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� دليل البنوك العاملة في االردن 2014

روؤيتنا

املحافظ����ة عل����ى دورنا الري����ادي بكوننا من اأكفاأ جمعي����ات البنوك يف املنطقة من حي����ث تقدمي اخلدمات 

ع�ساء لدعم قدراتها ومتكينها من تعظيم م�ساهماتها يف حتقيق  التنمية امل�ستدامة يف اململكة. للبنوك الأ

ر�سالتنا

ع�ساء،  ن�سع���ى اإىل الرتق���اء بالعم���ل امل�س���ريف والنهو����ض ب���ه، وذلك من خ���ال رعاي���ة م�سالح البن���وك الأ

خرين، وتطوير اأ�ساليب اأداء اخلدمات امل�سرفية،  وحتقيق اأعلى درجات التن�سيق فيما بينهم ومع ال�سركاء الآ

إتباع نظم واإجراءات موحدة لهذه الغاية. وحتديثها، وتر�سيخ مفاهيم العمل امل�سريف واأعرافه، وا

قيــمــنا
ع�ساء بروح الفري���ق الواحد مبا فيه من خدم���ة للمجتمع والقت�ساد    العمــل امل�ســرك: نعمل م���ع الأ

الوطني.

ف�سل املمار�سات العاملية.   التطور واحلداثة: ن�سعى لتطوير اأ�ساليب اأداء اخلدمات امل�سرفية وفقاً لأ

ع�ساء وي�سف���ي على خدماتهم  فكار اخلاق���ة مبا يخدم الأ   البتــكار والتميــز: نعمل عل���ى تطوير الأ

طابع اجلودة والتميز.

  النزاهة وال�سفافية: نقل املعرفة وتبادل املعلومات وفق اأعلى درجات النزاهة وال�سفافية.

  املهنية:  منار�ض عملنا باحرتافية عالية وتغطية �ساملة واإحاطة تامة لكل ما يحدث يف البيئة امل�سرفية 

ردنية والعربية والعاملية. الأ

  امل�سداقية: نتبع نهج الدقة واملوثوقية ونتحرى عن م�سادر معلوماتنا بدقة عالية.

  ال�ستمرارية يف التعلم والتدريب: نعمل على الرتقاء بامل�ستوى العلمي و العملي ومواكبة كل ما 

ردين. هو جديد يف املجالت امل�سرفية واملالية لكافة العاملني يف اجلهاز امل�سريف الأ



�

ردن جمل�س اإدارة جمعية البنوك يف الأ

إدارة اجلمعية كما يف نهاية عام 2013 من اأ�سحاب املعايل والعطوفة وال�سعادة التالية اأ�سماوؤهم:  يتكون جمل�ض ا

ردين / رئي�ساً - معايل ال�سيد با�سم خليل ال�سامل / بنك املال الأ

- معايل ال�سيدة ناديه ال�سعيد / بنك الحتاد/ نائباً للرئي�ض

- �سعادة ال�سيد نعمة �سباغ  / البنك العربي / ع�سواً

�سكان للتجارة والتمويل / ع�سواً - �سعادة ال�سيد عمر ملح�س / بنك الإ

ردين الكويتي / ع�سواً �سمر / البنك الأ - �سعادة ال�سيد حممد يا�سر الأ

ردن / ع�سواً - �سعادة ال�سيد �ساكر فاخوري / بنك الأ

- �سعادة ال�سيد كمال البكري / بنك القاهرة عمان / ع�سواً

ردين / ع�سواً - �سعادة ال�سيد مهدي عالوي/ البنك التجاري الأ

- �سعادة ال�سيد كرو�سي زكريان/ بنك الكويت الوطني / ع�سواً

ردين / ع�سواً مراقباً  - عطوفة الدكتور ماهر ال�سيخ ح�سن / البنك املركزي الأ

املدير العام

الدكت�ور عديل قندح
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ع�ساء  البنوك الأ

ردن وذلك مبوجب نظام جمعية البنوك يف الردن  تعترب الع�صوية يف اجلمعية الزامية جلميع البنوك الردنية وفروع البنوك غري الردنية العاملة يف الأ

ع�صاء يف اجلمعية:  رقم )35( ل�صنة 2005 ال�صادر مبوجب قانون البنوك رقم )28( ل�صنة 2000. وفيما يلي ا�صماء وعناوين البنوك الأ

ردنية:  اأوًل: البنوك الأ

املوقع اللكرتوينتاريخ التاأ�سي�ض ا�سم الع�سوالرقم

1930www.arabbank.com.joالبنك العربي 1

ردين 2 هلي الأ 1956www.ahli.comالبنك الأ

1960www.cab.joبنك القاهرة عمان 3

ردن 4 1960www.bankofjordan.comبنك الأ

�صكان للتجارة والتمويل 5 1974www.hbtf.comبنك الإ

ردين الكويتي 6 1977www.jordan-kuwait-bank.comالبنك الأ

ردين7 1978www.ajib.comبنك ال�صتثمار العربي الأ

ردين8 1978www.jcbank.com.joالبنك التجاري الأ

ردين 9 �صالمي الأ 1978www.jordanislamicbank.comالبنك الإ

1989www.jifbank.comالبنك ال�صتثماري10

ردن 11 1989www.arabbanking.com.joبنك املوؤ�ص�صة العربية امل�صرفية الأ

1991www.unionbankjo.comبنك الحتاد 12

ردن 13 1993www.sgbj.com.joبنك �صو�صيته جرنال / الأ

ردين14 1996www.capitalbank.joبنك املال الأ

�صالمي الدويل 15 1997www.iiabank.com.joالبنك العربي الإ

�صالمي 16 ردن دبي الإ 2009www.jdib.joبنك الأ

ردنية:   ثانيًا: البنوك غري الأ

املوقع اللكرتوين�سنة الرتخي�ض ا�سم الع�سوالرقم

1HSBC1949www.jordan.hsbc.com

1951www.arakari.com.joالبنك العقاري امل�صري العربي 2

1957www.rafidain-bank.orgم�صرف الرافدين 3

1974www.citibank.com/jordan�صيتي بنك 4

2002www.standardchartered.comبنك �صتاندرد ت�صارترد5

2004www.audi.com.lbبنك عودة 6

2004www.nbk.comبنك الكويت الوطني 7

2004www.blom.com.lbبنك لبنان واملهجر 8

2009www.nbad.comبنك اأبو ظبي الوطني9

2011www.alrajhibank.com.joم�صرف الراجحي10
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الرقماملحتويات

دارة 13كلمة رئي�س جمل�س الإ

15كلمة املدير العام

17جمعية البنوك يف الردن

ردنية التجارية اأول: البنوك الأ

27البنك العربي

ردين هلي الأ 37البنك الأ

47بنك القاهرة عمان

ردن 59بنك الأ

�سكان للتجارة والتمويل 71بنك الإ

ردين الكويتي 85البنك الأ

ردين 95بنك ال�ستثمار العربي الأ

ردين 105البنك التجاري الأ

113البنك ال�ستثماري

ردن 125بنك املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية / الأ

133بنك الحتاد

ردن 143بنك �سو�سيته جرنال / الأ

ردين 151بنك املال الأ

�سالمية ثانيًا: البنوك الإ

ردين �سالمي الأ 161البنك الإ

�سالمي الدويل 171البنك العربي الإ

�سالمي ردن دبي الإ 179بنك الأ

185م�سرف الراجحي

جنبية التجارية ثالثًا: البنوك الأ

193البنك العقاري امل�سري العربي

199م�سرف الرافدين

ردن 203�ستي بنك ن . اأ  -  الأ

209بنك �ستاندرد ت�سارترد

215بنك عودة

ردن 221بنك الكويت الوطني  -  الأ

227بنك لبنان واملهجر

235بنك اأبو ظبي الوطني
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ردن لعام 2014«، والذي ياأتي ملواكبة التطورات  ردن اأن ت�سع بني اأيديكم »دليل البنوك العاملة يف الأ ي�سر جمعية البنوك يف الأ

واأهم  موظفيها،  وعدد  التنفيذية  إداراتها  وا إداراتها  ا جمال�ض  �سعيد  على  اململكة  يف  البنوك  �سهدتها  التي  الكبرية  والتغريات 

خدمتها، وانت�سارها اجلغرايف داخل الردن. 

ردن، مبا فيها ملحة عن كل بنك، واأ�سماء اأع�ساء جمال�ض  ويت�سمن الدليل على اأهم واأحدث املعلومات املتعلقة بالبنوك يف الأ

التي يقدمها كل بنك من  هم اخلدمات  اإ�سافة لأ  ،2013 التنفيذية يف كل بنك، وعدد املوظفني يف نهاية عام  دارات  دارة والإ الإ

البنوك العاملة يف اململكة. كما ا�ستمل الدليل على البيانات املالية للبنوك مبا فيها قائمة املركز املايل وقائمة الدخل لل�سنوات 

خرية )2011-2013(، وا�ستعر�ض النت�سار اجلغرايف لفروع البنوك يف حمافظات اململكة، وبيانات الت�سال املتعلقة بكل  الثاث الأ

فرع من تلك الفروع. 

ردن، واأن يحمل يف �سفحاته الفائدة  إذ ن�سدر هذا الدليل لناأمل اأن يكون مرجعاً وافياً ومهماً عن البنوك العاملة يف الأ إننا ا وا

ردن.  املرجوة كمادة تعريفية وتثقيفية واإعامية بحيث تطلع القارئ الكرمي على واقع البنوك يف الأ

إداراتها التنفيذية وكوادر املوظفني لديها  إداراتها وا ع�ساء ممثلة مبجال�ض ا ول ي�سعني يف هذا املقام اإل اأن اأتقدم من بنوكنا الأ

ردن  بكل ال�سكر والتقدير على تعاونهم املثمر والبناء مع اجلمعية. كما اأخ�ض بال�سكر معدي هذا الدليل من جمعية البنوك يف الأ

واأ�سكرهم على جمهودهم املتميز يف اإخراج هذا الدليل حليز الوجود. 

با�سم خليل ال�سامل            

دارة                          رئي�س جمل�س الإ

معايل ال�سيد با�سم خليل ال�سامل

دارة رئي�ص جمل�ص الإ

دارة كلمة رئي�س جمل�س الإ
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ردن، و�سعياً  ردن على توفري اأحدث املعلومات والبيانات املتعلقة بالبنوك العاملة يف الأ انطاقاً من حر�ض جمعية البنوك يف الأ

لتعزيز الوعي امل�سريف ون�سر الثقافة امل�سرفية لدى خمتلف �سرائح عماء البنوك، ارتاأت اجلمعية اأن ت�سدر الطبعة العا�سرة من 

ردن للعام 2014، وذلك بعد م�سي حوايل اأربع �سنوات على اإ�سدار الطبعة التا�سعة يف عام 2010.  دليل البنوك العاملة يف الأ

ردنية والبالغ عددها  ول على البنوك التجارية الأ اأجزء رئي�سية بحيث ت�سمن اجلزء الأ اإىل ثاثة  وقد مت تق�سيم الدليل 

ردن والتي يبلغ عددها اأربعة بنوك، منها ثاثة بنوك  �سامية العاملة يف الأ ثاثة ع�سر بنكاً. اأما اجلزء الثاين فتناول البنوك الإ

جنبية العاملة يف اململكة والتي يبلغ  خري من الدليل البنوك التجارية الأ اأردنية وبنك واحد اأجنبي. وتناول اجلزء الثالث والأ

عددها ثمانية بنوك. 

وت�سمن الدليل على جمموعة متكاملة وقيمة من املعلومات عن كل بنك، مبا فيها ا�سم و�سعار البنك وملحة عنه، واأ�سماء رئي�ض 

دارة واملدير العام / الرئي�ض التنفيذي،  دارة التنفيذية، و�سورة رئي�ض جمل�ض الإ دارة، واأ�سماء القائمني على الإ واأع�ساء جمل�ض الإ

وعدد املوظفني يف كل بنك يف نهاية عام 2013.  كذلك ت�سمن الدليل على البيانات املالية للبنوك والتي ت�سمل قائمة املركز املايل 

�سارة اإىل حر�سنا على اأن تكون البيانات املالية لفروع البنوك  خرية 2011 – 2013، مع الإ وقائمة الدخل خال ال�سنوات الثاثة الأ

ردن فقط ما اأمكن ذلك، اإل يف حالة عدم توفرها لدى البنك اأو يف حالة عدم ح�سولنا عليها �سمن الوقت املحدد. واأخرياً  يف الأ

فقد ا�ستمل الدليل على بيانات النت�سار اجلغرايف للبنوك داخل اململكة مبا يف ذلك عناوين الفروع وبيانات الت�سال بها. 

إننا ناأمل باأن ي�سكل هذا الدليل اإ�سافة نوعية ملن�سورات اجلمعية، واأن يحقق اأهدافه يف تعزيز الوعي والثقافة امل�سرفية، واأن  وا

يلقي مزيداً من ال�سوء على ال�سورة امل�سرقة للبنوك العاملة يف اململكة. 

د. عديل قندح 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

																			املدير العام 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

كلمة املدير العام

الدكتور عديل قندح

املدير العام
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الدكتور عديل قندح

املدير العام

ردين يف عقد ال�سبعينيات من  نظراً للتطورات الكبرية التي �سهدها القطاع امل�سريف الأ

القرن املا�سي، مبا يف ذلك التو�سع الوا�سح يف عدد البنوك والفروع ومنو املوجودات والودائع 

اأ�سبح هناك حاجة لوجود موؤ�س�سة مهنية ت�سم يف ع�سويتها جميع البنوك  والت�سهيات، 

ع�ساء من جهة  الأ البنوك  بني  و�سل  تكون هذه اجلمعية حلقة  بحيث  اململكة  العاملة يف 

وبينها وبني خمتلف اجلهات ذات العاقة من جهة اأخرى. 

ومن هنا تاأ�س�ست جمعية البنوك يف �سهر ت�سرين الثاين من عام 1978، و�سجلت يف ذلك 

 )33( رقم  الجتماعية  والهيئات  اجلمعيات  قانون  حكام  لأ ا�ستناداً  عادية  كجمعية  الوقت 

ل�سنة 1966 وتعدياته. 

ويف عام 2000 �سدر قانون البنوك رقم )28( والذي ن�ست املادة )95( فيه على تاأ�سي�ض 

جمعية ت�سمى جمعية البنوك. ووفقاً لهذا القانون �سدر بتاريخ 2006/3/29 نظام اجلمعية 

2005 لت�سبح اجلمعية منذ ذلك التاريخ موؤ�س�سة مبوجب قانون  اجلديد رقم )35( ل�سنة 

البنوك.  واجلمعية ع�سو يف احتاد امل�سارف العربية.

معايل ال�سيد با�سم خليل ال�سامل

دارة رئي�ص جمل�ص الإ
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دارة رئي�س و اأع�ساء جمل�س الإ

معايل ال�سيد با�سم خليل ال�سامل

ردين بنك املال الأ

دارة رئي�ص جمل�ص الإ

معايل ال�سيدة ناديه ال�سعيد

بنك الحتاد

دارة نائب رئي�ص جمل�ص الإ

�سعادة ال�سيد نعمة �سباغ

البنك العربي

ع�صوًا

�سعادة ال�سيد عمر ملح�س

�صكان للتجارة والتمويل بنك الإ

ع�صوًا

�سمر �سعادة ال�سيد حممد يا�سر الأ

ردين الكويتي البنك الأ

ع�صوًا

�سعادة ال�سيد �ساكر فاخوري

ردن بنك الأ

ع�صوًا

�سعادة ال�سيد كمال البكري

بنك القاهرة عمان

ع�صوًا

�سعادة ال�سيد مهدي عالوي

ردين البنك التجاري الأ

ع�صوًا

�سعادة ال�سيد كرو�سي زكريان

بنك الكويت الوطني

ع�صوًا

عطوفة الدكتور ماهر ال�سيخ ح�سن

ردين البنك املركزي الأ

ع�صوًا مراقبًا

دارة التنفيذية الإ

الدكتور عديل قندح

املدير العام 

ال�سيد با�سم عادي 

دارية مدير دائرة ال�صوؤون املالية والإ

ال�سيد فادي م�سهراوي

مدير دائرة الدرا�صات

ال�سيدة مرام الكايد 

مديرة وحدة التدريب والعالقات العامة	

ال�سيد رامي �ساهني

م�صوؤول وحدة اأنظمة املعلومات
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اأهداف اجلمعية 

تهدف اجلمعية اإىل الرتقاء بالعمل امل�صريف والنهو�ص به من خالل ما يلي:

ع�صاء والتن�صيق فيما بينهم حتقيقا ملنفعتهم امل�صرتكة.   رعاية م�صالح الأ

  تطوير اأ�صاليب اأداء اخلدمات امل�صرفية وحتديثها.

  تر�صيخ مفاهيم العمل امل�صريف واأعرافه واإتباع نظم واإجراءات موحدة لهذه الغاية

هداف تتوىل اجلمعية املهام وال�صالحيات التالية: ويف �صبيل حتقيق هذه الأ

ع�صاء يف جمال عملهم.   تقدمي اخلدمات ال�صت�صارية لالأ

ع�صاء واإيجاد احللول املنا�صبة للم�صاكل التي تواجههم.   بحث الق�صايا امل�صرتكة املتعلقة مبختلف اأوجه اأن�صطة الأ

  التعاون مع البنك املركزي لتحقيق اأهداف ال�صيا�صة النقدية وتبادل وجهات النظر مبختلف الق�صايا امل�صرفية.

ع�صاء باملعلومات املتوافرة لديها.   تبادل اخلربات املتعلقة بالعمل امل�صريف وتزويد الأ

  عقد التفاقيات اجلماعية بني اأع�صائها لتوحيد �صروط التعامل امل�صريف كلما كان ذلك ممكنا بعد موافقة البنك املركزي على ذلك.

  عقد الندوات واملحا�صرات التثقيفية والدورات التدريبية املتعلقة بالق�صايا امل�صرفية والقت�صادية.

  التعاون مع موؤ�ص�صات القطاعني العام واخلا�ص ذات العالقة باأهداف اجلمعية.

جراءات امل�صرفية.   ال�صعي لتوحيد امل�صطلحات والنماذج والإ

ن�صطة امل�صرفية.   اإ�صدار الن�صرات واملطبوعات الدورية التي تتعلق مبختلف الأ

ع�صاء.   جمع املعلومات والوثائق والإح�صاءات املتعلقة بالعمل امل�صريف واإعداد الدرا�صات والبحوث بهذا ال�صاأن وتعميمها على الأ

  تقدمي القرتاحات لتطوير الت�صريعات امل�صرفية والقت�صادية بالتن�صيق مع البنك املركزي.

  اإقامة عالقات التعاون بينها وبني الهيئات واجلمعيات امل�صرفية العربية والدولية.

  اإ�صدار ميثاق �صلوكيات للعمل امل�صريف.

  اإقامة مركز حتكيم بني البنوك.

جلان اجلمعية 

ردن يف تنفيذ جزء من مهامها واأعمالها على جمموعة من اللجان الدائمة  كغريها من جمعيات البنوك العربية والدولية، تعتمد جمعية البنوك يف الأ

ع�صاء لبحث موا�صيع حمددة �صمن اخت�صا�صاتها، وتقوم اللجان بتقدمي تقاريرها اإىل املدير  واملتخ�ص�صة والتي يتم ت�صكيلها من كوادر البنوك الأ

دارة واأحيانًا يتم عر�صها  العام للجمعية تت�صمن النتائج والتو�صيات بخ�صو�ص املوا�صيع التي مت بحثها، والذي يقوم بدوره برفعها اإىل رئي�ص جمل�ص الإ

مر ذلك، ومن ثم يتم ا�صتكمال باقي التو�صيات من خالل خماطبة اجلهات ذات العالقة حول املوا�صيع املبحوثة.  دارة اإذا تطلب الأ على جمل�ص الإ

ويوجد يف اجلمعية حاليًا اللجان التالية:

  جلنة ال�صوؤون القانونية/املالية/مكافحة غ�صيل الموال/المتثال/ادارة املخاطر

  جلنة �صوؤون العالقات العامة والتدريب واملوارد الب�صرية

  جلنة امن و خماطر املعلومات

  جلنة تقنية املعلومات

  جلنة �صوؤون اخلزينة وال�صتثمار والئتمان والدرا�صات

  جلنة �صوؤون اجهزة ال�صراف اليل

  �صباط الرتباط 
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ع�ساء  البنوك الأ

ردن وذلك مبوجب نظام جمعية البنوك يف الردن  تعترب الع�صوية يف اجلمعية الزامية جلميع البنوك الردنية وفروع البنوك غري الردنية العاملة يف الأ

ع�صاء يف اجلمعية:  رقم )35( ل�صنة 2005 ال�صادر مبوجب قانون البنوك رقم )28( ل�صنة 2000. وفيما يلي ا�صماء وعناوين البنوك الأ

ردنية:  اأوًل: البنوك الأ

املوقع اللكرتوينتاريخ التاأ�سي�ض ا�سم الع�سوالرقم

1930www.arabbank.com.joالبنك العربي 1

ردين 2 هلي الأ 1956www.ahli.comالبنك الأ

1960www.cab.joبنك القاهرة عمان 3

ردن 4 1960www.bankofjordan.comبنك الأ

�صكان للتجارة والتمويل 5 1974www.hbtf.comبنك الإ

ردين الكويتي 6 1977www.jordan-kuwait-bank.comالبنك الأ

ردين7 1978www.ajib.comبنك ال�صتثمار العربي الأ

ردين8 1978www.jcbank.com.joالبنك التجاري الأ

ردين 9 �صالمي الأ 1978www.jordanislamicbank.comالبنك الإ

1989www.jifbank.comالبنك ال�صتثماري10

ردن 11 1989www.arabbanking.com.joبنك املوؤ�ص�صة العربية امل�صرفية الأ

1991www.unionbankjo.comبنك الحتاد 12

ردن 13 1993www.sgbj.com.joبنك �صو�صيته جرنال / الأ

ردين14 1996www.capitalbank.joبنك املال الأ

�صالمي الدويل 15 1997www.iiabank.com.joالبنك العربي الإ

�صالمي 16 ردن دبي الإ 2009www.jdib.joبنك الأ

ردنية:   ثانيًا: البنوك غري الأ

املوقع اللكرتوين�سنة الرتخي�ض ا�سم الع�سوالرقم

1HSBC1949www.jordan.hsbc.com

1951www.arakari.com.joالبنك العقاري امل�صري العربي 2

1957www.rafidain-bank.orgم�صرف الرافدين 3

1974www.citibank.com/jordan�صيتي بنك 4

2002www.standardchartered.comبنك �صتاندرد ت�صارترد5

2004www.audi.com.lbبنك عودة 6

2004www.nbk.comبنك الكويت الوطني 7

2004www.blom.com.lbبنك لبنان واملهجر 8

2009www.nbad.comبنك اأبو ظبي الوطني9

2011www.alrajhibank.com.joم�صرف الراجحي10
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ردن كما يف 31 كانون الول لل�سنوات 2011 و2012 و2013	 املوقف املايل جلمعية البنوك يف الأ

201320122011دينار اأردين

ت
دا

و
ج

و
مل
ا

1,0001,0001,000نقد يف ال�صندوق

1,902,9931,815,0181,783,164نقد لدى البنوك

26,08410,52320,098ذمم مدينه 

1,1321,1321,132تاأمينات م�صرتدة 

4,9192,9573,230م�صاريف مدفوعة مقدمًا 

1,936,1281,830,6301,808,624جمموع املوجودات املتداولة

2,366,4032,348,5982,327,653التكلفة

(796,860)(851,640)(908,958)ال�صتهالك املرتاكم

1,457,4451,496,9581,530,793�صايف القيمة الدفرتية للموجودات غري املتداولة 

3,393,5733,327,5883,339,417جمموع املوجودات

م
ك

رتا
مل
 ا

ر
ف

و
ل
وا

ت 
با

و
طل

مل
ا

9,41215,14410,628بنك دائن

3,54583020,559ذمم دائنة

-1,5672,041اأمانات �صريبة دخل م�صتخدمني ومبيعات 

5,5187,2161,707م�صاريف م�صتحقة وغري مدفوعة

20,04225,23132,894جمموع املطلوبات املتداولة

45,03036,76929,315خم�ص�ص تعوي�ص ترك اخلدمة

الوفر املرتاكم

3,328,5013,270,1553,226,667الوفر املدور

50,541(4,567)-وفر)عجز( ال�صنة – بيان ب

3,328,5013,265,5883,277,208جمموع الوفر املراكم

3,393,5733,327,5883,339,417جمموع املطلوبات والوفر املراكم
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ول 2011 و2012 و2013 ردن لل�سنوات املنتهية يف 31 كانون الأ يرادات وامل�سروفات جلمعية البنوك يف الأ بيان الإ

201320122011دينار اأردين

ت 
فا

و
ر

�س
مل
وا

ت 
دا

را
ي

لإ
ا

485,057454,065457,823ر�صوم ا�صرتاك 

70,87072,42366,012فوائد بنكية 

9701,5501,500اإيراد قاعات 

200210198اإيرادات اأخرى 

يرادات  557,097528,248525,533جمموع الإ

45,95248,20777,884اإيرادات املجلة 

(50,940)(44,295)(45,389)يطرح: م�صاريف املجلة 

5633,91226,944ربح جملة البنوك 

37,25035,65067,233اإيراد دورات تدريبية و ندوات 

(44,321)(26,015)(12,074)يطرح: م�صاريف دورات تدريبية وندوات  

25,1769,63522,912ربح دورات تدريبية  و ندوات

-8,600-ايراد دليل اخلدمات و املنتجات

-(11,610)-يطرح: م�صاريف دليل اخلدمات و املنتجات

-(3,010)-ربح)خ�سارة(دليل اخلدمات و املنتجات

يرادات وربح )خ�سارة( جملة البنوك والدورات والندوات والدليل 582,836538,785575,389جمموع الإ

(524,848)(543,352)(519,873)يطرح: م�صاريف ادارية وعمومية   

50,541(4,567)62,963وفر)عجز ( ال�سنة املتحقق – بيان اأ 

بيانات الت�سال باجلمعية

ردن جمعية البنوك يف الأ

عمان - وادي �سقره - �سارع مو�سى بن ن�سري-بناية 62

ردن �ض. ب. 926174 عمان 11190 الأ

هاتف : 5662258 , 5669328

فاك�ض : 5687011 , 5684316

info@abj.org.jo:الربيد اللكرتوين

www.abj.org.jo:املوقع اللكرتوين







25 دليل البنوك العاملة في االردن 2014

اأول: البنوك التجارية الردنية
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ال�سيد نعمه اليا�س �سباغ 

املدير العام التنفيذي

ردن، مقراً له  يف العام 1930 وهو ميتلك  تاأ�س�ض البنك العربي والذي يتخذ من عمان، الأ

حالياً اأكرب �سبكة م�سرفية عربية عاملية ت�سم ما يزيد عن 600 فرع يف 30 بلد موزعة عرب 

�سواق واملراكز املالية الرئي�سية يف العامل  خم�ض قارات كما ويحظى البنك بح�سور بارز يف الأ

مثل لندن ودبي و�سنغافورة وجنيف وباري�ض وفرانكفورت و�سيدين والبحرين.

و يقدم البنك العربي جمموعة وا�سعة من املنتجات واخلدمات امل�سرفية وجدت لتلبية 

فراد وال�سركات وغريها من املوؤ�س�سات املالية العاملية. و ت�سمل هذه اخلدمات  احتياجات الأ

فراد وخدمات ال�سركات واملوؤ�س�سات املالية  امل�سرفية املجالت التالية: اخلدمات امل�سرفية لاأ

واأعمال اخلزينة.

ال�سيد �سبيح طاهر امل�سري

دارة رئي�ص جمل�ص الإ
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ال�سيد �سبيح طاهر دروي�س امل�سري

دارة رئي�ص جمل�ص الإ

ال�سيد �سمري فرحان قعوار

دارة نائب رئي�ص جمل�ص الإ

ال�سادة وزارة مالية اململكة العربية ال�سعودية 

وميثلها ال�صيد �صالح بن �صعد بن عبداهلل املهنا

دارة ع�صو جمل�ص الإ

ال�سيدة نازك اأ�سعد احلريري

دارة ع�صو جمل�ص الإ

ال�سادة املوؤ�س�سة العامة لل�سمان الجتماعي

وميثلها ال�صيد ابراهيم يو�صف عز الدين 

دارة ع�صو جمل�ص الإ

ال�سيد ريا�س برهان كمال

دارة ع�صو جمل�ص الإ

ال�سيد حممد احمد احلريري

دارة ع�صو جمل�ص الإ

ال�سيد وهبة عبداهلل متاري

دارة ع�صو جمل�ص الإ

ال�سادة موؤ�س�سة عبد احلميد �سومان

يراين”	 وميثلها ال�صيد خالد اأني�ص “زند الإ

دارة ع�صو جمل�ص الإ

الدكتور عمر »اأحمد منيف« الرزاز 

دارة ع�صو جمل�ص الإ

ال�سيد ب�سام وائل ر�سدي كنعان

دارة ع�صو جمل�ص الإ

دارة التنفيذية الإ

     

ال�سيد نعمه اليا�س �سباغ

املدير العام التنفيذي

ال�سيدة رنده حممد ال�سادق

نائب املدير العام التنفيذي

ال�سيد غ�سان حنا ترزي

دارة  نائب رئي�ص تنفيذي- اأمني �صر جمل�ص الإ

مدير ادارة اأمانة ال�صر وال�صتثمارات وعالقات امل�صتثمرين

ال�سيد مروان ن�ساأت ريال

نائب رئي�ص تنفيذي - مدير ادارة املوارد الب�صرية

ال�سيد حممد عبدالفتاح الغنمة

نائب رئي�ص تنفيذي – مدير ادارة الئتمان

ال�سيد عمر بن عمر بوحديبة

نائب رئي�ص تنفيذي -

مدير ادارة العمال امل�صرفية لل�صركات واملوؤ�ص�صات املالية

ال�سيد حممد مو�سى »حممد عي�سى«

نائب رئي�ص تنفيذي- مدير منطقة الردن

ال�سيد جورج فوؤاد احلاج

نائب رئي�ص تنفيذي – مدير ادارة املخاطر

ال�سيد مايكل ماتو�سيان

نائب رئي�ص تنفيذي

مدير ادارة مراقبة اللتزام باملتطلبات الرقابية

ال�سيد نعيم را�سم احل�سيني

نائب رئي�ص تنفيذي – مدير ادارة اخلدمات امل�صرفية لالفراد

ال�سيد فادي جوزف زوين

نائب رئي�ص تنفيذي – مدير ادارة التدقيق الداخلي

ال�سيد با�سم علي عبداهلل المام

مدير ادارة ال�صوؤون القانونية

ال�سيد انطونيو مانكوزو مار�سيلو

نائب رئي�ص تنفيذي – مدير ادارة اخلزينة

ال�سيد داود حممد داود الغول

نائب رئي�ص تنفيذي – املدير املايل

ال�سيد اميان جمال ال�سحار

نائب رئي�ص تنفيذي - مدير دائرة اأمانة ال�صر

دارة رئي�س و اأع�ساء جمل�س الإ
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عدد املوظفني و امل�ستخدمني كما يف نهاية عام 2013

بلغ عدد موظفي البنك العربي �ص م ع 6249 موظف يف نهاية عام 2013.  

اأهم اخلدمات التي يقدمها البنك 

البنك جمموعة متكاملة من  بتلبية احتياجات عمالئه ومتطلباتهم عرب خمتلف القطاعات. حيث يقدم  العربي اهتمامًا كبريًا وم�صتمرًا  البنك  يويل 

فراد وال�صركات والوكالت احلكومية وكذلك  املوؤ�ص�صات املالية العاملية.  اخلدمات واحللول امل�صرفية املوجهة لالأ

عمال امل�سرفية لل�سركات واملوؤ�س�سات املالية   الأ

عمال امل�صرفية لل�صركات واملوؤ�ص�صات املالية يف البنك العربي بقدرتها على تلبية الحتياجات التمويلية ملجموعة متنوعة من العمالء يف   متتاز الأ

خمتلف املناطق من خالل �صبكة عاملية منت�صرة عرب خم�ص قارات باأكرث من 600 فرع وتغطية ت�صمل 30 دولة، حيث تقدم باقة متنوعة من املنتجات 

واخلدمات املناف�صة واجلودة العالية يف التنفيذ.

قرا�ص التجاري وخدمات التمويل واإتاحة الت�صهيالت واخلدمات ال�صت�صارية للم�صاريع وتنظيم توحيد القرو�ص واملعامالت  وت�صم هذه اخلدمات الإ

قرا�ص اجلماعي وغريها.  موال امل�صرتكة كاكتتاب الديون والإ امل�صرفية العاملية اإ�صافة اإىل خدمات اأ�صواق التمويل وروؤو�ص الأ

كما ويقدم البنك العربي لعمالئه من ال�صركات اخلدمة امل�صرفية عرب النرتنت لل�صركات )خدمةCorporate@Arabi ( والتي متكنهم 

نرتنت.  �صافة اإىل حلول التمويل التجاري عرب الإ من اإدارة حت�صيالتهم ومدفوعاتهم النقدية وغريها من اخلدمات، بالإ

كذلك ي�صتمل نطاق اخلدمات التمويلية يف البنك العربي على متويل ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة وذلك من خالل وحدة متخ�ص�صة تقدم حلول 

م�صرفية ومتويلية �صاملة لهذا القطاع مبنية على احتياجات ومتطلبات ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة من اأجل متكينها من النمو والتطور وبالتايل 

تعزيز م�صاهمتها بالقت�صاد املحلي.  

فراد   اخلدمات امل�سرفية لالأ

 يوفر البنك العربي جمموعة متنوعة من اخلدمات امل�صرفية ال�صخ�صية لتلبية خمتلف الحتياجات.  وت�صمل هذه اخلدمات احل�صابات اجلارية  

موال وتبديل  العمالت اإ�صافة اإىل البطاقات  �صكان ومتويل ال�صيارات وحتويل الأ جل والقرو�ص ال�صخ�صية وقرو�ص الإ وح�صابات التوفري والودائع لأ

الئتمانية باأنواعها و مزاياها املتعددة التي ت�صمل برامج املكافاآت و برنامج الت�صديد املريح . 

طفال وال�صباب  فراد ت�صمل الأ  كما ويقدم البنك جمموعة من الربامج امل�صرفية التي توفر جمموعة متكاملة من املزايا  ل�صرائح خمتلفة من الأ

واأ�صحاب الدخل املتو�صط  و املرتفع و منها على �صبيل املثال برنامج عربي برمييوم الذي مينح العمالء جمموعة من املزايا  واملوظفني واملهنيني 

�صافة اىل م�صوؤول عالقة متخ�ص�ص خلدمتهم ، و برنامج اإيليت الذي يوفر خدمة م�صرفية �صخ�صية مت ت�صميمها خ�صي�صا  اخلا�صة والتف�صيلية بالإ

لتمييز العمالء وتلبية احتياجاتهم و ا�صلوب حياتهم . 

�صافة اإىل اخلدمات امل�صرفية  ويقدم البنك العربي خدماته لعمالئه من خالل �صبكة  قنواته امل�صرفية ال�صاملة والتي ت�صم �صبكة فروعه الوا�صعة بالإ

جهزة اخللوية الذكية التي مت اإطالقها موؤخرا  لكرتونية  كاخلدمة امل�صرفية عرب النرتنت و اخلدمة امل�صرفية الهاتفية و اخلدمة امل�صرفية عرب الأ الإ

يل التي تتيح لعمالء البنك اإجناز معامالتهم امل�صرفية يف اأي وقت ومن اأي مكان. و اأجهزة ال�صراف الآ

  اخلزينة

�صافة اإىل  جنبية وخماطر �صعر الفائدة بالإ تلعب اخلزينة يف البنك العربي دورًا حيويًا يف اإدارة ال�صيولة واإدارة املخاطر املتعلقة بتداول العمالت الأ

دورها بتلبية احتياجات عمالء البنك العربي من خالل تقدمي خدمات ا�صت�صارية وخدمات تنفيذ املعامالت دوليًا.

كما ويعمل البنك العربي من خالل دائرة اخلزينة وفروعه املختلفة على م�صاعدة عمالء البنك على حماية دخلهم وميزانياتهم العمومية من تقلبات 

ال�صوق. 
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قائمة املركز املايل* للبنك العربي �س م ع كما هي يف 31 كانون الول لل�سنوات 2011 و 2012 و 2013	

ردنية  201320122011باآلف الدنانري الأ

ت
دا

و
ج��

و
مل
ا

4,331,0963,354,4023,964,882نقد واأر�صدة لدى بنوك مركزية

2,676,4054,044,3073,415,545اأر�صدة لدى بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية

241,943232,417361,490اإيداعات لدى بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية

176,900322,742223,808موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

8,36914,4991,357م�صتقات مالية - قيمة عادلة موجبة

10,539,2569,937,59710,003,554ت�صهيالت ائتمانية مبا�صرة بالتكلفة املطفاأة

خر 205,461288,252357,532موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ال�صامل الآ

4,697,9694,057,1704,032,873موجودات مالية اأخرى بالتكلفة املطفاأة

1,123,7191,119,5061,060,196ا�صتثمار يف �صركة تابعة وحليفة

200,619206,860210,637موجودات ثابتة

313,149316,906271,369موجودات اأخرى

23,48617,75818,242موجودات �صريبية موؤجلة

24,538,37223,912,41623,921,485جمموع املوجودات

ني
م

ه
سا

�
مل
 ا

ق
و

ق
ح

و
ت 

با
و

طل
مل
ا

1,752,7002,172,5352,512,210ودائع بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية

15,794,04715,015,86514,682,026ودائع عمالء

2,449,6212,346,9982,021,692تاأمينات نقدية

10,01219,0115,590م�صتقات مالية - قيمة عادلة �صالبة

358,155-1,500اأموال مقرت�صة

123,12195,93597,607خم�ص�ص �صريبة الدخل

80,26674,28175,612خم�ص�صات  اأخرى

366,258307,798344,781مطلوبات اأخرى

5,4334,48210,288مطلوبات �صريبية موؤجلة

20,582,95820,036,90520,107,961جمموع املطلوبات

534,000534,000534,000راأ�ص املال املدفوع

859,626859,626859,626عالوة اإ�صدار

421,741375,885340,744احتياطي اإجباري

614,920614,920614,920احتياطي اختياري

1,066,6741,066,6741,066,674احتياطي عام

200,468200,468200,468احتياطي خماطر م�صرفية عامة

14,37136,39342,476احتياطي ترجمة عمالت اأجنبية

(39,397)(98,490)(182,357)احتياطي تقييم ا�صتثمارات

425,971286,035194,013اأرباح مدورة

3,955,4143,875,5113,813,524جمموع حقوق امل�ساهمني

24,538,37223,912,41623,921,485جمموع املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

ردن فقط.  *ماحظة: متثل البيانات املن�سورة اأعاه قائمة املركز املايل للبنك العربي �ض م ع ولي�ض لفروع الأ
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ول 2011 و2012 و2013 قائمة الدخل * للبنك العربي �س م ع لل�سنوات املنتهية يف 31 كانون الأ

ردنية 201320122011باآلف الدنانري الأ

ت
دا

را
ي

لإ
ا

1,027,810954,607847,331فوائد دائنة

438,103408,676341,428ينزل: فوائد مدينة

589,707545,931505,903�سايف اإيراد الفوائد

162,846151,231153,941�صايف اإيراد العمولت

752,553697,162659,844�سايف اإيراد الفوائد والعمولت

جنبية 17,70437,70536,511فروقات العمالت الأ

(1,274)5,4455,845اأرباح )خ�صائر( موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل 

خر 6,3706,0373,693توزيعات نقدية من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل ال�صامل الآ

73,35076,00170,936توزيعات نقدية من اأرباح �صركات تابعة وحليفة

23,96125,37622,493اإيرادات اأخرى

879,383848,126792,203اإجمايل الدخل

ت
فا

و
ر

�س
مل
ا

191,729184,624183,484نفقات املوظفني

152,605155,655156,976م�صاريف اأخرى

27,24625,30625,721ا�صتهالكات واإطفاءات

36,059126,66883,352خم�ص�ص تدين ت�صهيالت ائتمانية مبا�صرة بالتكلفة املطفاأة

--2,913خم�ص�ص تدين موجودات مالية اأخرى بالتكلفة املطفاأة

10,2684,4608,586خم�ص�صات اأخرى

420,820496,713458,119جمموع امل�سروفات

ة
ن
�س

ل
 ا

ل
خ

د

458,563351,413334,084الربح لل�سنة قبل ال�سريبة

112,33790,07271,083ينزل: م�صروف �صريبة الدخل

346,226261,341263,001الربح لل�سنة

ردن فقط.  *ماحظة: متثل البيانات املن�سورة اأعاه قائمة الدخل للبنك العربي �ض م ع ولي�ض لفروع الأ
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ردن النت�سار اجلغرايف لفروع البنك داخل الأ
				

فرع ابو علندا

عمان - ابو علندا - �سارع احلزام الدائري

�ض.ب 144186 بيادر وادي ال�سري 11814

هاتف 4161451

فاك�ض 4162161

فرع �سوق اخل�سار

عمان – القوي�سمة - جاوا، �سوق اخل�سار اجلديد

�ض.ب 144186 بيادر وادي ال�سري 11814

هاتف 4127360

فاك�ض 4127365

فرع القوي�سمة

عمان – القوي�سمة -�سارع منور احلديد

�ض.ب 144186 بيادر وادي ال�سري 11814

هاتف 4766801

فاك�ض 4766803

فرع اجلاردنز

عمان - تاع العلي -�سارع و�سفي التل

�ض.ب 144186 بيادر وادي ال�سري 11814

هاتف 5535922

فاك�ض 5536923

فرع جبل احل�سني

عمان - جبل احل�سني - �سارع بري ال�سبع

�ض.ب 144186 بيادر وادي ال�سري 11814

هاتف 4640237

فاك�ض 4649337

فرع طارق

عمان – طارق - �سارع طارق

�ض.ب 144186 بيادر وادي ال�سري 11814

هاتف 5054121

فاك�ض 5052143

فرع جبل عمان

عمان - جبل عمان - �سارع زهران

�ض.ب 144186 بيادر وادي ال�سري 11814

هاتف 4629479

فاك�ض 4655812

فرع وادي �سقرة

عمان - وادي �سقرة - �سارع وادي �سقرة

�ض.ب 144186 بيادر وادي ال�سري 11814

هاتف 4617361- 4617362

فاك�ض 4617363

فرع �سارع الرينبو

عمان - جبل عمان - �سارع اأبو بكر ال�سديق

�ض.ب 144186 بيادر وادي ال�سري 11814

هاتف 4613715- 4613716

فاك�ض 5332181

فرع اجلبيهة

عمان – اجلبيهة - �سارع امللكة رانيا

�ض.ب 144186 بيادر وادي ال�سري 11814

هاتف 5332180

فاك�ض 5332181

فرع ابو ن�سري

عمان – اأبون�سري �سارع اأبون�سري

�ض.ب 144186 بيادر وادي ال�سري 11814

هاتف 5654711

فاك�ض 5235672

فرع خلدا

عمان – خلدا  �سارع ال�سهيد جفريات احلويطات �ض.ب 

144186 بيادر وادي ال�سري 11814

هاتف 5235670

فاك�ض 5350653

فرع الدوار اخلام�ض

عمان - الدوار اخلام�ض 72 �سارع زهران 

�ض.ب 144186 بيادر وادي ال�سري 11814

هاتف 5526870

فاك�ض 5536874

فرع الرابية

عمان – الرابية - �سارع �سقلية

�ض.ب 144186 بيادر وادي ال�سري 11814

هاتف 5514041

فاك�ض 5514043

فرع �سارع اجلامعة

ردنية - �سارع امللكة رانيا عمان - اجلامعة الأ

�ض.ب 144186 بيادر وادي ال�سري 11814

هاتف 5659096

فاك�ض 5601909

فرع املدينة الريا�سية

عمان - املدينة الريا�سية - �سارع �سرح ال�سهيد

�ض.ب 144186 بيادر وادي ال�سري 11814

هاتف 5158951

فاك�ض 5157953

فرع �سارع مكة

عمان - �سارع مكة 

�ض.ب 144186 بيادر وادي ال�سري 11814

هاتف 5516524

فاك�ض 5525691

فرع ال�سمي�ساين

عمان – ال�سمي�ساين - �سارع زيد بن �ساكر

�ض.ب 144186 بيادر وادي ال�سري 11814

هاتف 5000000

فاك�ض 5670564

فرع املطار

عمان - مطار امللكة علياء - �سارع املطار 

�ض.ب 144186 بيادر وادي ال�سري 11814

 هاتف 0799002974

فاك�ض 797586896

فرع ال�سويفية

عمان – ال�سويفية - �سارع يعقوب معمر

�ض.ب 144186 بيادر وادي ال�سري 11814

هاتف 5818667

فاك�ض 5818273

فرع �سويلح

عمان – �سويلح - ال�سارع الرئي�سي

�ض.ب 144186 بيادر وادي ال�سري 11814

هاتف 5341626

فاك�ض 5331105
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فرع العلوم التطبيقية

عمان – اأبون�سري - �سارع اأبون�سري

�ض.ب 144186 بيادر وادي ال�سري 11814

هاتف 5232213

فاك�ض 5232501

فرع العبديل

عمان- العبديل - �سارع امللك ح�سني 

�ض.ب 144186 بيادر وادي ال�سري 11814

هاتف 4627271

فاك�ض 4649305

فرع عبدون

عمان – عبدون - �سارع القاهرة

�ض.ب 144186 بيادر وادي ال�سري 11814

هاتف 5922030

فاك�ض 5922032

فرع عمان 

عمان – البلد - �سارع امللك في�سل

�ض.ب 144186 بيادر وادي ال�سري 11814

هاتف 4638161- 4638169

فاك�ض 4649305

فرع اللويبدة

عمان – اللويبدة - �سارع الباعونية

�ض.ب 144186 بيادر وادي ال�سري 11814

هاتف 4638673 

فاك�ض 4649296

فرع ماركا

ول عمان – ماركا - �سارع امللك عبداهلل الأ

�ض.ب 144186 بيادر وادي ال�سري 11814

هاتف  4891008

فاك�ض 4886570

فرع املحطة

عمان – البلد - �سارع املحطة

�ض.ب 144186 بيادر وادي ال�سري 11814

هاتف  4651375

فاك�ض 4651773

فرع جبل التاج

عمان – الريموك - �سارع التاج الرئي�سي

�ض.ب 144186 بيادر وادي ال�سري 11814

هاتف   4750806

فاك�ض 4750808

فرع جبل الن�سر

عمان – الريموك - �سارع ابن العماد احلنبلي

�ض.ب 144186 بيادر وادي ال�سري 11814

هاتف  4918272- 4918273

فاك�ض 4918274

فرع املدينة املنورة

عمان - تاع العلي - �سارع املدينة املنورة

�ض.ب 144186 بيادر وادي ال�سري 11814

هاتف 5505341

فاك�ض 5531644

فرع مرج احلمام

مرية تغريد عمان - مرج احلمام - �سارع الأ

�ض.ب 144186 بيادر وادي ال�سري 11814

هاتف 5714861

فاك�ض 5712751

فرع النزهة

عمان - جبل النزهة - �سارع النزهة

�ض.ب 144186 بيادر وادي ال�سري 11814

هاتف 5687945- 5687946

فاك�ض 5687947

فرع وادي ال�سري

عمان - وادي ال�سري - �سارع البيادر

�ض.ب 144186 بيادر وادي ال�سري 11814

هاتف 5859311

فاك�ض 5823671

فرع جامعة الزيتونة

عمان - �سارع املطار - �سارع املطار 

�ض.ب 144186 بيادر وادي ال�سري 11814

هاتف 4290731

فاك�ض 4290732

فرع الوحدات

عمان – الريموك - �سارع املثنى بن احلارثة

�ض.ب 144186 بيادر وادي ال�سري 11814

هاتف  4771122- 4771123

فاك�ض 4744572

فرع ال�سرفية

عمان – الريموك - �سارع التاج

�ض.ب 144186 بيادر وادي ال�سري 11814

هاتف  4746891

فاك�ض 4746893

فرع �سارع مادبا

مري ح�سن عمان – الريموك - �سارع الأ

�ض.ب 144186 بيادر وادي ال�سري 11814

هاتف 4746801

فاك�ض 4746817

فرع حي نزال

عمان – بدر- �سارع الد�ستور

�ض.ب 144186 بيادر وادي ال�سري 11814

هاتف 4380121

فاك�ض 4380123

فرع اليا�سمني

عمان - �ساحية اليا�سمني - �سارع جبل عرفات

�ض.ب 144186 بيادر وادي ال�سري 11814

هاتف 4206460

فاك�ض 4203761

فرع �ستي مول

عمان - �سارع مكة - �سارع مكة

�ض.ب 144186 بيادر وادي ال�سري 11814

هاتف 5856734

فاك�ض 5856813

فرع مكة مول

عمان - �سارع مكة - �سارع مكة

�ض.ب 144186 بيادر وادي ال�سري 11814

هاتف 5820763

فاك�ض 5820869
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فرع الها�سمي

مري را�سد بن احل�سن عمان- املدينة الريا�سية- �سارع الأ

�ض.ب 144186 بيادر وادي ال�سري 11814

هاتف 4918161

فاك�ض 4918163

فرع الرونق

عمان- وادي ال�سري- الرونق بجانب مبنى امل�سافرين

�ض.ب 144186 بيادر وادي ال�سري 11814

هاتف 5861974

فاك�ض 5863584

فرع الزيتونة اجلديدة 

عمان - اجلبيهة، حي الزيتونة - �سارع ياجوز 

�ض.ب 144186 بيادر وادي ال�سري 11814

هاتف 5350365

فاك�ض 5350361

فرع عبدون اجلنوبي

عمان- عبدون اجلنوبي- �سارع مازن �سيدو الكردي

�ض.ب 144186 بيادر وادي ال�سري 11814

هاتف 592053- 592056- 592058

فاك�ض 5929073

فرع دابوق

عمان – دابوق - �سارع جمعة ال�سبلي

�ض.ب 144186 بيادر وادي ال�سري 11814

هاتف 5413162- 5413167- 5413160

فاك�ض 5413165

فرع اأم اأذينة

عمان - �سارع مكة - �سارع مكة

�ض.ب 144186 بيادر وادي ال�سري 11814

هاتف 5526021- 5537194- 5537182- 5537923

فاك�ض  5537614

فرع املدينة ال�سناعية/�سحاب

عمان – �سحاب - �سارع املدينة ال�سناعية 

�ض.ب 144186 بيادر وادي ال�سري 11814

هاتف 4022763

فاك�ض 4022762

فرع ارب��������د

اربد – �سارع امللك عبداهلل الثاين

�ض.ب 144186 بيادر وادي ال�سري 11814

هاتف 027242251- 027242252

فاك�ض 027277596

فرع ايدون

إر�سيدات اربد - �سارع �سفيق ا

�ض.ب 144186 بيادر وادي ال�سري 11814

هاتف 027278145- 027278146

فاك�ض  027278147

فرع �سارع حكما

اربد – حكما - �سارع حكما

�ض.ب 144186بيادر وادي ال�سري 11814

هاتف 027408140- 027408141

فاك�ض  027408142

فرع �سارع فل�سطني

اربد - �سارع فل�سطني

�ض.ب 144186 بيادر وادي ال�سري 11814

هاتف 027279496- 027279497

فاك�ض  027279499

فرع جر�ض

جر�ض- �سارع امللك عبداهلل

�ض.ب 144186 بيادر وادي ال�سري 11814

هاتف 026351583

فاك�ض  026352685

فرع عجلون

عجلون - �سارع عجلون

�ض.ب 144186 بيادر وادي ال�سري 11814

هاتف 026420750

فاك�ض  026421016

فرع دير عا

البلقاء - ديرعا / ال�سواحله - ال�سارع الرئي�سي 

�ض.ب 144186 بيادر وادي ال�سري 11814

هاتف 053573209- 053573138

فاك�ض 053573137

فرع ال�سونة اجلنوبية

البلقاء - ال�سونة اجلنوبية - �سارع عمان

�ض.ب 144186 بيادر وادي ال�سري 11814

هاتف  053581712- 053581714

فاك�ض  053581713

فرع الر�سيفة

الر�سيفة  - �سارع امللك ح�سني

�ض.ب 144186 بيادر وادي ال�سري 11814

هاتف  053741168

فاك�ض  053741662

فرع ياجوز 

الر�سيفة – ياجوز - �سارع ياجوز

�ض.ب 144186 بيادر وادي ال�سري 11814

هاتف  053742815

فاك�ض  053742819

فرع الزرقاء

الزرقاء - �سارع امللك ح�سني

�ض.ب 144186 بيادر وادي ال�سري 11814

هاتف 053983381

فاك�ض  053994522

فرع حي احل�سني

الزرقاء - حي احل�سني - �سارع باب الواد

�ض.ب 144186 بيادر وادي ال�سري 11814

هاتف 053996191- 053996192

فاك�ض 053996193

فرع اجلامعة الها�سمية

الزرقاء - اجلامعة الها�سمية

�ض.ب 144186 بيادر وادي ال�سري 11814

هاتف 053826661- 053826662

فاك�ض  053826663

فرع ال�سلط

البلقاء – ال�سلط - �سارع امليدان

�ض.ب 144186 بيادر وادي ال�سري 11814

هاتف 053554937

فاك�ض  053553247
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فرع البقعة

البلقاء – البقعة - �سارع املدار�ض

�ض.ب 144186 بيادر وادي ال�سري 11814

هاتف 4725741

فاك�ض 4725742

فرع الفحي�ض

الفحي�ض - العايل - ال�سارع الرئي�سي

�ض.ب 144186 بيادر وادي ال�سري 11814

هاتف 4720658- 4720659

فاك�ض 4720741

فرع الطفيلة

الطفيلة - �سارع امللك ح�سني 

�ض.ب 144186 بيادر وادي ال�سري 11814

هاتف  032243534- 032243535

فاك�ض  032243536

فرع العقبة

العقبة - �سارع ال�سوق التجاري

�ض.ب 144186 بيادر وادي ال�سري 11814

هاتف 032013545- 032013547

فاك�ض  032013447

فرع مطار امللك ح�سني

العقبة - �سارع وادي عربة

�ض.ب 144186 بيادر وادي ال�سري 11814

هاتف 032058080

فاك�ض  032058080

فرع الكرك

الكرك - �سارع البلدية

�ض.ب 144186 بيادر وادي ال�سري 11814

هاتف 032351253- 032351254

فاك�ض 032353462

فرع مادب����ا

مادبا - �سارع فل�سطني

�ض.ب 144186 بيادر وادي ال�سري 11814

هاتف  053245536- 053243921 

فاك�ض 053241783

فرع حطني

الر�سيفة – خميم حطني - �سارع امللك ح�سني

�ض.ب 144186 بيادر وادي ال�سري 11814

هاتف  053611533

فاك�ض  053612280

فرع معان

معان - �سارع امللك ح�سني

�ض.ب 144186 بيادر وادي ال�سري 11814

هاتف 032131740

فاك�ض  032132569

فرع املفرق

املفرق - �سارع امللك في�سل

�ض.ب 144186 بيادر وادي ال�سري 11814

هاتف  026231697

فاك�ض  026232895

فرع وادي مو�سى

وادي مو�سى - و�سط البلد - دوار ال�سهيد - �سارع ال�سهيد

�ض.ب 144186 بيادر وادي ال�سري 11814

هاتف 032156802

فاك�ض  032156804

فرع الزرقاء اجلديدة

الزرقاء -  الزرقاء اجلديدة - �سارع مكه

�ض.ب 144186 بيادر وادي ال�سري 11814

هاتف 053854920

فاك�ض  053854929
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ردنية  الأ املوؤ�س�سات  اأوائل  من   1955 العام  يف  تاأ�س�ض  الذي  ردين  الأ هلي  الأ البنك  يعد 

إدارته  ا بف�سل  اململكة  يف  امل�سرفية  ال�سناعة  نه�سة  يف  حمورياً  دوراً  لعبت  التي  الرائدة 

احلكيمة وروؤيته امل�ستنرية، والتي �سعت طوال م�سرية البنك املهنية احلافلة واملمتدة ملا يزيد 

عن ثمانية وخم�سني �سنة اإىل تقدمي خدمات وحلول ومنتجات م�سرفية متطورة للعماء، 

وذلك لتلبية كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم املالية مبا ي�سهل حياتهم وين�سجم مع اأ�سلوب 

احلياة الع�سري.

