�س م�ساندة ذات فائدة متغرية  

7,868,753

21- مطلوبات اأخرى

ان تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:
كما يف 31 كانون الول / دي�سمرب

2011 2012

دينــــار دينــــار
9,604,836 10,073,271 فوائد بر�سم الدفع
1,007,220 1,076,911 فوائد وعمولت مقبو�سة مقدما

12,920,610 15,186,837 م�ساريف م�ستحقة وغري مدفوعة 
34,411,648 42,889,017 �سيكات و�سحوبات بر�سم الدفع
6,311,582 9,271,746 امانات حوالت
1,551,196 3,361,310 امانات بر�سم الدفع

566,800 820,850 امانات اجلوائز
337,750 398,949 امانات البنوك املرا�سلة

1,682,004 2,370,174 امانات الدارة العامة
2,909,060 272,460 امانات امل�ساهمني *
3,166,834 2,414,205 ذمم دائنة

11,558,782 9,748,747 المانات الخرى 
11,346,907 16,773,922 اخرى 

97,375,229 114,658,399 املجموع              

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

22- راأ�س املال وعالوة ال�سدار

راأ�س املال املكتتب به واملدفوع

يبلغ را�س املال امل�سرح به واملكتتب به 252 مليون دينار مق�سم الى 252 مليون �سهم بقيمة ا�سمية دينار واحد لل�سهم. 
عالوة الإ�سدار

تبلغ عالوة الإ�سدار 357,925,469 دينار كما يف 31 كانون الأول/ دي�سمرب 2012 و 2011.
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23- الحتياطيات

احتياطي قانوين

متثل املبالغ املتجمعة يف هذا احل�ساب ما مت حتويله من الرباح ال�سنوية قبل ال�سريبة بن�سبة 10% خالل ال�سنة  وال�سنوات ال�سابقة 
وهو غري قابل للتوزيع على امل�ساهمني وفقا للقوانني والنظمة النافذه.

احتياطي اختياري

ال�سنوات  20% خالل  تزيد عن  ل  بن�سبة  ال�سرائب  قبل  ال�سنوية  الرباح  من  ما مت حتويله  احل�ساب  املتجمعة يف هذا  املبالغ  متثل 
ال�سابقة. ي�ستخدم الحتياطي الختياري يف الغرا�س التي يقررها جمل�س الدارة ويحق للهيئة العامة توزيعه بالكامل اأو اأي جزء منه 

كاأرباح على امل�ساهمني.
احتياطي مخاطر م�سرفية عامة 

ميثل هذا البند اإحتياطي خماطر م�سرفية عامة وفقا لتعليمات البنك املركزي الأردين.
احتياطي خا�س

ميثل هذا البند اإحتياطي التقلبات الدورية لفروع فل�سطني ا�ستنادا لتعليمات �سلطة النقد الفل�سطينية.
ان الحتياطيات املقيد الت�سرف بها كما يلي:

طبيعـة التقييد
كما يف 31 كانون الول / دي�سمرب

2011ا�ســم الحتياطــي 2012

دينــــار دينــــار
ح�سب تعليمات البنك املركزي 23,674,279 26,333,079 احتياطي خماطر م�سرفية عامة

ح�سب القوانني والنظمة النافذه 117,202,264 128,758,427 احتياطي قانوين
 

24- فروقات ترجمة عمالت اأجنبية

هي فروقات ناجتة عن ترجمة �سايف ال�ستثمار يف ال�سركات الجنبية التابعة والفروع اخلارجية عند توحيد القوائم املالية للبنك 
وقائمة احلركة عليها كما يلي:

كما يف 31 كانون الول / دي�سمرب
2011 2012

دينــــار دينــــار
(980,308) (7,670,194) الر�سيد يف بداية ال�سنة
)6,689,886( )18,233,015( �سايف التغري خالل ال�سنة

(7,670,194) (25,903,209) الر�سيد يف نهاية ال�سنة 
 

25- احتياطي القيمة العادلة - بال�سايف

ان احلركة احلا�سلة على هذا البند هي كما يلي:
كما يف 31 كانون الول / دي�سمرب

2011 2012

دينــــار دينــــار
(233,721) (286,779) الر�سيد يف بداية ال�سنة 

)63,862( )24,999( خ�سائر غري متحققة
10,804 - خ�سائر متحققة من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الخر

(286,779) (311,778) الر�سيد يف نهاية ال�سنة 



68

26- الأرباح املدورة واملوزعة واملقرتح توزيعها

بلغت ن�سبة الرباح املقرتح توزيعها على امل�ساهمني للعام احلايل 25% او ما يعادل 63 مليون دينار وهذه الن�سبة خا�سعة ملوافقة الهيئة 
العامة للم�ساهمني، وبلغت ن�سبة الرباح املوزعة على امل�ساهمني يف العام ال�سابق %25.

الأرباح املدورة العائدة مل�ساهمي البنك
ان تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:

2011 2012

دينــــار دينــــار
148,771,404 161,798,637 الر�سيد يف بداية ال�سنة

1,554,688 - اثر التطبيق املبكر ملعيار التقارير املالية الدويل رقم )9(
87,848,233 94,064,334 الربح  لل�سنة

)10,804( - خ�سائر متحققة من بيع موجودات مالية من خالل الدخل ال�سامل الخر
)12,796,786( )14,667,836( املحول الى الحتياطيات
)63,000,000( )63,000,000( ارباح موزعة 

)568,098( )608,728( اخرى
161,798,637 177,586,407 الر�سيد يف نهاية ال�سنة

يحظر الت�سرف باحتياطي خماطر م�سرفية عامة والر�سيد الدائن لحتياطي تقييم موجودات مالية ال مبوافقة م�سبقة من   •
البنك املركزي الردين.

 ل ميكن الت�سرف مببلغ 6,593,457 دينار وميثل فروقات اعادة تقييم للموجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل   •
ا�ستنادا لتعليمات هيئة الوراق املالية.

ل ميكن الت�سرف مببلغ 21,957,096 دينار من الرباح املدورة وميثل منافع �سريبية موؤجلة ومبلغ 311,778 دينار والذي ميثل   •
التغري ال�سالب ملوجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الخر مبا يف ذلك الر�سملة او التوزيع ال مبقدار ما 

يتحقق منه فعال وذلك ا�ستنادا لتعليمات البنك املركزي الردين.
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27- الفوائــد الدائنـــة

ان تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:
2011 2012

دينــــار دينــــار
ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة:

لالفراد )التجزئة(:
872,535 703,076 ح�سابات جارية مدينة

40,926,737 43,530,704 قرو�س وكمبيالت
2,052,119 1,983,845 بطاقات الئتمان

342,104 292,485 اخرى
35,551,485 40,024,204 القرو�س العقارية

ال�سركات الكربى
20,652,591 18,155,727 ح�سابات جارية مدينة
48,491,872 44,884,047 قرو�س وكمبيالت

املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة
11,242,432 11,681,569 ح�سابات جارية مدينة
20,487,099 20,016,008 قرو�س وكمبيالت

16,631,801 23,065,761 احلكومة والقطاع العام 
11,394,618 5,899,923 اأر�سدة لدى بنوك مركزية
14,224,209 11,272,508 اأر�سدة واإيداعات لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية
1,974,099 1,050,638 موجودات مالية حمددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

67,573,260 113,877,141 موجودات مالية بالتكلفة املطفاأة
292,416,961 336,437,636 املجمـــوع

28- الفوائـــد املدينــــة

ان تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:
2011 2012

دينــــار دينــــار
2,977,848 5,563,111 ودائع بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

ودائع العمالء:
998,477 864,996 ح�سابات جارية وحتت الطلب 

11,573,431 12,962,490 ودائع توفري
62,590,541 66,389,401 ودائع لأجل وخا�سعة لإ�سعار

196,406 158,110 �سهادات اإيداع
976,223 - اأخــرى 

4,009,379 3,110,072 تاأمينات نقدية
116,458 137,914 قرو�س م�ساندة
238,315 1,359,777 اأموال مقرت�سة

7,219,654 7,684,002 ر�سوم �سمان الودائع
90,896,732 98,229,873 املجمـــوع
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29- �سايف اإيرادات العمولت

ان تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:
2011 2012

دينــــار دينــــار
عمولت دائنة:

12,696,634 12,592,227 عمولت ت�سهيالت مبا�سرة
22,432,625 20,842,648 عمولت ت�سهيالت غري مبا�سرة

)42,867( )47,924( ينزل: عمولت مدينة
35,086,392 33,386,951 �سايف ايرادات العمولت

 

30- ارباح عمالت اجنبية:

ان تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:
2011 2012

دينــــار دينــــار
9,094,886 10,470,282 ناجتة عن التداول / التعامل

10,837,162 13,664,297 ناجتة عن التقييم
19,932,048 24,134,579 املجموع

31- )خ�سائر( ارباح موجودات مالية حمددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

ان تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:

املجمـوع
عوائد 
توزيعات

 متحققـــة      غري متحققة
)خ�سائر(2012 ارباح )خ�سائر( ارباح

دينـــار دينـــار دينـــار دينـــار دينـــار دينـــار

646,258 - - 515,554 - 130,704 �سندات
(1,557,793) 279,019 )2,648,381( 666,410 )6,660( 151,819 اأ�سهم �سركات

732,663 24,703 )55,902( - - 763,862 �سناديق ا�ستثمارية
(178,872) 303,722 (2,704,283) 1,181,964 (6,660) 1,046,385 املجموع

2011

1,057,432 - )779,376( 1,003,540 )59,909( 893,177 �سندات
13,768,846 690,344 )541,510( 9,209,929 )119,447( 4,529,530 اأ�سهم �سركات
(1,315,786) 300,951 )776,807( - )936,503( 96,573 �سناديق ا�ستثمارية
13,510,492 991,295 (2,097,693) 10,213,469 (1,115,859) 5,519,280 املجموع
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32- اإيرادات اأخرى 

ان تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:
2011 2012

دينــــار دينــــار
2,834,038 2,997,079 ر�سوم مقبو�سة على ح�سابات الرواتب
4,339,899 4,531,932 ايرادات بطاقات الئتمان

305,489 349,943 ايرادات تاأجري ال�سناديق 
1,062,815 1,193,377 عمولة �سيكات معادة 
5,571,486 5,091,078 عمولت ادارة 
2,535,463 460,828 �سايف ايرادات الديون امل�سرتدة

669,698 448,661 ايرادات عمولت الو�ساطة
1,430,406 1,559,933 ايرادات اخلدمات امل�سرفية
9,218,994 10,817,385 ايرادات احلوالت 
2,685,597 4,295,627 اليرادات املتفرقة

30,653,885 31,745,843 املجموع

33- نفقات املوظفني

ان تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:
2011 2012

دينــــار دينــــار
48,724,331 51,312,507 رواتب ومنافع وعالوات
4,710,258 5,096,232 م�ساهمة البنك يف ال�سمان الجتماعي

135,929 140,051 م�ساهمة البنك يف �سندوق الدخار
3,783,557 2,805,321 تعوي�س نهاية اخلدمة للموظفني
2,048,472 2,098,894 نفقات طبية

404,548 436,400 م�ساريف تدريب 
1,138,779 1,151,331 م�ساريف �سفر وتنقالت

711,460 719,599 اأخرى 
61,657,334 63,760,335 املجموع
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34- م�ساريف اأخرى

ان تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:
2011 2012

دينــــار دينــــار
7,660,280 7,316,311 تكنولوجيا املعلومات 
3,624,899 3,423,949 الت�سويق والرتويج

919,623 1,197,517 خدمات مهنية وخارجية 
14,077,919 16,583,762 ايجارات وم�ساريف مواقع العمل
1,797,772 1,804,802 ر�سوم ال�سرتاك باملوؤ�س�سات امل�سرفية 
2,721,272 2,452,635 م�ساريف مكتبية 

340,464 245,988 نفقات على معامالت املقرت�سني  
8,065,705 8,199,302 م�ساريف اخرى 

39,207,934 41,224,266 املجموع 

35- ح�سة ال�سهم من ربح ال�سنة

ان تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:
2011 2012

دينــــار دينــــار
87,848,233 94,064,334 الربح لل�سنة

252,000,000 252,000,000 املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم
0.349 دينار 0.373 دينار احل�سة ال�سا�سية واملخف�سة لل�سهم من ربح ال�سنة العائد الى م�ساهمي البنك

36- النقد وما يف حكمه

ان تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:
كما يف 31 كانون الول / دي�سمرب

2011 2012

دينــــار دينــــار
1,043,176,880 870,619,775 نقد واأر�سدة لدى بنوك مركزية ت�ستحق خالل ثالثة اأ�سهر

962,413,497 856,146,761 ي�ساف: اأر�سدة لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية ت�ستحق خالل ثالثة اأ�سهر
467,053,197 625,039,381 ينزل: ودائع البنوك واملوؤ�س�سات امل�سرفية التي ت�ستحق خالل ثالثة اأ�سهر

1,538,537,180 1,101,727,155
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37- م�ستقات اأدوات مالية

ان تفا�سيل امل�ستقات املالية القائمة يف نهاية العام هي كما يلي:

اكرث من 3 
�سنوات

من 12-3 
�سهر

خالل ثالثة 
ا�سهر

جمموع 
املبالغ 

العتبارية 
)ال�سمية(

القيمة 
العادلة 
ال�سالبة

القيمة 
العادلة 
املوجبة

2012

دينـــار دينـــار دينـــار دينـــار دينـــار دينـــار

- 283,865,279 - 283,865,279 - 128,310
عقود تعامل بعمالت 

اجنبية اآجلة
3,545,000 - - 3,545,000 )110,296( - عقود مبادلة فوائد
3,545,000 283,765,279 - 287,410,279 (110,296) 128,310

2011

- 8,503,983 7,134,886 15,638,869 - 1,096
عقود تعامل بعمالت 

اجنبية اآجلة
3,545,000 - - 3,545,000 )85,328( - عقود مبادلة فوائد

3,545,000 8,503,983 7,134,886 19,183,869 (85,328) 1,096

تدل القيمة العتبارية )ال�سمية( على قيمة املعامالت القائمة يف نهاية ال�سنة وهي ل تدل على خماطر ال�سوق او خماطر الئتمان.

38- املعامالت مع جهات ذات عالقة

ت�سمل القوائم املالية املوحدة القوائم املالية للبنك وال�سركات التابعة التالية:
راأ�سمال ال�سركة ن�سبة 

امللكية 
 2012

ا�ســم ال�سركــة
31 كانون الول/

دي�سمرب 2011
31 كانون الول/

دي�سمرب 2012
دينــــــار دينــــــار %

98,134,068 98,134,068 61.171 بنك ال�سكان للتجارة والتمويل / اجلزائر 
73,085,321 76,684,321 49.063 امل�سرف الدويل للتجارة والتمويل /�سوريا
5,000,000 5,000,000 77.5 �سركة املركز املايل الدويل

20,000,000 20,000,000 100 ال�سركة املتخ�س�سة للتاأجري التمويلي
40,000 40,000 100 ال�سركة الردنية لال�ستثمارات العقارية 

39,345,830 39,345,830 68.571 بنك الردن الدويل/لندن 
1,495,780 1,495,780 46.704 املركز املايل الدويل / �سوريا

– �سوريا وتبلغ ملكية   • 85% من �سركة املركز املايل الدويل  – �سوريا  متلك ال�سركة التابعة امل�سرف الدويل للتجارة والتمويل 
البنك 5% من هذه ال�سركة.

قام البنك بالدخول يف معامالت مع كبار امل�ساهمني واأع�ساء جمل�س الدارة والدارة العليا �سمن الن�ساطات العتيادية للبنك   •
وبا�ستخدام ا�سعار الفوائد والعمولت التجارية.  ان جميع الت�سهيالت الإئتمانية املمنوحة للجهات ذات العالقة تعترب عاملة ومل 

يوؤخذ لها اأي خم�س�سات.
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فيما يلي ملخ�س املعامالت مع جهات ذات عالقة خالل ال�سنة:
املجمـــــوع الدارة 

التنفيذية 
العليا

اع�ساء 
جمل�س 
الدارة 

كبار 
امل�ساهمني

كما يف 31 كانون الول / دي�سمرب
2011 2012

دينــــار دينــــار
دينــــار دينــــار دينـــار دينــــار دينــــار بنود داخل قائمة املركز املايل:

122,039,283 121,900,801 - - 121,900,801
اجمايل ودائع البنك لدى جهات 

ذات عالقة

154,200,040 213,312,837 1,094,025 2,208,236 209,010,576
اجمايل ودائع جهات ذات عالقة 

لدى البنك

1,253,065 2,526,026 2,503,524 22,502 -
قرو�س وت�سهيالت ممنوحة 

جلهات ذات عالقة 
بنود خارج قائمة املركز املايل:

1,251,800 1,256,800 10,000 - 1,246,800 اعتمادات وكفالت 
عنا�سر قائمة الدخل:

2,349,567 2,646,185 127,814 - 2,518,371 فوائد وعمولت دائنة  
965,623 8,680,183 24,273 56,910 8,599,000 فوائد وعمولت مدينة  
171,182 201,602 - - 201,602 م�ساريف اخرى *

ترتاوح ا�سعار الفوائد الدائنة من 0.11% الى %3.8  •
ترتاوح ا�سعار الفوائد املدينة من 4% الى %10   •

*متثل العمولت املبا�سرة لذوي ال�سلة املحت�سبة وفقا لال�سعار املحددة يف التفاقيات مقابل اخلدمات امل�سرتاة منهم وعن طريقهم 

من جهات اخرى والتي بلغ حجمها 1,524,032 دينار.

فيما يلي ملخ�س ملنافع )رواتب ومكافاآت ومنافع اأخرى( الدارة التنفيذية العليا للبنك:
2011 2012

دينــــار دينــــار
2,120,371 2,458,369 رواتب ومكافاآت ومنافع اخرى

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

31 كانون الأول / دي�سمرب 2011 31 كانون الأول / دي�سمرب 2012

القيمة العادلة القيمة الدفرتية القيمة العادلة القيمة الدفرتية
دينـــــار دينـــــار دينـــــار دينـــــار

2,009,493,794 2,017,089,174 2,198,144,116 2,195,482,801 موجودات مالية اخرى بالتكلفة املطفاأة
2,502,052,866 2,502,052,866 2,683,882,296 2,683,882,296 ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة بال�سايف
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40- ادارة املخاطر 

يقوم البنك باإدارة خماطره امل�سرفية املنوعة بو�سائل متعددة وذلك من خالل اإ�سرتاتيجية �ساملة للحد من املخاطر و�سبل مواجهتها 
وتخفيفها وذلك من خالل اإدارة املخاطر وجلنة املوجودات واملطلوبات وجلنة ال�ستثمار ومركز توكيد جودة  الئتمان، اإ�سافة اإلى اأن 
كافة دوائر البنك م�سوؤولة عن حتديد املخاطر املتعلقة بالعمليات امل�سرفية وو�سع ال�سوابط الرقابية املنا�سبة ومراقبة ا�ستمرارية 

فعاليتها مبا يتالءم ونظام رقابة للمخاطر للو�سول اإلى التوازن الأمثل بني عاملي املخاطرة والعائد.
اإدارة املخاطر ت�سمل التعرف ، القيا�س، الإدارة والرقابة امل�ستمرة على املخاطر املالية وغري املالية التي ممكن اأن توؤثر  اإن عملية 

ب�سكل �سلبي على اأداء البنك و�سمعته، اإ�سافة اإلى �سمان توزيع فعال لراأ�س املال لتحقيق املعدل الأمثل للعوائد مقابل املخاطر.

يتعر�س البنك للمخاطر التالية:
-  خماطر ال�سوق                  -   املخاطر الت�سغيلية                - خماطر الئتمان                -  خماطر ال�سيولة

-  خماطر امن املعلومات      -  خماطر ا�ستمرارية العمل      - املخاطر الإ�سرتاتيجية       -  خماطر اأ�سعار الفائدة والعمالت

اإن اإدارة املخاطر لدى البنك ت�سري وفق مبادئ رئي�سية تن�سجم مع حجم ن�ساطاته وتنوع عملياته وتعليمات ال�سلطات الرقابية، تتمثل 
تلك املبادئ فيما يلي:

توجيهات وا�سرتاتيجيات جمل�س الإدارة لإدارة املخاطر.  •
�سيا�سات لإدارة املخاطر املختلفة معتمدة من جمل�س الإدارة.  •
حتديد �سقوف املخاطر املقبولة.  •
توزيع املهام وامل�سوؤوليات الرقابية على املوظفني كل ح�سب اخت�سا�سه.  •
جلنة املخاطر املنبثقة عن جمل�س الإدارة للتاأكد من فعالية �سيا�سات واإجراءات اإدارة املخاطر لدى البنك والتي يقع على عاتقها   •

�سمان تطبيق اإ�سرتاتيجية وتوجيهات جمل�س الإدارة فيما يتعلق باإدارة وتطبيق املبادئ والأطر العامة واحلدود امل�سموح بها.
جلنة املوجودات واملطلوبات والتي تقوم بالتخطيط للتوظيف الأمثل لراأ�س املال واملوجودات واملطلوبات واملراقبة امل�ستمرة ملخاطر   •

ال�سيولة وخماطر ال�سوق.
دائرة اإدارة املخاطر هي دائرة م�ستقلة عن اأن�سطة العمل لدى البنك وتقوم باإدارة خماطر الئتمان وخماطر ال�سوق وخماطر   •

ال�سيولة واملخاطر الت�سغيلية وفق منهجية متكاملة ومركزية داخل البنك مع وجود اأنظمة ت�ساعد على اإدارة املخاطر ، ترتبط 
دائرة املخاطر مبا�سرة باملدير العام وجلنة اإدارة املخاطر املنبثقة عن جمل�س الإدارة.

املخاطر الئتمانية
خماطر الئتمان هي املخاطر التي قد تنجم عن تخلف اأو عجز الطرف الأخر لالأداة املالية عن الوفاء بالتزاماته جتاه البنك مما 
املمنوحة  الئتمانية  الت�سهيالت  ملبالغ  الئتمان من خالل و�سع �سقوف  اإدارة خماطر  البنك على  يعمل   . اإلى حدوث خ�سائر  يوؤدي 
للعمالء )فرد اأو موؤ�س�سة( وجمموع الت�سهيالت الئتمانية لكل قطاع وكل منطقة جغرافية. كذلك يعمل البنك على مراقبة خماطر 

الئتمان ويعمل با�ستمرار على تقييم الو�سع الئتماين للعمالء، اإ�سافة اإلى ح�سول البنك على �سمانات منا�سبة من العمالء.
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قيا�س مخاطر الئتمان:

1- القرو�س والت�سهيالت :
يتم ا�ستخدام نظام الت�سنيف الداخلي للبنك )MOODY’S( لقيا�س درجة خماطر املقرت�سني التجاريني والذي يتم مبوجبه اإعطاء 

املقرت�سني ت�سنيف يرتكز على التقييم النوعي والكمي لهم.

2- اأدوات الدين:
ي�ستخدم الت�سنيف اخلارجي ال�سادر عن موؤ�س�سات الت�سنيف الدولية مثل )Standard & Poor( و )MOODY’S( اأو ما يعادلها يف 

اإدارة خماطر التعر�س الئتماين لأدوات الدين.

الرقابة على �سقوف املخاطر و�سيا�سات مخف�سات مخاطر الئتمان :
يعمل البنك على اإدارة ال�سقوف والرقابة على خماطر الرتكزات الئتمانية على م�ستوى العميل )فرد اأو موؤ�س�سة( وحجم التعر�س 

الئتماين لكل قطاع اأو منطقة جغرافية.
ويقوم البنك بتحديد م�ستويات خماطر الئتمان املقبولة من خالل و�سع �سقوف ملقدار املخاطر املقبولة للعالقة مع املقرت�س الواحد 

اأو جمموعة املقرت�سني ولكل قطاع اأو منطقة جغرافية.
هذه املخاطر تراقب ب�سكل م�ستمر وخا�سعة للمراجعة ال�سنوية اأو الدورية وحجم التعر�س الفعلي مقابل ال�سقوف يتم مراقبته يوميا.

اأ�ساليب تخفي�س مخاطر الئتمان :
عملية اإدارة املخاطر يف البنك تعتمد على العديد من الأ�ساليب من اجل تخفيف املخاطر منها :

ال�سمانات وح�سب قابليتها للت�سييل ون�سبة تغطيتها لالئتمان املمنوح والتي يتم مراقبتها وتقييمها ب�سورة م�ستمرة.
ان اأنواع ال�سمانات مقابل القرو�س والت�سهيالت هي كما يلي:

الرهونات للمباين ال�سكنية والعقارات  •
رهن الأدوات املالية مثل اأدوات الدين والأ�سهم   •
الكفالت البنكية  •
ال�سمان النقدي  •
كفالة احلكومة  •

كذلك فان البنك يعتمد الأ�ساليب التالية لتح�سني نوعية الئتمان وتخفيف املخاطر:
اإتباع نظام اللجان يف منح الئتمان.  •
ال�سنوية   • البنك  خطة  تت�سمن  حيث  الئتمان،  خماطر  تخفيف  يف  اأ�سا�سي  مبداأ  هو  الئتمانية  الت�سهيالت  حمفظة  يف  التنويع 

التوزيع امل�ستهدف لالئتمان وال�ستثمارات على عدة قطاعات واأ�سواق خمتلفة اعتمادا على نظام ت�سنيف خماطر القطاعات 
القت�سادية واجلغرافية.

اإتباع نظام املوافقة الثالثية يف منح الئتمان.  •
�سالحية املوافقة على الئتمان تتفاوت من م�ستوى اإداري لآخر وتعتمد على حجم حمفظة العميل وم�ستوى التعر�س وال�ستحقاق   •

ودرجة خماطرة العميل. 
هناك ف�سل تام بني اإدارات ت�سويق الئتمان )الأعمال( واإدارات حتليل ورقابة الئتمان.  •
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1(  التعر�سات ملخاطر الئتمان )بعد خم�س�س التدين والفوائد املعلقة وقبل ال�سمانات وخمففات املخاطر الخرى(  
كما يف 31 كانون الول / دي�سمرب

2011 2012

دينــــار دينــــار
بنود داخل قائمة املركز املايل

932,446,785 881,484,127 اأر�سدة لدى بنوك مركزية
962,413,497 856,146,761 اأر�سدة لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية
29,664,974 - ايداعات لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

الت�سهيالت الئتمانية:
450,212,243 504,720,863      لالأفراد
568,407,489 639,483,422      القرو�س العقارية

     لل�سركات   
1,000,110,090 928,969,666           ال�سركات الكربى

319,549,700 246,244,258 )SMEs(  املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة          
163,773,344 364,464,087     للحكومة والقطاع العام 

�سندات واأ�سناد واأذونات و�سناديق:
55,944,160 33,464,319 �سمن املوجودات املالية املحددة القيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

2,017,089,174 2,195,482,801 �سمن املوجودات املالية بالتكلفة املطفاأة
6,499,611,456 6,650,460,304 املجموع

بنود خارج قائمة املركز املايل
521,865,371 491,079,465 اعتمادات 
64,219,756 87,663,830 قبولت

594,372,576 493,677,581 كفالت
342,106,902 372,354,645 �سقوف ت�سهيالت غري م�ستغلة

1,522,564,605 1,444,775,521 املجموع
8,022,176,061 8,095,235,825 الجمايل

اخذ  دون   2011 و   2012 دي�سمرب   / الأول  كانون   31 كما يف  للبنك  الئتماين  التعر�س  الأق�سى ملخاطر  اأعاله ميثل احلد  اجلدول 
ال�سمانات اأو خمففات خماطر الئتمان الأخرى بعني العتبار.

التوزيع الن�سبي للتعر�سات كما يلي:
21% من اإجمايل التعر�سات ناجت عن اأر�سدة لدى بنوك مركزية وبنوك وموؤ�س�سات م�سرفية )2011 : %24(.

33% من اإجمايل التعر�سات ناجت عن القرو�س والت�سهيالت )2011 : %31(.

28% من اإجمايل التعر�سات ناجت عن ال�ستثمار يف ال�سندات والأ�سناد والذونات وال�سناديق )2011 : %26(. 