واخلدمات  املنتجات  من  الوا�سعة  باقته  خال  من  ردين  الأ هلي  الأ البنك  متكن  وقد 

اختاف  على  للعماء  املتنامية  الحتياجات  كفاءة  بكل  يلبي  اأن  من  واملالية  امل�سرفية 

فراد، متفوقاً على  قطاعاتهم �سواء من ال�سركات الكربى واملن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة والأ

كل توقعاتهم. وبات يتمتع بانت�سار جغرايف وا�سع يف كافة اأنحاء اململكة وح�سور اقليمي ميتد 

اىل كل من لبنان وفل�سطني وقرب�ض.

هلي الذي اأ�سبح يحمل �سعار “قوتي للتغيري”، وفقاً لروؤيته الرامية  ويعمل البنك الأ

كرث ربحية على امل�ستوى املحلي، ومتطلعاً ليكون لعباً رئي�سياً  ن ي�سبح املوؤ�س�سة املالية الأ لأ

وي�سعى  الطويل.  املدى  على  و�سط  الأ ال�سرق  ومنطقة  اململكة  يف  امل�سريف  القطاع  �سمن 

ردين اإىل حتقيق اأهدافه ال�سرتاتيجية واملت�سمنة حتقيق عائدات جمزية  هلي الأ البنك الأ

�سهم، ومنح مكافاآت مميزة ومردود يتفوق على املعدل ملوظفيه.  وم�ستدامة حلملة الأ

معايل الدكتور  رجائي املع�سر

دارة رئي�ص جمل�ص الإ

معايل ال�سيد  مروان عو�س

الرئي�ص التنفيذي / املدير العام
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دارة رئي�س و اأع�ساء جمل�س الإ

معايل الدكتور رجائي املع�سر

دارة رئي�ص جمل�ص الإ

ال�سيد ندمي املع�سر 

نائب الرئي�ص

بنك بيبلو�س )لبنان(

وميثله معايل الدكتور �صامي حداد

ع�صو

ردين مركز امل�ستثمر الأ

وميثله معايل ال�صيد وا�صف عازر

ع�صو

�سركة مع�سر لال�ستثمارات والتجارة 

وميثلها ال�صيد عماد يو�صف املع�صر

ع�صو

�سركة رجائي املع�سر واخوانه

وميثلها ال�صيد رفيق �صالح املع�صر

ع�صو

موؤ�س�سة ال�سمان الجتماعي / الوحدة ال�ستثمارية 

وميثلها ال�صيد حممد العبدالالت

ع�صو

»العربية �س.م.ل )�سركة قاب�سة(«/لبنان

وميثلها ال�صيد هاين فريج

ع�صو

ال�سيد حممود زهدي ملح�س

ع�صو

�سركة ZI&IME	  / ال�سعودية 

وميثلها ال�صيد عالء الدين �صامي

ع�صو

ال�سيد كرمي توفيق قعوار

ع�صو

�سركة اأبراج كابتال / دبي 

وميثلها ال�صيد اأحمد عادل بدر الدين

 ع�صو

ردنية جواخ الأ �سركة الأ

ع�صو
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دارة التنفيذية الإ

معايل ال�سيد مروان حممود ح�سان عو�س

الرئي�ص التنفيذي / املدير العام

ال�سيد �سعد نبيل يو�سف املع�سر

نائب اأول للرئي�ص التنفيذي/ املدير العام 

ال�سيد هاين �سليمان �سليم الفراج

نائب الرئي�ص التنفيذي/نائب املدير العام 

جمموعة اللوج�صتيات

هديل حممد علي خلف

نائب الرئي�ص التنفيذي/ نائب املدير العام 

جمموعة العمليات

ال�سيد معني عزيز ن�سيف البهو

نائب الرئي�ص التنفيذي/نائب املدير العام 

جمموعة الئتمان

لينا جنيب البخيت الدبابنة

نائب الرئي�ص التنفيذي/ نائب املديرالعام 

�صواق املالية وال�صتثمارات هلي لالأ جمموعة الأ

ال�سيد حممد ب�سار عبد الوهاب البكري

نائب الرئي�ص التنفيذي/نائب املدير العام

جمموعة املوارد الب�صرية

ال�سيد كميل كمال ليف حداد

نائب الرئي�ص التنفيذي/نائب املدير العام

جمموعة متابعة ومعاجلة الئتمان وال�صوؤون القانونية

ال�سيد عبد العزيز ر�سا عبد �سالح �سدقه

نائب الرئي�ص التنفيذي/نائب املدير العام

جمموعة اخلدمات البنكية لل�صركات الكربى

ال�سيد �سامر احمد عبداهلل ابو زايد

نائب الرئي�ص التنفيذي/نائب املدير العام

جمموعة تقنية املعلومات وبرامج املن�صاأة

ال�سيد با�سم عبد الهادي حممد اأمني ا�سليم

نائب م�صاعد مدير عام

جمموعة التدقيق الداخلي

ال�سيد طارق فوؤاد �سامل عمي�س

م�صاعد مدير عام

جمموعة اخلدمات البنكية ال�صخ�صية واإدارة الفروع املحلية

ال�سيد خالد حممد على النجار

م�صاعد مدير عام

جمموعة اخلدمات البنكية للمن�صاآت ال�صغرية واملتو�صطة

ال�سيد با�سل جنيب �سالح النرب

م�صاعد مدير عام

دارة املالية جمموعة الإ

ال�سيد مي�سيل زكي ميخائيل نعمان

م�صاعد مدير عام

اإدارة املخاطر والمتثال



40

عدد املوظفني و امل�ستخدمني كما يف نهاية عام 2013

ردين 1318 موظف يف نهاية عام 2013. هلي الأ بلغ عدد موظفي البنك الأ

اأهم اخلدمات التي يقدمها البنك 

فراد )التجزئة( اخلدمات امل�سرفية لالأ

جل    خدمات الودائع: وت�صمل احل�صابات اجلارية، وحتت الطلب، وح�صابات التوفري باأنواعها )قو�صان العمر واأبنائي وجامعتي(، وح�صاب الوديعة لأ

جنبية، وح�صاب الوديعة املميزة. ردين وبالعمالت الأ بالدينار الأ

واأ�صحاب  للمهنيني  ال�صخ�صية  والقرو�ص  العقارية،  القرو�ص  و  ال�صيارات،  ال�صكنية،  وقرو�ص  والقرو�ص   ، ال�صخ�صية  القرو�ص  وت�صمل  القرو�ص:    

امل�صتهلك، وقر�ص  ال�صرائح  وت�صمل قر�ص  تلبي خمتلف  التي  املتنوعة  القرو�ص  لباقة من  اإ�صافة  للمغرتبني،   ال�صكنية  والقرو�ص  عمال احلرة،  الأ

هلي �صديق البيئة  وكذلك خدمة احل�صول على الراتب مقدمًا. الدخار، وقر�ص عائلتي، وقر�ص ال�صلع املعمرة، وقر�ص الأ

: وتت�صمن بطاقات ما�صرت كارد )الف�صية والذهبية والدولية(  وبطاقات فيزا الئتمانية )الف�صية والذهبية والبالتينية(،  لكرتونية    البطاقات الإ

مع  بال�صراكة  البطاقات  من  العديد  اإىل  �صافة  بالإ البيئة  �صديق  هلي  الأ وبطاقة  املبا�صر،  اخل�صم  بطاقة  النرتنت،  خالل  من  الت�صوق  وبطاقات 

موؤ�ص�صات خريية كدعم من البنك وم�صاهمة يف امل�صوؤولية املوؤ�ص�صية الجتماعية. 

  التحويالت املالية: وت�صمل التحويل الداخلي، واحلوالت املحلية، وحتويالت ال�صويفت، اإ�صافة حلوالت موين غرام و�صبيد كا�ص. 

التاأمني  وخدمات  جنبية  الأ العمالت  وبيع  و�صراء  احلديدية  وال�صناديق  البنكية  وال�صيكات  اخلا�صة  البنكية  اخلدمات  ومنها  اأخرى:  خدمات    

امل�صريف.

خدمـات ال�سركـات الكربى

  ح�صابات اجلاري مدين 

  الكمبيالت املخ�صومة 

  قرو�ص م�صاريع جتارية 

  العتمادات والكفالت

  قرو�ص التجمعات البنكية

خدمات ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة 

  م�صروعي

  اأمالكي 

  مول احتياجاتك 

  القر�ص التجاري 

  ت�صهيالت اجلاري مدين 

  الكمبيالت املخ�صومة 

  العتمادات امل�صتندية والكفالت البنكية
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خدمات ال�ستثمار

  اإدارة املحافظ ال�صتثمارية 

ولية يف �صوق راأ�ص املال  �صدارات الأ   خدمة اإدارة الإ

�صدار  مني واأمانة الإ يداع واحلفظ الأ   خدمات الإ

�صواق املالية    خدمة ال�صت�صارات املالية يف الأ

  اإدارة النقد 

�صواق العاملية    الو�صاطة يف الأ

  العالقات اخلارجية واملوؤ�ص�صات املالية

اخلدمات اللكرونية

  اخلدمات امل�صرفية عرب النرتنت

هلي موبايل   خدمة الأ

يل   خدمات اأجهزة ال�صراف الآ

SMS خدمات الر�صائل امل�صرفية  

  البنك الناطق

خدمات التاأمني امل�سريف

خدمات التاأجري التمويلي
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ول لل�سنوات 2011 و2012 و2013	 ردن( كما يف 31 كانون الأ ردين )فروع الأ هلي الأ قائمة املركز املايل للبنك الأ
   

ردين 201320122011بالدينار الأ

ت
دا

و
ج��

و
مل
ا

221,314,417250,208,918241,249,674نقد واأر�صدة لدى بنوك مركزية

166,171,402242,447,081236,546,140اأر�صدة لدى بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية

26,661,83531,270,00014,963,000اإيداعات لدى بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية

22,093,5805,547,19613,366,485اأر�صدة لدى الفروع اخلارجية وال�صركات التابعة

1,440,3202,019,3172,592,991موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

1,024,164,030984,364,977948,739,113ت�صهيالت ائتمانية مبا�صرة - بال�صايف

23,898,67223,951,72822,080,099موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ال�صامل

247,266,179189,567,403313,513,296موجودات مالية بالكلفة املطفاأة

39,885,14762,871,79662,871,796ا�صتثمارات يف �صركات  تابعة وحليفة 

45,105,67437,530,66938,201,978ممتلكات ومعدات – بال�صايف

1,629,5871,852,2641,976,978موجودات غري ملمو�صة

133,066,741143,739,381145,133,518موجودات اأخرى

2,163,2792,033,5942,144,255موجودات �صريبية موؤجلة

--42,250,020موجودات حمتفظ بها بهدف البيع

1,997,110,8831,977,404,3242,043,379,323جمموع املوجودات

ة
ي
ك
ملل

 ا
ق

و
ق

ح
و

ت 
با

و
طل

مل
ا

110,011,019193,037,905342,416,501ودائع بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية

1,309,352,4181,207,796,9841,198,359,306ودائع عمالء

240,325,328215,996,400200,956,653تاأمينات نقدية

28,839,19812,369,60420,092,328ودائع الفروع اخلارجية وال�صركات التابعة

-4,000,00055,000,000اأموال مقرت�صة

1,460,4091,992,7432,151,759خم�ص�صات متنوعة

5,499,2937,554,9867,339,525خم�ص�ص �صريبة الدخل

635,514658,596841,406مطلوبات �صريبة موؤجلة

22,500,05325,559,00829,613,932مطلوبات اأخرى

1,722,623,2321,719,966,2261,801,771,410جمموع املطلوبات

165,000,000150,000,000126,500,000راأ�ص املال املكتتب به واملدفوع

17,009,660--دفعات على  زيادة راأ�ص املال

9,345,8179,345,8179,345,817عالوة اإ�صدار

41,741,93039,664,14636,545,854احتياطي قانوين

26,224,15023,889,67920,495,157احتياطي اختياري

213,054213,054213,054احتياطي خا�ص

8,527,6398,527,6398,321,529احتياطي خماطر م�صرفية عامة

1,482,8651,536,7211,963,280احتياطي القيمة العادلة - بال�صايف

21,952,19624,261,04221,213,562اأرباح مدورة

274,487,651257,438,098241,607,913جمموع حقوق امللكية

1,997,110,8831,977,404,3242,043,379,323جمموع املطلوبات وحقوق امللكية
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ول 2011 و 2012 و2013	 ردن لل�سنة املنتهية يف 31 كانون الأ ردين لفروع الأ هلي الأ قائمة الدخل للبنك الأ

ردين 201120122011بالدينار الأ

ت
دا

را
ي

لإ
ا

106,544,10797,412,05389,849,065الفوائد الدائنة

43,347,09735,122,98632,313,447الفوائد املدينة

63,197,01062,289,06757,535,618�سايف اإيرادات الفوائد

16,648,71318,114,53518,103,486�صايف اإيرادات العمولت

79,845,72380,403,60275,639,104�سايف اإيرادات الفوائد والعمولت

2,468,4543,385,0583,628,286اأرباح عمالت اأجنبية

(79,161)(308,021)(440,601))خ�صائر( موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

871,322854,4951,305,719عوائد توزيعات موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ال�صامل

خرى يرادات الأ 3,336,7494,172,2626,383,771الإ

يرادات من غري الفوائد والعمولت 6,235,9248,103,79411,238,615جمموع الإ

86,081,64788,507,39686,877,719اإجمايل الدخل

ت
فا

و
ر

�س
مل
ا

27,413,84927,498,22325,458,839نفقات املوظفني

6,177,2855,766,5874,948,726ا�صتهالكات واإطفاءات

20,661,53316,223,75814,655,617م�صاريف اأخرى

16,660,72111,116,81511,654,449خم�ص�ص تدين الت�صهيالت الئتمانية املبا�صرة

625,338--خم�ص�ص تدين موجودات مالية بالكلفة املطفاأة

70,913,38860,605,38357,342,969اإجمايل امل�سروفات

ة
ن
�س

ل
 ا

ل
خ

د

15,168,25927,902,01329,534,750الربح من الت�سغيل

(500,000)-(300,000)ح�صة البنك من )خ�صائر( ال�صتثمار يف �صركة حليفة

14,868,25927,902,01329,034,750الربح لل�سنة قبل ال�سريبة

(7,402,593)(8,242,615)(5,356,329)�صريبة الدخل

9,511,93019,659,39821,632,157الربح لل�سنة
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ردن النت�سار اجلغرايف لفروع البنك داخل الأ

دارة العامة الإ

عمان- �سارع امللكة نور- ال�سمي�ساين

ردن �ض.ب 3103 عمان 11181 الأ

هاتف 5638800

فاك�ض 5622281

إدارة العمليات ا

جبل عمان - الدوار الثالث

ردن �ض.ب 1578 عمان 11118 الأ

هاتف 5002130

فاك�ض 4628801

إدارة الئتمان ا

عمان - �سارع يعقوب �سروف - ال�سمي�ساين

ردن �ض.ب 925993 عمان 11118 الأ

هاتف 5609800

فاك�ض 5663145

الفرع الرئي�سي

عمان – ال�سمي�ساين -  �سارع امللكة نور

ردن �ض.ب  941273 ال�سمي�ساين 11194 الأ

هاتف 5638800

فاك�ض 5699867

فرع ال�سركات الكربى

عمان – ال�سمي�ساين - �سارع يعقوب �سروف

�ض.ب 925993 عمان 11118 الردن

هاتف 5608730

فاك�ض 5699867

فرع عبدون

عمان – عبدون - �سارع القاهرة

ردن �ض.ب 851216 ال�سويفية 11185 الأ

هاتف 5929397- 5929431

فاك�ض 5929652

فرع تاج مول

تاج مول – عبدون - �سارع �سعد عبدو �سموط

ردن �ض.ب 850663 ال�سويفية 11185 الأ

هاتف 5930961- 5930975- 5930976- 5930986

فاك�ض 5931024

فرع جبل عمان

جبل عمان- الدوار الثالث- الكلية العلمية ال�سامية

ردن ردن 11180 الأ �ض.ب 35011 فندق الأ

هاتف 5002130- 4653645

فاك�ض 4611541

فرع �سارع مكة

عمان - �سارع مكة

ردن �ض.ب 973 تاع العلي 11821 الأ

هاتف 5856017- 5866197

فاك�ض 5866097

فرع ال�سويفية

عمان – ال�سويفية -  جممع حداد التجاري

ردن �ض.ب 850663 ال�سويفية 11185 الأ

هاتف 5865401

فاك�ض 5865402

فرع �سارع الثقافة / ال�سمي�ساين

عمان – ال�سمي�ساين - �سارع الثقافة

ردن �ض.ب 940017 ال�سمي�ساين 11194 الأ

هاتف 5681382

فاك�ض 5681326

فرع �سارع امللكة رانيا العبداهلل

عمان- دوار املدينة الريا�سية- مبنى الطباعون العرب

ردن �ض.ب 19285 عمان 11196 الأ

هاتف 5698883- 5698619

فاك�ض 5699742

فرع جبل احل�سني

عمان- جبل احل�سني- �سارع بئر ال�سبع

ردن �ض.ب 921085 جبل احل�سني 11192 الأ

هاتف 5667216

فاك�ض 5698069

فرع �سارع و�سفي التل

عمان- �سارع و�سفي التل- مبنى املحت�سب

ردن �ض.ب 1114 تاع العلي 11953 الأ

هاتف 5682124

فاك�ض 5682188

فرع وادي �سقرة

وادي �سقرة - جممع �سقرة التجاري

�سارع عرار - مبنى 238ب

ردن �ض.ب 182352 عمان 11118 الأ

هاتف 5679138

فاك�ض 5678612

فرع و�سط البلد

عمان- �سارع الر�سا

ردن �ض.ب 791 عمان 11118 الأ

هاتف 4625126- 4625127

فاك�ض 4625120

و�سط فرع دوار ال�سرق الأ

و�سط عمان- دوار ال�سرق الأ

ردن �ض.ب 620190 حي ال�سعيلية 11162 الأ

هاتف  4777279

فاك�ض 4777289

فرع البيادر

عمان- البيادر- ال�سارع الرئي�سي

ردن �ض.ب 140278 البيادر 11814 الأ

هاتف 5857791

فاك�ض 5819834

فرع مبنى غرفة ال�سناعة

جبل عمان- الدوار الثاين- �سارع الكلية العلمية ال�سامية

ردن ول 11181 الأ �ض.ب  2958 الدوار الأ

هاتف 4644391- 4644896

فاك�ض 4649564

فرع �سارع عبداهلل غو�سة

عمان- الدوار ال�سابع- �سارع عبداهلل غو�سة

ردن �ض.ب 850664 ال�سويفية 11185 الأ

هاتف 5817920- 5828717

فاك�ض 5817921

فرع �سوق اأم اأذينة

عمان- �سارع �سط العرب

ردن �ض.ب 851676 عمان 11185 الأ

هاتف 5523181- 5523469

فاك�ض 5523028
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فرع الرابية

الرابية- �سارع احلي التجاري- جممع الريموك بازا

ردن �ض.ب 17411 عمان 11195 الأ

هاتف 4603125- 4603126

فاك�ض 5516594

فرع �سيتي مول

�سارع املدينة الطبية- �سيتي مول

ردن �ض.ب 4822 عمان 11953 الأ

هاتف 5823156

فاك�ض 5825174

فرع خلدا

�سارع عامر بن مالك - جممع خلدا �سنرت رقم 9

ردن �ض.ب 2867 عمان 11821الأ

هاتف 5340598- 5340698

فاك�ض 5341263

فرع �سويلح

عمان- �سويلح- ال�سارع الرئي�سي

ردن �ض.ب 15 �سويلح 11910 الأ

هاتف 5343143- 5343144

فاك�ض 5333632

فرع �سارع الوكالت / ال�سويفية

عمان- ال�سويفية- �سارع الوكالت

�ض.ب 852126 ال�سويفية 11185 عمان

هاتف 5852486

فاك�ض 5854283

فرع اأبو ن�سري

عمان- اأبو ن�سري- �سارع الكرامة

�ض.ب 542113 اأبو ن�سري 11937 عمان

هاتف 5105137

فاك�ض 5105142

فرع الها�سمي ال�سمايل

مري را�سد عمان- الها�سمي ال�سمايل- �سارع الأ

ردن �ض.ب 230120 الها�سمي ال�سمايل 11123 الأ

هاتف 4901363- 4901343

فاك�ض 4901302

فرع �سارع  احلرية

عمان- �سارع احلرية- حّي اأم الق�سري

ردن �ض.ب 110171 عمان 11110 الأ

هاتف 4206174- 4206108

فاك�ض 4206214

فرع �سحاب

مري ح�سن �سارع الأ

ردن �ض.ب 2 �سحاب 11511 الأ

هاتف 4021092

فاك�ض 4021609

فرع ماركا ال�سمالية

ماركا ال�سمالية- مقابل امل�ست�سفى الع�سكري

ردن �ض.ب 15397 ماركا 11134 الأ

هاتف 494825- 4894827

فاك�ض 4890360

فرع �ساحية اليا�سمني

عمان- حي اليا�سمني

ردن �ض.ب 630688 عمان  11163 الأ

هاتف 4206842

فاك�ض 4206759

فرع �سارع ابن خلدون

جبل عمان، الدوار الثالث، �سارع ابن خلدون, مبنى67

ردن �ض.ب 3103 عمان 11181 الأ

هاتف 4641320- 4641310

فاك�ض 4641399

فرع الر�سيفة

�سارع امللك ح�سني

ردن �ض.ب 2000 الر�سيفة 13710 الأ

هاتف 053746190- 053746191

فاك�ض 053746192

فرع �سارع اجلامعة

عمان- �سارع امللكة رانيا العبداهلل

ردن �ض.ب 2666 عمان 11941 الأ

هاتف 5354843

فاك�ض 5354782

فرع خريبة ال�سوق

عمان- خريبة ال�سوق- �سارع ماأدبا

ردن �ض.ب 665 خريبة ال�سوق 11621 الأ

هاتف 4126522

فاك�ض 4127610

فرع مرج احلمام

مرية تغريد مرج احلمام- �سارع الأ

ردن �ض.ب 776 عمان 11732 الأ

هاتف 5716133- 5716134

فاك�ض 5716915

فرع ماأدبا

�سارع امللك  ح�سني- قرب دوار البلدية

ردن �ض.ب 295 ماأدبا 17110 الأ

هاتف 053244254

فاك�ض 053240260

فرع ال�سلط

�سارع البلدية

ردن �ض.ب 50 ال�سلط 19110 الأ

هاتف 053555771- 053555772- 053555773

فاك�ض 053555774

فرع جامعة البلقاء

ال�سلط- جامعة البلقاء

ردن �ض.ب 929 ال�سلط 19117 الأ

هاتف 053532691- 053532692- داخلي 3610

فاك�ض 053532690

فرع بوابة ال�سلط

مدخل مدينة ال�سلط- بجانب ق�سر العدل

ردن �ض.ب 106 ال�سلط 19110 الأ

هاتف 053553358

فاك�ض 053551440

فرع الفحي�ض

�سارع احلجاز- مدار�ض البكالوريا- جممع عاء وعلي عكرو�ض

ردن �ض.ب: 3328 الفحي�ض 19153 الأ

هاتف 4603128 - 4603129

فاك�ض 4621702
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فرع دير عا

ال�سارع الرئي�سي

ردن �ض.ب 99 دير عا 18210 الأ

هاتف 053573057

فاك�ض 053573186

فرع الزرقاء

�سارع امللك ح�سني

ردن �ض.ب 111 الزرقاء 13110 الأ

هاتف 053983363- 053983364

فاك�ض 053996555

فرع الزرقاء اجلديدة

جممع الكردي بازا- �سارع 36

مقابل املنطقة احلرفية ال�سمالية

ردن �ض.ب 12499 الزرقاء 13112 الأ

هاتف 053858951

فاك�ض 053859110

فرع املنطقة احلرة/الزرقاء

املنطقة احلرة

ردن �ض.ب 60 املنطقة احلرة 13134 الأ

هاتف 053826214- 053826626

فاك�ض 053826200

فرع جر�ض

�سارع امللك عبداهلل

ردن �ض.ب 125 جر�ض 26110 الأ

هاتف 026351891- 026351892

فاك�ض 0256351893

فرع املفرق

لكرتوين �سارع البلدية- مقابل املق�سم الإ

ردن �ض.ب 510 املفرق 25110 الأ

هاتف 026232501

فاك�ض 026230303

فرع الرمثا

�سارع البنوك

ردن �ض.ب 198 الرمثا 21410 الأ

هاتف 027383817

فاك�ض 027382610

فرع اإربد

�سارع اجلي�ض

ردن إربد 21110 الأ �ض.ب 61 ا

هاتف 027242201- 027242202

فاك�ض 027276146

فرع اأرابيا مول/ اإربد

اإربد- �سارع امللك عبداهلل الثاين

ردن إربد 21110 الأ �ض.ب 3205 ا

هاتف 027249324- 027249252

فاك�ض 027249236

فرع �سارع الها�سمي / اإربد

اإربد- �سارع الها�سمي

ردن إربد 22110 الأ �ض.ب 368 ا

هاتف 027278613- 027250374

فاك�ض 027278614 - 027250364

مكتب �سارع حكما

اإربد- �سارع حكما

ردن إربد 22110 الأ �ض.ب 368 ا

هاتف 027278613- 027254377

فاك�ض 027278614

مكتب املدينة ال�سناعية

اإربد- املنطقة ال�سناعية

ردن إربد 21110 الأ �ض.ب 61 ا

هاتف 027400055

فاك�ض 027400055

فرع الكرك

يطايل الكرك- �سارع امل�ست�سفى الإ

ردن �ض.ب 177 الكرك 61110 الأ

هاتف 032351248- 032351249

فاك�ض 032351676

فرع الطفيلة

الطفيلة- ال�سارع الرئي�سي

ردن �ض.ب 13 الطفيلة 66110 الأ

هاتف 032241120

فاك�ض 032241710

فرع معان

معان- �سارع امللك ح�سني

ردن �ض.ب 114 معان 71111 الأ

هاتف 032132347- 032132348

فاك�ض 032132799

فرع العقبة

العقبة- �سارع احلمامات التون�سية

ردن �ض.ب 49 العقبة 77110 الأ

هاتف 032022350- 032022351- 032022352

فاك�ض 032022353
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ال�سيد كمال غريب البكري

املدير العام

 ,1960 عام  حزيران  من  ع�سر  احلادي  يف  اأردنية  عامة  م�ساهمة  ك�سركة  تاأ�سي�سه  منذ 

العريقة  وخربته  القوية  الراأ�سمالية  قاعدته  توظيف  على  عمان  القاهرة  بنك  حر�ض 

الوطني  القت�ساد  خدمة  يف  متميز  و  رائد  بدور  للقيام  عقود،  خم�سة  مدار  على  املمتدة 

التي  الناجحة  امل�سرفية  واحللول  اخلدمات  من  ومتميزة  �ساملة  ملجموعة  تقدميه  عرب 

تلبي كافة الحتياجات املتنوعة لعمائه. كما اأ�سافت خدماته الرائدة بعداً جديداً للعديد 

توفري  اإىل  �سافة  بالإ التنموية  امل�ساريع  وذلك من خال متويل  املجتمع،  امل�ساريع يف  من 

ترفد  التي  ال�سغر  املتناهية  وحتى  واملتو�سطة  ال�سغرية  للم�ساريع  التمويلية  الحتياجات 

نية بتوفري القرو�ض ال�سخ�سية  ردين، اإ�سافة اإىل تلبية احتياجات عمائه الآ القت�ساد الأ

عرب حتويل الراتب و توفري خدمات ال�ستثمار وبطاقات الئتمان والتحويات البنكية من 

ردن وفل�سطني، يقدم بنك القاهرة  خال �سبكة متميزة ومتكاملة من الفروع امل�سرفية يف الأ

عمان لعمائه جمموعة متنوعة من اخلدمات امل�سرفية املبتكرة التي تنا�سب كافة �سرائح 

العماء وتلبي كافة احتياجاتهم امل�سرفية واملالية وال�ستثمارية. كما يقدم البنك باقة من 

لكرتوين  www.cab.jo التي  الإ موقعه  خال  من  لكرتونية  الإ امل�سرفية  اخلدمات 

اخلدمات  هذه  وتعك�ض  تواجدوا.  اأينما  امل�سرفية  املعامات  اإجراء  اإمكانية  للعماء  توفر 

ال�سيد يزيد عدنان املفتي

دارة رئي�ص جمل�ص الإ



4�

املتميزة الهوية املوؤ�س�سية اجلديدة للبنك، التي جت�ّسد روح احلداثة وقيم النفتاح والتوا�سل 

خلدمة جميع املتعاملني معه وحتقيق الفوائد الق�سوى بعيداً عن احلدود التقليدية، ومن 

هذا املنطلق، عمل البنك جاهداً لتغطية كافة مناطق اململكة عن طريق تواجده يف مراكز 

ردين. للربيد الأ

انطاقاً من حر�ض البنك على ت�سهيل خدمة العماء ي�سع بنك القاهرة عمان بني يدي 

، ويفخر  ردن و فل�سطني  الأ اآيل وا�سعة النت�سار يف خمتلف مناطق  عمائه �سبكة �سراف 

ول يف العامل الذي ي�ستخدم تقنية ب�سمة العني كو�سيلة لدخول العميل اإىل  بكونه البنك الأ

يل ورقم املرور )الرقم ال�سري(، بحيث  ح�سابه امل�سريف وال�ستغناء عن بطاقات ال�سراف الآ

يقوم النظام بالتعّرف على هوية العميل ومتكينه من الدخول اإىل ح�سابه �سواء من خال 

يل واإجراء معاماته امل�سرفية، بهدف  حاجز اخلدمة لدى الفروع اأو من خال ال�سراف الآ

ميانه بالريادة يف ا�ستخدام  الت�سهيل على العماء وتوفري احلماية وال�سامة الكافية لهم لإ

التكنولوجيا احلديثة يف القطاع امل�سريف.

لرفد القت�ساد  ، ن�سري قدماً  ا�ستثمارية وماليّة، وبخربات متميزة  و  بكفاءة م�سرفية 

ردن. الوطني وتقدمي اخلدمات امل�سرفية الرائدة التي ترتقي مب�ستوى الفرد يف الأ
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دارة رئي�س و اأع�ساء جمل�س الإ

ال�سيد يزيد عدنان املفتي

دارة رئي�ص جمل�ص الإ

ال�سيد حممد بركات

دارة / ممثل بنك م�صر نائب رئي�ص جمل�ص الإ

ال�سيد خالد �سبيح امل�سري

ع�صو

ال�سيد اإبراهيم ح�سني اأبو الراغب

�صراق لال�صتثمارات التجارية ممثل �صركة الإ

ال�سيد يا�سني خليل التلهوين

ممثل �صركة امل�صرق لال�صتثمارات

الدكتور فاروق اأحمد زعير

ممثل �صركة فل�صطني للتنمية وال�صتثمار

ال�سيد ن�ساأت طاهر امل�سري

ع�صو

ال�سيد غ�سان اإبراهيم عقيل

ممثل ال�صركة العربية للتموين والتجارة

�سهري �سيد اإبراهيم

ممثلة �صركة م�صر لال�صتثمار

ال�سيد ن�سال فائق القبج

جتماعي ممثل موؤ�ص�صة ال�صمان الإ

ال�سيد �سريف مهدي ال�سيفي

ع�صو

ال�سيد عرفان خليل اأيا�س

ممثل �صركة امل�صرية لال�صتثمار
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دارة التنفيذية الإ

ال�سيد كمال غريب البكري

املدير العام

ال�سيد خالد حممود قا�سم

نائب املدير العام للعمليات واخلدمات امل�صاندة

رنا �سامي ال�سناع

عمال امل�صرفية نائب املدير العام لالأ

غادة حممد نزال

رئي�ص اإدارة املوارد الب�صرية

ال�سيد نزار تي�سري حممد

دارة املالية رئي�ص الإ

ال�سيد حامد اإبراهيم كري�سان

رئي�ص اإدارة الفروع واملبيعات

ال�سيد يزيد �سيتان عماري

رئي�ص اإدارة ت�صهيالت ال�صركات الكربى

رمي يون�س الع�سع�س

رئي�ص اإدارة اخلزينة

ال�سيد عزمي حممد عوي�سة

فراد رئي�ص اإدارة بنك الأ

ال�سيد نا�سر عبد الكرمي القد�سة

رئي�ص اإدارة ال�صوؤون العقارية والهند�صية

جان �سوكت زكريا

رئي�ص اإدارة تطوير ودعم اإجراءات العمل والعمليات

ال�سيد عمر �سرحان عقل

رئي�ص اإدارة توثيق العقود والرقابة

اأولغينيا جمال حداد

رئي�ص اإدارة القرو�ص املتو�صطة وال�صغرية وت�صهيالت فل�صطني

ال�سيد يو�سف عبد الفتاح اأبو الهيجاء

رئي�ص ادارة املخاطر

ال�سيد اأنطون فكتور �سابيال

موال رئي�ص اإدارة المتثال ومكافحة غ�صل الأ

ال�سيد هاين حممد خ�سر

رئي�ص اإدارة الت�صويق

مارجريت مهيب خمامرة

قائم باأعمال اإدارة التدقيق الداخلي

ماري وديع عواد

دارة اأمني �صر جمل�ص الإ
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عدد املوظفني و امل�ستخدمني كما يف نهاية عام 2013

بلغ عدد موظفي بنك القاهرة عمان 1581 موظف يف نهاية عام 2013.

اأهم اخلدمات التي يقدمها البنك 

يقدم بنك القاهرة عمان العديد من اخلدمات تتلخ�ص مبا يلي:

�صعار، احل�صابات اجلارية.   ح�صابات التوفري، ح�صابات الودائع، ح�صابات الإ

نتاجية، قرو�ص متناهية ال�صغر ، امل�صاريع ال�صغرية  �صكان، قرو�ص �صخ�صية ، قرو�ص �صراء ال�صيارات، التق�صيط املي�صر، القرو�ص الإ   قرو�ص الإ

واملتو�صطة، قرو�ص ال�صركات.

  احلوالت املالية.

  حوالت تيلي موين.

جنبية.   التداول بالعمالت الأ

  حوالت وي�صرتن يونيون.

  ال�صناديق احلديدية.

يل املتنقل.   ال�صراف الآ

  خدمات دفع الفواتري.

  البطاقات الئتمانية.
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ول لل�سنوات 2011 و2012 و2013 ردن كما يف 31 كانون الأ قائمة املركز املايل لبنك القاهرة عمان لفروع الأ

201320122011دينار اأردين

ت
دا

و
ج��

و
مل
ا

ردين 117,711,574130,423,93053,126,100نقد واأر�صدة لدى البنك املركزي الأ

125,782,302114,922,975220,073,464اأر�صدة لدى بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية

138,200,00018,500,0003,500,000اإيداعات لدى بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية

28,878,76426,512,52224,394,390موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

خر 18,565,90920,817,75119,969,494موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ال�صامل الآ

770,903,384814,974,835755,725,453ت�صهيالت ائتمانية مبا�صرة - بال�صايف

339,083,934247,628,936326,150,367موجودات مالية بالكلفة املطفاأة

110,142,962108,360,2823,000,000موجودات مالية مرهونة

5,628,3355,128,3355,128,335ا�صتثمارات يف �صركات تابعة

24,810,88226,569,39327,264,010ممتلكات ومعدات - بال�صايف

5,590,3915,109,1104,657,533موجودات غري ملمو�صة - بال�صايف

-727,851435,380موجودات �صريبية موؤجلة

87,703,65663,157,74967,057,426موجودات اأخرى

1,773,729,9441,582,541,1981,510,046,572جمموع املوجودات

ني
م

ه
سا

�
مل
 ا

ق
و

ق
ح

و
ت 

با
و

طل
مل
ا

269,805,839131,882,527234,080,953ودائع بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية

1,008,950,369999,394,875949,886,447ودائع عمالء

51,200,63425,447,83031,414,365تاأمينات نقدية

163,346,155171,868,00061,150,000اأموال مقرت�صة

2,943,1302,844,3622,835,172خم�ص�صات متنوعة

13,342,03011,492,17611,630,420خم�ص�ص �صريبة الدخل

1,465,3402,000,5812,257,939مطلوبات �صريبية موؤجلة 

26,412,75621,692,44818,406,687مطلوبات اأخرى

1,537,466,2531,366,622,7991,311,661,983جمموع املطلوبات

100,000,000100,000,000100,000,000راأ�ص املال املكتتب به واملدفوع

40,740,30435,910,94031,404,447الحتياطي القانوين

1,321,6131,321,6131,321,613الحتياطي الختياري

7,900,0007,500,0006,950,000احتياطي املخاطر امل�صرفية العامة

236,535837,037(716,960)احتياطي القيمة العادلة بال�صايف

87,018,73470,949,31157,871,492اأرباح مدورة

236,263,691215,918,399198,384,589جمموع حقوق امللكية

1,773,729,9441,582,541,1981,510,046,572جمموع املطلوبات وحقوق امللكية
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ول لل�سنوات املنتهية يف 2011 و2012 و2013 ردن كما يف 31 كانون الأ قائمة الدخل لبنك القاهرة عمان لفروع الأ

201320122011دينار اأردين

ت
دا

را
ي

لإ
ا

127,237,028105,349,49592,282,335الفوائد الدائنة 

54,091,10939,653,17531,704,517الفوائد املدينة

73,145,91965,696,32060,577,818�سايف اإيرادات الفوائد

14,444,74014,149,34814,275,853�صايف اإيرادات العمولت

87,590,65979,845,66874,853,671�سايف اإيرادات الفوائد والعمولت

يرادات من غري الفوائد والعمولت الإ

1,698,2231,542,0291,907,192اأرباح عمالت اأجنبية

5,600,5191,172,1875,891,024اأرباح موجودات مالية من خالل قائمة الدخل

خر 505,780604,249435,440توزيعات اأرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ال�صامل الآ

1,364,584--ارباح موجودات مالية بالكلفة املطفاأة

3,311,2362,392,2012,352,224اإيرادات اأخرى

98,706,41785,556,33486,804,135اإجمايل الدخل

ت
فا

و
ر

�س
مل
ا

24,617,80022,414,15621,557,458نفقات املوظفني

4,833,9525,708,5015,824,328اإ�صتهالكات واإطفاءات

14,059,05413,561,46812,539,871م�صاريف اأخرى

6,801,9703,376,6008,905,536خم�ص�ص تدين الت�صهيالت الئتمانية املبا�صرة

100,00013,600198,167خم�ص�صات متنوعة

141,800--خم�ص�ص تدين موجودات مالية بالكلفة املطفاأة

50,412,77645,074,32549,167,160اإجمايل امل�سروفات

ة
ن
�س

ل
 ا

ل
خ

د

48,293,64140,482,00937,636,975الربح قبل ال�سرائب

14,018,59011,792,8607,599,919�صريبة الدخل

34,275,05128,689,14930,037,056الربح لل�سنة
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ردن النت�سار اجلغرايف لفروع البنك داخل الأ

الفرع الرئي�سي / فرع وادي �سقرة

عمان - وادي �سقره

هاتف 5006000

فاك�ض 5007124

E-mail
Abeer.khateeb@cab.jo

فرع ال�سمي�ساين

عمان – ال�سمي�ساين

هاتف 5682689 – 5685074

فاك�ض 5687721

E-mail
Saed.Kharouf@cab.jo

فرع اأبو علندا

عمان - اأبو علندا

هاتف 4162930 – 4162857

فاك�ض 4164801

E-mail
Mohammad.Basha@cab.jo

فرع القوي�سمة

عمان - القوي�سمه/�سارع مادبا

هاتف 4751432 – 4752346

فاك�ض 4751737

E-mail
Khaled.Othman@cab.jo

فرع مرج احلمام

عمان - مرج احلمام

هاتف 5712383 – 5716217

فاك�ض 5711895

E-mail
Hussein.AbuGhatheeth@cab.jo

فرع الرمثا

الرمثا

هاتف 02/7384126/7

فاك�ض 02/7384128

E-mail
abdullah.zraiqat@cab.jo

فرع الزرقاء اجلديدة

الزرقاء اجلديدة

هاتف 05/3864118 – 05/3864119

فاك�ض 05/3864120

E-mail
Eqbal.Ayoub@cab.jo

فرع زارا مول

عمان - زارا مول

هاتف 5006220

فاك�ض 4618354

E-mail
Maha.Ababneh@cab.jo

فرع ال�سلط

البلقاء – ال�سلط

هاتف 05/3557613 – 05/3556713 

فاك�ض 05/3556715

E-mail
Ali.Arabiyat@cab.jo

فرع امليدان

اربد – امليدان

هاتف 02/7240078 - 02/7240071/4

فاك�ض 02/7240069

E-mail
Mervat.Ayoub@cab.jo

فرع اأ�سواق ال�سام 

عمان - اأ�سواق ال�سام

هاتف 5825384 – 5859045

فاك�ض 5857631

E-mail
Hebah.Talhouni@cab.jo

فرع الزرقاء / اجلي�ض 

الزرقاء/اجلي�ض

هاتف 05/3983462 – 05/3968032 

فاك�ض 05/3968033

E-mail
Ahmad.Harfoush@cab.jo

فرع الفحي�ض

الفحي�ض

هاتف 5373145 - 5373061 

فاك�ض 5373064

E-mail
nisreen.samawi@cab.jo

فرع  الكرك الثنية 

الكرك – الثنية

هاتف 03/2387626

E-mail
Roze.Bqaeen@cab.jo

فرع جامعة العلوم والتكنولوجيا

اربد - جامعة العلوم والتكنولوجيا

هاتف 02/7095713

فاك�ض 02/7095168

E-mail
Einas.Sweidan@cab.jo

فرع جامعة موؤتة

الكرك - جامعة موؤته

هاتف 03/2360689 – 03/2370182

فاك�ض 03/2370181

E-mail
Saleh.Asmar@cab.jo

فرع �سارع احلرية

عمان - �سارع احلرية

هاتف 4205963 - 4206195 

فاك�ض 4206962

E-mail
Obai.Shabah@cab.jo

فرع �سارع املدينة املنورة

عمان - �سارع املدينة املنورة

هاتف 5536576 – 5560285

فاك�ض 5537957

E-mail
Yaser.salameh@cab.jo

فرع �سارع مكة

عمان - �سارع مكة

هاتف 5512143 - 5522850 

فاك�ض 5522852

E-mail
Rania.Haddadin@cab.jo

فرع �سويلح

عمان – �سويلح

هاتف 5349851 - 5335210 

فاك�ض 5335159

E-mail
Samar.masri@cab.jo

فرع �ساحية اليا�سمني

عمان - �ساحية اليا�سمني

هاتف 4200958 – 4201748

فاك�ض 4201459

E-mail
Omar.Dolat@cab.jo
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فرع عمان

عمان

هاتف 4658428 – 5006001

فاك�ض 4639328

E-mail
Abdulnasir.Kanakrieh@cab.jo

فرع فندق املاريوت

عمان - فندق املاريوت

هاتف 5654770 – 5658764

فاك�ض 5623161

E-mail
Tambi.Alasker@cab.jo

فرع ماركا

عمان – ماركا

هاتف 4872279 – 4896044

فاك�ض 4896042

E-mail
Yaseen.AbuJamouse@cab.jo

جامعة ال البيت

املفرق - جامعة ال البيت

هاتف 02/6231856

فاك�ض 02/6234655

E-mail
yehya.obeidallah@cab.jo

جامعة احل�سني بن طال

معان - جامعة احل�سني بن طال

هاتف 03/2135071 – 03/2135057

فاك�ض 03/2134985

E-mail
Ayman.Kerishan@cab.jo

جامعة الريموك /مكتب الطلبة

اربد - جامعة الريموك

هاتف 02/7270181

فاك�ض 02/6354012

E-mail
Mathher.Rifa@cab.jo

فرع اأبو ن�سري

عمان - اأبو ن�سري

هاتف 5105718 – 5105719

فاك�ض 5105716

E-mail
Amani.Hamad@cab.jo

فرع اربد

اربد

هاتف 02/7274610 – 02/7273390

فاك�ض 02/7279207

E-mail
Mohammad.Bitar@cab.jo

فرع البقعة

عمان – البقعه

هاتف 4728190 - 4726811

فاك�ض 4726810

E-mail
jamal.aburoub@cab.jo

فرع البيادر

عمان – البيادر

هاتف 5814934 – 5859504

فاك�ض 5814933

E-mail
Adel.Riziq@cab.jo

فرع اجلامعة الردنية

عمان - اجلامعة الردنية

هاتف 5336772 - 5342225

فاك�ض 5333278

E-mail
feras.fares@cab.jo

ملانية الردنية فرع اجلامعة الأ

ماأدبا - اجلامعه الملانيه الردنيه

هاتف 4250525

فاك�ض 4250545

E-mail
Wejdan.Haddad@cab.jo

فرع الر�سيفة

حمافظة الزرقاء - الر�سيفه

هاتف 05/3741106 – 05/3751822

فاك�ض 05/3742275

E-mail
Yazan.awartani@cab.jo

فرع الر�سيفه/ اجلبل ال�سمايل

حمافظة الزرقاء - اجلبل ال�سمايل

هاتف 05/3755785

فاك�ض 05/3755796

E-mail
Hada.Dohal@cab.jo

فرع الزرقاء

الزرقاء

هاتف 05/3982729 – 05/3981424

فاك�ض 05/3931424

E-mail
Hassan.Masri@cab.jo

فرع الزرقاء �سارع بغداد

الزرقاء - �سارع بغداد

هاتف 05/3931979 – 05/3931984

فاك�ض 05/3931988

E-mail
Jamal.Nimri@cab.jo

فرع ال�سلط / �سارع امللك عبد اهلل الثاين

البلقاء - ال�سلط /�سارع امللك عبد اهلل الثاين

هاتف 05/3500165 – 05/3500173

فاك�ض 05/3500178

E-mail
Saad.Hijazine@cab.jo

فرع ال�سويفية

عمان - ال�سويفيه

هاتف 5816872 - 5865805

فاك�ض 5863140

E-mail
Defar.asassfeh@cab.jo

فرع الطفيلة

الطفيلة

هاتف 03/2250756

فاك�ض 03/2250754

E-mail
Salem.Nafash@cab.jo

فرع العبديل

عمان - العبديل

هاتف 5650853/ 5650753

فاك�ض 5602420

E-mail
Ateef.Hihi@cab.jo

فرع العقبه �سارع الريموك

العقبه �سارع الريموك

هاتف 03/2013355 – 03/2019787

فاك�ض 03/2015550

E-mail
Yosuf.Sabeh@cab.jo

فرع العقبه/�سارع احلمامات التون�سية

العقبه/�سارع احلمامات التون�سيه

هاتف 03/2018453 – 03/2018454

فاك�ض 03/2018456

E-mail
Abdalmajid.Kreashan@cab.jo

فرع املحطة

عمان - املحطه

هاتف 4651326- 4651325

فاك�ض 4651991

E-mail
fayez.abughazaleh@cab.jo

فرع املفرق

املفرق

هاتف 02/6235517 – 02/6235516

فاك�ض 02/6235518

E-mail
Amin.Omoush@cab.jo
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فرع النزهة

مري ح�سن عمان - �ساحية الأ

هاتف 5626220

فاك�ض 5626335

E-mail
Saleh.Asmar@cab.jo

فرع الها�سمي ال�سمايل

عمان - الها�سمي ال�سمايل

هاتف 5055776 - 5055390 

فاك�ض 5055401

E-mail
Ahmad.Sharaya@cab.jo

فرع الوحدات

عمان - الوحدات

هاتف 4743702 – 4771172

فاك�ض 4753388

E-mail
siham.taha@cab.jo

فرع بني كنانه

اربد - بني كنانه

هاتف 02/7585191 – 02/7585192

فاك�ض 02/7585211

E-mail
Aline.Tabari@cab.jo

فرع جامعة الريموك

اربد - جامعة الريموك

هاتف 02/7246053

فاك�ض 02/7241983

E-mail
Asem.Garaibeh@cab.jo

فرع جامعة فيادلفيا

جر�ض - جامعة فيادلفيا

هاتف 02/6374604

فاك�ض 02/6374605

E-mail
Fahed.Elayan@cab.jo

فرع جبل احل�سني

عمان - جبل احل�سني الغربي

هاتف 5604974 - 5605430

فاك�ض 5605632

E-mail
Eyad.khaldi@cab.jo

فرع جبل اللويبده

عمان - فرع جبل اللويبده

هاتف 4628104 - 4637404

فاك�ض 4637438

E-mail
randa.khrino@cab.jo

فرع جبل عمان

عمان - جبل عمان

هاتف 4615228 - 4625228

فاك�ض 4618504

E-mail
Shogeiq.mahsrgian@cab.jo

فرع جر�ض

جر�ض

هاتف 02/6341869 – 02/6341867

فاك�ض 02/6341870

E-mail
sulieman.zoubi@cab.jo

فرع حكما

اربد - حكما

هاتف 02/7401736 – 02/7408377

فاك�ض 02/7412545

E-mail
Ehab.Sharee@cab.jo

فرع �ستي مول

عمان - �ستي مول

هاتف 5820028

فاك�ض 5864726

E-mail
Ahmad.Abuaetah@cab.jo

فرع �سي تاون

عمان - �سي تاون

هاتف 5861744 - 5861724

فاك�ض 5816145

E-mail
nuha.adawi@cab.jo

فرع �سارع املدينة الطبية/جممع ليدرز

عمان - �سارع املدينة الطبية

هاتف 5331067 - 5331206

فاك�ض 5331209

E-mail
Tambi.Alasker@cab.jo

فرع �سارع عمر املختار

اربد - �سارع عمر املختار

هاتف 02/7250950

فاك�ض 02/7250954

E-mail
Salwa.Haddad@cab.jo

فرع �سويلح/�ضارع امللكة رانيا العبد اهلل

عمان - �سويلح/�سارع امللكة رانيا العبد اهلل

هاتف 5332653 - 5332679

فاك�ض 5332485

E-mail
Samar.masri@cab.jo

فرع طرببور

عمان - طرببور

هاتف 5054964 - 5054170

فاك�ض 5053916

E-mail
Shaima.Kassab@cab.jo

فرع عجلون

عجلون

هاتف 02/6422895 – 02/6422896

فاك�ض 02/6422897

E-mail
Tareq.Kanaan@cab.jo

فرع غور ال�سايف

غور ال�سايف

هاتف 03/2300436

فاك�ض 03/2300438

E-mail
Ibrahim.Halawani@cab.jo

فرع ق�سر العدل

عمان - ق�سر العدل

هاتف 5690439 - 5677286

فاك�ض 5677287

E-mail
Nabil.Tou@cab.jo

فرع مادبا

مادبا

هاتف 05/3253471/2/3

فاك�ض 05/3253465

E-mail
Kholoud.Shakhshir@cab.jo

فرع جممع ال�سفريات - اربد

جممع ال�سفريات - اربد

هاتف 02/7249815 – 02/7249851

فاك�ض 02/7250715

E-mail
Basil.Mohammad@cab.jo

مري حمزة فرع م�ست�سفى الأ

مري حمزة عمان - م�ست�سفى الأ

هاتف 5055226

فاك�ض 5055204

E-mail
Abed.Swidan@cab.jo

فرع م�ست�سفى اجلامعة الردنية

عمان - م�ست�سفى اجلامعه الردنيه

هاتف 5513269 - 5514072

فاك�ض 5333248

E-mail
Sameer.AbuSalmeh@cab.jo
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فرع م�ست�سفى امللك املوؤ�س�ض عبد اهلل اجلامعي

اربد - م�ست�سفى امللك املوؤ�س�ض

هاتف 02/7095723

فاك�ض 02/7095725

E-mail
Maamoon.Rashdan@cab.jo

فرع معدي 

البلقاء - معدي

هاتف 05/3570030 – 05/3571738

فاك�ض 05/3571904

E-mail
Ahmad.Ramadneh@cab.jo

مكتب ال�سوبك

معان - ال�سوبك

هاتف 03/2165476

فاك�ض 03/2165477

E-mail
ehab.kassasbeh@cab.jo

مكتب ال�سونة اجلنوبية

البلقاء - ال�سونة اجلنوبية

هاتف 05/3581322

فاك�ض 05/3581321

E-mail
Moutasem.Arbyat@cab.jo

مكتب ال�سونة ال�سمالية

ال�سونة ال�سمالية

هاتف 02/6580816

فاك�ض 02/6580818

E-mail
hani.zubaidi@cab.jo

مكتب بوابة جامعة احل�سني

معان - جامعة احل�سني

هاتف 03/2136420- 03/2136421

فاك�ض 03/2136419

E-mail
Atallah.Amami@cab.jo

مكتب جمرك عمان

عمان - جمرك عمان

هاتف 4705447

فاك�ض 4705475

E-mail
mohammad.jameel@cab.jo

مكتب حرة الزرقاء

الزرقاء - حرة الزرقاء

هاتف 05/3826700

فاك�ض 05/3826070

E-mail
yazan.alowh@cab.jo

مكتب دير اأبي �سعيد

دير اأبي �سعيد

هاتف 02/6522190

فاك�ض 02/6522195

E-mail
Nadia.Obiedat@cab.jo

مكتب طلبة اجلامعة الردنية/ العقبة

ردنية العقبه - اجلامعة الأ

هاتف 03/2058027 – 03/2058028

فاك�ض 03/2058029

E-mail
Mohammad.Hamarsheh@cab.jo

مكتب طلبة/ اجلامعة الردنية

عمان - اجلامعه الردنيه

هاتف 5336772

فاك�ض 5341594

E-mail
Atef.Sakhen@cab.jo

مكتب كوزمو 

عمان - كوزمو

هاتف 5823041 - 5821634

فاك�ض 5814933

E-mail
Rania.Talhouni@cab.jo

مكتب معان معان

هاتف 03/2136590

فاك�ض 03/2136594

E-mail
abdullah.aqailleh@cab.jo

مكتب وادي مو�سى

معان - وادي مو�سى

هاتف 03/2154975

فاك�ض 03/2154974

E-mail
ali.shourati@cab.jo

مكتب حمطة الركاب / القادمون واملغادرون

العقبه - ميناء العقبه

هاتف 03/2019117

فاك�ض 03/2015550

E-mail
Mohammad.Ghaleb@cab.jo

مركز ا�ست�ساري وت�سويقي الزرقاء

الزرقاء

هاتف 05/3975202 

فاك�ض 05/3975203

E-mail
Mohamad.Khmaidi@cab.jo

مركز ا�ست�ساري وت�سويقي جر�ض

جر�ض

هاتف 02/6354010

فاك�ض 02/6354012 

E-mail
Ismaeel.Banibaker@cab.jo

مركز ا�ست�ساري وت�سويقي اإربد

 اربد

هاتف 02/7257527

فاك�ض 02/7257530

E-mail
Zuhair.Banihamad@cab.jo
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ال�سيد �ساكر توفيق فاخوري

دارة / املدير العام رئي�ص جمل�ص الإ

ردن عام 1960، ومنذ ذلك التاريخ وعلى  ردن من اأوائل البنوك التي تاأ�س�ست يف الأ بنك الأ

ردن نهج التطوير والتح�سني امل�ستمر لكافة اأن�سطته وجمالت  مدى 54 عاماً تبنى بنك الأ

عمله املالية وامل�سرفية وواكب البنك التطورات املت�سارعة التي �سهدتها ال�سناعة امل�سرفية 

تاأ�سي�سه  منذ  و�ساهم  والدويل،  املحلي  ال�سعيدين  على  املا�سية  عقود  اخلم�سة  مدى  على 

ردين من خال تقدمي منتجات وخدمات  يف دعم حركة ال�ستثمار والتطور القت�سادي الأ

م�سرفية �ساملة تلبي متطلبات واحتياجات العماء واملتعاملني من خمتلف فئات و�سرائح 

وم�ساريع  الوطنية  التنموية  امل�ساريع  يف  بفعالية  و�ساهم  واملوؤ�س�سات،  وال�سركات  فراد  الأ

القطاع اخلا�ض.

جنازات على خمتلف امل�ستويات  لقد حقق البنك �سجًا را�سخاً وقوياً من التطورات والإ

وحظي بثقة املوؤ�س�سات امل�سرفية واملالية وال�ستثمارية املحلية والعربية والعاملية، واأ�سبحت 

العاملة يف  اإىل فروعه  اإ�سافًة  ردن  – الأ ردن  الأ بنك  كًا من  ت�سم  ردن  الأ بنك  جمموعة 

ردن للتاأجري  ردن – �سورية و�سركة تفوق لا�ستثمارات املالية و�سركة الأ فل�سطني، وبنك الأ

ردين  الأ ال�س�وق  يف  العاملة  البنوك  اأكرب  من  واحداً  ردن  الأ بنك  اأ�سبح  واليوم  التمويلي. 

وحقوق  دينار  مليون   2067.9 بحجم  وموجودات  دينار،  مليون   155.1 مقداره  براأ�س�مال 
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منافذ  وميلك  كما   .2013/12/31 يف  كما  دينار  مليون   317 بلغت  البنك  مل�س�اهمي  امللكي�ة 

توزيع متنوعة ت�سمل �س�بكة الفروع واملكاتب املكونة من 95 فرعاً ومكتباً، و�سبكة من اأجهزة 

لكرتونية  ردن وفل�سطني، اإىل جانب قنوات التوزيع الإ يل بلغت 148 جهازاً يف الأ ال�سراف الآ

 ,SMS نرتنت والبنك اخللوي وخدمة الر�سائل الق�سرية التي ت�سم البنك الناطق وبنك الإ

.)Call Center( اإ�سافًة اإىل مركز اخلدمة الهاتفية

داري ال�سليم، والنهج  جنازات املرتاكمة التي يحققها البنك جاءت حم�سلًة للفكر الإ اإن الإ

ال�سرتاتيجي املتكامل، والروؤية الثاقبة التي حتاكي امل�ستقبل بكافة اأبعاده وتواكب التغريات 

املت�سارعة يف ال�سناعة امل�سرفية، فعمل البنك على تنفيذ جمموعة من م�ساريع التطوير 

ال�سرتاتيجي وتعزيز بنيته التحتية اخلدمية واملعلوماتية والتكنولوجية ومبا يدعم تعزيز 

مكانته التناف�سية وريادته امل�سرفية وتوفري اأف�سل اخلدمات والبدائل اأمام جمهور العماء 

واملتعاملني وتوجيه موارد البنك واإمكاناته مبا ي�سمن حتقيق م�ستويات اأعلى من التقدم 

عاماً بعد عام، فقام البنك بتنفيذ وقيادة عدد من قرو�ض التجمع البنكي وتوقيع عدد من 

التفاقيات مع اجلهات املحلية والدولية جلعل منتجاته وخدماته اأكرث مائمة لحتياجات 

واملتعاملني  العماء  من  املزيد  ل�ستقطاب  جاذبية  واأكرث  احلاليني  العماء  ومتطلبات 

اجلدد.

�سرتاتيجية التي تقوم على تعزيز العاقات وال�سراكات  وانطاقاً من ر�سالة البنك الإ

مع خمتلف القطاعات وتقدمي اأف�سل م�ستوى من اخلدمة، عمل البنك على تعزيز موارده 

�ساليب والو�سائل التكنولوجية لارتقاء بقدرات فريق العمل  الب�سرية وتاأهيلها باأحدث الأ

حيث جتاوز عدد موظفي البنك 1700 موظف يف خمتلف التخ�س�سات واخلربات، كما حر�ض 

تنفيذ  خال  من  وذلك  املحلي  املجتمع  خدمة  يف  ودوره  ر�سالته  تفعيل  على  ردن  الأ بنك 

والعلمية  واخلريية  القت�سادية  ن�سطة  الأ ملختلف  والدعم  الرعاية  برامج  من  جمموعة 

ن�سانية. والإ
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دارة رئي�س و اأع�ساء جمل�س الإ
   

ال�سيد �ساكر توفيق �ساكر فاخوري

دارة / املدير العام رئي�ص جمل�ص الإ

الدكتور عبد الرحمن �سميح طوقان

دارة نائب رئي�ص جمل�ص الإ

ال�سيد وليد توفيق فاخوري

دارة ع�صو جمل�ص الإ

ال�سيد يحيى زكريا الق�سماين

دارة ع�صو جمل�ص الإ

الدكتور مازن حممد الب�سري

دارة ع�صو جمل�ص الإ

الدكتور ينال مولود ناغوج

دارة ع�صو جمل�ص الإ

ال�سيد جان جوزيف �سمعون

دارة ع�صو جمل�ص الإ

ال�سيد » �سادي رمزي » عبد ال�سالم املجايل

دارة ع�صو جمل�ص الإ

ال�سيد هيثم اأبو الن�سر املفتي

ردنية للتجارة العامة قبال الأ دارة / ممثل �صركة الإ ع�صو جمل�ص الإ

ال�سيد هيثم حممد �سميح بركات

دارة / ع�صو جمل�ص الإ

ممثل �صركة اخلليج العربي لال�صتثمارات والنقليات العامة

ال�سيد عمار حممود اأبو نامو�س

دارة / ع�صو جمل�ص الإ

ممثل �صركة الفراعنة الدولية لال�صتثمارات ال�صناعية

دارة التنفيذية الإ

ال�سيد �ساكر توفيق �ساكر فاخوري

دارة / املدير العام رئي�ص جمل�ص الإ

ال�سيد نقول يو�سف بهو

م�صاعد املدير العام التنفيذي/

لية نظمة الآ اإدارة التنظيم والعمليات امل�صرفية والأ

ال�سيد اأ�سامة �سميح  �سكري

امل�صت�صار القانوين للبنك

ال�سيد �سالح رجب حماد

دارة املدير التنفيذي / دائرة المتثال واملخاطر / اأمني �صر جمل�ص الإ

ال�سيد جوين �سمري زيدان

قليمي / اإدارة فروع فل�صطني املدير الإ

ال�سيد �سالمة حممود اأبو ن�سري

املدير التنفيذي / دائرة الئتمان

ال�سيد تركي يو�سف اجلبور

املدير التنفيذي / دائرة التدقيق الداخلي
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عدد املوظفني و امل�ستخدمني كما يف نهاية عام 2013

ردن 1769 موظف يف نهاية عام 2013. بلغ عدد موظفي بنك الأ

اأهم اخلدمات التي يقدمها البنك 

فراد:   خدمات الأ

فراد التي تلبي خمتلف احتياجات وتطلعات هذه  ردن جمموعة متنوعة و�صاملة من املنتجات واخلدمات امل�صرفية املتطورة لقطاع الأ يقدم بنك الأ

ال�صريحة الوا�صعة من العمالء مب�صتوى خدمة عايل اجلودة، ومبزايا تناف�صية اإ�صافية �صواء يف جمال التمويل اأو الدخار، وذلك اعتمادًا على خربة 

فراد والعمل على تلبية متطلباتهم �صمن برامج  البنك الطويلة يف ال�صناعـة امل�صرفيـة والتـي قاربت 53 عامًا، اإ�صافًة اإىل درا�صة احتياجات قطاع الأ

ردن خدماته امل�صرفية من خالل منافذ توزيع متطورة وبيئة خدمة حديثة، حيث تغطـي فـروع البنك  م�صرفية متكاملة ومبتكرة، هذا ويقدم بنك الأ

لكرتونية التي يقدمها البنك لعمالئه. خمتلف مناطق اململكـة وتنت�صـر يف 66 موقعًا، اإ�صافة اإىل جمموعة اخلدمات الإ

فراد: وت�صم خدمات الأ

طفال »�صنابل«، ح�صابات الودائع  - احل�صابات والودائع: احل�صابات اجلارية »الطلب«، ح�صابات الرواتب، ح�صابات ودائع التوفري، ح�صاب توفري الأ

يداع. جل، ح�صاب اجلاري مدين موؤقت، �صهادات الإ لأ

- الباقات امل�صرفية : مت طرح خم�ص باقات م�صرفية ) طموحي ،طموحي املميز ، ا�صتقراري، ا�صتقراري املميز، الو�صام املميز(  تقدم حلول 

م�صرفية وخدمات ل�صرائح حمدده من العمالء ومزايا تناف�صية ا�صافية تالئم متطلباتهم واحتياجاتهم.

- القرو�ص: قرو�ص ال�صيارات، القرو�ص ال�صخ�صية، القرو�ص ال�صكنية.

يل »الفيزا اإلكرتون«. - البطاقات: بطاقة فيزا الف�صية، بطاقة فيزا الذهبية، بطاقة فيزا البالتينية، بطاقة ال�صحب الآ

.SMS نرتنت، البنك الناطق، البنك اخللوي وخدمة الر�صائل الق�صرية يل، خدمة بنك الإ لكرتونية: خدمة ال�صراف الآ - اخلدمات الإ

- مركز اخلدمة الهاتفية Contact Center على مدار 7/24.

  خدمات ال�سركات:

املالية  العام واخلا�ص، جمموعة متكاملة من احللول  القطاعني  الكربى من  وامل�صاريع  واملوؤ�ص�صات  ال�صركات  لعمالئه من قطاع  ردن  الأ بنك  يقدم 

التحويلية،  وال�صناعات  التعدين  الت�صالت،  التجارة،  ن�صاءات،  الإ ال�صناعة،  النقل،  املختلفة من قطاعات  اأن�صطتها  تتنا�صب مع  التي  وامل�صرفية 

الزراعة، امل�صاريع الوطنية والبنية التحتية. 

لعمالء  املقدمة  وامل�صرفية  املالية  ردن على دميومة تطوير وحت�صني  جمموعة احللول  الأ بنك  ا�صتثنائية، فقد حر�ص  اأهمية  القطاع من  لهذا  وملا 

ال�صركات الكربى، كما مت جتهيز فريق متخ�ص�ص على درجة مهنية عالية لتقدمي اخلدمات البنكية لهذا القطاع، �صمن بيئة خدمة متطورة ومريحة، 

من خالل مدراء عالقات العمالء اجلاهزين لتقدمي اأف�صل البدائل واحللول امل�صرفية التي تتنا�صب مع احتياجات هذا القطاع.

وت�صم خدمات املوؤ�ص�صات وال�صركات الكربى:

اجلاري مدين، القرو�ص التجارية، الكفالت امل�صرفية، الكمبيالت التجارية، قرو�ص متويل العتمادات، بوال�ص التح�صيل، اجلاري مدين بوندد، 

العتمادات امل�صتندية، قرو�ص التجمع البنكي.

  خدمات املوؤ�س�سات املتو�سطة وال�سغرية:

ردن اأهمية خا�صة لقطاع املوؤ�ص�صات املتو�صطة وال�صغرية ملا لهذا القطاع من دور كبري يف دفع عجلة التنمية القت�صادية وتوفري فر�ص  يويل بنك الأ

العمل يف اململكة. وبهدف تطوير م�صتوى اخلدمات املقدمة لهذه ال�صريحة �صمن اأ�صاليب تنظيمية حديثة، مت جتهيز 11 مركزًا متخ�ص�صًا يف تقدمي 

ول، جبل احل�صني، القوي�صمة،  اخلدمات التجارية، تغطي خمتلف مناطق اململكة يف كل من: ال�صمي�صاين، �صارع مكة، اجلاردنز، الرونق، الدوار الأ

�صول الثابتة  �صافة اإىل متويل الأ جل بالإ ردن من خالل هذه املراكز بتقدمي التمويل الطويل والق�صري الأ ماركا، الزرقاء، اربد، العقبة. ويقوم بنك الأ

واملعدات عرب اأ�صلوب التاأجري التمويلي.  
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وت�صم خدمات املوؤ�ص�صات املتو�صطة وال�صغرية:

اجلاري مدين، القرو�ص التجارية، متويل العتمادات/البوال�ص، العتمادات امل�صتندية، الكفالت امل�صرفية، بوال�ص التح�صيل ال�صادرة والواردة.

  خدمات التاأجري التمويلي:

جارة املنتهية بالتملك«،  ردن اأمام عمالئه خيارات متويلية وا�صعة ومتنوعة من خالل خدمات التاأجري التمويلي التي تقوم على اأ�صا�ص »الإ يوفر بنك الأ

وذلك لتلبية احتياجات عمالءه ممن ل مييلون للتعامل بطرق التمويل التقليدية. حيث عمل البنك على تو�صيع جمموعة اخلدمات املقدمة من خالل 

كما  واملعدات،  جهزة  والأ ليات  الآ اأنواع  واحلافالت وخمتلف  وال�صاحنات  نتاج  الإ �صول من خطوط  الأ �صراء  كافة عمليات  لت�صمل  التمويلي  التاأجري 

قام البنك بتاأ�صي�ص ق�صم خا�ص للت�صويق وخدمة عمالء التاأجري التمويلي، وذلك بهدف توفري املعلومات للعمالء وتعريفهم مبزايا التاأجري التمويلي 

والرتقاء مبعايري اخلدمة املقدمة لهم.  

جهزة واملعدات.   نتاج، متويل و�صائل النقل، متويل الأ وت�صم خدمات التاأجري التمويلي: متويل خطوط الإ

�صافة اإىل �صركة و�صاطة  ردن للتاأجري التمويلي«. بالإ ردن حتمل ا�صم »�صركة الأ كما ميلك البنك �صركة تاأجري متويلي تابعة ومملوكة بالكامل لبنك الأ

ردن حتمل ا�صم »�صركة تفوق لال�صتثمارات املالية«. مالية تابعة ومملوكة بالكامل لبنك الأ
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ول لل�سنوات 2011 و 2012 و 2013 ردن( كما يف 31 كانون الأ ردن  )فروع الأ قائمة املركز املايل لبنك الأ

201320122011دينار اأردين

ت
دا

و
ج��

و
مل
ا

131,634,856146,726,85581,605,407نقد واأر�صدة لدى البنك املركزي

79,235,375140,385,337213,376,446اأر�صدة لدى بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية

-8,508,0008,862,500اإيداعات لدى بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية

35,450,00035,450,00035,450,000ا�صتثمار يف راأ�صمال الفروع اخلارجية

755,072789,767800,290موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

60,179,39239,262,48531,875,890موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ال�صامل

894,337,820748,911,371802,601,150ت�صهيالت ائتمانية مبا�صرة - بال�صايف

389,564,205363,354,881323,581,524موجودات مالية بالتكلفة املطفاأة

1,842,3621,842,3621,842,362ا�صتثمارات يف �صركات حليفة

35,415,29435,415,29435,415,294ا�صتثمار يف �صركات تابعة

16,400,12517,567,85119,333,110ممتلكات ومعدات - بال�صايف

2,396,6562,000,8862,418,326موجودات غري ملمو�صة

10,129,6148,732,2223,417,026موجودات �صريبية موؤجلة

63,769,96750,807,47339,606,338موجودات اأخرى

1,729,618,7381,600,109,2841,591,323,163جمموع املوجودات

ني
م

ه
سا

�
مل
 ا

ق
و

ق
ح

و
ت 

با
و

طل
مل
ا

80,472,01642,874,078123,883,636ودائع بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية

1,160,123,5061,132,019,3081,042,085,613ودائع عمالء

60,472,11849,554,15561,242,968ودائع الفروع اخلارجية

77,089,09769,364,60884,579,477تاأمينات نقدية

4,367,7464,773,7684,198,105خم�ص�صات متنوعة

14,512,63515,940,29410,243,820خم�ص�ص �صريبة الدخل

5,882,9603,604,494-مطلوبات �صريبية موؤجلة 

16,813,57012,118,27413,055,631مطلوبات اأخرى

1,413,850,6881,332,527,4451,342,893,744جمموع املطلوبات

155,100,000155,100,000155,100,000راأ�ص املال املكتتب به

50,009,00744,392,56039,577,826احتياطي قانوين

13,702,85813,702,8588,888,124احتياطي اختياري

8,322,2207,552,2207,552,220احتياطي املخاطر امل�صرفية العامة

32,508,4676,837,8111,971,778احتياطي القيمة العادلة بال�صايف

56,125,49839,996,39035,339,471اأرباح مدورة

315,768,050267,581,839248,429,419جمموع حقوق امل�ساهمني

1,729,618,7381,600,109,2841,591,323,163جمموع املطلوبات وحقوق امل�ساهمني



65 دليل البنوك العاملة في االردن 2014

ول 2011 و2012 و 2013 ردن( لل�سنوات املنتهية يف 31 كانون الأ ردن )فروع الأ قائمة الدخل لبنك الأ

201320122011دينار اأردين

ت
دا

را
ي

لإ
ا

102,458,33896,737,63086,416,873الفوائد الدائنة 

29,981,43625,807,17321,764,844الفوائد املدينة

72,476,90270,930,45764,652,029�سايف اإيرادات الفوائد

13,828,67614,780,59013,136,413�صايف اإيرادات العمولت

86,305,57885,711,04777,788,442�سايف اإيرادات الفوائد والعمولت

1,850,9112,884,0782,671,399اأرباح عمالت اأجنبية

16,4404,050,011(26,050))خ�صائر( اأرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

3,066,3363,054,6881,704,505توزيعات نقدية من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ال�صامل

6,580,8365,756,3692,865,795اإيرادات اأخرى

97,777,61197,422,62289,080,152اإجمايل الدخل

ت
فا

و
ر

�س
مل
ا

20,284,52820,288,81916,675,147نفقات املوظفني

3,830,3954,185,6943,787,226اإ�صتهالكات واإطفاءات

13,392,79412,720,22111,976,662م�صاريف اأخرى

3,834,80510,806,25511,402,214خم�ص�ص تدين الت�صهيالت الئتمانية املبا�صرة

325,6231,329,291853,283خم�ص�صات متنوعة

41,668,14549,330,28044,694,532اإجمايل امل�سروفات

ة
ن
�س

ل
 ا

ل
خ

د

56,109,46648,092,34244,385,620الربح من الت�سغيل

15,243,60413,577,93812,868,450ينزل: �صريبة الدخل

40,865,86234,514,40431,517,170الربح لل�سنة
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ردن النت�سار اجلغرايف لفروع البنك داخل الأ

دارة العامة الإ

عمان/ ال�سمي�ساين

 �سارع ال�سريف عبد احلميد �سرف بناية رقم 15

ردن  �ض.ب 2140 عمان 11181 الأ

هاتف 5696277

فاك�ض 5696291

www.bankofjordan.com

الفرع الرئي�سي/ ال�سمي�ساين

�سارع ال�سريف عبد احلميد �سرف  بناية رقم 15 

ردن �ض.ب 2140 عمان 11181 الأ

هاتف 5696329

فاك�ض 5696092

فرع عمان

�سارع امللك في�سل بناية رقم 35 

ردن �ض.ب 2140 عمان 11181 الأ

هاتف 4624348

فاك�ض 4657431

فرع ال�سوق التجاري

�سارع قري�ض بناية رقم 79 

ردن �ض.ب 2140 عمان 11181 الأ

هاتف 4617003

فاك�ض 4624498

فرع املحطة

�سارع امللك عبد اهلل

ردن  �ض.ب 2140 عمان 11181 الأ

هاتف 4655707

فاك�ض 4651728

فرع �سارع الريموك/الن�سر

�سارع الريموك

ردن �ض.ب 2140 عمان 11181 الأ

هاتف 4910037

فاك�ض 4910038

ول فرع الدوار الأ

�سامية - بناية رقم 2 �سارع الكلية العلمية الإ

ردن �ض.ب 2140 عمان 11181 الأ

هاتف 4625131

فاك�ض 4653914

فرع الدوار الثالث

مري حممد - بناية رقم 239 �سارع الأ

ردن �ض.ب 2140 عمان 11181 الأ

هاتف 4616528

فاك�ض 4656632

فرع اخلالدي

�سارع ابن خلدون - بناية رقم 52

ردن �ض.ب 2140 عمان 11181 الأ

هاتف 4680025, 4680027

فاك�ض 4680028

فرع جبل احل�سني

�سارع خالد بن الوليد - بناية رقم 182

ردن �ض.ب 2140 عمان 11181 الأ

هاتف 4656004

فاك�ض 4653403

فرع اجلاردنز

�سارع و�سفي التل - بناية رقم 98

ردن �ض.ب 2140 عمان 11181 الأ

هاتف 5688391, 5688392

فاك�ض 5688416

فرع �سارع املدينة املنورة

�سارع املدينة املنورة - بناية رقم 200

ردن �ض.ب 2140 عمان 11181 الأ

هاتف 5513953

فاك�ض 5514938

فرع جبل اللويبدة

�سارع امللك ح�سني - بناية رقم 163

ردن �ض.ب 2140 عمان 11181 الأ

هاتف 4646980

فاك�ض 4615605

فرع طارق

�سارع طارق - بناية رقم 75

ردن �ض.ب 2140 عمان 11181 الأ

هاتف 5053898

فاك�ض 5053908

فرع ماركا ال�سمالية

ول �سارع  امللك عبد اهلل الأ

ردن �ض.ب 2140 عمان 11181 الأ

هاتف 4893581, 4893582

فاك�ض 4894341

فرع القوي�سمة

�سارع مادبا - بناية رقم 82

ردن �ض.ب 2140 عمان 11181 الأ

هاتف 4778626

فاك�ض 4745301

فرع اأبو علندا

�سارع  عبد الكرمي احلديدي - بناية رقم 77

ردن �ض.ب 2140 عمان 11181 الأ

هاتف 4164204

فاك�ض 4162697

فرع البيادر

�سارع ح�سني �سوبر - بناية رقم 2

ردن �ض.ب 2140 عمان 11181 الأ

هاتف 5852009

فاك�ض 5815391

فرع املنطقة ال�سناعية/البيادر

�سارع  ال�سناعة - بناية رقم 101

ردن �ض.ب 2140 عمان 11181 الأ

هاتف 5861057

فاك�ض 5813642

فرع �سويلح

مرية راية بنت احل�سني - بناية رقم 15 �سارع الأ

ردن �ض.ب 2140 عمان 11181 الأ

هاتف 5349823

فاك�ض 5342318

فرع الفحي�ض

�سارع امللكة رانيا العبد اهلل 

ردن �ض.ب 2140 عمان 11181 الأ

هاتف 4720832

فاك�ض 4720831
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فرع اأبو ن�سري

�سارع ابن هداية

ردن �ض.ب 2140 عمان 11181 الأ

هاتف 5237481

فاك�ض 5249080

فرع جبل النزهة

�سارع ال�سنهوري

ردن �ض.ب 2140 عمان 11181 الأ

هاتف 4645933

فاك�ض 4645934

فرع وادي ال�سري

مري - بناية رقم 40 �سارع عراق الأ

ردن �ض.ب 2140 عمان 11181 الأ

هاتف 5814255

فاك�ض 5816552

فرع راأ�ض العني

�سارع القد�ض - بناية رقم 138

ردن �ض.ب 2140 عمان 11181 الأ

هاتف 4748314

فاك�ض 4786311

فرع �ساحية اليا�سمني

�سارع جبل عرفات

ردن �ض.ب 2140 عمان 11181 الأ

هاتف 4392693

فاك�ض 4391242

فرع مرج احلمام

مرية تغريد  �سارع الأ

ردن �ض.ب 2140 عمان 11181 الأ

هاتف 5713568

فاك�ض 5713569

فرع ال�سويفية

�سارع علي ن�سوح الطاهر - بناية رقم 22

ردن �ض.ب 2140 عمان 11181 الأ

هاتف 65861235, 5861236

فاك�ض 5861237

فرع الوحدات

�سارع املثنى بن حارثة )�سحابي(

ردن �ض.ب 2140 عمان 11181 الأ

هاتف 4780281

فاك�ض 4778982

فرع �سارع مكة

�سارع عبد اهلل غو�سة

ردن �ض.ب 2140 عمان 11181 الأ

هاتف 5826647, 5826638

فاك�ض 5826649

فرع خلدا

�سارع عامر بن مالك - بناية رقم 65

ردن �ض.ب 2140 عمان 11181 الأ

هاتف 5534367

فاك�ض 5534593

فرع اجلبيهة

�سارع امللكة رانيا العبد اهلل - بناية رقم 292

ردن �ض.ب 2140 عمان 11181 الأ

هاتف 5357189

فاك�ض 5354739

ردنية فرع اجلامعة الأ

ردنية حرم اجلامعة الأ

ردن �ض.ب 2140 عمان 11181 الأ

هاتف 5355975

فاك�ض 5355974

فرع �سيتي مول

�سارع املدينة الطبية

ردن �ض.ب 2140 عمان 11181 الأ

هاتف 5823512

فاك�ض 5857684

فرع الرابية

�سارع عبد اهلل بن رواحة - بناية رقم 14

ردن �ض.ب 2140 عمان 11181 الأ

هاتف 5523195

فاك�ض 5521653

فرع عبدون

�سارع مازن �سيدو الكردي

ردن �ض.ب 2140 عمان 11181 الأ

هاتف 5929860

فاك�ض 5929872

فرع الرونق

فيوين �سارع وهيب الأ

ردن �ض.ب 2140 عمان 11181 الأ

هاتف 5829503

فاك�ض 5829042

فرع �سارع احلرية / املقابلني

�سارع احلرية

ردن �ض.ب 2140 عمان 11181 الأ

هاتف 4203178

فاك�ض 4203376

فرع املدينة الريا�سية 

�سارع جري�ض عمي�ض

ردن �ض.ب 2140 عمان 11181 الأ

هاتف 5159214

فاك�ض 5159304

فرع تاج مول

�سارع �سعد عبدو �سموط

ردن �ض.ب 2140 عمان 11181 الأ

هاتف 5930241

فاك�ض 5930517

فرع الها�سمي ال�سمايل

�سارع البطحاء - بناية رقم 100

ردن �ض.ب 2140 عمان 11181 الأ

هاتف 5051398

فاك�ض 5051648

فرع ال�سلط

�سارع الريموك

ردن �ض.ب 2140 عمان 11181 الأ

هاتف 05/3554901

فاك�ض 05/3554902
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فرع الزرقاء

�سارع امللك ح�سني - بناية رقم 92

ردن �ض.ب 2140 عمان 11181 الأ

هاتف 05/3985091, 05/3985092

فاك�ض 05/3984741

فرع �سارع في�سل/ الزرقاء

�سارع امللك في�سل

ردن �ض.ب 2140 عمان 11181 الأ

هاتف 05/3936725

فاك�ض 05/3936728

فرع الزرقاء اجلديدة

�سارع مكة املكرمة - بناية رقم 121

ردن �ض.ب 2140 عمان 11181 الأ

هاتف 05/3862581

فاك�ض 05/3862583

فرع املنطقة احلرة /الزرقاء

�سارع امللك ح�سني

ردن �ض.ب 2140 عمان 11181 الأ

هاتف 05/3826193

فاك�ض 05/3826194

فرع الر�سيفة

�سارع امللك ح�سني

ردن �ض.ب 2140 عمان 11181 الأ

هاتف 05/3746923

فاك�ض 05/3746913

فرع املطار

مطار امللكة علياء الدويل

ردن �ض.ب 2140 عمان 11181 الأ

هاتف 4451155

فاك�ض 4451156

فرع اجليزة

اأتو�سرتاد عمان - العقبة

ردن �ض.ب 2140 عمان 11181 الأ

هاتف 4460179

فاك�ض 4460133

فرع ماأدبا

ول �سارع  امللك عبد اهلل الأ

ردن �ض.ب 2140 عمان 11181 الأ

هاتف 05/3244081

فاك�ض 05/3244723

فرع اربد

�سارع امللك ح�سني - )�سارع بغداد �سابقاً(

ردن �ض.ب 2140 عمان 11181 الأ

هاتف 02/7242347

فاك�ض 02/7276760

فرع �سارع احل�سن

اإربد/ �سارع امللك عبد اهلل الثاين

ردن �ض.ب 2140 عمان 11181 الأ

هاتف 02/7279066, 02/7279065

فاك�ض 02/7270496

فرع �سارع ايدون

اإربد/ �سارع �سفيق ار�سيدات

ردن �ض.ب 2140 عمان 11181 الأ

هاتف 02/7276403

فاك�ض 02/7276504

فرع �سارع الثاثني 

اإربد/ جممع الرو�سان

ردن �ض.ب 2140 عمان 11181 الأ

هاتف 02/7246636

فاك�ض 02/7248772

فرع �سارع حكما

اإربد/ �سارع حكما

ردن �ض.ب 2140 عمان 11181 الأ

هاتف 02/7400018

فاك�ض 02/7406375

فرع دير ابي �سعيد

اإربد/ �سارع امللك ح�سني

ردن �ض.ب 2140 عمان 11181 الأ

هاتف 02/6521351

فاك�ض 02/6521350

فرع الرمثا

�سارع املتنبي - بناية رقم 72

ردن �ض.ب 2140 عمان 11181 الأ

هاتف 02/7383706

فاك�ض 02/7381388

فرع الطرة

الرمثا/ �سارع و�سفي التل

ردن �ض.ب 2140 عمان 11181 الأ

هاتف 02/7360011

فاك�ض 02/7360200

فرع عجلون

�سارع احل�سني بن علي

ردن �ض.ب 2140 عمان 11181 الأ

هاتف 02/6420039

فاك�ض 02/6420841

فرع كفرجنة

مراء �سارع الأ

ردن �ض.ب 2140 عمان 11181 الأ

هاتف 02/6454973

فاك�ض 02/6454053

فرع جر�ض

�سارع امللك عبد اهلل

ردن �ض.ب 2140 عمان 11181 الأ

هاتف 02/6351453

فاك�ض 02/6351433

فرع املفرق

ول - بناية رقم 17 �سارع امللك في�سل الأ

ردن �ض.ب 2140 عمان 11181 الأ

هاتف 02/6233317

فاك�ض 02/6233316

فرع ال�سونة ال�سمالية

�سارع امللك ح�سني

ردن �ض.ب 2140 عمان 11181 الأ

هاتف 02/6587177

فاك�ض 02/6587377
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زرق ال�سمايل فرع الأ

�سارع بغداد

ردن �ض.ب 2140 عمان 11181 الأ

هاتف 05/3834308

فاك�ض 05/3834307

فرع الكرك

�سارع النزهة

ردن �ض.ب 2140 عمان 11181 الأ

هاتف 03/2351043

فاك�ض 03/2353451

فرع معان

�سارع فل�سطني

ردن �ض.ب 2140 عمان 11181 الأ

هاتف 03/2132090

فاك�ض 03/2131855

فرع العقبة

�سارع الر�سيد

ردن �ض.ب 2140 عمان 11181 الأ

هاتف 03/2013118

فاك�ض 03/2014733
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بداأ عمله  وقد  اأردنية،  م�ساهمة عامة حمدودة  ك�سركة   1973 عام  �سكان  الإ بنك  تاأ�س�ض 

�سكاين براأ�سمال قدره ن�سف مليون دينار، وبعد مرور  كبنك متخ�س�ض يف جمال التمويل الإ

24 عاماً على تاأ�سي�سه بداأت مرحلة عمل جديدة يف م�سريته عندما حتول اإىل بنك جتاري 

عوام املا�سية  كان اآخرها يف  �سامل عام 1997، وقد متت زيادة راأ�سماله اأكرث من مرة خال الأ

عام 2006 حيث اأ�سبح 252 مليون دينار اأردين )اأي ما يعادل 355 مليون دولر(.

كفوؤة  إدارة  ا ولديه  عريق،  وتاريخ  �سجل  لها  قوية  م�سرفية  موؤ�س�سة  هو  �سكان  الإ بنك 

ومتميزة وذات روؤية وا�سحة وا�سرتاتيجيات عمل �سليمة، وهذا ما اأهل البنك للفوز بجائزة 

امللك عبد اهلل الثاين للتميز التي تعترب اأرفع جائزة على امل�ستوى الوطني، كما اأحتل البنك 

ردن« من جملة  ردين حيث فاز بجائزة »اأف�سل بنك يف الأ موقع ال�سدارة يف القطاع امل�سريف الأ

�سافة اإىل ح�سوله على جمموعة  2013، بالإ )The Banker( عدة مرات كان اآخرها عام 

قليمية والدولية. من اجلوائز املحلية والإ

متكن البنك خال ال�سنوات املا�سية من تعزيز مركزه املايل حيث ت�سري البيانات املالية 

للبنك يف نهاية عام 2013 اإىل اأن جمموع حقوق امللكية بلغ 1.1 مليار دينار، واأن ر�سيد ودائع 

العماء بلغ 5.1 مليار دينار، ور�سيد اإجمايل القرو�ض والت�سهيات الئتمانية بلغ حوايل 

3 مليار دينار، وميتلك البنك اأكرب �سبكة فروع واأجهزة �سرافات اآلية واأكرب قاعدة عماء 

ردن. يف الأ

معايل الدكتور  مي�سيل عي�سى مارتو

دارة رئي�ص جمل�ص الإ

ال�سيد  عمر زهري ملح�س

املدير العام
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دارة رئي�س و اأع�ساء جمل�س الإ

معايل الدكتور مي�سيل عي�سى مارتو

دارة رئي�ص جمل�ص الإ

ال�سيخ علي بن جا�سم اآل ثاين

دارة نائب رئي�ص جمل�ص الإ

ال�سيد علي اأحمد الكواري

ممثل بنك قطر الوطني

ال�سيد عبداهلل مبارك اآل خليفة

ممثل بنك قطر الوطني

ال�سيد يو�سف حممود النعمة

ممثل بنك قطر الوطني

ال�سيد علي را�سد املهندي

ممثل بنك قطر الوطني

ال�سيد حمود جا�سم الفالح

ممثل املجموعة ال�صتثمارية العقارية الكويتية

نبعي ال�سيد �سامي ح�سني الأ

ممثل املجموعة ال�صتثمارية العقارية الكويتية

ال�سيد حممد حممد بن يو�سف

ممثل امل�صرف الليبي اخلارجي

ال�سيد ا�سماعيل عبداهلل امل�سالتي

ممثل امل�صرف الليبي اخلارجي

ال�سيد جهاد علي ال�سرع

ردن ممثل املوؤ�ص�صة العامة لل�صمان الجتماعي/الأ

ال�سيد فادي خالد العالونه

ردن ممثل املوؤ�ص�صة العامة لل�صمان الجتماعي / الأ

الفا�سل اأحمد بن �سعيد املحرزي

ممثل وزارة املالية / �صلطنة عمان

ال�سيد حمي الدين عبد احلميد العلي

دارة اأمني �صر جمل�ص الإ
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دارة التنفيذية الإ

 

ال�سيد عمر زهري ملح�س

املدير العام

ال�سيد اأ�سامه جميل احلاج يحيى

نائب املدير العام / العمليات

ال�سيد �سيزر هاين  قولجن

عمال امل�صرفية نائب املدير العام / الأ

ال�سيد اأمين عبداهلل عبداهلل

فراد )تكليف( م�صاعد املدير العام ل�صوؤون اخلدمات امل�صرفية لالأ

ال�سيد حممد علي اإبراهيم

عمال امل�صرفية لل�صركات م�صاعد املدير العام ل�صوؤون الأ

ال�سيد عادل اإبراهيم اأ�سعد

م�صاعد املدير العام ل�صوؤون الئتمان

ال�سيد ريا�س علي طويل

م�صاعد املدير العام ل�صوؤون اخلزينة

ال�سيد خالد حممود الذهبي

م�صاعد املدير العام لل�صوؤون املالية

الدكتور حممد عبد الفتاح تركي

املدقق العام

ال�سيد ع�سام فوؤاد حدرج

مدير تنفيذي / دائرة املوارد الب�صرية

ال�سيد حممود حممد الدغم

مدير تنفيذي / دائرة املخاطر

ال�سيد رعد اأحمد اأبو ال�سعد

مدير تنفيذي / دائرة اأنظمة املعلومات

ال�سيد وائل اإ�سماعيل ع�سفور

امل�صت�صار القانوين
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عدد املوظفني و امل�ستخدمني كما يف نهاية عام 2013

�صكان للتجارة والتمويل 2199 موظف يف نهاية عام 2013. بلغ عدد موظفي بنك الإ

اأهم اخلدمات التي يقدمها البنك 

�صكان للتجارة والتمويل العديد من اخلدمات من اأهمها: يقدم بنك الإ

فراد )قرو�ص �صكنية، قرو�ص �صخ�صية، قرو�ص ال�صيارات، تق�صيط امل�صرتيات ال�صخ�صية واملنزلية(   متويل الأ

  متويل ال�صركات 

عمال، قرو�ص جتارية، الكفالت، العتمادات، اجلاري  عمال، قر�ص عيادتي، قر�ص مركبات الأ   متويل امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة )قرو�ص الأ

مدين(

  متويل التجارة اخلارجية

  خدمات التاأجري التمويلي

  خدمات الودائع وفتح احل�صابات 

  بطاقات الئتمان )بطاقات الفيزا، بطاقات ما�صرت كارد، بطاقات اأمريكان اك�صرب�ص(

  بطاقات الدفع املبا�صر )بطاقات الفيزا اإلكرتون، بطاقات املا�صرت كارد للدفع املبا�صر(

  البطاقات املدفوعة م�صبقًا 

  اخلدمات امل�صرفية اخلا�صة لكبار العمالء

  ال�صتثمار حل�صاب العمالء

يل    خدمات ال�صراف الآ

نرتنت   اخلدمات امل�صرفية عرب الإ

Call Center اخلدمات امل�صرفية عرب الهاتف  

  خدمات احلوالت املالية ال�صريعة ال�صادرة والواردة

جنبية   خدمات التعامل بالعمالت الأ

  خدمات ال�صت�صارات

  خدمات الو�صاطة املالية

�صكان( لكرتونية )خدمة Iskan Online، خدمة Mobil Banking ، خدمة البنك الناطق، خدمة مر�صال الإ   اخلدمات امل�صرفية الإ

مانات احلديدية   خدمة �صناديق الأ
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ردن قائمة املركز املايل لبنك ال�سكان للتجارة والتمويل لفروع الأ

ول لل�سنوات 2011 و 2012 و 2013 كما يف 31 كانون الأ

201320122011دينار اأردين

ت
دا

و
ج��

و
مل
ا

846,308,917644,332,222694,764,792نقد واأر�صدة لدى بنوك مركزية

441,600,606735,008,497814,250,433اأر�صدة لدى بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية

47,778,20539,832,063709,000اإيداعات لدى بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية

21,470,98429,769,47646,109,477موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

1,948,418,8101,957,585,1871,688,716,796ت�صهيالت ائتمانية مبا�صرة بال�صايف

610,990664,043689,042موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�صامل الخر 

2,356,815,4332,086,522,3651,919,633,520موجودات مالية بالتكلفة املطفاأة

164,379,533143,315,003143,315,003ا�صتثمارات يف �صركات تابعة 

95,919,26984,894,51967,564,873ممتلكات ومعدات - بال�صايف

13,317,0736,771,3372,041,216موجودات غري ملمو�صة – بال�صايف 

19,191,27112,659,90015,273,807موجودات �صريبية موؤجلة

126,373,008116,031,046114,132,955موجودات اأخرى

6,082,184,0995,857,385,6585,507,200,914جمموع املوجودات

ة
ي
ك
ملل

 ا
ق

و
ق

ح
و

ت 
با

و
طل

مل
ا

516,421,438755,605,102470,257,563ودائع بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية

4,359,353,0713,943,534,3353,868,012,466ودائع عمالء

142,800,265157,658,632194,084,991تاأمينات نقدية

--3,000,000اأموال مقرت�صة

25,004,11223,154,39622,315,476خم�ص�صات متنوعة 

34,355,66425,556,23026,447,653خم�ص�ص �صريبة الدخل

1,762,8961,762,896700,000مطلوبات �صريبية موؤجلة

104,941,02670,999,06357,285,963مطلوبات اأخرى

5,187,638,4724,978,270,6544,639,104,112جمموع املطلوبات

252,000,000252,000,000252,000,000راأ�ص املال املكتتب به واملدفوع

�صدار 357,925,469357,925,469357,925,469عالوة الإ

129,306,247118,304,377107,769,846احتياطي قانوين

33,222,06833,222,06833,222,068احتياطي اختياري

18,145,00018,020,00016,820,000احتياطي خماطر م�صرفية عامة

(286,779)(311,778)(388,830)احتياطي القيمة العادلة / بال�صايف

104,335,67399,954,868100,646,198اأرباح مدورة

894,545,627879,115,004868,096,802جمموع حقوق امللكية

6,082,184,0995,857,385,6585,507,200,914جمموع املطلوبات وحقوق امللكية
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ول 2011 و 2012	 ردن لل�سنوات املنتهية يف 31 كانون الأ قائمة الدخل لبنك ال�سكان للتجارة والتمويل لفروع الأ

و2013

201320122011دينار اأردين

ت
دا

را
ي

لإ
ا

301,519,664261,187,302211,143,283الفوائد الدائنة

(62,335,149)(74,825,580)(93,118,967)الفوائد املدينة

208,400,697186,361,722148,808,134�سايف اإيرادات الفوائد

19,114,72720,240,58518,621,074�صايف اإيرادات العمولت

227,515,424206,602,307167,429,208�سايف اإيرادات الفوائد والعمولت

4,475,5355,746,1574,833,272اأرباح عمالت اأجنبية

12,767,835(393,412)1,671,215)خ�صائر( اأرباح موجودات مالية حمددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

23,300,65322,074,56722,984,913اإيرادات اأخرى

256,962,827234,029,619208,015,228اإجمايل الدخل

ت
فا

و
ر

�س
مل
ا

50,681,03744,494,54942,293,131نفقات املوظفني

8,426,3378,003,5688,509,457ا�صتهالكات واإطفاءات

35,936,01630,558,39926,985,409م�صاريف اأخرى

51,122,00045,476,12136,757,000خم�ص�ص تدين الت�صهيالت الئتمانية املبا�صرة

2,272,5002,500,000-خم�ص�ص تدنى موجودات مالية بالتكلفة املطفاأة

843,7331,096,8372,218,023خم�ص�صات متنوعة

147,009,123131,901,974119,263,020اإجمايل امل�سروفات

ة
ن
�س

ل
 ا

ل
خ

د

109,953,704102,127,64588,752,208الربح من الت�سغيل

3,152,6605,665,036-اأرباح موزعة من �صركات تابعة

109,953,704105,280,30594,417,244الربح قبل ال�سرائب

(25,132,527)(31,193,006)(31,539,898)�صريبة الدخل

78,413,80674,087,29969,284,717الربح لل�سنة
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ردن النت�سار اجلغرايف لفروع البنك داخل الأ

املركز الرئي�صي

مة عمان - العبديل – �صارع جمل�ص الأ

ردنية الها�صمية �ص.ب )7693( عمان 11118 - اململكة الأ

هاتف )5005555( 009626  -  الهاتف املجاين 080022111

فاك�س )5690207( 009626  -  �صويفت 

HBHOJOAXXXX
E-mail:  info@hbtf.com.jo  -  br001@hbtf.com.jo

  Website :  www.hbtf.com 

فرع اللويبدة

عمان – العبديل – �صارع �صليمان النابل�صي – بناية رقم 183

هاتف )5663736( 06

E-mail
br002@hbtf.com.jo

فرع املدينة

عمان - �صارع امللك ح�صني– بناية رقم 33

هاتف 4637188– 06 

E-mail
broo3@hbtf.com.jo

فرع جبل عمان

مري حممد – بناية رقم 252 عمان – جبل عمان – �صارع الأ

هاتف 5005555– 06  فرعي 4064

E-mail
br004@hbtf.com.jo

فرع جبل احل�صني

عمان – جبل احل�صني – �صارع خالد بن الوليد – بناية رقم 121

هاتف 4654697– 06 

E-mail
br005@hbtf.com.jo

فرع الوحدات

مري احل�صن –  بناية رقم 263 عمان – الوحدات – �صارع الأ

هاتف 4778620– 06 

E-mail
br006@hbtf.com.jo

فرع ماركا

عمان – ماركا – �صارع امللك عبد اهلل - بناية رقم 423

هاتف 4893611– 06 

E-mail
br007@hbtf.com.jo

فرع �صارع قري�ص

عمان – �صارع قري�ص – بناية رقم 45

هاتف 4656504– 06 

E-mail
br008@hbtf.com.jo

فرع جبل التاج

عمان – جبل التاج – �صارع التاج – بناية رقم 76

هاتف 4753922– 06 

E-mail
br009@hbtf.com.jo

مري ح�صن فرع حي الأ

عمان – جبل الن�صر– �صارع الن�صر – بناية رقم 1

هاتف 5005555– 06  فرعي 4130

E-mail
br010@hbtf.com.jo

فرع الها�صمي ال�صمايل

مري را�صد – بناية رقم  عمان – الها�صمي ال�صمايل- �صارع الأ

105

هاتف 5005555– 06  فرعي 4047

E-mail
br011@hbtf.com.jo

فرع راأ�ص العني

عمان – راأ�ص العني – �صارع القد�ص – بناية رقم 10

هاتف 5005555– 06  فرعي 4143

E-mail
br012@hbtf.com.jo

�صرفية فرع الأ

مام ال�صافعي – بناية رقم 52 �صرفية – �صارع الإ عمان – الأ

هاتف 4753957– 06 

E-mail
br013@hbtf.com.jo

فرع احلاووز

عمان – جبل عمان – �صارع عمر بن اخلطاب –  بناية رقم 104

هاتف 5005555– 06  فرعي 4160

E-mail
br014@hbtf.com.jo

فرع النزهة

عمان- النزهة – �صارع �صعيد بن امل�صيب – بناية رقم 28

هاتف 5005555– 06  فرعي 4039

E-mail
br015@hbtf.com.jo

فرع املدينة الريا�صية

عمان – منطقة املدينة الريا�صية 

�صارع ال�صهيد – بناية رقم 35

هاتف 5005555– 06  فرعي 4169

E-mail
br016@hbtf.com.jo

فرع ال�صالم

عمان – جبل اللويبدة  - �صارع كلية ال�صريعة – بناية رقم 8

هاتف 4622168– 06

E-mail
br017@hbtf.com.jo

فرع املجمع التجاري

عمان- ال�صمي�صاين – �صارع امللكة نور

هاتف 5005555– 06  فرعي 2372

E-mail
br018@hbtf.com.jo

مري حممد فرع �صارع الأ

عمان – �صارع 9 �صعبان –  طلعة احلايك

هاتف 5005555– 06  فرعي 5941

E-mail
br019@hbtf.com.jo

فرع طارق

عمان – منطقة طارق – �صارع طارق – مقابل حلويات النجمة

هاتف 5005555– 06  فرعي 4187

E-mail
br020@hbtf.com.jo

فرع اأبو ن�صري

ول عمان – اأبو ن�صري– �صارع العرب – دوار التطبيقية الأ

هاتف 5005555– 06  فرعي 4194

E-mail
br023@hbtf.com.jo
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فرع حي نزال

عمان – حي نزال – �صارع بني ثقيف – بناية رقم 6

هاتف 4396962 – 06

E-mail
br024@hbtf.com.jo

فرع عبدون

عمان – عبدون – �صارع القاهرة – بناية رقم 100

هاتف 5005555– 06  فرعي 4211

E-mail
br025@hbtf.com.jo

فرع بارك بالزا

عمان - ال�صويفية – �صارع �صالح �صحيمات – جممع بارك بالزا

هاتف 5005555– 06  فرعي 4884

E-mail
br026@hbtf.com.jo

فرع ال�صويفية

عمان – ال�صويفية – ال�صوق التجاري –  �صارع حممود عبيدات

هاتف 5005555– 06  فرعي 4221

E-mail
br026@hbtf.com.jo

مكتب جالرييا مول

عمان – ال�صويفية – جالرييا مول

هاتف 5005555– 06  فرعي 3862

E-mail
br026@hbtf.com.jo

فرع اجلاردنز

عمان- تالع العلي –  �صارع و�صفي التل – بناية رقم 18

هاتف 5005555– 06  فرعي 4233

E-mail
br027@hbtf.com.jo

فرع ال�صمي�صاين

عمان – ال�صمي�صاين 

�صارع عبد احلميد �صومان – بناية رقم 18

هاتف 5005555– 06  فرعي 4246

E-mail
br028@hbtf.com.jo

فرع ق�صر �صبيب

الزرقاء – �صارع امللك ح�صني

�صكان – بناية رقم 96 جممع بنك الإ

هاتف 5005555– 06  فرعي 4255

E-mail
br029@hbtf.com.jo

فرع اأم اأذينة

عمان- اأم اذينه – �صارع �صعد بن اأبي وقا�ص – بناية رقم 47

هاتف 5005555– 06  فرعي 4274

E-mail
br030@hbtf.com.jo

فرع اجلبيهة

عمان- اجلبيهة – �صارع عبد اهلل علي اللوزي

هاتف 5005555– 06  فرعي 4284

E-mail
br031@hbtf.com.jo

فرع الفحي�ص

الفحي�ص – العاليل – �صارع امللك عبد اهلل الثاين

هاتف 5005555– 06  فرعي 4294

E-mail
br032@hbtf.com.jo

فرع ال�صلط

ال�صلط – �صارع امليدان

هاتف 3555101 - 05

E-mail
br033@hbtf.com.jo

فرع �صويلح

عمان – �صويلح 

مرية راية بنت احل�صني – بناية رقم 26 �صارع الأ

هاتف 5005555– 06  فرعي 4305

E-mail
br034@hbtf.com.jo

فرع �صحاب

مري ح�صن عمان – �صحاب – �صارع الأ

هاتف 5005555– 06  فرعي 4320

E-mail
br035@hbtf.com.jo

فرع اأبو علندا

عمان – اأبو علندا

�صارع اإبراهيم الرا�صد احلنيطي – بناية رقم 32

هاتف 5005555– 06  فرعي 4334

E-mail
br038@hbtf.com.jo

فرع اجلويدة

عمان – اجلويدة – �صارع ماأدبا – عمارة الوليد

هاتف 5005555– 06  فرعي 4030

E-mail
br039@hbtf.com.jo

فرع مرج احلمام

عمان – مرج احلمام – �صارع نويران – دوار الدلة

هاتف 5712051 – 06

E-mail
br041@hbtf.com.jo

فرع ناعور

ناعور – �صارع امللك احل�صني – قرب م�صجد ناعور الكبري

هاتف 5005555– 06  فرعي 4347

E-mail
br042@hbtf.com.jo

فرع املوقر

عمان – املوقر – و�صط البلد

هاتف 5005555– 06  فرعي 3828

E-mail
br043@hbtf.com.jo

فرع تالع العلي

عمان – تالع العلي – �صارع و�صفي التل – بناية رقم 193

هاتف 5005555– 06  فرعي 4357

E-mail
br044@hbtf.com.jo

فرع مدينة امللك عبد اهلل الثاين

عمان – �صحاب

مدينة امللك عبد اهلل الثاين ال�صناعية

هاتف 4023251 – 06

E-mail
br045@hbtf.com.jo
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فرع البقعة

عمان – خميم البقعه – مقابل م�صجد �صالح الدين

هاتف 5005555– 06  فرعي 4380

E-mail
br046@hbtf.com.jo

فرع �صارع احلرية

عمان – املقابلني – �صارع احلرية – بناية رقم 140

هاتف 5005555– 06  فرعي 4898

E-mail
br047@hbtf.com.jo

فرع املقابلني

عمان – املقابلني – �صارع ب�صر بن الرباء –  بناية رقم 13

هاتف 5005555– 06  فرعي 4382

E-mail
br047@hbtf.com.jo

فرع القوي�صمة

عمان – القوي�صمة – �صارع اإبن الفرات – بناية رقم 79

هاتف 4786769 – 06

E-mail
br048@hbtf.com.jo

فرع البيادر

عمان – بيادر وادي ال�صري

�صارع ح�صني �صوبر – بناية رقم 47

هاتف5005555– 06  فرعي 4399

E-mail
br049@hbtf.com.jo

فرع الزرقاء

الزرقاء – الو�صط التجاري – �صارع ال�صلطان عبد احلميد

هاتف 5005555– 06  فرعي 4415

E-mail
br051@hbtf.com.jo

فرع اإربد

اإربد – �صارع الها�صمي- قرب م�صجد الها�صمي

هاتف 5005555– 06  فرعي 4939

E-mail
br052@hbtf.com.jo

مري نايف / اإربد فرع �صارع الأ

وقاف مري نايف – بناية الأ اإربد – �صارع الأ

هاتف 5005555– 06  فرعي 4422

E-mail
Br052@hbtf.com.jo

فرع عجلون

عجلون – �صارع القلعة – مقابل مبنى البلدية

هاتف 6420230 – 02

E-mail
br053@hbtf.com.jo

فرع املفرق

املفرق – �صارع امللك طالل

هاتف 5005555– 06  فرعي 4445

E-mail
br054@hbtf.com.jo

فرع جر�ص

جر�ص – �صارع امللك عبد اهلل – مقابل �صلطة املياه

هاتف 5005555– 06  فرعي 4451

E-mail
br055@hbtf.com.jo

فرع مادبا

مادبا –  �صارع امللك عبد اهلل

هاتف 5005555– 06  فرعي 4979

E-mail
br056@hbtf.com.jo

فرع دير عال

دير عال – ال�صواحلة – �صارع اأبو عبيدة

هاتف 5005555– 06  فرعي 4468

E-mail
br057@hbtf.com.jo

فرع الغويرية

الزرقاء – الغويرية

ملتقى �صارع امللك غازي و�صارع اجلزائر – بناية رقم 51

هاتف 3979140 - 05

E-mail
br058@hbtf.com.jo

فرع الر�صيفة

الزرقاء – الر�صيفة – �صارع امللك ح�صني – بناية رقم 184

هاتف 5005555– 06  فرعي 4484

E-mail
br059@hbtf.com.jo

فرع الرمثا

الرمثا – و�صط البلد – �صارع نا�صر الطالق

هاتف 7383110 – 02

E-mail
br060@hbtf.com.jo

مكتب �صارع ال�صهيد و�صفي التل 

الرمثا - �صارع ال�صهيد و�صفي التل

مقابل م�صت�صفى الرمثا 

هاتف 5005555– 06  فرعي 3844

E-mail
br060@hbtf.com.jo

فرع ال�صونة ال�صمالية

ال�صونة ال�صمالية – �صارع امللك في�صل

هاتف 6587104 – 02

E-mail
br061@hbtf.com.jo

فرع املعرب ال�صمايل

غوار ال�صمالية ج�صر ال�صيخ ح�صني – الأ

هاتف 6550901– 02

E-mail
br061@hbtf.com.jo

فرع ال�صونة اجلنوبية

ال�صونة اجلنوبية – �صارع ال�صلط – جممع الدوائر احلكومية

هاتف 5005555– 06  فرعي 4505

E-mail
br062@hbtf.com.jo

فرع دير اأبي �صعيد

دير اأبي �صعيد – �صارع امللك ح�صني

هاتف 6521419 – 02

E-mail
br063@hbtf.com.jo
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فرع حكما

اإربد – �صارع حكما – مثلث حنينا

هاتف 5005555– 06  فرعي 4521

E-mail
br064@hbtf.com.jo

فرع احل�صن

اإربد – احل�صن – �صارع اإربد عمان

هاتف 5005555– 06  فرعي 4525

E-mail
br065@hbtf.com.jo

فرع حطني

الزرقاء – خميم حطني – �صارع امللك ح�صني – بناية رقم 452

هاتف 3610290 - 05

E-mail
br066@hbtf.com.jo

فرع اإيدون

اإربد – ايدون – ال�صارع الرئي�صي

هاتف 7101579 – 02

E-mail
br067@hbtf.com.jo

فرع امل�صارع

اإربد – امل�صارع – ال�صارع الرئي�صي – مقابل بلدية امل�صارع 

الغزاوي طالل  – عمارة 
هاتف 5005555– 06  فرعي 4547

E-mail
br070@hbtf.com.jo

فرع كفرجنة

عجلون – كفرجنة – ال�صارع الرئي�صي

هاتف 6454270 – 02

E-mail
br072@hbtf.com.jo

فرع �صارع فل�صطني

اإربد – �صارع فل�صطني – دوار ال�صهيد و�صفي التل

هاتف 5005555– 06  فرعي 4570

E-mail
br073@hbtf.com.jo

فرع الكرامة

الكرامة – ال�صارع الرئي�صي

هاتف 3595068 – 05

E-mail
br074@hbtf.com.jo

فرع عوجان

الزرقاء – عوجان – مثلث عوجان –  بناية رقم 2 – مقابل 

�صتهالكية الع�صكرية املوؤ�ص�صة الإ

هاتف 3652103 - 05

E-mail
br077@hbtf.com.jo

فرع �صارع اجلي�ص

الزرقاء – �صارع اجلي�ص – خلف جممع امللك عبد اهلل

هاتف 5005555– 06  فرعي 4587

E-mail
br078@hbtf.com.jo

فرع الكرمية

الكرمية – ال�صارع الرئي�صي

هاتف 6575047 – 02

E-mail
br079@hbtf.com.jo

فرع الريموك

اإربد – �صارع �صفيق ار�صيدات

هاتف 5005555– 06  فرعي 4601

E-mail
br080@hbtf.com.jo

فرع العقبة

العقبة – �صارع الكورني�ص

هاتف 5005555– 06  فرعي 4613

E-mail
br081@hbtf.com.jo

فرع �صويخ مول

العقبة – مبنى �صويخ مول

هاتف 5005555– 06  فرعي 4996

E-mail
br081@hbtf.com.jo

فرع الطفيلة

الطفيلة – ال�صارع الرئي�صي

هاتف 5005555– 06  فرعي 4624

E-mail
br082@hbtf.com.jo

فرع معان

معان – �صارع امللك ح�صني

هاتف 5005555– 06  فرعي 4633

E-mail
br083@hbtf.com.jo

فرع املدورة

املدورة – مركز حدود املدورة

هاتف 2130976– 03

E-mail
br083@hbtf.com.jo

فرع الكرك

الكرك – مبنى البلدية – �صارع النزهه

هاتف 2396029 - 03

E-mail
br084@hbtf.com.jo

فرع البوتا�ص

الكرك – غور املزرعة – املدينة ال�صكنية

هاتف 2305159 – 03

E-mail
br085@hbtf.com.jo

فرع البرتاء

وادي مو�صى – ال�صارع الرئي�صي – دوار ال�صهيد

هاتف 2157082 – 03

E-mail
br086@hbtf.com.jo

فرع ال�صوبك

ال�صوبك – جنل – ال�صارع الرئي�صي

هاتف 5005555– 06  فرعي 4662

E-mail
br087@hbtf.com.jo
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فرع موؤتة