18% من اإجمايل التعر�سات ناجت عن البنود خارج امليزانية والبنود الأخرى )2011 : %19(.
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2( تتوزع  التعر�سات الئتمانية * ح�سب درجة املخاطر وفق اجلدول التايل:

املجموع
 البنوك

 واملوؤ�س�سات
امل�سرفية الخرى

 احلكومة
 والقطاع

العام

ال�سركات
 القرو�س
العقارية

الفراد
2012

 ال�سغرية
واملتو�سطة

الكـــربى

دينـــار دينـــار دينـــار دينـــار دينـــار دينـــار دينـــار
4,112,900,618 1,737,630,888 2,224,309,841 15,423,888 70,104,372 46,681,337 18,750,292 متدنية املخاطر
2,265,976,711 89,736,283 97,828,276 203,708,227 858,022,455 549,664,318 467,017,152 مقبولة املخاطر

منها م�ستحقة)**(:
64,748,078 - - 14,476,397 16,937,353 19,256,417 14,077,911 لغاية 30 يوم

5,065,912 - - 597,364 1,977,552 594,590 1,896,406 من 31 لغاية 60 يوم
204,330,896 - - 13,942,561 152,628,392 25,738,017 12,021,926 حتت املراقبة

غري عاملة:
25,999,411 - - 4,093,261 11,727,754 4,997,525 5,180,871 دون امل�ستوى
34,922,397 - - 12,792,829 11,567,121 6,488,782 4,073,665 م�سكوك فيها

263,478,167 - - 33,879,560 184,802,672 30,215,718 14,580,217 هالكة
6,907,608,200 1,827,367,171 2,322,138,117 283,840,326 1,288,852,766 663,785,697 521,624,123 املجموع

67,430,092 - - 10,695,988 39,427,138 10,666,290 6,640,676 ينزل: فوائد معلقة
189,717,804 - - 26,900,080 138,919,155 13,635,985 10,262,584     مخ�س�س التدين

6,650,460,304 1,827,367,171 2,322,138,117 246,244,258 1,110,506,473 639,483,422 504,720,863 ال�سايف

املجموع
 البنوك

 واملوؤ�س�سات
امل�سرفية الخرى

 احلكومة
 والقطاع

العام

ال�سركات
 القرو�س
العقارية

الفراد
2011

 ال�سغرية
واملتو�سطة

الكـــربى

دينـــار دينـــار دينـــار دينـــار دينـــار دينـــار دينـــار
4,026,079,401 1,924,525,256 1,848,497,619 110,779,290 64,765,581 47,645,308 29,866,347 متدنية املخاطر
2,209,493,993 141,772,941 52,751,542 159,536,967 969,013,498 480,160,863 406,258,182 مقبولة املخاطر

منها م�ستحقة)**(:
90,327,250 - - 17,816,643 35,041,651 25,165,326 12,303,630 لغاية 30 يوم

4,404,400 - - 3,121,823 383,778 572,876 325,923 من 31 لغاية 60 يوم
213,660,686 - 21,191,303 37,996,647 118,509,633 25,427,999 10,535,104 حتت املراقبة

غري عاملة:
17,821,522 - - 7,266,997 5,182,408 3,319,096 2,053,021 دون امل�ستوى
24,727,753 - - 6,089,271 10,352,094 6,199,028 2,087,360 م�سكوك فيها

226,103,058 - - 33,807,337 148,663,645 27,935,008 15,697,068 هالكة
6,717,886,413 2,066,298,197 1,922,440,464 355,476,509 1,316,486,859 590,687,302 466,497,082 املجموع

56,376,453 - 1,845,912 9,460,954 30,574,869 8,486,412 6,008,306 ينزل: فوائد معلقة
161,898,504 - - 26,465,859 111,362,711 13,793,400 10,276,534     مخ�س�س التدين

6,499,611,456 2,066,298,197 1,920,594,552 319,549,696 1,174,549,279 568,407,490 450,212,242 ال�سايف

)*( ت�سمل التعر�سات الئتمانية الت�سهيالت، الر�سدة وايداعات لدى البنوك، �سندات، اذونات خزينة واي موجودات لها تعر�سات ائتمانية. 
)**()يعترب كامل ر�سيد الدين م�ستحق يف حال ا�ستحقاق اأحد الأق�ساط اأو الفوائد ويعترب ح�ساب اجلاري مدين م�ستحق اذا جتاوز ال�سقف(. 
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فيما يلي توزيع القيمة العادلة لل�سمانات املقدمة مقابل الت�سهيالت:

الجمايل
احلكومة 
والقطاع 

العام

ال�سركات
القرو�س 
العقارية

الفراد
2012

ال�سغرية 
واملتو�سطة

الكــربى ال�سمانات 
مقابل:

دينــــار دينــــار دينــــار دينــــار دينــــار دينــــار
340,613,691 189,938,681 15,423,885 69,843,850 46,664,102 18,743,173 متدنية املخاطر
752,311,064 22,787,458 142,936,071 204,595,082 322,778,797 59,213,656 مقبولة املخاطر 
120,304,504 - 12,091,291 76,046,134 25,479,951 6,687,128 حتت املراقبة

غري عاملة:
17,616,302 - 3,928,105 4,629,669 4,997,525 4,061,003       دون امل�ستوى
16,498,844 - 4,757,216 3,570,698 6,488,782 1,682,148       م�سكوك فيها

118,954,392 - 21,473,037 67,269,536 24,743,840 5,467,979       هالكة
1,366,298,797 212,726,139 200,609,605 425,954,969 431,152,997 95,855,087 املجموع

منها:
69,964,703 - 26,026,637 26,149,401 597,018 17,191,647 تاأمينات نقدية

238,340,145 189,938,681 - 48,401,464 - - احلكومة وبكفالتها
27,829,454 - 26,829,454 1,000,000 - - كفالت بنكية مقبولة

917,504,271 22,787,458 126,842,975 283,238,579 427,152,097 57,483,162 عقارية
47,974,077 - 686,997 33,580,215 3,307,881 10,398,984 اأ�سهم متداولة
64,686,147 - 20,223,542 33,585,310 96,001 10,781,294 �سيارات واآليات

1,366,298,797 212,726,139 200,609,605 425,954,969 431,152,997 95,855,087 املجموع

الجمايل
احلكومة 
والقطاع 

العام

ال�سركات
القرو�س 
العقارية

الفراد
2011

ال�سغرية 
واملتو�سطة

الكــربى ال�سمانات 
مقابل:

دينــــار دينــــار دينــــار دينــــار دينــــار دينــــار
232,691,834 76,668,123 89,566,846 22,899,870 25,424,192 18,132,803 متدنية املخاطر
793,369,589 24,355,319 101,279,781 340,312,881 263,292,462 64,129,146 مقبولة املخاطر 
152,357,064 21,191,304 23,787,157 28,574,107 70,522,896 8,281,600 حتت املراقبة

غري عاملة:
11,656,696 - 4,967,955 2,687,932 3,103,342 897,467       دون امل�ستوى

8,260,381 - 2,191,372 1,075,719 4,036,559 956,731       م�سكوك فيها
105,419,395 - 8,702,070 65,088,441 24,400,230 7,228,654       هالكة
1,303,754,959 122,214,746 230,495,181 460,638,950 390,779,681 99,626,401 املجموع

منها:
157,097,849 10,000,000 27,961,494 101,021,690 5,218,333 12,896,332 تاأمينات نقدية

82,908,821 66,668,123 7,493,516 8,747,182 - - كفالت بنكية مقبولة
913,478,306 45,546,623 168,894,378 257,967,877 382,493,554 58,575,874 عقارية

57,883,561 - 52,186 50,046,464 605,055 7,179,856 اأ�سهم متداولة
73,799,604 - 13,575,822 38,037,686 1,232,561 20,953,535 �سيارات واآليات

1,285,168,141 122,214,746 217,977,396 455,820,899 389,549,503 99,605,597 املجموع

لأغرا�س تعبئة اجلدول اأعاله يتم ادراج قيمة ال�سمانات اأخذًا بالعتبار اأن ل تزيد عن مبلغ الدين لكل عميل افراديًا.



80

الديون املجدولة:
نفت كت�سهيالت ائتمانية غري عاملة وُاخرجت من اإطار الت�سهيالت الئتمانية غري العاملة مبوجب  هي تلك الديون التي �سبق واأن �سُ
جدولة اأُ�سولية الى ت�سنيف حتت املراقبة خالل عام 2012، وقد بلغت قيمتها كما يف نهاية ال�سنة احلالية 67.3 مليون دينار مقابل 

59.1 مليون دينار كما يف نهاية ال�سنة ال�سابقة.

ميثل ر�سيد الديون املجدولة الديون التي مت جدولتها �سواءا ما زالت م�سنفة حتت املراقبة او حولت اإلى عاملة.

الديون املعاد هيكلتها:
او  الئتمانية  الت�سهيالت  او اطالة عمر  الق�ساط  تعديل  الئتمانية من حيث  الت�سهيالت  ترتيب و�سع  اعادة  الهيكلة  باعادة  يق�سد 
تاأجيل بع�ص الق�ساط او متديد فرتة ال�سماح، وكانت قد �سنفت كديون حتت املراقبة خالل عام 2012 نتيجة ذلك، وقد بلغت قيمتها 

كما يف نهاية ال�سنة احلالية 103.7 مليون دينار مقابل 25.5 مليون دينار كما يف نهاية ال�سنة ال�سابقة.

3( �سندات واأ�سناد واأذونات:
:)S&P يو�سح اجلدول التايل ت�سنيفات ال�سندات وال�سناد والذونات ح�سب موؤ�س�سات الت�سنيف اخلارجية )موؤ�س�سة الت�سنيف

الجمايل
�سمن موجودات 

مالية اخرى 
بالتكلفة املطفاأة

�سمن موجودات مالية محددة 
بالقيمة العادلة من خالل 

قائمة الدخل
درجة الت�سنيف

دينــــار دينــــار دينــــار

13,715,843 13,715,843 - AA+

8,794,293 8,794,293 - AA

8,693,748 8,693,748 - AA-

30,728,020 30,728,020 - A+

72,476,047 60,387,082 12,088,965 A

64,328,410 59,915,821 4,412,589 A-

17,882,691 14,081,982 3,800,709 BBB

16,388,397 14,170,483 2,217,914 BBB-

1,075,456 1,075,456 - BB+

2,474,715 2,474,715 - BB

42,172,318 39,273,704 2,898,614 غري م�سنف
1,950,217,182 1,942,171,654 8,045,528 حكومية اأو مكفولة من احلكومة  
2,228,947,120 2,195,482,801 33,464,319 الإجمايل
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ين والفوائد املعلقة( وكما يلي:
خم�س�س التد

جلغرايف )بعد 
4( الرتكز يف التعر�سات الئتمانية ح�سب التوزيع ا

يل
جما

ا
خرى

دول اأ
امريكا

اأفريقيا*
اآ�سيا*

اأوروبا
دول ال�سرق 

ط 
لأو�س

ا
خرى

لأ
ا

خل اململكة
دا

جلغرافية    
طقة ا

البند                           املن
دينـــــار

دينـــــار
دينـــــار

دينـــــار
دينــــار

دينـــــار
دينـــــار

دينـــــار

881,484,127
-

-
188,003,483

-
-

150,689,945
542,790,699

ك مركزية
اأر�سدة لدى بنو

856,146,761
107,859

94,845,592
37,536,082

1,154,828
399,907,385

264,555,918
58,039,097

ت م�سرفية
ك وموؤ�س�سا

اأر�سدة لدى بنو
لئتمانية

ت ا
ال

الت�سهي
504,720,863

-
-

1,489,539
-

84,282
57,833,021

445,314,021
    لالأفراد

639,483,422
-

-
2,894,761

-
47,381,041

34,137,202
555,070,418

القرو�س العقارية
ت:   

    لل�سركا
928,969,666

-
-

3,420,389
-

-
296,149,988

629,399,289
       ال�سركات الكربى

246,244,258
901,672

-
93,885,812

-
-

38,340,262
113,116,512

)SM
Es( املوؤ�س�سات ال�سغرية  واملتو�سطة

364,464,087
-

-
-

-
-

71,831,072
292,633,015

طاع العام 
حكومة والق

    لل
ت:

ت واأ�سناد واأذونا
�سندا

2,195,482,801
33,136,892

62,351,674
-

-
91,519,745

76,755,267
1,931,719,223

�سمن املوجودات املالية بالتكلفة املطفاأة

33,464,319
4,663,145

7,071,566
-

-
2,639,577

16,906,951
2,183,080

�سمن املوجودات املالية بالقيمة العادلة من 
خالل قائمة الدخل

6,650,460,304
38,809,568

164,268,832
327,230,066

1,154,828
541,532,030

1,007,199,626
4,570,265,354

يل 2012
جما

ل
ا

6,499,611,456
21,477,612

233,354,641
239,249,090

21,617,930
682,069,156

1,172,709,057
4,129,133,970

يل 2011
جما

ل
ا

* با�ستثناء دول ال�سرق الأو�سط 



82

5( الرتكز يف التعر�سات الئتمانية ح�سب القطاع القت�سادي وكما يلي:

يل
جما

ا
خرى

ا
حكومة 

طاع عام
 وق

اأفراد / 
الكية

ا�سته
اأ�سهم

زراعة
ت

عقارا
جتارة

�سناعة
يل

ما

طاع                                            
    الق

ي
لقت�ساد

ا

 البند
دينـــــار

دينـــــار
دينـــــار

دينـــــار
دينـــــار

دينـــــار
دينـــــار

دينـــــار
دينـــــار

دينـــــار

881,484,127
-

-
-

-
-

-
-

-
881,484,127

ك 
اأر�سدة لدى بنو

مركزية

856,146,761
-

-
-

-
-

-
-

-
856,146,761

ك 
اأر�سدة لدى بنو

وموؤ�س�سات م�سرفية
2,683,882,296

68,367,598
364,464,087

504,720,863
21,011,506

13,540,756
639,483,422

474,869,471
575,157,952

22,266,641
الت�سهيالت الئتمانية

�سندات واأ�سناد واأذونات:

2,195,482,801
14,776,666

1,922,985,254
-

-
-

1,493,986
-

1,184,043
255,042,852

�سمن املوجودات املالية 
بالتكلفة املطفاأة 

33,464,319
4,492,620

11,357,727
-

-
-

-
-

-
17,613,972

�سمن موجودات مالية 
بالقيمة العادلة من خالل 

قائمة الدخل
6,650,460,304

87,636,884
2,298,807,068

504,720,863
21,011,506

13,540,756
640,977,408

474,869,471
576,341,995

2,032,554,353
يل 2012

الجما
6,499,611,456

294,656,052
1,909,744,567

451,325,208
15,950,891

12,202,840
573,848,175

634,908,517
363,532,935

2,243,442,271
يل 2011

الجما
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مخاطر ال�سوق
او التدفقات النقدية لالدوات املالية نتيجة للتغري يف ا�سعار ال�سوق مثل ا�سعار  خماطر ال�سوق هي خماطر تذبذب القيمة العادلة 
الفائدة وا�سعار العمالت وا�سعار ال�سهم ، وتن�ساأ  خماطر ال�سوق نتيجة وجود مراكز مفتوحة يف ا�سعار الفائدة والعمالت وال�ستثمار 

يف ال�سهم.
ويتم مراقبة هذه املخاطر وفقا ل�سيا�سات واجراءات حمددة ومن خالل جلان متخ�س�سة ومراكز العمل املعنية.

وتت�سمن خماطر ال�سوق خماطر ا�سعار الفائدة ، خماطر ا�سعار ال�سرف ، خماطر ادوات امللكية.
يتم قيا�س خماطر ال�سوق والرقابة عليها بعدة ا�ساليب منها حتليل احل�سا�سية والقيمة املعر�سة للمخاطر )VAR( التي يتم احت�سابها 
با�ستخدام م�ستوى ثقة 99% متا�سيا مع تعليمات بازل II ا�سافة الى تقارير وقف �سقف اخل�سائر Stoploss limits ومراقبة �سقوف 

املتاجرة.
ا�سلوب حتليل احل�سا�سية يقوم على ا�سا�س تقدير خماطر حتقيق خ�سارة يف القيمة العادلة نتيجة التغريات يف ا�سعار الفائدة وا�سعار 
�سرف العمالت الجنبية ويتم احت�ساب القيمة العادلة بناءا على القيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية التي �ستتاأثر بالتغريات 

يف ال�سعر.
ا�سلوب القيمة املعر�سة للمخاطر )VAR( هو ا�سلوب اح�سائي لتقدير اخل�سائر املحتملة يف املحفظة احلالية نتيجة التغريات املعاك�سة 

يف ال�سوق، وتظهر اق�سى خ�سارة ممكن اأن تتحقق لكن فقط عند م�ستوى حمدد من الثقة )99%( وفرتة احتفاظ حمددة.

1- خماطر ا�سعار الفائدة:
هي املخاطر الناجمة عن تغريات ا�سعار الفائدة ال�سائدة بال�سوق. ويقوم البنك بادارة خماطر ا�سعار الفائدة من خالل تطبيق حتليل 
احل�سا�سية لالدوات اخلا�سعة ل�سعار الفائدة يف حمفظة املوجودات املالية املحددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل )حتليل 

موازي ل + / - 1% على منحنى العائد(.

اثر خف�س �سعر 
الفائدة 1% على 

حقوق امللكية

اثر رفع �سعر 
الفائدة 1% على 

حقوق امللكية

اثر خف�س �سعر 
الفائدة 1% على 

قائمة الدخل

اثر رفع �سعر 
الفائدة 1% على 

قائمة الدخل
دينــــار دينــــار دينــــار دينــــار

حتليل احل�سا�سية لعام 2012
1,319,934 )1,250,413( 1,859,063 )1,761,146( الدولر المريكي

195,182 )185,566( 274,904 )261,361( اليورو
حتليل احل�سا�سية لعام 2011

1,147,719 )1,352,795( 1,616,505 )1,905,345( الدولر المريكي
)246,680( )629,137( )347,437( )886,109( اليورو
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2- خماطر العمالت :-
البنك  ومطلوبات  موجودات  على  حمتمل  اثر  لها  والتي  الجنبية  العمالت  �سرف  ا�سعار  يف  التغريات  عن  الناجمة  املخاطر  وهي 
بالعمالت الجنبية، يقوم البنك باعداد حتليل احل�سا�سية ملراقبة اثر التغريات يف ا�سعار ال�سرف مبقدار )+ / - 1%( على �سايف 

الأرباح واخل�سائر وحقوق امللكية.

اثر خف�س �سعر 
ال�سرف بن�سبة  
1% على حقوق 

امللكية

اثر رفع �سعر 
ال�سرف بن�سبة 
1% على حقوق 

امللكية

اثر خف�س �سعر 
ال�سرف بن�سبة  
1% على قائمة 

الدخل

اثر رفع �سعر 
ال�سرف بن�سبة 
1% على قائمة 

الدخل
العملة 

دينـــــار دينـــــار دينـــــار دينـــــار
حتليل احل�سا�سية لعام 2012 

11,596 )11,596( 16,333 )16,333( يورو
)392,070( 392,070 )552,211( 552,211 جنيه ا�سرتليني

)434( 434 )611( 611 الدولر ال�سرتايل
)839( 839 )1,181( 1,181 الفرنك ال�سوي�سري
3,108 )3,108( 4,377 )4,377( الدولر الكندي

)4,161( 4,161 )5,861( 5,861 ين ياباين
)308,673( 308,673 )434,750( 434,750 لرية �سورية 

حتليل احل�سا�سية لعام 2011
11,938 )11,938( 17,054 )17,054( يورو

)266,382( 266,382 )380,547( 380,547 جنيه ا�سرتليني
)725( 725 )1,022( 1,022 الدولر ال�سرتايل
)731( 731 )1,030( 1,030 الفرنك ال�سوي�سري
)680( 680 )958( 958 الدولر الكندي

29 )29( 41 )41( ين ياباين
)534,178( 534,178 )763,111( 763,111 لرية �سورية 

التغيرات في اسعار االسهم :- 3- مخاطر 

هي املخاطر الناجمة عن التغريات يف ا�سعار ال�سهم �سمن حمفظة املوجودات املالية املحددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 
و/اأو يف حمفظة املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآخر. يقوم البنك بادارة خماطر ا�سعار ال�سهم من 
خالل حتليل القيمة املعر�سة للخ�سائر VAR Methodology حيث مت احت�سابها على ا�سا�س ال�سعار التاريخية لدوات امللكية بدرجة 

ثقة 99% ملدة يوم واحد لكل �سركة على حدى. ومن ثم مت احت�ساب الـ VAR ملحافظ البنك.
VAR القيمة املعر�سة للخ�سارة

دينــــار
حتليل القيمة املعر�سة للمخاطر VAR لعام 2012

)1,204,246( حمفظة املوجودات مالية املحددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 
)31,817( حمفظة املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآخر

حتليل القيمة املعر�سة للمخاطر VAR لعام 2011
)1,260,484( حمفظة املوجودات مالية املحددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

)25,146( حمفظة املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآخر
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فجوة اإعادة ت�سعري الفائدة :
يتم الت�سنيف على اأ�سا�س فرتات اإعادة ت�سعري الفائدة اأو ال�ستحقاق اأيهما اأقرب:

ري الفائـــــدة
جوة اعادة ت�سع

ف

2
0

1
2

ال�سنة 
جمـوع

امل
عنا�سر بدون 

فائــدة
ت 

3 �سنوا
رث

واك
من �سنـة الـى

ت
3 �سنـــوا

مـن 6 اأ�سهر
الـى �سنـــة

من 3 – 6
اأ�سهـــر

من �سهر الى 3 
�سهــور

اأقل من �سهر
دينـــار 

دينـــار
دينــــار

دينــــار
دينــــار

دينــــار
دينــــار

دينــــار
ت :

جودا
مو

1,043,819,775
731,773,544

-
-

-
-

-
312,046,231

نقد وار�سدة لدى بنوك مركزية
856,146,761

21,313,671
-

-
-

-
63,250,456

771,582,634
ار�سدة لدى البنوك واملوؤ�س�سات امل�سرفية

56,024,227
23,346,984

3,291,094
15,750,486

4,684,323
1,879,774

-
7,071,566

حمددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
موجودات مالية 

2,683,882,296
103,861,116

69,578,080
192,084,724

114,705,593
126,190,364

1,915,710,412
161,752,007

الت�سهيالت الئتمانية املبا�سرة / بال�سايف
589,254

589,254
-

-
-

-
-

-
حمددة بالقيمة العدلة من خالل الدخل ال�سامل 

موجودات مالية 
2,195,482,801

-
29,793,692

1,185,293,188
443,910,178

143,639,271
294,392,278

98,454,194
موجودات مالية بالتكلفة املطفاأة

117,056,900
117,056,900

-
-

-
-

-
-

ممتلكات ومعدات 
13,333,626

13,333,626
-

-
-

-
-

-
موجودات غري ملمو�سة

21,957,096
21,957,096

-
-

-
-

-
-

موجودات �سريبية موؤجلة
103,334,873

103,334,873
-

-
-

-
-

-
موجودات اخرى

7,091,627,609
1,136,567,064

102,662,866
1,393,128,398

563,300,094
271,709,409

2,273,353,146
1,350,906,632

ت
جودا

يل املو
جما

ا
ت :

طلوبا
م

839,568,059
386,299,156

-
-

49,454
60,828,678

47,301,793
345,088,978

ودائع البنوك واملوؤ�س�سات امل�سرفية 
4,727,188,041

1,452,024,631
14,883,052

49,816,438
154,376,874

321,612,570
1,432,542,885

1,301,931,591
ودائع العمالء

260,717,509
121,118,654

1,088,590
4,231,088

14,395,281
22,889,658

29,247,813
67,746,425

تاأمينات نقدية
31,299,471

-
-

31,299,471
-

-
-

-
اأموال مقرت�سة 

25,643,913
25,643,913

-
-

-
-

-
-

خم�س�سات متنوعة
36,265,160

36,265,160
-

-
-

-
-

-
خم�س�س �سريبة الدخل

1,762,896
1,762,896

-
-

-
-

-
-

مطلوبات �سريبية موؤجلة 
114,658,399

114,658,399
-

-
-

-
-

-
مطلوبات اخرى

7,859,199
-

-
7,859,199

-
-

-
-

قرو�س م�ساندة 
6,044,962,647

2,137,772,809
15,971,642

93,206,196
168,821,609

405,330,906
1,509,092,491

1,714,766,994
ت

طلوبا
جمموع امل

1,046,664,962
(1,001,205,745)

86,691,224
1,299,922,202

394,478,485
(133,621,497)

764,260,655
(363,860,362)

ري الفائدة 
جوة اعادة ت�سع

ف
2

0
1

ال�سنة ال�سابقة 1
6,937,969,687

1,003,634,924
245,201,922

1,548,033,595
318,465,871

308,130,131
2,007,024,414

1,507,478,830
ت

جودا
يل املو

جما
ا

5,889,334,069
1,812,627,147

17,180,547
83,435,369

198,051,635
253,981,194

1,564,970,643
1,959,087,534

ت
طلوبا

جمموع امل
1,048,635,618

(808,992,223)
228,021,375

1,464,598,226
120,414,236

54,148,937
442,053,771

(451,608,704)
ري الفائدة 

جوة اعادة ت�سع
ف
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الرتكز يف مخاطر العمالت الجنبية:

2012

اجمايل اأخرى
لرية 

�سورية
ين ياباين

جنيه 
ا�سرتليني

يورو
دولر 
اأمريكي                         العملة                    

دينـــــارالبند دينـــــار دينـــــار دينـــــار دينـــــار دينـــــار دينـــــار
املوجودات

515,709,786 231,877,251 78,206,192 6,814 521,728 28,652,628 176,445,173
نقد وار�سدة لدى بنوك 

مركزية 
748,908,571 68,571,838 28,928,304 1,471,446 27,642,274 102,020,338 520,274,371

ار�سدة لدى بنوك 
وموؤ�س�سات م�سرفية

34,114,377 984 - - - 3,707,708 30,405,685

موجودات مالية حمددة 
بالقيمة العادلة من 
خالل قائمة الدخل

870,944,523 165,726,625 194,671,732 1,837,669 50,473,344 7,054,734 451,180,419
ت�سهيالت ائتمانية 

مبا�سرة / بال�سايف 

99,760 - - - - - 99,760

موجودات مالية بالقيمة 
العادلة من خالل قائمة 

الدخل ال�سامل
241,504,068 - - - 14,158,907 15,264,186 212,080,975

موجودات مالية 
بالتكلفة املطفاأة

25,053,463 4,730,326 19,747,118 - 568,922 - 7,097
ممتلكات ومعدات - 

بال�سايف 
6,077,950 596,016 45,664 - 5,436,270 - - موجودات غري ملمو�سة
9,297,196 - 26,387 - 9,270,809 - -

موجودات �سريبية 
موؤجلة

20,779,198 13,058,928 1,494,331 - 1,283,449 509,855 4,432,635 موجودات اخرى
2,472,488,892 484,561,968 323,119,728 3,315,929 109,355,703 157,209,449 1,394,926,115 جمموع املوجودات

املطلوبات

510,828,495 15,609,267 644,123 - 23,081,663 23,843,399 447,650,043
ودائع بنوك وموؤ�س�سات 

م�سرفية
1,834,795,028 237,909,059 255,856,913 2,729,784 29,209,611 125,476,643 1,183,613,018 ودائع عمالء

166,960,109 67,512,033 13,446,289 - 129,087 8,735,143 77,137,557 تاأمينات نقدية 
137,653 137,653 - - - - - خم�س�سات متنوعة

5,325,221 5,239,555 85,639 - 27 - -
خم�س�س �سريبة 

الدخل
41,397,252 23,391,207 9,611,671 32 1,714,184 787,610 5,892,548 مطلوبات اخرى 

7,859,199 - - - - - 7,859,199 قرو�س م�ساندة  
2,567,302,957 349,798,774 279,644,635 2,729,816 54,134,572 158,842,795 1,722,152,365 جمموع املطلوبات

(94,814,065) 134,763,194 43,475,093 586,113 55,221,131 (1,633,346) (327,226,250)
�سايف الرتكز داخل 
قائمة املركز املايل 

1,488,260,017 56,566,285 28,140,457 15,246,729 46,333,212 488,292,216 853,681,118
التزامات محتملة خارج 

قائمة املركز املايل 
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2011

اجمايل اأخرى
لرية 

�سورية
ين 

ياباين
جنيه 

ا�سرتليني
يورو

دولر 
اأمريكي

العملة                    

دينـــــارالبند دينـــــار دينـــــار دينـــــار دينـــــار دينـــــار دينـــــار
2,719,589,237 468,148,867 604,822,572 672,341 92,183,158 162,826,427 1,390,935,872 جمموع املوجودات
2,462,585,806 335,090,084 528,511,435 676,488 54,128,463 164,531,822 1,379,647,514 جمموع املطلوبات

257,003,431 133,058,783 76,311,137 (4,147) 38,054,695 (1,705,395) 11,288,358
�سايف الرتكز داخل 
قائمة املركز املايل 

1,566,604,766 95,041,010 46,354,589 5,005,152 9,716,727 607,574,721 802,912,567

التزامات محتملة 
خارج قائمة املركز 

املايل 

مخاطر ال�سيولة
تتمثل خماطر ال�سيولة يف عدم قدرة البنك على توفري التمويل الالزم لتاأدية التزاماته يف تواريخ ا�ستحقاقها. عملية اإدارة املخاطر تت�سمن:

متطلبات التمويل اليومية تدار من خالل الرقابة على التدفقات النقدية امل�ستقبلية للتاأكد من اإمكانية تلبيتها ويحتفظ البنك   •
بح�سور يف ال�سوق النقدي ميكنه من حتقيق ذلك.

الحتفاظ مبوجودات ذات قابلية عالية للت�سويق ميكن ت�سييلها ب�سهولة كحماية �سد اأي حالة نق�س غري منظورة يف ال�سيولة.  •
الرقابة على موؤ�سرات ال�سيولة وفقا للمتطلبات الداخلية ومتطلبات ال�سلطات الرقابية.  •
اإدارة الرتكزات وتواريخ ا�ستحقاق الديون.  •
الحتفاظ بجزء من ودائع العمالء لدى البنوك املركزية كاحتياطي نقدي ل ميكن الت�سرف به اإل ب�سروط مت�سيا مع تعليمات   •

ال�سلطات الرقابية.
يتم قيا�س ورقابة ال�سيولة على اأ�سا�س الظروف الطبيعية والطارئة وي�سمل ذلك حتليل املطلوبات املالية على اأ�سا�س الفرتة املتبقية   •

لال�ستحقاق التعاقدي واملوجودات املالية على اأ�سا�س التاريخ املتوقع لتح�سيلها.

ويقوم م�سوؤول اخلزينة ملجموعة البنك بالرقابة على هذا اجلانب مع الأخذ بعني العتبار القرو�س والت�سهيالت غري امل�ستغلة وا�ستغالل 
ح�سابات اجلاري مدين واللتزامات التي قد تطراأ واملرتبطة بالعتمادات والكفالت.

م�سادر التمويل:
يعمل البنك على تنويع م�سادر اأمواله وي�سمل ذلك املناطق اجلغرافية، العمالت، العمالء واملنتجات وال�سروط حتى يحقق املرونة 
املالية وخف�س تكاليف التمويل ، كما ي�سعى اإلى احلفاظ على م�سادر متويل م�ستقرة ميكن العتماد عليها، لدى البنك قاعدة عمالء 
كبرية ت�سمل العمالء من الأفراد والعمالء من املوؤ�س�سات وال�سركات، ويحتفظ هوؤلء العمالء بح�سابات وودائع متنوعة ت�سكل الودائع 
�سمن  الأردين  بالدينار  التوفري  ح�سابات  من   %42 بحوايل  باحتفاظه  البنك  ويتميز   %58 حوايل  الأردين  بالدينار  منها  امل�ستقرة 

القطاع امل�سريف الأردين.
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خم�سومة( على اأ�سا�س الفرتة املتبقية لال�ستحقاق التعاقدي بتاريخ القوائم املالية:
جلدول اأدناه توزيع املطلوبات )غري 

يلخ�س ا

جمـوع
امل

حقـاق
بــدون ا�ست

اأكثـــر من 3 
ت

�سنـــوا
حتى 3 

مـن �سنة 
ت

�سنوا

من 6 �سهـور 
حتـى �سنــة 

حـــدة
وا

من 3 �سهور الى
 6 �سهور

من �سهر الى 3 
�سهور

اأقل من �سهر
2

0
1

2

دينـــار
دينــار

دينــــار
دينــــار

دينــــار
دينــــار

دينــــار
دينــــار

ت :
طلوبا

امل

8
4

0
,5

5
1

,4
1

0
232,042,980

-
-

49,804
234,862,405

1,221,983
372,374,238

ودائع بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

4
,7

9
1

,2
4

6
,1

4
4

2,516,419,022
884,632,184

396,626,144
85,829,294

145,470,832
158,077,788

604,190,880
ودائع عمالء  

2
6

3
,5

5
2

,1
8

7
-

53,793,569
22,021,344

28,829,539
26,139,413

56,273,234
76,495,088

تاأمينات نقدية  

3
4

,4
9

3
,8

9
5

-
-

34,493,895
-

-
-

-
اأموال مقرت�سة 

2
5

,6
4

3
,9

1
3

5,457,459
-

12,111,872
4,037,292

-
2,018,645

2,018,645
خم�س�سات متنوعة

3
6

,2
6

5
,1

6
0

-
-

933,034
6,414,952

22,183,476
-

6,733,698
خم�س�س �سريبة الدخل

1
,7

6
2

,8
9

6
-

-
1,762,896

-
-

-
-

مطلوبات �سريبية موؤجلة

1
1

4
,6

5
8

,3
9

9
47,032,394

-
447,313

455,661
7,179,353

559,703
58,983,975

مطلوبات اخرى 

8
,1

3
6

,4
7

2
-

-
8,136,472

-
-

-
-

قرو�س م�ساندة 

6
,1

1
6

,3
1

0
,4

7
6

2,800,951,855
938,425,753

476,532,970
125,616,542

435,835,479
218,151,353

1,120,796,524
جموع 

    امل

7
,0

9
1

,6
2

7
,6

0
9

308,771,241
1,024,649,045

1,762,133,422
784,488,717

613,708,406
519,936,401

2,055,983,281
ب 

ح�س
ت)

جودا
جمموع املو

حقاقاتها املتوقعة(
ا�ست
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جمـوع
امل

حقـاق
بــدون ا�ست

اأكثـــر من 3 
ت

�سنـــوا
حتى 3 

مـن �سنة 
ت

�سنوا

من 6 �سهـور 
حتـى �سنــة 

حـــدة
وا

من 3 �سهور الى
 6 �سهور

من �سهر الى 3 
�سهور

اأقل من �سهر
2

0
1

1

دينـــار
دينــار

دينــــار
دينــــار

دينــــار
دينــــار

دينــــار
دينــــار

ت :
طلوبا

امل

5
4

1
,2

5
1

,7
6

0
174,464,916

-
-

21,167
60,101,250

86,180,103
220,484,324

ودائع بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية 

4
,8

9
5

,1
7

5
,2

3
6

2,610,350,586
796,555,325

523,464,974
81,645,505

74,051,837
176,457,361

632,649,648
ودائع عمالء  

3
3

7
,3

3
2

,6
9

6
-

59,901,888
43,741,759

44,489,575
35,898,210

56,701,929
96,599,335

تاأمينات نقدية  

1
0

,7
7

6
,8

9
1

-
-

-
10,776,891

-
-

-
اأموال مقرت�سة 

2
5

,1
2

8
,7

3
6

7,082,835
-

10,827,541
3,609,180

-
1,804,590

1,804,590
خم�س�سات متنوعة

3
9

,8
4

1
,6

5
7

-
-

-
13,394,004

22,333,291
-

4,114,362
خم�س�س �سريبة الدخل

7
0

0
,0

0
0

700,000
-

-
-

-
-

-
مطلوبات �سريبية موؤجلة

9
7

,3
7

5
,2

2
9

35,495,026
-

352,255
355,579

6,443,036
  513,255

54,216,078
مطلوبات اخرى 

8
,1

0
2

,4
5

5
-

-
8,102,455

-
-

-
-

قرو�س م�ساندة 

5
,9

5
5

,6
8

4
,6

6
0

2
,8

2
8

,0
9

3
,3

6
3

856,457,213
586,488,984

154,291,901
198,827,624

321,657,238
1,009,868,337

جموع 
    امل

6
,9

3
7

,9
6

9
,6

8
7

3
1

4
,2

8
4

,7
0

4
855,982,678

1,843,371,471
532,087,007

529,613,909
707,033,112

2,155,596,806
ب 

ح�س
ت)

جودا
جمموع املو

حقاقاتها املتوقعة(
ا�ست
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بنود خارج قائمة املركز املايل:

املجموع اأكرث من 5 �سنوات
من �سنة لغاية 5 

�سنوات
لغاية �سنة

2012

دينــــــار دينــــــار دينــــــار دينــــــار
1,066,611,451 - 321,494,646 745,116,805 الإعتمادات والقبولت

372,354,645 - - 372,354,645 ال�سقوف غري امل�ستغلة
493,677,581 - 4,655,821 489,021,760 الكفالت

1,932,643,677 - 326,150,467 1,606,493,210 املجموع

املجموع اأكرث من 5 �سنوات
من �سنة لغاية 5 

�سنوات
لغاية �سنة

2011

دينــــــار دينــــــار دينــــــار دينــــــار
1,090,369,546 5,785,332 67,155,536 1,017,428,678 الإعتمادات والقبولت

342,106,902 - - 342,106,902 ال�سقوف غري امل�ستغلة
594,372,576 - 69,218,797 525,153,779 الكفالت

2,026,849,024 5,785,332 136,374,333 1,884,689,359 املجموع

41- التحليل القطاعي

معلومات عن قطاعات اأعمال البنك:
- معلومات عن اأن�سطة البنك:

اإلى متخذ القرار الرئي�سي لدى  اأعمال رئي�سية وفقا للتقارير املر�سلة  اأربعة قطاعات  اإدارية من خالل  يتم تنظيم البنك لأغرا�س 
البنك وهي:

الئتمانية وخدمات   • والبطاقات  والديون  القرو�س  ال�سغرية ومنحهم  والأعمال  الأفراد   العمالء  ودائع  ي�سمل متابعة  التجزئة: 
اأخرى.

ال�سركات: ي�سمل متابعة الودائع والت�سهيالت الئتمانية واخلدمات امل�سرفية الأخرى اخلا�سة بالعمالء من املوؤ�س�سات وال�سركات.  •
التمويل املوؤ�س�سي: يتعلق ن�ساط هذا القطاع بالرتتيبات اخلا�سة بهيكلة التمويل وتقدمي خدمات اخل�سخ�سة والندماج واإ�سدار   •

ن�سرات الكتتاب.
اخلزينة: ي�سمل هذا القطاع تقدمي خدمات التداول واخلزينة واإدارة ا�ستثمارات البنك يف ال�سوق النقدي و�سوق راأ�س املال.  •
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فيما يلي معلومات عن قطاعات اأعمال البنك:
املجمــــوع

اإلغاء اثر 
العمليات 
املتقابلة

اأخــرى اخلزينة
التمـويـل
املوؤ�س�سي

ال�سركات التجزئة
31 كانون 

الول / 
دي�سمرب

2011 

31 كانون 

الول / 
دي�سمرب

2012 
دينــار دينــار دينــار دينـــار دينـــار دينـــار دينـــار دينــار
391,599,778 425,526,137 (99,841,309) 9,540,455 174,697,861 1,959,422 158,114,012 181,055,696 اإجمايل الإيرادات

(46,347,888) (64,776,588) - - - - )64,225,970( )550,618(

نفقة تدين 
الت�سهيالت الئتمانية 

املمنوحة للعمالء

(2,500,000) (2,272,500) - - )2,272,500( - - -
خم�س�س تدين قيمة 

املوجودات املالية
142,645,911 149,259,730 - 2,769,890 36,738,287 381,447 29,033,586 80,336,520 نتائج اأعمال القطاع
(6,944,523) (7,018,926) - - - - - - م�ساريف غري موزعة

135,701,388 142,240,804 - - - - - - الربح قبل ال�سرائب
(35,699,090) (37,752,192) - - - - - - �سريبة الدخل
100,002,298 104,488,612 - - - - - - ربح ال�سنة

10,818,615,050 10,649,033,498 - 1,189,554,080 3,975,322,615 24,992,995 1,891,301,036 3,567,862,772 موجودات القطاع

(3,902,894,735) (3,579,362,985) - )700,639,290( )306,531,770( - )108,389,996( )2,463,801,929(
ا�ستبعاد املوجودات 

بني القطاعات

22,249,372 21,957,096 - - - - - -
موجودات غري موزعة 

على القطاعات
6,937,969,687 7,091,627,609 - - - - - - جمموع املوجودات 
9,788,562,978 9,603,487,494 - 401,751,229 3,793,228,210 24,700,834 1,882,865,958 3,500,941,263 مطلوبات القطاع

(3,899,928,909) (3,560,287,743) - - )3,231,120,851( )22,635,122( )287,388,606( )19,143,164(
ا�ستبعاد املطلوبات 

بني القطاعات

700,000 1,762,896 - - - - - -
مطلوبات غري موزعة 

على القطاعات
5,889,334,069 6,044,962,647 - - - - - - جمموع املطلوبات 

22,261,730 33,623,534 - - - - - - م�ساريف راأ�سمالية 

12,637,968 11,752,010 - - - - - -
ا�ستهالكات 

واطفاءات
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- معلومات التوزيع اجلغرايف

ميثل هذا القطاع التوزيع اجلغرايف لأعمال البنك، ميار�س البنك ن�ساطاته ب�سكل رئي�سي يف اململكة التي متثل الأعمال املحلية وكذلك 
ميار�س البنك ن�ساطات دولية من خالل فروعه وال�سركات التابعة يف ال�سرق الأو�سط، واآ�سيا واإفريقيا  واأوروبا.

فيما يلي توزيع اإيرادات وموجودات البنك وم�ساريفه الراأ�سمالية داخل وخارج اململكة.
الداخلية للبنك بناءا على الأ�سلوب الذي يتم قيا�سها به ووفقا للتقارير التي يتم ا�ستعمالها من قبل املدير العام  ال�سيا�سة  “ح�سب 

و�سانع القرار الرئي�سي لدى البنك”.

املجمـــوع خارج اململكــة داخل اململكــة
31 كانون الول / دي�سمرب 31 كانون الول / دي�سمرب 31 كانون الول / دي�سمرب

2011 2012 2011 2012 2011 2012

دينــــار دينــــار دينــــار دينــــار دينــــار دينــــار
391,599,778 425,526,137 122,829,078 116,773,918 268,770,700 308,752,219 اإجمايل الإيرادات

6,937,969,687 7,091,627,609 2,491,426,874 2,095,736,964 4,446,542,813 4,995,890,645 جمموع املوجودات

22,261,730 33,623,534 14,007,093 3,487,044 8,254,637 30,136,490
امل�سروفات 
الراأ�سمالية

42- ادارة راأ�س املال:

يهدف البنك من ادارة راأ�س املال اإلى حتقيق الهداف التالية:
التوافق مع متطلبات البنك املركزي املتعلقة براأ�س املال.  •
املحافظة على قدرة البنك بال�ستمرارية.  •
الحتفاظ بقاعدة راأ�س مال قوية لدعم النمو والتطور يف اعمال البنك.  •

يتم مراقبة كفاية راأ�س املال من قبل ادارة البنك �سهريا كما يتم تزويد البنك املركزي باملعلومات املطلوبة حول كفاية راأ�س املال 
ربعيا.

ح�سب تعليمات البنك املركزي احلد الدنى ملعدل كفاية راأ�س املال ي�ساوي 12% ويتم ت�سنيف البنوك اإلى 5 فئات اف�سلها التي معدلها 
ي�ساوي 14% فاأكث. 

يقوم البنك بادارة هيكلة راأ�س املال واجراء التعديالت الالزمة عليها يف �سوء التغريات يف ظروف العمل، هذا ومل يقم البنك باأية 
تعديالت على الهداف وال�سيا�سات والجراءات املتعلقة بهيكلة راأ�س املال خالل ال�سنة احلالية.
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واجلدول التايل يبني مكونات راأ�س املال وقيمتها وجمموع املوجودات املرجحة باملخاطر ومعدل كفاية راأ�س املال التي يتم قيا�سها 
ح�سب تعليمات البنك املركزي امل�ستندة اإلى تعليمات جلنة بازل II بهذا اخل�سو�س. 

كما يف 31 كانون الول / دي�سمرب
2011 2012

دينــــار دينــــار
بنود راأ�س املال ال�سا�سي

252,000,000 252,000,000 راأ�س املال املكتتب به )املدفوع(
117,202,264 128,758,427 الحتياطي القانوين
33,222,068 33,222,068 الحتياطي الختياري

779,347 1,232,220 احتياطي خا�س
357,925,469 357,925,469 عالوة ال�سدار
78,405,656 95,650,931 الأرباح املدورة
)6,994,330( )11,404,870( ال�سهرة اأو اأي موجودات غري ملمو�سة اخرى
)8,200,000( )6,157,736( املخ�س�س�سات املوؤجلة
)3,837,348( )3,400,824( العقارات امل�ستملكة 

820,503,126 847,825,685 جمموع راأ�س املال ال�سا�سي
بنود راأ�س املال ال�سايف

)7,670,194( )25,903,209( فروقات ترجمة العمالت الجنبية
)259,393( )406,235( احتياطي القيمة العادلة / بال�سايف

23,674,279 26,333,079 احتياطي املخاطر امل�سرفية العامة 
15,744,692 23,635 جمموع راأ�س املال ال�سايف

يطرح
)616,898( )977,650( ا�ستثمارات يف روؤو�س اموال البنوك وال�سركات املالية الخرى

835,630,920 846,871,670 جمموع راأ�س املال التنظيمي
4,078,498,272 4,487,653,816 جمموع املوجودات املرجحة باملخاطر

%20.49 %18.87 ن�سبة كفاية راأ�س املال (%) 
%20.11 %18.88 ن�سبة كفاية راأ�س املال ال�سا�سي (%)

43- م�ستويات القيمة العادلة

يحلل اجلدول التايل الأدوات املالية امل�سجلة بالقيمة العادلة ا�ستنادًا اإلى طريقة التقييم، حيث يتم تعريف امل�ستويات املختلفة على 
النحو التايل:

* امل�ستوى 1: الأ�سعار املعلنة )غري املعدلة( لأ�سول اأو التزامات متطابقة يف اأ�سواق ن�سطة.
اأو اللتزام، �سواء ب�سورة مبا�سرة )مثل  1 الذي يتم ر�سده لالأ�سل  2: معلومات غري ال�سعر املعلن املت�سمن يف امل�ستوى  * امل�ستوى 

الأ�سعار( اأو غري مبا�سرة )اأي م�ستقة من الأ�سعار(.
* امل�ستوى 3: معلومات عن الأ�سل اأو اللتزام ل ت�ستند اإلى تلك املر�سودة من ال�سوق )معلومات غري ظاهرة(.
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الجمايل امل�ستوى 3 امل�ستوى 2 امل�ستوى 1
31 كانون الول / دي�سمرب 2012

دينـــــار دينـــــار دينـــــار دينـــــار
موجودات ادوات مالية :    

589,254 - 543,821 45,433
موجودات مالية حمددة بالقيمة العادلة من خالل 

الدخل ال�سامل الآخر

56,024,227 - 16,444,271 39,579,956
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة 

الدخل
56,613,481 - 16,988,092 39,625,389    املجموع

الجمايل امل�ستوى 3 امل�ستوى 2 امل�ستوى 1
31 كانون الول / دي�سمرب 2011

دينـــــار دينـــــار دينـــــار دينـــــار
موجودات ادوات مالية :   

614,253 - 568,820 45,433
موجودات مالية حمددة بالقيمة العادلة من خالل 

الدخل ال�سامل الآخر

81,379,226 - 19,897,925 61,481,301
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة 

الدخل
81,993,479 - 20,466,745 61,526,734    املجموع

44- ح�سابات مدارة ل�سالح العمالء

بلغت احل�سابات املدارة ل�سالح العمالء 1,2 مليون دينار كما يف 31 كانون الأول/دي�سمرب 2012 مقابل 1,4 مليون دينار كما يف 31 
كانون الأول / دي�سمرب 2011، ل يتم اإظهار هذه احل�سابات �سمن موجودات ومطلوبات البنك يف القوائم املالية. يتم اإظهار ر�سوم 

وعمولت اإدارة تلك احل�سابات يف قائمة الدخل املوحدة.
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45- حتليل ا�ستحقاقات املوجودات واملطلوبات

يبني اجلدول التايل حتليل املوجودات واملطلوبات وفقا للفرتة املتوقعة ل�سرتدادها اأو ت�سويتها:
املجموع اكرث من �سنة لغاية �سنة

2012
دينـــــار دينـــــار دينـــــار

املوجودات:
1,043,819,775 56,918,998 986,900,777 نقد واأر�سدة لدى بنوك مركزية

856,146,761 - 856,146,761 اأر�سدة لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية
- - - ايداعات لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

56,024,227 33,854,322 22,169,905
موجودات مالية حمددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة 

الدخل
2,683,882,296 1,620,744,476 1,063,137,820 ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة/ بال�سايف

589,254 589,254 -
موجودات مالية حمددة بالقيمة العادلة من خالل 

الدخل ال�سامل الآخر
2,195,482,801 1,195,375,947 1,000,106,854 موجودات مالية بالتكلفة املطفاأة

117,056,900 117,056,900 - ممتلكات ومعدات - بال�سايف
13,333,626 13,333,626 - موجودات غري ملمو�سة
21,957,096 9,297,196 12,659,900 موجودات �سريبية موؤجلة

103,334,873 57,680,185 45,654,688 موجودات اأخرى 
7,091,627,609 3,104,850,904 3,986,776,705 جمموع املوجودات

املطلوبات:
839,568,059 - 839,568,059 ودائع بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

4,727,188,041 2,120,366,484 2,606,821,557 ودائع عمالء
260,717,509 73,491,122 187,226,387 تاأمينات نقدية

31,299,471 31,299,471 - اأموال مقرت�سة
25,643,913 17,569,331 8,074,582 خم�س�سات متنوعة
36,265,160 933,034 35,332,126 خم�س�س �سريبة الدخل

1,762,896 1,762,896 - مطلوبات �سريبية موؤجلة
114,658,399 47,479,706 67,178,693 مطلوبات اخرى

7,859,199 7,859,199 - قرو�س م�ساندة
6,044,962,647 2,300,761,243 3,744,201,404 جمموع املطلوبات
1,046,664,962 804,089,661 242,575,301 ال�سايف



96

املجموع اكرث من �سنة لغاية �سنة
2011

دينـــــار دينـــــار دينـــــار
املوجودات:

1,103,176,880 64,680,979 1,038,495,901 نقد واأر�سدة لدى بنوك مركزية
962,413,497 - 962,413,497 اأر�سدة لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

29,664,974 - 29,664,974 ايداعات لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

81,379,226 52,741,815 28,637,411
موجودات مالية حمددة بالقيمة العادلة من خالل 

قائمة الدخل
2,502,052,866 1,428,946,565 1,073,106,301 ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة/ بال�سايف

614,253 614,253 -
موجودات مالية حمددة بالقيمة العادلة من خالل 

الدخل ال�سامل الآخر
2,017,089,174 1,272,611,482 744,477,692 موجودات مالية بالتكلفة املطفاأة

110,644,071 110,644,071 - ممتلكات ومعدات - بال�سايف
8,886,861 8,886,861 - موجودات غري ملمو�سة

22,249,372 6,975,565 15,273,807 موجودات �سريبية موؤجلة
99,798,513 67,537,262 32,261,251 موجودات اأخرى 

6,937,969,687 3,013,638,853 3,924,330,834 جمموع املوجودات
املطلوبات:

541,044,519 - 541,044,519 ودائع بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية
4,833,916,135 2,179,269,939 2,654,646,196 ودائع عمالء

333,320,855 100,386,631 232,934,224 تاأمينات نقدية
10,138,185 - 10,138,185 اأموال مقرت�سة
25,128,736 17,910,376 7,218,360 خم�س�سات متنوعة
39,841,657 - 39,841,657 خم�س�س �سريبة الدخل

700,000 700,000 - مطلوبات �سريبية موؤجلة
97,375,229 35,847,281 61,527,948 مطلوبات اخرى

7,868,753 7,868,753 - قرو�س م�ساندة
5,889,334,069 2,341,982,980 3,547,351,089 جمموع املطلوبات
1,048,635,618 671,655,873 376,979,745 ال�سايف
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46- ارتباطات والتزامات حمتملة )خارج قائمة املركز املايل(: 

اأ- ارتباطات والتزامات ائتمانية:

كما يف 31 كانون الول / دي�سمرب
2011 2012

دينــــار دينــــار
1,026,149,790 978,947,621 اعتمادات

64,219,756 87,663,830 قبولت
كفالت :

120,870,751 105,657,696   -  دفع
229,094,526 181,921,081   -  ح�سن تنفيذ
244,407,299 206,098,804   -  اأخرى 
342,106,902 372,354,645 �سقوف ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة غري م�ستغلة

2,026,849,024 1,932,643,677    املجمــــــوع

ب- التزامات تعاقدية 

كما يف 31 كانون الول / دي�سمرب
2011 2012

دينــــار دينــــار
987,190 714,783 عقود �سراء ممتلكات ومعدات

5,327,485 63,485,696 عقود م�ساريع ان�سائية
4,973,360 11,943,188 عقود م�سرتيات اخرى

11,288,035 76,143,667    املجمــــــوع

47- الق�سايا املقامة على البنك

بلغت قيمة الق�سايا املقامة على البنك 32,9 مليون دينار تقريبا كما يف 31 كانون الول/ دي�سمرب 2012 مقابل  34,8  مليون دينار 
تقريبا كما يف 31 كانون الول/ دي�سمرب 2011 ويعود معظمها اإلى مطالبات بدل �سرر واإبطال التنفيذ على العقارات، وقد بلغ ر�سيد 
  855,184 2012 مقابل  31 كانون الول / دي�سمرب  543,851 دينار  كما يف  البنك مبلغ  املقامة على  الق�سايا  املخ�س�سات ملواجهة 
دينار كما يف 31 كانون الول/ دي�سمرب 2011 وبراأي اإدارة البنك وامل�ست�سار القانوين فاإنه لن يرتتب على البنك التزامات تزيد عن 

املخ�س�س املاأخوذ.
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48- معايري التقارير املالية الدولية غري نافذة التطبيق

فيما يلي املعايري والتف�سريات والتعديالت التي مت اإ�سدارها ومل ت�سبح �سارية املفعول حتى تاريخ اإ�سدار القوائم املالية  للبنك. تنوي 
البنك تطبيق هذه املعايري والتف�سريات والتعديالت عندما ت�سبح �سارية املفعول:

معيار املحا�سبة الدويل رقم )1( عر�س القوائم املالية )عر�س بنود الدخل ال�سامل الآخر( – تعديالت 
اإن التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم )1( تغري طريقة جتميع البنود الظاهرة يف الدخل ال�سامل الآخر. يتم اإظهار البنود 
التي ميكن اإعادة ت�سنيفها يف امل�ستقبل اإلى الأرباح واخل�سائر ب�سكل منف�سل عن البنود التي لن يتم اإعادة ت�سنيفها. اإن تاأثري هذه 
التعديالت �سوف يكون على طريقة العر�س فقط ولي�س له تاأثري على املركز املايل اأو الأداء املايل للبنك. ينبغي تطبيق هذا املعيار 

للفرتات املالية التي تبداأ يف اأو بعد اأول متوز 2012.

معيار املحا�سبة الدويل رقم )19( منافع املوظفني )مراجع(
بني  التعديالت  هذه  ترتاوح   .)19( رقم  الدويل  املحا�سبة  معيار  على  تعديالت  عدة  باإ�سدار  الدولية  املحا�سبة  معايري  جمل�س  قام 

تعديالت اأ�سا�سية مثل اإزالة اآلية النطاق ومفهوم العوائد املتوقعة على موجودات اخلطة، اإلى تو�سيحات ب�سيطة واإعادة �سياغة.
ل يتوقع البنك اأن يكون لهذه التعديالت اأي اأثر على املركز املايل اأو الأداء املايل للبنك حيث ل توجد لدى البنك خطط منافع موظفني. 

ينبغي تطبيق هذا املعيار للفرتات املالية التي تبداأ يف اأو بعد اأول كانون الثاين 2013.

معيار املحا�سبة الدويل رقم )27( القوائم املالية املنف�سلة )كما متت مراجعته خالل عام 2011(
نتيجة ل�سدار املعايري اجلديدة )معيار التقارير املالية الدويل رقم 10 و معيار التقارير املالية الدويل رقم 12(، ينح�سر ما تبقى من 
معيار املحا�سبة الدويل رقم )27(  يف طريقة املحا�سبة عن ال�سركات التابعة و ال�سركات حتت ال�سيطرة امل�سرتكة وال�سركات احلليفة 
يف القوائم املالية املنف�سلة. ان البنك ل يقوم با�سدار قوائم مالية منف�سلة. ينبغي تطبيق هذا املعيار للفرتات املالية التي تبداأ يف اأو 

بعد اول كانون الثاين 2013.

معيار املحا�سبة الدويل رقم )28( ال�ستثمار يف ال�سركات احلليفة وامل�ساريع امل�سرتكة )كما متت مراجعته 
خالل عام 2011(

نتيجة لإ�سدار املعايري اجلديدة )معيار التقارير املالية الدويل رقم 11 – التفاقيات امل�سرتكة ومعيار التقارير املالية الدويل رقم 
12 – الف�ساح عن احل�س�س يف املن�ساآت الأخرى(، فقد متت اإعادة ت�سمية معيار املحا�سبة الدويل رقم )28( )معيار املحا�سبة 

الدويل رقم )28( الإ�ستثمار يف ال�سركات احلليفة وامل�ساريع امل�سرتكة( ويو�سح كيفية تطبيق طريقة حقوق امللكية على الإ�ستثمار 
اأول كانون  اأو بعد  اإلى ال�سركات احلليفة. ينبغي تطبيق هذا املعيار للفرتات املالية التي تبداأ يف  يف امل�ساريع امل�سرتكة بالإ�سافة 

الثاين 2013.

معيار املحا�سبة الدويل رقم )32( تقا�س املوجودات املالية و املطلوبات املالية )تعديالت(
تو�سح  هذه التعديالت معنى “لديه حاليًا حق قانوين ملزم باجراء التقا�س”، تو�سح التعديالت اأي�سًا تطبيق اآلية التقا�س لأنظمة 
الت�سوية ح�سب معيار املحا�سبة الدويل رقم 32 )على �سبيل املثال - اأنظمة الت�سوية املركزية( والتي تطبق اآليات الت�سوية الجمالية 
ينبغي تطبيق هذه  للبنك.  املايل  الأداء  اأو  املايل  املركز  التعديالت على  توؤثر هذه  اأن  يتوقع  الوقت. ل  بنف�س  التي ل حتدث جميعًا 

التعديالت للفرتات املالية التي تبداأ يف اأو بعد اأول كانون الثاين 2014.
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املالية  واملطلوبات  املالية  املوجودات  تقا�س   – الف�ساحات   )7( رقم  الدولية   املالية  التقارير  معيار 
)تعديالت(

اأن تقوم املن�ساأة بالف�ساح عن املعلومات املتعلقة بحقها يف التقا�س والرتتيبات املتعلقة بذلك )على �سبيل  تتطلب هذه التعديالت 
املثال اتفاقيات ال�سمانات(. �سوف تزود هذه الإف�ساحات م�ستخدمي القوائم املالية مبعلومات مفيدة يف تقدير اأثر اتفاقيات ت�سوية 
املوجودات واملطلوبات بال�سايف على املركز املايل للمن�ساأه. ان الف�ساحات اجلديدة مطلوبة جلميع الأدوات املالية املعرتف بها و التي 

يتم تقا�سها مبوجب معيار املحا�سبة الدويل )32( الأدوات املالية: العر�س
اأو  بال�سايف  املالية  الأدوات  لت�سوية  ملزمة  لإتفاقيات  واخلا�سعة  بها  املعرتف  املالية  الأدوات  على  اأي�سًا  الإف�ساحات  هذه  تنطبق 

اتفاقيات م�سابهة بغ�س النظر عما اذا كان التقا�س �سيتم وفقًا ملعيار املحا�سبة الدويل رقم 32.
لن ينتج عن تطبيق هذا املعيار اأثر على املركز املايل اأو الأداء املايل للبنك. ينبغي تطبيق هذا التعديل للفرتات املالية التي تبداأ يف اأو 

بعد اأول كانون الثاين 2013.

معيار التقارير املالية الدويل رقم )10( القوائم املالية املوحدة
اإن معيار التقارير املالية الدويل رقم )10( يحل حمل جزء من معيار املحا�سبة الدويل رقم 27 )القوائم املالية املوحدة واملنف�سلة( 
والذي يعالج حما�سبة القوائم املالية املوحدة. يت�سمن هذا املعيار كذلك التف�سري 12 - توحيد القوائم املالية للمن�ساآت ذات الغر�س 
اخلا�س. يقدم هذا املعيار منوذج �سيطرة واحد يطبق على جميع املن�ساآت مبا يف ذلك املن�ساآت ذات الغر�س اخلا�س. اإن التغيريات 
التي يقدمها معيار التقارير املالية الدويل رقم )10( تتطلب من الإدارة القيام باجتهادات جوهرية لتحديد املن�ساآت التي تقع حتت 
�سيطرتها، وبالتايل توحيد قوائمها املالية مع القوائم املالية لل�سركة الأم، مقارنة مع متطلبات معيار املحا�سبة الدويل رقم )27(. 

بناًء على التحليل املبدئي، فاإن معيار التقارير املالية رقم )10( ل يتوقع اأن يوؤثر على الإ�ستثمارات التي ميتلكها  البنك حاليًا.
ينبغي تطبيق هذا املعيار للفرتات املالية التي تبداأ يف اأو بعد اأول كانون الثاين 2013.

معيار التقارير املالية الدويل رقم )11( الإتفاقيات امل�سرتكة
امل�سرتكة(  امل�ساريع  رقم )31( )احل�س�س يف  الدويل  املحا�سبة  معيار  رقم )11( حمل  الدويل  املالية  التقارير  معيار  �سوف يحل 

والتف�سري رقم 13 )املن�ساآت حتت ال�سيطرة امل�سرتكة – امل�ساهمات غري النقدية للم�ساركني يف م�سروع م�سرتك(.
�سوف يزيل معيار التقارير املالية الدويل رقم )11( خيار املحا�سبة عن امل�ساريع حتت ال�سيطرة امل�سرتكة با�ستخدام طريقة التوحيد 
اجلزئي. �سوف تتم املحا�سبة على الوحدات حتت ال�سيطرة امل�سرتكة والتي ينطبق عليها تعريف امل�ساريع امل�سرتكه، با�ستخدام طريقة 

حقوق امللكية. 
ل يتوقع البنك اأي تاأثري على املركز املايل اأو الأداء املايل للبنك حيث اأن البنك يقوم حاليًا باملحا�سبة عن هذه ال�ستثمارات با�ستخدام 

طريقة حقوق امللكية.

معيار التقارير املالية الدويل رقم )12( الإف�ساح عن احل�س�س يف املن�ساآت الأخرى 
ي�ستمل معيار التقارير املالية الدويل رقم )12( على جميع الإف�ساحات التي كانت موجودة �سابقًا يف معيار املحا�سبة الدويل رقم 
)27( واملتعلقة بالقوائم املالية املوحدة، بالإ�سافة اإلى جميع الإف�ساحات التي كانت مت�سمنة يف معياري املحا�سبة الدوليني اأرقام 
وال�سركات  امل�سرتكة  ال�سيطرة  حتت  وال�سركات  التابعة  ال�سركات  يف  املن�ساأة  بح�س�س  تتعلق  الإف�ساحات  هذه  اإن  و)28(.   )31(
احلليفة. حيث مت اإدخال عدد من الإف�ساحات اجلديدة ولكن لن يكون لها اأثر على املركز املايل اأو الأداء املايل البنك. ينبغي تطبيق 

هذا املعيار للفرتات املالية التي تبداأ يف اأو بعد اأول كانون الثاين 2013.
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معيار التقارير املالية الدويل رقم )13( قيا�س القيمة العادلة 
يحدد معيار التقارير املالية الدويل رقم )13( م�سدر واحد لالإر�ساد بخ�سو�س قيا�س جميع القيم العادلة ح�سب معايري التقارير 
املالية الدولية. اإن معيار التقارير املالية الدويل رقم )13( لن يغري توقيت ا�ستخدام املن�ساأة للقيمة العادلة، بل يوفر اإر�ساد عن كيفية 
قيا�س القيمة العادلة ح�سب معايري التقارير املالية الدولية عندما تكون القيمة العادلة مطلوبة اأو م�سموح با�ستخدامها. �سوف يقوم 
البنك بتقدير اأثر هذا املعيار على املركز املايل اأو الأداء املايل للبنك. وبناءًا على التحليل املبدئي، لن يكون هناك اأثر جوهري لتطبيق 

هذا املعيار. ينبغي تطبيق هذا املعيار للفرتات املالية التي تبداأ يف اأو بعد اأول كانون الثاين 2013.