موؤتة – �صارع اجلامعة

هاتف 5005555– 06  فرعي 4667

E-mail
br088@hbtf.com.jo

فرع احل�صا

احل�صا – املدينة ال�صكنية – ال�صوق التجاري اجلديد

هاتف 5005555– 06  فرعي 4676

E-mail
br089@hbtf.com.jo

فرع اجلبل ال�صمايل

الر�صيفة – اجلبل ال�صمايل – �صارع امللك عبد اهلل الثاين 

237 رقم  – بناية 
هاتف 5005555– 06  فرعي 4686

E-mail
br093@hbtf.com.jo

فرع املطار

عمان – مطار امللكة علياء الدويل

هاتف 5005555– 06  فرعي 5546

E-mail
br097@hbtf.com.jo

فرع ال�صليل

الزرقاء – ال�صليل – �صارع اجلي�ص – مثلث ق�صر احلالبات

هاتف 5005555– 06  فرعي 4697

E-mail
br101@hbtf.com.jo

ذاعة فرع الإ

مري احل�صن – مقابل كلية حطني عمان – �صارع الأ

هاتف 4752201 – 06

E-mail
br102@hbtf.com.jo

فرع البارحة

اإربد – بداية �صارع البارحة – مقابل مبنى بلدية اإربد

هاتف 7269016 – 02

E-mail
br103@hbtf.com.jo

فرع ال�صيدية

معان – منجم ال�صيدية

هاتف 5005555– 06  فرعي 4715

E-mail
br104@hbtf.com.jo

فرع اأم ال�صماق

عمان – اأم ال�صماق – �صارع اأو�صرة – بناية رقم 17

هاتف 5005555– 06  فرعي 4728

E-mail
br106@hbtf.com.jo

زرق ال�صمايل فرع الأ

زرق ال�صمايل – �صارع بغداد الرئي�صي الأ

هاتف 3834207 -05

E-mail
br107@hbtf.com.jo

فرع حي مع�صوم

الزرقاء – حي مع�صوم – �صارع عبد احلميد �صرف– دوار امللك 

عبد اهلل  الثاين

هاتف 5005555– 06  فرعي 4740

E-mail
br108@hbtf.com.jo

طفال فرع الأ

عمان – �صارع عبد اهلل غو�صة – بناية رقم 15

هاتف 5864766 – 06

E-mail
br109@hbtf.com.jo

فرع وادي �صقرة

عمان – �صارع وادي �صقرة – بناية رقم 89

هاتف 5005555– 06  فرعي 4756

E-mail
br111@hbtf.com.jo

فرع الق�صر

الكرك – الق�صر – ال�صارع الرئي�صي

بجانب مت�صرفية الق�صر

هاتف 5005555– 06  فرعي 4764

E-mail
br113@hbtf.com.jo

فرع مدينة احل�صن ال�صناعية

اإربد – مدينة احل�صن ال�صناعية

هاتف 7109010 – 02

E-mail
br114@hbtf.com.jo

فرع الرابية

عمان – �صاحية الرابية – �صارع حممود الطاهر – بناية رقم 7

هاتف 5511830 – 06

E-mail
br115@hbtf.com.jo

فرع عبد اهلل غو�صة

عمان – �صارع عبد اهلل غو�صة

جممع احل�صيني – بناية رقم 55

هاتف 5005555– 06  فرعي 4782

E-mail
br117@hbtf.com.jo

فرع ال�صوق املركزي

عمان – �صوق اخل�صار املركزي – بجانب املدخل الرئي�صي

هاتف 4127514 – 06

E-mail
br119@hbtf.com.jo

فرع دوار القبة

اإربد–  �صارع امللك عبد اهلل الثاين– دوار القبة

هاتف 5005555– 06  فرعي 4828

E-mail
br120@hbtf.com.jo

فرع زهران

عمان – �صارع ابن خلدون )م�صت�صفى اخلالدي(

بناية رقم 54

هاتف 4642568 – 06

E-mail
br-121@hbtf.com.jo

فرع املدينة املنورة

عمان – تالع العلي – �صارع املدينة املنورة – بناية رقم 194

هاتف 5005555– 06  فرعي 4908

E-mail
br122@hbtf.com.jo
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فرع �صيتي مول

عمان – �صيتي مول – طابق البنوك

هاتف 5005555– 06  فرعي 4041

E-mail
br123@hbtf.com.jo

فرع �صارع املدينة الطبية

عمان – �صارع امللك عبد اهلل الثاين–  قرب دوار خلدا – بناية 

رقم 185

هاتف 5005555– 06  فرعي 4846

E-mail
br124@hbtf.com.jo

فرع املنطقة احلرة / الزرقاء

الزرقاء – �صاحة البنوك – املنطقة احلرة

هاتف 5005555– 06  فرعي 4839

E-mail
br127@hbtf.com.jo

�صكان / عبدون فرع حديقة بنك الإ

عمان – �صارع �صعد عبده �صموط

هاتف 5005555– 06  فرعي 4115

E-mail
br128@hbtf.com.jo

فرع الزرقاء اجلديدة

الزرقاء – الزرقاء اجلديدة – �صارع مكة – جممع الكردي بالزا

هاتف 5005555– 06  فرعي 4918

E-mail
Br129@hbtf.com.jo

فرع �صاحية اليا�صمني

�صاحية اليا�صمني -  �صارع جبل عرفات – بناية رقم 13

هاتف 5005555– 06  فرعي 4954

E-mail
Br131@hbtf.com.jo

فرع �صارع مكة

عمان – �صارع مكة – جممع احل�صيني – بناية رقم 141

هاتف 5005555– 06  فرعي 4958

E-mail
Br132@hbtf.com.jo

فرع بوابة ال�صلط

ال�صلط – مدخل ال�صلط – اإ�صارة الدبابنة

مقابل حمكمة ال�صلط ال�صرعية

هاتف 5005555– 06  فرعي 4989

E-mail
Br133@hbtf.com.jo

فرع تاج مول

عمان – �صارع �صعد عبده �صموط – تاج مول

هاتف 5005555– 06  فرعي 3805

E-mail
br134@hbtf.com.jo

فرع اجليزة

اجليزة – �صارع املطار الرئي�صي – قرب جممع الدوائر احلكومية

هاتف 5005555– 06  فرعي 3811

E-mail
br135@hbtf.com.jo

فرع �صارع الثالثني / اإربد

ندل�ص – جممع الرو�صان  اإربد – املنطقة ال�صرقية – حي الأ

التجاري

هاتف 5005555– 06  فرعي 3821

E-mail
br136@hbtf.com.jo

فرع احل�صينية

معان– احل�صينية – مبنى بلدية احل�صينية

هاتف 5005555– 06  فرعي 3854

E-mail
br137@hbtf.com.jo

فرع الدوار اخلام�ص

عمان – الدوار اخلام�ص – �صارع ريا�ص املفلح –  بناية رقم 7

هاتف 5005555– 06  فرعي 4003

E-mail
Br145@hbtf.com.jo

فرع البنك الفوري

عمان – �صارع 9 �صعبان –  طلعة احلايك

هاتف 5200400– 06 

E-mail
br152@hbtf.com.jo
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�سمر ال�سيد »حممد يا�سر« م�سباح الأ

املدير العام

جلب  فكرة  اأن  والكويتيني  ردنيني  الأ امل�ستثمرين  من  جمموعة  ارتاأت   ،  1976 عام  يف 

راأ�سمال من بلد غني كالكويت وا�ستثماره يف بلد معروف بكفاءة وتطور القوى العاملة لديه، 

ردن ، فاإن النجاح �سيك��ون موؤكداً،  وتتوفر فيه املجالت والفر�ض ال�ستثمارية والتنموية كالأ

ردين الكويتي واحداً م����ن امل�ساريع القليلة التي ت���م  هذا ما مت فعًا ، واليوم ، يعترب البنك الأ

إن�ساوؤها مب�ساهمات عربية م�سرتكة ومتكنت من النجاح وال�ستمرار . ا

لقد مت زيادة راأ�سمال البنك على عدة مراحل، فمن 5 مايني دينار عند التاأ�سي�ض مت رفع 

راأ�ض املال اإىل 10 مايني مع نهاية عام 1994 واإىل 20 مليون دينار خال عام 1997 واإىل 25 

مليون دينار خال عام 2001 و25ر31 مليون دينار خال عام 2004 و40 مليون دينار يف عام 

2005 و75 مليون دينار يف عام 2006 واإىل 100 مليون دينار يف عام 2007 .

اآفاق  ات�سعت  كما  التطويرية  م�سريته  يف  جديدة  مرحلة  البنك  دخل   ،  1997/7/15 يف 

تطلعاته امل�ستقبلية ، فقد �سهد هذا اليوم عودة امل�ستثمرين الكويتيني واخلليجيني ملواقعهم 

إدارة البنك ، حيث قاموا برفع ن�سبة م�ساهمتهم يف راأ�سمال البنك اإىل ما يزيد  يف جمل�ض ا

دارة اجلديد . عن 50% واأ�سبحوا بذلك عن�سراً فاعًا يف جمل�ض الإ

�سملت  البنك  م�سرية  يف  اأ�سا�سية  حتولت  الت�سعينات  اأواخر  منذ  الفرتة  �سهدت  وقد 

العاقة  وبناء ومتتني  عمال  الأ وتنفيذ خطط طموحة لتطوير  إدارية ووظيفية  ا ترتيبات 

اإيجابياً  م�����ع العماء والرتقاء ب�سكل وم�سمون اخلدمة امل�سرفية . وقد انعك�ض كل ذلك 

دولة ال�سيد عبد الكرمي عالوي الكباريتي

دارة رئي�ص جمل�ص الإ
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على نتائج البنك ومركزه املايل فانتقل خال فرتة وجيزة اإىل بنوك املقدمة �سمن القطاع 

جنازات املميزة والقيا�سية على امل�ستوى  ردين ويف �سجله الكثري من النتائج والإ امل�سريف الأ

املحلي واخلارجي.

لية املتطورة  جهزة الآ يعتمد البنك يف تقدمي خدماته ومنتجاته امل�سرفية على اأحدث الأ

التخ�س�سات  وذوي  العالية  الكفاءات  الوظيفي  جهازه  وي�سم  ال�ساملة  البنكية  نظمة  والأ

امل�سرفية املوؤهلة للعمل مبفهوم اخلدمة ال�سخ�سية املميزة واجلودة العالية . وميتلك البنك 

�سافة اإىل فرعني يف فل�سطني واللذين يرتبطان  �سبكة فروع ت�سم )55( فرعاً ومكتباً . بالإ

دارة العامة اإ�سافة لفرع يف قرب�ض مما ميكن  اآلياً ومبا�سرة مبركز الكمبيوتر الرئي�سي بالإ

عماء البنك من اإجناز كافة معاماتهم امل�سرفية ب�سرعة وكفاءة وبنف�ض م�ستويات اجلودة 

ردن. العالية التي يتمتع بها عماء البنك داخل الأ

البنك  ملكية  هيكل  على  تنظيمي  تغيري  حدث   2008 عام  من  حزيران  �سهر  خال 

املتحد  القاب�سة بتحويل ح�سة بنك اخلليج  الكويت  �سركة م�ساريع  حيث قامت جمموعة 

خرى التابعة  قليمية الأ ردين الكويتي ، وكذلك البنوك الإ )البحرين( يف راأ�سمال البنك الأ

قليمي للمجموعة . لها ، اإىل بنك برقان )الكويت( ليكون الذراع امل�سريف الإ

ردين  ويعترب هذا التغيري خطوة هامة على طريق تدعيم وتعزيز العاقة بني البنك الأ

ويوفر  عملياته  وتطوير  البنك  اأداء  على  اإيجابياً  ينعك�ض  ومبا  املجموعة  وبنوك  الكويتي 

اإ�سافة عالية القيمة ت�سب يف م�سلحة كافة بنوك �سركة م�ساريع الكويت القاب�سة.
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دارة رئي�س و اأع�ساء جمل�س الإ

دولة ال�سيد عبد الكرمي عالوي الكباريتي

دارة رئي�ص جمل�ص الإ

ال�سيد في�سل حمد العيار

دارة نائب رئي�ص جمل�ص الإ

ممثاًل عن بنك اخلليج املتحد - البحرين

معايل الدكتور جعفر عبد ح�سان

ممثاًل عن املوؤ�ص�صة العامة لل�صمان الجتماعي

ال�سيد م�سعود جوهر حيات

ممثاًل عن �صركة الفتوح القاب�صة – الكويت

ال�سيد طارق حممد عبد ال�سالم

ممثاًل عن �صركة م�صاريع الكويت )القاب�صة( - الكويت

ال�سيد فاروق عارف العارف

ع�صو

الدكتور يو�سف مو�سى الق�سو�س

ممثاًل عن بنك برقان – الكويت

ال�سيد من�سور اأحمد اللوزي

�صرتاتيجية لال�صتثمارات ممثاًل عن ال�صركة الإ

ال�سيد بيجان خ�سرو�ساهي

عادة التاأمني - اأمريكا ممثاًل عن �صركة اأودي�صي لإ

دارة التنفيذية الإ

�سمر ال�سيد »حممد يا�سر« م�سباح الأ

املدير العام

ال�سيد توفيق عبد القادر مكحل

نائب املدير العام/رئي�ص املجموعة امل�صرفية

ال�سيد �ساهر عيد �سليمان

رئي�ص جمموعة اإدارة املخاطر والمتثال

ال�سيد وليم جميل دبابنه

رئي�ص اخلزينة وال�صتثمار والعالقات الدولية

ال�سيدة هيام �سليم حب�س

رئي�ص ال�صوؤون املالية

ال�سيد هيثم �سميح البطيخي

رئي�ص منتجات التجزئة والبنكية اخلا�صة

ال�سيد زهدي بهجت اجليو�سي

رئي�ص الت�صهيالت الئتمانية

ال�سيد ابراهيم نور ب�سارات

رئي�ص العمليات

ال�سيد عبدالكرمي حممود فريحات

رئي�ص تكنولوجيا املعلومات



��

عدد املوظفني و امل�ستخدمني كما يف نهاية عام 2013

ردين الكويتي 941 موظف يف نهاية عام 2013. بلغ عدد موظفي البنك الأ

اأهم اخلدمات التي يقدمها البنك 

ردين الكويتي جموعة من اخلدمات من اأهمها: يقدم البنك الأ

فراد: خدمات الأ

  ح�سابات الودائع

�صرتليني واليورو وكما يلي : مريكي ، اجلنيه الإ ردين، الدولر الأ تقبل الودائع باأنواعها بالدينار الأ

- الطلب.

جل. - لأ

- التوفري.

- ال�صتثمار الذهبي.

  القرو�ض

- القرو�ص ال�صخ�صية وال�صتهالكية.

- قرو�ص متويل التعليم اجلامعي.

�صكانية. - القرو�ص الإ

- قرو�ص متويل �صراء املركبات.

  خدمات البطاقات

- البطاقات الئتمانية 

- بطاقات اأمريكان اإك�صرب�ص : الكال�صيكية ، الذهبية ، البالتينية ، و�صنترييون .

- بطاقات فيزا الئتمانية : الكال�صيكية ، الذهبية ، وبطاقة انفينيت .

- بطاقات ما�صرت كارد الئتمانية : الكال�صيكية ، الذهبية ، والبالتينية .

- البطاقات الئتمانية امل�صرتكة :

- بطاقة فيزا امل�صرتكة مع كوزمو .

ردنية : الكال�صيكية ، الذهبية ، والبالتينية . - بطاقة ما�صرت كارد امل�صرتكة مع امللكية الأ

- البطاقات ذات اخل�صم املبا�صر :

- بطاقة فيزا اإليكرتون .

- بطاقات ما�صرت كارد ذات اخل�صم املبا�صر : الكال�صيكية ، والذهبية .
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- البطاقات املدفوعة م�صبقًا :

- بطاقات فيزا .

- بطاقات ما�صرت كارد .

  الوحدة البنكية اخلا�سة

- تقدمي اخلدمات واملنتجات ال�صت�صارية وال�صتثمارية لتلبية احتياجات �صريحة العمالء ذوي املالءة العالية بالتعاون مع بنوك وموؤ�ص�صات مالية 

عاملية

مانات    �سناديق الأ

- يوفر البنك �صناديق اأمانات حديدية لعمالئه الكرام بر�صوم رمزية حلفظ ممتلكاتهم ومقتنياتهم الثمينة .

لكرتونية:   اخلدمات الإ

.)Push & Pull( خدمة الر�صائل امل�صرفية -  

نرتنت .   - بنك الإ

  - البنك الناطق.

يل.   - ال�صراف الآ

يل.   - الفرع الآ

  - حوالت وي�صرتن يونيون .

  - بطاقات زين املدفوعة م�صبقًا.

خدمات ال�سركات:

  الت�سهيات الئتمانية:

�صول الثابتة اأو لتلبية  يوفر البنك جمموعة من املنتجات الئتمانية لل�صركات ال�صاعية اإىل التمويل بهدف تو�صعة جمالت عملها واأن�صطتها اأو ل�صراء الأ

خرى. احتياجاتها ال�صتثمارية الأ

وتتوفر الت�صهيالت الئتمانية عن طريق القرو�ص املبا�صرة اأو القرو�ص امل�صرتكة اأو ال�صندات. كما ميكن متويل راأ�ص املال العامل من خالل ت�صهيالت 

ح�صاب اجلاري مدين وخ�صم الكمبيالت والت�صهيالت غري املبا�صرة لتمويل العتمادات واإ�صدار خطابات ال�صمان .

  اخلدمات التجارية:

- خطابات العتمادات / لال�صترياد .

- خطابات العتماد / للت�صدير .

- خطابات ال�صمان .

- حت�صيل امل�صتندات.
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ردن( ردين الكويتي  )فروع الأ قائمة املركز املايل للبنك الأ

ول لل�سنوات 2011 و2012 و2013 كما يف 31 كانون الأ

201320122011دينار اأردين

ت
دا

و
ج��

و
مل
ا

347,270,935189,963,093215,570,256نقد واأر�صدة لدى بنوك مركزية

372,962,970127,538,018165,176,268اأر�صدة لدى بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية

17,7258,105,1284,079,389ايداعات لدى بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية

1,127,831,4771,215,641,9891,095,504,925ت�صهيالت ائتمانية مبا�صرة بال�صايف

21,807,50821,807,50811,807,508ا�صتثمار يف �صركات تابعة 

71,969,07458,925,84266,491,824موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

خر 26,466,23720,759,80019,090,251موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ال�صامل الآ

335,961,446172,816,235275,639,167موجودات مالية بالكلفة املطفاأة

-36,700,000-موجودات مالية مرهونة

13,762,83011,124,49210,865,804ممتلكات ومعدات بال�صايف

3,102,8892,081,853892,435موجودات غري ملمو�صة بال�صايف

3,635,3913,418,3273,102,917موجودات �صريبية موؤجلة

159,383,297120,845,29482,112,761موجودات اأخرى 

2,484,171,7791,989,727,5791,950,333,505جمموع املوجودات

ة
ي
ك
ملل

 ا
ق

و
ق

ح
و

ت 
با

و
طل

مل
ا

379,375,28898,266,202117,750,249ودائع بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية

1,571,055,6721,310,224,6621,362,084,604ودائع عمالء

66,705,881137,417,80878,270,633تاأمينات نقدية

-3,000,00035,966,000اأموال مقرت�صة

8,659,4668,411,9567,482,579خم�ص�صات متنوعة

14,167,74912,977,92112,718,869خم�ص�ص �صريبة الدخل

2,085,6841,798,7401,556,696مطلوبات �صريبية موؤجلة

55,449,47131,415,35140,170,840مطلوبات اأخرى

2,100,499,2111,636,478,6401,620,034,470جمموع املطلوبات

100,000,000100,000,000100,000,000راأ�ص املال املكتتب به واملدفوع

65,381,36058,842,21952,599,621الحتياطي القانوين

119,698,801106,476,19393,857,585الحتياطي الختياري

10,030,52510,156,6669,714,102احتياطي املخاطر امل�صرفية العامة

4,866,5971,799,446937,361�صايف اإحتياطي تقييم موجودات مالية بعد ال�صريبة

83,695,28575,974,41573,190,366اأرباح مدورة 

383,672,568353,248,939330,299,035جمموع حقوق امللكية 

2,484,171,7791,989,727,5791,950,333,505جمموع املطلوبات وحقوق امللكية 
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ردن( ردين الكويتي )فروع الأ قائمة الدخل للبنك الأ

ول 2011 و2012 و2013 لل�سنوات املنتهية يف 31 كانون الأ
		

201320122011دينار اأردين

ت
دا

را
ي

لإ
ا

125,543,950107,580,267103,683,012الفوائد الدائنة      

45,497,34233,012,95730,959,690ينزل : الفوائد املدينة

80,046,60874,567,31072,723,322�سايف اإيرادات الفوائد

11,044,9699,655,7858,496,151�صايف اإيرادات العمولت

91,091,57784,223,09581,219,473�سايف اإيرادات الفوائد والعمولت 

2,987,6802,589,4552,553,350اأرباح عمالت اأجنبية                                   

6,440,600(68,248)(748,695))خ�صائر( اأرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

خر  1,575,6401,423,0901,476,192توزيعات اأرباح نقدية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ال�صامل الآ

11,184,0848,039,6926,025,992اإيرادات اأخرى

106,090,28696,207,08497,715,607اإجمايل الدخل 

ت
فا

و
ر

�س
مل
ا

18,852,61617,291,51515,011,942نفقات املوظفني

1,615,2301,990,6252,403,812ا�صتهالكات واإطفاءات

12,560,83210,451,82412,114,852م�صاريف اأخرى

16,309,05717,962,42419,985,640خم�ص�ص تدين الت�صهيالت الئتمانية املبا�صرة

1,700,1601,205,5501,102,664خم�ص�صات متنوعة

51,037,89548,901,93850,618,910اإجمايل امل�سروفات 

ة
ن
�س

ل
 ا

ل
خ

د

281,210281,210400,044ارباح موزعة من �صركة تابعة

55,333,60147,586,35647,496,741الربح لل�سنة قبل �سريبة الدخل

16,655,38715,257,16914,877,676ينزل : �صريبة الدخل لل�صنة                    

38,678,21432,329,18732,619,065الربح لل�سنة
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ردن النت�سار اجلغرايف لفروع البنك داخل الأ

دارة العامة الإ

ردن �ض.ب 9776 عمان 11191 الأ

هاتف: 5629400

فاك�ض: 5695604

الفرع الرئي�سي

ردن �ض.ب 9776 عمان 11191 الأ

هاتف: 5621310

فاك�ض: 5694105

فرع العبديل

ردن �ض.ب  9230 عمان 11191 الأ

هاتف: 5653491

فاك�ض: 5662374

فرع جبل عمان

ردن �ض.ب 5061 عمان 11183 الأ

هاتف: 4644868

فاك�ض: 4611391

فرع الزرقاء

ردن �ض.ب 1843 الزرقاء 13110 الأ

هاتف: 05-3983855

فاك�ض: 05-3998677

فرع الوحدات

ردن �ض.ب 260093 عمان 11162 الأ

هاتف: 4777174

فاك�ض: 4750220

فرع البقعة

ردن �ض.ب 20البقعة 19381الأ

هاتف: 4725090

فاك�ض: 4726101

فرع املركز التجاري

ردن �ض.ب 6320 عمان  11118الأ

هاتف: 4624312

فاك�ض:4611381

فرع تاع العلي

ردن �ض.ب 19220 تاع العلي 11196 الأ

هاتف: 5532168

فاك�ض: 5518451

فرع جبل احل�سني

ردن �ض.ب 922989 عمان 11192 الأ

هاتف: 5658664

فاك�ض: 5658663

فرع اأبو علندا

ردن �ض.ب 341 عمان 11592 الأ

هاتف: 4162756

فاك�ض: 4161841

فرع الريموك

ردن �ض.ب 38759 عمان 11593 الأ

هاتف: 4779102

فاك�ض: 4750230

فرع وادي ال�سري

ردن �ض.ب 140071 وادي ال�سري 11814 الأ

هاتف: 5858864

فاك�ض: 5810102

فرع اجلبيهة

ردن �ض.ب 473 عمان 11941 الأ

هاتف: 5346763

فاك�ض: 5346761

فرع الر�سيفة

ردن �ض.ب 636 الر�سيفة 13710 الأ

هاتف: 05-3744151

فاك�ض: 05-3744152

فرع ابن خلدون

ردن �ض.ب 830794 عمان 11183 الأ

هاتف: 4613902

فاك�ض: 4613901

فرع ال�سمي�ساين

ردن �ض.ب 941807 عمان 11194 الأ

هاتف: 5685403

فاك�ض: 5685358

فرع �سوق اخل�سار

ردن �ض.ب 991 خريبة ال�سوق 11621 الأ

هاتف: 4127588

فاك�ض: 4127593

فرع ماركا

ردن �ض.ب 330117 عمان 11133 الأ

هاتف: 4889531

فاك�ض: 4889530

فرع املدينة املنورة

ردن �ض.ب 816 تاع العلي 11953 الأ

هاتف: 5533561

فاك�ض: 5533560

فرع املنطقة احلرة

ردن �ض.ب 79 الزرقاء 13134 الأ

هاتف: 05-3826196

فاك�ض: 05-3826195
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فرع الزرقاء اجلديدة

ردن �ض.ب 12297 الزرقاء اجلديدة 13112 الأ

هاتف: 05-3864556

فاك�ض: 05-3864557

فرع اربد

ردن �ض.ب 266 اربد 21110 الأ

هاتف: 02-7243665

فاك�ض: 02-7247880

فرع العقبة

ردن �ض.ب 610 العقبة 77110 الأ

هاتف: 03-2015190

فاك�ض: 03-2016188

فرع عمره

ردن �ض.ب 9776 عمان 11191 الأ

هاتف: 5535292

فاك�ض: 5516561

فرع ال�سويفية

ردن �ض.ب 851848 عمان 11185 الأ

هاتف: 5851027

فاك�ض: 5851931

فرع مادبا

ردن �ض.ب 999 مادبا 17110 الأ

هاتف: 05-3253568

فاك�ض: 05-3253569

فرع حي نزال

ردن �ض.ب 713579 عمان 11171 الأ

هاتف: 4383906

فاك�ض: 4383905

فرع جامعة الريموك

ردن �ض.ب 4660 جامعة الريموك/اربد 21110 الأ

هاتف: 02-7256065

فاك�ض: 02-7255315

فرع اأبو ن�سري

ردن �ض.ب 541106 عمان 11937 الأ

هاتف: 5235223

فاك�ض: 5235226

فرع عبدون

ردن �ض.ب 851915 عمان 11185 الأ

هاتف: 5924195

فاك�ض: 5924194

فرع املقابلني

ردن �ض.ب 721 عمان 11623 الأ

هاتف: 4203692

فاك�ض: 4203715

فرع مرج احلمام

ردن �ض.ب 255 مرج احلمام 11731 الأ

هاتف: 5731053

فاك�ض: 5716832

فرع �سيتي مول

ردن �ض.ب 2854 عمان 11821 الأ

هاتف: 5824698

فاك�ض: 5825436

فرع الرابية

ردن �ض.ب 17481 عمان 11195 الأ

هاتف: 5510839

فاك�ض: 5511479

فرع وادي �سقرة

ردن �ض.ب 605 عمان 11118 الأ

هاتف: 5679241

فاك�ض: 5679146

فرع دابوق

ردن �ض.ب 79 عمان11822  الأ

هاتف: 5412312

فاك�ض: 5521337

هلية فرع جامعة عمان الأ

ردن �ض.ب211  ال�سلط 19328 الأ

هاتف: 05-3500029

فاك�ض: 3500048

فرع �سارع مكة

ردن �ض.ب 2906 عمان11821  الأ

هاتف: 5532156

فاك�ض: 5532152

فرع احل�سن

ردن �ض.ب 266 اربد 21110 الأ

هاتف: 02-7248496

فاك�ض: 02-7248498

فرع ال�سلط

ردن �ض.ب715  ال�سلط19110  الأ

هاتف: 05-3558995

فاك�ض: 05-3558994

فرع مكة مول

ردن �ض.ب 2558 عمان11821 الأ

هاتف: 5813954

فاك�ض: 5814239
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فرع املدينة الريا�سية

ردن �ض.ب 963395 عمان 11196 الأ

هاتف: 5162165

فاك�ض: 5162358

فرع خلدا

ردن �ض.ب 2905 عمان – خلدا 11821 الأ

هاتف: 5370832

فاك�ض: 5370925

فرع الرونق

ردن �ض.ب 2838عمان11821 الأ

هاتف: 5850392

فاك�ض: 5850327

فرع �سويلح اجلنوبي

ردن �ض.ب 1800 عمان 11910 الأ

هاتف: 5356259

فاك�ض: 5356830

فرع جالرييا مول

ردن �ض.ب850348  عمان11185  الأ

هاتف: 64017870

فاك�ض: 64017872

مكتب مكه مول

ردن �ض.ب 2558 عمان 11821 الأ

هاتف: 5517967

فاك�ض: 5517836

مكتب الكرك

ردن �ض.ب 290 الكرك 61111 الأ

هاتف: 03-2396102

فاك�ض: 03-2396002

مكتب جامعة البرتاء

ردن �ض.ب941807 عمان 11194 الأ

هاتف: 5711283

فاك�ض: 5713079

مكتب مركز امللك عبد اهلل

ردن �ض.ب 266 عمان 21110 الأ

هاتف: 4626990

فاك�ض: 4626995

مكتب �سويلح

ردن �ض.ب 2436 �سويلح 11910 الأ

هاتف: 5359986

فاك�ض: 5359964

مكتب املفرق

ردن �ض.ب 715 املفرق 25110 الأ

هاتف: 02-6235901

فاك�ض: 02-6235902

مكتب زين

ردن �ض.ب 140071 عمان 11814 الأ

هاتف: 5810734

فاك�ض: 5810927

مكتب دير غبار

ردن �ض.ب 851915  ال�سويفية 11185 الأ

هاتف: 5853681

فاك�ض: 5853705

مكتب تاج مول

ردن �ض.ب851915  عمان 11185 الأ

هاتف: 5936901

فاك�ض: 5936903
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ردين )AJIB(  م�سرية حافلة  منذ اأكرث من ثاثة عقود، بداأ بنك ال�ستثمار العربي الأ

من التميز والريادة ليتبواأ اليوم مكانة بارزة كواحد من اأهم البنوك ال�ستثمارية والتجارية 

ردن. وانطاقاً من التزامه بتحقيق ر�سا العماء وتلبية كافة احتياجاتهم، يحر�ض  يف الأ

البنك على توفري جمموعة من اخلدمات املبتكرة واملنتجات الرائدة التي من �ساأنها تلبية 

العربي  ال�ستثمار  بنك  يلتزم  والتجارية.  منها  ال�ستثمارية  امل�سرفية،  الحتياجات  جميع 

ا�ستجابة  وذلك  م�ستمر،  ب�سكل  بها  والرتقاء  وحتديثها  الب�سرية  موارده  بتطوير  ردين  الأ

فراد.  لاحتياجات املتنامية لعمائه من ال�سركات والأ

ويعود  املنطقة،  يف  امل�سريف  ال�ستثمار  واقع  يف  وهام  حيوي  بدور  اليوم  البنك  ي�سطلع 

ذلك اإىل اخلربات والكفاءات العالية التي ميتاز بها البنك يف جمال ال�ستثمار امل�سريف وما 

يقدمه من منتجات وحلول مبتكرة لل�سركات يف هذا املجال، مبا فيها منح القرو�ض بكافة 

اأنواعها لل�سركات ومتويل امل�ساريع. اإ�سافة اإىل توفري منتجات وخدمات متنوعة يف جمالت 

اأنواع البطاقات الئتمانية وغريها من اخلدمات  القرو�ض ال�سخ�سية وال�سكنية وخمتلف 

املبتكرة.

ردين بعمائه الكرام من خال �سبكة فروعه املنت�سرة  يرحب بنك ال�ستثمار العربي الأ

ردنية الها�سمية، ي�ساحبها �سبكة متطورة من اأجهزة ال�سراف  يف مواقع رئي�سية يف اململكة الأ

البنك  افتتح  فقد  ردن،  الأ خارج  اأعماله  نطاق  بتو�سيع  البنك  تطلعات  على  تاأكيداً  يل.  الآ

�سافة اإىل مكتب التمثيل يف مدينة طرابل�ض  فرعاً له يف ليما�سول يف قرب�ض عام 1989 بالإ

ال�ستثمار  بنك  باإن�ساء  البنك  قام   ،2006 عام  1996. ويف  عام  اأعماله  با�سر  والذي  ليبيا  يف 

ردين )قطر( ذ.م.م كاأول بنك يف مركز قطر للمال )QFC( ليت�سنى له تقدمي  العربي الأ

كافة اخلدمات امل�سرفية وال�ستثمارية املتطورة يف قطر ب�سكل خا�ض ودول اخلليج العربي 

عموماً.

لدى  مالية  و�ساطة  خدمات  من  العميل  يحتاجه  ما  كل  البنك  يوفر  اأخرى  جهة  من 

لا�ستثمار  املتحدة  ردنية  الأ العربية  ال�سركة  خال  من  وذلك  عمان  بور�سة  يف  تعامله 

املر�سدون  جمموعة  وتت�سدر  هذا  للبنك،  التابعة  ال�سركات  اإحدى  وهي  املالية  والو�ساطة 

إذ تقدم  العرب )وهي �سركة اأبحاث تابعة للبنك( مكانة ريادية على م�ستوى العامل العربي؛ ا
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والت�سالت  املالية  �سواق  الأ قطاعات  يف  املتخ�س�سة  والدرا�سات  والتحليل  البحث  خدمات 

عام والتكنولوجيا وغريها.  والإ

ردين  ردن الدويل وهو من البنوك احلليفة لبنك ال�ستثمار العربي الأ اإ�سافة اإىل بنك الأ

ردن الدويل الذي يعمل من مقره الرئي�سي يف اململكة املتحدة  منذ عام 2010. ويقدم بنك الأ

�سواء  واملن�ساآت  لل�سركات  وال�ستثمارية  امل�سرفية  اخلدمات  من  متنوعة  جمموعة  بلندن 

داخل اململكة املتحدة اأو خارجها. 

 /HSBC امل�سرفية لبنك  عمال  اتفاقية بيع/�سراء لاأ البنك بتوقيع  واأخريا فقد قام 

ردين، وتعترب عملية ال�ستحواذ هذه  ردن بعد ح�سوله على موافقة البنك املركزي الأ يف الأ

امل�سرفية  البنك  ملنتجات  البنك وهي مكملة  عمال  التو�سع لأ اإ�سرتاتيجية  جزءاً مهما من 

واملدرو�سة منعطفاً  و�ست�سكل هذه اخلطوة اجلريئة  للبنك،  ال�سوقية  و�ستعزز من احل�سة 

ردين. كبرياً يف م�سار البنك نحو التطور والنمو والتو�سع اليجابي يف ال�سوق امل�سريف الأ
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دارة رئي�س واأع�ساء جمل�س الإ

ال�سيد اإبراهيم بن حمود املزيد

دارة رئي�ص جمل�ص الإ

ال�سيد عبد القادر القا�سي

الرئي�ص املوؤ�ص�ص / ع�صو

ال�سيد ح�سني ها�سم الدبا�س

دارة نائب رئي�ص جمل�ص الإ

ال�سيد �سامر القا�سي

ع�صو

ال�سيد هاين القا�سي

املدير العام/الرئي�ص التنفيذي/ ع�صو

معايل ال�سيد حممد �سريف الزعبي

ن�صاء واإدارة املطاعم/ ع�صو ممثل �صركة برتا لإ

ال�سيد احممد حممد فرج

ممثل امل�صرف الليبي اخلارجي/ ع�صو

ال�سيد حممد حممود  العقر

ع�صو

ال�سيد خليل حممود اأبو الرب

ع�صو

معايل الدكتور حممد اأبو حمور

ع�صو

ال�سيد هرني توفيق عزام

ممثل �صركة اليقني لال�صتثمار/ ع�صو

ال�سيد هاين عبد القادر القا�سي

املدير العام / الرئي�ص التنفيذي

ال�سيد �سامر عبد القادر القا�سي

م�صاعد املدير العام / اخلزينة

ال�سيد وائل عبد القادر القا�سي

م�صاعد املدير العام /

خدمات الفراد وعمليات و�صوؤون ادارية وموظفني

ال�سيد نا�سر ناجي الطراونه

م�صاعد املدير العام / خدمات ا�صتثمارية

ال�سيد اإبراهيم اإ�سماعيل ب�سبو�س

م�صاعد املدير العام /

 م�صوؤول ات�صال اجلهات الرقابية وامانة �صر جمل�ص الدارة

ال�سيد زكريا احمد غوامنة

م�صاعد املدير العام / ال�صوؤون الدارية

ال�سيد / �سرار حدادين

م�صاعد نائب املدير العام / املالية

دارة التنفيذية الإ
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عدد املوظفني و امل�ستخدمني كما يف نهاية عام 2013

ردين 420 موظف يف نهاية عام 2013. بلغ عدد موظفي بنك ال�صتثمار العربي الأ

اأهم اخلدمات التي يقدمها البنك 

ردين العديد من اخلدمات كما هو مبني اأدناه: يقدم بنك ال�صتثمار العربي الأ

فراد اخلدمات امل�سرفية لالأ

  احل�سابات

- احل�صابات اجلارية

تقوم البنوك اليوم بدور اأ�صا�صي يف حياتنا على ال�صعيد العملي وال�صخ�صي على حد �صواء، ويف �صوء ذلك �صممت خدمات احل�صابات اجلارية يف بنك 

ردين بحيث تتيح للعمالء فر�صة اإجراء تعامالت م�صرفية غري حمدودة وذلك مبا يتنا�صب مع حاجاتهم املالية ويلبي تطلعاتهم  ال�صتثمار العربي الأ

امل�صتقبلية. ميكن فتح احل�صابات اجلارية بالعملة املحلية اأو باأية عملة اأجنبية رئي�صية اأخرى.

- ح�صابات التوفري

ردين يتفهم حاجة العمالء لتنمية مدخراتهم يف بيئة اآمنة وموثوقة، فقد  ن بنك ال�صتثمار العربي الأ ادخارك اليوم يوؤمن لك ولعائلتك غد م�صرق، ولأ

مت تطوير ح�صابات التوفري لتمنحك مزايا عديدة. ميكن فتح ح�صابات التوفري والتي حتت�صب عليها فائدة بالعملة املحلية اأو باأية عملة اأجنبية رئي�صية 

اأخرى.

- احل�صابات اجلارية / التوفري امل�صرتكة

ردين لعمالئه الكرام اإمكانية اإدارة اأموالهم عن طريق احل�صابات اجلارية اأو ح�صابات التوفري امل�صرتكة؛ حيث يت�صنى  يتيح بنك ال�صتثمار العربي الأ

نظمة املعمول بها يف البنك. كرث من �صخ�ص واحد فتح ح�صاب، وذلك مبا يتفق مع القواعد والأ لأ

جلة - الودائع الآ

ردين يويل اهتمامًا كبريًا بحاجات عمالئه خا�صة فيما يتعلق باإدارة  ن بنك ال�صتثمار العربي الأ اإدراكًا ملتطلبات امل�صتثمرين والعمالء الكرام، ولأ

موال، فقد قام البنك بتطوير جمموعة من احللول امل�صرفية خلدمات الودائع التي ت�صهم يف زيادة املدخرات وحتقيق املزيد من العوائد للعمالء.  الأ

جلة التي يقدمها البنك بعناية فائقة لتوفر للعميل طريقة اآمنة ومرنة للح�صول على عوائد مالية جمزية. �صممت خدمات الودائع الآ

�صعار املتوفرة لدى كافة فروعنا ومكاتبنا. ملعرفة اأ�صعار الفوائد عن كافة ح�صابات الودائع يرجى الطالع على ن�صرة الأ

  البطاقات:

- بطاقات الڤيزا 

ردين خيارات متعددة من البطاقات امل�صممة خ�صي�صًا لتلبي احلاجات املالية لعمالئنا الكرام؛ وذلك بدءًا من  ي�صدر بنك ال�صتثمار العربي الأ

بطاقة الڤيزا اإلكرتون اإىل اأحد اأهم البطاقات املرموقة عامليًا وهي؛ ڤيزا اإنفينيت.

- بطاقة ڤيزا اإلكرتون

ردين مبزايا عدة متنحها بطاقة ڤيزا اإلكرتون والتي يطلق عليها اأي�صًا “البطاقة املدينة” حيث يت�صنى حلامل  يحظى عمالء بنك ال�صتثمار العربي الأ

�صافة اإىل ال�صحب النقدي من  البطاقة ا�صتخدام الر�صيد املتوفر يف احل�صاب للت�صوق باأمان عرب اأجهزة )POS(  املوجودة يف املحالت التجارية بالإ

ردن وخارجه. يل داخل الأ �صبكة اأجهزة ال�صراف الآ

- بطاقات ڤيزا الئتمانية

لدى احل�صول على بطاقة ڤيزا الئتمانية والتي يطلق عليها اأي�صًا “البطاقات الدوارة”، ميكن للعميل ال�صحب على البطاقة و�صداد قيمة ال�صحوبات 

على دفعات �صهرية مقابل �صعر فائدة 1.5٪ �صهريًا اأو �صداد كامل قيمة ال�صحوبات دفعة واحدة وبدون فائدة.

- بطاقات ڤيزا اآجلة الدفع

مر  ردين بكونه ال�صباق يف توفري جميع اأنواع بطاقات ڤيزا العاملية: اإنفينيت، بالتينوم، الذهبية، الف�صية واملحلية؛ الأ يفخر بنك ال�صتثمار العربي الأ

الذي يتيح للعمالء الكرام فر�صة الختيار من بني نطاق وا�صع من البطاقات.
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  القرو�س

- القر�ص ال�صخ�صي

ردين على تطوير برامج قرو�ص �صخ�صية ت�صهم يف تي�صري حياة العمالء وم�صاعدتهم يف حتقيق اأحالمهم؛ حيث ميتاز  حر�ص بنك ال�صتثمار العربي الأ

مثل: خرى التي جتعله الختيار الأ القر�ص ال�صخ�صي مبرونة ال�صداد والعديد من املزايا الأ

- القر�ص ال�صكني

القرو�ص  تتيح لك  اأو جتديد منزلك احلايل،  اأو �صراء منزل جديد  ببناء منزل  اأحالمك على بعد خطوة واحدة؛ ف�صواء كنت ترغب  اأ�صبح منزل 

ردين حلوًل �صاملة تلبي حاجاتك. ال�صكنية من بنك ال�صتثمار العربي الأ

  احلوالت

ردين بتوفري نطاق وا�صع من املنتجات واخلدمات التي متتاز بفاعليتها من حيث التكلفة وتوفريها للوقت؛ حيث يقدم  نلتزم يف بنك ال�صتثمار العربي الأ

البنك خدمة احلوالت امل�صرفية الواردة وال�صادرة من واإىل جميع اأنحاء العامل وبطريقة اآمنة و�صهلة.

جنبية الرئي�صية عرب �صبكة عاملية وا�صعة من البنوك  �صافة لذلك، يقوم البنك باإ�صدار �صيكات بالعملة املحلية )دينار اأردين( والعمالت الأ هذا بالإ

موال عرب �صبكات مالية وخدمات  عاملية موثوقة  املرا�صلة والتي تقوم بت�صيري وت�صهيل اأعمال البنك يف اخلارج. كما يقدم البنك خدمات حتويل الأ

ومعتمدة مثل S.W.I.F.T  واحلوالت ال�صريعة )وي�صرتن يونيون(.

اخلدمات امل�سرفية لل�سركات

ردين على توفري نطاق متكامل من  يف اإطار �صعيه الدائم نحو الرتقاء بخدماته امل�صرفية لتلبي متطلبات العمالء، يحر�ص بنك ال�صتثمار العربي الأ

ال�صركات واملوؤ�ص�صات الرائدة. نحن منتلك يف دائرة خدمات  لتلبي متطلبات  املنتجات واخلدمات واحللول امل�صرفية املبتكرة امل�صممة خ�صي�صًا 

ال�صركات كل ما يلزم من م�صادر وقدرات من �صاأنها م�صاعدة عمالئنا على حتقيق غاياتهم القت�صادية واملالية؛ اإذ ن�صع حتت ت�صرفهم نخبة من 

اأف�صل املوظفني ذوي الكفاءة واخلربة الوا�صعة اإىل جانب اأنظمة الدعم املتقدمة واملنتجات املالية املتميزة.

اخلدمات ال�ستثمارية

اإدارة ال�صتثمارات، تقدم دائرة ال�صتثمارات يف بنك ال�صتثمار  حر�صًا منها على ت�صخري خرباتها العريقة و�صجلها احلافل بالإجنازات يف جمال 

ردين نطاقًا وا�صعًا من اخلدمات واملنتجات ال�صتثمارية ذات القيمة امل�صافة والتي ترتقي لتلبي تطلعات العمالء وحاجاتهم ال�صتثمارية  العربي الأ

املختلفة.

مني والو�صاطة، كانت دائرة ال�صتثمارات اخلارجية ال�صباقة  اإىل جانب خدماتها املتكاملة يف جمال الو�صاطة الدولية وال�صتثمار وخدمات احلفظ الأ

�صواق العاملية. هذا وتقدم الدائرة �صل�صلة وا�صعة من املنتجات املتخ�ص�صة يف جمال تداول  ولية يف معظم الأ �صدارات الأ يف امل�صاركة يف الكتتابات والإ

�صهم وال�صندات والعقود  قليمي والعاملي والتي ت�صمل على �صبيل املثال ل احل�صر الأ وراق املالية يف اأ�صواق املال الرائدة على ال�صعيدين الإ �صهم والأ الأ

دوات املالية. جلة واخليارات وغريها من الأ الآ

خدمات م�سرفية اأخرى 

املال وغريها من  اأ�صواق  ن�صاطات  التداول ومتابعة  اإدارة املوجودات وعمليات  ت�صم دائرة اخلزينة نخبة من املخت�صني يف    خدمات اخلزينة: 

املجالت التي تعنى بعامل املال. وتاأتي �صبكة مرا�صلي البنك املنت�صرة يف خمتلف اأنحاء العامل لتعزز قدرة دائرة اخلزينة على توفري نطاق وا�صع من 

دوات ال�صتثمارية اإىل اخلدمات ال�صت�صارية املتخ�ص�صة. املنتجات واخلدمات ذات اجلودة العالية والتي متتد من الأ

ردين بالرتكيز على توفري م�صادر متنوعة  حر�صًا منها على توفري حلول م�صرفية وا�صتثمارية �صاملة، تعنى دائرة اخلزينة يف بنك ال�صتثمار العربي الأ

اإجراء  جانب  اإىل  القت�صادية  وامل�صتجدات  ال�صوق  ملخاطر  ال�صتجابة  على  العالية  القدرة  ذات  التمويلية  اخلطط  واعتماد  وال�صتثمارات  موال  لالأ

الدرا�صات املتكاملة لقيا�ص املخاطر ومتابعة اأ�صعار الفوائد.

ردين على اأن يحظى عمالءه املميزين باأق�صى درجات الهتمام والتقدير وذلك تعبريًا    خدمات كبار العمالء: يحر�ص بنك ال�صتثمار العربي الأ

ر�صاء عمالئنا املميزين  اأ�صرة البنك لولء العمالء واإ�صهاماتهم يف النمو والتطور امل�صتمر الذي ي�صهده البنك عامًا بعد عام. و�صعيًا لإ عن تقدير 

وتلبية جميع متطلباتهم ال�صخ�صية واملالية، يوفر البنك باقة من احللول امل�صرفية اخلا�صة والتي تفوق كل التوقعات لتحدث فرقًا يف حياة العمالء 

الكرام.

يل املتوفرة على مدار ال�صاعة، حيث ميكنك الدخول اإىل ح�صاباتك واحل�صول على  يل: ا�صتمتع بخدمات اأجهزة ال�صراف الآ   خدمات ال�سراف الآ

يل بعناية لكي  يل املوزعة يف خمتلف اأنحاء اململكة. لقد �صممت خدمات ال�صراف الآ خدمات م�صرفية متنوعة من خالل �صبكة اأجهزة ال�صراف الآ

توفر للعمالء الكرام اإمكانية اإجراء التعامالت امل�صرفية املختلفة بالطرق التي تنا�صبهم وتلبي حاجاتهم املالية. ا�صتخدم اأقرب جهاز �صراف اآيل 

للح�صول على خدمات عدة.
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ردن( ردين )املركز الرئي�سي وفروع الأ امليزانية العامة لبنك ال�ستثمار العربي الأ

ول لل�سنوات 2011 و2012 و2013 كما يف 31 كانون الأ

201320122011دينار اأردين

ت
دا

و
ج��

و
مل
ا

ردين 96,264,740103,371,18847,938,875  نقد واأر�صدة لدى البنك املركزي الأ

123,549,15373,387,35687,020,114  اأر�صدة لدى بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية

19,701,08910,189,4249,227,812  اإيداعات لدى بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية

13,590,25613,421,46214,368,718  موجودات ماليـة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ال�صامل 

299,688,285312,288,123273,003,260  ت�صهيالت ائتمانية مبا�صرة - بال�صايف

413,036,401284,795,625290,858,935  موجودات ماليـة بالتكلفـة املطفاأة

13,719,4858,125,4215,886,359  ا�صتثمارات يف �صركــة حليفــة

20,287,44620,287,44620,287,444  ا�صتثمارات يف �صركــات تابعة

32,495,85727,633,38123,357,671  ممتلكـات ومعـدات بال�صافـي

865,980964,275969,298  موجودات غري ملمو�صة بال�صايف

655,793656,756706,241  موجودات �صريبية موؤجلة

26,105,59722,553,57016,715,388  مـوجـودات اأخــــــرى

1,059,960,082877,674,027790,340,115    جمموع املوجودات

ني
م

ه
سا

�
مل
 ا

ق
و

ق
ح

و
ت 

با
و

طل
مل
ا

328,926,784295,323,381228,948,291  ودائع بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية

454,959,638411,496,163394,753,115  ودائع عمالء

ردين --96,200,000  اأموال مقرت�صة من البنك املركزي الأ

28,178,45623,559,25725,117,562  تاأمينات نقدية

1,184,3091,558,9121,269,844  خم�ص�صات متنوعة

6,546,8335,452,0044,904,961  خم�ص�ص �صريبة الدخل

7,942,0587,806,8837,120,781  مطلوبات اأخرى

923,938,078745,196,600662,114,554     جمموع املطلوبات

100,000,000100,000,000100,000,000  راأ�ص املال املكتتب به و املدفـوع 

17,514,79815,604,68113,817,222  الحتياطي القانوين

2,193,0213,193,0213,093,021  احتياطي املخاطر امل�صرفية العامة

712,920531,407272,000  فروقات ترجمة عمالت اأجنبية

(1,176,812)(1,873,999)(1,246,427)احتياطي القيمـة العادلــة بال�صايف

16,847,69215,022,31712,220,130  اأرباح مدورة

136,022,004132,477,427128,225,561جمموع حقوق امللكية - م�ساهمـي البنــك

1,059,960,082877,674,027790,340,115جمموع املطلوبات وحقوق امللكية
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ردين قائمة الدخل لبنك ال�ستثمار العربي الأ

ول 2011 و 2012 و 2013 ردن( لل�سنوات املنتهية يف 31 كانون الأ )املركز الرئي�سي وفروع الأ

201320122011دينار اأردين

ت
دا

را
ي

لإ
ا

52,428,15745,261,60735,480,110الفوائد الدائـنة      

(14,441,824)(21,099,480)(28,531,083)الفوائد املدينة

23,897,07424,162,12721,038,286�سايف اإيرادات الفوائد

4,079,0694,116,9703,955,491�صايف اإيرادات العمولت

27,976,14328,279,09724,993,777�سايف اإيرادات الفوائد والعمولت 

5,134,6824,396,7411,948,054اأرباح عمالت اأجنبية

451,4013,545,652-اأرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

299,186238,843440,990توزيعات نقدية من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ال�صامل 

268,158185,545130,583اإيرادات اأخرى

33,678,16933,551,62731,059,056اإجمايل الدخل

ت
فا

و
ر

�س
مل
ا

7,414,8266,632,0736,178,672نفقات املوظفني

1,335,4561,275,7931,185,930ا�صتهالكات واإطفاءات

6,660,4035,986,8105,311,978م�صاريف اأخرى

1,254,2103,200,0005,181,000خم�ص�ص تدين الت�صهيالت الئتمانية املبا�صرة

392,001355,461223,553خم�صــ�صـات متـنــوعـــة

17,056,89617,450,13718,081,133     اإجمايل امل�سروفات 

ة
ن
�س

ل
 ا

ل
خ

د

169,576-1,683,89150,321ح�صـة البنك من اأربـاح ) خ�صائر ( �صـركـة حليفــــــة

18,305,16416,151,81112,808,347الربح لل�سنـة قبـل ال�سرائــب

(4,131,498)(4,893,417)(5,184,290)�صريبة الدخل                    

13,120,87411,258,3948,676,849الربــح لل�سنة
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دارة العامة/ فرع ال�سمي�ساين الإ

ال�سمي�ساين - �سارع الثقافة – عمارة رقم )7(

ردن �ض.ب )8797( عمان 11121 الأ

هاتف :5607126- 5607138

فاك�ض : 5681482

AJIB رويرت

AJIBJOAX سويفت�

info@ajib.com / www.ajib.com

فرع جبل احل�سني

�سارع خالد بن الوليد عمارة رقم )185(

ردن �ض.ب )925233( عمان 11121 الأ

هاتف: 5672111/2/3

فاك�ض : 5690228

فرع بيادر وادي ال�سري

البيادر - ال�سارع الرئي�سي عمارة رقم )14(

ردن �ض.ب )140375( البيادر 11814 الأ

هاتف : 5815831 - 5854686

فاك�ض : 5814516

فرع الوحدات

�سارع مادبا، عمارة رقم )288(

ردن �ض.ب )620905( عمان 11162 الأ

هاتف : 4751641/2/3

فاك�ض : 4787996

فرع املدينة

�سارع امللك ح�سني عمارة رقم )37(

ردن �ض.ب )6041( عمان 11118 الأ

هاتف : 4621586/4621942/ 4622719

فاك�ض : 4657571

فرع تاع العلي

�سارع املدينة املنورة عمارة رقم )204(

ردن �ض.ب )3541( تاع العلي 11953 الأ

هاتف : 5517546

فاك�ض : 5516892

فرع اجلبيهة

إ�سارات املنهل �سارع ياجوز – جممع املنهل، ا

�ض.ب )8797( عمان 11121 الردن

هاتف : 5344743

فاك�ض : 5348644

فرع �ساحية اليا�سمني

�سارع جبل عرفات عمارة رقم )15(

ردن �ض.ب )713100( عمان 11171 الأ

هاتف : 4209221

فاك�ض : 4206752

فرع مكة مول

ر�سي مكة مول – الطابق الأ

ردن �ض.ب )8797(  عمان 11121 الأ

هاتف :  5866139

فاك�ض :  5821943

فرع طرببور

�سارع طارق

ردن �ض.ب )279( عمان 11947 الأ

هاتف: 5058341

فاك�ض : 5058356

فرع مطار امللكة علياء الدويل

مطار امللكة علياء الدويل - القادمني

ردن �ض.ب )8797( عمان 11121 الأ

هاتف  : 5200703

فاك��ض :5200702

فرع الزرقاء

�سارع امللك ح�سني عمارة رقم )22(

ردن �ض.ب )2186( الزرقاء 13110 الأ

هاتف : 3931351/2/3 )05(

)فاك�ض : 3931354  )05

فرع  الزرقاء اجلديدة

�سارع مكة )36( جممع الربكة

ردن �ض.ب )2186( الزرقاء 13110 الأ

هاتف :  05/3869097

فاك�ض :  05/3853240

فرع اربد

�سارع و�سفي التل

ردن �ض.ب )970( اربد  21110 الأ

هاتف : 7279661/3 )02(

)فاك�ض : 7279670 )02

فرع العقبة

إ�سارة القلعة �سارع الكورني�ض / ا

ردن �ض.ب )1598( العقبة 77110 الأ

هاتف : 2022830/1/2 )03(

)فاك�ض : 2022834 )03

مكتب �سيتي مول

�سيتي مول – ام ال�سماق

ردن �ض.ب )140375( البيادر 11814 الأ

هاتف : 5822489

فاك�ض : 5824305

مكتب الربكة مول

الربكة مول - ال�سويفية

ردن �ض.ب )140375( البيادر 11814 الأ

هاتف : 5814583

فاك�ض : 5815429

مكتب تاج مول

تاج مول - عبدون

ردن �ض.ب )8797(  عمان 11121 الأ

هاتف : 5929956

فاك�ض : 5932083

مكتب فندق الفور�سيزنز

جبل عمان – الدوار اخلام�ض

ردن �ض.ب )8797(  عمان 11121 الأ

هاتف : 5540080

فاك�ض : 5540884

مكاتب مطار امللكة علياء الدويل

املغادرين, اجلوازات، الرتانزيت، البوابات، مركز اأطقم 

الطائرات

مطار امللكة علياء الدويل

ردن �ض.ب )8797( عمان 11121 الأ

هاتف  : 5200703

فاك��ض :5200702

مكتب مطار ماركا

مطار ماركا املدين

ردن �ض.ب )8797(  عمان 11121 الأ

هاتف  : 4883556

فاك��ض :  4883557

ردن النت�سار اجلغرايف لفروع ومكاتب البنك داخل الأ
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مكتب تالبيه – العقبة

منتجع تالبيه - العقبة مبنى رقم )9(

ردن �ض.ب )1598( العقبة 77110 الأ

هاتف : 2022877 )03(

فاك�ض : 2022878 )03(

مكتب �سارع احل�سن – اربد

�سارع احل�سن - اربد

ردن �ض.ب )970( اربد 21110 الأ

هاتف : 7245656 )02(

فاك�ض :  7245663 )02(

هلية – اربد مكتب جامعة اربد الأ

هلية جامعة اربد الأ

ردن �ض.ب )970( اربد 21110 الأ

هاتف : 7057392 )02(

)تلفاك�ض : 7057392 )02

مكتب نقد العمري

ردن مركز حدود العمري – الأ

ردن �ض.ب )2186( الزرقاء 13110 الأ

تلفاك�ض : 3838024 )05(
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ال�سيد مهدي العالوي

املدير العام

ردن واخلليج، وخال عام  الأ ا�سم بنك  1977 حتت  ردين عام  الأ التجاري  البنك  تاأ�س�ض 

إدارياً ومالياً باإعادة راأ�سماله ب� 40 مليون دينار اأردين وتغري  2004 متت اإعادة هيكلة البنك ا

عماله مبا يف ذلك تاأ�سي�ض  ردين وبّحلة جديدة وتطوير جذري لأ ا�سمه اإىل البنك التجاري الأ

ردنية الها�سمية اإ�سافة اإىل اأربعة فروع  �سبكة فروع كبرية تبلغ حاليا 30  فرعاً يف اململكة الأ

يف فل�سطني وحالياً تبلغ حقوق امللكية 115.6 مليون دينار كما يف 2013/12/31. 

بوجهيه  امل�سريف  العمل  جمالت  يف  ومتكاملة  �ساملة  م�سرفية  خدمات  البنك  يوفر 

التجاري وال�ستثماري خدمة لقطاعات ال�سركات والتجزئة وتطلعات امل�ستثمرين بتقدمي 

امل�سورة واحللول ال�ستثمارية لهم مبهنية عالية واأ�سعار مناف�سة مع تدعيم هذه اخلدمات 

بتقنيات متطورة و�سبكات توزيع فعالة مع التزام من البنك ببذل اأف�سل جهد ممكن لتحقيق 

العوائد املنا�سبة ل�سركائه من املتعاملني معه مع حفظ حقوق امل�ساهمني والعاملني فيه. 

ي�ساهم  حيث  فعال  ب�سكل  الجتماعي  دوره  البنك  ميار�ض   2004 عام  انطاقته يف  منذ 

اإجمال ل�سيما حيث  بدعم العديد من الهيئات الجتماعية واخلريية واملجتمعات املحلية 

لديه  واخلرباء  املتفوقني  للموظفني  درا�سية  بعثات  البنك  ويقدم  والبطالة.  الفقر  بوؤر 

لتعزيز املهنية العالية خلدماته.

ال�سيد مي�سيل فايق ال�سايغ

دارة رئي�ص جمل�ص الإ
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دارة رئي�س و اأع�ساء جمل�س الإ

ال�سيد مي�سيل فايق ال�سايغ

دارة رئي�ص جمل�ص الإ

معايل ال�سيد اأمين هزاع املجايل

دارة نائب رئي�ص جمل�ص الإ

املوؤ�س�سة العامة لل�سمان الجتماعي 

وميثلها ال�صيد اأمين حممود ك�صاب 

ع�صو

معايل الدكتور »حممد جواد« فوؤاد حديد

ع�صو

وىل لال�ستثمار  ردن الأ �سركة الأ

وميثلها ال�صيد »حممد خري« عبد احلميد العبابنة

ع�صو

ال�سيد �سالح حممد »زيد الكيالين«

ع�صو

ال�سيد �سريف توفيق الروا�سدة

ع�صو

دارة التنفيذية الإ

ال�سيد مهدي العالوي

املدير العام

ن�سة غادة الفرحان الآ

نائب املدير العام ل�صوؤون العمليات والدعم

ال�سيد رجائي الق�سو�س

عمال امل�صرفية نائب املدير العام ل�صوؤون الأ

ال�سيد ف�سل الدبي�س 

م�صاعد مدير عام

مدير اإدارة املتابعة والتح�صيل وال�صوؤون القانونية

ال�سيد زياد الرفاتي

م�صاعد مدير عام / مدير الدائرة املالية

ال�سيد رامي حديد

عمال امل�صرفية  رئ�ص قطاع الأ

ال�سيد حممد القرعان 

رئي�ص قطاع الئتمان

ال�سيد زياد فطاير 

فراد واخلدمات عمال الأ رئي�ص قطاع اخلدمات امل�صرفية لأ

ال�سيد عالء قحف 

دارية والعقارية رئي�ص قطاع املوارد الب�صرية واخلدمات الإ

الدكتور حممد عمرو

رئي�ص قطاع اخلزينة وال�صتثمار
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عدد املوظفني و امل�ستخدمني كما يف نهاية عام 2013

بلغ عدد موظفي البنك التجاري الردين 710 موظف يف نهاية عام 2013.

اأهم اخلدمات التي يقدمها البنك 

ردين جمموعه من املنتجات واخلدمات تتلخ�ص مبا يلي: يقدم البنك التجاري الأ

فراد خدمات الأ

- القنوات اللكرتونية

- الودائع باأنواع خمتلفة وفوائد مناف�صة

ردين - قرو�ص التجزئة والتي تلبي احتياجات كافة �صرائح وقطاعات املجتمع الأ

- خدمات البطاقات لال�صتعمالت املحلية والدولية

خدمات ال�سركات

- اإدارة ومتويل اأعمال ال�صركات الكربى

-  متويل احتياجات املوؤ�ص�صات ال�صغرية واملتو�صطة

اخلزينة وال�ستثمار

ردين. وت�صم جمموعة من اخلدمات امل�صرفية املتعددة التي تلبي الحتياجات املالية وال�صتثمارية يف ال�صوق الأ

 كبار العمالء

عمال وال�صخ�صيات العامة وكبار العمالء يف اإطار كامل من اخل�صو�صية وال�صرية والكفاءة بدقة  تقدمي اأف�صل م�صتوى من اخلدمات النوعية لرجال الأ

واإتقان بحيث ت�صاعدهم على منو ادخاراتهم وثرواتهم من خالل تعظيم العوائد لهم وعلى درجة عالية من املهنية.
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ول لل�سنوات 2011 و2012 و2013 ردن كما يف 31 كانون الأ ردين لفروع الأ قائمة املركز املايل للبنك التجاري الأ

201320122011 *دينار اأردين

ت
دا

و
ج��

و
مل
ا

107,380,41583,926,71448,327,082نقد واأر�صدة لدى بنك مركزي 

31,129,12737,497,15645,114,520اأر�صدة لدى بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية

35,450,00035,450,00035,450,000ا�صتثمار يف راأ�ص مال فروع خارجية

484,858,804404,079,266392,039,659ت�صهيالت ائتمانية مبا�صرة - بال�صايف 

5,440,4833,111,9761,906,397موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

9,638,7317,982,7649,495,455موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ال�صامل

243,316,537135,301,013175,561,425موجودات مالية بالكلفة املطفاأة

-14,300,000-موجودات مالية مرهونة 

21,111,25717,893,61113,700,986ممتلكات ومعدات - بال�صايف

671,4721,313,535982,542موجودات غري ملمو�صة - بال�صايف

52,527,58734,152,78022,841,073موجودات اأخرى 

991,524,413775,008,815745,419,139جمموع املوجودات

ني
م

ه
سا

�
مل
 ا

ق
و

ق
ح

و
ت 

با
و

طل
مل
ا

106,779,85622,256,10932,594,432ودائع بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية

695,536,249578,075,737574,837,060ودائع عمالء

60,405,25851,681,07435,257,648تاأمينات نقدية

-2,000,00014,300,000اموال مقرت�صة

334,063563,505430,332خم�ص�صات متنوعة

---خم�ص�ص �صريبة الدخل

14,433,6889,555,97214,633,564مطلوبات اأخرى

879,489,114676,432,397657,753,036جمموع املطلوبات

100,000,00093,342,17982,769,898راأ�ص املال املكتتب به واملدفوع 

7,235,4816,796,5826,662,480احتياطي قانوين

4,401,3023,614,0433,398,749اإحتياطي خماطر م�صرفية عامة

(4,373,535)(4,491,843)(3,851,899)احتياطي القيمة العادلة

رباح )اخل�صائر( املرتاكمة  (791,489)(684,543)4,250,415الأ

112,035,29998,576,41887,666,103جمموع حقوق م�ساهمي البنك

991,524,413775,008,815745,419,139جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

ردين. *قيد التدقيق لدى البنك املركزي الأ
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ول 2011 و2012 و2013 ردن لل�سنوات املنتهية يف 31 كانون الأ ردين لفروع الأ قائمة الدخل للبنك التجاري الأ

201320122011 *دينار اأردين

ت
دا

را
ي

لإ
ا

52,834,85242,176,10740,144,029الفوائد الدائنة      

(20,665,563)(22,429,334)(32,004,295)ينزل : الفوائد املدينة

20,830,55719,746,77319,478,466�سايف اإيرادات الفوائد

5,464,3904,889,1044,733,797�صايف اإيرادات العمولت

26,294,94724,635,87724,212,263�سايف اإيرادات الفوائد والعمولت 

905,893847,570860,113اأرباح عمالت اأجنبية                                   

(751,440)(19,676)54,940اأرباح )خ�صائر( موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

108,460301,48356,463توزيعات اأرباح نقدية للموجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ال�صامل  

3,800,4571,909,3044,174,490اإيرادات اأخرى

31,164,69727,674,55828,551,889اإجمايل الدخل 

ت
فا

و
ر

�س
مل
ا

8,804,1877,594,9037,688,485نفقات املوظفني

2,061,3751,594,2371,452,699اإ�صتهالكات واإطفاءات

7,914,1899,597,05917,298,265خم�ص�ص تدين ت�صهيالت ائتمانية مبا�صرة

108,279355,675336,740خم�ص�صات متنوعة 

226,88056,720-خم�ص�ص تدين موجودات مالية بالكلفة املطفاأة

7,887,6786,964,7875,927,628م�صاريف اأخرى

26,775,70826,333,54132,760,537اإجمايل امل�ساريف 

ة
ن
�س

ل
 ا

ل
خ

د

(4,208,648)4,388,9891,341,017الربح  لل�سنة قبل �سريبة الدخل 

(29,746)-(633,584)ينزل : �صريبة الدخل لل�صنة                    

(4,238,394)3,755,4051,341,017الربح )اخل�سارة ( لل�سنة           

ردين. *قيد التدقيق لدى البنك املركزي الأ
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ردن النت�سار اجلغرايف لفروع البنك داخل الأ

				

دارة العامة  الإ

البيادر - �سارع امللك عبد اهلل الثاين 

هاتف: 5203000

فاك�ض: 5664110 

الفرع الرئي�سي

البيادر - �سارع امللك عبد اهلل الثاين 

هاتف: 5203085

فاك�ض: 5203086

فرع ال�سمي�ساين

ال�سمي�ساين - �سارع ع�سام العجلوين

هاتف: 5203149

فاك�ض: 5203142 

فرع جب�ل عم���ان

مري حممد جبل عمان - �سارع الأ

هاتف: 5203043

فاك�ض: 5621968

فرع املجمع التجاري

�سارع امللكة نور

هاتف: 5683716 

فاك�ض:  5683657

فرع جبل احل�سي�ن

جبل احل�سني - �سارع خالد بن الوليد

هاتف: 5203057

فاك�ض:  5203193

فرع العبدل�����ي

العبديل - �سارع امللك ح�سني

هاتف: 5656496

فاك�ض: 5661484

فرع �سارع مك����ة

اأم ال�سماق - �سارع مكة 

هاتف: 5203147

فاك�ض: 5821811

فرع �سارع مك����ة - الت�سبيهي

اأم ال�سماق - �سارع مكة – جممع جرب

هاتف: 5203000 , 5264110

فاك�ض: 5817792

فرع عمان

و�سط البلد - �سارع امللك ح�سني

هاتف: 5203046

فاك�ض: 5203197

فرع الريموك

الوحدات – �سارع الريموك 

هاتف: 4777953

فاك�ض: 4778685

فرع القوي�سم�����ة

القوي�سمة - �سارع مادبا

 هاتف: 5203049

فاك�ض: 4784692

فرع مارك�������ا

ول  ماركا - �سارع امللك عبد اهلل الأ

هاتف: 5203045

فاك�ض: 4883665

فرع اأبو ن�سي��ر

اأبو ن�سري - ال�سارع الرئي�سي 

هاتف: 5238828

فاك�ض: 5233379

فرع �سويل��ح

�سويلح - �سارع ياجوز

هاتف: 5348736

فاك�ض:  5356890

فرع الفحي����ض

الفحي�ض - دوار �ساكر طعيمه 

هاتف: 4720969

فاك�ض: 4720520

فرع �سارع و�سفي الت�ل

�سارع و�سفي التل

هاتف: 5203137 

فاك�ض:  5525676

فرع ال�سويفي����ة

جالرييا مول - �سارع عبد الرحيم حاج حممد

هاتف: 5203047

فاك�ض:  4017608

مكتب حطي���ن

مري في�سل - �سارع امللك ح�سني �ساحية الأ

هاتف: 3610665 -05

فاك�ض: 05-3614590

فرع الزرق������اء

الزرقاء - �سارع ال�سعادة 

هاتف: 5203048 -05

فاك�ض: 3993290 -05

فرع م���اأدبا

مادبا - �سارع امللك عبد اهلل الثاين 

هاتف: 05-5203191

فاك�ض: 05-3246931
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فرع الك���رك

الكرك - ال�سارع الرئي�سي -  الثنية

هاتف: 5203044 -03

فاك�ض: 03-2386967

فرع العقب����ة

الوحدات ال�سرقيه - �سارع ابن ر�سد

هاتف: 03-5203076

فاك�ض: 03-2014166

فرع ال�سل������ط

ال�سلط - �سارع البلدية

هاتف: 05-3550895

فاك�ض: 05-3551561

فرع مع����دي

دير عا - ال�سارع الرئي�سي 

هاتف: 05-3571761

فاك�ض: 05-3571761

إرب�����د فرع ا

اربد - �سارع بغداد - تقاطع دوار القريوان

هاتف: 5203148 -02

فاك�ض: 7243036 -02

إرب��د فرع �سارع اأيدون / ا

اربد - �سارع ايدون 

هاتف: 7251783 -02

فاك�ض: 7251785 -02

مكتب اربد

اربد - البلد - �سارع ال�سينما 

هاتف: 7240051 -02

فاك�ض: 7247087  -02

فرع الرمث�ا

الرمثا - مبنى البلدية - �سارع الوحدة العربية

هاتف: 7380656 -02

فاك�ض:  7381857 -02

فرع املفرق

املفرق - احلي ال�سرقي - �سارع خالد اأبو �سماقه

هاتف: 5203136 -02

فاك�ض: 02-6236679

فرع ياجوز

اجلبل ال�سمايل - �سارع امللك عبد اهلل الثاين

هاتف: 5203135 -05

فاك�ض: 3751677 -05
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ال�سيد منت�سر عزت اأبو دوا�س

املدير العام

منذ تاأ�سي�سه كموؤ�س�سة مالية يف عام 1982،  اأ�سبح مع حلول عام 1990 بنك ا�ستثمار   

مرخ�ض يقدم خدمات مالية �ساملة. حيث تاأ�س�ض البنك على يد جمموعة من املحرتفني 

�سا�ض ال�سلب لتاأ�سي�ض البنك. وعلى مر  من خمتلف اخلربات والذين قاموا بو�سع حجر الأ

ال�سنني متكن من اإثبات قدرته وجدارته يف التعامل.

عزز  البنك  موظفي  مع  مد  الأ طويلة  والعاقة  امل�ساهمني  وبالتزام  ال�سنني  مر  على   

البنك ولء عمائه. حيث �سهد م�ساهمي INVESTBANK تطور البنك وحتقيق روؤيته من 

خال تبنيه للم�ساريع وحتقيق اأهدافه واجنازاته. حيث منى INVESTBANK بن�سبة %70 

منذ انطاقه كبنك جتاري. 

ميكن  الذي  املتني  �سا�ض  الأ عاما   30 تقارب  بخربة  تتمتع  والتي  املالية  القاعدة  توفر 

العتماد عليه للتقدم يف العمل، يف الوقت الذي ي�ساعد فيه على حتديث وتطوير اخلدمات 

والنظام البنكي ب�سكل �سريع. وهكذا فان البنك ي�سع جميع املقومات جنبا اإىل جنب لتمهيد 

الطريق اإىل خدمة بنكية متميزة يف املنطقة

ال�سيد ب�سر حممد جردانة

دارة رئي�ص جمل�ص الإ
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دارة رئي�س و اأع�ساء جمل�س الإ

ال�سيد ب�سر حممد جردانة

رئي�ص جمل�ص الدارة

 ممثاًل عن �صركة عبد الرحيم جردانة واأولده

ال�سيد اأمين �سفيق جميعان

دارة  نائب رئي�ص جمل�ص الإ

ممثاًل عن �صركة مادبا لال�صتثمارات املالية

ال�سيدة زينة نزار جردانة

ع�صو

ال�سيدة وجدان حممد التلهوين

ع�صو

ال�سيد عماد نهاد جري�س

ممثاًل عن �صركة روؤوف اأبو جابر واأولده

ع�صو

الدكتور نبيل هاين القدومي

ع�صو

ال�سيد عبد الرحيم نزار جردانة

ردين  ممثاًل عن �صركة م�صتودع الدوية الأ

ع�صو

ال�سيد ر�سدي حممود الغالييني

ممثاًل عن �صركة بنك فل�صطني

ع�صو

ال�سيد فهمي بن فائق اأبو خ�سراء

ع�صو

ال�سيد هاين ابراهيم ف�سايل

ع�صو

ال�سيد جري�س �سبريو العي�سى

ع�صو
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دارة التنفيذية الإ

ال�سيد منت�سر عزت اأحمد اأبو دوا�س

املدير العام

ال�سيد ب�سام  م�سطفى امني حماد

اأمانة �صر املجل�ص

ال�سيد عماد ا�سامة عبدالرحيم ع�سفور

جمموعة ادارة املخاطر

ال�سيد نبيل جورج عي�سى ال�سفدي

اإدارة التح�صيل ومعاجلة الئتمان والقانونية

ال�سيد حممد علي حممود يو�سف هوا�س

اإدارة التدقيق الداخلي

مي�س عدنان حممود ال�سلبي

املجموعة املالية

ال�سيد جرير نائل جميل العجلوين

دائرة اخلزينة

ال�سيد حممد �سعيد يحيى فائق الدجاين

املوؤ�ص�صات املالية والتخطيط ال�صرتاتيجي

ال�سيد رمزي  ر�سوان ح�سن دروي�س

اإدارة ت�صهيالت ال�صركات الكربى

ال�سيد مهند زهري احمد بوكه

اإدارة ت�صهيالت ال�صركات التجارية واملتو�صطة وال�صغرية

ال�سيد طارق »حممد نزيه« �سكجها

فراد ادارة اخلدمات امل�صرفية لالأ

لبنى  نبيل يو�سف النابل�سي

اإدارة العمليات املركزيه

ال�سيد خالد �سبحي خمي�س عو�س

اإدارة تكنولوجيا الت�صالت واملعلومات

ال�سيد رعد منري عبد الرحيم اأبو ر�ساع

اإدارة التطوير املوؤ�ص�صي

ال�سيد خالد  زهري جميل اأبو ال�سعر

دائرة المتثال
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عدد املوظفني و امل�ستخدمني كما هي يف نهاية عام 2013

بلغ عدد موظفي البنك ال�صتثماري 399 موظف يف نهاية عام 2013.

اأهم اخلدمات التي يقدمها البنك 

القرو�س بجميع اأنواعها:

  القرو�ص ال�صخ�صية 

  قرو�ص ال�صيارات

  القرو�ص العقارية

  القرو�ص ال�صكنية

  قر�ص حتت الن�صاء )بناء(

  قر�ص ب�صمان رهن

  قر�ص متويل الرا�صي

  MORTGAGE 5: ومن اأهم مميزاته:

- ربط لغاية 5 ح�صابات : ميكنك ان تختار ربط لغاية 5 ح�صابات مع قر�صك ال�صكني مبا فيها ح�صابك اجلاري و امكانية ربط احل�صابات اجلارية 

قارب من الدرجة الوىل. التابعة لالأ

- تخفي�ص الفوائد على قر�صك : كلما زاد ر�صيد احل�صابات املربوطة كلما انخف�صت الفائدة على القر�ص.

- فرتة �صداد اق�صر:  من خالل الفوائد التي توفرها فان اجلزء الكرب من دفعاتك ال�صهرية �صت�صتخدم لت�صديد ا�صل مبلغ القر�ص مما يعني ت�صديد 

القر�ص ب�صكل ا�صرع و بالتايل �صتتملك منزلك خالل فرتة اق�صر من تلك التي يتيحها لك القر�ص ال�صكني العادي.

- مرونة فائقة : بدون حد ادنى للر�صيد و بدون اي قيود على ال�صحوبات النقدية مما ي�صمن لك الو�صول اىل اموالك يف اي وقت حتتاجها به. 

احل�سابات

  احل�صاب اجلاري

  ح�صاب التوفري

�صعار   ح�صاب الإ

التوفري  ح�صاباتنا  مع   ، امل�صريف  النرتنت  طريق  عن   ٪  3.5 بفائدة  توفري  ن�صبة  اأعلى  بتحقيق  اإ�صتمتع   iSaver1 لكرتوين  الإ التوفري  ح�صاب    

لكرتونية iSaver 1 ، �صوف تتمتع بتحقيق اعلى ن�صبة توفري بفائدة 3.5٪ يف املنطقة . �صهولة التحكم بح�صابك وحركاتك امل�صرفية يف اأي وقت  الإ

ومكان، مع حتقيق ن�صبة فائدة اعلى على ادخاراتك.  

- ح�صاب اإلكرتوين فقط.

ردين. - العملة املتاحة هي الدينار الأ

لكرتونية iSaver 1 على معدل الر�صيد لكل �صهر. - حت�صب الفائدة على احل�صابات التوفري الإ

يل - اإيداع نقدي عرب اأجهزة ال�صراف الآ

iBank نرتنت امل�صريف - اإذا كنت من عمالء البنك ، ميكنك فتح احل�صاب عن طريق خدمة الإ

  دلل طفلك : ا�صتثمر يف م�صتقبل اطفالك مع كل عملية �صرائية تقوم بها: 

لكرتونية نقرب املبلغ اإىل اأقرب 5 دنانري اأو 10 دنانري ونحول الفرق من ح�صابك اجلاري اإىل ح�صاب التوفري لطفلك. - يف كل مرة ت�صتخدم فيها بطاقة فيزا الإ
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يداع فقط حتكم بح�صاب اأطفالك يف اأي وقت ومن اأي مكان. )عن طريق تفعيل  لكرتونية من البنك يف لغايات الإ - احل�صول على بطاقة فيزا الإ

نرتنت(. اخلدمات امل�صرفية اخلا�صة بالإ

على للمبلغ هو 25 دينارًا اأو 50 دينارًا �صهريًا - احلد الأ

- التاأمني املدر�صي لطفلك. ) يف حال حدوث وفاة او العجز الكلي للموؤمن او الوالدين (.

دنى للر�صيد على ان ل تقل قيمته عن 100 دينار. - تدفع الفائدة الربع ال�صنوية من البنك على احلد الأ

:	Travel Saving Account ح�ساب رحلتي

لكرتونية اخلا�صة بك وبعدها يبداأ ادخارك ب�صكل  ا�صتمتع باأ�صهل طريقة ت�صاعدك يف البدء بتوفري النقود، كل ما حتتاجه هو ا�صتخدام بطاقتك الإ

تلقائي مع كل عملية �صرائية تقوم بها. حيث �صيمكنك ح�صاب التوفري رحلتي من ا�صتغالل قيمة ما تدخره لق�صاء احتياجاتك يف اأي وقت من ال�صنة 

اأو يف اأوقات ال�صفر. متتع بعرو�صنا القادمة وادخل يف ال�صحب على عرو�ص العطالت وال�صفر القيمة.

  يف كل مرة ت�صتخدم فيها بطاقة فيزا الكرتون ،�صيتم حتويل النقود ب�صكل تلقائي وتقريب املبلغ الذي تنفقه اإىل اأقرب 5 اأو 10 دنانري، و�صوف نقوم 

بتحويل الفرق من ح�صابك اجلاري اإىل ح�صاب التوفري.

  اإدارة ح�صابك يف اأي وقت ومكان من خالل  خدمة iBank )النرتنت امل�صريف (.

على لعملية التقريب مببلغ اأق�صاه 50 دينارًا اأو مببلغ غري حمدد.   ميكنك حتديد ال�صقف الأ

  �صوف حت�صل على الفائدة ربع �صنوية  والتي تعادل 1٪ من البنك عند جتميع 400 دينار فاأكرث.

  ميكنك فتح احل�صاب بر�صيد 50 دينارًا كحد اأدنى.

الودائع

جل   ح�صابات الودائع لأ

�صافة ملجموعة �صاملة من اخلدمات واملنتجات امل�صرفية ال�صخ�صية     ح�صابات ودائع املغرتبني : ادخر يف بلدك ومتتع باملزايا التف�صيلية املتعددة بالإ

املتميزة.

- مدة الوديعة متوفرة ملدة 6 اأو 12 �صهرًا

- ن�صبة فائدة تف�صيلية على الودائع الثابتة

ردين اأو اأي عملة اأجنبية اأخرى - العملة املتاحة هي الدينار الأ

- يتحمل البنك دفع قيمة �صريبة الدخل املقتطعة من فائدة الوديعة

- اإ�صدار اأكرث من بطاقة فيزا اإلكرتون لكل ح�صاب

نرتنت امل�صريف و مركز اخلدمة الهاتفية 0096265001515. - �صهولة الو�صول اإىل ح�صابك يف اأي وقت و مكان من خالل خدمة الإ

البطاقات الئتمانية

ية ملا توؤمنه من مرونة وراحة  يقدم لك INVESTBANK بطاقات الئتمان امل�صممة لتنا�صب اأ�صلوب حياتك، حيث متنحك بطاقاتنا جتربة ُمر�صِ

للبال.

  بطاقات فيزا بالتينيوم وفيزا الذهبية  

يتيح لك برنامج Cash Rewards با�صرتداد ما قيمته 2٪ من جمموع م�صرتياتك املحلية و الدولية التي متت على بطاقة فيزا الئتمانية. و يعترب كافة 

حاملي البطاقات الئتمانية يف البنك م�صرتكني تلقائيا يف الربنامج دون احلاجة اىل تقدمي طلب. ومن اأهم مزايا هذه البطاقات:

- اح�صل على نقطة مقابل كل دينار اردين تنفقه على م�صرتياتك حمليا و دوليا و عندما ي�صل جمموع نقاطك 1250 نقطة �صوف ت�صرتد ب�صكل تلقاثي 

ما قيمته 2٪ اي 25 دينار اردين.

- النقاط ل تنتهي �صالحيتها و ل يوجد حد اق�صى لعدد النقاط التي ميكنك اكت�صابها.
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برامج البطاقات الئتمانية :

- برنامج ق�صط على كيفك: ميكنك من خالل هذا الربنامج املرن تق�صيط قيمة م�صرتياتك املحلية والدولية، كما ميكنك ال�صتمتاع بالدفع من خالل 

اق�صاط مت�صاوية بن�صبة فائدة 0٪ ملدة 6 ا�صهر.  كل ما عليك فعله هو بب�صاطة الت�صال مبركز اخلدمة الهاتفية و �صوف ي�صاعدك احد موظفينا يف 

اختيار فرتة ال�صداد و املبلغ الن�صب لك.

- حتويل الر�صيد: حول ر�صيد بطاقتك الئتمانية القائم من اي بنك اخر اىل بطاقة INVESTBANK الئتمانية و اح�صل على ن�صبة فائدة ٪0 

لفرتة 3 ا�صهر و بعدها بن�صبة 1٪ حتى �صداد كامل املبلغ.

 

 Signature بطاقة فيزا  

بطاقة فيزاSignature الئتمانية و اخلا�صة بعمالء PRIME  فقط. ت�صكل هذه البطاقة املفتاح اخلا�ص اإىل عامل من امليزات والفوائد التي تتجاوز 

ما ميكن اأن تقدمه اأي بطاقة اأخرى ومتّكن العميل  من ال�صتمتاع مبجموعة من المتيازات احلياتية. وال�صتمتاع بقدرة اإنفاق ممتازة مع حد عاٍل 

لالئتمان بحيث يتم قبول فيزا Signature  يف ع�صرات ماليني املراكز حول العامل، مبا فيها 1.9 مليون جهاز �صراف اآيل يف �صبكة فيزا العاملية 

يل  كامليزات التالية : جهزة ال�صراف الآ لأ

Concierge خدمات -

- حماية بال حدود من خالل التاأمني على حوادث ال�صفر و التي ت�صمل ما يلي: تغطية حوادث ال�صفر املتعدد الرحالت، تغطية تاأخري ال�صفر، توفر 

خط م�صاعدة 24 �صاعة للحالت الطبية الطارئة، تغطية تكاليف احلوادث ال�صخ�صية، تغطية التكاليف الطبية يف حالت الطوارئ، تعوي�ص عن تاأخر 

متعة، تعوي�ص عن �صياع المتعة.  الأ

- امتيازات املطار: ال�صتمتاع بالدخول احل�صري اإىل �صالت املطارات اخلا�صة بكبار العمالء يف اأكرث من 35 �صالة من �صالت املطارات الرئي�صية 

�صافية.  من خالل خدمة Epass-Code . ل�صاحب البطاقة الرئي�صية والإ

- املزايا الفندقية

- خدمة امل�صاعد ال�صخ�صي من فيزا Signature - اإمكانية الو�صول غري املحدودة

  بطاقة م�صرتكة Shop & Ship : مع بطاقاتنا الئتمانية الذهبية والبالتنية ميكنك ال�صتفادة من:

- ا�صرتاكني اإىل اأربع ا�صرتاكات جمانية من Shop and Ship )بقيمة 45 دولر اأمريكي (، ل تفوت الفر�صة وابداأ الت�صوق عرب الت�صجيل على موقع 

.INV6752372P : و للبطاقة البالتينية INV5423573G : رمز الرتويج للبطاقة الذهبية. www.shopandship.com

نرتنت مع بطاقة INVESTBANK الئتمانية اخلا�صة بك  -  خ�صم يرتاوح بني 10-15٪ على ر�صوم ال�صحن Shop and Ship عند الدفع عرب الإ

.PINV67524629 : و للبطاقة البالتينية GINV7263483 :خالل فرتة هذا العر�ص املحدود. رمز الرتويج للبطاقة الذهبية

.Shop and Shipخ�صم 15 ٪ على ر�صوم حماية  -

- خ�صم يرتاوح بني 10- 30٪ على ر�صوم خدمات النقل الداخلي واخلارجي ال�صريع من” اأرامك�ص” ) يطبق فقط عرب فروع “اأرامك�ص”(.

لكرونية اخلدمات الإ

نرتنت: اإليك جمموعة اخلدمات التي ميكن اأن حت�صل عليها با�صتخدامك خدماتنا امل�صرفية عرب الإ

   iBank : تتيح لك هذه اخلدمة ال�صتف�صار عن ر�صيد ح�صاباتك، ال�صتف�صار عن وعر�ص اآخر ع�صر عمليات اأجريت على احل�صاب، عر�ص ك�صف 

ردن وخارجها،  موال داخل الأ موال ونقلها بني ح�صاباتك اأو اإىل اأي ح�صاب اآخر من عمالء البنك، حتويل الأ �صتف�صار عن قرو�صك، حتويل الأ ح�صاب، الإ

ت�صديد الفواتري )الكهرباء، املياه، الهاتف(، طلب دفرت �صيكات، طلب بطاقة ائتمانية، ال�صتف�صار عن بطاقتك الئتمانية و عر�ص ك�صف حركات 

نرتنت، طلب  البطاقة، امتام دفعات البطاقة الئتمانية، طلب رفع �صقف البطاقة الئتمانية، تفعيل ا�صتخدام �صقف البطاقة الئتمانية على �صبكة الإ

من، طلب �صهادة فوائد و عمولت، حتديث املعلومات ال�صخ�صية.  �صهادة ر�صيد، فتح ح�صاب فرعي جديد، اإر�صال ر�صائل عن طريق خدمة الربيد الأ

جراء العمليات  نرتنت وذلك بربط ح�صابك باأكرث من ح�صاب ،بحيث تكون ال�صالحية لإ �صافة خلدمة Aggregation على اخلدمة امل�صرفية عرب الإ بالإ

دارة احل�صابات. ما عليك اإل اأن تدخل  وطلب اأي خدمة بنكية اأو منتجات وفتح احل�صابات الفرعية لدى البنك واإجراء التحويل، لتاأمني خدمة مميزة لإ

نرتنت لكي حت�صل على هذه اخلدمة املميزة. اإىل ebanking@investbank.jo والت�صجيل كع�صو جديد يف اخلدمات امل�صرفية عرب الإ
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  مركز اخلدمة الهاتفية 9625001515+ ويت�صمن على اخلدمات التالية: 

- احل�صابات: جميع ال�صتف�صارات املتعلقة باحل�صابات الفردية و القرو�ص.

- ال�صيكات : جميع ال�صتف�صارات املتعلقة بال�صيكات، اعادة عر�ص ال�صيكات الراجعة. 

لية يل : املراقبة و املتابعة على �صبكة ال�صرافات الآ - �صبكة ال�صراف الآ

- بطاقات فيزا الكرتون: ايقاف البطاقات ب�صبب ال�صرقة - ال�صياع – التزوير، تن�صيط البطاقات، تقدمي طلبات العرتا�ص على احلركات. 

- خدمة الر�صائل الق�صرية : ال�صرتاك، تعديل رقم الهاتف، تعديل تنبيهات و تفا�صيل اخلدمة.

- بطاقات فيزا الئتمانية : جميع ال�صتف�صارات املتعلقة بالبطاقات الئتمانية - احلركات - الك�صوفات - الدفعات ، ايقاف البطاقات ب�صبب ال�صرقة 

- ال�صياع – التزوير، تن�صيط البطاقات، تقدمي طلبات العرتا�ص على احلركات، تعديل ح�صاب الت�صديد، تعديل اآلية ال�صداد 100٪ او 4٪ ، تعديل 

العنوان او رقم الهاتف املربوط على البطاقة، فتح �صقف معني ل�صتخدامات النرتنت و الطلبات الربيدية، طلب تق�صيط حركة �صمن برنامج “ق�صط 

على كيفك”، ت�صفري عدد حماولت ادخال الرقم ال�صري.

نرتنت امل�صريف iBank: دعم و ار�صاد امل�صتخدم، فك ايقاف اخلدمة. - خدمة الإ

يل كل ما حتتاجه هو اإدخال بطاقة الفيزا  يل )ATM(: هنالك عدة خدمات ميكنك احل�صول عليها عن طريق ال�صراف الآ   اأجهزة ال�صراف الآ

موال اإىل اأي ح�صاب اآخر من  موال ونقلها بني ح�صاباتك، حتويل الأ اإلكرتون التي ت�صتطيع من خاللها �صحب واإيداع النقود، ت�صديد الفواتري، حتويل الأ

ردن وخارجها، ك�صف ح�صاب خمت�صر، ال�صتعالم عن الر�صيد، امتام دفعات البطاقة الئتمانية. موال داخل الأ عمالء البنك، حتويل الأ

�صعارك باحلركات التي تتم على ح�صابك بكل �صرعة  لكرتونية الق�صرية:  يتم اإر�صال ر�صائل ن�صية ق�صرية اإىل هاتفك النقال لإ   خدمة الر�صائل الإ

يداع وال�صحب النقدي، احلوالت الواردة  يل، اإيداع و�صرف ال�صيكات، الإ واأريحية، وتتمثل باخلدمات التالية �صحب واإيداع عن طريق ال�صراف الآ

لكرتون، عك�ص م�صرتيات عن طريق بطاقة الفيزا  يل، م�صرتيات عن طريق بطاقة الفيزا الإ وال�صادرة، ت�صديد الفواتري، حوالة عن طريق ال�صراف الآ

لكرتون، حوالة داخلية، �صيك مرجتع، عك�ص قيد حركات �صراف اآيل، دفعة قر�ص، دفعة بطاقة ائتمانية، عك�ص قيد، اإيداع راتب.  الإ

نرتنت �صمن ال�صالحيات    خدمة CIF Aggregation : و ذلك بربط ح�صاب العميل  بح�صابات عمالء اأخرين على اخلدمة امل�صرفية عرب الإ

التالية: 

نرتنت. - الطالع فقط  )�صالحية ا�صتعالم( من خالل اخلدمة امل�صرفية عرب الإ

- �صالحية اجراء العمليات و طلب اأية خدمات بنكية اأو منتجات مبوجب وكالة عدلية.

لية للح�صابات اجلارية املك�صوفة  اآلية التغطية الآ Balance Auto Coverage : مت ا�صتحداث  لية للح�صابات اجلارية املك�صوفة -    التغطية الآ

خرى �صواء كانت )توفري، جاري، اإ�صعار(، وذلك دون احلاجة لزيارة العميل للفرع  )ب�صبب ال�صيكات الواردة على ح�صاب العميل(  من ح�صاباته الأ

جراء عملية التغطية  وذلك فقط من خالل التوقيع على النموذج املعتمد، بحيث يحق للعميل حتديد ثالثة ح�صابات بحد اأق�صى للتغطية  علمًا اأن  لإ

ردين . هذه اخلدمة متوفرة فقط بالدينار الأ

�صافة اإىل املزايا  ل بالإ   خدمة Cheque Viewing: عرب خدمة النرتنت امل�صريف iBank ميكن للعميل  م�صاهدة �صورة الكرتونية لل�صيك املح�صّ

التالية:

- الطالع على �صورة لل�صيك )الوجه واخللف( اإلكرتونيًا وبدون اأي تكلفة.

- حفظ وطباعة �صورة من ال�صيك  لدى العميل يف منزله اأو مكتبه.

�صبوع. - اأمن و�صرية احل�صاب والو�صول اإليه على مدار ال�صاعة طيلة اأيام الأ

فراد. ن وح�صريًا حل�صابات الأ - تتوفر هذه اخلدمة حل�صابات ال�صركات، والآ

:iStatement  

جهزة الذكية من خالل خدمة النرتنت امل�صريف  - الطالع على كافة حركات احل�صابات والبطاقات مبنتهى ال�صهولة من اأي جهاز كمبيوتر اأو عرب الأ

.iBank

- خدمة متوفرة 7/24 يف اأي وقت ومن اأي مكان.

- �صهولة ا�صتخدام ومراجعة حركات احل�صاب.

وراق وهدرها. - �صديق للبيئة حيث يخف�ص ا�صتخدام الأ



120

- اأكرث اأمانا وخ�صو�صية، ون�صمن و�صولها للعميل ب�صهولة .

- ل مزيد من انتظار الك�صوفات الورقية عرب الربيد.

- ميكن للعميل  الطالع على الك�صوفات احلالية وال�صابقة وطباعتها اأينما تواجد وب�صورة فورية.

فراد وح�صابات ال�صركات - تتوفر هذه اخلدمة حل�صابات الأ
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ول لل�سنوات 2011 و2012 و2013 ردن( كما يف 31 كانون الأ قائمة املركز املايل للبنك ال�ستثماري )فروع الأ

201320122011دينار اأردين

ت
دا

و
ج��

و
مل
ا

72,604,05547,544,72939,366,103نقد واأر�صدة لدى البنك املركزي

65,459,05570,626,07479,101,100اأر�صدة لدى بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية

1,418,000230,7783,942,065اإيداعات لدى بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية

4,380--م�صتقات مالية

7,399,4319,589,93611,778,182موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

403,422,444373,176,648329,251,221ت�صهيالت ائتمانية مبا�صرة - بال�صايف

خر 10,406,39212,174,71113,406,061موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ال�صامل الآ

127,803,961105,394,480143,208,743موجودات مالية بالتكلفة املطفاأة

17,350,00017,350,00015,520,000ا�صتثمارات يف �صركات تابعة

21,976,31721,312,65226,198,402ممتلكات ومعدات - بال�صايف

1,828,7891,855,0582,000,746موجودات غري ملمو�صة

3,870,4023,984,2631,596,530موجودات �صريبية موؤجلة

34,158,47830,390,08320,086,240موجودات اأخرى

767,697,324693,629,412685,459,773جمموع املوجودات

ني
م

ه
سا

�
مل
 ا

ق
و

ق
ح

و
ت 

با
و

طل
مل
ا

46,650,84711,044,23018,270,292ودائع بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية

522,324,532459,200,860471,526,351ودائع عمالء

44,075,18956,336,66353,517,975تاأمينات نقدية

-8,000,00025,921,471اأموال مقرت�صة

964,764588,506952,789خم�ص�صات متنوعة

2,600,7723,159,1963,634,916خم�ص�ص �صريبة الدخل

818,193616,660925,740مطلوبات �صريبية موؤجلة 

9,135,3496,177,1587,732,041مطلوبات اأخرى

634,569,646563,044,744556,560,104جمموع املطلوبات

100,000,000100,000,000100,000,000راأ�ص املال امل�صرح به

100,000,000100,000,00085,250,000راأ�ص املال املكتتب به )املدفوع(

14,116,574--دفعات على ح�صاب زيادة راأ�ص املال

16,797,03415,403,98714,226,906الحتياطي القانوين

3,936,8553,492,3242,985,132احتياطي املخاطر امل�صرفية العامة

1,086,382330,8931,035,208احتياطي القيمة العادلة بال�صايف

11,307,40711,357,46411,285,849اأرباح مدورة

133,127,678130,584,668128,899,669جمموع حقوق امللكية

767,697,324693,629,412685,459,773جمموع املطلوبات وحقوق امللكية
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ول 2011 و2012 و2013 ردن(  لل�سنوات املنتهية يف 31 كانون الأ قائمة الدخل للبنك ال�ستثماري )فروع الأ

201320122011دينار اأردين

ت
دا

را
ي

لإ
ا

44,816,42442,886,64039,549,567الفوائد الدائنة 

24,166,90318,893,27616,554,686الفوائد املدينة

20,649,52123,993,36422,994,881�سايف اإيرادات الفوائد

5,228,0284,503,6163,662,515�صايف اإيرادات العمولت

25,877,54928,496,98026,657,396�سايف اإيرادات الفوائد والعمولت

1,688,0623,140,5953,196,708اأرباح عمالت اأجنبية

652,52482,0002,225,691اأرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

212,054--اأرباح موجودات مالية بالتكلفة املطفاأة

خر 694,502626,311515,445توزيعات نقدية من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ال�صامل الآ

-(135,587)-اطفاء خ�صائر مدورة �صركات تابعة

1,624,3266,627,174958,157اإيرادات اأخرى

30,536,96338,837,47333,765,451اإجمايل الدخل

ت
فا

و
ر

�س
مل
ا

8,320,9277,947,9356,350,457نفقات املوظفني

1,952,6861,877,0961,526,663اإ�صتهالكات واإطفاءات

5,426,1774,364,3253,988,192م�صاريف اأخرى

356,9762,806,08710,442,953خم�ص�ص تدين الت�صهيالت الئتمانية املبا�صرة

(1,388,000)549,72810,071,217خم�ص�صات متنوعة

16,606,49427,066,66020,920,265اإجمايل امل�سروفات

ة
ن
�س

ل
 ا

ل
خ

د

13,930,46911,770,81312,845,186الربح قبل ال�سرائب

3,751,9171,953,9294,043,743�صريبة الدخل

10,178,5529,816,8848,801,443الربح لل�سنة
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ردن النت�سار اجلغرايف لفروع البنك داخل الأ

دارة العامة و الفرع الرئي�سي الإ

عمان - ال�سمي�ساين - 43 �سارع عبد احلميد �سرف 

بجانب جممع النقابات املهنية

ردن �ض . ب . 950601 الرمز الربيدي عمان 11195 الأ

هاتف 5001500

فاك�ض 5681410

فرع املدينة

عمان - �سارع ال�سلط قدميا 

�سارع امللك ح�سن حديثا / عمارة رقم 35

ردن �ض.ب.  20844 عمان ) 111118 ( الأ

هاتف 4618462 / 4618461

فاك�ض  4618459

فرع �سحاب

مدينة �سحاب ال�سناعية / خلف موؤ�س�سة املدن ال�سناعية

ردن �ض.ب.  201عمان ) 111512 ( الأ

هاتف 4023841 / 4023842

فاك�ض  4023618

فرع الوحدات

عمان – الوحدات - �سارع مادبا / عمارة رقم 325

ردن �ض.ب.  620830 عمان ) 11162 ( الأ

هاتف 4777460 /4777461

فاك�ض  4777462

فرع الزرقاء

الزرقاء - �سارع امللك ح�سني / ال�سعادة �سابقا / عمارة رقم 73

ردن �ض.ب.  3273 عمان ) 113111 ( الأ

هاتف 053935180

فاك�ض  053935179

فرع اإربد

إربد - �سارع ال�سهيد و�سفي التل )�سارع ال�سينما(  ا

مقابل ا�سرتاحة م�سوار

ردن �ض.ب.  3345 اربد ) 21110 ( الأ

هاتف 027256241

فاك�ض  027256244

فرع العقبة

العقبة - �سارع النه�سة / مقابل مطعم الكابنت / جزء من 

مبنى فندق دايز اإن على ال�سارع الرئي�سي  / العقبة

ردن �ض.ب.  151 العقبة )  71110( الأ

هاتف 032034242

فاك�ض  032034107

فرع ال�سويفية

عمان – ال�سويفية 

�سارع عبد الرحيم احلاج حممد / عمارة رقم 67

ردن �ض.ب.  851925 عمان ) 11185 ( الأ

هاتف 5852635

فاك�ض  5851908

فرع �سارع مكة

عمان - �سارع مكة – جممع الداود

بجانب مدخل مكة مول مبا�سرة

ردن �ض.ب. 18051عمان ) 11195( الأ

هاتف 5502600

فاك�ض 5502602

فرع اإعمار

عمان - �سارع زهران - الداور ال�ساد�ض / اأبراج اعمار

ردن �ض.ب.  950601عمان ) 11195( الأ

هاتف 5901000

فرع عبدون

عمان - عبدون – خلف عبدون مول 

9 �سارع �سلمان الق�ساة
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1990 ك�سركة م�ساهمة عامة  �سنة  ردن يف  الأ امل�سرفية يف  العربية  املوؤ�س�سة  بنك  تاأ�س�ض 

اأردنية وهو ع�سو يف جمموعة املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية اأحد  اكرب البنوك العربية الدولية 

متثيل  ومكاتب  وفروع  تابعة  بنوك  ولها  البحرين  مملكة  يف  الرئي�سي  مركزها  يقع  التي 

منت�سرة يف جميع اأنحاء العامل.

عمال امل�سرفية من خال مركزه  ردن( كافة الأ  يقدم بنك املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية )الأ

 .ATM الرئي�سي يف عم�ان وفروعه املنت�سرة داخل اململكة والبالغ عددها 27 فرعا و 53 جهاز

والتجارية واخلزينة  امل�سرفية  البنك على تقدمي جمموعة متكاملة من اخلدمات  يعمل 

يقدم  كما  الدولية.  امل�سرفية  والعمليات  املرا�سلة  البنوك  وخدمات  قرا�ض  والإ والتمويل 

واإقليميا ودوليا( نيابة عن  وراق املالية )حملياَ  خدمات ا�ستثمارية واأعمال الو�ساطة يف الأ

�سافة اإىل تقدمي ا�ست�سارات مالية من خال ال�سركة التابعة له �سركة التعاون  عماءه بالإ

على  البنك  ويحر�ض   .ABC Investments )ABCI( Aاملالية لا�ستثمارات  العربي 

مواكبة التطور التكنولوجي وتوفري اأحدث اخلدمات اللكرتونية لعمائه.