49- اأرقام املقارنة 

مت اعادة تبويب بع�س ارقام القوائم املالية لعام 2011 لتتنا�سب مع تبويب ارقام القوائم املالية لعام 2012  ومل ينتج عن اعادة التبويب 
اأي اثر على ارباح وحقوق امللكية لعام 2011.



حمامات ماعين
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اأوًل : اللتزام بالتحكم املوؤ�س�سي 

يوؤمن جمل�س اإدارة البنك باأهمية التحكم املوؤ�س�سي يف و�سع قاعدة لتطور البنك يف امل�ستقبل وحت�سني اأدائه، وتدعيم الثقة يف ن�ساطاته 
اأمام املودعني وامل�ساهمني. وعليه، قرر جمل�س الإدارة تبّني التحكم املوؤ�س�سي مبا يتوافق مع اأف�سل املعايري واملمار�سات العاملية، ومبادئ 
وقانوين  الأردين،  املركزي  البنك  وتعليمات  البنوك،  ملراقبة  بازل  واإر�سادات جلنة   ،)OECD( والتنمية  القت�سادي  التعاون  منظمة 
البنوك وال�سركات وتعليمات هيئة الأوراق املالية. وقد مت اإعداد واعتماد هذا امليثاق للتحكم املوؤ�س�سي لدى البنك لتحديد قيم البنك 
وتوجهاته الإ�سرتاتيجية يف هذا املجال، ويقوم البنك بن�سر هذا امليثاق �سمن تقريره ال�سنوي وعلى املوقع اللكرتوين للبنك، واإعداد 

تقرير للجمهور عن مدى التزامه ببنوده.

ثانيًا : تعريف التحكم املوؤ�س�سي 

يعتمد البنك تعريف منظمة التعاون القت�سادي والتنمية )OECD( املعتمد من البنك املركزي الأردين والذي ين�س على اأن التحكم 
املوؤ�س�سي هو :- “جمموعة العالقات ما بني اإدارة املوؤ�س�سة، جمل�س اإدارتها، م�ساهميها واجلهات الأخرى التي لها اهتمام باملوؤ�س�سة، 
التحكم  واأن  حتقيقها.  ومراقبة  الأهداف  تلك  لتحقيق  والو�سائل  املوؤ�س�سة  اأهداف  خاللها  من  تو�سح  التي  الرتكيبة  يبني  اأنه  كما 
اإلى الأهداف التي ت�سب يف  اإدارة البنك واإدارة املوؤ�س�سة الأ�س�س املنا�سبة للو�سول  املوؤ�س�سي اجليد هو الذي يوفر لكل من جمل�س 

م�سلحة املوؤ�س�سة، وي�سهل اإيجاد عملية مراقبة فاعلة، وبالتايل ي�ساعد املوؤ�س�سات على ا�ستغالل مواردها بكفاءة”.

ثالثًا : م�سوؤوليات جمل�س الإدارة 

يتحمل جمل�س ادارة البنك امل�سوؤوليات املتعلقة بادارة البنك و�سالمة اأو�ساعه املالية، والتاأكد من تلبية متطلبات البنك املركزي   •
ورعاية  م�سالح امل�ساهمني واملودعني والدائنني واملوظفني واجلهات الأخرى ذات العالقة. والتاأكد من اأن ادارة البنك تتم ب�سكل 

ح�سيف و�سمن اطار القوانني والتعليمات النافذة وال�سيا�سات الداخلية للبنك.
جمل�س اإدارة البنك هو اجلهة املخولة باملوافقة على ا�سرتاتيجيات وخطط عمل البنك، والتي من �سمنها املوافقة على �سيا�سة   •

املخاطر  واإجراءات اإدارة املخاطر مع التاأكد من وجود الية لقيا�س هذه املخاطر وو�سع احلدود الالزمة لها . 
باخلربات   • ال�ستعانة  ويتم  املجل�س،  املطلوبة من  والواجبات  املهام  لأداء  الالزمة  لديهم اخلربات  البنك  اإدارة  اأع�ساء جمل�س 

ال�ست�سارية  الالزمة يف احلالت التي ت�ستدعي خربات متخ�س�سة لتنفيذها.
يقوم جمل�س الإدارة باختيار اأع�ساء الإدارة التنفيذية العليا للبنك �سمن املوا�سفات التي ت�سمن اأداء الأعمال املناطة بهم ويعمل   •

على مراقبة اأدائهم وا�ستبدالهم ان دعت احلاجة الى ذلك، مع تاأكد املجل�س من وجود خطة تعاقب لأع�ساء الإدارة العليا ت�سمن 
توفر بدلء موؤهلني لإدارة �سوؤون البنك.

يقوم جمل�س اإدارة البنك بالإ�سراف والرقابة على الإدارة العليا للبنك عن طريق ممار�سة �سالحياته بال�سوؤال وال�ستف�سار عن   •
اأو�ساع البنك واحل�سول على الجابة، وطلب التقارير الالزمة يف املواعيد املنا�سبة من الإدارة ومبا ي�سمن متكن املجل�س من 

احلكم على م�ستوى اأداء الإدارة وتنفيذها لال�سرتاتيجيات والقرارات التي اتخذها املجل�س.
اأية   • يتعلق مبمار�سة  فيما  العالقة  ذات  والقوانني  الأنظمة  مع  تتوافق  وا�سحة  �سيا�سات  العليا  والإدارة  البنك  اإدارة  يتبع جمل�س 

عمليات خارج الأردن من خالل الفروع اخلارجية و/اأو ال�سركات املالية والبنوك التابعة. ويوؤمن جمل�س الإدارة باأن العمليات التي 
يقوم بها من خالل البنوك وال�سركات التابعة خارج الأردن قد تعر�س البنك للم�ساءلة القانونية اأو ملخاطر ال�سمعة اأو ملخاطر مالية 
يف تلك البالد ويف هذا ال�سياق فان هذه العمليات تبقى خا�سعة للرقابة الفعالة والإ�سراف من قبل جمل�س الإدارة والإدارة العليا. 

يقوم املجل�ص بتطوير اطار عام لالدارة ي�ستمل على هيكل تنظيمي منا�سب يبني خطوط ال�سلطة وامل�سوؤولية وم�ستويات الدارة،   •
ونظام متكامل للتحكم املوؤ�س�سي، ونظام الرقابة وال�سبط الداخلي، ونظام لدارة املخاطر، و�سيا�سات ملراقبة المتثال ومكافحة 

غ�سل الأموال، ومعيار لل�سلوك والأخالقيات. 
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يتاألف جمل�س ادارة البنك بغالبه من اأع�ساء )غري تنفيذيني( ل ي�سغلون وظائف يف البنك، واأع�ساء تنفيذيني. ويراعى اأن يكون   •
من بني اأع�ساء املجل�س غري التنفيذيني ثالثة اأع�ساء م�ستقلني على الأقل.

يقوم اأع�ساء جمل�س ادارة البنك مبمار�سة واجباتهم جتاه البنك بولء وعناية ويقومون بالتاأكد من وجود الليات التي ت�سمن   •
توافق  البنك مع كافة الت�سريعات والأنظمة والقوانني. ويقوم اأع�ساء جمل�س الدارة عند ممار�ستهم لن�ساطاتهم بتجنب تعار�س 

امل�سالح او  التي تظهر كتعار�س م�سالح، ويلتزمون بتوفري الوقت واجلهد الالزم للوفاء مب�سوؤولياتهم جتاه البنك.
يقوم جمل�س الإدارة ومن خالل جلنة الرت�سيح واملكافاأة بتقييم اآداء املجل�س ككل مرة واحدة على الأقل �سنويًا.  •
يقوم جمل�س الإدارة  بتقييم املدير العام �سنويًا.  •

رابعًا : دور رئي�س جمل�س الدارة

كلما   • ويتم مراجعتها  املجل�س  كتابية مقرة من  تعليمات  العام مبوجب  واملدير  الدارة  رئي�س جمل�س  الف�سل بني من�سبي  يتم 
اقت�ست  احلاجة، ومبا يتوافق مع قانوين البنوك وال�سركات، وعلى اأن ل تربط بينهما اأي قرابة دون الدرجة الثالثة.  

رئي�س جمل�س الدارة متفرغ وميار�س جميع املهام وال�سالحيات املمنوحة له مبوجب قانوين البنوك وال�سركات، ويقوم مبمار�سة      •
ال�سالحيات واملهام املفو�سة اليه من املجل�س.  

يقوم رئي�س جمل�س الدارة بالأدوار الرئي�سية التالية :- 
ال�سراف على جميع اأعمال البنك، وهو م�سوؤول اأمام جمل�س الدارة عن ال�سراف ومتابعة �سري اأعمال البنك وعن متابعة تنفيذ   •

التي ير�سمها املجل�س لتحقيق اأهداف البنك وغاياته. ويقوم مبتابعة وتقييم الأداء العام للبنك وفقا لال�سرتاتيجيات  ال�سيا�سة 
واخلطط والأهداف  وال�سيا�سات واملوازنات املعتمدة من قبل جمل�س الدارة. 

يتاأكد رئي�س املجل�س من توفر حتكم موؤ�س�سي عايل امل�ستوى وفعال لدى البنك. ويقوم باإن�ساء واملحافظة على عالقة بّناءة ما بني   •
اإدارة البنك واأع�ساء جمل�س الإدارة. وي�ساهم يف ترويج ثقافة موؤ�س�سية يف جمل�س الدارة ت�سّجع على النقد البّناء والآراء البديلة 
بخ�سو�س املوا�سيع املطروحة واملناق�سات والت�سويت على املقرتحات الفردية. ويتاأكد من ح�سول اأع�ساء املجل�س وامل�ساهمني 

على املعلومات  الكافية يف الوقت املنا�سب.

خام�سًا : ممار�سات واآلية عمل جمل�س الإدارة  

يتم عقد اجتماعات جمل�س الإدارة دوريا وح�سب متطلبات قانون ال�سركات، وبحد اأدنى �ستة اجتماعات �سنويا. ويتم تو�سيح املوا�سيع     الرئي�سية   •
يف جدول اأعمال كل اجتماع ل�سمان تغطية كافة املوا�سيع. وكذلك يتم ت�سجيل الأع�ساء الذين ح�سروا الجتماع والإف�ساح  عن ذلك.

�سليمة.   • قرارات  اإلى  الو�سول  من  لتمكينهم  الجتماعات  عقد  قبل  الدارة  جمل�س  لأع�ساء  الكافية  املعلومات  البنك  يوفر 
اأع�ساء جمل�س  البنك  ويزود  وم�سوؤولياته،  وواجباته  فيه حقوقه  يو�سح  اإدارة  لكل ع�سو جمل�س  ر�سمي  تعيني  كتاب  وي�سدر  
الإدارة باملعلومات الالزمة  مبجرد ان�سمامهم ملجل�س الإدارة وخالل فرتة ع�سويتهم. ويتم حتديد فئات املعامالت املالية التي 
تتطلب موافقة املجل�س )ومن �سمنها القرو�س التي تزيد عن حد  معني اأو املعامالت مع الأطراف ذوي العالقة بالبنك( ب�سورة مكتوبة 

وبو�سوح، ويتم الإف�ساح عن  ذلك.
 

�ساد�سًا : دور اأمني �سر جمل�س الإدارة 

انتقال  والتاأكد من  الإدارة،  قرارات جمل�س  تنفيذ  والتاأكد من  وتدوين حما�سرها،  الإدارة وجلانه  اجتماعات جمل�س  ترتيب عقد 
مكتوب  دائم  ب�سجل  الدارة  �سكرتري جمل�س  ويحتفظ  التنفيذية.  والإدارة  املجل�س  الإدارة وجلان  اأع�ساء جمل�س  بني  ما  املعلومات 

ملناق�سات املجل�س ونتائج ت�سويت الأع�ساء. ويتم اتخاذ اأي قرار يتعلق بتعيني اأو تنحية اأمني �سر املجل�س من قبل جمل�س الدارة.   
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�سابعًا : جلان جمل�س الإدارة 
جمل�س الإدارة هو امل�سوؤول النهائي عن اإدارة اأعمال البنك و�سوؤونه، ولزيادة فعاليتة يتم ت�سكيل جلان ت�ساعده على القيام مبهامه 
وواجباته ب�سفافية، وترفع هذه اللجان تقاريرها اإلى جمل�س الإدارة، ويتم حتديد مهام وواجبات و�سالحيات وم�سوؤوليات هذه اللجان 

والفرتة الزمنية لها كتابيا من قبل جمل�س الدارة وفقا للقوانني ذات العالقة.
وملخ�س   • اللجان  اأع�ساء  اأ�سماء  عن  الإف�ساح  ويتم  و�سفافة،  ر�سمية  بطريقة  الإدارة  جمل�س  جلان  يف  الأع�ساء  تعيني  يتم 

الإدارة  مع  املبا�سر  الت�سال  الإدارة  جمل�س  عن  منبثقة  جلنة  لكل  ويحق  للبنك،  ال�سنوي  التقرير  يف  ومهامهم  م�سوؤولياتهم 
التنفيذية للبنك من خالل  رئي�س جمل�س الإدارة واملدير العام.

و)جلنة   • املوؤ�س�سي(،  التحكم  و)جلنة  التدقيق(،  )جلنة  وهي  رئي�سية  جلان  )خم�سة(  البنك  يف  الدارة  جمل�س  عن  ينبثق 
وحتديثه  مراجعته  يتم  مكتوب  ميثاق  جلنة  ولكل  املخاطر(،  ادارة  و)جلنة  التنفيذية(،  و)اللجنة  واملكافاأة(،  الرت�سيح 
معطيات  مع  التعامل  الى  تهدف  احلاجة،  عند  الدارة  جمل�س  اأع�ساء  من  متخ�س�سة  اأخرى  جلان  ت�سكيل  ويتم  با�ستمرار. 

حمددة يف حينه. وميكن دمج عدة جلان معا اإذا وجد ذلك منا�سبا.  

  )Audit Committee( جلنة التدقيق )1(

تتاألف جلنة التدقيق لدى البنك من خم�سة اأع�ساء من الأع�ساء غري التنفيذيني، ويتم مراعاة اأن يكون غالبيتهم من الأع�ساء     •
امل�ستقلني، ويتمتع جميع اأع�ساء جلنة التدقيق مبوؤهالت علمية وخربة عملية يف املحا�سبة والدارة املالية. وتعمل اللجنة حتت 

اإ�سراف جمل�س الدارة وترفع تقاريرها وتو�سياتها بنتائج اأعمالها اليه.
جتتمع جلنة التدقيق ب�سفة دورية وبحد اأدنى اأربعة مرات يف ال�سنة بح�سور املدقق العام للبنك، ويتم اإعداد حما�سر لهذه    •

الجتماعات ب�سكل اأ�سويل.
اإلى   • بالإ�سافة  الإ�سرافية  اجلهات  وتعليمات  والت�سريعات  القوانني  يف  عليها  املن�سو�س  والواجبات  باملهام  التدقيق  جلنة  تقوم 

اأف�سل املمار�سات واإر�سادات جلنة بازل.

وتتولى اللجنة املهام الرئي�سية التالية:-
الإ�سراف على املدققني اخلارجيني والداخليني ومراقبة مدى �سمولية اأعمالهم، والتاأكد من التن�سيق ما بني املدققيني اخلارجيني،      •

ومراجعة دورية ونطاق التدقيق الداخلي واإقرار خطة عملهم.
مراجعة املالحظات الواردة يف تقارير البنك املركزي واملدقق اخلارجي والداخلي ومتابعة الإجراءات املتخذة ب�ساأنها، وحتديد   •

نقاط ال�سعف يف اإجراءات الرقابة وعدم التوافق مع القوانني والأنظمة والت�سريعات، والتاأكد من قيام الإدارة باتخاذ الإجراءات 
الالزمة ملعاجلتها.

مراجعة البيانات املالية قبل عر�سها على جمل�س الإدارة للتحقق من �سالمتها وفق املبادئ املحا�سبية املتبعة وت�سريعات البنك   •
املركزي  والقوانني وكفاية املخ�س�سات الالزمة.

درا�سة التقارير املالية قبل عر�سها على جمل�س الإدارة وتقدمي تو�سيات ب�ساأنها ومن �سمنها التقارير حول اأي تغيري يف ال�سيا�سات     •
املحا�سبية املتبعة اأو اأي تغيري يطراأ على ح�سابات البنك جراء عملية التدقيق اأو اقرتاحات مدقق احل�سابات، والتاأكد من دقة 

الإجراءات  املحا�سبية والرقابية و�سالمتها ومدى التقيد بها.
الهيئة   • قبل  من  وانتخابه  اخلارجي  احل�سابات  مدقق  عمل/مكافاأة  تر�سيح/تعيني/انهاء  بخ�سو�س  الإدارة  ملجل�س  التو�سية 

العامة  والتاأكد  من  ا�ستيفائه ل�سروط اجلهات الإ�سرافية وعدم وجود ما يوؤثر على ا�ستقالليته.
توفري ال�ستقاللية الالزمة لإدارة التدقيق الداخلي لأداء مهامها واملوافقة على تر�سيح املدقق العام الداخلي للبنك اأو ال�ستغناء   •

عن خدماته.
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درا�سة اأي م�ساألة تعر�س عليها من قبل جمل�س اإدارة البنك اأو اأي م�ساألة ترى اللجنة �سرورة بحثها واإبداء الراأي ب�ساأنها.  •
التاأكد من كفاية وكفاءة اإجراءات الرقابة الداخلية يف البنك من خالل الطالع على تقارير املدقق اخلارجي واملدقق الداخلي اأو   •

اأية تقارير اأخرى تعر�س على جلنة التدقيق.
بعقد   • البنك  قيام  ينجم عن  امل�سالح قد  ت�سارب يف  اأي  ل�سمان عدم وجود  وكفاءته  الداخلي  الرقابة  التاأكد من كفاية نظام 

ال�سفقات اأو اإبرام العقود اأو الدخول يف امل�سروعات مع الأطراف ذوي العالقة، والتاأكد من �سمول خطط التدقيق لتغطية ذلك.
درا�سة حالت اإطفاء القرو�س وبيان الراأي حولها وترفع تو�سياتها اخلا�سة بها ملجل�س الإدارة.  •
اأنظمة   • بالرقابة على كفاية  يتعلق  فيما  للبنك  التنفيذية  الدارة  اأو  املجل�س  تغني عن م�سوؤوليات  التدقيق ل  اإن م�سوؤولية جلنة 

ال�سبط  والرقابة الداخلية لديه.

�سالحيات جلنة التدقيق :-
طلب اأي معلومات اأو ح�سور اأي من موظفي البنك وذلك بالتن�سيق مع رئي�س جمل�س الدارة واملدير العام، وعلى املوظفني التعاون   •

وتوفري   هذه املعلومات ب�سكل كامل ودقيق .
طلب امل�سورة القانونية اأو املالية اأو الإدارية اأو الفنية من اأي م�ست�سار خارجي.  •
طلب ح�سور املدقق اخلارجي اذا راأت اللجنة �سرورة مناق�سته باأي امور تتعلق بعمله يف البنك ولها اأن ت�ستو�سح منه او تطلب   •

راأيه  خطيا.

 )Corporate Governance Committee(  جلنة التحكم املوؤ�س�سي )2(

تتاألف جلنة التحكم املوؤ�س�سي  من اأربعة اأع�ساء، رئي�س املجل�س وثالثة من الأع�ساء غري التنفيذيني، واملدير العام لتوجيه عملية     •
اإعداد وحتديث وتطبيق امليثاق، وقد مت اعتماد امليثاق من قبل جمل�س الإدارة ويتم مراجعته وحتديثه دوريًا.

واإجراء   • ال�سعف  نقاط  لتحديد  املوؤ�س�سي،  التحكم  لعمليات  ممار�سته  فعالية  بتقييم  دوري  وب�سكل  البنك  اإدارة  جمل�ص  يقوم 
التعديالت  الالزمة كلما دعت احلاجة، مع دعم املجل�س لكافة برامج التدريب لأع�سائه يف املجالت العليا املتخ�س�سة ذات 

العالقة بعمل املجل�س.

 )Nomination & Remuneration Committee( جلنة الرت�سيح واملكافاأة )3(

 تتاألف جلنة الرت�سيح واملكافاأة من ثالثة اأع�ساء من جمل�س الدارة جميعهم )غري تنفيذيني(، وعلى اأن يكون اأغلبهم )مبا يف   •
ذلك رئي�س  اللجنة( من الأع�ساء امل�ستقلني، وحتدد مهام وواجبات اللجنة بقرار من جمل�س الإدارة.

تقوم جلنة الرت�سيح واملكافاأة برت�سيح اأع�ساء جمل�س الإدارة مع الأخذ بعني العتبار قدرات وموؤهالت الأ�سخا�س املر�سحني، ويف    •
حال  اإعادة الرت�سيح يوؤخذ بعني العتبار عدد مرات ح�سورهم ونوعية وفاعلية م�ساركاتهم يف اجتماعات املجل�س.

 تتولى جلنة الرت�سيح واملكافاأة حتديد فيما اإذا كان للع�سو �سفة الع�سو امل�ستقل* اآخذة بعني العتبار كحد اأدنى توفر كافة �سروط   •
الع�سو امل�ستقل الواردة يف دليل التحكم املوؤ�س�سي ال�سادر عن البنك املركزي.

يقوم جمل�س الدارة ومن خالل جلنة الرت�سيح واملكافاأة بتقييم اأداء املجل�س ككل مرة واحدة على الأقل �سنويًا بالإ�سافة اإلى تقييم   •
تقييم فعالية املجل�س، وبحيث يكون  اأ�س�س حمددة ومعتمدة يف  باإتباع  اللجنة  م�ساركات  الع�سو خالل مناق�سات املجل�س. وتقوم 

معيار تقييم الأداء مو�سوعي، بالإ�سافة اإلى معايري �سالمة و�سحة البيانات املالية للبنك ومدى اللتزام باملتطلبات الرقابية.
تو�سي جلنة الرت�سيح واملكافاأة باملكافاآت مبا يف ذلك الراتب ال�سهري واملنافع  الخرى للمدير العام، كما تقوم اللجنة مبراجعة   •

الرواتب   واملكافاآت املمنوحة لباقي الإدارة التنفيذية. 
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تقوم جلنة الرت�سيح واملكافاأة بالإ�سراف على �سيا�سات الأجور مبا ي�سمن اأنها متوافقة مع قيم البنك واأهدافه واإ�سرتاتيجيته طويلة   •
لجتذاب  كافية  واملكافاآت  الأجور  تكون  اأن  على  واملكافاآت  جور  الأ  جمال  يف  البنك  �سيا�سة  وتقوم  لديه.  الرقابة  وبيئة  الأجل 
املوؤهلني والحتفاظ بهم، واأن   تكون الرواتب واملكافاآت مربوطة جزئيا باأداء البنك. ويتم الإف�ساح عن �سيا�سة املكافاآت لدى البنك يف 

التقرير ال�سنوي.
تتولى جلنة الرت�سيح واملكافاأة م�سوؤولية توفري معلومات وملخ�سات حول خلفية بع�س املوا�سيع الهامة عن البنك لأع�ساء املجل�س   •

عند الطلب،  والتاأكد من اطالعهم امل�ستمر حول اأحدث املوا�سيع ذات العالقة بالعمل امل�سريف. وحتقيقًا لذلك يقوم البنك 
بت�سجيع اأع�ساء جمل�س اإدارته  على ح�سور الندوات واملنا�سبات التي تتيح لهم فر�سة اللقاء مع املوؤ�س�سات وال�سركات املحلية 

والعاملية.

* تعريف الع�سو امل�ستقل 
يعرف الع�سو امل�ستقل على اأنه الع�سو )�سواء ب�سفته ال�سخ�سية اأو ممثاًل ل�سخ�س اعتباري( الذي ل يربطه بالبنك اأي عالقة اأخرى 
غري ع�سويته يف جمل�س الدارة، الأمر الذي يجعل حكمه على الأمور ل يتاأثر باأي اعتبارات اأو اأمور خارجية. ويت�سمن احلد الأدنى 

للمتطلبات الواجب توفرها يف الع�سو امل�ستقل ما يلي:-
اأن ل يكون قد عمل كموظف يف البنك خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة لتاريخ تر�سحه لع�سوية املجل�س.  •
اأن ل تربطه باأي اداري يف البنك قرابة دون الدرجة الثانية.   •
اأن ل يتقا�سى من البنك اأي راتب اأو مبلغ مايل با�ستثناء ما يتقا�ساه لقاء ع�سويته يف املجل�س.  •
اأن ل يكون ع�سو جمل�س ادارة اأو مالكًا ل�سركة يتعامل معها البنك با�ستثناء التعامالت التي تن�ساأ ب�سبب اخلدمات و/اأو الأعمال   •

املعتادة التي  يقدمها البنك لعمالئه وعلى اأن حتكمها ذات ال�سروط التي تخ�سع لها التعامالت املماثلة مع اأي طرف اآخر ودون 
اأي �سروط تف�سيلية.

اأن ل يكون �سريكًا للمدقق اخلارجي اأو موظفًا لديه خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة لتاريخ تر�سحه لع�سوية املجل�س.  •
اأن ل ت�سكل م�ساهمته م�سلحة موؤثرة يف راأ�سمال البنك اأو يكون حليفًا مل�ساهٍم اآخر.    •

 )Board Executive Committee( اللجنة التنفيذية ملجل�س الدارة )4(

تت�سكل اللجنة التنفيذية بقرار من املجل�س، ويراأ�سها رئي�س جمل�س الدارة. وجتتمع اللجنة دوريا، وبحد اأدنى اأربع مرات �سنويا   •
وكلما دعت احلاجة، وتكلف اللجنة بدرا�سة اأية موا�سيع حتال اليها من قبل جمل�س الدارة. ويتم عر�س جميع القرارات املتخذه 

على جمل�س الدارة  للم�سادقة عليها. 
وال�سيا�سات   • الئتمانية،  ال�سيا�سة  مثل  البنك  لأن�سطة  الرئي�سية  وال�سيا�سات  التقديرية،  امليزانية  بدرا�سة  التنفيذية  اللجنة  تقوم 

ال�ستثمارية،  ولئحة �سوؤون املوظفني، و�سيا�سة الرقابة، ودرا�سة ا�سرتاتيجية البنك ال�سنوية، ودرا�سة امل�ساريع الراأ�سمالية اأو ال�ستثمارية 
ال�سرتاتيجية مثل  ال�ستحواذ اأو امل�ساركة اأو الدمج، اأو التكوين، اأو التملك اجلزئي اأو الكلي للموؤ�س�سات وال�سركات الأخرى واقرتاح الأمور املتعلقة 
بادارة تلك ال�ستثمارات ودرا�سة التو�سيات املرفوعة من الدارة التنفيذية بخ�سو�س ان�ساء اأو �سراء مقار للبنك داخل اململكة اأو خارجها، 

ومناق�سة البيانات املالية اخلتامية للبنك، والتو�سية للمجل�س بخ�سو�س الهيكل التنظيمي العام للبنك لتخاذ القرار.
تكون �سالحيات اللجنة التنفيذية للموا�سيع واملبالغ التي تزيد عن ال�سالحيات املفو�سة لرئي�س املجل�س والدارة التنفيذية والتي   •

تقع �سمن  �سالحياتها، وتدر�س اللجنة ما يزيد عن �سالحياتها يف جمالت اخت�سا�سها وترفع تو�سياتها الى جمل�س الدارة 
لتخاذ القرار املنا�سب  ب�ساأنها.
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 )Risk Management Committee( جلنة اإدارة املخاطر )5( 
تتاألف جلنة ادارة املخاطر من اأربعة اأع�ساء، رئي�س جمل�س الإدارة، وع�سوين من املجل�س واملدير العام.   •
تقوم جلنة ادارة املخاطر مبراجعة �سيا�سات وا�سرتاتيجيات وهيكل ادارة املخاطر مبا فيها حدود املخاطر املقبولة لدى البنك   •

قبل اعتمادها   من املجل�س. وتقع على الدارة التنفيذية للبنك م�سوؤولية تنفيذ هذه ال�سرتاتيجيات بال�سافة الى تطوير �سيا�سات 
واجراءات ادارة خمتلف  اأنواع املخاطر.

تواكب جلنة اإدارة املخاطر التطورات التي حتدث على اإدارة املخاطر داخل البنك وتقوم برفع تقارير دورية اإلى جمل�س الإدارة حول تلك  التطورات.  •

 )Control Environment( ثامنًا: بيئة ونظام الرقابة وال�سبط الداخلي 

مت بناء نظام الرقابة وال�سبط الداخلي للبنك ا�ستنادا اإلى الإطار العام لنظام الرقابة الداخلية املعد من قبل جلنة املوؤ�س�سات   •
الداعمة )COSO(.  ويتم مراجعة نظام الرقابة وال�سبط الداخلي يف البنك مرة واحدة �سنويًا على الأقل من قبل املدقق الداخلي 
واملدقق اخلارجي، وفقا ملتطلبات قانون ال�سركات، ويقوم البنك با�سافة بيان يف التقرير ال�سنوي حول كفاية ال�سوابط الداخلية 

على التقارير املالية.
ي�سطلع جمل�س الدارة مب�سوؤولياته بالعتماد على اطار عام للرقابة وال�سبط الداخلي يتمتع مبوا�سفات متكن جمل�س الدارة من   •

متابعة  مهامه واتخاذ ما يلزم من اجراءات حيالها، وي�ستمل نظام ال�سبط الداخلي للبنك على امليزانية ال�سنوية التي تطورها وتقرها 
الدارة، وحتليل  �سهري لالأداء الفعلي مقارنة باملتوقع، والتقارير املالية التي ترفع الى اأع�ساء جمل�س الدارة يف كل اجتماع دوري، 
ون�سر البيانات املالية كل   ثالثة اأ�سهر )ربع �سنوي(، وار�سال التقارير املالية وتقارير الأعمال الى امل�ساهمني �سنويا، وكذلك كفاءة 
العاملني وتقييم اأدائهم �سنويا، ودليل  املعايري املهنية، والرقابة املالية والدارية لدى مراكز العمل، وتوثيق اأنظمة املعلومات، واأدلة 

�سيا�سات واجراءات العمل التف�سيلية املتوفرة   لطالع جميع املوظفني.

 )Code of Conduct/Ethics( لئحة اأخالقيات العمل )1(

املوقع   • خالل  من  لهم  واإتاحتها  الدارة،  جمل�س  واأع�ساء  املوظفني  كافة  على  تعميمها  مت  اأخالقي  �سلوك  لئحة  البنك  اعتمد 
اللكرتوين الداخلي للبنك، ويتم توقيع كل موظف يف البنك على اقرار خطي يف بداية كل �سنه ماليه باأنه قام بالطالع على 

الالئحه واأية تعديالت عليها ومبوافقته على ما ورد فيها. 
اأ�سارت لئحة اخالقيات العمل لدى البنك الى املوا�سيع الرئي�سية التالية:- )املحظورات ال�سلوكية، الواجبات، اجلزاءات، البالغ     •

عن املخالفات، تعار�س امل�سالح، الهدايا واخل�سومات، العالقات مع املوردين، توظيف القارب، �سرية املعلومات والت�سالت، 
املناف�سة  والحتكار، التوافق مع القوانني والت�سريعات وال�سيا�سات املنظمة للعمل(.

 )2( الإقرا�س اأو تعامالت البنك مع )اأع�ساء جمل�س الإدارة، املوظفني، امل�ساهمني، الأطراف ذوي العالقة(

تتوافق �سيا�سات البنك املعتمدة من قبل جمل�س الإدارة مع القوانني ال�سارية والت�سريعات ال�سادرة عن البنك املركزي وي�سمل ذلك 
ما يلي :-

القرو�س والت�سهيالت التي متنح لأع�ساء جمل�س الإدارة والإدارة العليا واملوظفني والتي تخ�سع لتعليمات الرتكزات الئتمانية   •
ال�سادرة  عن البنك املركزي.

البنك يف   • �سيا�سة  مع  تتوافق  املجل�س  اأع�ساء  من  ع�سو  اأي  اأو  الإدارة  رئي�س جمل�س  عليها  يح�سل  التي  والت�سهيالت  القرو�س 
الإقرا�س   وتراعي  م�سلحة البنك اأوًل. 

الإقرا�س ملوظفي البنك بكافة م�ستوياتهم يتم وفقا لالأنظمة والتعليمات داخل البنك .  •
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العمليات الأخرى خالف عمليات الإقرا�س التي تتم مع الأطراف ذات عالقة تتم ح�سب ال�سيا�سة املعتمدة لدى البنك وتاأخذ بعني   •
العتبار    م�سلحة البنك بالدرجة الأولى .

يتم اجراء  مراجعة دورية للقرو�س والت�سهيالت املمنوحة للعمالء وقرو�س املوظفني والقرو�س املمنوحة لالأطراف ذوي العالقة   •
من قبل  املدققني الداخليني واخلارجيني للتاأكد من توافقها مع القوانني والت�سريعات و�سيا�سات البنك الداخلية. 

يتم التعامل مع كبار عمالء البنك يف جمال منح القرو�س والت�سهيالت وفقا لل�سيا�سة الئتمانية املعتمدة من  جمل�س الدارة،   •
وتخ�سع  ميزانيات العمالء لتحليل مف�سل من قبل موظفني موؤهلني.

خالل عملية املوافقة على منح الئتمان يتم تقييم نوعية التحكم املوؤ�س�سي للعمالء من كبار ال�سركات، بحيث يوؤخذ بعني العتبار   •
عند  تقييم عمالئه مدى جودة احلاكمية املوؤ�س�سية لديهم.

 )Hot Line/Whistle Blowing( خط الت�سال املبا�سر )3(

اأية خمالفات حمتملة، متكن من  اأية �سكوك حول  مت و�سع ترتيبات داخلية يتمكن من خاللها املوظفون الإبالغ ب�سورة �سرية عن 
التحقيق يف هذه ال�سكوك ومتابعتها ب�سورة م�ستقلة، وذلك من خالل  خط الت�سال املبا�سر )Hot Line/Whistle Blowing( املدار 
من قبل املدقق العام، ويتم الإ�سراف على هذه الرتتيبات ومراقبتها من قبل جلنة التدقيق، ويتم التن�سيق مع املدير العام والدارة 

العليا للبنك.

تا�سعًا : ادارات الرقابة وال�سبط يف البنك 

 )Internal Audit Department( ادارة التدقيق الداخلي )1(

يدرك البنك اأن وجود ادارة تدقيق داخلي فعالة ي�سهم يف تعزيز اأنظمة الرقابة الداخلية والطار العام لدارة  املخاطر املتعلقة   •
باأن�سطة   البنك املختلفة. حيث ت�سعى ادارة التدقيق الى تزويد الدارة وجلنة التدقيق بتاأكيد حول تطبيق ال�سيا�سات والجراءات 

الداخلية وبيان  مدى فاعليتها. 
تتبع ادارة التدقيق الداخلي وظيفيا الى جلنة التدقيق املنبثقة عن جمل�س الدارة لتعزيز ا�ستقالليتها، كما تتبع اداريا الى املدير العام.   •
وم�سوؤولياتها   • مهامها  يحدد  والذي  التدقيق  قبل جلنة  املعتمد من  التدقيق  مليثاق  وفقا  الداخلي مبهامهما  التدقيق  ادارة  تقوم 

و�سالحياتها، وفقا للمعايري العاملية.
تقوم اإدارة التدقيق الداخلي باإعداد خطة التدقيق ال�سنوية لكافة مراكز العمل يف البنك بحيث ت�ستند اخلطة يف حتديد اأولويات    •

التدقيق اإلى م�ستويات التعر�س اإلى املخاطر ملراكز العمل )Risk Based Plan( وبحيث ترتفع درجة الهتمام بتدقيق اأي مركز 
عمل يف  حال ارتفاع م�ستوى خماطرته وت�سمل اخلطة كافة مراكز العمل يف البنك ويعد بناءًا عليها خطة املوارد الب�سرية الالزمة 
لتنفيذ خطة  التدقيق متهيدا لإعداد امليزانية التقديرية لإدارة التدقيق التي ت�سمل كافة املوارد الب�سرية واملادية الالزمة لأداء 

مهام التدقيق. ويتم  اإقرارها من قبل جلنة التدقيق بعد عر�سها على املدير العام.
اإلى   • ل�سمان متتع املدققني الداخليني باملو�سوعية ل يتم تكليفهم باأعمال تنفيذية، ويتم الإبالغ عن اأي تعار�س حمتمل يف امل�سالح 

جلنة  التدقيق.
يتم مناق�سة تقارير التدقيق الداخلي مع الإدارات ومراكز العمل التي يتم التدقيق عليها، وي�سمح للتدقيق  الداخلي باإعداد تقارير   •

دون  تدّخل اأو تاأثري من اأطراف اأخرى. 
تقوم ادارة التدقيق بالتن�سيق مع املدقق اخلارجي عند قيامه بفح�س مدى كفاية نظام ال�سبط الداخلي للبنك.  •
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)Risk Management Department( اإدارة املخاطر )2(

ارتباطها مع املدير  اليومية فيكون  للعمليات  بالن�سبة  اأما  اإدارة املخاطر،  البنك برفع تقاريرها الى جلنة  ادارة املخاطر يف  تقوم 
العام. ت�سمل مهام وواجبات وم�سوؤوليات اإدارة املخاطر ما يلي :-

حتليل جميع اأنواع املخاطر)الئتمان، ال�سوق، ال�سيولة، واملخاطر الت�سغيلية( وتطوير اأ�ساليب لقيا�س و�سبط كل نوع من املخاطر،   •
وتوفري املعلومات حول مقايي�س املخاطر وهيكل املخاطر لدى البنك لالإدارة العليا وجمل�س الإدارة، وتوفري معلومات املخاطر 

لال�ستخدام يف البيانات العامة للبنك وتقاريره.           
اإعداد  تقارير م�ستويات التعر�س املختلفة  Exposure Levels  وعر�سها على جلنة ادارة املخاطر. ومراقبة تركزات املحافظ   •

للتاأكدانها �سمن ال�سقوف املمنوحة. وتزويد املجل�س والدارة التنفيذية مبعلومات عن قيا�س املخاطر ومنظومة املخاطر للبنك 
.)Risk Profile(

التن�سيق مع الإدارات الأخرى لتوفري البيانات الالزمة لإدارة املخاطر، والدرا�سة امل�ستمرة لو�ساع املخاطر التي حتيط بالأن�سطة   •
واإعداد  التو�سيات املنا�سبة ومتابعة تاليف املالحظات وال�سلبيات التي تت�سم مبعدل خطورة مرتفع ح�سب التقارير املرفوعة بها.

وجلنة   • الئتمان،  �سيا�سات  )جلنة  مثل  املفو�سة   اللجان  من  �سبكة  خالل  من  البنك  يف  املخاطر  اإدارة  يف  امل�ساهمة  يتم 
.)ALCO(   املوجودات  واملطلوبات

 )Corporate Governance & Compliance( مراقبة المتثال والتحكم املوؤ�س�سي )3(

تعنى وظيفة مراقبة المتثال والتحكم املوؤ�س�سي بو�سع الليات الالزمة ل�سمان التوافق مع جميع القوانني والت�سريعات التي حتكم   •
عمل البنك داخل الأردن وخارجه يف الدول التي يتواجد فيها البنك من خالل فروعة اأو �سركاته التابعة.

ترفع مراقبة المتثال تقاريرها حول نتائج اعمالها ومراقبتها لالمتثال الى )جلنة التحكم املوؤ�س�سي( املنبثقة عن جمل�س الدارة   •
مع ار�سال ن�سخة اإلى املدير العام، اأما بالن�سبة للعمليات اليومية فيكون ارتباطها مع املدير العام. 

يعتمد املجل�س ويراقب �سيا�سة المتثال للبنك، ويكون اعدادها وتطويرها والتاأكد من تطبيقها يف البنك من �سالحيات مراقبة   •
المتثال  والتحكم  املوؤ�س�سي.

فيما يتعلق مبكافحة غ�سل الموال تعمل الوظيفة كحلقة ات�سال مع البنك املركزي الأردين ووحدة مكافحة غ�سل الأموال، وتقوم   •
حالت  يف  والتحقيق  احلركات،  ومراقبة  العمالء،  على  التعرف  �سيا�سات  وت�سميم  الالزمة،  والجراءات  ال�سيا�سات  بو�سع  

ال�ستباه، ورفع التقارير الالزمة لوحدة مكافحة غ�سل الأموال.

عا�سرًا : التدقيق اخلارجي 
ح�سب القوانني والتعليمات ال�سارية تقوم جلنة التدقيق برت�سيح مدقق ح�سابات خارجي اإلى جمل�س الإدارة لنتخابه من قبل الهيئة 
العامة للبنك بعد التاأكد من ا�ستيفائه ل�سروط اجلهات الإ�سرافية )البنك املركزي، وهيئة الأوراق املالية(، ويتم درا�سة تقرير املدقق 
اخلارجي من قبل جلنة التدقيق والتاأكد من اتخاذ الإدارة لالإجراءات الت�سحيحية الالزمة، ويقوم املدقق اخلارجي مبهامه وفق ما 
ن�س عليه قانوين البنوك وال�سركات. ويقوم املدقق اخلارجي مبراجعة ومراقبة كفاية التدقيق الداخلي واجراءات الرقابة الداخلية 

وو�سع تو�سياته، ويجتمع مع جلنة التدقيق بدون ح�سور الدارة التنفيذية مرة واحدة على الأقل �سنويًا.

حادي ع�سر : املعاملة العادلة للم�ساهمني وحقوقهم 
يتكون م�ساهمو البنك من جمموعة من املوؤ�س�سات الر�سمية واملالية والأفراد العاديني، وي�سمن القانون جلميع امل�ساهمني حق   •

الت�سويت �سخ�سيًا اأو بالوكالة يف اجتماعات الهيئة العامة، وحق مناق�سة املوا�سيع املطروحة على جدول اأعمال الهيئة العامة 
على اأ�سا�ص من  امل�ساواة التامة، ا�سافة الى اأنه يحق للم�ساهمني اقرتاح اأي بنود على جدول اأعمال الهيئة العامة العادية �سرط 

اأن يقرتن هذا القرتاح   مبوافقة  عدد من امل�ساهمني ميثلون ما ل يقل عن  10% من الأ�سهم امل�سجلة يف الجتماع.
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يتخذ البنك خطوات فعالة لت�سجيع امل�ساهمني على امل�ساركة يف اجتماع الهيئة العامة، حيث يتلقى جميع امل�ساهمني ن�سخة من   •
املوجهة  العالمية  واملواد  املعلومات  يتلقون جميع  كما  اأعمالها،  العامة وجدول  الهيئة  اجتماع  ودعوة  للبنك،  ال�سنوي  التقرير 
للم�ساهمني ب�سكل عام على عناوينهم الربيدية، ويحق لكل م�ساهم الطالع على �سجل امل�ساهمني فيما يتعلق مب�ساهمته وفقا 

لل�سيا�سات ال�سائدة.  اأما الأرباح  فانها توزع بعدالة على امل�ساهمني ومبا يتنا�سب مع عدد الأ�سهم التي ميلكها كل منهم.
يقوم اأع�ساء جمل�س الإدارة وروؤ�ساء جلان املجل�س بح�سور اجتماع الهيئة العامة والإجابة على اأ�سئلة امل�ساهمني وا�ستف�ساراتهم،   •

كما  يح�سر ممثلوا مدقق احل�سابات اخلارجي اجتماع الهيئة العامة لالإجابة على اأي �سوؤال حول نتائج عملية التدقيق وتقريرهم. 
ويتم تعيني  مدققي احل�سابات اخلارجيني بالقرتاع ال�سري يف اجتماع الهيئة العامة. وكذلك يقوم اأع�ساء جمل�س الدارة بتقدمي 

اأنف�سهم لالنتخاب او اإعادة النتخاب بطريقة القرتاع ال�سري يف اجتماع الهيئة العامة .

 )Transparency & Disclosure( ثاين ع�سر : ال�سفافية والإف�ساح

املوؤ�س�سي    • التحكم  الإف�ساح املالئم يعزز  وباأن  لتحكم موؤ�س�سي فعال،  اأ�سا�سي  ال�سفافية عن�سر  بان  البنك  اإدارة  يوؤمن جمل�س 
ويعزز قدرة امل�سرفني ملزيد من الفعالية يف مراقبة �سالمة و�سع البنك. ويطبق البنك جميع تعليمات الإف�ساح املطلوبة مبوجب 

قانون  البنوك وتعليمات  هيئة الأوراق املالية �سارية املفعول.
ويتابع البنك تطورات اأف�سل املمار�سات الدولية )معايري املحا�سبة والإبالغ املايل املتعلقة بالإف�ساح للقوائم املالية( يف جمال    •

التقارير املالية والإف�ساح وال�سفافية املحلية والدولية، وتقوم الإدارة العليا للبنك برفع تقارير حول التطورات اإلى جمل�س الإدارة  
وتقدمي  تو�سيات لتح�سني ممار�سات الإف�ساح لدى البنك. 

يدرك البنك واجبه يف تزويد املعلومات املنا�سبة حول ن�ساطاته اإلى امل�ساهمني، واملودعني، ونظرائه يف ال�سوق املايل، وال�سلطات   •
العالقة مبا  الأطراف ذوي  واتاحتها جلميع  املعلومات  بالإف�ساح عن هذه  ب�سكل عام، ويقوم  البنوك واجلمهور  الرقابية على 

يتوافق مع القوانني.
يقوم البنك بن�سر عقد التاأ�سي�س والنظام الأ�سا�سي للبنك على املوقع اللكرتوين. كما حدد القانون عند اإجراء تعديالت على   •

عقد التاأ�سي�س الدعوة اإلى اجتماع هيئة عامة غريعادي وترفق مع الدعوة التعديالت املقرتحة. ويقوم جمل�س اإدارة البنك بتزويد 
اإلى  البيانات  اأع�سائه وتخ�سع هذه  اأو هوية  ت�سكيلة  تغيري يف  واأي  الإدارة  بانتخاب جمل�س  يتعلق  بتقرير  املالية  الأوراق  هيئة  

الإف�ساح ح�سب  تعليمات هيئة  الأوراق املالية. 
البنك   • ويلتزم  وتكاملها،  دقتها  حيث  من  ال�سنوي  التقرير  وحمتويات  للبنك  املالية  البيانات  م�سوؤولية  الإدارة  جمل�س  يتحمل 

باملحافظة على قنوات املعلومات مع امل�ساهمني وامل�ستثمرين والنظراء يف ال�سوق املايل واجلمهور من خالل وحدة العالقات مع  
امل�ستثمرين، وتوفر معلومات �ساملة ومو�سوعية وحديثة عن البنك واأو�ساعه املالية واأدائه ون�ساطاته. وكذلك من خالل التقرير 

ال�سنوي والتقارير ربع ال�سنوية التي توفر  معلومات مالية، حول مركز البنك واأو�ساعه املالية خالل ال�سنة.





السيق - البتراء
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اإقرارات جمل�س الإدارة

الإقرار الأول
يقر جمل�س اإدارة بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل مب�سوؤوليته عن �سحة واكتمال املعلومات والبيانات املالية الواردة يف التقرير ال�سنوي لعام 2012.

الإقرار الثاين
يقر جمل�س اإدارة بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل بعدم وجود اأية اأمور جوهرية قد توؤثر على ا�ستمرارية البنك باأداء فعال خالل ال�سنة 

املالية القادمة 2013.

الإقرار الثالث
يقر جمل�س اإدارة بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل باأن اأنظمة ال�سبط والرقابة الداخلية يف البنك هي اأنظمة فعالة، كما هو الو�سع يف 

نهاية العام 2012.

الإقرار الرابع
يقر جمل�س اإدارة بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل مب�سوؤوليته عن وجود اأنظمة �سبط ورقابة داخلية على الإبالغ املايل يف البنك واملحافظة 
على تلك الأنظمة. وتتما�سى تلك الأنظمة مع التعليمات والت�سريعات والقوانني النافذة من جهة ومع اأف�سل املمار�سات من جهة اأخرى.

الإقرار اخلام�س
يقر جمل�س اإدارة بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل مب�سوؤوليته عن ا�ستخدام اإطار عمل لتقييم فعالية اأنظمة ال�سبط والرقابة الداخلية يف البنك.

التوقيعال�سفةال�سم

رئي�س جمل�س الإدارةمعايل الدكتور مي�سيل عي�سى مو�سى مارتو 

نائب رئي�س جمل�س الإدارةال�سيخ علي بن جا�سم بن حممد اآل ثاين

ع�سو جمل�س الإدارةال�سيد علي اأحمد زايد الكواري

ع�سو جمل�س الإدارةال�سيد عبد اهلل مبارك نا�سر اآل خليفة

ع�سو جمل�س الإدارةال�سيد يو�سف حممود ح�سني النعمة

ع�سو جمل�س الإدارةال�سيد علي را�سد علي املهندي 

ع�سو جمل�س الإدارةال�سيد حممد �سعد حممد املنيفي

ع�سو جمل�س الإدارةال�سيد حمود جا�سم حممد الفالح

ع�سو جمل�س الإدارةال�سيد حممد حممد علي بن يو�سف

ع�سو جمل�س الإدارةال�سيد ا�سماعيل عبد اهلل علي امل�سالتي

ع�سو جمل�س الإدارةال�سيد جهاد علي اأحمد ال�سرع

ع�سو جمل�س الإدارةالفا�سل اأحمد بن �سعيد بن حممد املحرزي

املدير العامال�سيد عمر زهري عبد الفتاح ملح�س

م�ساعداملدير العام لل�سوؤون املاليةال�سيد خالد حممود علي الذهبي
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اأن�سطة البنك الرئي�سية
يقدم بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل كافة املنتجات واخلدمات املالية وامل�سرفية املوجهة اإلى قطاعات الأفراد واملوؤ�س�سات وال�سركات 
يف الأردن من خالل �سبكة فروع منت�سرة يف خمتلف اأنحاء اململكة، وميار�س البنك ن�ساطه ب�سكل رئي�سي يف اململكة الأردنية الها�سمية 

بالإ�سافة اإلى كل من فل�سطني والبحرين.
حجم ال�ستثمار الراأ�سمايل

يبلغ راأ�سمال البنك امل�سرح به واملدفوع 252 مليون دينار.
برامج التاأهيل والتدريب 

بلغ اإجمايل عدد الفر�س التدريبية التي وفرها البنك خالل العام 2012 ما جمموعه 4800 فر�سة تدريبية، بالإ�سافة اإلى عقد 
502 موظفًا، كما وفر البنك خالل العام فر�سة اللتحاق لنيل  ندوات داخلية متخ�س�سة يف جمال العمل امل�سريف �سارك فيها 

ال�سهادات الأكادميية لـ 24 موظفًا واحل�سول على ال�سهادات املهنية لـ 20 موظفًا.      

اأعداد امل�ساركنيالبيان

4314برامج التدريب التي عقدت يف املركز التدريبي للبنك

450برامج التدريب التي عقدت بالتعاون مع معاهد التدريب املحلية املتخ�س�سة

36الدورات التدريبية التي عقدت يف الدول العربية والأجنبية 

502الندوات الداخلية 

24اللتحاق بدرا�سة ال�سهادات الأكادميية 

ومراقبة  واحلا�سوب  والتمويل  واملحا�سبة  املالية  جمالت  يف  املهنية  ال�سهادات  بدرا�سة  اللتحاق 
المتثال 

20

5346املجموع

وفيما يلي جدوًل يبني اأهم الدورات التي مت عقدها خالل العام 2012: 

اأعداد امل�ساركنيالبيان

427الدورات الإدارية

152الدورات املالية واملحا�سبية والتدقيق

1034دورات الئتمان امل�سريف

338دورات املهارات ال�سلوكية والعالقات العامة

1887دورات العمليات امل�سرفية واخلزينة وال�ستثمار 

98دورات احلا�سوب ال�سخ�سي

3936 املجموع
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جمموعة بنك الإ�سكان 3533 موظفًا يف نهاية عام  2012  موزعني ح�سب موؤهالتهم العلمية على النحو التا

 بلغ عدد موظفي 



118

2. عدد موظفي فروع الأردن، يف نهاية العام 2012

بلغ عدد موظفي البنك داخل الأردن 2124 موظفًا، منهم 967 موظفًا يعملون يف دوائر ومراكز العمل املختلفة يف الإدارة العامة، 
و 1157موظفًا يعملون يف الفروع موزعني على النحو التايل:

العددا�سم الفرعالعددا�سم الفرعالعددا�سم الفرعالعددا�سم الفرع

5الأطفال11احل�سن9الفحي�س39املركز الرئي�سي

7وادي �سقرة7حطني14ال�سلط8اللويبدة

10الق�سر9اإيدون 11�سويلح 11املدينة

6مدينة احل�سن ال�سناعية7امل�سارع9�سحاب8جبل عمان

11الرابية7كفرجنة10اأبو علندا13جبل احل�سني

12عبد اهلل غو�سة9�سارع فل�سطني11اجلويدة12 الوحدات

6ال�سوق املركزي5الكرامة11مرج احلمام13ماركا

13دوار القبة8عوجان8ناعور12�سارع قري�س

11زهران9�سارع اجلي�س6املوقر8جبل التاج

14املدينة املنورة6الكرمية11تالع العلي12حي الأمري ح�سن

12�سيتي مول8الريموك7مدينة امللك عبد اهلل الثاين11الها�سمي ال�سمايل

8�سارع املدينة الطبية14العقبة9البقعة8راأ�س العني

6املنطقة احلرة / الزرقاء9الطفيلة10�سارع احلرية 8الأ�سرفية

7حديقة بنك ال�سكان/عبدون9معان9القوي�سمة8احلاووز

8الزرقاء اجلديدة12الكرك13البيادر11النزهة

8�ساحية اليا�سمني 8البوتا�س15الزرقاء13املدينة الريا�سية

11�سارع مكة8البرتاء18اإربد8ال�سالم

8بوابة ال�سلط6ال�سوبك13عجلون12املجمع التجاري

15تاج مول12موؤتة16املفرق8�سارع الأمري حممد

7اجليزة5احل�سا12جر�س11طارق

9�سارع  الثالثني/ اإربد9اجلبل ال�سمايل13مادبا10اأبو ن�سري

7اخلدمات البنكية اخلا�سة12املطار9دير عال12حي نزال

21البنك الفوري8ال�سليل7الغويرية13عبدون

4ال�سويفية 8الإذاعة9الر�سيفة20بارك بالزا

3املقابلني 12البارحة12الرمثا14اجلاردنز

4�سارع الأمري نايف / اإربد5ال�سيدية7ال�سونة ال�سمالية10ال�سمي�ساين

15�سويخ مول11اأم ال�سماق7ال�سونة اجلنوبية11ق�سر �سبيب

6مكتب �سرافة املدورة5الأزرق ال�سمايل8دير اأبي �سعيد10اأم اأذينة

4مكتب املعرب ال�سمايل8حي مع�سوم12حكما12اجلبيهة
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3. عدد موظفي فروع فل�سطني، يف نهاية العام 2012 

عدد املوظفنيا�سم الفرع

66الإدارة الإقليمية

27رام اهلل

15غزة

22نابل�س

25اخلليل

13حلحول

12بري زيت

12خان يون�س

18جنني

15بيت حلم

10يطا

11ترم�سعيا

13الظاهرية

259املجموع

4. عدد موظفي امل�سرف الدويل للتجارة والتمويل/ �سورية، يف نهاية العام 2012 

عدد املوظفنيا�سم الفرععدد املوظفنيا�سم الفرععدد املوظفنيا�سم الفرع

7درعا9املزة167الإدارة العامة

11حماة8التجارة 15احلجاز

5حمردة6الفردو�س14الباك�ستان

6احل�سكة6الزبداين9الديدميان

12الالذقية9حم�س7الريموك

9ال�سويداء12طرطو�س3حو�س بال�س

7القام�سلي9 في�سل6دوما

3دير الزور4 ال�سرياتون7م�سروع دمر

6م�ساكن برزة10اجلميلية6احلريقة

3ال�سيخ جنار7جرمانا
395املجموع 

6�سهباء مول6ق�ساع
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5. عدد موظفي بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل/ اجلزائر، يف نهاية العام 2012

عدد املوظفنيا�سم الفرع

138الإدارة العامة

28دايل اإبراهيم

15البليدة

21وهران

14�سطيف

9دار البي�ساء

225املجموع

طبيعة عمل ال�سركات التابعة وجمالت ن�ساطها

نوع ال�سركةا�سم ال�سركة
الن�ساط 
الرئي�سي

راأ�س املال 
املدفوع

ن�سبة م�ساهمة 
البنك

م�ساهمة مغفلةامل�سرف الدويل للتجارة والتمويل / �سورية
الأعمال امل�سرفية 

التجارية
5.25 مليار

لرية �سورية
%49.1

م�ساهمة عامةبنك الإ�سكان للتجارة والتمويل / اجلزائر
الأعمال امل�سرفية 

التجارية
10 مليار

دينار جزائري
%61.2

م�ساهمة خا�سةبنك الأردن الدويل / لندن
الأعمال امل�سرفية 

التجارية
35 مليون

جنيه ا�سرتليني
%68.6

م�ساهمة خا�سةال�سركة املتخ�س�سة للتاأجري التمويلي
اأعمال التاأجري 

التمويلي
20 مليون

دينار اأردين
%100

�سركة املركز املايل الدويل
ذات م�سوؤولية 

حمدودة
اأعمال الو�ساطة 

املالية
5 مليون

دينار اأردين
%77.5

ال�سركة الأردنية لال�ستثمارات العقارية 
واخلدمات التجارية

ذات م�سوؤولية 
حمدودة

اإدارة موظفي 
اخلدمات غري البنكية

40 األف

دينار اأردين
%100
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نبذة تعريفية عن جمل�س الإدارة – كما يف 2012/12/31
معايل الدكتور مي�سيل عي�سى مو�سى مارتو 

املن�سب: رئي�س جمل�س الإدارة
تاريخ امليالد: 1940/8/21

املوؤهل العلمي: دكتوراه اقت�ساد / عام 1970
وزير املالية خالل الفرتة )1998 – 2003(  •
رئي�س هيئة الأوراق املالية الأردنية خالل الفرتة )1997 – 1998(  •
نائب حمافظ البنك املركزي الأردين خالل الفرتة )1989 – 1997(   •
مدير عام بنك الأردن خالل الفرتة )1987 – 1989(   •
نائب مدير عام بنك الأردن خالل الفرتة )1979 – 1987(  •
نائب مدير عام �سركة �سناعة الأ�سمدة الأردنية خالل الفرتة )1977 – 1979(  •
اقت�سادي يف البنك الدويل / وا�سنطن خالل الفرتة )1975 – 1977(   •
م�ست�سار �سمو الأمري احل�سن بن طالل ورئي�س الدائرة القت�سادية يف اجلمعية العلمية امللكية خالل الفرتة )1971 – 1975(   •
مدير دائرة الأبحاث والدرا�سات القت�سادية يف البنك املركزي الأردين خالل الفرتة )1969 – 1971(   •
رئي�س جمل�س اإدارة جمعية البنوك يف الأردن خالل الفرتة )2005 - 2009(  •
رئي�س جمل�س اإدارة ال�سركة الأردنية لإعادة متويل الرهن العقاري خالل الفرتة )1996 - 1997(  •
رئي�س جمل�س اإدارة بنك الإمناء ال�سناعي خالل الفرتة )1994 - 1997(  •
نائب رئي�س جمل�س اإدارة بنك الإمناء ال�سناعي خالل الفرتة )1992 - 1994(  •
ع�سو جمل�س اإدارة اإحتاد امل�سارف العربية خالل الفرتة )2005 - 2009(  •
ع�سو جمل�س اإدارة �سركة البوتا�س العربية خالل الفرتة )1991 - 1997(  •

ع�سوياته يف جلان جمل�س اإدارة البنك:
اللجنة التنفيذية  •
جلنة اإدارة املخاطر  •
جلنة التحكم املوؤ�س�سي   •

ع�سوياته يف هيئات وجمال�س اإدارة اأخرى:
رئي�س جمل�س اإدارة امل�سرف الدويل للتجارة والتمويل / �سورية  •
رئي�س جمل�س اإدارة بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل / اجلزائر  •
رئي�س جمل�س اإدارة ال�سركة املتخ�س�سة للتاأجري التمويلي  •
رئي�س هيئة مديري �سركة املركز املايل الدويل  •
نائب رئي�س جمل�س اإدارة بنك الأردن الدويل / لندن  •
نائب رئي�س جمل�س اأمناء جامعة الريموك  •
ع�سو جمل�س اإدارة �سركة الأردن الدولية للتاأمني  •
ع�سو جمل�س اأمناء موؤ�س�سة احل�سني لل�سرطان   •
ع�سو هيئة مديري �سندوق احل�سني لالإبداع والتفوق   •
ع�سو املجل�س القت�سادي والجتماعي ورئي�س جلنة ال�سيا�سات القت�سادية   •
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ال�سيخ علي بن جا�سم بن محمد اآل ثاين 

املن�سب: نائب رئي�س جمل�س الإدارة 

تاريخ امليالد: 1960/1/1 

املوؤهل العلمي: بكالوريو�س اقت�ساد وعلوم �سيا�سية / عام 1983

ع�سوياته يف جلان جمل�س اإدارة البنك:
جلنة التدقيق  •

ع�سوياته يف هيئات وجمال�س اإدارة اأخرى:
رئي�س جمل�س اإدارة �سركة املالحة القطرية  •

ع�سو جمل�س اإدارة �سركة املالحة العربية / الكويت  •

ع�سو جمل�س اإدارة �سركة ال�سانزلزيه/ باري�س  •

ع�سو جمل�س اإدارة امل�سرف الدويل للتجارة والتمويل / �سورية  •

ال�سيد علي اأحمد زايد الكواري

ممثل بنك قطر الوطني

املن�سب: ع�سو جمل�س اإدارة

تاريخ امليالد: 1961/10/15 

املوؤهل العلمي: ماج�ستري اإدارة اأنظمة املعلومات / عام 1987
املدير العام التنفيذي، رئي�س قطاع الأعمال / بنك قطر الوطني  •

ع�سوياته يف جلان جمل�س اإدارة البنك:
جلنة الرت�سيح واملكافاأة  •

ع�سوياته يف هيئات وجمال�س اإدارة اأخرى:
ع�سو املجل�س ال�ست�ساري ملا�سرتكارد العاملية لل�سرق الأو�سط واأفريقيا  •