الدكتور خالد كاجيجي

دارة رئي�ص جمل�ص الإ

ال�سيدة �سيمونا ب�سوتي

املدير العام
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دارة رئي�س و اأع�ساء جمل�س الإ

الدكتور خالد كاجيجي

دارة رئي�ص جمل�ص الإ

ال�سيد �سائل الوعري

دارة / ممثال عن نائب رئي�ص جمل�ص الإ

 املوؤ�ص�صة العربية امل�صرفية )�ص.م.ب( البحرين

معايل املهند�س �سفيق الزوايده

ع�صو

الدكتور مروان ال�سايح

ع�صو

ال�سيدة منى الديري

ع�صو

ال�سيدة �سيمونا �سابيال

Varner Holdings Limited ممثال عن

ع�صو

ال�سيد �سليمان العزابي

ع�صو

دارة التنفيذية الإ

ال�سيدة �سيمونا �سابيال ب�سوتي

املدير العام

ال�سيد جورج �سوفيا

نائب رئي�ص تنفيذي

عمال امل�صرفية بالتجزئة جمموعة الأ

ال�سيدة نهى مطر

نائب رئي�ص تنفيذي/ اإدارة الئتمان واملخاطر

ال�سيد عدنان ال�سوبكي

نائب رئي�ص تنفيذي/ جمموعة الدعم وامل�صاندة 

ال�سيد عثمان ال�سوميات

نائب رئي�ص تنفيذي/ اإدارة اخلزينة

الدكتور �سليمان املبي�سني

نائب رئي�ص تنفيذي / اإدارة املوارد الب�صرية

ال�سيدة رنا نده

نائب رئي�ص رئي�صي / وحدة العمليات

ال�سيد عثمان الزهري

نائب رئي�ص رئي�صي / اإدارة اأنظمة املعلومات

ال�سيد »حممد نا�سر« اأبو زهرة

نائب رئي�ص رئي�صي /دائرة ت�صهيالت ال�صركات

ال�سيد ن�سال البا�سا

فراد نائب رئي�ص رئي�صي / رئي�ص اإدارة قرو�ص الأ

ن�سة نور جرار الآ

نائب رئي�س رئي�سي

مدير متويل التجارة واملوؤ�ص�صات املالية

ال�سيد خالد ن�سراوين

نائب رئي�ص اأول / دائرة مراقبة المتثال

ال�سيد خالد زكي

نائب رئي�ص /دائرة ال�صوؤون القانونية

ن�سة رنا �سواحله الآ

نائب رئي�ص اأول / دائرة الرقابة املالية
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عدد املوظفني و امل�ستخدمني كما يف نهاية عام 2013

ردن( 502 موظف يف نهاية عام 2013. بلغ عدد موظفي بنك املوؤ�ص�صة العربية امل�صرفية )الأ

اأهم اخلدمات التي يقدمها البنك 

فراد خدمات ومنتجات الأ

يداع   خدمات الإ

- ح�صابات جارية

- ح�صابات توفري

جل - ح�صابات ودائع لأ

�صعار - ح�صابات الإ

قرا�س   خدمات الإ

- قرو�ص �صخ�صية

- قرو�ص املهنيني

- القرو�ص ال�صكنية والعقارية

- قرو�ص ال�صيارات

- خدمة ال�صحب على املك�صوف مقابل الرواتب املحولة

  خدمات البطاقات امل�سرفية

البطاقات امل�صرفية

- بطاقة فيزا بالتينيوم الئتمانية )فيزا(

- بطاقة الئتمان املتجدد )فيزا(

- بطاقة الدانة الئتمانية لل�صيدات )فيزا(

- بطاقة ما�صرت كارد الئتمانية

- بطاقة فيزا اإلكرتون

- بطاقة فيزا املدفوعة م�صبقا

خرى   اخلدمات امل�سرفية الأ

مانات احلديدية - �صناديق الأ

- مركز اخلدمة الهاتفية

- خدمة دفع الفواتري:

- فواتري الكهرباء

- فواتري املياه

- فواتري الت�صالت )زين(

- ت�صديد اإقرارات �صريبة املبيعات
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- ت�صديد ا�صرتاكات ال�صمان الجتماعي

  اخلدمات اللكرونية

يل - اأجهزة ال�صراف الآ

- البنك الناطق

- اخلدمات امل�صرفية عرب النرتنت

- الر�صائل البنكية الق�صرية

		خدمات الدفع

- احلوالت املالية

- حوالت وي�صرتن يونيون

- ال�صيكات امل�صرفية

منتجات وخدمات ال�سركات

  اجلاري مدين

  القرو�س املتجددة

  القرو�س

  الكمبيالت املخ�سومة

  متويل ال�سادرات

  متويل ال�سترياد

  قرو�س التجمع البنكي

  متويل امل�ساريع

  متويل املقاولني

  الكفالت امل�سرفية

جنبي   �سقف التعامل ب�سوق القطع الأ

  العتمادات امل�ستندية

  بوال�س التح�سيل

  بطاقات ائتمان ال�سركات

خدمات ال�ستثمار

  خدمات اخلزينة

جنبية   - املتاجرة بالعمالت الأ

اأ�صعار  جلة، مقاي�صة  الآ الفائدة  اأ�صعار  اتفاقيات  اأنواعها،  بكافة  املالية  املقاي�صة، اخليارات  بالعمالت،  جل  الآ التداول  بامل�صتقات )مثل  التداول   -

الفائدة وخيارات اأ�صعار الفائدة(

- ال�صوق النقدي

- اأدوات �صوق راأ�ص املال

- اأدوات الدين العام

- اأ�صواق املال



12� دليل البنوك العاملة في االردن 2014

ردن( قائمة املركز املايل املوحدة لبنك املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية )الأ

ول لل�سنوات 2011 و 2012 و2013 كما يف 31 كانون الأ

201320122011دينار اأردين

ت
دا

و
ج��

و
مل
ا

54,912,90039,367,27138,869,780نقد واأر�صدة لدى بنوك مركزية

104,472,81563,770,51860,409,961اأر�صدة لدى بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية

10,635,0007,090,000-اإيداعات لدى بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية

1,326,9661,318,9382,148,269موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

486,252,015462,642,302394,305,344ت�صهيالت ائتمانية مبا�صرة بال�صايف

274,607,426172,737,877234,922,560موجودات مالية بالتكلفة املطفاأة

-52,006,894-موجودات مالية بالتكلفة املطفاأة -مرهونة

9,908,36410,764,74210,721,735ممتلكات ومعدات 

2,151,0402,680,941624,678موجودات غري ملمو�صة

787,032649,9981,037,482موجودات �صريبية موؤجلة

21,872,80910,776,4927,950,520موجودات اأخرى

956,291,367827,350,973758,080,329جمموع املوجودات

ني
م

ه
سا

�
مل
 ا

ق
و

ق
ح

و
ت 

با
و

طل
مل
ا

143,834,28393,227,493104,498,040ودائع بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية

590,515,774482,528,790458,296,679ودائع عمالء

38,255,41931,644,26049,900,334تاأمينات نقدية

7,299,82753,803,5152,982,924اأموال مقرت�صة 

1,398,164897,1641,250,952خم�ص�صات متنوعة

4,601,4143,398,0216,183,226خم�ص�ص �صريبة الدخل

62,09536,43656,935مطلوبات �صريبية موؤجلة 

36,739,39231,098,28416,755,535مطلوبات اأخرى

822,706,368696,633,963639,924,625جمموع املطلوبات

100,000,000100,000,00089,600,000راأ�ص املال املكتتب به واملدفوع

-66,94366,943عالوة ا�صدار

17,781,37116,069,83714,471,971احتياطي قانوين

208,542208,542208,542احتياطي اختياري

4,671,1204,208,2693,808,269احتياطي خماطر م�صرفية عامة

(640,227)(577,197)(404,882)احتياطي القيمة العادلة

11,261,90510,740,61610,707,149اأرباح مدورة

133,584,999130,717,010118,155,704جمموع حقوق امللكية

956,291,367827,350,973758,080,329جمموع املطلوبات وحقوق امللكية
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ردن( لل�سنوات املنتهية قائمة الدخل املوحدة لبنك املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية )الأ

ول 2011 و 2012 و2013 يف	31 كانون الأ

201320122011دينار اأردين

ت
دا

را
ي

لإ
ا

62,713,26052,815,53739,978,118الفوائد الدائنة 

(14,077,196)(21,945,751)(29,484,653)الفوائد املدينة

33,228,60730,869,78625,900,922�سايف اإيرادات الفوائد

2,382,8072,736,2512,785,000�صايف اإيرادات العمولت

35,611,41433,606,03728,685,922�سايف اإيرادات الفوائد والعمولت

717,176674,607780,916اأرباح عمالت اأجنبية

169,425535,2473,265,602 اأرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

3,900141,48840,456اأرباح موجودات مالية بالتكلفة املطفاأة

4,051,3334,117,4763,945,513اإيرادات اأخرى

40,553,24839,074,85536,718,409اإجمايل الدخل

ت
فا

و
ر

�س
مل
ا

(9,381,301)(10,291,557)(11,230,543)نفقات املوظفني

(1,627,983)(1,719,286)(1,898,225)اإ�صتهالكات واإطفاءات

(6,201,387)(6,928,021)(6,773,773)م�صاريف اأخرى

(2,938,400)(4,489,826)(3,034,366)خم�ص�ص تدين الت�صهيالت الئتمانية املبا�صرة

-332,490(501,000))م�صروف( وفر يف خم�ص�صات متنوعة

(20,149,071)(23,096,200)(23,437,907)اإجمايل امل�سروفات

ة
ن
�س

ل
 ا

ل
خ

د

17,115,34115,978,65516,569,338الربح قبل ال�سرائب

(5,268,605)(4,947,322)(5,419,667)�صريبة الدخل

11,695,67411,031,33311,300,733ربح ال�سنة
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ردن 				النت�سار اجلغرايف لفروع البنك داخل الأ

دارة العامة والفرع الرئي�سي الإ

ال�سمي�ساين – �سارع امللكة نور-بناية بنك املوؤ�س�سة العربية 

امل�سرفية  )الردن(

�ض.ب 926691 عمان )11190( الردن

هاتف 5633500

فاك�ض 5686291

E-mail
abc.branch1@arabbanking.com.jo  info@

arabbanking.com.jo

فرع ال�سمي�ساين

ال�سمي�ساين – بناية مطالقة �سنرت

ردن �ض.ب 926691 عمان )11190( الأ

هاتف 5696084 / 5689511 

فاك�ض 5688571

E-mail
abc.branch15@arabbanking.com.jo

فرع بيادر وادي ال�سري

بيادر وادي ال�سري –  ال�سارع الرئي�سي

ردن �ض.ب 140590  عمان )11814( الأ

هاتف 5861391 / 5823851

فاك�ض 5826795

E-mail
abc.branch4@arabbanking.com.jo

فرع وادي �سقرة

وادي �سقرة–  �سارع عرار

ردن �ض.ب 183072 عمان )11118( الأ

هاتف   4613281 / 4613283 

فاك�ض 4613282  

  E-mail
abc.branch2@arabbanking.com.jo

فرع الوحدات

الوحدات – �سارع املثنى بن احلارثة

ردن �ض.ب 621342 عمان )11162( الأ

هاتف  4756240 / 4789397

فاك�ض 4756241

E-mail
abc.branch7@arabbanking.com.jo

فرع تاع العلي – اجلاردنز

�سارع و�سفي التل – جممع بهجت جاردنز التجاري

ردن �ض.ب 766 عمان )11953( الأ

هاتف 5688742 / 5688328  

فاك�ض 5696342  

 E-mail
abc.branch11@arabbanking.com.jo

فرع جبل عمان

�سارع ابن خلدون– جممع الرجاء الطبي

عمارة رقم 2

ردن �ض.ب 2802 عمان )11181( الأ

هاتف  4610895  / 4610894

فاك�ض 4610918  

 E-mail
abc.branch14@arabbanking.com.jo

فرع ال�سويفية

�سارع علي ن�سوح الطاهر 

 جممع احلاج عي�سى احلجرات – بناية رقم )6(

ردن �ض.ب 851737 عمان )11185( الأ

هاتف 5858102 / 5863796

فاك�ض 5858107

  E-mail
abc.branch9@arabbanking.com.jo

فرع اربد

�سارع الثاثني )عمر املختار(

بجانب اأ�سواق زمزم العاملية

ردن �ض.ب 3269 اربد )21110( الأ

هاتف  7247815 )02( / 7247816 )02(

فاك�ض  7248940 )02(

  E-mail
abc.branch08@arabbanking.com.jo

فرع الزرقاء

الزرقاء – �سارع امللك ح�سني

ردن �ض.ب 3805 الزرقاء )13111( الأ

هاتف  3987812 )05( / 3987832 )05(

فاك�ض   3987785)05(

 E-mail
abc.branch12@arabbanking.com.jo

فرع العقبة

العقبة  - �سارع احلمامات التون�سية 

ردن �ض.ب 514 العقبة- الأ

هاتف  2022792 )03( / 2022794 )03(  

فاك�ض 2022796 )03( 

E-mail
abc.branch17@arabbanking.com.jo

فرع خلدا

جنليزية �سارع عامر بن مالك -  بالقرب من املدار�ض الإ

ردن �ض. ب. 3811 عمان ) 11953( الأ

هاتف  5542154/ 5542156

فاك�ض  5542153

E-mail
 abc.branch03@arabbanking.com.jo

فرع �سيتي مول

�سارع امللك عبد اهلل الثاين- �سيتي مول

ردن �ض. ب  2700 عمان ) 11821 ( الأ

هاتف   853194 / 5853725

فاك�ض 5817437

E-mail
abc.branch05@arabbanking.com.jo

فرع الرونق

�سارع عي�سى الناعوري

ردن �ض. ب  143840عمان ) 11814 (  الأ

هاتف 5820462 / 5820976

فاك�ض  5815947

  E-mail
abc.branch6@arabbanking.com.jo

فرع �سقف ال�سيل

�سارع قري�ض – و�سط البلد

ردن �ض. ب  515 عمان ) 11118( الأ

هاتف 4655925  / 4655972

فاك�ض 4654843

  E-mail
abc.branch20@arabbanking.com.jo
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فرع �سارع امللكة رانيا العبد اهلل

�سارع امللكة رانيا العبد اهلل – جممع خليفة

ردن �ض.ب 13076 عمان ) 11942( الأ

هاتف 5341639 / 5347823

فاك�ض 5347564

  E-mail
abc.branch21@arabbanking.com.jo

فرع اأبو ن�سري

ال�سارع العام ملنطقة اأبو ن�سري - جممع الدويكات التجاري

ردن �ض.ب 540366 عمان )11937 ( الأ

هاتف  5105087 / 5105062 

فاك�ض  5105132

  E-mail
abc.branch22@arabbanking.com.jo

فرع الها�سمي ال�سمايل

مري را�سد �سارع الأ

ردن �ض.ب 11371 عمان )11123( الأ

هاتف  4923812 / 4923819

فاك�ض   4923840

 E-mail
abc.branch23@arabbanking.com.jo

فرع الكرك

مثلث الثنية – بجانب املوؤ�س�سة الع�سكرية

ردن �ض.ب 17 الكرك )61151( الأ

هاتف  2387416 )03( / 2387415 )03(

فاك�ض   2387417)03(

E-mail
abc.branch24@arabbanking.com.jo

فرع مادبا

�سارع فل�سطني – احلي الغربي 

مقابل مدر�سة عماد الدين زنكي 

ردن �ض.ب 404 مادبا )17110( الأ

هاتف  3243640 )05( / 3243619 )05(

فاك�ض   3243580)05(

E-mail
abc.branch25@arabbanking.com.jo

فرع املفرق

�سارع امللك عبد اهلل الثاين بن احل�سني

ردين  املجمع التجاري العائد للخط احلديدي احلجازي الأ

ردن �ض.ب 1028 املفرق )2511( الأ

هاتف  6230541 )02( / 6230546 )02(

فاك�ض   6230581)02(

E-mail
abc.branch26@arabbanking.com.jo

فرع عبدون

�سارع حممود عاء الدين – بناية رقم 5 

ردن �ض.ب 830824 عمان )11183( الأ

هاتف  5920730  / 5920658

فاك�ض   5920657

E-mail
abc.branch28@arabbanking.com.jo

فرع �سارع احلرية

�سارع احلرية – قرب دائرة ت�سجيل اأرا�سي جنوب عمان

ردن �ض.ب 728 عمان )11623( الأ

هاتف  4205279 / 4205287

فاك�ض   4205904

E-mail
abc.branch27@arabbanking.com.jo

فرع ال�سلط

�سارع وادي ال�سجرة – جممع حممد اخلراب�سة

 مقابل ق�سر العدل

ردن �ض.ب 268 عمان )19110( الأ

هاتف  3557619 )05( / 3558864 )05(

فاك�ض   3557899)05(

E-mail
abc.branch29@arabbanking.com.jo

فرع طرببور

�سارع طارق – منطقة طرببور

ردن �ض.ب 267 عمان )11947( الأ

هاتف  5053158 / 5055769

فاك�ض   5056108

E-mail
abc.branch30@arabbanking.com.jo

فرع جر�ض

ال�سارع الرئي�سي – مقابل مدخل مهرجان واآثار جر�ض

ردن �ض.ب 1009 جر�ض )26110( الأ

هاتف  6342994 )02( / 6342993 )02(

فاك�ض   6342995)02(

E-mail
abc.branch31@arabbanking.com.jo

فرع مرج احلمام

مرج احلمام – �سارع �سمو المرية تغريد حممد 

مقابل جممع اجلنيدي

ردن �ض.ب 817 مرج احلمام )11782( الأ

هاتف  5734307 / 5734306

فاك�ض   5734308

E-mail
abc.branch32@arabbanking.com.jo
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معايل ال�سيدة ناديه ال�سعيد

املدير العام

تاأ�س�ض بنك الحتاد عام 1978 ك�سركة م�ساهمة عامة، حيث يبلغ راأ�ض مال البنك حاليا 

110 مليون دينار اأردين، يف حني تبلغ قاعدة راأ�سمال البنك 240 مليون دينار، كما ت�سل ن�سبة 

كفاية راأ�ض املال احلالية اإىل %15.86.

ت�سم �سبكة الفروع 35 فرع منت�سرة يف اأنحاء اململكة، كما وي�سم  وحدة �سرافة مركزية، 

�سافة اإىل امتاكه لفرع يف مدينة رام اهلل يف فل�سطني. كما ويعمل حتت مظلة البنك  بالإ

عمال  �سركة و�ساطة مالية تاأ�س�ست عام 2006 مملوكة بالكامل للبنك وحتتوي على مراكز لأ

إدارة  ا طريق  عن  العاملية  �سهم  بالأ التداول  تتم  حيث  املحلية  �سهم  بالأ والتداول  ال�ستثمار 

التي  واخلدمات  املنتجات  من  متنوعة  جمموعة  البنك  يقّدم  بالبنك.  املتواجدة  اخلزينة 

�سافة اإىل تقدمي اخلدمات ال�ستثمارية. فراد بالإ تخدم عماء ال�سركات والأ

يف عام 2007، قام البنك بالعمل مع اأف�سل امل�ست�سارين العامليني يف جمال البنوك وهم 

مكنزي و�سركائهم، وقد متكن البنك بنجاح خال عام 2011 من اإطاق م�ساريع اإ�سرتاتيجية 

عديدة مبا يف ذلك تنفيذ م�سروع تطبيق النظام البنكي اجلديد، م�سروع التطوير للهوية 

فراد. عمال وتطوير اخلدمات امل�سرفية املقدمة لاأ املوؤ�س�سية اجلديدة وتطوير بيئة الأ

كانت وما زالت امل�سوؤولية الجتماعية للبنك جزءا ل يتجزاأ من ال� DNA اخلا�ض بالهوية 

املوؤ�س�سية والقيم اجلوهرية، حيث يقوم البنك بدعم املجتمعات املحلية ويتبنى العديد من 

املبادرات خا�سة يف جمالت التعليم، الثقافة و الفنون، ومتكني ال�سباب.

ال�سيد ع�سام حليم �سلفيتي

دارة رئي�ص جمل�ص الإ
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دارة رئي�س و اأع�ساء جمل�س الإ

ال�سيد ع�سام حليم �سلفيتي

دارة رئي�ص جمل�ص الإ

ال�سيد »حممد نبيل« عبد الهادي حموده

دارة نائب رئي�ص جمل�ص الإ

ال�سيد حممد عبد العزيز ال�ساملي

ممثل �صركه

SIRT Securities International N V 

ع�صو

ال�سيد عوين مو�سى ال�ساكت

ممثل �صركه عوين ال�صاكت وم�صاركوه

ع�صو

ال�سيدة جمد حممد �سويكه

ممثل املوؤ�ص�صة العامة لل�صمان الجتماعي

ع�صو

ال�سيد طارق عثمان بدير

ممثل �صركة اثمار للتزويد

ع�صو

ال�سيد با�سم ع�سام �سلفيتي

ع�صو

ال�سيد مغيث غياث �سختيان

ع�صو

ال�سيد حممد نايف البطاينة

ع�صو

ال�سيد فهد بن حممود ملح�س

ع�صو

ال�سيذ �سامي املربوك

ع�صو



135 دليل البنوك العاملة في االردن 2014

دارة التنفيذية الإ

ال�سيدة ناديه ال�سعيد

املدير العام

ال�سيدة دمية عقل

نائب املدير العام

ال�سيد خالد القرعان

نائب املدير العام

ال�سيد حممد حتامله

دارة اخلدمات امل�صرفية /�صركات م�صاعد املدير العام – لإ

ال�سيد دانيال ال�سرايحة

م�صاعد املدير العام- اإدارتي املوارد الب�صرية وتطوير خربة العمالء

ال�سيد طارق بدوي

م�صاعد املدير العام- لالئتمان واإدارة الئتمان

ال�سيد عبد اهلل ك�سك

دارة العمليات املالية م�صاعد املدير العام – لإ

ال�سيد ب�سار عبابنه

م�صاعد املدير العام - اإدارة التدقيق الداخلي

ال�سيد حممد برجاق

دارة العمليات املركزية م�صاعد املدير العام- لإ

ال�سيد حممد عثمان

مدير اإدارة التجزئة والفروع املحلية

ال�سيد حممد اخلطيب

مدير دائرة انظمة التكنولوجيا و املعلومات

ال�سيدة ربى كاجو

مدير مكتب اإدارة امل�صاريع

ال�سيدة هدى اخلطيب

مدير الت�صال املوؤ�ص�صي و الت�صويق

ال�سيد طارق �سلفيتي

عمال مدير دائرة تطوير الأ

ال�سيد موؤن�س حدادين

مدير دائرتي املخاطر والمتثال

ال�سيد عمر عي�سى

عمال مدير تكنولوجيا الأ

ال�سيد حممد ا�سرف ر�سوان

Head, Business Transformation

ال�سيد فادي مرعي

مدير دائرة اخلزينة )ال�صتثمار(



136

عدد املوظفني و امل�ستخدمني كما يف نهاية عام 2013

بلغ عدد موظفي بنك الحتاد 729 موظف يف نهاية عام 2013. 

 اأهم اخلدمات التي يقدمها البنك 

يقدم بنك الحتاد العديد من اخلدمات وكما هو مبني اأدناه:

فراد : اخلدمات واملنتجات امل�سرفية لالأ

  احل�سابات:

يداع بحرية  والإ ال�صحب  للعميل من امتام عمليات  جنبية حيث ميكن  الأ العمالت  اأي من  اأو  املحلية  بالعملة  التوفري: ح�صاب ميكن فتحة  1 - ح�صاب 

�صافة اإىل احل�صول على فائدة على الر�صيد. بالإ

�صافة اإىل احل�صول على  يداع بحرية بالإ 2 - ح�صاب توفري ثراء: ح�صاب يتم فتحة بالعملة املحلية فقط حيث ميكن للعميل امتام عمليات ال�صحب والإ

فر�ص لربح جوائز عينية ونقدية.

يداع  18 �صنة( حيث ميكن للعميل من امتام عمليات ال�صحب والإ 3 - ح�صاب توفري ابني: ح�صاب يتم فتحة بالعملة املحلية وللقا�صرين فقط )حتت 

�صافة اإىل عائد مت�صاعد  على احل�صاب يبداأ من 1.75٪ وي�صل لغاية 6.25٪ وفر�ص لربح جوائز عينية ونقدية توؤهل �صاحب احل�صاب  بحرية بالإ

ل�صتكمال تكاليف الدرا�صة املدر�صية واجلامعية.

�صافة اإىل  يداع بحرية بالإ 4 - ح�صاب توفري Champion: ح�صاب يتم فتحة بالعملة املحلية فقط حيث ميكن للعميل من امتام عمليات ال�صحب والإ

حداث الريا�صية وعي�ص مغامرة العمر. احل�صول على فر�ص لربح جوائز عينية توؤهل �صاحب احل�صاب للفوز بجوائز مرتبطة باأهم الأ

5 - ح�صاب الرواتب: ح�صاب خا�ص ي�صتهدف موظفي القطاعات العامة واخلا�صة ويقدم لهم مزايا بنكية وغري بنكية مثل اأ�صعار تف�صيلية واإعفاء من 

�صافة اإىل ذلك يدخل �صاحب احل�صاب على �صحوبات �صهرية لربح قيمة الق�صط ال�صهري اأو ربح قيمة الراتب و�صمن معايري  بع�ص العمولت بالإ

حمددة . يتم فتح احل�صاب بالعملة املحلية فقط.

�صافة اإىل  يداع بالإ 6 - احل�صابات اجلارية وحتت الطلب: ح�صاب يتم ا�صتخدامه لتغطية الحتياجات املالية للعميل عن طريق امتام حركات ال�صحب والإ

اإمكانية احل�صول على دفرت �صيكات.

* مالحظة: ميكن للعميل التحكم بح�صاباته يف اأي وقت واأي مكان من خالل ربط احل�صاب على اخلدمات اللكرتونية مثل )بطاقة القيد الفوري، 
يل(. احتاد موبايل، احتاد اأون لين والر�صائل الن�صية الق�صرية و اأجهزة ال�صراف الآ

جنبية له فرتة ربط حمددة مع اإمكانية جتديد الفرتة بناءا على طلب العميل ومينح  7 - ح�صابات الودائع:ح�صاب ي�صدر بالعملة املحلية اأو العمالت الأ

احل�صاب فائدة دائنة بن�صبة معينة حتدد عند ربط الوديعة وعند كل عملية جتديد.

8 - �صهادات اإيداع: هي �صهادات ت�صدرها البنوك واملوؤ�ص�صات املالية املرخ�صة تبني وت�صهد من خاللها اأن العميل اأودع مبلغا حمددا لديها وملدة حمددة، 

بحيث حتدد هذه ال�صهادة قيمة الوديعة، تاريخ ال�صتحقاق، �صعر الفائدة، وطريقة احت�صاب الفائدة.

  القرو�س:

1 - القرو�ص ال�صخ�صية: قرو�ص متنح للعمالء لتغطية الحتياجات ال�صخ�صية واملالية.

2 - قرو�ص ال�صيارات والدراجات النارية: قرو�ص متويل �صراء ال�صيارات اجلديدة وامل�صتعملة لال�صتعمال اخل�صو�صي فقط كما ميكن متويل الدراجات 

النارية. 

ومتويل  الجازة  قرو�ص  متويل  اإمكانية  اىل  �صافة  بالإ عقار  وبناء  منزل  وتو�صعة  �صيانة  جاهز،  عقار  ل�صراء  متنح  قرو�ص  ال�صكنية:  القرو�ص   -  3

را�صي. الأ

�صخا�ص القل حظًا بالتعاون مع جمعية اليدي الواعدة. حيث يتم منح العميل �صقف حمدد خالل فرتة  4 - القر�ص التعليمي :قرو�ص تعليمية تقدم لالأ

الدرا�صة باأ�صعار فوائد تف�صيلية وبعد امتام املرحلة الدرا�صية يتم حتويل القرو�ص التعليمية اىل قرو�ص �صخ�صية مبزايا واأ�صعار تف�صيلية. 
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  البطاقات:

اأجهزة  النقدي من  ال�صحب  امتام حركات  البطاقة من  والتي متكن حامل  اللكرتون  الفيزا  بطاقة  البنك حاليًا  يقدم  الفوري:  القيد  بطاقات   -

يل لمتام حركات �صراء  يل التابعة لبنك الحتاد وغري بنك الحتاد بال�صافة اىل امكانية ا�صتخدام البطاقة على اأجهزة التفوي�ص الآ ال�صراف الآ

الب�صائع واخلدمات. متثل البطاقة طريقة ت�صديد الكرتونية �صريعة ومتعارف عليها حمليًا و عامليًا. ترتبط البطاقة ب�صقوف يومية حمددة وميكن 

للعميل ا�صتخدام البطاقة حمليًا وعامليًا ويتم قيد املبالغ مبا�صرة من ح�صاب العميل.

لية و امتام  - البطاقات الئتمانية: هي بطاقة ائتمانية دوارة ب�صقف ائتماين يتم منحه للعميل للقيام بحركات �صحب النقدي على ال�صرافات الآ

الت�صديد  اأو عامليًا بحيث يتم ت�صديد املبلغ امل�صتغل بناءًا على ن�صبة  يل �صواء حمليًا  التفوي�ص الآ اأجهزة  حركات �صراء الب�صائع واخلدمات عرب 

املطلوبة )احلد الدنى اأو كامل الر�صيد امل�صتغل(. ترتبط البطاقات بخدمات بنكية وغري بنكية وت�صدر البطاقات باأنواع خمتلفة مثل البطاقة 

الكال�صيكية و الذهبية والبالتينية والبطاقة الئتمانية امل�صرتكة مع تاج مول.

مانات احلديدية :   �سناديق الأ

�صندوق ميكن العميل من اقتناء ممتلكاته الثمينة والوثائق الهامة اخلا�صة به اآمنة من ال�صرقة، النار واأي عامل اآخر، بحيث يتوفر ال�صندوق احلديدي 

بعدة اأحجام.

  قنوات الكرونية :

يل، خدمة وي�صرتن يونيون. الحتاد اون لين، الحتاد موبايل، خدمة الر�صائل الق�صرية، ك�صف احل�صاب اللكرتوين، ال�صراف الآ

اخلدمات امل�سرفية لل�سركات :

مد. و هو و�صيلة منا�صبة لتمويل راأ�ص املال العامل. 1 - اجلاري مدين: طريقة فعالة و مثلى حل�صول على التمويل الالزم لتلبية املتطلبات الق�صرية الأ

2 - الكمبيالت املخ�صومة :تقدمي ت�صهيالت مالية ملنح ال�صيولة الالزمة مع ال�صتفادة من فرتة ا�صتحقاق اأطول و هي نوعان 

اأ- كمبيالت جتارية  

ب- كمبيالت بنكية.

3 - القرو�ص: يقدم بنك الحتاد خم�صة اأنواع من القرو�ص و هي : 

اأ- القرو�ص امل�صتندية 

ب- القرو�ص التجارية  ج- قرو�ص البوندد 

د- قرو�ص الذهب 

ج- قرو�ص التجمع البنكي.

4 - التمويل التجاري: يقدم بنك الحتاد جمموعة كاملة من منتجات التمويل التجاري ت�صمل :

 .)Standby LC( واعتمادات ال�صمان امل�صتندية )Guarantees اأ - خطابات ال�صمان )الكفالت

 .)For faiting( ب- اخل�صم بدون حق الرجوع

ج - اإدارة الواردات. 

د - اإدارة ال�صادرات.

: Visa Business Card عمال الئتمانية 5 - بطاقة فيزا الأ

- �صقف ائتماين منا�صب

- �صعر فائدة مناف�صة

- اإمكانية اإ�صدار بطاقات فرعيه للموظفني بعدد غري حمدود

-  فرتة �صماح ت�صل لغاية 51 يوما

- ال�صريحة الذكية )Smart Chip( نزيد من ن�صبة اأمان ا�صتخدام البطاقة

- ن�صبة ت�صديد مرنه ابتداء من 4٪ �صهريا.
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- مقبولة يف اململكة وحول العامل .

- ال�صتفادة من املزايا واخلدمات التي تقدمها �صركة فيزا العاملية .

- من خالل خدمة Etihad on line ميكن احل�صول على ك�صف ح�صاب ي�صاعد على مراقبة وتتبع امل�صروفات ال�صهرية

6 - خدمات البوندد: متكن ميكن للقطاعات ال�صناعية والتجارية وم�صتوردي ال�صيارات واملعدات ال�صتفادة من خدمات البوندد

- تاأجيل دفع الر�صوم اجلمركية حلني اإخراج الب�صائع.

-  تخزن الب�صائع امل�صّنعة كليا.

-  اإمكانية احل�صول على ت�صهيالت م�صرفيه ب�صمان الب�صائع املخزنة .

-  توفري م�صاحة تخزين اإ�صافية اآمنة وبتكلفة خمف�صة.

خدمات اخلزينة وال�ستثمار : 

عمليات  خالل  من  العمولت  اأ�صعار  تقلبات  ملواجهة  وحلول  ا�صتثمارية  خدمات  اخلزينة  دائرة  خالل  من  الحتاد  بنك  يوفر  ا�صتثمارية:  خدمات 

�صواق التالية: �صبوع من الثنني اإىل اجلمعة. ت�صمل اخلدمات املقدمة الأ �صافة اىل التعامل املبا�صر يف غرفة التداول التي تعمل اأيام الأ التحوط، بالإ

ردن(:  �صواق املالية املحلية )الأ 1 - الأ

�صهم املحلية يف بور�صة عمان عن طريق �صركة الحتاد للو�صاطة املالية واململوكة بالكامل من قبل بنك الحتاد -  بور�صة عمان: يتم التداول يف الأ

ردنية الها�صمية. -  التداول وال�صتثمار بال�صندات املحلية  اأو �صندات واذونات حكومة اململكة الأ

ردن: �صواق املالية خارج الأ 2 - الأ

-  التعامل بالهام�ص للعمالت واملعادن

-  التعامل بدون هام�ص للعمالت واملعادن

-  امل�صتقات )العقود امل�صتقبلية / حقوق اخليار / ال�صهم الجنبية / التداول يف البور�صات العاملية التالية: نيويورك، فرانكفورت، لندن، زيوريخ، 

دبي، الدوحة، الكويت، تورتنتو، القاهرة...الخ

DCDS  الوديعة ثنائية العملة  -

جنبية جنبية اأو اأذونات الدول الأ -  ال�صندات الأ

-  برامج ال�صتثمار م�صمونة را�ص املال

-  برامج ال�صتثمار املبنية على حقوق اخليار

- �صناديق ا�صتثمارية بجميع انواعها
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ول لل�سنوات 2011 و2012 و2013 ردن( كما يف 31 كانون الأ قائمة املركز املايل لبنك الحتاد )فروع الأ

201320122011دينار اأردين

ت
دا

و
ج��

و
مل
ا

ردين 131,557,826189,112,518143,912,974نقد واأر�صدة لدى البنك املركزي الأ

215,465,586386,986,531253,251,258اأر�صدة لدى بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية

757,216--اإيداعات لدى بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية

8,938,45210,240,3067,465,638موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

خر 9,009,6458,102,15711,269,664موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ال�صامل الآ

418,601,672218,374,041227,690,873موجودات مالية اأخرى بالتكلفة املطفاأة

--5,556,000موجودات مالية مرهونة

1,005,494,946822,435,752716,405,266ت�صهيالت ائتمانية مبا�صرة

5,000,0005,000,0005,000,000ا�صتثمارات يف �صركات تابعة

31,111,94428,081,90322,826,482ممتلكات ومعدات

4,931,8855,143,7525,661,251موجودات غري ملمو�صة

35,634536,6352,990,813موجودات �صريبية موؤجلة

76,884,01453,021,81242,389,931موجودات اأخرى

1,912,587,6041,727,035,4071,439,621,366جمموع املوجودات

ني
م

ه
سا

�
مل
 ا

ق
و

ق
ح

و
ت 

با
و

طل
مل
ا

165,672,198264,247,123143,684,981ودائع بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية

1,205,594,421946,769,913857,866,697ودائع عمالء

250,446,514265,702,622184,374,785تاأمينات نقدية

15,000,000-14,576,133اأموال مقرت�صة

106,40289,480130,981خم�ص�صات متنوعة

10,615,6197,281,4577,157,591خم�ص�ص �صريبة الدخل

19,180,98713,353,96812,019,080مطلوبات اأخرى

1,666,192,2741,497,444,5631,220,234,115جمموع املطلوبات

110,000,000100,000,000100,000,000راأ�ص املال املكتتب به

71,463,17371,463,17379,255,311عالوة اإ�صدار

24,559,38221,381,16119,339,904احتياطي قانوين

12,621,4789,443,2579,443,257احتياطي اختياري

10,918,4709,162,5837,524,075احتياطي خماطر م�صرفية عامة

(7,792,138)--اأ�صهم اخلزينة

(6,978,565)(1,252,154)(83,153)احتياطي القيمة العادلة

16,915,98019,392,82418,595,407اأرباح مدورة

246,395,330229,590,844219,387,251جمموع حقوق امللكية

1,912,587,6041,727,035,4071,439,621,366جمموع املطلوبات وحقوق امللكية
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ول 2011 و2012 و2013 ردن( لل�سنوات املنتهية يف 31 كانون الأ قائمة الدخل لبنك الحتاد )فروع الأ

201320122011دينار اأردين

ت
دا

را
ي

لإ
ا

99,574,00078,280,01072,787,861الفوائد الدائنة

47,800,94934,424,75230,873,528الفوائد املدينة

51,773,05143,855,25841,914,333�سايف اإيرادات الفوائد

12,541,42912,442,42610,426,780�صايف اإيرادات العمولت

64,314,48056,297,68452,341,113�سايف اإيرادات الفوائد والعمولت

1,622,9852,276,8562,310,388اأرباح عمالت اأجنبية

(1,535,249)(793,614)(210,437))خ�صائر( موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

خر 304,490255,129531,488توزيعات اأرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�صامل الأ

-65,175-ارباح موجودات مالية بالتكلفة املطفاأة

756,4011,498,102320,395اإيرادات اأخرى

66,787,91959,599,33253,968,135اإجمايل الدخل

ت
فا

و
ر

�س
مل
ا

15,768,74513,085,59411,590,265نفقات املوظفني

4,390,4043,388,5281,922,724ا�صتهالكات واإطفاءات

9,840,3487,354,7886,841,228م�صاريف اأخرى

4,431,10115,138,53819,800,344خم�ص�ص تدين الت�صهيالت الئتمانية املبا�صرة

--613,194خم�ص�ص تدين عقارات م�صتملكة

-250,000-خم�ص�ص تدين موجودات مالية بالتكلفة املطفاأة

16,92224,314150,426خم�ص�صات متنوعة

35,060,71439,241,76240,304,987اإجمايل امل�سروفات

ة
ن
�س

ل
 ا

ل
خ

د

31,727,20520,357,57013,663,148الربح قبل ال�سرائب

9,478,2825,569,1503,460,085�صريبة الدخل

22,248,92314,788,42010,203,063الربح لل�سنة
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ردن النت�سار اجلغرايف لفروع البنك داخل الأ

دارة العامة – الفرع الرئي�سي )ال�سمي�ساين( الإ

عمان - �سارع عبد الرحيم الواكد

�ض.ب 35104 الرمز الربيدي 11180

هاتف 5607011

فاك�ض 5622573, 5666149

فرع اربد

إربد - �سارع احل�سن ا

�ض.ب 216 الرمز الربيدي 21110

هاتف 02-7273259

فاك�ض 02-7272861

فرع البيادر

عمان - �سارع جمال قيتوكة

�ض.ب 35104 الرمز الربيدي 11180

هاتف 5819386 / 5819387

فاك�ض 5819406

فرع اجلاردنز

عمان - �سارع و�سفي التل

�ض.ب 35104 الرمز الربيدي 11180

هاتف 5518920 / 5538932

فاك�ض 5539039

فرع اجلبيهة

عمان - �سارع ياجوز

�ض.ب 35104 الرمز الربيدي 11180

هاتف 5339536 / 5339178

فاك�ض 5340790

فرع احل�سن

إربد - �سارع امللك طال ا

�ض.ب 472 الرمز الربيدي 21510

هاتف 02-7010904 / 02-7010905

فاك�ض 02-7010906

فرع الرابية

عمان - �سارع �سقليه

�ض.ب 35104 الرمز الربيدي 11180

هاتف 5515398 / 5516739

فاك�ض 5516857

فرع الرمثا

إربد - �سارع خط ال�سام ا

�ض.ب 583 الرمز الربيدي 21410

هاتف 02-7382496 / 02-7382876

فاك�ض 02-7382497

فرع الزرقاء

الزرقاء - �سارع ال�سعادة

�ض.ب 150771 الرمز الربيدي 13115

هاتف 05-3935800 / 05-3935801

فاك�ض 05-3835808

فرع الزرقاء اجلديدة

الزرقاء - �سارع مكة املكرمة

�ض.ب 150771 الرمز الربيدي 13115

هاتف 05-3860804 / 05-3860875

فاك�ض 05-3861494

فرع ال�سويفية

عمان - �سارع علي ن�سوح الطاهر

�ض.ب 850222 الرمز الربيدي 11185

هاتف 5817001 / 5817763

فاك�ض 5818516

فرع الظهري

عمان - �سارع املطار

�ض.ب 35104 الرمز الربيدي 11180

هاتف 5711049

فاك�ض 5711261

فرع العقبة

العقية - �سارع ال�سعادة

�ض.ب 1702 الرمز الربيدي 77110

هاتف 03-2016700

فاك�ض 03-2016701

فرع املدينة

عمان - �سارع ر�سا

�ض.ب 477 الرمز الربيدي 11180

هاتف 4621185 / 4613861

فاك�ض 4639669

فرع الوحدات

عمان - �سارع عباد بن ب�سر

�ض.ب 52112 الرمز الربيدي 11180

هاتف 4752832 / 4752830

فاك�ض 4752831

فرع ام اذينة

عمان - �سارع �سماترا

�ض.ب 35104 الرمز الربيدي 11180

هاتف 5515376 / 5516086

فاك�ض 5516783

فرع تاج مول

عمان - تاج مول

�ض.ب 35104 الرمز الربيدي 11180

هاتف 5930568 / 5930756

فاك�ض 5930574

فرع جبل احل�سني

فغاين عمان - �سارع جمال الدين الأ

�ض.ب 35104 الرمز الربيدي 11180

هاتف 4635604

فاك�ض 4635703

فرع جبل عمان

عمان - �سارع اإبن خلدون

�ض.ب 35104 الرمز الربيدي 11180

هاتف 4644770 / 4644771

فاك�ض 4647218

�سراء فرع جامعة الإ

عمان - �سارع املطار

�ض.ب 35104 الرمز الربيدي 11180

هاتف 4711927 / 4711928

فاك�ض 4711932

فرع جو بارك

مرية تغريد عمان - �سارع الأ

�ض.ب 35104 الرمز الربيدي 11180

هاتف 5854152 / 5854136

فاك�ض 5811132



142

فرع خلدا

عمان  -�سارع و�سفي التل

�ض.ب 35104 الرمز الربيدي 11180

هاتف5543897 / 5560876

فاك�ض 5546185

فرع دابوق

عمان - �سارع جمعة ال�سبلي

�ض.ب  35104 الرمز الربيدي 11180

هاتف 5413082 / 5413084

فاك�ض 5413086

فرع �ستي مول

عمان - �سيتي مول

�ض.ب 35104 الرمز الربيدي 11180

هاتف 5824521

فاك�ض 5824573

فرع �سارع الرينبو

عمان - �سارع الرينبو

�ض.ب 35104 الرمز الربيدي 11180

هاتف 4639158 / 4639058

فاك�ض 4639648

فرع �سارع مكة

عمان - �سارع مكة

�ض.ب 35104 الرمز الربيدي 11180

هاتف 5510371

فاك�ض 5512603

فرع �ساحية اليا�سمني

عمان - �سارع البادية

�ض.ب 35104 الرمز الربيدي 11180

هاتف 4201684

فاك�ض 4201637

فرع عبدون

عمان - �سارع �سلمان الق�ساة

�ض.ب 35104 الرمز الربيدي 11180

هاتف 5929386 / 5929412

فاك�ض 5929367

فرع عبدون ال�سمايل

عمان - �سارع علي �سيدو الكردي

�ض.ب 35104 الرمز الربيدي 11180

هاتف 5926809 / 5926803

فاك�ض 5926753

فرع كهرباء العقبة

العقبة - �سارع ال�سريف ح�سني بن علي

�ض.ب 1702 الرمز الربيدي 77110

هاتف 03-2061224

فاك�ض 03-2061228

فرع ماح�ض

ماح�ض - �سارع البلدية

�ض.ب 35104 الرمز الربيدي 11180

هاتف 4720756 / 4720791

فاك�ض 4720680

فرع مادبا

مادبا - �سارع الريموك

�ض.ب 35104 الرمز الربيدي 11180

هاتف 05-3242293 / 05-9242294

فاك�ض 05-3242296

فرع ماركا

ول عمان - �سارع امللك عبد اهلل الأ

�ض.ب 35104 الرمز الربيدي 11180

هاتف 4871054 / 4874652

فاك�ض 4874231

فرع مرج احلمام

عمان - جممع النهار التجاري - دوار الدلة

�ض.ب 35104 الرمز الربيدي 11180

هاتف 5733278

فاك�ض 5731993

فرع الها�سمي ال�سمايل 

عمان – �سارع البطحاء

�ض.ب 35104 الرمز الربيدي 11180 

هاتف 5051806

فاك�ض 5054124
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ردن جزءاً من جمموعة بنك �سو�سيته جرنال – لبنان  ي�سّكل بنك �سو�سيته جرنال – الأ

التابعة ملجموعة �سو�سيته جرنال العاملية املنت�سرة يف 77 بلداً حول العامل.

اخل��دم��ات  م��ن  ومتخ�س�سة  كاملة  جمموعة  ردن  الأ  – ج���رنال  �سو�سيته  بنك  م  وي��ق��دِّ

الثاثة،  الرئي�سية  مهننا  خال  من  العماء  فئات  جميع  احتياجات  تلّبي  التي  امل�سرفية 

موال اخلا�سة. إدارة الأ وهي م�سرف التجزئة، م�سرف املوؤ�س�سات، وا

ي�سّب اإر�ساء العماء يف قلب اإ�سرتاتيجيتنا. لذلك يتفانى موظفو امل�سرف، يف كٍل من 

خال  من  احتياجاتهم  وتلبية  العماء  متطلبات  لتوفري  مها،  نقدِّ التي  الرئي�سية  املهن 

تقدمي وتوفري جمموعة وا�سعة من املنتجات واخلدمات حتاكي اأرفع معايري اجلودة.

اأي�ساً على خطط التو�سع. وتغطي  ردن  – الأ اإ�سرتاتيجية بنك �سو�سيته جرنال  وتقوم 

�سبكة فروعنا معظم مناطق اململكة و�سن�ستمر يف دعم التنمية القت�سادية يف جميع اأنحاء 

ردن عرب الرتكيز على تلبية احتياجات �سكانها. الأ

  

ال�سيد ح�سان حمدي منكو

دارة رئي�ص جمل�ص الإ

ال�سيد ندمي ا�سكندر قبوات

املدير العام
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دارة رئي�س و اأع�ساء جمل�س الإ

ال�سيد ح�سان حمدي منكو

دارة / ممثال عن ال�صادة بنك �صو�صيته جرنال يف لبنان رئي�ص جمل�ص الإ

ال�سيد اأنطون نبيل �سحناوي

دارة  نائب رئي�ص جمل�ص الإ

ممثال عن ال�صادة �صركة �صوجيليز لبنان

ن�سة نهى ا�سربيدون اأبو �سعد الآ

ممثال عن ال�صادة �صركة �صوجيكاب ليبان 

ع�صو جمل�ص اإدارة 

ال�سيد جريارد األبري جارزويل

ع�صو جمل�ص اإدارة

ال�سيد امانويل ماري بيو

ع�صو جمل�ص اإدارة

الدكتور اأحمد اإبراهيم منكو

ع�صو جمل�ص اإدارة

ال�سيد زاهي ن�ساأت امل�سري

ع�صو جمل�ص اإدارة

ال�سيد عادل اأحمد داود الدجاين

ع�صو جمل�ص اإدارة

ال�سيد ردين توفيق قعوار

ع�صو جمل�ص اإدارة

ال�سيد جورج ايلي �سغبيني

ع�صو جمل�ص اإدارة

ال�سيد ندمي ا�سكندر قبوات

املدير العام/ ع�صو جمل�ص اإدارة

ال�سيد ندمي ا�سكندر قبوات

املدير العام

ال�سيد رامي طالل اخلف�س

م�صاعد املدير العام ومدير اإدارة ال�صركات واخلزينة

ال�سيد حبيب فيليب خوري

فراد والعمليات البنكية اخلا�صة والت�صويق مدير اإدارة الأ

ال�سيد �سالح عبد الوهاب خرما

مدير قطاع العمليات

ال�سيد موري�س اإيليا كرم

دارية مدير قطاع الدعم وال�صوؤون الإ

ال�سيد جاد حارث حوّيك

مدير دائرة التدقيق الداخلي

ن�سة اأغادير توفيق اأبو غو�س الآ

م�صوؤول وحدة مراقبة املوازنة

 ال�سيد احمد غالب اللبدي

م�صوؤول وحدة املحا�صبة العامة )الدائرة املالية(

ال�سيد جمدي عديل عجعج

مدير قطاع املتابعة والرقابة الدائمة

ال�سيدة هبة مروان العالف

دارة �صكرترية جمل�ص الإ

بحاث والدرا�صات يف مكتب املدير العام وم�صوؤولة الأ

ال�سيد حممود خليل ال�سوري

 حمامي وم�صت�صار قانوين

دارة التنفيذية الإ
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عدد املوظفني و امل�ستخدمني كما يف نهاية عام 2013

ردن( 230 موظف يف نهاية عام 2013. بلغ عدد موظفي بنك �صو�صيته جرنال )الأ

اأهم اخلدمات التي يقدمها البنك 

ردن( العديد من اخلدمات كما هو مبني اأدناه: يقدم بنك �صو�صيته جرنال )الأ

اخلدمات امل�سرفية لل�سركات

  متويل احتياجات الدورة الت�سغيلية بجميع اأنواعها:

- قرو�ص

- كفالت

  متويل عمليات التجارة اخلارجية

- اعتمادات و كفالت

- منتجات عمالت لتغطية املخاطر

  متويل ال�ستثمارات

- هند�صة مالية

مد - قرو�ص متو�صطة و طويلة الأ

- قرو�ص جتمعات بنكية

ال�ستثمار البنكي للقطاعني اخلا�س و العام

  اخلدمات البنكية اخلا�سة

- منتجات ال�صتثمار

- اإدارة املحافظ املالية

- الهند�صة املالية

جنبي   اأ�سواق املال الأ

يداع - �صوق النقد و �صهادات الإ

جنبية - التعامل بالعمالت الأ

جنبية - مقاي�صة بالعمالت الأ

فراد خدمات م�سرفية لالأ

  القرو�س

- القر�ص ال�صكني)�صوجيهوم(

- القرو�ص ال�صخ�صية )�صوجيلون(

- قر�ص متويل �صراء �صيارة )�صوجيكار(



146

ر�ص )�صوجيالند( - قر�ص متويل الأ

- قرو�ص املهنيني ال�صخ�صية )�صوجيلون برو(

- قرو�ص متويل مكاتب )�صوجيهوم برو(

- قرو�ص متويل معدات )�صوجيتولزبرو(

- قر�ص الكمبيوتر )بي�صيلون(

- قرو�ص القطاع العام

  احل�سابات

)Saving+ جل، ح�صاب )احل�صابات اجلارية، ح�صابات التوفري، ح�صاب مكا�صب، الودائع لأ

  البطاقات

جمموعة من بطاقات ما�صرتكارد وفيزا، نذكر منها:

- بطاقة Benefit الذهبية )البطاقة ذات ال�صقف الدّوار(.

- بطاقة My Card الذهبية )بطاقة الئتمان امل�صددة �صهريا( .

يل وال�صراء عند نقاط البيع(. - بطاقة Easy )بطاقة ال�صّراف الآ

مريكي(. - بطاقة Universal )بطاقة بعملة الدولر الأ

- بطاقة Benefit الكال�صيكية )البطاقة ذات ال�صقف الدّوار(.

- بطاقة My Card الكال�صيكية)بطاقة الئتمان امل�صددة �صهريا(.

نرتنت(. - بطاقة Esurf )بطاقة الإ

- بطاقة Euorpa )بطاقة بعملة اليورو(.

.VISA بطاقة دفع -

ردن. - بطاقة Protect a Child Credit Card مع موؤ�ص�صة نهر الأ

خدمات اأخرى

نرتنت. - اخلدمات امل�صرفية على �صبكة الإ

- وي�صرتن يونيون )خدمة احلوالت ال�صريعة(.

مانات. - �صناديق الأ

.)SMS( خدمة الر�صائل الق�صرية على بطاقة املا�صرتكارد -

يداع. - �صهادات الإ
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ردن(  قائمة املركز املايل املوحدة لبنك �سو�سيته جرنال )الأ

ول لل�سنوات 2011 و2012 و2013 كما يف 31 كانون الأ

201320122011دينار اأردين

ت
دا

و
ج��

و
مل
ا

51,627,94952,356,87823,441,505نقد واأر�صدة لدى البنك املركزي

27,484,06445,175,01121,984,428اأر�صدة لدى بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية

27,815,65622,873,20122,023,937ايداعات لدى البنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية

217,741,761171,027,709135,590,044ت�صهيالت ائتمانية مبا�صرة بال�صايف

خر 186,585162,504158,754موجودات مالية اأخرى بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�صامل الآ

230,201,502159,464,357131,056,187موجودات مالية بالتكلفة املطفاأة

750,000--ا�صتثمار يف �صركة تابعة

-52,884,000223,000موجودات مالية مرهونة

21,531,64619,065,93219,359,362ممتلكات ومعدات بال�صايف

1,007,061422,426379,790موجودات غري ملمو�صة بال�صايف

729,408730,351744,315موجودات �صريبية موؤجلة

9,587,7877,972,2776,172,262موجودات اأخرى

640,797,419479,473,646361,660,584جمموع املوجودات

ني
م

ه
سا

�
مل
 ا

ق
و

ق
ح

و
ت 

با
و

طل
مل
ا

4,444,3622,681,3604,309,486ودائع بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية

395,357,442326,053,588263,279,621ودائع عمالء

54,743,21128,391,72817,682,937تاأمينات نقدية

63,610,7849,471,25010,165,950اأموال مقرت�صة

107,394105,394116,319خم�ص�صات متنوعة

2,504,0771,632,1291,470,247خم�ص�ص �صريبة الدخل

7,717,0895,826,8384,886,146مطلوبات اأخرى

528,484,359374,162,287301,910,706جمموع املطلوبات

100,000,000100,000,00050,000,000راأ�ص املال املكتتب به )املدفوع(

�صدار 71,815(5,964,430)(2,313,730))خ�صم( عالوة الإ

5,900,9604,890,5224,174,630احتياطي قانوين

100,000100,000100,000احتياطي اختياري

2,247,3531,855,3851,463,241احتياطي خماطر م�صرفية عامة

(66,331)(62,581)(62,500)احتياطي القيمة العادلة بال�صايف

6,440,9774,492,4634,006,523اأرباح مدورة

112,313,060105,311,35959,749,878جمموع حقوق امللكية

640,797,419479,473,646361,660,584جمموع املطلوبات وحقوق امللكية
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ول 2011 و2012 و2013 ردن( لل�سنوات املنتهية يف 31 كانون الأ قائمة الدخل املوحدة لبنك �سو�سيته جرنال )الأ

201320122011دينار اأردين

ت
دا

را
ي

لإ
ا

33,697,23322,621,47218,027,773الفوائد الدائنة

(8,958,859)(11,058,067)(19,208,803)الفوائد املدينة

14,488,43011,563,4059,068,914�سايف اإيرادات الفوائد

2,375,8862,225,6592,100,838�صايف اإيرادات العمولت

16,864,31613,789,06411,169,752�سايف اإيرادات الفوائد والعمولت

741,711566,252669,604اأرباح عمالت اأجنبية

خر 19,750-15,750توزيعات نقدية من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�صامل الآ

1,072,4601,374,7601,393,283اإيرادات اأخرى

18,694,23715,730,07613,252,389اإجمايل الدخل

ت
فا

و
ر

�س
مل
ا

(3,747,515)(3,976,634)(4,184,775)نفقات املوظفني

(768,300)(850,212)(682,899)اإ�صتهالكات واإطفاءات

(2,949,934)(3,482,795)(3,921,384)م�صاريف اأخرى

(422,052)(870,161)164,012امل�صرتد من / خم�ص�ص تدين الت�صهيالت الئتمانية املبا�صرة

(541,800)--خم�ص�ص تدين موجودات مالية بالتكلفة املطفاأه

(30,418)-(1,946)خم�ص�صات متنوعة

(8,460,019)(9,179,802)(8,626,992)اإجمايل امل�سروفات
ة

ن
�س

ل
 ا

ل
خ

د

10,067,2456,550,2744,792,370ربح ال�سنة قبل �سريبة الدخل

(1,542,424)(1,815,714)(3,065,625)�صريبة الدخل

7,001,6204,734,5603,249,946ربح ال�سنة
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ردن النت�سار اجلغرايف لفروع البنك داخل الأ

دارة العامة والفرع الرئي�سي )فرع العبديل( الإ

�سارع ايلة

�ض.ب 560

هاتف 5600300

فاك�ض 5624275

فرع جبل عمان

مري حممد - عمارة 280 �سارع الأ

�ض.ب 560

هاتف 4614925

فاك�ض 4614874

فرع املدينة املنورة

�سارع املدينة املنورة الرئي�سي

�ض.ب 560

هاتف 5524869

فاك�ض 5525381

فرع ماركا

�سارع امللك عبد اهلل  - عمارة 364

�ض.ب 341049

هاتف 4897424

فاك�ض 4898741

فرع الوحدات

�سارع مادبا

�ض.ب 520309

هاتف 4776101

فاك�ض 4776681

فرع عبدون

�سارع مكمال جنباط - جممع يافا الطبي

�ض.ب 560

هاتف 5924637

فاك�ض 5924639

فرع ال�سويفية

�سارع العظمات - جممع حجازي

�ض.ب 560

هاتف 5864079

فاك�ض 5864024

فرع جبل احل�سني

�سارع خالد بن الوليد - عمارة 154

�ض.ب 212367

هاتف 4648829

فاك�ض 4648817

فرع خلدا

�سارع عامر بن مالك

�ض.ب 560

هاتف 5371239

فاك�ض 5371241

فرع البيادر

�سارع البيادر الرئي�سي - عمارة 34

�ض.ب 141129

هاتف 5818170

فاك�ض 5859713

فرع اربد

�سارع العروبة

�ض.ب 1671

هاتف 02-7242075

فاك�ض 02-7240107

فرع الزرقاء

�سارع امللك ح�سني

�ض.ب 2021

هاتف 05-3983396

فاك�ض 05-3987564

فرع العقبة

�سارع احلمامات التون�سية

�ض.ب 854

هاتف 03-2015138

فاك�ض 03-2015139

فرع الكرك

�سارع النزهة

�ض.ب 211

هاتف 03-2351906

فاك�ض 03-2354338

فرع مادبا

�سارع امللك عبد اهلل

�ض.ب 782

هاتف 05-3244929

فاك�ض 05-3240077

فرع  تاج مول

مركز الت�سوق تاج مول

�ض.ب 560

هاتف 5920422

فاك�ض 5920346
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ال�سيد هيثم يو�سف قمحية 

املدير العام

منذ تاأ�سي�سه يف العام 1995، منت اأعمال كابيتال بنك لي�سبح اليوم من اأبرز املوؤ�س�سات 

ردنية حزمة متكاملة  إذ يقدم لل�سوق الأ ا املتخ�س�سة يف تقدمي اخلدمات املالية يف اململكة؛ 

من احللول واخلدمات امل�سرفية ال�ستثمارية والتجارية امل�سممة لتلبية متطلبات العماء 

فراد على حد �سواء. من ال�سركات والأ

خمتلف  ي�سمل  مبا  املتميزين  فراد  الأ من  لعمائه  اخلدمات  من  العديد  البنك  يوفر 

الت�سهيات ال�سخ�سية من احل�سابات امل�سرفية وبطاقات الئتمان، والقرو�ض ال�سخ�سية، 

الفائدة  ون�سب  ال�سروط  باملرونة يف  تتميز  والتي  ال�سكنية،  والقرو�ض  ال�سيارات،  وقرو�ض 

املناف�سة، كما يقدم كابيتال بنك لعمائه من ال�سركات باقة وا�سعة من اخلدمات التي ت�سم 

بحاث  �سواق املالية، والأ �سول، والو�ساطة يف الأ إدارة الأ متويل ال�سركات ومتويل التجارة، وا

اإىل  هذا  بنك،  كابيتال  قبل  من  بالكامل  اململوكة  لا�ستثمارات  كابيتال  �سركة  خال  من 

جانب اخلدمات الفريدة التي يقدمها البنك يف ال�سوق العراقية من خال متلكه ما ن�سبته 

هلي العراقي. 61.8% من امل�سرف الأ

اإىل  اململكة  اأنحاء  كافة  يف  املنت�سرة   12 ال�  فروعه  خاله  من  ن�ساطاته  البنك  وميار�ض 

هلي العراقي يف خمتلف اأنحاء  املحافظات العراقية. جانب 8 فروع  للم�سرف الأ

معايل ال�سيد با�سم خليل ال�سامل

دارة رئي�ص جمل�ص الإ
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دارة رئي�س و اأع�ساء جمل�س الإ

معايل ال�سيد با�سم خليل ال�سامل

دارة رئي�ص جمل�ص الإ

ال�سيد مازن �سميح دروزة

دارة نائب رئي�ص جمل�ص الإ

ال�سيد كيم فوؤاد اأبو جابر

ع�صو

ال�سيد مازن اأحمد اجلبري

ع�صو

ال�سيد جواد عبد الر�سا الق�ساب

ع�صو

ال�سيد »حممد �سعيد« حممد �ساهني

ع�صو

ال�سيد عمر �سحرور

ممثال عن ال�صادة �صركة ال�صتثمارات وال�صناعات املتكاملة

ع�صو

ال�سيد ع�سام عبد اهلل اخلطيب 

ممثال عن ال�صادة املوؤ�ص�صة العامة لل�صمان الجتماعي

ع�صو

ال�سيد » حممد علي« احل�سري

ممثال عن ال�صادة �صركة هتاف لال�صتثمار

ع�صو

ال�سيد خليل حامت ال�سامل

ممثال عن ال�صادة �صركة اخلليل لال�صتثمارات املالية

ع�صو

ال�سيد �سلطان حممد ال�سيف

ممثال عن ال�صادة �صركة اجلدارة لال�صتثمار العقاري

ع�صو
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ال�سيد هيثم يو�سف قمحية 

املدير العام

ال�سيد اأمين عمران اأبو دهيم

هلي العراقي رئي�ص اإدارة متابعة اأعمال امل�صرف الأ

ال�سيد راأفت عبد اهلل خليل

رئي�ص اإدارة الدعم 

ال�سيد يا�سر اإبراهيم كليب 

عمال رئي�ص اإدارة الأ

�ستاذ حممد حافظ معاذ  الأ

مدير اإدارة ال�صوؤون القانونية / امل�صت�صار القانوين

ال�سيد علي حممد اأبو �سوي 

مدير اإدارة اخلزينة وال�صتثمار 

ال�سيدة رانيا »حممد �سعيد« دويكات

مدير اإدارة المتثال

ال�سيد رائد خليل اأبو عيا�س 

مدير اإدارة التخطيط ال�صرتاتيجي والت�صال املوؤ�ص�صي

ال�سيد نبيل نقول العوه

مدير اإدارة مراجعة الئتمان

ال�سيد ب�سام ذياب البيطار

مدير اإدارة العمليات املركزية

ال�سيد �سرار اأ�سعد عبد اخلالق

مدير اإدارة الفروع واملبيعات املبا�صرة

ال�سيد فالح ح�سن كوك�س

مدير دائرة اإدارة املخاطر

ال�سيد ن�سال توفيق علي

مدير التدقيق الداخلي

دارة التنفيذية الإ
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عدد املوظفني و امل�ستخدمني كما يف نهاية عام 2013

ردين 465 موظف يف نهاية عام 2013. بلغ عدد موظفي بنك املال الأ

اأهم اخلدمات التي يقدمها البنك 

يقدم كابيتال بنك العديد من اخلدمات كما هو مبني اأدناه:

اخلدمات امل�سرفية لل�سركات

يوفر كابيتال بنك لعمالئه من ال�صركات باقة متنوعة من اخلدمات امل�صرفية امل�صممة خ�صي�صًا لتلبية احتياجاتهم بطريقة مبتكرة ومبا يتنا�صب 

مع متطلباتهم.