نائب رئي�س جمل�س اإدارة البنك التجاري الدويل / الإمارات العربية املتحدة  •

نائب رئي�س جمل�س الإدارة والع�سو املنتدب QNB كابيتال / قطر  •

ع�سو جمل�س اإدارة �سركة املالحة القطرية )�س م ق(  •

ع�سو جمل�س اإدارة �سركة قطر لنقل الغاز  •

•  QNB Kesawan/ Indonesia رئي�س جمل�س اإدارة بنك

ع�سو جمل�س اإدارة بور�سة قطر  •
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ال�سيد عبد اهلل مبارك نا�سر اآل خليفة

ممثل بنك قطر الوطني
املن�سب: ع�سو جمل�س اإدارة

تاريخ امليالد: 1973/9/25 
املوؤهل العلمي: بكالوريو�س اإدارة اأعمال / عام 1995

مدير عام اخلدمات امل�سرفية لل�سركات / بنك قطر الوطني  •
ع�سوياته يف جلان جمل�س اإدارة البنك:

اللجنة التنفيذية  •
ع�سوياته يف هيئات وجمال�س اإدارة اأخرى:

ع�سو جمل�س اإدارة QNB كابيتال / قطر  •
ع�سو جمل�س اإدارة ال�سركة الكويتية القطرية لإدارة امل�ساريع العقارية  •
ع�سو منتدى القت�ساد العاملي / رابطة رجال الأعمال القطريني  •

ال�سيد يو�سف محمود ح�سني النعمة

ممثل بنك قطر الوطني
املن�سب: ع�سو جمل�س اإدارة

تاريخ امليالد: 1965/1/5 
املوؤهالت العلمية: بكالوريو�س اإدارة طريان / عام 1989، دبلوم ماج�ستري اإدارة اأعمال / عام 2004

مدير عام اخلدمات امل�سرفية الدولية / بنك قطر الوطني  •
ع�سوياته يف جلان جمل�س اإدارة البنك:

جلنة التدقيق  •
ع�سوياته يف هيئات وجمال�س اإدارة اأخرى:

ع�سو جمل�س اإدارة امل�سرف الدويل للتجارة والتمويل / �سورية  •
ع�سو جمل�س اإدارة البنك الليبي القطري  •
ع�سو جمل�س الإدارة املنتدب لبنك قطر الوطني / �سورية  •
نائب رئي�س جمل�س الإدارة - بنك املن�سور  •

ال�سيد علي را�سد علي املهندي

ممثل بنك قطر الوطني
املن�سب: ع�سو جمل�س اإدارة

تاريخ امليالد: 1972/11/24 
املوؤهل العلمي: بكالوريو�س كمبيوتر / عام 1996

مدير عام اخلدمات امل�سرفية لالأفراد / بنك قطر الوطني  •
ع�سوياته يف جلان جمل�س اإدارة البنك:

جلنة اإدارة املخاطر  •
جلنة التحكم املوؤ�س�سي  •

ع�سوياته يف هيئات وجمال�س اإدارة اأخرى:  ل يوجد



124

ال�سيد محمد �سعد محمد املنيفي 

ممثل املجموعة ال�ستثمارية العقارية الكويتية  
املن�سب: ع�سو جمل�س اإدارة

تاريخ امليالد: 1959/7/17
املوؤهالت العلمية: لي�سان�س حقوق / عام 1991، بكالوريو�س هند�سة / عام 1984

مدير اإدارة املوؤ�س�سات وامل�ساريع اجلديدة بالوكالة - الهيئة العامة لال�ستثمار / الكويت  •

ع�سوياته يف جلان جمل�س اإدارة البنك:
اللجنة التنفيذية  •
جلنة الرت�سيح واملكافاأة  •

ع�سوياته يف هيئات وجمال�س اإدارة اأخرى:
رئي�س اللجنة التاأ�سي�سية ل�سركة م�ست�سفيات ال�سمان ال�سحي/ الكويت 2010  •
رئي�س اللجنة التاأ�سي�سية ل�سركة املدينة الطبية التخ�س�سية للمنطقة اجلنوبية / الكويت 2010  •
نائب رئي�س اللجنة التاأ�سي�سية ل�سركة املناطق احلدودية ال�سناعية / الكويت 2010  •
ع�سو جمل�س اإدارة �سركة بريد �سرتيت العقارية / الوليات املتحدة الأمريكية 2008-2002  •
ع�سو جمل�س اإدارة هيئة الربط الكهربائي لدول جمل�س التعاون اخلليجي / اململكة العربية ال�سعودية 2006  •
ع�سو جمل�س اإدارة بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل / اجلزائر 2008  •
ع�سو جمل�س اإدارة �سركة �سانت مارتن العقارية / اململكة املتحدة 2011-2009  •

ال�سيد حمود جا�سم محمد الفالح

ممثل املجموعة ال�ستثمارية العقارية الكويتية  
املن�سب: ع�سو جمل�س اإدارة

تاريخ امليالد: 1961/6/15
املوؤهل العلمي: بكالوريو�س جتارة دولية / عام 1987

مدير ا�ستثمار اأول - الهيئة العامة لال�ستثمار/ الكويت  •

ع�سوياته يف جلان جمل�س اإدارة البنك:
جلنة التدقيق  •
جلنة التحكم املوؤ�س�سي  •

ع�سوياته يف هيئات وجمال�س اإدارة اأخرى:
ل يوجد  •
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ال�سيد محمد محمد علي بن يو�سف 

ممثل امل�سرف الليبي اخلارجي  
املن�سب: ع�سو جمل�س اإدارة

تاريخ امليالد: 1960/12/5
املوؤهالت العلمية: ماج�ستري متويل وم�سارف / عام 2004، بكالوريو�س حما�سبة / عام 1983

مدير عام امل�سرف الليبي اخلارجي من 2010/8/18 حتى تاريخه.  •

مدير عام امل�سرف الليبي القطري من 2010/2/17 حتى 2010/12/31  •

حما�سب ومراجع قانوين عربي / عام 2004  •

حما�سب ومراجع قانوين ليبي / عام 1993  •

ع�سوياته يف جلان جمل�س اإدارة البنك:
جلنة الرت�سيح واملكافاأة  •

جلنة التدقيق  •

ع�سوياته يف هيئات وجمال�س اإدارة اأخرى: 
ع�سو جمل�س اإدارة امل�سرف العربي الدويل / القاهرة 2011 حتى تاريخه  •
ع�سو اللجنة التنفيذية - امل�سرف العربي الدويل / القاهرة 2012 حتى تاريخه  •
ع�سو جمل�س اإدارة بنك قناة ال�سوي�س / القاهرة  •
ع�سو جمل�س اإدارة بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل / اجلزائر  •
ع�سو جمل�س اإدارة املوؤ�س�سة الليبية لال�ستثمار منذ �سهر  4 / 2012 حتى تاريخه  •
ع�سو جمل�س اإدارة امل�سرفيني العرب الدوليني – عمان من 28 / 4 / 2012 حتى تاريخه  •
ع�سو جمل�س الأمناء بالأكادميية العربية للعلوم املالية وامل�سرفية – عمان منذ �سهر 7 / 2012  •
رئي�س جمل�س اإدارة �سركة لب تك للتقنية  2010 حتى تاريخه  •
ع�سو جلنة التن�سيق والتعاون الدويل قرار جمل�س الوزراء 2011/12/14  •
ع�سو جلنة متابعة رفع احلظر والتجميد عن املوؤ�س�سات والأ�سول الليبية يف اخلارج قرار جمل�س الوزراء 2011/10/2  •
ع�سو جلنة ال�سيا�سات القت�سادية  قرار جمل�س الوزراء 2012/1/15  •
رئي�س جمل�س اإدارة ال�سركة الوطنية للتاأجري التمويلي / ليبيا 2011  •
ع�سو جمل�س اإدارة احتاد امل�سارف العربية / بريوت 2010-2008  •
ع�سو جلنة تدقيق - احتاد امل�سارف العربية / بريوت 2010-2008  •
رئي�س جلنة قانون التاأجري التمويلي / ليبيا )�سابقًا(  •
رئي�س جمل�س اإدارة م�سرف �سمال اأفريقيا )املوؤ�س�سة امل�سرفية الأهلية( / ليبيا )�سابقًا(  •
رئي�س جلنة املراجعة واملخاطر - م�سرف اأفريقيا ال�ستوائية / اأوغندا )�سابقًا(  •
رئي�س جلنة الأ�سول واخل�سوم – م�سرف اأفريقيا ال�ستوائية / اأوغندا )�سابقًا(  •
نائب رئي�س جمل�س اإدارة م�سرف اأفريقيا ال�ستوائية / اأوغندا )�سابقًا(  •
نائب رئي�س جمل�س اإدارة امل�سرف الأهلي / ليبيا )�سابقًا(  •
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ال�سيد ا�سماعيل عبد اهلل علي امل�سالتي 

ممثل امل�سرف الليبي اخلارجي
املن�سب: ع�سو جمل�س اإدارة

تاريخ امليالد: 1956/3/17
املوؤهل العلمي: بكالوريو�س اإدارة اأعمال

نائب مدير اإدارة امل�ساهمات / امل�سرف الليبي اخلارجي من 2008/11/13   •

ع�سوياته يف جلان جمل�س اإدارة البنك:
اللجنة التنفيذية  •

ع�سوياته يف هيئات وجمال�س اإدارة اأخرى:
ع�سو جمل�س اإدارة م�سرف املغرب العربي لال�ستثمار والتجارة / اجلزائر 1999   •
ع�سو جمل�س اإدارة م�سرف �سنقيط / موريتانيا 2007  •

ال�سيد جهاد علي اأحمد ال�سرع

ممثل املوؤ�س�سة العامة لل�سمان الجتماعي / الأردن 
املن�سب: ع�سو جمل�س اإدارة

تاريخ امليالد: 1958/3/21
املوؤهل العلمي: ماج�ستري اقت�ساد / عام 2003

مدير دائرة الأبحاث ودعم امل�ساهمات / �سندوق ا�ستثمار اأموال ال�سمان الجتماعي  •

ع�سوياته يف جلان جمل�س اإدارة البنك:
جلنة التحكم املوؤ�س�سي  •
جلنة التدقيق  •

ع�سوياته يف هيئات وجمال�س اإدارة اأخرى:
مثل املوؤ�س�سة العامة لل�سمان الجتماعي / الأردن يف عدد من ال�سركات، وحاليًا ميثلها يف ال�سركة الردنية لل�سحافة والن�سر/ الد�ستور   •
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الفا�سل اأحمد بن �سعيد بن محمد املحرزي  

ممثل وزارة املالية / �سلطنة عمان 
املن�سب: ع�سو جمل�س اإدارة

تاريخ امليالد: 1961/11/23                   
املوؤهل العلمي: ماج�ستري قانون / عام 2002

مدير عام �سندوق تقاعد موظفي اخلدمة املدنية / �سلطنة عمان  •

ع�سوياته يف جلان جمل�س اإدارة البنك:
جلنة اإدارة املخاطر  •

ع�سوياته يف هيئات وجمال�س اإدارة اأخرى:
ع�سو جمل�س اإدارة بنك ظفار  •
ع�سو جمل�س اإدارة ال�سركة العاملية لإدارة الفنادق  •

ال�سيد محي الدين عبد احلميد علي العلي

املن�سب: اأمني �سر جمل�س اإدارة
تاريخ امليالد: 1941/5/14  

املوؤهل العلمي: بكالوريو�س حما�سبة / عام 1972
حا�سل على و�سام ال�ستقالل من الدرجة الثالثة / عام 1988  •
حا�سل على و�سام ال�ستقالل من الدرجة الثانية / عام 2002  •

الع�سويات احلالية
ع�سو جمل�س اإدارة بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل / اجلزائر  •

الع�سويات ال�سابقة
ع�سو جمل�س اإدارة بنك الحتاد لالدخار وال�ستثمار )ع�سو اللجنة التنفيذية – رئي�س جلنة التدقيق( خالل الفرتة )1984 – 2007(  •
ع�سو جمل�س اإدارة ونائب رئي�س جمل�س اإدارة �سركة امل�ستثمرون العرب املتحدون خالل الفرتة )1994 – 2007(  •
ع�سو جمل�س اإدارة ونائب رئي�س جمل�س اإدارة �سركة الحتاد لال�ستثمارات املالية خالل الفرتة )1996 – 2007(  •
ع�سو جمل�س اإدارة امل�سرف الدويل للتجارة والتمويل / �سورية )2004 - 2009(  •
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لإدارة
جمل�س ا

مركز كل ع�سو من اأع�ساء 

لإدارة
جمل�س ا

اإ�سم ع�سو 
جل�س

يف امل
ني 

تاريخ التعي
ميثلها

جلهة التي 
ا

ف الع�سو
ت�سني

ك *
يف راأ�سمال البن

حل�سة 
ا

يل الدكتور مي�سيل عي�سى مو�سى مارتو 
معا

2004/4/8
نف�سه

تنفيذي - غري م�ستقل
%

0.123

ين
حممد اآل ثا

ال�سيخ علي بن جا�سم بن 
1997/5/5

نف�سه
غري تنفيذي - م�ستقل

%
0.004

ال�سيد علي اأحمد زايد الكواري
2011/4/1

بنك قطر الوطني

غري تنفيذي - غري م�ستقل

%
34.481

هلل مبارك نا�سر اآل خليفة
ال�سيد عبد ا

2008/1/31
غري تنفيذي - غري م�ستقل

حممود ح�سني النعمة
ال�سيد يو�سف 

2008/1/31
غري تنفيذي - غري م�ستقل

ال�سيد علي را�سد علي املهندي
2011/4/1

غري تنفيذي - غري م�ستقل

حممد املنيفي
حممد �سعد 

ال�سيد 
2005/4/2

املجموعة ال�ستثمارية العقارية الكويتية
غري تنفيذي - غري م�ستقل

%
18.613

حممد الفالح
ال�سيد حمود جا�سم 

2009/4/5
غري تنفيذي - غري م�ستقل

حممد علي بن يو�سف
حممد 

ال�سيد 
2007/6/14

امل�سرف الليبي اخلارجي
غري تنفيذي - غري م�ستقل

%
16.069

هلل علي امل�سالتي 
ال�سيد ا�سماعيل عبد ا

2012/6/25
غري تنفيذي - غري م�ستقل

ال�سيد جهاد علي اأحمد ال�سرع
2009/2/25

املوؤ�س�سة العامة لل�سمان الجتماعي/ الأردن
غري تنفيذي - غري م�ستقل

%
15.389

الفا�سل اأحمد بن �سعيد املحرزي
2005/4/2  

وزارة املالية / �سلطنة عمان
غري تنفيذي - م�ستقل

%
2.976

جلهة التي ميثلها الع�سو. 
* ح�سة ا
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عدد الأوراق املالية اململوكة من قبل اأع�ساء جمل�س الإدارة واأقاربهم 

اجلن�سيةاإ�سم ع�سو جمل�س الإدارة
عدد الأوراق املالية اململوكة 

من قبل الع�سو
عدد الأوراق املالية اململوكة

من قبل الزوجة والأولد الق�سر

2011 20122011 2012

--310٫000310٫000اأردنيةمعايل الدكتور مي�سيل عي�سى مو�سى مارتو 

--10٫00010٫000قطريةال�سيخ علي بن جا�سم بن حممد اآل ثاين

----قطريةال�سيد علي اأحمد زايد الكواري

----قطريةال�سيد عبد اهلل مبارك نا�سر اآل خليفة

----قطريةال�سيد يو�سف حممود ح�سني النعمة

----قطريةال�سيد علي را�سد علي املهندي

----كويتيةال�سيد حممد �سعد حممد املنيفي

----كويتيةال�سيد حمود جا�سم حممد الفالح

----ليبيةال�سيد حممد حممد علي بن يو�سف

----ليبيةال�سيد ا�سماعيل عبد اهلل علي امل�سالتي 

----اأردنيةال�سيد جهاد علي اأحمد ال�سرع

----ُعمانيةالفا�سل اأحمد بن �سعيد املحرزي

ال�سركات امل�سيطر عليها من قبل اأع�ساء جمل�س الإدارة واأقاربهم

اجلن�سيةاإ�سم ع�سو جمل�س الإدارة

ال�سركات امل�سيطر عليها 
من قبل الع�سو

ال�سركات امل�سيطر عليها
من قبل الزوجة والأولد الق�سر

2011 20122011 2012

----اأردنيةمعايل الدكتور مي�سيل عي�سى مو�سى مارتو 

----قطريةال�سيخ علي بن جا�سم بن حممد اآل ثاين

----قطريةال�سيد علي اأحمد زايد الكواري

----قطريةال�سيد عبد اهلل مبارك نا�سر اآل خليفة

----قطريةال�سيد يو�سف حممود ح�سني النعمة

----قطريةال�سيد علي را�سد علي املهندي

----كويتيةال�سيد حممد �سعد حممد املنيفي

----كويتيةال�سيد حمود جا�سم حممد الفالح

----ليبيةال�سيد حممد حممد علي بن يو�سف

----ليبيةال�سيد ا�سماعيل عبد اهلل علي امل�سالتي 

----اأردنيةال�سيد جهاد علي اأحمد ال�سرع

----ُعمانيةالفا�سل اأحمد بن �سعيد املحرزي
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جلان جمل�س الإدارة  
توجد ملجل�س الإدارة خم�س جلان، ولكل جلنة من هذه اللجان مرجعيتها و�سالحيتها، وقد عقد جمل�س اإدارة البنك �سبعة اجتماعات 
خالل العام 2012 كانت بالتواريخ التالية:  1/26، 3/28، 4/26، 6/6، 7/18، 10/21، 12/12، هذا وقد ح�سر اجتماعات جمل�س الإدارة 

جميع الأع�ساء، كما عقدت اللجان املنبثقة عن جمل�س الإدارة اأربعة ع�سر اإجتماعًا خالل عام 2012.

الأع�ساء احلاليونا�سم اللجنة

اللجنة التنفيذية

- معايل الدكتور مي�سيل عي�سى مو�سى مارتو
- ال�سيد عبد اهلل مبارك نا�سر اآل خليفة

- ال�سيد حممد �سعد حممد املنيفي
- ال�سيد ا�سماعيل عبد اهلل علي امل�سالتي

جلنة التدقيق

- ال�سيخ علي بن جا�سم بن حممد اآل ثاين 
- ال�سيد يو�سف حممود ح�سني النعمة 
- ال�سيد حمود جا�سم حممد الفالح 

- ال�سيد حممد حممد علي بن يو�سف
- ال�سيد جهاد علي اأحمد ال�سرع 

جلنة الرت�سيح واملكافاأة
- ال�سيد علي اأحمد زايد الكواري

- ال�سيد حممد �سعد حممد املنيفي
- ال�سيد حممد حممد علي بن يو�سف 

جلنة اإدارة املخاطر

- معايل الدكتور مي�سيل عي�سى مو�سى مارتو 
- ال�سيد علي را�سد علي املهندي

- الفا�سل اأحمد بن �سعيد املحرزي
- ال�سيد عمر زهري عبد الفتاح ملح�س

جلنة التحكم املوؤ�س�سي

- معايل الدكتور مي�سيل عي�سى مو�سى مارتو 
- ال�سيد علي را�سد علي املهندي

- ال�سيد حمود جا�سم حممد الفالح 
- ال�سيد جهاد علي اأحمد ال�سرع 

- ال�سيد عمر زهري عبد الفتاح ملح�س
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نبذة تعريفية عن الإدارة العليا ذوي ال�سلطة التنفيذية - كما يف 2012/12/31

ال�سيد عمر زهري عبد الفتاح ملح�س

املن�سب: املدير العام
تاريخ امليالد:1960/3/30
تاريخ التعيني: 2002/8/1

املوؤهل العلمي: ماج�ستري يف اإدارة الأعمال تخ�س�س مالية وم�سرفية دولية / عام 1991
الدوحة  لبنك  العام  للمدير  كنائب  ثم عمل  والتمويل،  للتجارة  الإ�سكان  بنك  1985 يف  عام  العملية  حياته  ملح�س  ال�سيد عمر  بداأ 
�سركات  كربى  من  )وهي  البحرين  مكتب   / الأمريكية  كابيتال  الين�س  موؤ�س�سة  يف  رئي�سيًا  مديرًا   2000 عام  واأ�سبح   ،1999 عام 
اإدارة ال�ستثمار يف العامل(، ثم عاد والتحق بالبنك عام 2002 كمدير لإدارة اخلزينة وال�ستثمار، وا�ستلم من�سب رئي�س املجموعة 

امل�سرفية يف اآذار من عام 2009 اإلى اأن ا�ستلم من�سب املدير العام خالل عام 2010. 

ع�سوياته يف جلان جمل�س اإدارة البنك: 
جلنة اإدارة املخاطر  •
جلنة التحكم املوؤ�س�سي  •

ع�سوياته يف هيئات وجمال�س اإدارة اأخرى:
نائب رئي�س جمل�س اإدارة ال�سركة املتخ�س�سة للتاأجري التمويلي / الأردن  •
ع�سو جمل�س اإدارة امل�سرف الدويل للتجارة والتمويل / �سورية  •
ع�سو جمل�س اإدارة بنك الأردن الدويل / لندن  •
ع�سو جمل�س اإدارة جمعية البنوك يف الأردن  •
ع�سو هيئة مديري �سركة املركز املايل الدويل / الأردن  •
•  )KADDB( ع�سو هيئة مديري مركز امللك عبد اهلل الثاين للت�سميم والتطوير
ع�سو جمل�س �سندوق ا�ستثمار اأموال املوؤ�س�سة العامة لل�سمان الجتماعي / الأردن  •
ع�سو جمل�س اإدارة �سركة توزيع الكهرباء امل�ساهمة العامة / الأردن  •
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ال�سيد اأ�سامه جميل اأحمد احلاج يحيى

املن�سب: نائب املدير العام / العمليات
تاريخ امليالد: 1963/11/22 
تاريخ التعيني: 1988/8/11

املوؤهل العلمي: ماج�ستري علوم مالية وم�سرفية / عام 1995
املوؤهالت املهنية:

•   )The IIA( عام 2002، املعهد الأمريكي للمدققني الداخليني / Certification in Control & Risk Self Assessment (CCSA(

•  Association of Certified Fraud Examiners - 2007 عام / Certified Fraud Examiner (CFE(

•  )The IIA( عام 2009، املعهد الأمريكي للمدققني الداخليني / Certified Internal Auditor (CIA(

عمل ال�سيد اأ�سامه احلاج خالل العقدين املا�سيني لدى بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل يف جمال التدقيق الداخلي، ثم تدرج بكافة 
مراتب وظائف التدقيق الداخلي اإلى اأن تبواأ من�سب املدقق العام للبنك يف العام 2007، وقد اكت�سب يف هذه الفرتة اخلربات العلمية 
اأهلته لإدارة وتوجيه عمليات التدقيق الداخلي على كافة الأن�سطة لدى البنك، وا�ستلم رئا�سة جمموعة العمليات يف  والعملية التي 

البنك يف اآذار من العام 2009، حيث ي�سغل حاليًا من�سب نائب املدير العام / العمليات.

ع�سوياته يف جلان جمل�س اإدارة البنك: ل يوجد
ع�سوياته يف هيئات وجمال�س اإدارة اأخرى:

نائب رئي�س جمل�س اإدارة جمعية املدققني الداخليني الأردنية.  •
ع�سو جمل�س اإدارة �سركة املن�ساآت العقارية الأردنية.  •
ع�سو جمل�س اإدارة �سركة املدن ال�سناعية الأردنية.  •

ال�سيد �سيزر هاين عزيز قولجن

املن�سب: نائب املدير العام/الأعمال امل�سرفية
تاريخ امليالد: 1964/8/22

تاريخ التعيني: 2008/11/2 
املوؤهل العلمي: ماج�ستري متويل �سركات / عام 1997

بداأ ال�سيد �سيزر حياته العملية يف املوؤ�س�سة العامة لل�سمان الجتماعي / دائرة ال�ستثمار والتمويل، حيث عمل فيها ملدة �سبع �سنوات. 
بعد ذلك ان�سم اإلى �سركة اآرثر اأندر�سون يف اململكة العربية ال�سعودية كمدير رئي�سي يف ن�ساط متويل ال�سركات وملدة �ست �سنوات 
قبل اأن ينتقل اإلى البنك ال�سعودي الأمريكي )�سامبا( كم�ساعد مدير عام ملجموعة ال�ستثمار والتمويل. وقبل ان�سمام ال�سيد �سيزر 

اإلى بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل عمل كرئي�س تنفيذي ل�سركة اأبرام لال�ستثمار ال�سناعي والتجاري يف اململكة العربية ال�سعودية.

ع�سوياته يف جلان جمل�س اإدارة البنك: ل يوجد
ع�سوياته يف هيئات وجمال�س اإدارة اأخرى: 

ع�سو جمل�س اإدارة ال�سركة الأردنية ل�سناعة الأنابيب  •
ع�سو جلنة تنفيذية - بنك الأردن الدويل / لندن   •
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ال�سيد محمد علي محمد اإبراهيم  

املن�سب: م�ساعد املدير العام ل�سوؤون الأعمال امل�سرفية لل�سركات
تاريخ امليالد: 1969/2/26
تاريخ التعيني: 2004/11/4

املوؤهل العلمي: دبلوم حما�سبة / عام 1988
�سغل ال�سيد حممد اإبراهيم منا�سب اإدارية يف عدة بنوك حملية واإقليمية ودولية يف الأردن. 

ع�سوياته يف جلان جمل�س اإدارة البنك: ل يوجد
ع�سوياته يف هيئات وجمال�س اإدارة اأخرى:

ع�سو جمل�س اإدارة ال�سركة املتخ�س�سة للتاأجري التمويلي  •
ع�سو هيئة مديري �سركة املركز املايل الدويل  •
ع�سو جمعية رجال الأعمال الأردنيني  •
ع�سو احتاد رجال الأعمال العرب  •
ع�سو جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية / جيبا  •

ال�سيد عادل اإبراهيم جرب اأ�سعد

املن�سب: م�ساعد املدير العام ل�سوؤون الئتمان 
تاريخ امليالد: 1967/1/29
تاريخ التعيني: 1994/1/2

املوؤهل العلمي: ماج�ستري اإدارة اأعمال / عام 1993
املوؤهالت املهنية:

�سهادة  )Certified Anti-Money laundering Specialist (CAMS / عام 2004  •
�سهادة )Certified Public Accountant (CPA / عام 1998  •

بداأ ال�سيد عادل اأ�سعد حياته العملية مع بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل ومنذ تعيينه يف البنك بداية عام 1994 اكت�سب خربات عملية 
عديدة يف جمالت خمتلفة اأهمها: الئتمان واملخاطر والتحليل املايل والإدارة املالية، وتقلد خالل تلك الفرتة عدة منا�سب اإدارية 
متثلت يف مدير اإدارة املخاطر، ومدير مركز ائتمان ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة، ثم مديرًا تنفيذيًا لإدارة مراجعة الئتمان، حتى 
اأ�سبح الآن ي�سغل من�سب م�ساعد املدير العام ل�سوؤون الئتمان، يذكر اأن ال�سيد عادل ح�سل عام 2001 على منحة Fulbright ممثاًل 
الفيدرايل  البنك  يف  تدريب  على  خاللها  ح�سل  الأمريكية  املتحدة  الوليات  يف  بو�سطن  جامعة  يف  والتدريب  للدرا�سة  الأردن  عن 
املتحدة  الوليات  يف   Citizens Bank يف  املخاطر  اإدارة  يف  عمل  كما  الأمريكية.  املالية  الأوراق  وهيئة  الدويل،  والبنك  الأمريكي، 

الأمريكية وح�سل على دورات يف موؤ�س�سات مرموقة اأخرى.

ع�سوياته يف جلان جمل�س اإدارة البنك: ل يوجد
ع�سوياته يف هيئات وجمال�س اإدارة اأخرى:  

ع�سو جمل�س اإدارة ال�سركة الأردنية لإعادة متويل الرهن العقاري   •
ع�سو جمل�س اإدارة ال�سركة الأردنية ل�سمان القرو�س  •
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ال�سيد ريا�س علي اأحمد طويل

املن�سب: م�ساعد املدير العام ل�سوؤون اخلزينة
تاريخ امليالد: 1971/9/1

تاريخ التعيني: 2007/7/22 
املوؤهل العلمي: بكالوريو�س اقت�ساد / عام 1992

املوؤهل املهني: �سهادة )Chartered Financial Analyst )CFA / عام 2000
بداأ ال�سيد ريا�س طويل م�سريته العملية كمتعامل عمالت اأجنبية لدى اإدارة اخلزينة يف بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل خالل عام 
1992، وتدرج يف عدة وظائف هامة تعك�س خربته وكفاءته املتميزة يف جمالت التدقيق الداخلي وال�ستثمارات الدولية، ثم عمل لدى 

عدد من البنوك الأردنية والإقليمية )بنك املال الأردين واملوؤ�س�سة العربية امل�سرفية / البحرين(، ليعود ويلتحق بالبنك يف العام 
2007 مديرًا ملركز ال�ستثمارات الدولية اإلى اأن ا�ستلم من�سبه احلايل م�ساعد املدير العام ل�سوؤون اخلزينة.

ع�سوياته يف جلان جمل�س اإدارة البنك: ل يوجد
ع�سوياته يف هيئات وجمال�س اإدارة اأخرى:  

ع�سو جمل�س اإدارة �سركة ال�سمان لال�ستثمار  •

ال�سيد خالد محمود علي الذهبي

املن�سب: م�ساعد املدير العام لل�سوؤون املالية
تاريخ امليالد: 1963/6/20
تاريخ التعيني: 1985/8/3

املوؤهل العلمي: بكالوريو�س حما�سبة / عام 1985 
املوؤهل املهني: CPA / عام 1995

ميتلك ال�سيد خالد الذهبي خربات طويلة ومتنوعة يف جمالت املحا�سبة وال�سريبة والإدارة املالية والتخطيط املايل وتطوير ال�سيا�سات 
والإجراءات والأنظمة املحا�سبية.

ع�سوياته يف جلان جمل�س اإدارة البنك:  ل يوجد
ع�سوياته يف هيئات وجمال�س اإدارة اأخرى:  ل يوجد

الدكتور محمد عبد الفتاح محمد تركي

املن�سب: املدقق العام 
تاريخ امليالد: 1963/4/19

تاريخ التعيني: 1988/12/3 
املوؤهل العلمي: دكتوراة متويل / عام 2006

عمل الدكتور حممد تركي لدى البنك فرتة تزيد عن ع�سرين عامًا، وتركزت خرباته امل�سرفية يف اأعمال التدقيق، حيث تدرج بكافة 
“ املدقق العام”، وقد ا�ستطاع خالل فرتة عمله يف البنك اجلمع بني التميز  اإلى من�سبه احلايل  مراتب التدقيق الداخلي و�سوًل 

العلمي والعملي وذلك بح�سوله على �سهادة الدكتوراة يف جمال التمويل.