  التمويل التجاري

برامج  يتنا�صب مع  ال�صركات مبا  البنك من  بهدف دعم عمالء  وموثوقة �صممت  ومرنة  بتوفري خدمات متويل جتاري فريدة  بنك  كابيتال  يتمّيز 

بذلك  وت�صهل  العامل،  حول  ا�صرتاتيجية  مناطق  يف  املوزعة  املرا�صلة  البنوك  من  �صبكة  اخلدمات  هذه  وتدعم  حمددة.  باأوقات  املقيدة  اأعمالهم 

التعامالت امل�صرفية وتتيح تقدمي اأرقى خدمات التمويل التجاري لل�صركات.

  الت�سهيالت التجارية 

انطالقًا من حر�ص كابيتال بنك على تاأمني كافة الحتياجات التمويلية لعمالئه، فقد عمل على توفري عدة اأنواع من الت�صهيالت التجارية �صمن 

�صعر فائدة مناف�ص، وب�صروط ت�صديد مرنة. حيث ت�صمل الت�صهيالت التجارية التي يوفرها البنك ) ح�صابات اجلاري مدين ، القرو�ص الدوارة ، 

جنبية )بيع/ �صراء(. جلة ، التعامل بالعمالت الأ الكمبيالت ، القرو�ص الآ

  الودائع

يوفر كابيتال بنك جمموعة متنوعة من ح�صابات الودائع والتي تنا�صب خمتلف الحتياجات البنكية للعمالء منها )ح�صابات الودائع الثابتة ، �صهادات 

يداع ، اخلدمات ال�صت�صارية (  الإ

  قرو�س ال�سيارات لل�سركات

خرى التي  يقدم كابيتال بنك قرو�ص ال�صيارات منخف�صة التكلفة وبن�صبة فائدة مناف�صة وب�صروط مرنة، ف�صاًل عن العديد من املزايا اخلا�صة الأ

يقدمها لعمالئه كل بح�صب احتياجاته.

خدمة املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة:

عمال يف ال�صوق  يقدم كابيتال بنك  خدمات متويلية متنوعة تتما�صى مع خمتلف احتياجات هذه ال�صريحة التي متثل ن�صبة كبرية من من�صاآت الأ

ردين ملزيد من املعلومات على كافة اخلدمات التي تقدمها دائرة ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة يف كابيتال بنك  يرجى  زيارة الرابط اللكرتوين   الأ

http://www.capitalbank.jo/ar/content/832

احل�سابات والودائع

1 - احل�صابات اجلارية

�صا�صية للعميل، وتتيح للعميل احل�صول على  تتميز احل�صابات اجلارية يف كابيتال بنك باملرونة التامة؛ اإذ �صممت لتلبية كافة املتطلبات البنكية الأ

ردين وبجميع العمالت  خرى. وتتوفر هذه احل�صابات بالدينار الأ �صافة اإىل العديد من املزايا الأ كل من دفرت �صيكات، وبطاقة فيزا اإلكرتون، بالإ

الرئي�صية. 

2 -  ح�صابات التوفري

يداع وال�صحب، ومع ح�صابات التوفري يقدم لك  ح�صابات التوفري التي يوفرها كابيتال بنك هي ح�صابات متتاز بن�صب فائدة دون قيود على الإ
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يل املنت�صرة يف كافة اأنحاء  كابيتال بنك بطاقة فيزا اإلكرتون ب�صكل جماين، والتي �صتمكنك من التعامل بح�صابك عرب �صبكة اأجهزة ال�صراف الآ

�صافة اإىل جميع العمالت الرئي�صية املتداولة.  ردين بالإ اململكة ، وتتوفر هذه احل�صابات بالدينار الأ

جل 3 - ح�صابات الودائع لأ

جل ليح�صل من خاللها على مزايا فريدة يف مقدمتها معدلت فائدة مناف�صة،  فراد خدمة ح�صابات الودائع لأ يقدم كابيتال بنك لعمالئه من الأ

�صافة اإىل اإمكانية زيادة قيمة الوديعة يف اأي وقت دون ك�صرها ،  ومرونة يف اختيار تاريخ ا�صتحقاق الوديعة مبا ينا�صب احتياجات العميل، بالإ

ردين وبجميع العمالت الرئي�صية، وترتاوح فرتات ا�صتحقاق هذه احل�صابات ما بني ال�صهر الواحد والثني  وتتوفر هذه احل�صابات بالدينار الأ

ع�صر �صهرًا. 

يداع 4 - �صهادات الإ

ردين وبالعمالت الرئي�صية، مع فرتات ا�صتحقاق ترتاوح ما بني الثالثة اأ�صهر والثنا  يداع لدى كابيتال بنك بالدينار الأ تتوفر ح�صابات �صهادات الإ

 ) http://www.capitalbank.jo/ar/content/419( لكرتوين ع�صر �صهرا ، ملزيد من املعلومات يرجى مراجعه الرابط الإ

بطاقات الئتمان

�صممت بطاقات الئتمان ب�صكل يتميز باملرونة وال�صهولة يف ال�صتخدام، ولدى ح�صولك على بطاقة ائتمان من كابيتال بنك فاإنك �صتتمتع  مبزايا خمتلفة 

 http://www.capitalbank.jo/ar/content/79 للمزيد من املعلومات عن انواع البطاقات واملزايا يرجى مراجعه الرابط اللكرتوين

 القرو�س

  قرو�س كابيتال العقارية

لكرتوين توفر قرو�ص كابيتال العقارية حلوًل مالية متنوعة ومرنة مبزايا ل ت�صاهى  للمزيد من املعلومات يرجى مراجعه الرابط الإ

 http://www.capitalbank.jo/ar/content/340 

  قرو�س كابيتال ال�سخ�سية

يقدم كابيتال بنك برنامج »قرو�ص كابيتال ال�صخ�صية« لتلبية احتياجات عمالءه ومبا يلبي طموحاتهم  ملزيد من املعلومات يرجى مراجعه الرابط 

. http://www.capitalbank.jo/ar/content/343 اللكرتوين

  قرو�س ال�سيارات

العميل من  التي متكن  الت�صهيالت  الئتمانية  العديد من  �صافة اىل  بالإ العميل  ال�صيارات وح�صب حاجة  يقدم كابيتال بنك جمموعه من قرو�ص 

. http://www.capitalbank.jo/ar/content/441 اغتنامها لقتناء �صيارة ملزيد من املعلومات يرجى مراجعه الرابط
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ول لل�سنوات 2011 و2012 و2013 ردن( كما يف 31 كانون الأ ردين )فروع الأ قائمة املركز املايل لبنك املال الأ

201320122011دينار اأردين

ت
دا

و
ج��

و
مل
ا

ردين 66,475,50762,923,22768,029,888نقد واأر�صدة لدى البنك املركزي الأ

78,172,00573,388,219156,166,655اأر�صدة لدى بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية

8,710,05413,173,49240,548,435موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

خر 2,969,9032,686,2212,638,255موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�صامل الآ

605,932,996573,899,901612,739,209ت�صهيالت ائتمانية مبا�صرة - بال�صايف

483,568,610369,527,576303,384,264موجودات مالية اأخرى بالكلفة املطفاأة

109,165,043165,749,4373,500,338موجودات مالية مرهونة

96,741,74454,974,81854,974,818ا�صتثمارات يف �صركات تابعة

18,915,95620,195,74222,225,395ممتلكات ومعدات - بال�صايف

3,079,0193,533,4053,870,234موجودات غري ملمو�صة -بال�صايف

6,469,6066,410,6256,339,262موجودات �صريبية موؤجلة

114,235,984113,720,98847,274,403موجودات اأخرى

1,594,436,4271,460,183,6511,321,691,156جمموع املوجودات

ني
م

ه
سا

�
مل
 ا

ق
و

ق
ح

و
ت 

با
و

طل
مل
ا

103,085,09281,229,552122,696,962ودائع بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية

981,445,282870,297,177856,914,083ودائع عمالء

74,624,17464,803,42858,899,376تاأمينات نقدية

147,366,306193,978,64956,546,765اأموال مقرت�صة

12,952,00112,952,00112,952,001قرو�ص ثانوية )قابلة للتحويل اإىل اأ�صهم(

5,000,00010,518,648-خم�ص�صات متنوعة

9,559,9273,925,5761,875,864خم�ص�ص �صريبة الدخل

229,673252,466115,349مطلوبات �صريبية موؤجلة 

32,401,53625,897,95712,168,968مطلوبات اأخرى

1,361,663,9911,258,336,8061,132,688,016جمموع املطلوبات

165,000,000150,000,000150,000,000راأ�ص املال املكتتب به واملدفوع

19,845,64716,193,68414,343,996احتياطي قانوين

5,605,2575,158,0765,469,951احتياطي خماطر م�صرفية عامة

(1,113,598)(1,293,047)(1,187,495)احتياطي القيمة العادلة

1,022,7841,022,7841,022,784ح�صة حقوق امل�صاهمني من القرو�ص القابلة للتحويل اإىل اأ�صهم

42,486,24315,765,34819,280,007اأرباح مدورة

-15,000,000-اأ�صهم مقرتح توزيعها

232,772,436201,846,845189,003,140جمموع حقوق امللكية

1,594,436,4271,460,183,6511,321,691,156جمموع املطلوبات وحقوق امللكية
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ول 2011 و2012 و2013 ردن( لل�سنوات املنهية يف 31 كانون الأ ردين )فروع الأ قائمة الدخل لبنك املال الأ

201320122011دينار اأردين

ت
دا

را
ي

لإ
ا

88,902,43475,026,71664,700,451الفوائد الدائنة 

54,848,53138,274,56034,369,683الفوائد املدينة

34,053,90336,752,15630,330,768�سايف اإيرادات الفوائد

11,431,77920,162,50811,044,266�صايف اإيرادات العمولت

45,485,68256,914,66441,375,034�سايف اإيرادات الفوائد والعمولت

229,2911,141,6441,639,629اأرباح عمالت اأجنبية

2,727,5552,091,97891,435اأرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

خر 68,55573,55156,160توزيعات اأرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�صامل الآ

39,840(51,098)95,517اأرباح )خ�صائر( موجودات اأخرى بالكلفة املطفاأة

(500,000)--تدين موجودات مالية اأخرى بالكلفة املطفاأة

10,439,5661,062,182262,841اإيرادات اأخرى

59,046,16661,232,92142,964,939اإجمايل الدخل

ت
فا

و
ر

�س
مل
ا

11,426,1299,096,8267,991,007نفقات املوظفني

3,030,9932,902,5782,530,511اإ�صتهالكات واإطفاءات

9,080,8557,436,8045,933,445م�صاريف اأخرى

440,61826,308,01114,834,868خم�ص�ص تدين الت�صهيالت الئتمانية املبا�صرة

�صول امل�صتملكة وفاء لديون 3,547,9412,510,4682,821,701تدين يف قيمة الأ

10,518,648(5,518,648)(5,000,000))رد( خم�ص�صات متنوعة اأخرى

22,526,53642,736,03944,630,180اإجمايل امل�سروفات

ة
ن
�س

ل
 ا

ل
خ

د

(1,665,241)36,519,63018,496,882الربح )اخل�سارة( قبل ال�سريبة

(566,697)9,524,9055,473,728�صريبة الدخل

(1,098,544)26,994,72513,023,154الربح )اخل�سارة( لل�سنة
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ردن النت�سار اجلغرايف لفروع البنك داخل الأ

دارة العامة – الفرع الرئي�سي الإ

�سارع ع�سام العجلوين – ال�سمي�ساين

ردن �ض.ب 941283 عمان 11194 الأ

هاتف 5100200

فاك�ض 5692062

فرع كابيتال �سيليكت

�سارع ع�سام العجلوين – ال�سمي�ساين

ردن �ض.ب 941283 عمان 11194 الأ

هاتف 5100200

فاك�ض 5695942

فرع املدينة املنورة

�سارع املدينة املنورة

ردن �ض.ب 941283 عمان 11194 الأ

هاتف 5529994

فاك�ض 5549252

فرع ال�سويفية

تقاطع �سارع طارق اجلندي

مع �سارع علي ن�سوح الطاهر – ال�سويفية

ردن �ض.ب 941283 عمان 11194 الأ

هاتف 5831177

فاك�ض 5885176

فرع دابوق

�سارع امللك عبد اهلل الثاين

ردن �ض.ب 941283 عمان 11194 الأ

هاتف 5413338

فاك�ض 5412637

ر�سي فرع جمدي مول – الطابق الأ

�سارع امللكة رانيا العبد اهلل

ردن �ض.ب 941283 عمان 11194 الأ

هاتف 5331500

فاك�ض 5357614

فرع الوحدات

�سارع مادبا – الوحدات

ردن �ض.ب 941283 عمان 11194 الأ

هاتف 4750801

فاك�ض 4750845

فرع اجلاردنز

�سارع و�سفي التل – عمارة رقم 115

ردن �ض.ب 941283 عمان 11194 الأ

هاتف 5540444

فاك�ض 5527834

فرع املنطقة احلرة / الزرقاء

منطقة ترخي�ض املركبات

ردن �ض.ب 941283 عمان 11194 الأ

هاتف 05-3825533

فاك�ض 05-3824722

فرع الزرقاء اجلديدة

الزرقاء اجلديدة – �سارع 36 – جممع الكردي بازا

ردن �ض.ب 941283 عمان 11194 الأ

هاتف 05-3933555

فاك�ض 05-3856009

فرع اربد

�سارع احل�سن – اربد

ردن �ض.ب 941283 عمان 11194 الأ

هاتف 02-7246280

فاك�ض 02-7246492

فرع العقبة

�سارع النه�سة – العقبة

ردن �ض.ب 941283 عمان 11194 الأ

هاتف 03-2039777

فاك�ض 03-2039949
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�سالمية ثانيًا: البنوك الإ
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ال�سيد مو�سى عبد العزيز �سحادة

دارة - املدير العام نائب رئي�ص جمل�ص الإ

عمال  ردين ك�سرك���ة م�ساهمة عام���ة �سنة 1978م ملمار�س���ة الأ �سام���ي الأ تاأ�س����ض البن���ك الإ

ول العمل يف  �سامي���ة، با�س���ر الف���رع الأ ح���كام ال�سريع���ة الإ امل�سرفي���ة وال�ستثماري���ة طبق���اً لأ

1979/9/22م. ويه���دف البن���ك لتلبي���ة احلاج���ات القت�سادي���ة والجتماعي���ة للمواطن���ني يف 

املج���الت امل�سرفي���ة وجم���الت التموي���ل وال�ستثم���ار عل���ى اأ�سا����ض غ���ري رب���وي ووف���ق اأح���كام 

�سامي���ة، وي�سع���ى اإىل كل م���ا هو جديد يف جم���ال ال�سناع���ة امل�سرفية  ومب���ادئ ال�سريع���ة الإ

�سامي حمافظا عل���ى مكانته يف ال�ساحة  والتكنولوجي���ة  وتعمي���ق جتربة العمل امل�س���ريف الإ

ردنية. امل�سرفية الأ

ويبل���غ راأ�سم���ال البنك املدف���وع حالياً 125 مليون دينار اأردين ويبل���غ عدد فروعه 84 فرعاً 

ومكتباً. 

تخ�س���ع معام���ات وتعامات وعقود البنك لرقابة هيئة �سرعية موؤلفة من ثاثة علماء 

ردين ، ويعمل  �سرعيني متخ�س�سني، كما تخ�سع اأعماله امل�سرفية لرقابة البنك املركزي الأ

إدارة املخاطر وال�ستمرار يف  البن���ك عل���ى تعميق وتطوير مبادئ احلوكمة املوؤ�س�سية وتطوير ا

 . III وبازل II تطبيق متطلبات بازل

ال�سيد عدنان احمد يو�سف

دارة رئي�ص جمل�ص الإ
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دارة رئي�س و اأع�ساء جمل�س الإ

ال�سيد عدنان اأحمد يو�سف

دارة / ممثل جمموعة الربكة امل�صرفية رئي�ص جمل�ص الإ

ال�سيد مو�سى عبد العزيز �سحادة 

دارة/ الرئي�ص التنفيذي/ املديرالعام نائب رئي�ص جمل�ص الإ

معايل ال�سيد �سامل حممد م�ساعدة

ع�صو

معايل املهند�س رائف يو�سف جنم

ع�صو

ال�سيد كمال �سامي ع�سفور

ع�صو

ال�سيد حمد عبد اهلل عقاب 

ع�صو/ ممثل جمموعة الربكة امل�صرفية

ال�سيد هود ها�سم اأحمد ها�سم

ع�صو / ممثل جمموعة الربكة امل�صرفية

ام ال�سيد عدنان عبداهلل الب�سَّ

ع�صو / ممثل جمموعة الربكة امل�صرفية

ال�سيد حيدر عي�سى مراد

ع�صو

ال�سيد اأمين عبد الكرمي حتاحت

ع�صو

ال�سيد نور »حممد �ساهر« »حممد لطفي« مهايني

ع�صو

دارة التنفيذية الإ

ال�سيد مو�سى عبد العزيز �سحادة 

دارة - الرئي�ص التنفيذي / املدير العام نائب رئي�ص جمل�ص الإ

ال�سيد حممد ماجد عالن 

نائب املدير العام

الدكتور ح�سني �سعيد �سعيفان 

نائب املدير العام

ال�سيد نعيم حممد اخلمو�س

م�صاعد املدير العام

ال�سيد �سعدي عبد الرحمن قطاوي

م�صاعد املدير العام

ال�سيد حممد فهمي »حممدخليل« اجلعربي

مدير دائرة التدقيق الداخلي وال�صرعي

ال�سيد ح�سني عبد العزيز ح�سني جرادات

مدير دائرة اإدارة املخاطر

ال�سيد عبد احلميد عبداهلل اأبو�سقري

مدير دائرة الرقابة املالية

ال�سيد حممد فواز �سدقي المام

مدير دائرة اخلزينة والعالقات امل�صرفية

ال�سيد زياد فريد حممد ابو زياد

مدير دائرة المتثال

ال�سيد رائد �سبحي حممد عطا

مدير دائرة العمليات املركزية



163 دليل البنوك العاملة في االردن 2014

عدد املوظفني و امل�ستخدمني كما يف نهاية عام 2013

ردين 1979 موظف يف نهاية عام 2013. �صالمي الأ بلغ عدد موظفي البنك الإ

اأهم اخلدمات التي يقدمها البنك 

جنبية من خالل احل�صابات اجلارية وحتت الطلب وح�صابات ال�صتثمار امل�صرتك وح�صابات  ردين وبالعمالت الأ   قبول الودائع واحل�صابات بالدينار الأ

ال�صتثمار املخ�ص�ص واملحافظ ال�صتثمارية.

موال من خالل ال�صيغ ال�صرعية   امل�صاربة وامل�صاركة وبيع املرابحة والتاأجري املنتهي بالتمليك، وبيع امل�صاومة وال�صت�صناع وال�صتثمار    توظيف الأ

املبا�صر يف امل�صاريع وروؤو�ص اأموال ال�صركات وامتالك العقارات وتاأجريها.

  اإجارة اخلدمات املو�صوفة بالذمة ) منتج« لبيك« لتمويل رحالت احلج والعمرة ، منتج » اقراأ« لتمويل التعليم، منتج �صفاء لتمويل تكاليف العالج 

الطبي(.

  تقدمي اخلدمات امل�صرفية مثل اإ�صدار احلوالت املالية الفورية ) Western Union(  وخطابات ال�صمان وفتح العتمادات  امل�صتندية وبيع و�صراء 

ال�صتثمارات  البنك وغريهم يف جمال  مع  املتعاملني  الالزمة حل�صاب  واملالية  القت�صادية  الدرا�صات  واإعداد  بال�صعر احلا�صر  جنبية  الأ العمالت 

اخلا�صة، وتلقي اكتتاب ال�صركات يف مراحل التاأ�صي�ص وزيادة راأ�ص املال.

  تاأجري ال�صناديق احلديدية

  اإ�صدار بطاقات العتماد )Visa Card( الذكية )Smart Card( ت�صدر وتطبع ) In-House( وما�صرت كارد.

Visa electron يل   اإ�صدار بطاقات ال�صراف الآ

وتقدمي خدمة الر�صائل الق�صرية )SMS ( للعمالء.  I-Banking اخلدمة امل�صرفية عرب النرتنت  

ن�صانية املربرة كالتعليم والزواج وال�صت�صفاء.   تقدمي اخلدمات امل�صرفية الجتماعية للمواطنني من خالل منح القرو�ص احل�صنة للغايات الإ

  التاأمني القائم على اأ�صا�ص التكافل من خالل �صندوق التاأمني التباديل يف البنك.
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ول لل�سنوات 2011 و2012 و2013 ردين كما يف 31 كانون الأ �سالمي الأ قائمة املركز املايل املوحدة للبنك الإ

ردين 201320122011بالدينار الأ

ت
دا

و
ج��

و
مل
ا

863,923,682653,398,5891,216,010,070نقد واأر�صدة لدى بنوك مركزية

71,159,55970,706,174111,520,291اأر�صدة لدى بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية

2,127,0005,849,2506,310,100ح�صابات ا�صتثمار لدى بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية

خرى – بال�صايف 1,758,780,2951,753,437,2211,080,996,393ذمم البيوع املُوؤجلة والذمم الأ

344,936,804272,454,045222,921,648موجودات اإجارة منتهية بالتمليك

22,231,04220,182,57217,990,442التمويالت – بال�صايف

2,249,7525,286,7745,063,098موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق امللكية - ذاتي

48,251,26384,398,77696,415,729موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق اأ�صحاب ح�صابات ال�صتثمار امل�صرتك

14,790,69414,554,69214,494,151ا�صتثمارات يف �صركات حليفة

77,038,94771,019,16567,625,208ا�صتثمارات يف العقارات

6,316,0954,682,5817,578,722قرو�ص ح�صنة - بال�صايف

58,296,72153,548,27343,889,618ممتلكات ومعدات - بال�صايف

2,255,7061,329,577560,767موجودات غري ملمو�صة

9,280,80210,432,9426,924,517موجودات اأُخرى

3,281,638,3623,021,280,6312,898,300,754جمموع املوجودات

ة
ي
ك
ملل
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12,757,95812,545,68719,547,794ح�صابات البنوك واملوؤ�ص�صات امل�صرفية 

938,584,868839,011,494782,173,448ح�صابات العمالء اجلارية وحتت الطلب

29,817,12930,145,85730,355,669تاأمينات نقدية

1,468,5621,016,2231,170,830ذمم دائنة

5,350,0003,750,0003,100,000خم�ص�صات اأخرى

17,131,68114,080,36113,743,992خُم�ص�ص �صريبة الدخل

200,21269,05324,640مطلوبات �صريبية موؤجلة

14,440,44214,018,91716,260,113مطلوبات اأُخرى

1,019,750,852914,637,592866,376,486جمموع املطلوبات

1,976,371,6471,844,335,8231,803,606,700ح�صابات ال�صتثمار املُطلقة 

7,019,7135,270,5194,216,439احتياطي اأ�صحاب ح�صابات ال�صتثمار يف �صركات تابعة وحليفة

7,835,7526,558,9554,001,357احتياطي القيمة العادلة

3,358,1792,810,9811,714,868مطلوبات �صريبية موؤجلة

1,994,585,2911,858,976,2781,813,539,364جمموع حقوق اأ�سحاب ح�سابات ال�ستثمار امل�سرك

997,660949,615660,677حقوق غري امل�صيطرين

1,995,582,9511,859,925,8931,814,200,041جمموع حقوق اأ�سحاب ح�سابات ال�ستثمار امل�سرك وحقوق غري امل�سيطرين

7,985,08814,527,1027,321,757�صندوق مواجهة خماطر ال�صتثمار

2,860,0003,393,7913,526,461 خم�ص�ص �صريبة دخل �صندوق مواجهة خماطر ال�صتثمار

125,000,000125,000,000100,000,000راأ�ص املال املدفوع

46,109,66639,634,88434,507,433احتياطي قانوين

15,429,5868,978,49613,886,384احتياطي اختياري

3,011,895--احتياطي خا�ص

700,000700,000700,000احتياطي خماطر م�صرفية عامة

467,161161,12557,494احتياطي القيمة العادلة

67,753,05854,321,74854,712,803اأرباح ُمدورة 

255,459,471228,796,253206,876,009جمموع حقوق امللكية – م�ساهمي البنك

3,281,638,3623,021,280,6312,898,300,754جمموع املطلوبات وحقوق اأ�سحاب ح�سابات ال�ستثمار امل�سرك وحقوق امللكية
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ول 2011 و2012 و 2013 ردين لل�سنوات املنتهية يف 31 كانون الأ قائمة الدخل املوحدة للبنك ال�سالمي الأ

ردين 201320122011بالدينار الأ

ت
دا

را
ي

لإ
ا

135,305,125115,455,69885,909,590اإيرادات البيوع املُوؤجلة  

373,643340,892324,499اإيرادات التمويالت 

1,806,6023,739,5443,175,293اأرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق اأ�صحاب ح�صابات ال�صتثمار امل�صرتك

رباح املوزعة من ال�صركات التابعة واحلليفة موال الداخلة يف ال�صتثمار من الأ 776,092893,0921,349,679ح�صة الأ

1,455,1262,389,3581,762,542اإيرادات عقارات 

25,897,45820,879,08016,269,087اإيرادات موجودات موؤجرة واإجارة ُمنتهية بالتمليك ئ

479,125913,571923,288اإيرادات ا�صتثمارات اأخرى

166,093,171144,611,235109,713,978اإيرادات ح�سابات ال�ستثمار امل�سرك

1,571,5171,152,7221,042,308�صايف نتائج اأعمال ال�صركات التابعة

موال الداخلة يف ال�صتثمار من اأرباح ال�صركات احلليفة 657,921752,288473,685ح�صة الأ

168,322,609146,516,245111,229,971اإجمايل اإيرادات ح�سابات ال�ستثمار امل�سرك

(37,471,648)(46,104,676)(52,130,109)ح�صة اأ�صحاب ح�صابات ال�صتثمار املُطلقة 

(990,747)(1,095,147)(1,496,839)ح�صة اأ�صحاب ح�صابات ال�صتثمار املُطلقة من �صايف نتائج اأعمال ال�صركات التابعة

(51,561)(57,575)(74,678)ح�صة حقوق غري امل�صيطرين من �صايف نتائج اأعمال ال�صركات التابعة

موال الداخلة يف ال�صتثمار من )اأرباح( ال�صركات احلليفة (473,685)(752,288)(657,921)ح�صة الأ

(16,457,097)(21,691,685)(16,609,317)ح�صة �صندوق ُمواجهة خماطر ال�صتثمار

97,353,74576,814,87455,785,233ح�سة البنك من اإيرادات ح�سابات ال�ستثمار امل�سركة 

188,092324,3344,020,090اأرباح ا�صتثمارات البنك الذاتية

847,9861,926,2031,653,507ح�صة البنك من اإيرادات ال�صتثمارات املُقّيدة ب�صفته م�صاربًا

47,250--ح�صة البنك من اإيرادات ال�صتثمارات املُقّيدة ب�صفته وكياًل

11,963,51611,209,69310,579,616اإيرادات اخلدمات امل�صرفية 

جنبية 2,043,9281,915,0221,759,524اأرباح العمالت الأ

3,738,8863,900,0304,418,971اإيرادات اأخرى

116,136,15396,090,15678,264,191اإجمايل الدخل

ت
فا

و
ر

�س
مل
ا

(23,770,416)(27,138,464)(31,161,881)نفقات املوظفني

(3,165,990)(3,481,179)(4,162,319)ا�صتهالكات واإطفاءات 

(10,546,642)(13,431,363)(14,531,238)م�صاريف اأخرى

(555,905)(191,145)-خ�صائر تدين موجودات - ذاتي

(500,000)(650,000)(1,600,000)خم�ص�صات اأخرى

(38,538,953)(44,892,151)(51,455,438)اإجمايل امل�سروفات

ة
ن
�س

ل
 ا

ل
خ

64,680,71551,198,00539,725,238الربح قبل ال�سريبة د

(11,401,029)(14,752,102)(19,574,412)ينزل �صريبة الدخل

45,106,30336,445,90328,324,209الربح بعد ال�سريبة
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ردن النت�سار اجلغرايف لفروع البنك داخل الأ

دارة العامة الإ

ال�سمي�ساين - عمان

�ض.ب: 926225 رمز بريدي 11190

هاتف: 5677377, 5666325, 5623801

فاك�ض:  5684755, 5666326

فرع ال�سمي�ساين

ال�سمي�ساين- عمان

�ض.ب: 925997 رمز بريدي 11190

هاتف: 5650436, 5677107, 5623613

فاك�ض:  5691700, 5623612

فرع عم��ان

�سارع امللك في�سل- عمان

�ض.ب: 7987 رمز بريدي 11118

هاتف: 4627315, 4638306, 4653306

فاك�ض:  4652400, 4614299

فرع جبل احل�سني

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

�ض.ب: 921047,926943 رمز بريدي 11110

هاتف: 5694403, 5673408, 5686977

فاك�ض:  5693866, 5624184

فرع الزرقاء

�سارع امللك ح�سني - الزرقاء

�ض.ب: 5753 رمز بريدي 13111

هاتف: 3981401, 3984667, 3961886

فاك�ض:  3930911, 3984646

فرع الوحدات

مري ح�سن- عمان العنوان: �سارع الأ

�ض.ب: 16165 رمز بريدي 11152

هاتف: 4744362, 4744361, 4778101

فاك�ض:  4751645, 4789144

فرع اربد-  �سارع بغداد

�سارع بغداد-  اربد

�ض.ب: 1950 رمز بريدي 21110

هاتف: 7247655, 7245151, 7240728

فاك�ض:  7240730, 7247051

فرع بي�ادر وادي ال�سي�ر

ال�س�ارع الرئي�سي-  البيادر

�ض.ب: 140223 رمز بريدي 11814

هاتف: 5824161, 5816152, 5859662

فاك�ض:  5824162

فرع العقبة

�سارع احلمامات - العقبة

�ض.ب: 1048 رمز بريدي 77110

هاتف: 2014961, 2014315, 2014317

فاك�ض:  2014313

فرع م��اأدبا

�س��ارع البرتاء-  ماأدب��ا

�ض.ب: 695 رمز بريدي 17110

هاتف: 3248896, 3248898, 3242802

فاك�ض:  3244702

فرع �س��ويلح

�سارع امللك ح�سني- �سويلح

�ض.ب: 717 رمز بريدي 11910

هاتف: 5359879, 5341563, 5346104

فاك�ض:  5349461

فرع مع�ان

�سارع امللك ح�سني - معان

�ض.ب: 204 رمز بريدي 71111

هاتف: 2131799, 2133048, 2132235

فاك�ض:  2131733

فرع الك��رك

يطايل-  الكرك ال�س�ارع الإ

�ض.ب: 220 رمز بريدي 61110

هاتف: 2352638, 2352636, 2353513

فاك�ض:  2353484, 2353508

فرع جر�ض

�سارع امللك عبد اهلل-  جر�ض

�ض.ب: 32 رمز بريدي 26110

هاتف: 6352268, 6352652, 6352653

فاك�ض:  6352264, 6352654

فرع املف���رق

�سارع امللك في�سل - املفرق

�ض.ب: 68 رمز بريدي 25110

هاتف: 6236367, 6231974, 6230381

فاك�ض:  6232212

فرع ال�سلط

�سارع البيا�سة - ال�سلط

�ض.ب: 1035 رمز بريدي 19110

هاتف: 3556795, 3557985, 3553790

فاك�ض:  3553792

فرع الطفيل��لة

�سارع البلدية-  الطفيلة

�ض.ب: 42 رمز بريدي 66110

هاتف: 2242649, 2242648, 2242647

فاك�ض:  2242650

فرع �ساحية الرو�سة

�سارع الرو�س�ة- عمان

�ض.ب: 961155 رمز بريدي 11196

هاتف: 5161628, 5159721, 5152774

فاك�ض:  5151773

فرع الر�سيفة

�سارع امللك ح�سني-  الر�سيفة

�ض.ب: 1138 رمز بريدي 13710

هاتف: 3743692, 3743698, 3744756

فاك�ض:  3744758

فرع �سقف ال�سيل

�سقف ال�سيل-  عمان

�ض.ب: 182059 رمز بريدي 11118

هاتف: 4616257, 4614801, 4615974

فاك�ض:  4616256, 4614805

فرع اربد- �سارع الها�سمي

�سارع الها�سمي - اربد

�ض.ب: 501 رمز بريدي 21101

هاتف: 7279404, 7276821, 7279401

فاك�ض:  7276437, 7279405
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فرع عجلون

مقابل املوؤ�س�سة ال�ستهاكية -  عجلون

�ض.ب: 167 رمز بريدي 26810

هاتف: 6420787, 6421004, 6420777

فاك�ض:  6420700

فرع اللويبدة

العبديل – مقابل الكراجات - عمان

�ض.ب: 927988 رمز بريدي 11190

هاتف: 4616470, 4616340, 4616420

فاك�ض:  4616450

فرع دير اأبي �سعيد

�سارع امللك ح�سني- دير اأبي �سعيد

�ض.ب: 45 رمز بريدي 21710

هاتف: 6521653, 6521654, 6521551

فاك�ض:  6521553

فرع الريموك

و�سط- عمان �سارع الريموك قرب دوار ال�سرق الأ

�ض.ب: 620823 رمز بريدي 11162

هاتف: 4757161, 4757162, 4757167

فاك�ض:  4757169

فرع اأبو علندا

احلزام الدائري-  عمان

�ض.ب: 742 رمز بريدي 11592

هاتف: 4163900, 4162001, 4162973

فاك�ض:  4162971

فرع �س��حاب

خلف �سوق اخل�سار-  �س�حاب

�ض.ب: 647 رمز بريدي 11511

هاتف: 4029111, 4023801, 4023804

فاك�ض:  4023803

فرع م��اركا

�سارع امللك عبداهلل - عمان

�ض.ب: 340965 رمز بريدي 11134

هاتف: 4872413, 4889311, 4894399

فاك�ض:  4886633

ف���رع موؤتة

�سارع اجلامعة - موؤتة

�ض.ب: 50 رمز بريدي 61621

هاتف: 2370345, 2370285, 2370001

فاك�ض:  2371804

فرع الغويرية

�سارع املللك غازي -  الزرقاء

�ض.ب : 150266 رمز بريدي 13115

هاتف :3984658, 3930902, 3930901

فاك�ض : 3930903

فرع الرمث��ا

�سارع البنوك-  الرمثا

�ض.ب: 546 رمز بريدي 21410

هاتف: 7380497, 7380493, 7380490

فاك�ض:  7380494

فرع الها�سمي ال�سمايل

جبل الها�سمي ال�سمايل-  عمان

�ض.ب: 230693 رمز بريدي 11123

هاتف: 5051119, 5052111, 5051117

فاك�ض:  5055114

فرع الها�سمية

الها�سمية-  الزرقاء

�ض.ب: 185 رمز بريدي 13125

هاتف: 3811708, 3811705, 3811701

فاك�ض:  3811709

فرع اربد- �سارع حكما

�سارع حكما-  اربد

�ض.ب: 230101 رمز بريدي 21110

هاتف: 7401360, 7401357, 7401352

فاك�ض:  7401361

فرع البقع��ة

خميم البقعة-  البقعة

�ض.ب: 825 رمز بريدي 19381

هاتف: 4726915, 4726333, 4726335

فاك�ض:  4726334

فرع جبل التاج

�سارع احلاووز-  عمان

�ض.ب: 41676 رمز بريدي 11141

هاتف: 4789981, 4755644, 4752300

فاك�ض:  4752302

فرع كفرجنة

ال�سارع الرئي�سي-  كفرجنة

�ض.ب: 61 رمز بريدي 26873

هاتف: 6454610, 6454609, 6454501

فاك�ض:  6454510

فرع جبل الن�سر

�سارع �سربا و�ساتيا- عمان

�ض.ب: 425838 رمز بريدي 11140

هاتف: 4921400, 4921407, 4921406

فاك�ض:  4921409

فرع ياجوز

�سارع ياجوز الرئي�سي-  ي�اجوز

�ض.ب: 120032 رمز بريدي 13712

هاتف: 3745154, 3745452, 3745150

فاك�ض:  3745153

فرع حي نزال

�سارع الد�ستور- عمان

�ض.ب: 710999 رمز بريدي 11171

هاتف: 4397936, 4397930, 4397931

فاك�ض:  4397937

فرع تاع العلي

تاع العلي- عمان

�ض.ب: 1582 رمز بريدي 11953

هاتف: 5333618, 5333184, 5340255

فاك�ض:  5342744

فرع حي مع�سوم

�سارع الفاروق- الزرقاء

�ض.ب: 11897 رمز بريدي 13118

هاتف: 3935422, 3935418, 3935401

فاك�ض:  3935427

فرع �سارع عبد اهلل غو�سة

اأم ال�سم�اق- عمان

�ض.ب: 709 رمز بريدي 11821

هاتف: 5857527, 5857521, 5857520

فاك�ض:  5857529

فرع اربد- �سارع ايدون

اإيدون-  اربد

�ض.ب: 620595 رمز بريدي 21162

هاتف: 7254764, 7254760, 7254756

فاك�ض:  7254763

فرع �سارع و�سفي التل

�سارع و�سفي التل- عمان

�ض.ب: 961021 رمز بريدي 11196

هاتف: 5528102, 5528073, 5528095

فاك�ض:  5528075
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فرع النزه�ة

جبل النزه�ه-  عمان

�ض.ب: 240448 رمز بريدي 11124

هاتف: 5673522, 5673325, 5673397

فاك�ض:  5673635

فرع مرج احلم�ام

�س�ارع مرج احلمام - عمان

�ض.ب: 1093 رمز بريدي 11732

هاتف: 5714987, 5714077, 5714556

فاك�ض:  5715538

فرع وادي مو�سى

ال�سارع الرئي�سي- وادي مو�سى

�ض.ب: 53 رمز بريدي 71810

هاتف: 2157921, 2157920, 2157919

فاك�ض:  2157922

فرع اجلبيهة

�سارع اجلبيهة الرئي�سي- عمان

�ض.ب: 874 رمز بريدي 11941

هاتف: 5344261, 5344237, 5344228

فاك�ض:  5344239

فرع طارق-  طرببور

�سارع �سهاب الهربي- عمان

�ض.ب: 295 رمز بريدي 11947

هاتف: 5060547, 5060541, 5060436

فاك�ض:  5060548

فرع اربد- �سارع فل�سطني

�سارع فل�سطني-  اربد

�ض.ب: 3922 رمز بريدي 21110

هاتف: 7262108, 7262105, 7262101

فاك�ض:  7262109

فرع الزرقاء اجلديدة

�سارع مكة املكرمة - الزرقاء

�ض.ب: 150472 رمز بريدي 13115

هاتف: 3852402, 3852405, 3852409

فاك�ض: 3852410

فرع دي�ر عا

ال�سارع الرئي�سي- دير عا

�ض.ب: 44 رمز بريدي 18210

هاتف: 3573524, 3573521, 3573520

فاك�ض:  3573525

فرع ال�سويفية

ال�سويفية- عمان

�ض.ب: 142643 رمز بريدي 11844

هاتف: 5812027, 5812227, 5812226

فاك�ض:  5812029

فرع اأب�و ن�سي�ر

اأبو ن�سري- عمان

�ض.ب: 541405 رمز بريدي 11937

هاتف: 5236327, 5236326, 5236325

فاك�ض:  5236329

فرع الثنية

الثنية - الكرك

�ض.ب : 15 رمز بريدي 61151 

هاتف : 2386626, 2386627,2386671

فاك�ض : 2386632

فرع خريبة ال�سوق 

خريبة ال�سوق -عمان 

�ض.ب: 987 رمز بريدي 11621

هاتف : 4120928, 4120846, 4120932

فاك�ض : 4120894

فرع خلدا

�سارع عامر بن مالك - عمان

�ض.ب: 4428 رمز بريدي 11953

هاتف :5546296,5545948

فاك�ض : 5542813

فرع ال�سونة ال�سمالية

ال�سارع الرئي�سي – ال�سونة ال�سمالية

�ض.ب: 15 رمز بريدي 28110

هاتف: 6580282, 6580275, 6580301

فاك�ض:  6580298

فرع الق�سر

الق�سر - الكرك

�ض.ب : 32 رمز بريدي 61210

هاتف : 2315050, 2315590,2315591

فاك�ض : 2315524

فرع جبل عمان

جبل عمان - عمان

�ض.ب: 840610 رمز بريدي 11180

هاتف: 4633016, 4633017, 4629875

فاك�ض:  4633048

فرع ال�سليل

جممع طارق- ال�سليل

�ض.ب: 190 رمز بريدي 13136

هاتف: 3825179, 3825180, 3825182

فاك�ض: 3825181

فرع وادي احلجر

الوت�سرتاد - الزرقاء

�ض.ب: 1927 رمز بريدي 13110

هاتف: 3651990, 3652304, 3652363

فاك�ض:  3651034

فرع اربد / احل�سن

احل�سن - اربد

�ض.ب: 357 رمز بريدي 21510

هاتف: 7012401, 7012402, 7012403

فاك�ض: 7012404

فرع بوابة ال�سلط

�سارع امللك عبداهلل الثاين-مقابل ق�سر العدل -ال�سلط

�ض.ب: 484 رمز بريدي 19110

هاتف: 3530591, 3530639, 3531180

فاك�ض:  3550453

فرع ناعور

�سارع ماأدبا الغربي – مثلث حي ال�سهيد

�ض.ب: 114 رمز بريدي 11710

هاتف: 5725861, 5725864, 5725873

فاك�ض:  5725870

�سامي  فرع امل�ست�سفى الإ

�سامي –  عمان امل�ست�سفى الإ

�ض.ب: 928430 رمز بريدي 11190

هاتف: 5657261, 5657262, 5657263

فاك�ض: 5657264

فرع �سارع احلرية 

�سارع احلرية – املقابلني

�ض.ب: 606 رمز بريدي 11623

هاتف: 4205617, 4206259, 4205645

فاك�ض: 4205769

فرع ال�سونة اجلنوبية 

�سارع ج�سر امللك ح�سني – ال�سونة اجلنوبية 

�ض.ب: 23 رمز بريدي 18110

هاتف: 3581173, 3581175, 3581178

فاك�ض:  3581194
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مكتب املدينة ال�سناعية – �سحاب 

املدينة ال�سناعية – �سحاب 

�ض.ب: 259 رمز بريدي 11512

هاتف: 4029720, 4029722, 4029724

فاك�ض: 4029725

مكتب ال�سي تاون 

عمان مول–  عمان

�ض.ب: 1582 رمز بريدي 11953

هاتف: 5528394, 5528395, 5528396

فاك�ض: 5528397

مكتب خميم حطني 

خميم حطني –  الر�سيفة

�ض.ب: 2720 رمز بريدي 13713

هاتف: 3611253, 3611254, 3611327

فاك�ض: 3611328

مكتب عوجان 

ال�سارع الرئي�سي –  عوجان

�ض.ب: 8545 رمز بريدي 13162

هاتف: 3656663, 3656664, 3656665

فاك�ض: 3655029

مكتب ال�ستقال مول 

�سارع ال�ستقال–  النزهة

�ض.ب: 922503 رمز بريدي 11192

هاتف: 5683936, 5683937, 5683938

فاك�ض: 5683897

مكتب �ساحية اليا�سمني

�ساحية اليا�سمني - عمان

�ض.ب: 710068 رمز بريدي 11117

هاتف: 4205413, 4205347, 4205439

فاك�ض: 4205386

إربد / �سما الرو�سان مكتب ا

مثلث �سما الرو�سان–  اإريد

�ض.ب: 25 رمز بريدي 21129

هاتف: 7585150, 7585152, 7585153

فاك�ض: 7585124

مكتب املرج

املرج - الكرك

�ض.ب: 14 رمز بريدي 61112

هاتف: 2341494, 2341496, 2341513

فاك�ض: 2341495

مكتب ب�سريا 

ب�سريا –  الطفيلة

�ض.ب: 54 رمز بريدي 66610

هاتف: 2267082, 2267087, 2267097

فاك�ض: 2267105

إربد - الطيبة مكتب ا

الطيبة- اإربد

�ض.ب: 17 رمز بريدي 21810

هاتف: 7330039, 7330041, 7330296

فاك�ض: 7330456

مكتب جر�ض 

�سارع امللك ح�سني–  جر�ض

�ض.ب: 32 رمز بريدي 26110

هاتف: 6340115, 6340122

فاك�ض: 6340130

مكتب املنطقة احلرة 

بوابة رقم )1( – املنطقة احلرة - الزرقاء

�ض.ب: 186 رمز بريدي 13134

هاتف: 3826739, 3826762

فاك�ض: 3826741

مكتب ال�سوبك

ال�سارع الرئي�سي–  جممع الدوائر - ال�سوبك

�ض.ب: 66 رمز بريدي 71910

هاتف: 2165460, 2165467

فاك�ض: 2165461

مكتب البادية ال�سمالية

�سارع بغداد الدويل – ال�ساحلية - املفرق

�ض.ب: 60 رمز بريدي 54510

هاتف: 6282369

فاك�ض: 6282882

مكتب ال�سبيحي

و�سط البلد –  ق�ساء العار�سه - ال�سبيحي

�ض.ب: 484 رمز بريدي 19110

هاتف: 3523466

فاك�ض: 35223510

مكتب ال�سجرة

�سارع امللك ح�سني – ال�سجرة - الرمثا

�ض.ب: 42 رمز بريدي 21382

هاتف: 7359348

فاك�ض: 7359377

مكتب البوندد 

مدينة �سحاب ال�سناعية - �سحاب

�ض.ب: 259 رمز بريدي 11512

هاتف: 4029727, 4029728

فاك�ض: 4029729
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اململكة   – عمان  من  تتخذ  طليعية  مالية  موؤ�س�سة  الدويل  �سامي  الإ العربي  البنك 

العربي  البنك  إن�ساء  ا عند  امل�ستقبلية  الروؤية  كانت  وقد   ، لها  مقراً  الها�سمية  ردنية  الأ

�سامية  الإ ال�سريعة  اأحكام  وفق  يعمل  م�سريف  بديل  توفري  يف  تتمثل  الدويل  �سامي  الإ

اإ�سافة  جتارية  بنوك  خال  من  تلبيتها  تتم  كانت  التي  املالية  العماء  احتياجات  لتلبية 

لطرح منتجات اإ�سامية متميزة تلبي احتياجات العماء .

�سامي الدويل فهي حتقيق  اما الفل�سفة وراء اخلدمات التي يوفرها البنك العربي الإ

قليمية من خال منتجات  قت�ساديات املحلية والإ التنمية ال�ساملة للمجتمع ودعم تنمية الإ

�سامية . متوافقة واأحكام ال�سريعة الإ

ال�سريعة  حكام  لأ وفقا  امل�سرفية  اعماله  الدويل ممار�سة  �سامي  الإ العربي  البنك  بداأ 

�سامية  الغراء يف الثاين ع�سر من �سوال عام 1418 هجرية املوافق للتا�سع من �سباط عام  الإ

1998 ميادية.

�سيادة ال�سريف فار�س عبد احلميد �سرف

دارة رئي�ص جمل�ص الإ

ال�سيد اإياد غ�سوب الع�سلي

املدير العام
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دارة رئي�س و اأع�ساء جمل�س الإ

�سيادة ال�سريف فار�س عبد احلميد �سرف

دارة  رئي�ص جمل�ص الإ

ال�سيد حممد مو�سى داوود »حممد عي�سى« 

ع�صو

الدكتور اأحمد عو�س عبد احلليم احل�سني 

ع�صو

�ستاذ الدكتور طارق حممد خليل احلموري  الأ

ع�صو

ال�سيد داوود حممد داوود الغول

ع�صو

الدكتور حم�سـن اأبو عـو�س

دارة اأمني �صر جمل�ص الإ

 

دارة التنفيذية الإ

ال�سيد اإياد غ�سوب الع�سلي

املدير العام

ال�سيد نهاد مرقة

م�صت�صار املدير العام	

الدكتور حم�سن اأبو عو�س 

رئي�ص قطاع العمال

ال�سيد اأجمد حجازي 

رئي�ص قطاع الدعم 	

ال�سيد يو�سف البدري

رئي�ص قطاع الئتمان

ال�سيد عبا�س مرعي

املدير املايل

ال�سيد عبد الكرمي ال�سكري

مدير اإدارة املخاطر 

ال�سيد طارق عواد

مدير اإدارة التدقيق الداخلي	

ال�سيد عاكف حمام

مدير اإدارة املوارد الب�صرية	

�ستاذ ح�سام �سالح الأ

مدير الدائرة القانونية	
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عدد املوظفني و امل�ستخدمني كما يف نهاية عام 2013

�صالمي الدويل 758 موظف يف نهاية عام 2013. بلغ عدد موظفي البنك العربي الإ

اأهم اخلدمات التي يقدمها البنك 

فراد )التجزئة( اوًل: اخلدمات امل�سرفية لالأ

  اإدارة ح�صابات العمالء .

نرتنت املق�صطة(. �صالمي املق�صطة، بطاقة الإ �صالمي الذهبية، بطاقة فيزا العربي الإ   البطاقات )فيزا الكرتون، بطاقة فيزا  العربي الإ

يل، والنرتنت البنكي https://online.iiabank.com.jo، والبنك الناطق )5679595-06( والر�صائل  لكرتونية وت�صمل ال�صراف الآ   اخلدمات الإ

الق�صرية، ومركز اخلدمة الهاتفية )080022224(.

  خدمات اأخرى: وت�صمل خدمة التحويل املايل بني احل�صابات امل�صرفية، وخدمة حتويل الرواتب، وخدمة ت�صديد الفواتري، وخدمة ال�صناديق احلديدية، 

وخدمة اإ�صدار �صيكات املدير بالعمالت املختلفة، وخدمة حت�صيل ال�صيكات بالعمالت املختلف.

را�صي.  فراد وت�صمل متويل ال�صيارات ومواد البناء وال�صقق والعقارات والأ   متويالت الأ

جهزة الكهربائية. ثاث والأ   التمويالت ال�صخ�صية وت�صمل )ال�صفر، التعليم، العالج ( والتق�صيط بال�صعر النقدي، والأ

عمال ثانيًا: احللول امل�سرفية لالأ

  احل�صابات واإدارة ال�صيولة.

�صالمية املتعدده وبرنامج كفالة  عمال ومتويل التجارة الداخلية واخلارجية �صمن �صيغ التمويل الإ عمال: وت�صمل احللول التمويلية  لالأ   متويالت الأ

فراد . »متويل املوؤ�ص�صات ال�صغرية واملتو�صطة« اإ�صافه للخدمات امل�صرفية لالأ

ثالثًا: خدمات اخلزينة و ال�ستثمار 

ق�صام الهامه بالبنك   فهي مبثابة  القلب بالن�صبة لدورة عمليات البنك يف جميع اأق�صامه الفنية ، ففيه تتجمع  تعترب دائرة اخلزينة وال�صتثمار من الأ

خرى . كل واردات البنك النقدية ، ومنه تخرج جميع مدفوعات البنك النقدية اإىل الغري ، بعد ا�صتكمال دورتها امل�صتندية يف اأق�صام البنك الأ

�صواق النقدية  هذا وتقدم الدائرة جمموعة متكاملة من العمليات امل�صرفية ت�صمل ادارة فوائ�ص البنك املالية بالدينار الردين والعمالت الجنبية يف الأ

والرا�صمالية من خالل تطبيق اف�صل ال�صيا�صات ال�صتثمارية مبا يحقق اعلى عائد بدرجة خماطر مقبولة.وتقدم اف�صل اخلدمات للعمالء يف ا�صواق 

ال�صرف العاملية من خالل فريق عمل متخ�ص�ص ويتمتع بخربات عالية مل�صاعدة العمالء على اتخاذ اف�صل القرارات ال�صتثمارية باخل�صو�ص.

كما وتعمل الدائرة على تقدمي كافة اخلدمات ال�صتثمارية واملالية التي تتميز بال�صمولية والبتكار واملتوافقة مع احكام ال�صريعة ال�صالمية لدارة 

املخاطر املالية التي تتعر�ص لها املنتجات ال�صتثمارية املت�صمنة تبديل العمالت الجنبية.