ع�سوياته يف جلان جمل�س اإدارة البنك:  ل يوجد
ع�سوياته يف هيئات وجمال�س اإدارة اأخرى:  ل يوجد
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ال�سيد ع�سام فوؤاد فايز حدرج

املن�سب: مدير تنفيذي / دائرة املوارد الب�سرية
تاريخ امليالد: 1973/5/8

تاريخ التعيني: 1994/4/14  
املوؤهل العلمي: ماج�ستري متويل وم�سارف / عام 2005

املوؤهالت املهنية:
CPA / عام 1997  •

)Professional in Human Resources Management )PHR / عام 2008   •

)Chartered Global Management Accountant )CGMA / عام 2012   •

ان�سم ال�سيد ع�سام حدرج اإلى اأ�سرة بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل قبل ت�سعة ع�سر عامًا، وهي بداية حياته العملية، وكان حينها 
اإل اأن التزامه العملي بالتدريب وتطوير م�ستواه الأكادميي واملهني على مدى ال�سنني املا�سية مكنه من حت�سني  م�سئول اعتمادات، 
م�ستواه الوظيفي، والتدرج باملنا�سب الإدارية من م�سئول اعتمادات لدى مركز عمليات التجارة الدولية اإلى �سابط بحوث وتخطيط 
بدائرة ال�سوؤون الإدارية اإلى مدير للخدمات ال�ست�سارية لدى جمموعة ال�ستثمار ومتويل امل�ساريع الكبرية، حتى اأ�سبح مديرًا تنفيذيًا 

لدائرة املوارد الب�سرية. 

ع�سوياته يف جلان جمل�س اإدارة البنك: 
ل يوجد  •

ع�سوياته يف هيئات وجمال�س اإدارة اأخرى:
رئي�س هيئة مديري ال�سركة الأردنية لال�ستثمارات العقارية واخلدمات التجارية  •

ال�سيد محمود محمد داود الأدغم

املن�سب: مدير تنفيذي / دائرة املخاطر
تاريخ امليالد: 1969/9/12
تاريخ التعيني: 2010/11/1

املوؤهل العلمي: بكالوريو�س حما�سبة / عام 1992
)The IIA( عام 2005، املعهد الأمريكي للمدققني الداخليني / Certified Internal Auditor (CIA( :املوؤهل املهني

1993 كمقدر �سريبة يف دائرة �سريبة الدخل وملدة �سنتني، كما ميتلك  بداأ ال�سيد حممود الأدغم م�سريته العملية منذ بداية عام 
ال�سيد حممود �ستة ع�سر عامًا من اخلربة امل�سرفية قبل التحاقه بالعمل لدى البنك وقد تركزت يف جمال التدقيق الداخلي يف عدد 
1995 يف بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل كمدقق داخلي لعمليات  من البنوك املحلية واخلارجية، حيث بداأ م�سريته امل�سرفية عام 
الئتمان واملخاطر، ويف عام 2006 عمل مدير تدقيق لعمليات الئتمان واملخاطر لدى بنك الدوحة والبنك الأردين الكويتي، ثم ان�سم 
يف عام 2007 اإلى البنك العربي يف �سورية و�سغل من�سب مدير التدقيق الداخلي ملدة تزيد عن ثالث �سنوات، ليعود ويلتحق ببنك 

الإ�سكان يف عام 2010 مديرًا تنفيذيًا لدائرة املخاطر.

ع�سوياته يف جلان جمل�س اإدارة البنك:
ل يوجد  •

ع�سوياته يف هيئات وجمال�س اإدارة اأخرى:
ل يوجد  •
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ال�سيد رعد اأحمد فرج اأبو ال�سعد 

املن�سب: مدير تنفيذي / دائرة اأنظمة املعلومات
تاريخ امليالد: 1965/3/29

تاريخ التعيني:2007/11/11 
املوؤهل العلمي: ماج�ستري اإدارة اأعمال / عام 2006

يتمتع ال�سيد رعد اأبو ال�سعد بخربة كبرية يف جمال اأنظمة املعلومات، حيث عمل يف عدد من املوؤ�س�سات وال�سركات والبنوك املعروفة 
على ال�سعيدين املحلي والإقليمي منها: بنك الإمناء ال�سناعي، وبنك املال الأردين، وبنك القاهرة عمان / الأردن، وجمموعة �سرايا 
للتنمية بالإ�سافة اإلى �سركة ديلويت اآند تو�س يف قطر. وكذلك م�ساركته يف العديد من الندوات والدورات املتخ�س�سة يف جمال اأنظمة 

املعلومات.

ع�سوياته يف جلان جمل�س اإدارة البنك: ل يوجد
ع�سوياته يف هيئات وجمال�س اإدارة اأخرى: ل يوجد

ال�سيد وائل ا�سماعيل محمود ع�سفور

املن�سب: امل�ست�سار القانوين )مكلف(
تاريخ امليالد: 1972/7/26
تاريخ التعيني: 2008/6/1

املوؤهل العلمي: بكالوريو�س حقوق / عام 1994
اخلربات العملية

م�ساعد اأمني �سر جمل�س اإدارة بنك الإ�سكان منذ عام 2009  •
م�ست�سار قانوين / �سركة املركز املايل الدويل منذ عام 2007  •
م�ست�سار قانوين / �سندوق بنك الإ�سكان لالأوراق املالية منذ عام 2006  •
م�ست�سار قانوين / ال�سركة الأردنية لال�ستثمارات العقارية واخلدمات التجارية منذ عام 2006  •
اأمني �سر جمل�س اإدارة ال�سركة املتخ�س�سة للتاأجري التمويلي منذ عام 2005  •
ع�سو اللجنة القانونية / جمعية البنوك يف الأردن منذ عام 2005  •
اأمني �سر جمل�س اإدارة امل�سرف الدويل للتجارة والتمويل / �سورية  )�سابقًا(  •
حمامي متفرغ يف مكتبه اخلا�س عام 1996  •

بداأ ال�سيد وائل ع�سفور حياته العملية عام 1996 كمحامي متفرغ يف مكتبه اخلا�س، ثم ان�سم اإلى بنك الإ�سكان ، ويتمتع بخربات 
وا�سعة يف جمالت العمل القانوين واملعامالت التجارية وامل�سرفية وقانون ال�سركات والتحكيم والوراق املالية.

ع�سوياته يف جلان جمل�س اإدارة البنك: 
ل يوجد  •

ع�سوياته يف هيئات وجمال�س اإدارة اأخرى: 
ل يوجد  •
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طة التنفيذية واأقاربهم
ي ال�سل

لإدارة العليا ذو
لأوراق املالية اململوكة من قبل اأع�ساء ا

عدد ا

لإدارة العليا
اإ�سم ع�سو ا

ب
املن�س

جلن�سية
ا

لأوراق املالية 
عدد ا

اململوكة من قبل الع�سو
لأوراق املالية اململوكة من 

عدد ا
لد الق�سر

لأو
جة وا

قبل الزو
2

0
1

1
2

0
1

2
2

0
1

1
2

0
1

2

ال�سيد عمر زهري عبدالفتاح ملح�س
 - اإبنه ال�سيد في�سل عمر ملح�س

املدير العام
اأردنية
اأردنية

10,000
10,000

215
215

حلاج يحيى
ال�سيد اأ�سامه جميل اأحمد ا

نائب املدير العام / العمليات
اأردنية

-
-

-
-

ين عزيز قولجن
ال�سيد �سيزر ها

نائب املدير العام/الأعمال امل�سرفية
اأردنية

-
-

-
-

حممد اإبراهيم  
حممد علي 

ال�سيد 
م�ساعد املدير العام ل�سوؤون الأعمال امل�سرفية لل�سركات 

اأردنية
-

-
-

-

ال�سيد عادل اإبراهيم جرب اأ�سعد
م�ساعد املدير العام ل�سوؤون الئتمان

اأردنية
-

-
-

-

ال�سيد ريا�س علي اأحمد طويل
خلزينة

م�ساعد املدير العام ل�سوؤون ا
اأردنية

-
-

-
-

حممود علي الذهبي
ال�سيد خالد 

م�ساعد املدير العام لل�سوؤون املالية
اأردنية

2,000
2,000

-
-

حممد تركي
حممد عبد الفتاح 

الدكتور 
املدقق العام

اأردنية
-

-
-

-

ال�سيد ع�سام فوؤاد فايز حدرج
مدير تنفيذي / دائرة املوارد الب�سرية

اأردنية
-

-
-

-

حممد داود الدغم
حممود 

ال�سيد 
مدير تنفيذي / دائرة املخاطر

اأردنية
-

-
-

-

ال�سيد رعد اأحمد فرج اأبو ال�سعد
مدير تنفيذي / دائرة اأنظمة املعلومات 

اأردنية
-

-
-

-

حممود ع�سفور
ال�سيد وائل ا�سماعيل 

ين )مكلف(
امل�ست�سار القانو

اأردنية
-

-
-

-

حلميد علي العلي
حمي الدين عبدا

ال�سيد 
- زوجته ال�سيدة ح�سنية زكي الزيود

جمل�س الإدارة
اأمني �سر 

اأردنية
اأردنية

43,500
43,500

132,500
132,500
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طة التنفيذية واأقاربهم
ي ال�سل

لإدارة العليا ذو
طر عليها من قبل اأع�ساء ا

ت امل�سي
ال�سركا

لإدارة العليا
اإ�سم ع�سو ا

ب
املن�س

جلن�سية
ا

طر عليها
ت امل�سي

ال�سركا
من قبل الع�سو

ال�سركات امل�سيطر عليها من قبل 
الزوجة والأولد الق�سر

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
1

2
0

1
2

ال�سيد عمر زهري عبدالفتاح ملح�س
املدير العام

اأردنية
-

-
-

-

حلاج يحيى
ال�سيد اأ�سامه جميل اأحمد ا

نائب املدير العام / العمليات
اأردنية

-
-

-
-

ين عزيز قولجن
ال�سيد �سيزر ها

نائب املدير العام/الأعمال امل�سرفية
اأردنية

ال�سركة الكندية 
خلدمات القهوة

ال�سركة الكندية 
خلدمات القهوة

-
-

حممد اإبراهيم  
حممد علي 

ال�سيد 
م�ساعد املدير العام ل�سوؤون الأعمال امل�سرفية لل�سركات 

اأردنية
-

-
-

-

ال�سيد عادل اإبراهيم جرب اأ�سعد
م�ساعد املدير العام ل�سوؤون الئتمان 

اأردنية
-

-
-

-

ال�سيد ريا�س علي اأحمد طويل
خلزينة

م�ساعد املدير العام ل�سوؤون ا
اأردنية

-
-

-
-

حممود علي الذهبي
ال�سيد خالد 

م�ساعد املدير العام لل�سوؤون املالية
اأردنية

-
-

-
-

حممد تركي
حممد عبد الفتاح 

الدكتور 
املدقق العام

اأردنية
-

-
-

-

ال�سيد ع�سام فوؤاد فايز حدرج
مدير تنفيذي / دائرة املوارد الب�سرية

اأردنية
-

-
-

-

حممد داود الدغم
حممود 

ال�سيد 
مدير تنفيذي / دائرة املخاطر

اأردنية
-

-
-

-

ال�سيد رعد اأحمد فرج اأبو ال�سعد
مدير تنفيذي / دائرة اأنظمة املعلومات 

اأردنية
-

-
-

-

حممود ع�سفور
ال�سيد وائل ا�سماعيل 

ين )مكلف(
امل�ست�سار القانو

اأردنية
-

-
-

-

حلميد علي العلي
حمي الدين عبدا

ال�سيد 
جمل�س الإدارة

اأمني �سر 
اأردنية

-
-

-
-
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�سيا�سة املكافاآت
يعتمد البنك �سيا�سة مكافاآت تركز على حتفيز الأداء املتميز، وذلك من خالل تخ�سي�س ن�سبة من الأرباح بعد ال�سريبة لهذه الغاية 
ت�سل اإلى 5%، وتوزع على املوظفني ا�ستنادًا اإلى نظام خا�س يربط ن�سب الجناز ومتحققات الأهداف وم�ستويات الأداء مع املكافاأة.  

املزايا واملكافاآت والرواتب
بلغ اإجمايل الأجور والأتعاب والرواتب والعالوات وم�ساريف ال�سفر والنتقال وح�سور اجلل�سات واملكافاآت املدفوعة لرئي�س واأع�ساء 
جمل�س الإدارة واملدراء الرئي�سيني يف البنك يف عام 2012 مبلغ 4,340,412 دينار با�ستثناء املكافاآت واحلوافز املرتبطة بالإنتاجية، 

وذلك ح�سب التفا�سيل التالية:
1- املزايا والبدلت التي يتمتع بها رئي�س واأع�ساء جمل�س الإدارة خالل عام 2012

يتقا�سى اأع�ساء جمل�س الإدارة مبلغ 5000 دينار لكل ع�سو كبدل مكافاأة لع�سوية املجل�س، كما يتقا�سون بدلت �سفر وانتقال حل�سور 
اجتماعات جمل�س الإدارة واللجان الفرعية املنبثقة عن املجل�س.

)دينار(

بدلت التنقالت وح�سور اجلل�سات واملكافاآتاملن�سبالإ�سم

136,100رئي�س جمل�س الإدارةمعايل الدكتور مي�سيل عي�سى مو�سى مارتو 

172,600نائب رئي�س جمل�س الإدارةال�سيخ علي بن جا�سم بن حممد اآل ثاين

بنك قطر الوطني وميثله:

133,721ع�سو جمل�س الإدارةال�سيد علي اأحمد زايد الكواري 

161,900ع�سو جمل�س الإدارةال�سيد عبد اهلل مبارك نا�سر اآل خليفة

161,900ع�سو جمل�س الإدارةال�سيد يو�سف حممود ح�سني النعمة

123,021ع�سو جمل�س الإدارةال�سيد علي را�سد علي املهندي 

املجموعة ال�ستثمارية العقارية الكويتية وميثلها:

167,250ع�سو جمل�س الإدارةال�سيد حممد �سعد حممد املنيفي

172,600ع�سو جمل�س الإدارةال�سيد حمود جا�سم حممد الفالح

امل�سرف الليبي اخلارجي وميثله:

161,900ع�سو جمل�س الإدارةال�سيد حممد حممد علي بن يو�سف

58,850ع�سو جمل�س الإدارةال�سيد ا�سماعيل عبداهلل علي امل�سالتي

املوؤ�س�سة العامة لل�سمان الجتماعي / الأردن وميثلها:

172,600ع�سو جمل�س الإدارةال�سيد جهاد علي اأحمد ال�سرع

81,650ع�سو جمل�س الإدارة ال�سيد ثابت عي�سى عايد الور*

37,450ع�سو جمل�س الإدارةالدكتور عمر احمد منيف الرزاز*

وزارة املالية / �سلطنة عمان وميثلها:

140,500ع�سو جمل�س الإدارةالفا�سل اأحمد بن �سعيد املحرزي

* مت ت�سمية الدكتور عمر الرزاز بدل من ال�سيد ثابت الور وذلك اعتبارا من  2012/6/1 وانتهت ع�سوية الدكتور الرزاز بتاريخ 2012/11/1



140

2
0

1
الل عام 2

خ
ك 

يف البن
ني 

ت التي يتمتع بها املدراء الرئي�سي
ل

ب واملزايا والبد
2- الروات

)دينار(

ل�سم
ا

ب 
املن�س

ب 
الروات

ال�سنوية
بدل التنقالت 

ال�سنوية
املكافاآت 
ال�سنوية

نفقات ال�سفر 
ال�سنوية

جموع
امل

املزايا 
العينية

يل الدكتور مي�سيل عي�سى مو�سى مارتو 
معا

جمل�س الإدارة
رئي�س 

 370,440 
 - 

 123,480 
 10,500 

 504,420 
�سيارة

ال�سيد عمر زهري عبدالفتاح ملح�س
املدير العام

 294,000 
 - 

 98,000 
 9,750 

 401,750 
�سيارة

حلاج يحيى
ال�سيد اأ�سامه جميل اأحمد ا

نائب املدير العام / العمليات
 126,862 

 2,880 
 42,287 

 800 
 172,830 

ين عزيز قولجن
ال�سيد �سيزر ها

نائب املدير العام / الأعمال امل�سرفية
 136,564 

 2,880 
 45,521 

 2,600 
 187,566 

ال�سيد كمال حمدي يو�سف يغمور*
خلدمات امل�سرفية لالأفراد

م�ساعد املدير العام ل�سوؤون ا
 30,089 

 720 
 10,030 

 - 
 40,839 

حممد اإبراهيم  
حممد علي 

ال�سيد 
م�ساعد املدير العام ل�سوؤون الأعمال امل�سرفية لل�سركات 

 109,310 
 2,880 

 36,437 
 200 

 148,827 

ال�سيد عادل اإبراهيم جرب اأ�سعد
م�ساعد املدير العام ل�سوؤون الئتمان 

 86,364 
 2,880 

 28,788 
 1,600 

 119,632 

ال�سيد ريا�س علي اأحمد طويل
خلزينة

م�ساعد املدير العام ل�سوؤون ا
 90,864 

 2,880 
 30,288 

 800 
 124,832 

حممود علي الذهبي
ال�سيد خالد 

م�ساعد املدير العام لل�سوؤون املالية
 85,961 

 2,740 
 28,788 

 1,000 
 118,489 

حممد تركي
حممد عبد الفتاح 

الدكتور 
املدقق العام

 71,205 
 2,880 

 23,735 
 1,400 

 99,220 

ال�سيد ع�سام فوؤاد فايز حدرج
مدير تنفيذي / دائرة املوارد الب�سرية

 67,981 
 1,200 

 22,660 
 600 

 92,442 

حممد داود الدغم
حممود 

ال�سيد 
مدير تنفيذي / دائرة املخاطر

 37,260 
 1,200 

 12,420 
 - 

 50,880 

ال�سيد رعد اأحمد فرج اأبو ال�سعد
مدير تنفيذي / دائرة اأنظمة املعلومات 

 84,000 
 1,200 

 28,000 
 1,400 

 114,600 

حممود ع�سفور )مكلف(**
ال�سيد وائل ا�سماعيل 

ين
امل�ست�سار القانو

 11,300 
 250 

 3,758 
 - 

 15,308 

جلنيدي **
 ال�سيد اأحمد راتب ا

ين
 امل�ست�سار القانو

 50,273 
 690 

 16,782 
 - 

 67,745 

حلميد علي العلي
حمي الدين عبد ا

ال�سيد 
جمل�س الإدارة

اأمني �سر 
 143,932 

 2,880 
 47,977 

 4,200 
 198,990 

*  ا�ستقال ال�سيد كمال يغمور من البنك بتاريخ 2012/4/1 
جلنيدي الذي ا�ستقال بنف�س التاريخ.

ين بدًل من ال�سيد اأحمد ا
مت تكليف ال�سيد وائل ع�سفور بتاريخ 2012/7/29 للقيام مبهام امل�ست�سار القانو

 **

حلي
ح�سته من ال�سوق امل

ك و
الو�سع التناف�سي للبن

2
0

1
يف نهاية العام 2

لأردن 
يف ا

ك 
حل�سة ال�سوقية لفروع البن

ا
البيان

حل�سة ال�سوقية
ا

املوجودات
%

15.5

يل ودائع العمالء
اإجما

%
15.8

القرو�س والت�سهيالت الئتمانية
%

12.2
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اأ�سماء كبار مالكي الأ�سهم امل�سدرة من قبل البنك وعدد الأ�سهم اململوكة لكل منهم )كبار امل�ساهمني 5% فاأكرث(

عدد الأ�سهم كما ال�سم
يف نهاية عام 2011

الن�سبة اإلى 
راأ�س املال

عدد الأ�سهم كما 
يف نهاية عام 2012

الن�سبة اإلى 
راأ�س املال

34.5%34.586,892,662%86,892,662بنك قطر الوطني

18.6%18.646,904,045%46,904,045املجموعة ال�ستثمارية العقارية الكويتية

16.1%15.940,493,243%40,163,375امل�سرف الليبي اخلارجي

15.4%15.438,780,231%38,780,231املوؤ�س�سة العامة لل�سمان الجتماعي / الأردن

84.6%84.4213,070,181%212,740,313املجموع

عدد امل�ساهمني الأردنيني 2918  م�ساهمًا، ت�سكل ن�سبة ملكيتهم من راأ�س املال %19.7  •
عدد امل�ساهمني العرب والأجانب 493 م�ساهمًا، ت�سكل ن�سبة ملكيتهم من راأ�س املال %80.3  •

ك�سف التوزيع الن�سبي لفئات امل�ساهمني كما هو الو�سع بتاريخ 2012/12/31
الن�سبة الى راأ�س املال جمموع الأ�سهم للفئةعدد امل�ساهمني فئة امل�ساهمني

1,000 - 12308687,624%0.273

10,000 – 1,0019162,774,079%1.101

100,000 – 10,0011494,060,654%1.611

1,000,000 – 100,001266,987,572%2.773

10,000,000 – 1,000,00123,150,655%1.250

92.992%6234,339,416*اأكث من ع�سرة ماليني �سهم

100.0%3407252,000,000املجموع

* اأحد هذه امل�ساهمات تخ�س حكومة �سلطنة ُعمان وت�سمل م�ساهمة وزارة املالية واأربعة �سناديق حكومية
درجة العتماد على موردين محددين و / اأو عمالء رئي�سيني )محليًا وخارجيًا( 

ل يوجد اعتماد على موردين حمددين اأو عمالء رئي�سيني حمليًا وخارجيًا ي�سكلون 10% فاأكث من اإجمايل امل�سرتيات و / اأو املبيعات.
و�سف لأي حماية حكومية اأو امتيازات يتمتع بها البنك اأو اأي من منتجاته، وو�سف لأي براءات اخرتاع اأو حقوق امتياز 
ل يتمتع البنك اأو اأي من منتجاته باأية حماية حكومية اأو امتيازات مبوجب القوانني والأنظمة، ومل يح�سل البنك على براءات اخرتاع اأو حقوق امتياز.
اأثر مادي على عمل  اأو غريها لها  اأو املنظمات الدولية  و�سف لأي قرارات حكومية �سادرة عن احلكومة 

البنك اأو منتجاته اأو قدراته التناف�سية
ل توجد اأية قرارات �سادرة عن احلكومة اأو املنظمات الدولية اأو غريها لها اأثر مادي على البنك اأو منتجاته اأو قدراته التناف�سية. والبنك يطبق معايري اجلودة الدولية. 

و�سف للمخاطر التي يتعر�س لها البنك
يتعر�س البنك بطبيعة عمله ملجموعة من املخاطر، وهذه املخاطر مبينة يف الإي�ساح رقم 40 الوارد يف القوائم املالية لعام 2012.

الإجنازات التي حققها البنك مدعمة بالأرقام، وو�سف لالأحداث الهامة التي مر بها البنك خالل عام 2012
مبينة يف حتليل الأداء املايل للبنك.

الأثر املايل لعمليات ذات طبيعة غري متكررة حدثت خالل العام 2012 ول تدخل �سمن الن�ساط الرئي�سي للبنك
مل حتدث عمليات ذات طبيعة غري متكررة اأو اأية اأمور جوهرية ل تدخل �سمن الن�ساط الرئي�سي للبنك. 

تطور الأرباح و�سايف حقوق امل�ساهمني و�سعر ال�سهم والأرباح املوزعة 
مبينة يف حتليل الأداء املايل للبنك.

حتليل املركز املايل للبنك ونتائج اأعماله خالل العام 2012
مبني يف حتليل الأداء املايل للبنك.

التطورات امل�ستقبلية الهامة مبا يف ذلك اأي تو�سعات اأو م�سروعات جديدة، واخلطة امل�ستقبلية للبنك 
مبينة يف اخلطة امل�ستقبلية للبنك لعام 2013.
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اأتعاب املدققني لعام 2012
)دينار(

املجموعا�ست�سارات واأتعاب اأخرىاأتعاب التدقيقالبيان

87,29063,220150,510فروع الأردن

20,3105,23025,540فروع فل�سطني 

26,875-26,875فرع البحرين

52,750-52,750امل�سرف الدويل للتجارة والتمويل / �سورية

58,160-58,160بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل / اجلزائر

125,16712,719137,886بنك الأردن الدويل / لندن 

3,741-3,741ال�سركة املتخ�س�سة للتاأجري التمويلي

3,741-3,741�سركة املركز املايل الدويل

1,871-1,871ال�سركة الأردنية لال�ستثمارات العقارية واخلدمات التجارية

379,90581,169461,074املجموع

التربعات واملنح لعام 2012 
وا�سل بنك الإ�سكان اأداء ر�سالته الجتماعية بدور مميز من خالل تقدمي التربعات وتوفري الدعم املايل والعيني للعديد من اجلمعيات 
والهيئات اخلريية والتطوعية يف اململكة، ودعم م�ساريع البحث العلمي وحماية البيئة وفعاليات رعاية الطفولة. فقد �ساهم البنك 
بدعم القطاع الإجتماعي والتعليمي والثقايف والريا�سي وال�سحي، ومن اأبرز اجلهات التي مت التربع لها خالل العام 2012: موؤ�س�سة 
نهر الأردن، وموؤ�س�سة احل�سني لل�سرطان، وال�سندوق الأردين الها�سمي للتنمية الب�سرية، واجلمعية امللكية حلماية الطبيعة، ومنتدى 
اأم  الأردنية، ومربة  ال�سرطان  الطرق، وجمعية مكافحة  للوقاية من حوادث  الأردنية  الثقايف، واجلمعية  العربي، ومركز هيا  الفكر 
بلغت   2012 العام  البنك خالل  التي قدمها  النقدية  التربعات  باأن قيمة  الأخرى. علمًا  املوؤ�س�سات واجلهات  والعديد من  احل�سني، 

حوايل 342 األف دينار، يف حني بلغت القيمة ال�سمية للمواد التي مت التربع بها حوايل 88 األف دينار.
العقود وامل�ساريع والرتباطات التي عقدها البنك امل�سدر مع ال�سركات التابعة اأو ال�سقيقة اأو احلليفة اأو 

رئي�س جمل�س الإدارة اأو اأع�ساء جمل�س الإدارة اأو املدير العام اأو اأي موظف يف ال�سركة اأو اأقاربهم
2012، فقد قام البنك بالدخول يف معامالت مع كبار امل�ساهمني  الوارد يف القوائم املالية لعام   38 كما هو مبني يف الإي�ساح رقم 
واأع�ساء جمل�س الإدارة والإدارة العليا �سمن الن�ساطات العتيادية للبنك وبا�ستخدام اأ�سعار الفوائد والعمولت التجارية. اإن جميع 

الت�سهيالت الإئتمانية املمنوحة لالأطراف ذات العالقة تعترب عاملة ومل يوؤخذ لها اأي خم�س�سات.
م�ساهمة البنك يف حماية البيئة وخدمة املجتمع املحلي

مبينة يف ال�سفحة رقم 31.
اللتزام مبيثاق التحكم املوؤ�س�سي

 مل يتم اللتزام بن�سو�س ميثاق التحكم املوؤ�س�سي من حيث: 
عدد الأع�ساء امل�ستقلني يف ت�سكيلة جمل�س الإدارة.   •
عدد الأع�ساء امل�ستقلني يف ت�سكيلة جلنة التدقيق وجلنة الرت�سيح واملكافاآت.   •

وذلك ب�سبب اأن تركيبة هيكل راأ�س املال لدى البنك لها خ�سو�سية من حيث اأن �ستة م�ساهمني من ذوي ال�سخ�سيات العتبارية العامة 
ال�سركات  قانون  135 من  املادة  اأحكام  موؤهلني مبوجب  وهوؤلء  املال،  راأ�س  92.992% من  ن�سبته  �سهمًا ومبا   234,339,416 ميلكون 
للتمثيل يف املجل�س مبا يتنا�سب مع ن�سبة م�ساهماتهم يف راأ�س املال اإذا كانت الن�سبة التي ميلكونها توؤهلهم لع�سوية اأو اأكث يف املجل�س.
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جلنة التدقيق
حكم املوؤ�س�سي

جلنة الت
طر

خا
جلنة اإدارة امل

لإدارة /
جمل�س ا

 اأمانة �سر 
ني

�سوؤون امل�ساهم

ت العامة
القا

مدير الع

ت 
ي / دائرة املمتلكا

مدير تنفيذ
لإدارية

ت ا
خلدما

وا

ت
ي / دائرة العمليا

مدير تنفيذ

ط 
طي

خ
ي/ دائرة الت

مدير تنفيذ
ث

حا
لأب

جي وا
رتاتي

ل�س
ا

ي / دائرة املوارد 
مدير تنفيذ

الب�سرية

ظمة 
ي / دائرة اأن

مدير تنفيذ
ت

املعلوما

طوير
ي / دائرة ت

مدير تنفيذ
ت

و هند�سة العمليا

ي / دائرة 
مدير تنفيذ

ت املالية
املوؤ�س�سا

ي / دائرة الفروع 
مدير تنفيذ

ت التابعة
جية وال�سركا

خلار
ا

م�ساعد املدير العام ل�سوؤون 
ال�ستثمار و متويل امل�ساريع الكبرية

م�ساعد املدير العام ل�سوؤون 
ت

لأعمال امل�سرفية لل�سركا
ا

م�ساعد املدير العام ل�سوؤون 
خلزينة

ا

لردن
فروع ا

جية
خلار

الفروع ا

ت التابعة
ال�سركا

الرقابة

ك
ظيمي للبن

الهيكل التن

م�ساعد املدير العام ل�سوؤون 
الأفراد

ت امل�سرفية ل
خلدما

ا

ت
ب املدير العام / العمليا

نائ

رت�سيح واملكافاأة
جلنة ال

جنة التنفيذية
الل

لأعمال امل�سرفية
ب املدير العام /ا

نائ

جمل�س
ب رئي�س 

 مكت
لإدارة

ا

املدير العام

لإدارة
جمل�س ا

رئي�س 
ياملدقق العام

 مدير تنفيذ
لمتثال

دائرة ا

لإدارة
جمل�س ا

م�ساعد املدير العام ل�سوؤون 
لئتمان

ا

ي
 مدير تنفيذ

طر
خا

دائرة امل

ين
امل�ست�سار القانو

 م�ساعد املدير العام لل�سوؤون
املالية
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جارة والتمويل / �سورية
يل للت

ف الدو
ظيمي للم�سر

الهيكل التن
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جلزائر
جارة والتمويل / ا

لإ�سكان للت
ك ا

ظيمي لبن
الهيكل التن
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يل / لندن
لأردن الدو

ك ا
ظيمي لبن

الهيكل التن
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ري التمويلي 
ج

خ�س�سة للتاأ
ظيمي لل�سركة املت

الهيكل التن
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يل
يل الدو

ظيمي ل�سركة املركز املا
الهيكل التن
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جارية
ت الت

خلدما
ت العقارية وا

ال�ستثمارا
لأردنية ل

ظيمي لل�سركة ا
الهيكل التن

ع�سو
ع�سو

ني ال�سر
اأم

 هيئة املديرين

رئي�س هيئة املديرين

ب رئي�س هيئة املديرين
نائ
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لأردن
جارة والتمويل - ا

لإ�سكان للت
ك ا

فروع بن

ا�سم الفرع
ف

الهات
العنوان

C مواقع الفروع
o

o
rd

in
ate

s ت
حداثيا

اإ

ين
رتو

لإلك
ربيد ا

ال
دائرة عر�س
latitu

d
e

طول
ط 

خ
lo

n
gitu

d
e

املركز الرئي�سي
06-5005555

جمل�س الأمة
يل – �سارع 

عمان - العبد
31.96103

35.91165
br001@

hbtf.com
.jo

اللويبدة
06-5663736

183 يل – �سارع �سليمان النابل�سي – بناية رقم 
عمان – العبد

31.96056
35.91536

br002@
hbtf.com

.jo

املدينة
06-4637188

33 عمان - �سارع امللك ح�سني– بناية رقم 
31.95382

35.93195
br003@

hbtf.com
.jo

جبل عمان
5005555-06 فرعي 4064

حممد – بناية رقم 252
عمان – جبل عمان – �سارع الأمري 

31.95472
35.91380

br004@
hbtf.com

.jo

حل�سني
جبل ا

06-4654697
121 حل�سني – �سارع خالد بن الوليد – بناية رقم 

عمان – جبل ا
31.96462

35.92163
br005@

hbtf.com
.jo

الوحدات
06-4778620

263 –  بناية رقم 
حل�سن 

عمان – الوحدات – �سارع الأمري ا
31.92592

35.93813
br006@

hbtf.com
.jo

ماركا
06-4893611

423 هلل – بناية رقم 
عمان – ماركا – �سارع امللك عبد ا

31.97965
35.98427

br007@
hbtf.com

.jo

�سارع قري�س
06-4656504

45 عمان – �سارع قري�س – بناية رقم 
31.94665

35.93279
br008@

hbtf.com
.jo

جبل التاج
06-4753922

76 عمان – جبل التاج – �سارع التاج – بناية رقم 
31.95282

35.95528
br009@

hbtf.com
.jo

حي الأمري ح�سن
5005555-06 فرعي 4130

عمان – جبل الن�سر– �سارع الن�سر – بناية رقم 1
31.96048

35.96710
br010@

hbtf.com
.jo

يل
الها�سمي ال�سما

06-4919541
105 يل- �سارع الأمري را�سد – بناية رقم 

عمان – الها�سمي ال�سما
31.96888

35.95991
br011@

hbtf.com
.jo

راأ�س العني
5005555-06 فرعي 4143

عمان – راأ�س العني – �سارع القد�س – بناية رقم 10
31.94335

35.92226
br012@

hbtf.com
.jo

الأ�سرفية
06-4753957

52 عمان – الأ�سرفية – �سارع الإمام ال�سافعي – بناية رقم 
31.93715

35.93356
br013@

hbtf.com
.jo

حلاووز
ا

5005555-06 فرعي 4160
–  بناية رقم 104

خلطاب 
عمان – جبل عمان – �سارع عمر بن ا

31.94829
35.92220

br014@
hbtf.com

.jo

النزهة
5005555-06 فرعي 4039

عمان- النزهة – �سارع �سعيد بن امل�سيب – بناية رقم 28
31.97419

35.92624
br015@

hbtf.com
.jo

املدينة الريا�سية
5005555-06 فرعي 4169

عمان – منطقة املدينة الريا�سية – �سارع ال�سهيد – بناية رقم 35
31.98749

35.90217
br016@

hbtf.com
.jo

ال�سالم
06-4622168

8 عمان – جبل اللويبدة – �سارع كلية ال�سريعة – بناية رقم 
31.95699

35.92137
br017@

hbtf.com
.jo

املجمع التجاري
5005555-06 فرعي 2372

ين – �سارع امللكة نور
عمان- ال�سمي�سا

31.97083
35.90711

br018@
hbtf.com

.jo

حممد
�سارع الأمري 

06-5005555
حلايك

–  طلعة ا
عمان – �سارع 9 �سعبان 

31.95168
35.92780

br019@
hbtf.com

.jo

طارق
5005555-06 فرعي 4187

عمان – منطقة طارق – �سارع طارق – مقابل حلويات النجمة
31.99933

35.94442
br020@

hbtf.com
.jo
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اأبو ن�سري
5005555-06 فرعي 4194

–  �سارع العرب – دوار التطبيقية الأول
عمان – اأبو ن�سري

32.05075
35.88336

br023@
hbtf.com

.jo

حي نزال
06-4396962

6 عمان – حي نزال – �سارع بني ثقيف – بناية رقم 
31.93614

35.91569
br024@

hbtf.com
.jo

عبدون
5005555-06 فرعي 4211

عمان – عبدون – �سارع القاهرة – بناية رقم 100
31.95356

35.87937
br025@

hbtf.com
.jo

بارك بالزا
5005555-06 فرعي 2884

جممع بارك بالزا
عمان - ال�سويفية – �سارع �سالح �سحيمات – 

31.95851
35.86907

br026@
hbtf.com

.jo

جلاردنز
ا

5005555-06 فرعي 4233
–  �سارع و�سفي التل – بناية رقم 18

عمان- تالع العلي 
31.98398

35.89000
br027@

hbtf.com
.jo

ين
ال�سمي�سا

5005555-06 فرعي 4246
حلميد �سومان – بناية رقم 18

ين – �سارع عبد ا
عمان – ال�سمي�سا

31.96803
35.89784

br028@
hbtf.com

.jo

ق�سر �سبيب
5005555-06 فرعي 4255

جممع بنك ال�سكان – بناية رقم 96
الزرقاء – �سارع امللك ح�سني – 

32.06366
36.08439

br029@
hbtf.com

.jo

اأم اأذينة
5005555-06 فرعي 4274

عمان- اأم اذينه – �سارع �سعد بن اأبي وقا�س – بناية رقم 47
31.96794

35.87724
br030@

hbtf.com
.jo

جلبيهة
ا

5005555-06 فرعي 4284
هلل علي اللوزي

جلبيهة – �سارع عبد ا
عمان- ا

32.02273
35.86558

br031@
hbtf.com

.jo

الفحي�س
5005555-06 فرعي 4294

ين
هلل الثا

يل – �سارع امللك عبد ا
الفحي�س – العال

32.00183
35.77698

br032@
hbtf.com

.jo

ال�سلط
05-3555101

ال�سلط – �سارع امليدان
32.03933

35.72857
br033@

hbtf.com
.jo

�سويلح
5005555-06 فرعي 4305

حل�سني – بناية رقم 26
–  �سارع الأمرية راية بنت ا

عمان – �سويلح 
32.02336

35.84156
br034@

hbtf.com
.jo

�سحاب
5005555-06 فرعي 4320

عمان – �سحاب – �سارع الأمري ح�سن
31.87155

36.00453
br035@

hbtf.com
.jo

اأبو علندا
5005555-06 فرعي 4334

حلنيطي – بناية رقم 32
عمان – اأبو علندا – �سارع اإبراهيم الرا�سد ا

31.90248
35.96082

br038@
hbtf.com

.jo

جلويدة
ا

5005555-06 فرعي 4030
جلويدة – �سارع ماأدبا – عمارة الوليد

عمان – ا
31.87917

35.93285
br039@

hbtf.com
.jo

حلمام
مرج ا

06-5712051
حلمام – �سارع نويران – دوار الدلة

عمان – مرج ا
31.89412

35.83853
br041@

hbtf.com
.jo

ناعور
5005555-06 فرعي 4347

حل�سني – قرب م�سجد ناعور الكبري
ناعور – �سارع امللك ا

31.87697
35.82818

br042@
hbtf.com

.jo

املوقر
06-4059620

عمان – املوقر – و�سط البلد
31.81191

36.10645
br043@

hbtf.com
.jo

تالع العلي
5005555-06 فرعي 4357

عمان – تالع العلي – �سارع و�سفي التل – بناية رقم 193
31.99303

35.86269
br044@

hbtf.com
.jo
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ين
هلل الثا

مدينة امللك عبد ا
06-4023251

ين ال�سناعية
هلل الثا

عمان – �سحاب – مدينة امللك عبد ا
31.85266

36.00782
br045@

hbtf.com
.jo

البقعة
5005555-06 فرعي 4380

خميم البقعه – مقابل م�سجد �سالح الدين
عمان – 

32.07647
35.84209

br046@
hbtf.com

.jo

حلرية
�سارع ا

5005555-06 فرعي 4898
حلرية – بناية رقم 140

عمان – املقابلني – �سارع ا
31.89591

35.91651
br047@

hbtf.com
.jo

القوي�سمة
06-4786769

79 عمان – القوي�سمة – �سارع اإبن الفرات – بناية رقم 
31.91776

35.94836
br048@

hbtf.com
.jo

البيادر
5005555-06 فرعي 4399

عمان – بيادر وادي ال�سري – �سارع ح�سني �سوبر – بناية رقم 47
31.95463

35.84010
br049@

hbtf.com
.jo

الزرقاء
5005555-06 فرعي 4415

حلميد
الزرقاء – الو�سط التجاري – �سارع ال�سلطان عبد ا

32.06194
36.09196

br051@
hbtf.com

.jo

اإربد
5005555-06 فرعي 4939

اإربد – �سارع الها�سمي- قرب م�سجد الها�سمي
32.55705

35.85337
br052@

hbtf.com
.jo

عجلون
02-6420230

عجلون – �سارع القلعة – مقابل مبنى البلدية
32.33277

35.75162
br053@

hbtf.com
.jo

املفرق
5005555-06 فرعي 4445

املفرق – �سارع امللك طالل
32.34390

36.20735
br054@

hbtf.com
.jo

جر�س
5005555-06 فرعي 4451

هلل – مقابل �سلطة املياه
جر�س – �سارع امللك عبد ا

32.27922
35.89497

br055@
hbtf.com

.jo

مادبا
5005555-06 فرعي 4979

هلل
–  �سارع امللك عبد ا

مادبا 
31.71831

35.79277
br056@

hbtf.com
.jo

دير عال
5005555-06 فرعي 4468

حلة – �سارع اأبو عبيدة
دير عال – ال�سوا

32.18395
35.62135

br057@
hbtf.com

.jo

الغويرية
 05-3979140 

جلزائر – بناية رقم 51
الزرقاء – الغويرية – ملتقى �سارع امللك غازي و�سارع ا

32.07223
36.09445

br058@
hbtf.com

.jo

الر�سيفة
5005555-06 فرعي 4484

الزرقاء – الر�سيفة – �سارع امللك ح�سني – بناية رقم 184
32.01724

36.04349
br059@

hbtf.com
.jo

الرمثا
02-7383110

الرمثا – و�سط البلد – �سارع نا�سر الطالق
32.56160

36.01133
br060@

hbtf.com
.jo

ال�سونة ال�سمالية
02-6587104

ال�سونة ال�سمالية – �سارع امللك في�سل
32.61007

35.60973
br061@

hbtf.com
.jo

جلنوبية
ال�سونة ا

5005555-06 فرعي 4505
حلكومية

جممع الدوائر ا
جلنوبية – �سارع ال�سلط – 

ال�سونة ا
31.90027

35.62122
br062@

hbtf.com
.jo

دير اأبي �سعيد
02-6521419

دير اأبي �سعيد – �سارع امللك ح�سني
32.50267

35.68424
br063@

hbtf.com
.jo

حكما
5005555-06 فرعي 4521

اإربد – �سارع حكما – مثلث حنينا
32.56922

35.85809
br064@

hbtf.com
.jo

حل�سن
ا

02-7109008
حل�سن – �سارع اإربد عمان

اإربد – ا
32.48774

35.88387
br065@

hbtf.com
.jo
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حطني
05-3610290

452 خميم حطني – �سارع امللك ح�سني – بناية رقم 
الزرقاء – 

32.00715
36.00723

br066@
hbtf.com

.jo

اإيدون
02-7101579

اإربد – ايدون – ال�سارع الرئي�سي
32.50868

35.85600
br067@

hbtf.com
.jo

امل�سارع
5005555-06 فرعي 4547

اإربد – امل�سارع – ال�سارع الرئي�سي
32.44021

35.59592
br070@

hbtf.com
.jo

جنة
كفر

02-6454270
جنة – ال�سارع الرئي�سي

عجلون – كفر
32.29800

35.70330
br072@

hbtf.com
.jo

�سارع فل�سطني
5005555-06 فرعي 4570

اإربد – �سارع فل�سطني – دوار ال�سهيد و�سفي التل
32.55461

35.84791
br073@

hbtf.com
.jo

الكرامة
05-3595068

الكرامة – ال�سارع الرئي�سي
31.95269

35.58008
br074@

hbtf.com
.jo

عوجان
05-3652103

–  بناية رقم 2 - مقابل املوؤ�س�سة ال�ستهالكية الع�سكرية
الزرقاء – عوجان – مثلث عوجان 

32.02902
36.07322

br077@
hbtf.com

.jo

جلي�س
�سارع ا

5005555-06 فرعي 4587
هلل

جممع امللك عبد ا
جلي�س – خلف 

الزرقاء – �سارع ا
32.06325

36.09600
br078@

hbtf.com
.jo

الكرمية
02-6575047

الكرمية – ال�سارع الرئي�سي
32.27536

35.59847
br079@

hbtf.com
.jo

الريموك
5005555-06 فرعي 4601

اإربد – �سارع �سفيق ار�سيدات
32.54237

35.85069
br080@

hbtf.com
.jo

العقبة
5005555-06 فرعي 4613

العقبة – �سارع الكورني�س
29.52611

35.00178
br081@

hbtf.com
.jo

الطفيلة
5005555-06 فرعي 4624

الطفيلة – ال�سارع الرئي�سي
30.83691

35.60570
br082@

hbtf.com
.jo

معان
5005555-06 فرعي 4633

معان – �سارع امللك ح�سني
30.19577

35.73526
br083@

hbtf.com
.jo

الكرك
03-2396029

الكرك – مبنى البلدية – �سارع النزهه
31.18576

35.70357
br084@

hbtf.com
.jo

البوتا�س
03-2305159

الكرك – غور املزرعة – املدينة ال�سكنية
31.26130

35.52066
br085@

hbtf.com
.jo

البرتاء
03-2157082

وادي مو�سى – ال�سارع الرئي�سي – دوار ال�سهيد
30.32098

35.48066
br086@

hbtf.com
.jo

ال�سوبك
5005555-06 فرعي 4662

جنل – ال�سارع الرئي�سي
ال�سوبك – 

30.51918
35.54177

br087@
hbtf.com

.jo

موؤتة
03-2370509

جلامعة
موؤتة – �سارع ا

31.09143
35.70168

br088@
hbtf.com

.jo

حل�سا
ا

5005555-06 فرعي 4676
جلديد

حل�سا – املدينة ال�سكنية – ال�سوق التجاري ا
ا

30.85554
35.97288

br089@
hbtf.com

.jo
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يل
جلبل ال�سما

ا
5005555-06 فرعي 4686

ين – بناية رقم 237
هلل الثا

يل – �سارع امللك عبد ا
جلبل ال�سما

الر�سيفة – ا
32.02865

36.04170
br093@

hbtf.com
.jo

املطار
06-4459276

يل
عمان – مطار امللكة علياء الدو

31.72291
35.98907

br097@
hbtf.com

.jo

ال�سليل
5005555-06 فرعي 4697

حلالبات
جلي�س – مثلث ق�سر ا

الزرقاء – ال�سليل – �سارع ا
32.13201

36.27267
br101@

hbtf.com
.jo

الإذاعة
06-4752201

حل�سن – مقابل كلية حطني
عمان – �سارع الأمري ا

31.90856
35.93842

br102@
hbtf.com

.jo

البارحة
02-7269016

اإربد – بداية �سارع البارحة – مقابل مبنى بلدية اإربد
32.55658

35.84700
br103@

hbtf.com
.jo

ال�سيدية
5005555-06 فرعي 4715

معان – منجم ال�سيدية
29.93314

36.14091
br104@

hbtf.com
.jo

اأم ال�سماق
5005555-06 فرعي 4728

عمان – اأم ال�سماق – �سارع اأو�سرة – بناية رقم 17
31.98179

35.84758
br106@

hbtf.com
.jo

يل
الأزرق ال�سما

05-3834207
يل – �سارع بغداد الرئي�سي

الأزرق ال�سما
31.88292

36.83278
br107@

hbtf.com
.jo

حي مع�سوم
5005555-06 فرعي 4740

ين
هلل الثا

ف – دوار امللك عبد ا
حلميد �سر

الزرقاء – حي مع�سوم – �سارع عبد ا
32.07775

36.07479
br108@

hbtf.com
.jo

الأطفال
06-5864766

15 هلل غو�سة – بناية رقم 
عمان – �سارع عبد ا

31.96015
35.85725

br109@
hbtf.com

.jo

وادي �سقرة
5005555-06 فرعي 4756

عمان – �سارع وادي �سقرة – بناية رقم 89
31.95649

35.91388
br111@

hbtf.com
.jo

الق�سر
5005555-06 فرعي 4764

الكرك – الق�سر – ال�سارع الرئي�سي 
31.31107

35.74353
br113@

hbtf.com
.jo

حل�سن ال�سناعية
مدينة ا

02-7109010
حل�سن ال�سناعية

اإربد – مدينة ا
32.49989

36.02071
br114@

hbtf.com
.jo

الرابية
06-5511830

7 حممود الطاهر – بناية رقم 
عمان – �ساحية الرابية – �سارع 

31.97616
35.88479

br115@
hbtf.com

.jo

هلل غو�سة
عبد ا

5005555-06 فرعي 4782
حل�سيني – بناية رقم 55

جممع ا
هلل غو�سة – 

عمان – �سارع عبد ا
31.96666

35.85522
br117@

hbtf.com
.jo

ال�سوق املركزي
06-4127514

خل�سار املركزي – بجانب املدخل الرئي�سي
عمان – �سوق ا

31.86427
35.95792

br119@
hbtf.com

.jo

دوار القبة
02-7251106

ين– دوار القبة
هلل الثا

–  �سارع امللك عبدا
اإربد

32.54566
35.85664

br120@
hbtf.com

.jo

زهران
06-4642568

54 خلالدي( – بناية رقم 
عمان – �سارع ابن خلدون )م�ست�سفى ا

31.95226
35.90151

br121@
hbtf.com

.jo

املدينة املنورة
5005555-06 فرعي 4908

عمان – تالع العلي – �سارع املدينة املنورة – بناية رقم 194
31.98745

35.86693
br122@

hbtf.com
.jo

�سيتي مول
5005555-06 فرعي 4041

عمان – �سيتي مول – طابق البنوك
31.98061

35.83666
br123@

hbtf.com
.jo
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�سارع املدينة الطبية
5005555-06 فرعي 4846

ين–  قرب دوار خلدا – بناية رقم 185
هلل الثا

عمان – �سارع امللك عبد ا
31.99716

35.83093
br124@

hbtf.com
.jo

حلرة / الزرقاء
املنطقة ا

5005555-06 فرعي 4839
حلرة

الزرقاء – �ساحة البنوك – املنطقة ا
32.08969

36.21489
br127@

hbtf.com
.jo

حديقة بنك الإ�سكان / عبدون
5005555-06 فرعي 4115

عمان – �سارع �سعد عبده �سموط
31.94104

35.88410
br128@

hbtf.com
.jo

جلديدة
الزرقاء ا

5005555-06 فرعي 4918
جممع الكردي بالزا

جلديدة – �سارع مكة – 
الزرقاء – الزرقاء ا

32.08550
36.08674

br129@
hbtf.com

.jo

�ساحية اليا�سمني
5005555-06 فرعي 4951

�ساحية اليا�سمني -  �سارع جبل عرفات – بناية رقم 13
31.91937

35.89410
br131@

hbtf.com
.jo

�سارع مكة
5005555-06 فرعي 4958

حل�سيني – بناية رقم 141
جممع ا

عمان – �سارع مكة – 
31.97540

35.86042
br132@

hbtf.com
.jo

بوابة ال�سلط
5005555-06 فرعي 4989

حمكمة ال�سلط ال�سرعية
ال�سلط - مدخل ال�سلط - اإ�سارة الدبابنة - مقابل 

32.05740
35.74710

br133@
hbtf.com

.jo

تاج مول
5005555-06 فرعي 3805

عمان - �سارع �سعد عبده �سموط - تاج مول
31.94085

35.88788
br134@

hbtf.com
.jo

جليزة
ا

5005555-06 فرعي 3811
جليزة

جليزة - �سارع املطار الرئي�سي - بجانب مت�سرفية ا
ا

31.70847
35.95087

br135@
hbtf.com

.jo

�سارع الثالثني / اإربد
5005555-06 فرعي 3821

جممع الرو�سان التجاري
اإربد - املنطقة ال�سرقية - حي الأندل�س - 

32.55455
35.86309

br136@
hbtf.com

.jo

خلا�سة 
خلدمات امل�سرفية ا

ا
5005555-06 فرعي 4003

–  بناية رقم 7
خلام�س – �سارع ريا�س املفلح 

عمان – الدوار ا
31.95869

35.88891
br145@

hbtf.com
.jo

البنك الفوري
06-5200400

حلايك
–  طلعة ا

عمان – �سارع 9 �سعبان 
31.95168

35.92780
br152@

hbtf.com
.jo

ال�سويفية
06-5826292

حممود عبيدات
–  �سارع 

عمان – ال�سويفية – ال�سوق التجاري 
31.95806

35.86480
br026@

hbtf.com
.jo

املقابلني
5005555-06 فرعي 4382

–  بناية رقم 13
عمان – املقابلني – �سارع ب�سر بن الرباء 

31.90590
35.91056

br047@
hbtf.com

.jo

�سارع الأمري نايف / اإربد
5005555-06 فرعي 4422

ف
اإربد – �سارع الأمري نايف – بناية الأوقا

32.55599
35.85219

br052@
hbtf.com

.jo

�سويخ مول
5005555-06 فرعي 4996

العقبة - مبنى �سويخ مول
29.54389

35.01563
br081@

hbtf.com
.jo

املدورة
03-2130976

املدورة – مركز حدود املدورة
29.19314

36.07291
br083@

hbtf.com
.jo

يل
املعرب ال�سما

02-6550901
ج�سر ال�سيخ ح�سني – الأغوار ال�سمالية

32.49741
35.57792

br061@
hbtf.com

.jo
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لأردن
جارة والتمويل – خارج ا

لإ�سكان للت
ك ا

فروع بن
 

ا�سم الفرع
ف

الهات
العنوان

ين
رتو

لإلك
ربيد ا

ال

ني
الإدارة الإقليمية - فل�سط

+
 9

7
0

 2
 2

9
4

5
5

0
0

1
4

7
3 ب 

ب / �س. 
ربيد – عمارة رك

هلل - �سارع ال
رام ا

in
fo

.p
al@

h
b

tf.co
m

.jo

هلل
رام ا

+
 970 2 2945500

1473 �سارع الربيد – عمارة ركب / �س. ب 
br401@

hbtf.com
.jo

غزة
+

 970 8 2826322
5010 �سارع ال�سهداء – برج فل�سطني / �س. ب 

br402@
hbtf.com

.jo

نابل�س
+

 970 9 2386060
1660 حلواري / �س.ب 

حل�سني – عمارة ا
دوار ا

br403@
hbtf.com

.jo

خلليل
ا

+
 970 2 2250055

285 �سارع وادي التفاح – دوار املنارة / �س.ب 
br404@

hbtf.com
.jo

حلحول
+

 970 2 2299602
1 خلليل - القد�س الرئي�سي / �س. ب 

خلليل – �سارع ا
ا

br405@
hbtf.com

.jo

بري زيت
+

 970 2 2819334
40 هلل -ال�سارع العام – بجوار الدوار الرئي�سي / �س.ب 

رام ا
br406@

hbtf.com
.jo

خان يون�س
+

 970 8 2079401
7073 غزة - دوار اأبو حميد - �سارع جالل / �س.ب 

br407@
hbtf.com

.jo

جنني
+

 970 4 2505223
50 �سارع اأبو بكر / �س.ب 

br408@
hbtf.com

.jo

حلم
بيت 

+
 970 2 2740375

30 �سارع املهد – �سيتي �سنرت / �س.ب 
br409@

hbtf.com
.jo

يطا
+

 970 2 2273301
خلليل – يطا – �سارع رقعة – بجوار مركز ال�سرطة

ا
br410@

hbtf.com
.jo

ترم�سعيا
+

 970 2 2805263
4 جممع اأبو ر�سالن التجاري/ �س.ب. 

هلل – ترم�سعيا – 
رام ا

br411@
hbtf.com

.jo

الظاهرية
+

 970 2 2266778
خلليل – الظاهرية - قرب مركز اأمن الظاهرية

ا
br412@

hbtf.com
.jo

حرين
فرع الب

+
 9

7
3

 1
7

 2
2

5
2

2
7

5
9

2
9 ب  

حلكومة / �س.
حرين - مركز املنامة – �سارع ا

الب
b

a
h

ra
in

@
h

b
tf.co

m
.b

h
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جارة والتمويل/�سورية 
يل للت

ف الدو
امل�سر

ا�سم الفرع
ف

الهات
العنوان

لإدارة العامة
ا

+
 9

6
3

 1
1
 2

3
8

8
0

0
0

0
info@

ibtf.com
.sy :الربيد الإلكرتوين www.ibtf.com

.sy :دم�سق – ال�سبع بحرات - �سارع الباك�ستان / �س.ب 10502 املوقع الإلكرتوين

حلجاز
     ا

+
 963 11 2260500

حلجاز
دم�سق – �ساحة ا

     الباك�ستان
+

 963 11 23880000
دم�سق – �سارع الباك�ستان – مقابل مطعم املرايا

     الديدميان
+

 963 11 2241140
دم�سق– اأبو رمانة - فندق الديدميان

     الريموك
+

 963 11 6376400
دم�سق – �سارع الريموك – �ساحة الريجة

     حو�س بال�س
+

 963 11 6212241
دم�سق - اتو�سرتاد درعا – مقابل التاون �سنرت 

     دوما
+

 963 11 5750766
دم�سق - دوما 

     م�سروع دمر
+

 963 11 3123671
دم�سق - م�سروع دمر – �سوق ال�سام املركزي

حلريقة
     ا

+
 963 11 2260222

حلريقة
دم�سق – �ساحة ا

     جرمانا
+

 963 11 5615020
دم�سق – �ساحة الرئي�س

     ق�ساع
+

 963 11 4430195
دم�سق – برج الرو�س

     املزة
+

 963 11 6117086
جلالء 

دم�سق – املزة – مقابل نادي ا

     التجارة   
+

963 11 4434210
دم�سق – كورني�س التجارة

     الفردو�س
+

 963 11 2327081
دم�سق – �سارع الفردو�س- امتداد �ساحة املحافظة

ين
     الزبدا

+
 963 11 7111792

ين – �سارع املحطة – مقابل نقابة املهند�سني 
الزبدا

     م�ساكن برزة
 +

 963 11 5117774
دم�سق – م�ساكن برزة – مقابل م�سفى حامي�س
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جارة والتمويل/�سورية 
يل للت

ف الدو
امل�سر

ا�سم الفرع
ف

الهات
العنوان

     حم�س
+

 963 31 2485979
حم�س - مبنى خزانة تقاعد املهند�سني

     طرطو�س
+

 963 43 321355
ف

طرطو�س - �سارع امل�سار

     في�سل
+

 963 21 2262303
حلب - �سارع امللك في�سل – مقابل كني�سة جورج �سامل

     ال�سرياتون 
+

 963 21 2125303
حلب - فندق ال�سرياتون 

جلميلية
     ا

+
 963 21 2231945

جلميلية
حلب – ا

جنار
     ال�سيخ 

+
 963 21 4712860

جنار - املدينة ال�سناعية 
حلب - ال�سيخ 

     �سهباء مول
+

 963 21 2520092
حلب – �سهباء مول

     درعا
+

 963 15 210291
درعا – �سارع هنانو

     حماة
+

 963 33 2243100
حماة - �سارع العلمني

حمردة
     

+
 963 33 4731072

حمردة الريا�سي
حمردة – �سارع غادة �سعاع -  بجانب نادي 

حماة – 

حل�سكة
     ا

+
 963 52 316543

حل�سكة – �ساحة الرئي�س – �سارع �سالح الدين
ا

     الالذقية
+

 963 41 459373
الالذقية – �سارع بغداد

     ال�سويداء
+

 963 16 322191
ال�سويداء – �ساحة ت�سرين

     القام�سلي
+

 963 52 431789
القام�سلي – دوار القوتلي 

     دير الزور
+

 963 51 241800
دير الزور- ال�سارع العام – مقابل �سينما الكندي
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جلزائر
جارة والتمويل/ا

لإ�سكان للت
ك ا

بن
ا�سم الفرع

ف
الهات

العنوان
ين

رتو
للك

ربيد ا
ال

لإدارة العامة
ا

 +
 2

1
3

 2
1

 9
1

8
8

8
1

يل اإبراهيم
حمد واكد – دا

1 �سارع اأ
جلزائر – 6

ا
  w

w
w

.h
o

u
sin

gb
a
n

k
d

z.co
m

ين: 
رتو

لإلك
املوقع ا

 h
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u
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a
n

k
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o

u
sin
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a
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d

z.co
m

يل اإبراهيم
 دا

+
213 21 918787

يل اإبراهيم
جلزائر – 16 �سارع اأحمد واكد – دا

ا
A

gence-101@
housingbankdz.com

 البليدة
+

213 25 311310
ف – البليدة 

حممد بو�سيا
جلزائر – 92 �سارع 

ا
A

gence-102@
housingbankdz.com

 وهران
+

213 41 342704
جلزائر – 10 �سارع تعاونية الباهي/ حي ال�سالم – وهران

ا
A

gence-103@
housingbankdz.com

 �سطيف
+

213 36 834953
جلزائر – 20 �سارع اأول نوفمرب 1954 – �سطيف

ا
A

gence-104@
housingbankdz.com

 دار البي�ساء
+

213 21 754684
حممد خمي�ستي – دار البي�ساء

جلزائر – 59 �سارع 
ا

A
gence-105@

housingbankdz.com

يل / لندن
لأردن الدو

ك ا
بن

+
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جارة والتمويل
لإ�سكان للت

ك ا
ت التابعة لبن

ال�سركا

ا�سم ال�سركة
ف

الهات
العنوان

املوقع 
ين

رتو
لإلك

ا
ربيد 

ال
ين

رتو
لإلك

ا

املتخ�س�سة للتاأجري التمويلي
+

962 6 5521230
اأم اأذينة – �سارع �سعد بن اأبي وقا�س – عمارة 41 – مبنى بنك الإ�سكان 

للتجارة والتمويل / �س.ب 1174 عمان – 11118
w

w
w

.slcjo.com
slc@

hbtf.com
.jo

يل
يل الدو

املركز املا
+

962 6 5696724
جممع بنك الإ�سكان - الطابق الثاين 

ال�سمي�ساين – 
�س.ب 940919 عمان – 11194 

w
w

w
.ifc.com

.jo
info@

ifc.com
.jo

خلدمات 
الأردنية لال�ستثمارات العقارية وا

التجارية 
  +

962 6 5005555
حلايك - مبنى الأمانة �سابقًا - الطابق ال�سابع

جبل عمان - طلوع ا
w

w
w

.hbtf.com
info@

hbtf.com
.jo

ب التمثيل
مكات

ب
ا�سم املكت

ف
الهات

العنوان
ين

رتو
لإلك

ربيد ا
ال

مكتب متثيل طرابل�س / ليبيا
+

218 213350610
91270 طرابل�س - برج الفاحت - الربج الول - الطابق 15 - مكتب 155 - �س.ب 

hbtfly@
yahoo.com

مكتب متثيل اأبو ظبي / الإمارات
+

971 26268855
يل حمودة بن علي - الطابق 12 -  �سارع ال�سيخ خليفة / �س.ب 44768 

اأبو ظبي - بناية معا
hbtf@

eim
.ae

مكتب متثيل بغداد / العراق
+

964 17182027
حملة رقم 929 �سارع 30 – رقم البناية 108 حي بابل

بغداد - �سارع العر�سات الهندية - 
hbiraq@

yahoo.com