1�4

ول لل�سنوات 2011 و2012 و2013 قائمة املركز املايل للبنك العربي ال�سالمي الدويل كما يف 31 كانون الأ

ردين 201320122011بالدينار الأ

ت
دا

و
ج��

و
مل
ا

88,130,07463,783,44756,883,960نقد واأر�صدة لدى البنك املركزي

10,305,37446,552,54020,276,772اأر�صدة لدى بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية

خرى – بال�صايف 878,873,970748,100,948779,955,526ذمم البيوع املُوؤجلة والذمم الأ

1,313,2676,513,267-ذمم البيوع املُوؤجلة من خالل قائمة الدخل

306,723,429251,536,917190,611,472موجودات اإجارة منتهية بالتمليك - بال�صايف

4,032,8233,368,2683,875,438ال�صتثمارات التمويلية

5,488,5085,627,9225,511,261موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق امل�صاهمني

2,521,3803,141,75513,047,844موجودات مالية بالتكلفة املطفاأة - بال�صايف  

20,942,99522,932,21622,603,915ا�صتثمارات يف العقارات

3,252,4423,898,113518,531قرو�ص ح�صنة - بال�صايف

19,918,17418,867,60013,865,462ممتلكات ومعدات -  بال�صايف

867,6771,134,7011,370,589موجودات غري ملمو�صة

2,152,6412,079,8541,826,067موجودات �صريبية موؤجلة 

5,034,5411,437,87310,622,397موجودات اأُخرى

1,348,244,0281,173,775,4211,127,482,501جمموع املوجودات

ني
م

ه
سا

�
مل
 ا

ق
و

ق
ح

و
ة 

ق
طل

مل
 ا

ر
ما

ث
ست

�
ل

 ا
ت

با
سا

�
ح

ب 
حا

�س
أ  ا

ق
و

ق
ح

و
ت 

با
و

طل
مل
ا

14,034,91828,557,82630,538,167ح�صابات البنوك واملوؤ�ص�صات امل�صرفية 

462,198,825391,667,368321,608,902ح�صابات العمالء اجلارية 

24,846,54518,280,39924,629,318تاأمينات نقدية

2,156,9961,749,4181,485,130خم�ص�صات اأخرى

6,006,5104,323,3904,665,330خُم�ص�ص �صريبة الدخل

184,445100,71958,219مطلوبات �صريبية موؤجلة

14,635,21912,688,55615,415,111مطلوبات اأُخرى

524,063,458457,367,676398,400,177جمموع املطلوبات

693,803,314605,273,596634,507,336ح�صابات ال�صتثمار املُطلقة 

693,803,314605,273,596634,507,336جمموع حقوق اأ�سحاب ح�سابات ال�ستثمار املُطلقة

11,941,2338,474,9383,571,693�صندوق مواجهة خماطر ال�صتثمار

1,477,2661,699,841868,474خم�ص�ص �صريبة دخل �صندوق مواجهة خماطر ال�صتثمار

13,418,49910,174,7794,440,167جمموع �سندوق مواجهة خماطر ال�ستثمار

100,000,000100,000,000100,000,000راأ�ص املال املُكتتب به )املدفوع(

13,508,85111,257,7039,613,353احتياطي قانوين

5,537,3125,537,3125,537,312احتياطي اختياري

882,000882,000882,000احتياطي خماطر م�صرفية عامة

430,371235,012135,851احتياطي القيمة العادلة - بال�صايف

(26,033,695)(16,952,657)(3,399,777)اخل�صائر املرتاكمة 

116,958,757100,959,37090,134,821جمموع حقوق امل�ساهمني

1,348,244,0281,173,775,4211,127,482,501جمموع املطلوبات وحقوق اأ�سحاب ح�سابات ال�ستثمار املُطلقة وحقوق امل�ساهمني
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ول 2011 و2012 و2013 قائمة الدخل للبنك العربي ال�سالمي الدويل لل�سنوات املنتهية يف 31 كانون الأ
			

ردين 201320122011بالدينار الأ

ت
دا

را
ي

لإ
ا

34,598,70625,233,41816,676,184اإيرادات البيوع املُوؤجلة 

337,897124,085381,127اإيرادات ال�صتثمارات التمويلية

837,710583,918-اإيرادات موجودات مالية بالتكلفة املطفاأة

-172,045اإيرادات عقارات

23,753,02918,152,7469,138,192اإيرادات موجودات اإجارة ُمنتهية بالتمليك

جنبية -13,651اأرباح العمالت الأ

58,875,32844,347,95926,779,421اإجمايل اإيرادات ح�سابات ال�ستثمار املُطلقة

(13,103,327)(13,613,085)(14,492,633)ح�صة اأ�صحاب ح�صابات ال�صتثمار املُطلقة 

(4,016,919)(6,652,194)(5,887,533)ح�صة �صندوق ُمواجهة خماطر ال�صتثمار

38,495,16224,082,6809,659,175ح�سة البنك من اإيرادات ح�سابات ال�ستثمار املُطلقة ب�سفته ُم�ساربًا ورب مال

3,298,5119,241,15014,699,165اإيرادات البنك الذاتية

105,026127,063147,537ح�صة البنك من اإيرادات ال�صتثمارات املُقّيدة ب�صفته م�صاربا

جنبية 1,649,6061,548,5471,466,087اأرباح العمالت الأ

5,418,4885,193,9593,982,323اإيرادات خدمات م�صرفية 

584,205816,172458,345اإيرادات اأُخرى

49,550,99841,009,57130,412,632اإجمايل الدخل

ت
فا

و
ر

�س
مل
ا

12,957,69410,728,4058,451,697نفقات املوظفني

2,178,1302,048,4611,752,837ا�صتهالكات واإطفاءات 

6,377,9095,914,6204,468,132م�صاريف اأخرى

93,768275,541281,943ا�صتهالك موجودات اإجارة منتهية بالتمليك

-162,39083,255ا�صتهالك ا�صتثمارات يف عقارات

جلة -4,733,2675,200,000خم�ص�صات تدين ذمم البيوع الآ

536,360264,288255,944خم�ص�صات اأخرى

27,039,51824,514,57015,210,553اإجمايل امل�سروفات

ة
ن
�س

ل
 ا

ل
خ

د

22,511,48016,495,00115,202,079الربح لل�سنة قبل ال�سريبة 

(4,560,708)(4,947,802)(6,762,035)ينزل �صريبة الدخل

15,749,44511,547,19910,641,371الربح لل�سنة
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ردن النت�سار اجلغرايف لفروع البنك داخل الأ

دارة العامة الإ

عمان - �سارع و�سفي التل- بناية رقم 20

هاتف: 5694901

فاك�ض:  5694914

فرع اجلاردنز

عمان - �سارع و�سفي التل – بناية رقم 20

هاتف: 5694623

فاك�ض:  5675802

فرع عمان

عمان - �سارع ر�سيد طليع – حي البرتاء

هاتف: 4643270

فاك�ض: 4643267

فرع الوحدات

عمان - �سارع الريموك

هاتف: 4777801

فاك�ض:  4777817

فرع اربد

اربد - �سارع احل�سن – حي النزهة

هاتف: 02/7276587

فاك�ض:  02/7276904

فرع مادبا

مادبا - �سارع الها�سمي

هاتف: 05/3248970

فاك�ض:  05/3248975

فرع الزرقاء

الزرقاء- 26 �سارع عبد املنعم الريا�ض – حي ال�سوام

هاتف: 05/3989094

فاك�ض:  05/3989096

فرع ماركا ال�سمالية

عمان - �سارع امللك عبداهلل

بناية رقم 457 مقابل جربي

هاتف: 4886650

فاك�ض:  4885355

فرع بيادر وادي ال�سري

عمان – بيادر وادي ال�سري، ال�سارع الرئي�سي

جممع LG بناية رقم47

هاتف: 5813600

فاك�ض:  5819478

فرع جبل احل�سني

عمان - �سارع حيفا، جممع ا�سنانة بناية رقم 3

هاتف: 5657760

فاك�ض:  5657761

فرع العقبة

العقبة – �سارع الطربي ، املنطقة التجارية الثالثة 

حي املدينة ال�سمالية

هاتف: 03/2019495

فاك�ض:  03/2035851

فرع اجلبيهة

عمان - اجلبيهة – �سارع امللكة رانيا العبد اهلل

هاتف: 5343569

فاك�ض:  5343469

فرع ال�سويفية

عمان – ال�سويفية-�سارع �سفيان الثوري

جنحة الفندقية عمارة �سراة لاأ

هاتف: 5826669

فاك�ض:  5856160

فرع ال�سمي�ساين

عمان – ال�سمي�ساين-�سارع عبد احلميد �سومان -مقابل 

ال�سفارة الكندية بناية رقم 10

هاتف: 5651110

فاك�ض:  5663995

هلية فرع جامعة الزرقاء الأ

هلية الزرقاء - جامعة الزرقاء الأ

هاتف: 05/3821022

فرع الر�سيفة

الر�سيفة-�سارع امللك ح�سني

بجانب عمارة البنك العربي

هاتف: 05/3748474

فاك�ض:  05/3755591

فرع الزرقاء اجلديدة

الزرقاء - الزرقاء اجلديدة - �سارع 36

حي البرتاوي - بجانب �سامح مول

هاتف: 05/3854240

فاك�ض:  05/3854354

فرع �ساحية اليا�سمني

عمان – �ساحية اليا�سمني- حي نزال

 �سارع جبل عرفات- بجانب دوار اخلريطة

هاتف: 4202126

فاك�ض:  4202927

فرع خلدا

عمان – خلدا - �سارع عامر بن مالك

جممع ابو هديب التجاري-بناية رقم 71

هاتف: 5511446

فاك�ض:  5511878

فرع ال�سلط

ال�سلط - منطقة ال�سامل، �سحاتيت �سنرت،

مقابل مبنى حمافظة البلقاء

هاتف: 05/3532316

فاك�ض:  05/3532318

فرع اأبو علندا

عمان - ابوعلندا- �سارع عبد احلكيم احلديد

جممع ح�سني الثوابته

هاتف: 4164426

فاك�ض:  4164473
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فرع الها�سمي ال�سمايل

عمان – الها�سمي ال�سمايل – �سارع البطحاء

هاتف: 5061993

فاك�ض:  5063071

فرع النزهة

مري ح�سن عمان – النزهة - �ساحية الأ

 �سارع ال�سلطان قاوون

هاتف: 5684341

فاك�ض:  5684170

فرع الكرك

الكرك – حي البقاعني – �سارع العمري

هاتف: 03/2351736

فاك�ض:  03/2351728

فرع املفرق

املفرق – �سارع امللك ح�سني بن علي 

مقابل �سوق اخل�سار القدمي 

هاتف: 02/6231941

فرع عجلون

عجلون- �سارع عمان – مبنى �ساح الدين 2

هاتف: 02/6422624

فرع طارق

عمان - طرببور- �سارع طارق

هاتف: 5066918

فرع الطفيلة

الطفيلة -�سارع امللك ح�سني

هاتف: 03/2241165

فرع جر�ض

جر�ض- �سارع امللك عبداهلل

هاتف: 02/6342549

فرع مرج احلمام

مرية تغريد  عمان – مرج احلمام - �سارع الأ

جممع عمون التجاري

هاتف: 5715607

فرع اربد - الها�سمي

اربد - �سارع الها�سمي

هاتف: 02/7252326

فرع �سيتي مول

عمان – �سارع امللك عبداهلل

)�سارع املدينة الطبية �سابقاً(- �سيتي مول

هاتف: 5852035

فرع املدينة املنورة

عمان – �سارع املدينة املنورة – عمارة الزامل

هاتف: 5524978

فرع الر�سيفة – اجلبل ال�سمايل

الر�سيفة - �سارع امللك عبداهلل الثاين

مقابل �سالة الهيثم 

هاتف: 05/3752664

فرع دير عا 

دير عا – �سارع اأبو عبيدة

هاتف: 05/3570009

فرع اأبو ن�سري

ول  عمان – اأبو ن�سري – قرب دوار التطبيقية الأ

هاتف: 5238390

فرع احلرية

عمان – املقابلني – �سارع احلرية 

هاتف: 4201580

فرع اأرابيا مول 

إربد - �سارع امللك عبداهلل الثاين بن احل�سني - جممع ارابيا  ا

ر�سي مول – الطابق الأ

هاتف: 02/7251929
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فغاين ال�سيد �سامي ح�سام الدين الأ

الرئي�ص التنفيذي

احللول  تقدمي  على  يعمل  وهو   2010 عام  �سامي  الإ دبي  ردن  الأ بنك  تاأ�س�ض  اأن  منذ 

التقنيات  اأحدث  الرا�سخة مع  �سامية  الإ القيم  التي جتمع  املتكاملة  �سامي  الإ امل�سرفية 

لتقدمي خدمات ذات جودة عالية وبلم�سة �سخ�سية لتلبية احتياجات متعامليه حيث تتج�سد 

البنك  ويعمل  مبتكرة«.  حلول  را�سخة،  »مبادئ  على  القائم  البنك  �سعار  يف  الفل�سفة  هذه 

على  ذلك  يف  معتمدا  املجتمع  اأطياف  جميع  خلدمة  �سامي  الإ امل�سريف  العمل  ريادة  على 

خم�ض ركائز اأ�سا�سية تتمثل يف البتكار، املعرفة، القيمة، اجلودة، واخلدمة رفيعة امل�ستوى، 

اأحكام  لكت�ساف عامل من املنتجات واخلدمات املبتكرة التي تلبي متطلبات متعامليه وفق 

�سامية. و�سوابط ال�سريعة الإ

 ولتنفيذ اأهدافه، �سعى البنك اإىل تاأ�سي�ض �سبكة من الفروع، بلغ عددها حتى يومنا هذا 

15 فرعا منت�سرة يف اأنحاء اململكة، تقدم منظومة من احللول امل�سرفية املتوافقة مع اأحكام 

�سامية �سمن اأ�س�ض ع�سرية، منها على �سبيل الذكر ل احل�سر برامج التمويل  ال�سريعة الإ

را�سي، متويل  جارة املنتهية بالتمليك، متويل املكاتب التجارية، متويل الأ ال�سكني بنظام الإ

ال�سيارات، التمويل ال�سخ�سي بنظام املرابحة، كما ويقّدم البنك خدمات احل�سابات اجلارية، 

�سافة اإىل باقة  التوفري والودائع ال�ستثمارية التي �سّممت �سروطها مبرونة متناهية، بالإ

اإلكرتون،  فيزا  وبطاقات  نرتنت،  الإ عرب  امل�سرفية  كاخلدمات  الع�سرية  اخلدمات  من 

وبطاقات الفيزا الذهبية والكا�سيك لل�سداد ال�سهري.

ال�سيد حممد �سعيد ال�سريف

دارة رئي�ص جمل�ص الإ
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دارة رئي�س و اأع�ساء جمل�س الإ

ال�سيد حممد �سعيد ال�سريف

دارة / ممثل �صركة م�صك لال�صتثمار م.خ.م رئي�ص جمل�ص الإ

الدكتور في�سل احلياري

دارة  نائب رئي�ص جمل�ص الإ

يتام ممثل موؤ�ص�صة تنمية اأموال الأ

ال�سيد حممــد الفال�ســـي

ممثل �صركة م�صك لال�صتثمار م.خ.م

ع�صو

الدكتور املهند�س لوؤي �سحويل

ممثل �صندوق ا�صتثمار اأموال ال�صمان الجتماعي

ع�صو

ال�سيد �سهم منيب الور

FCP Fund ممثل

ع�صو

الدكتور اإ�سماعيل زغلول

ردنية ممثل وزارة املالية الأ

ع�صو

ال�سيد ر�سالن ديرانية

ع�صو

دارة التنفيذية الإ

فغاين ال�سيد �سامي ح�سام الدين الأ

الرئي�ص التنفيذي

ال�سيد حممد حممد احلاج اأحمد

نائب الرئي�ص التنفيذي، رئي�ص اخلزينة وال�صتثمار

الدكتور هيثم معروف جوهر

نائب الرئي�ص التنفيذي، رئي�ص التميز املوؤ�ص�صي

ال�سيد رامي زياد اخلياط

نائب الرئي�ص التنفيذي / رئي�ص اخلدمات امل�صرفية لل�صركات

ال�سيد هاين حممد �سبحي الزراري

نائب الرئي�ص التنفيذي 

رئي�ص العمليات املركزية وتكنولوجيا املعلومات

ال�سيد تاج عمران خم�س

فراد نائب الرئي�ص التنفيذي / رئي�ص اخلدمات امل�صرفية لالأ

ال�سيد زياد �سعيد كوك�س

نائب الرئي�ص التنفيذي / رئي�ص اإدارة املخاطر والمتثال

ال�سيد اإبراهيم �سالح �سمحه

نائب الرئي�ص التنفيذي / رئي�ص املالية وال�صرتاتيجيات املوؤ�ص�صية

ال�سيد اأجود �سرف الدين الرو�سان

رئي�ص التدقيق الداخلي

�ستاذ م�سعود اإ�سماعيل )�سقف احليط( الأ

رئي�ص القانونية واأمانة �صر املجل�ص

ال�سيد منري حممد فرعونية

مدير اأول، رئي�ص الرقابة ال�صرعية
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عدد املوظفني و امل�ستخدمني كما يف نهاية عام 2013

�صالمي 333 موظف يف نهاية عام 2013. ردن دبي الإ بلغ عدد موظفي بنك الأ

اأهم اخلدمات التي يقدمها البنك 

�صالمية �صمن اأ�ص�ص ع�صرية، منها على �صبيل الذكر ل  �صالمي منظومة من احللول امل�صرفية املتوافقة مع ال�صريعة الإ ردن دبي الإ يقدم بنك الأ

احل�صر برامج متويل ال�صيارات باملرابحة والتمويل ال�صخ�صي من خالل مرابحة الب�صائع واإجارة اخلدمات مثل متويل تكاليف احلج والعمرة وال�صفر 

را�صي واملزارع واملكاتب التجارية والعيادات.  �صافة اإىل متويل �صراء الأ جارة املنتهية بالتمليك، بالإ وقاعات الزفاف والدرا�صة، والتمويل ال�صكني بنظام الإ

كما مينح البنك الفر�صة ملتعامليه اإعادة متويل كافة التزاماتهم عرب برنامج الي�صر املقدم من البنك والذي ميكنهم من �صداد التزاماتهم لدى البنوك 

�صالمية.  التقليدية واإعادة متويلها لدينا على اأ�ص�ص متوافقة مع ال�صريعة الإ

�صافة اإىل باقة من  ومن ناحية اأخرى يقدم البنك احل�صابات اجلارية، التوفري والودائع ال�صتثمارية التي �صممت �صروطها مبرونة متناهية، بالإ

اخلدمات امل�صرفية اللكرتونية املتطورة مثل البنك الناطق حيث يتمكن املتعامل من ال�صتف�صار عن ح�صاباته ومعامالته امل�صرفية ب�صهولة واأمان بجميع 

وقات وخدمة الر�صائل الق�صرية التي متكن املتعامل من ا�صتالم ر�صائل ن�صية على هاتفه اخللوي كما اأطلق البنك خدمة املعامالت امل�صرفية عرب  الأ

الهواتف الذكية. كل ذلك وما هو اأكرث لكي ي�صتمر البنك بنهجه لتلبية حاجات متعامليه ونيل ر�صاهم؛ ما�صيا قدما يف م�صرية احلداثة والتطوير. 

�صالمي اأول بنك اإ�صالمي يوؤ�ص�ص مركزا خمت�صا لتقدمي اخلدمات امل�صرفية لكبار املتعاملني، ومع اإمياننا املطلق  ردن دبي الإ هذا ويعترب بنك الأ

�صالمي؛ ركزنا جل اهتمامنا على توثيق عالقتنا  باأن املتعامل لدينا هو املحور الرئي�صي الذي ي�صاعدنا على النمو والتطور والريادة يف العمل امل�صريف الإ

عمال  �صالمية الرا�صخة مع التكنولوجيا احلديثة، والبتكار يف الأ مع كبار املتعاملني عن طريق تقدمي اخلدمات ال�صخ�صية املتميزة التي جتمع القيم الإ

امل�صرفية املتطورة. 

�صالمية املتنوعة اإىل قطاع  �صالمي على تقدمي اخلدمات واملنتجات املالية الإ ردن دبي الإ واأما يف جمال اخلدمات امل�صرفية لل�صركات فيعمل بنك الأ

ال�صركات الكبرية واملتو�صطة احلجم. 

ال�صريعة  مع  واملتوافقة  املبتكرة  املالية  باخلدمات  واملتوقعني  احلاليني  املتعاملني  بتزويد  يقوم  حيث  وال�صتثمار،  اخلزينة  خدمات  البنك  وقدم 

جنبية وعقود لتبديل العمالت  �صالمية، والتي ت�صاعدهم على اإدارة املخاطر املالية التي يتعر�صون اإليها. وهذه املنتجات تت�صمن تبديل العمالت الأ الإ

غرا�ص التحوط”  �صافة اإىل املنتجات املركبة لأ جلة املبنية على الوعد وعقود مقاي�صة الربح بالإ جنبية الآ الأ
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ول لل�سنوات 2011 و2012* ردن دبي ال�سالمي كما يف 31 كانون الأ قائمة املركز املايل املوحدة لبنك الأ

20122011دينار اأردين

ت
دا

و
ج��

و
مل
ا

43,279,03321,280,772نقد واأر�صدة لدى بنوك مركزية

11,540,77519,175,578اأر�صدة لدى بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية

9,217,00011,959,000ا�صتثمارات وكالة دولية

1,679,417531,699موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

خرى – بال�صايف 263,724,258195,873,750ذمم البيوع املوؤجلة والذمم الأ

245,282333,742قرو�ص غري حمولة – بال�صايف

20,532,3307,292,322موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق اأ�صحاب ح�صابات ال�صتثمار املطلقة

2,231,690-موجودات مالية بالتكلفة املطفاأة – بال�صايف

336,947322,963ا�صتثمارات يف �صركة حليفة

452,9632,627,545ا�صتثمارات وكالة حملية

96,234,66768,847,161موجودات اإجارة منتهية بالتمليك – بال�صايف

12,655,64710,814,751ممتلكات ومعدات – بال�صايف

1,698,2221,198,078موجودات غري ملمو�صة

1,991,533618,540موجودات �صريبية موؤجلة

11,628,9617,291,176موجودات اأخرى

475,217,035350,398,767جمموع املوجودات

ني
م

ه
سا

�
مل
 ا

ق
و

ق
ح

و
ة 

ق
طل

مل
 ا

ر
ثا

ست
�
ل

 ا
ت

با
سا

�
ح

ب 
حا

�س
أ  ا

ق
و

ق
ح

و
ت 

با
و

طل
مل
ا

املطلوبات وحقوق اأ�صحاب ح�صابات ال�صتثمار املطلقة وحقوق امل�صاهمني

املطلوبات

10,208,33212,728,547ح�صابات البنوك واملوؤ�ص�صات امل�صرفية

58,449,95838,643,252ح�صابات العمالء اجلارية

17,316,6004,463,719تاأمينات نقدية

1,792,1172,282,076اأموال مقرت�صة

136,635251,718خم�ص�صات اأخرى

2,332,1005,632,100خم�ص�ص �صريبة الدخل

7,544,3966,434,260مطلوبات اأخرى

97,780,13870,435,672جمموع املطلوبات

حقوق اأ�صحاب ح�صابات ال�صتثمار املطلقة

248,462,874163,307,567ح�صابات ال�صتثمار املطلقة

65,835138,126احتياطي القيمة العادلة - بال�صايف

28,21559,197مطلوبات �صريبية موؤجلة

248,556,924163,504,890جمموع حقوق اأ�سحاب ح�سابات ال�ستثمار املطلقة

�صندوق مواجهة خماطر ال�صتثمار

1,400,640-�صندوق مواجهة خماطر ال�صتثمار

-1,820,509خم�ص�ص �صريبة �صندوق مواجهة خماطر ال�صتثمار

حقوق امل�صاهمني

100,000,00089,000,000راأ�ص املال املدفوع

-(1,100,000)خ�صم اإ�صدار

20,150,80820,074,617احتياطي قانوين

1,943,3361,943,336احتياطي اختياري

300,000300,000احتياطي خماطر م�صرفية عامة

5,765,3203,739,612اأرباح مدورة

127,059,464115,057,565جمموع حقوق امل�ساهمني

475,217,035350,398,767جمموع املطلوبات وحقوق اأ�سحاب ح�سابات ال�ستثمار املطلقة وحقوق امل�ساهمني

 *قائمة املركز املايل املوحدة لبنك الردن دبي ال�سامي لعام 2013 مل تكن متوفرة بعد عند ا�سدار الدليل.
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ول 2011 و2012* ردن دبي ال�سالمي لل�سنوات املنتهية يف 31 كانون الأ قائمة الدخل ال�سامل املوحدة لبنك الأ
			

20122011دينار اأردين

ت
دا

را
ي

لإ
ا

14,074,2358,830,230اإيرادات البيوع املوؤجلة

6,705,4624,009,412اإيرادات موجودات موؤجرة منتهية بالتمليك

122,576279,728اأرباح ا�صتثمارات وكالة حملية

202,578411,202اأرباح ا�صتثمارات وكالة دولية

697,500740,014اأرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق اأ�صحاب ح�صابات ال�صتثمار املطلقة

47,63788,834اأرباح موجودات مالية بالتكلفة املطفاأة

(64,906)41,113اأرباح )خ�صائر( موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

موال امل�صرتكة من اأرباح �صركة حليفة 42,11147,258ح�صة الأ

213,360265,748اأرباح تقييم عمالت اأجنبية

22,146,57214,607,520اإجمايل اإيرادات ال�ستثمار املطلقة

(4,303,226)(7,952,583)ح�صة اأ�صحاب ح�صابات ال�صتثمار املطلقة

(2,191,128)(3,321,986)ح�صة �صندوق مواجهة خماطر ال�صتثمار

10,872,0038,113,166ح�صة البنك من اإيرادات ح�صابات ال�صتثمار املطلقة ب�صفته م�صاربًا ورب مال

340,686456,607اإيرادات البنك الذاتية

جنبية 313,498227,776اأرباح العمالت الأ

2,763,5862,037,814اإيرادات اخلدمات امل�صرفية

196,6876,722,519اإيرادات اأخرى

14,486,46017,557,882اإجمايل الدخل

ت
فا

و
ر

�س
مل
ا

7,202,4866,239,810نفقات املوظفني

1,508,3641,058,741ا�صتهالكات واإطفاءات

197,37413,218ا�صتهالك موجودات اجارة منتهية بالتمليك – ذاتي

1,034,000-تدين الت�صهيالت الئتمانية – ذاتية

خرى (15,415)(1,750)الوفر يف خم�ص�ص ذمم البيوع املوؤجلة والذمم الأ

150,000-تدين موجودات م�صتملكة وفاًء لديون م�صتحقة – ذاتية

(30,000)(100,000)الوفر يف املخ�ص�صات اأخرى

4,918,0804,085,758م�صاريف اأخرى

13,724,55412,536,112اإجمايل امل�سروفات

ة
ن
�س

ل
 ا

ل
خ

د

761,9065,021,770ربح ال�سنة قبل ال�سريبة

1,372,993329,750�صريبة الدخل

2,134,8995,351,520ربح ال�سنة

 *قائمة الدخل ال�سامل  املوحدة لبنك الردن دبي ال�سامي لعام 2013 مل تكن متوفرة بعد عند ا�سدار الدليل.
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ردن النت�سار اجلغرايف لفروع البنك داخل الأ

دارة العامة / الفرع الرئي�سي الإ

الدوار الثاين جبل عمان 

�سامية  �سارع الكلية العلمية الإ

هاتف: 4602200 / 4602110

فاك�ض: 4647821

فرع البيادر

الرونق / منطقة وادي ال�سري – �سارع ح�سني �سوبر

بناية حممود بن زكريا ابزاغ - بناية رقم )33(

هاتف: 5803131

فاك�ض: 5803140

فرع املدينة

ال�سام / منطقة تاع العلي – �سارع املدينة املنورة

ردن - بناية رقم )121( بناية اأماك الأ

هاتف: 5507444

فاك�ض: 5507440

فرع ال�سمي�ساين

إيليا اأبو ما�سي منطقة العبديل – �سارع ا

بناية وائل اأبو حمدان - بناية رقم )6(

هاتف: 5630555

فاك�ض: 5630550

فرع الوحدات

العودة / منطقة الريموك – �سارع مادبا

عمارة عيد الفايز - بناية رقم )313(

هاتف: 4791111

فاك�ض: 4791112

فرع اخلالدي

حي الر�سوان / منطقة زهران – �سارع ابن خلدون

بناية بازا اخلالدي الطبي - بناية رقم )38(

هاتف: 4630827

فاك�ض: 4630837

فرع خلدا

حي خلدا / منطقة تاع العلي – �سارع عامر بن مالك

بناية رقم )49(

هاتف: 5512526

فاك�ض: 5512657

فرع اجلبيهة

حي الف�سيلة / منطقة �سويلح

�سارع امللكة رانيا العبد اهلل

هاتف: 5301315

فاك�ض: 5301316

فرع ال�سويفية

حي ال�سويفية / منطقة وادي ال�سري – �سارع عبد الرحيم 

احلاج حممد – بناية حجازي بازا - بناية رقم )70(

هاتف: 5810241

فاك�ض: 5824121

فرع تاج مول

مري ها�سم بن احل�سني عبدون – تقاطع الأ

بناية تاج مول

هاتف: 5931390

فاك�ض: 5810597

فرع اربد

الها�سمي –بناية الرو�سان

هاتف: 02-7201800

فاك�ض: 02-7201814

فرع الزرقاء

الزرقاء / الزرقاء اجلديدة – �سارع 36

جممع الكردي بازا

هاتف: 05-3758111

فاك�ض: 05-3758102

فرع �سحاب

مدينة امللك عبد اهلل الثاين بن احل�سني ال�سناعية

هاتف: 4602110

فاك�ض: 4023409

فرع الها�سمي

 �سارع البطحاء عمارة رقم 97

     هاتف  4602100  

فاك�ض 4602180
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ال�سيد اأحمـــد اخلــب

املدير العام

1957م.  عام  ن�ساطه  العامل،  يف  �سامية  الإ امل�سارف  اأكرب  اأحد  الراجحي،  م�سرف  بداأ 

امل�سرفية  عمال  الأ جمال  يف  عاماً   50 من  كرث  لأ متتد  بخربة  الراجحي  م�سرف  ويتمتع 

عام  الريا�ض  الديرة يف  للرجال يف حي  مل�سرف  فرع  اأول  افتتاح  التجارية. ومت  ن�سطة  والأ

1957م، بينما افتتح اأول فرع لل�سيدات عام 1979م يف حي ال�سمي�سي.

اأ�سم الراجحي حتت مظلة  التي حتمل  املوؤ�س�سات  1978م، دمج خمتلف  العام  وقد �سهد 

اإىل �سركة  1988 مت حتويل امل�سرف  واحدة يف �سركة الراجحي امل�سرفية للتجارة ويف عام 

ب�سكل  �سامية  الإ امل�سرفية  مبادئ  اإىل  يرتكز  امل�سرف  اأن  ومبا  عامة.  �سعودية  م�ساهمة 

امل�سرفية احلديثة  الفجوة بني متطلبات  �سد  يف  واأ�سا�سياً  رئي�سياً  دوراً  يلعب  اأ�سا�سي، فهو 

�سامية م�سكًا معايري �سناعية وتنموية يحتذى بها. والقيم اجلوهرية لل�سريعة الإ

مايل  مبركز  ال�سعودية،  العربية  باململكة  الريا�ض  ومقره  الراجحي،  م�سرف  يتمتع 

يف  كما  اأمريكي(  دولر  مليار   59( �سعودي  ريال  مليار   221 بقيمة  اأ�سوًل  يدير  وهو  قوي 

2011/12/31، ويبلغ راأ�ض ماله 15 مليار ريال �سعودي )4 مليارات دولر(، ويعمل فيه اأكرث 

جهاز   3100 من  واأكرث  فرعاً   500 من  اأكرث  ت�سم  وا�سعة  �سبكة  ولديه  موظفاً.   8400 من 

اأن لديه اأكرب  130 مراكز للحوالت املالية، كما  �سراف اآيل و25000 اأجهزة نقاط البيع، و 

قاعدة عماء بني امل�سارف ال�سعودية.
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دارة التنفيذية الإ

ال�سيد اأحمد اخلب

قليمي املدير الإ

ال�سيد حممد بدر 

فراد رئي�ص جمموعة اخلدمات امل�صرفية لالأ

ال�سيد معتز اليو�سف

رئي�ص جمموعة اأعمال ال�صركات

ال�سيد مهند الكرنز

مدير اخلزينة

ال�سيد اأحمد املح�سن

مدير اإدارة الرقابة املالية

الدكتور اأمين نزال 

رئي�ص جمموعة الدعم

ال�سيد هيثم عبيد 

مدير اإدارة املوارد الب�صرية

ال�سيد حممد عالن 

مدير اإدارة العمليات املركزية

ال�سيد حممد الرفاعي 

مدير  مراقبة اللتزام

�ستاذ عالء احلم�سي  الأ

حمامي– مدير الدائرة القانونية

ال�سيد �سامر حمداهلل 

مدير التدقيق الداخلي

عدد املوظفني و امل�ستخدمني كما يف نهاية عام 2013

ردن 106 موظف يف نهاية عام 2013. بلغ عدد موظفي م�صرف الراجحي – فروع الأ
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اأهم اخلدمات التي يقدمها البنك 

فراد: اأهم املنتجات و اخلدمات امل�سرفية لالأ

  برنامج متويل

  التمويل ال�صكني )اإجارة/مرابحة(

  متويل ال�صيارات

  بطاقات الراجحي

  احل�صاب اجلاري

  ح�صاب امل�صاربة

  �صناديق المانات

  دفرت �صيكات

  حوالت

اأهم املنتجات و اخلدمات امل�سرفية لل�سركات

  منتجات ال�صركات

جل - البيع الآ

- املرابحة

- امل�صاركة

- ال�صت�صناع

  متويل التجارة

  اإدارة النقد



1��

ردن كما يف 31 كانون الول لل�سنوات 2011 و 2012*	 قائمة املركز املايل مل�سرف الراجحي - فروع الأ

ردين 20122011بالدينار الأ

ت
دا

و
ج��

و
مل
ا

ردين 47,439,12411,491,068نقد واأر�صدة لدى البنك املركزي الأ

12,552,0187,361,233اأر�صدة لدى بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية

خرى – بال�صايف 175,986,867100,503,693ذمم البيوع املوؤجلة والذمم الأ

جارة املنتهية بالتمليك - بال�صايف 31,361,15911,162,918موجودات الإ

4,186,7533,690,503ممتلكات ومعدات - بال�صايف

2,631,7913,178,943موجودات غري ملمو�صة – بال�صايف

815,923478,319موجودات اأخرى

274,973,635137,866,677جمموع املوجودات

ي
�س

ي
ئ
ر

ل
 ا

ز
ك

ر
مل
 ا

ق
و

ق
ح

و
ت 

با
و

طل
مل
ا

6,801,2385,046,169ح�صابات البنوك واملوؤ�ص�صات امل�صرفية

54,421,24715,492,738ح�صابات العمالء اجلارية وحتت الطلب

143,498,41862,766,160ح�صابات ال�صتثمار املبا�صر

8,210,83911,500تاأمينات نقدية

1,662,1262,284,417مطلوبات اأخرى

214,593,86885,600,984جمموع املطلوبات

17,395,7819,029,073ح�صابات ال�صتثمار املطلقة

17,395,7819,029,073جمموع حقوق اأ�سحاب ح�سابات ال�ستثمار املطلقة

69,4437,072�صندوق مواجهة خماطر ال�صتثمار

29,7623,031خم�ص�ص �صريبة �صندوق خماطر ال�صتثمار

99,20510,103ر�سيد �سندوق مواجهة خماطر ال�ستثمار

50,000,00050,000,000راأ�ص املال املدفوع

1,117,244316,316احتياطي خماطر م�صرفية عامة

(7,089,799)(8,232,463)خ�صائر مرتاكمة

42,884,78143,226,517جمموع حقوق املركز الرئي�سي

274,973,635137,866,677جمموع املطلوبات وحقوق املركز الرئي�سي

ردن لعام 2013 مل تكن متوفرة بعد عند اإ�سدار الدليل. *	قائمة املركز املايل مل�سرف الراجحي - فروع الأ
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ول 2011 و 2012* ردن لل�سنوات املنتهية يف 31 كانون الأ قائمة الدخل ال�سامل مل�سرف الراجحي – فروع الأ

ردين 20122011بالدينار الأ

ت
دا

را
ي

لإ
ا

594,016101,026اإيرادات البيوع املوؤجلة امل�صرتكة

594,016101,026اإجمايل اإيرادات ح�سابات ال�ستثمار امل�سرك

(67941)(447504)ح�صة / عائد اأ�صحاب ح�صابات ال�صتثمارات املطلقة

(10103)(89102)ح�صة �صندوق مواجهة خماطر ال�صتثمار

57,41022,982ح�سة امل�سرف من اإيرادات ح�سابات ال�ستثمار املطلقة

8,971,5771,408,406اإيرادات امل�صرف الذاتية

(189,640)(3,250,792)عائد اأ�صحاب ح�صابات ال�صتثمار املبا�صر

1,082,911289,372اإيرادات اخلدمات امل�صرفية

جنبية 224,02193,579اأرباح العمالت الأ

7,085,1271,624,699اإجمايل الدخل

ت
فا

و
ر

�س
مل
ا

2,625,6431,808,021نفقات املوظفني

1,589,912887,095ا�صتهالكات واإطفاءات

11,9050خم�ص�ص تدين متويالت ذاتية

3,199,4032,377,181م�صروفات اأخرى

7,426,8635,072,297اإجمايل امل�سروفات الت�سغيلية
ة

ن
�س

ل
 ا

ل
خ

د

(3,447,598)(341,736)خ�سارة ال�سنة 

خرى --ي�صاف: بنود الدخل ال�صامل الأ

(3,447,598)(341,736)جمموع اخل�سارة والدخل ال�سامل لل�سنة

ردن النت�سار اجلغرايف لفروع البنك داخل الأ

				

الفرع الرئي�سي )ال�سمي�ساين(

عمان - ال�سمي�ساين- 67 �سارع عبد احلميد �سرف

هاتف 5100800

فاك�ض 5675403

فرع �سارع عبد اهلل غو�سة

عمان – 38 �سارع عبد اهلل غو�سة

هاتف 5826262

فاك�ض 5814672

ذاعة والتلفزيون فرع الإ

عمان - �سارع ال�سخرة امل�سرفة

هاتف 4736000

فاك�ض 4744445

ردن لعام 2013 مل تكن متوفرة بعد عند اإ�سدار الدليل. *قائمة الدخل ال�سامل مل�سرف الراجحي - فروع الأ
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ردن �ستي بنك ن.اأ  -  الأ

جنبية التجارية ثالثًا: البنوك الأ

م�سرف الرافدين
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�ستاذ ماجد فهمي عطية الأ

قليمي املدير الإ

 تاأ�س�ض البنك العقاري امل�سري عام 1880 لدفع عجلة القت�ساد امل�سري، فقد د�سن البنك 

�سهام يف تطوير القطاع الزراعي امل�سري عن طريق تقدمي  اآنذاك اأوىل اأهدافه الكربى بالإ

القت�ساد  عجلة  ودفع  اأرا�سيهم  إنتاجية  ا لتح�سني  الزراعي�ة  را�سي  الأ �سحاب  لأ قرو�ض 

مواردهم  لتفعيل  املحلي،  املجتمع  �سرائح  كافة  مع  التوا�سل  مفاهيم  وحتقيق  امل�سري 

نتاجية والقت�سادية وتطوير حركة البناء والتنمية الوطنية. الإ

اأكرب البنوك املتخ�س�سة  وقد حقق البنك منذ تاأ�سي�سه منواً عظيماً لي�سبح اليوم من 

دول  كافة  يف  العرب  وخدمة  امل�سريف  القطاع  يف  لمعاً  ا�سماً  واأ�سبح  املنطقة  م�ستوى  على 

املنطقة. 

ول من القرن الع�سرين  وجتاوباً مع ال�سطرابات التي �سهدتها املنطقة خال الن�سف الأ

وان�سجاماً مع اأهدافه الرامية خلدمة العرب اأجمعني، قام البنك العقاري امل�سري العربي 

بافتتاح فرعه يف فل�سطني. 

اأ�سدرت جامعة الدول العربية قرارا خال دورت�ها الثالثة التي انعقدت يف مار�ض/اآذار 

1946 بتاأ�سي�ض البنك العقاري العربي وفق املر�س�وم امللكي امل�سري حتت ا�سم ال�س�ركة العقارية 

الع�ربية وقد حدد املر�س�وم اأغرا�ض ال�س�ركة باأن توؤ�س��ض يف فل�س�طني لدعم الفل�س�طينيني على 

ك�س�ركة  وقد  �سجلت  را�سي  الأ وا�ست�ساح  الزراع�ة  م�ستلزمات  ل�س�راء  واإقرا�س�هم  اأر�س�هم 

فل�س�طني  ف�ي  ت�سج�يلها  ذلك  واكب  وقد  بالق�اه�رة.  الرئي�سي  مركزها  م�س�رية  م�س�اهمة 
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ال�سركة  دون متكن  1948 حالت  عام  الفل�سطينية  را�سي  الأ �سهدتها  التي  التطورات  اأن  اإل 

و�ساع يف عام 1951 اأعيد ت�سجيلها لدى ال�سلطات  من مبا�س�رة ن�س��اطها وعق�ب ا�ستمرار الأ

ردنية للعم�ل يف �سفتي اململكة.  الأ

يف عام 1999 اأ�سدر جمل�ض الوزراء امل�سري قراراً بتغيري ا�سم البنك اإىل البنك العقاري 

�سهام يف تنمية ودعم  امل�سري العربي وذلك ليعك�ض ال�سم اجلديد روؤية ودور للبنك يف الإ

اقت�ساديات دول املنطقة العربية.

ن يكون النموذج  �سعى البنك العقاري امل�سري العربي على مدار 132 عاماً على تاأ�سي�سه لأ

ال�سامل لتقدمي كافة اخلدمات امل�سرفية للمجتمع، وم�ساهماً فعاًل يف كافة نواحي التنمية 

وفل�سطني خدماته  الها�سمية  ردنية  الأ اململكة  البنك يف  ويقدم  والجتماعية.  القت�سادية 

كبنك جتاري حيث يوفر لعمائه حزماً �ساملة ومتكاملة من اخلدمات امل�سرفية لل�سركات 

فراد.  والأ

وفل�سطني  ردن  والأ م�سر  بني  ما  موزعة  فرعاً   43 اإىل  جمملها  يف  ت�سل  فروع  للبنك 

�سافة اإىل �سبكة من املرا�سلني يف كافة اأنحاء العامل، وتبلغ حمفظة البنك  نحو 14 مليار  بالإ

جنيه م�سري )2.6 مليار دولر اأمريكي(.

وعلى الرغم من التغيريات العديدة التي �سهدها البنك على امل�ستويني الداخلي واخلارجي 

خال فرتة عمله وجناحه اإل اأن ذلك مل يغري التزامه بتوفري اخلدمات امل�سرفية املتميزة 

واملوثوقة للمواطنني والقت�ساد العربي باملجمل. 
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دارة التنفيذية الإ

			

�ستاذ ماجد فهمي عطية الأ

قليمي املدير الإ

يوبي �ستاذة رميا الأ الأ

قليمي نائب املدير الإ

�ستاذ رائد ال�سخ�سري الأ

قليمي م�صاعد املدير الإ

عدد املوظفني و امل�ستخدمني كما يف نهاية عام 2013

ردن(  291 موظف يف نهاية عام 2013. بلغ عدد موظفي البنك العقاري امل�صري العربي )الأ

اأهم اخلدمات التي يقدمها البنك 

يقدم البنك العقاري امل�صري العربي العديد من اخلدمات ومن اأهمها:

جنبية.   ردين والعمالت الأ يداع ( بالدينار الأ جل / �صهادات الإ   فتح احل�صابات ) اجلارية / التوفري / ودائع الأ

  احلوالت البنكية 

  ال�صلف ال�صخ�صية 

  قرو�ص ال�صيارات 

  القرو�ص ال�صكنية والعقارية 

جل لل�صركات   قرو�ص ق�صرية الأ

  خ�صم الكمبيالت ومتويل املبيعات لل�صركات ال�صغرية واملتو�صطة 

  القرو�ص ال�صتثمارية طويلة الجل لل�صركات 

  القرو�ص التجارية لل�صركات 

  متويل املقاولني 

  الكفالت البنكية 

  العتمادات امل�صتندية / بوال�ص التح�صيل 

  خدمات متويل ال�صادرات 

  خدمات متويل ال�صترياد 

  البطاقات امل�صرفية 

مانات    �صناديق الأ
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ول لل�سنوات 2011 و2012 و2013 ردن( كما يف 31 كانون الأ قائمة املركز املايل للبنك العقاري امل�سري العربي )فروع الأ

201320122011دينار اأردين

ت
دا

و
ج��

و
مل
ا

76,264,43250,774,23131,511,582نقد واأر�صدة لدى البنك املركزي

19,606,75927,198,64523,841,604اأر�صدة لدى بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية

2,127,000--ايداعات لدى بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية

--1,985,200موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل

180,755,700197,065,938205,503,394ت�صهيالت ائتمانية مبا�صرة - �صايف

170,930,627137,280,31190,188,814موجودات مالية بالتكلفة املطفاأة

خر 176,288152,288152,796موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�صامل الآ

9,800,00017,100,0009,000,000موجودات مالية مرهونة بالتكلفة املطفاأة

2,905,2953,192,8003,303,781ممتلكات ومعدات - �صايف

404,638483,692523,628موجودات غري ملمو�صة - �صايف

10,410,3649,562,3888,147,224موجودات �صريبية موؤجلة

12,646,38414,619,77610,652,402موجودات اأخرى

485,885,687457,430,069384,952,225جمموع املوجودات

ي
�س

ي
ئ
ر

ل
 ا

ز
ك

ر
مل
 ا

ق
و

ق
ح

و
ت 

با
و

طل
مل
ا

30,705,94521,393,49628,704,076ودائع بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية

366,429,248292,327,784264,998,191ودائع عمالء

7,570,1967,178,2677,339,319تاأمينات نقدية

21,000,00070,120,00019,000,000اأموال مقرت�صة

4,253,9401,203,5601,269,364خم�ص�صات متنوعة

4,978,4564,551,9903,378,678مطلوبات اأخرى

434,937,785396,775,097324,689,628جمموع املطلوبات

50,000,00050,000,00050,000,000راأ�ص املال املدفوع

1,788,9761,788,9761,788,976الحتياطي القانوين

405,000405,000405,000الحتياطي الختياري

1,366,9371,568,3361,689,273احتياطي املخاطر امل�صرفية العامة

1,5001,5001,216احتياطي القيمة العادلة

6,891,1606,378,132(2,614,511))خ�صائر مرتاكمة( / اأرباح مدورة

50,947,90260,654,97260,262,597جمموع حقوق املركز الرئي�سي

485,885,687457,430,069384,952,225جمموع املطلوبات وحقوق املركز الرئي�سي
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ول 2011 و2012 و2013 ردن( لل�سنوات املنتهية يف 31 كانون الأ قائمة الدخل للبنك العقاري امل�سري العربي )فروع الأ

201320122011دينار اأردين

ت
دا

را
ي

لإ
ا

29,240,88825,416,81122,596,885الفوائد الدائنة

(10,825,979)(13,433,854)(18,883,245)الفوائد املدينة

10,357,64311,982,95711,770,906�سايف اإيرادات الفوائد

2,403,5102,747,6852,652,087�صايف اإيرادات العمولت

12,761,15314,730,64214,422,993�سايف اإيرادات الفوائد والعمولت

201,152244,403257,274اأرباح  عمالت اأجنبية

خر 18,0001,25324,000عوائد توزيعات موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�صامل الآ

1,214,7701,727,7271,869,395اإيرادات اأخرى

14,195,07516,704,02516,573,662اإجمايل الدخل

ت
فا

و
ر

�س
مل
ا

5,423,9836,647,8585,844,545نفقات املوظفني

650,225693,467772,763ا�صتهالكات واإطفاءات

2,613,4422,710,7762,805,354م�صاريف اأخرى

10,582,2334,935,5639,921,020خم�ص�ص تدين الت�صهيالت الئتمانية املبا�صرة

--1,403,664خم�ص�ص التزامات اأخرى

-2,236,6512,741,320خم�ص�ص تدين موجودات اآلت ملكيتها للبنك وفاء لديون م�صتحقة

413,306(1,886)1,839,923م�صروف )وفر( خم�ص�صات متنوعة

24,750,12117,727,09819,756,988اإجمايل امل�سروفات

ة
ن
�س

ل
 ا

ل
خ

د

(3,183,326)(1,023,073)(10,555,046))اخل�سارة( لل�سنة قبل ال�سريبة

847,9761,415,1646,363,528وفر �صريبة دخل

392,0913,180,202(9,707,070))اخل�سارة( / الربح لل�سنة
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دارة العامة الإ

ال�سمي�ساين - 150 �سارع الف�سل بن احل�سني

�ض.ب 6729 عمان الرمز الربيدي 11118

هاتف 5650181 

فاك�ض 5650061

الفرع الرئي�سي

ال�سمي�ساين - 100 �سارع امللكة نور

�ض.ب 6729 عمان الرمز الربيدي 11118

هاتف 5691985 

فاك�ض 5691354

فرع جبل احل�سني

جبل احل�سني -  �سارع نحالني

�ض.ب 8602 عمان الرمز الربيدي 11121

هاتف 4628741

فاك�ض 4612765

فرع ال�سويفية

ال�سويفية – 150 �سارع الف�سل بن احل�سني

�ض.ب 851003 عمان الرمز الربيدي 11158

هاتف 5853687

فاك�ض 5824791

فرع املدينة الطبية

مدينة احل�سني الطبية

�ض.ب 317 عمان الرمز الربيدي 11831

هاتف 5340956

فاك�ض 5818860

فرع الزرقاء

الزرقاء اجلديدة – منطقة البرتاوي

�ض.ب 110 الزرقاء الرمز الربيدي 13110

هاتف 3866643

فاك�ض 3866602

فرع اإربد

إربد - �سارع بغداد ا

�ض.ب 110 اربد الرمز الربيدي 21110

هاتف 7242209

فاك�ض 7242142

فرع املفرق

املفرق – �سارع ال�سهيد فرحان احل�سبان

�ض.ب 11 املفرق الرمز الربيدي 25110

هاتف 6231011

فاك�ض 6231592

فرع العقبة

العقبة - املنطقة الفندقية

�ض.ب 524 العقبة الرمز الربيدي 77110

هاتف 2016477

فاك�ض 2016478

فرع عبدون

جممع ما�سي بازا - مقابل دوار عبدون

�ض.ب 6729 عمان الرمز الربيدي 11118

هاتف 5922996

فاك�ض 5932294

مكتب ماركا

ماركا – �سارع امللك عبداهلل الثاين

�ض.ب 15099 عمان الرمز الربيدي 11124

هاتف 4888140

فاك�ض 4888180

مكتب خلدا

خلدا - جممع الرمي

�ض.ب 6729 عمان الرمز الربيدي 11118

هاتف 5531254

فاك�ض 5534092

ذاعة والتلفزيون مكتب الإ

املقابلني – �سارع ال�سخرة امل�سرفة 

�ض.ب 851003 عمان الرمز الربيدي 11158

هاتف 4732571

فاك�ض 4734193
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وب�����ا�س�������ر   1941 ل�سن�������ة   )33( رق���م  الق����انون  مبوج���ب  الراف�دي����ن  م�س�����رف  ت����اأ�س�ض 

اأعمال������ه  يف  19/ 5/ 1941 براأ�ض مال مدفوع قدره)50( خم�سون الف  دينار ، مر امل�سرف 

مبراحل متعددة خال م�سريته التاريخية متثلت اأوًل بتواجده كاول م�سرف وطني ميار�ض 

داخل  التدريجي  بالتو�سع  وبداأ   ، الجنبية  امل�سارف  من    العديد  بني  التجارية  ال�سريفة 

كانت  التي  التجارية  امل�سارف  �سملت   1964 عام   بداأ  متعددة  دمج  مبراحل  مر  ثم  العراق 

تعمل يف  العراق حيث مت يف عام  1974 توحيدها مع م�سرف الرافدين الذي اأ�سبح امل�سرف 

التجاري الوحيد يف العراق ، حيث ا�ستمر يعمل مبفرده يف ميدان  ال�سريفة حتى عام 1988  

وقد مت فتح عدة فروع يف اخلارج )ابو ظبى - اليمن - البحرين - بريوت - والردن(.

تاأ�س�ض فرع عمان يف 1957/11/19 مبوجب قانون ال�سركات ل�سنة 1927 براأ�ض مال حايل 

يبلغ  خم�سون مليون دينار اردنى،  ويقوم حاليا  املدير القليمى ال�سيد �سبتي جمعه ح�سني 

ومعاون املدير ال�سيدة ب�سائر عدنان ر�سيد  بادارة امل�سرف.

ال�سيد �سبتي جمعة ح�سني

قليمي املدير الإ

م�سرف الرافدين
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دارة التنفيذية الإ

ال�سيد �سبتي جمعة ح�سني

قليمي املدير الإ

ال�سيدة ب�سائر عدنان ر�سيد  

معاون املدير

عدد املوظفني و امل�ستخدمني كما يف نهاية عام 2013

ردن( 29 موظف يف نهاية عام 2013. بلغ عدد موظفي م�صرف الرافدين )الأ

اأهم اخلدمات التي يقدمها البنك 

اأنواعها  الودائع  بكافة  اأهداف م�صرف الرافدين بدعم القت�صاد الوطني ومتويل التجارة بني الردن والعراق، وميار�ص امل�صرف قبول  تتلخ�ص 

وتقدمي الت�صهيالت امل�صرفية املعتادة مبا فيها:

  الكفالت 

  الكمبيالت 

  اجلاري مدين 

خرى   ال�صلف ال�صخ�صية الأ

  احلوالت الواردة من العراق وال�صادرة اإليه 

ردن   حتويل الرواتب للمتقاعدين العراقيني املقيمني يف الأ

  توظيف الفوائ�ص النقدية من خالل ودائع لدى البنوك املحلي
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ول لل�سنوات 2011 و2012 و2013 ردن( كما يف نهاية 31 كانون الأ قائمة املركز املايل مل�سرف الرافدين )فروع الأ

201320122011دينار اأردين

ت
دا

و
ج��

و
مل
ا

2,688,8081,814,3711,662,371نقد واأر�صدة لدى البنك املركزي

84,099,352101,610,50989,186,177اأر�صدة لدى بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية

710,259--ايداعات لدى بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية

184,886152,829244,485ت�صهيالت ائتمانية مبا�صرة بالكلفة املطفاأة

خر 6,466,4406,380,6346,185,728موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل ال�صامل الآ

36,758,87436,708,51836,785,315موجودات مالية بالكلفة املطفاأة

24,58631,68810,896ممتلكات ومعدات - بال�صايف

89,07945,88356,020موجودات غري ملمو�صة - بال�صايف

336,675377,480464,308موجودات �صريبية موؤجلة

1,048,2841,208,9291,352,014موجودات اأخرى

131,696,984148,330,841136,657,573جمموع املوجودات

ي
�س

ي
ئ
ر

ل
 ا

ز
ك

ر
مل
 ا

ق
و

ق
ح

و
ت 

با
و

طل
مل
ا

56,781,54477,163,67368,704,429ودائع بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية

4,998,3764,123,6783,335,875ودائع عمالء

27,41922,39827,447تاأمينات نقدية

524,598649,032899,056خم�ص�صات متنوعة

640,154530,749406,387خم�ص�ص �صريبة الدخل

1,555,1041,529,3631,470,889مطلوبات �صريبية موؤجلة

2,639,1921,867,8751,359,739مطلوبات اأخرى

67,166,38785,886,76876,203,817جمموع املطلوبات

50,000,00050,000,00020,000,000راأ�ص املال املدفوع

30,000,000--دفعات على ح�صاب زيادة راأ�ص املال

5,857,8165,576,1275,318,723احتياطي قانوين

2,931,0461,293,761120,003احتياطي خا�ص

31,71931,71931,719احتياطي خماطر م�صرفية عامة

3,628,5763,568,5123,432,079احتياطي القيمة العادلة بال�صايف

2,081,4401,973,9541,551,232اأرباح مدورة

64,530,59762,444,07360,453,756جمموع حقوق املركز الرئي�سي

131,696,984148,330,841136,657,573جمموع املطلوبات وحقوق املركز الرئي�سي
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ول 2011 و2012 و2013 ردن( لل�سنوات املنتهية يف 31 كانون الأ قائمة الدخل مل�سرف الرافدين )فروع الأ

201320122011دينار اأردين

ت
دا

را
ي

لإ
ا

4,083,6983,518,1703,020,910الفوائد الدائنة

(903,148)(540,614)(699,459)الفوائد املدينة

3,384,2392,977,5562,117,762�سايف اإيرادات الفوائد

251,026345,278311,367�صايف اإيرادات العمولت

3,635,2653,322,8342,429,129�سايف اإيرادات الفوائد والعمولت

(11,878)30,00615,596اأرباح )خ�صائر( عمالت اأجنبية

خر 188,453187,512186,731توزيعات نقدية من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل ال�صامل الآ

8,32317,35749,150اإيرادات اأخرى

يرادات 3,862,0473,543,2992,653,132اإجمايل الإ

ت
فا

و
ر

�س
مل
ا

(492,526)(449,531)(574,999)نفقات املوظفني

(11,128)(23,270)(24,565)اإ�صتهالكات واإطفاءات

(281,301)(405,846)(506,116)م�صاريف اأخرى

11,58139,403132,117وفر خم�ص�ص تدين الت�صهيالت الئتمانية املبا�صرة

--217,680خم�ص�صات ق�صايا

(308,517)(43,188)(101,246)خم�ص�صات متنوعة

(961,355)(882,432)(977,664)اإجمايل امل�سروفات

ة
ن
�س

ل
 ا

ل
خ

د

2,884,3822,660,8671,691,777ربح ال�سنة قبل ال�سريبة

(427,121)(806,983)(857,922)�صريبة دخل ال�صنة

2,026,4601,853,8841,264,656ربح ال�سنة بعد ال�سريبة

ردن النت�سار اجلغرايف لفروع البنك داخل الأ

الفرع الرئي�سي

عمان - و�سط البلد �سارع امللك ح�سني

ردن �ض.ب 1194 عمان 11118 الأ

دارة 4657288-4624076 هاتف الإ

هاتف املق�سم 4624365-4624366

فرع جبل عمان

�سامية الدوار الثاين - �سارع الكلية العلمية الإ

ردن �ض.ب 815401 عمان11181 الأ

هاتف 4641206

هاتف وفاك�ض 4641205
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ردن عام 1974 كبنك جتاري ملزاولة اأعماله يف اململكة، وله  تاأ�س�ض �سيتي بنك ن.اأ عمان-الأ

يعتنون  اأكرث من �ستني موظفاً  ردن  فرعان يف العا�سمة عمان. واليوم لدى �سيتي بنك الأ

ردن والعراق وال�سلطة الفل�سطينية.  بن�ساطات البنك يف الأ

ردن، كما يعترب  مريكي الوحيد الذي يعمل يف الأ ويعترب �سيتي بنك البنك التجاري الأ

إدارة عليا حملية. وقد مت ت�سجيل فروع البنك يف  جنبي الوحيد الذي له ا البنك العاملي الأ

ردن على اأنها �سركة اأجنبية عاملة براأ�ض مال مدفوع يبلغ 70.5 مليون دولر اأمريكي.  الأ

 Leader Adviser & Global Coordinator« وقد مت تعيني �سيتي بنك باعتباره

ردنية الذي مت يف �سهر دي�سمرب من عام  Book Runner« يف الكتتاب اخلا�ض بامللكية الأ
ردن، حيث قام �سيتي بنك  2007، وهذا الكتتاب يعرت اأكرب اكتتاب للخ�سخ�سة يف تاريخ الأ

 The IPO of« باإدارة تنفيذ الكتتاب يف وقت قيا�سي، وح�سلت هذه ال�سفقة على جائزة

 the International Banker« الدولية  بانكر  جملة  قبل  the year Award«من 
 .»Magazine

ردن، واإ�سدار  ونة الخرية، توىل �سيتي بنك طرح �سندات دولية )يوروبوند( لاأ ويف الآ

حدث  اكتتاب  اأكرب  يكون  اأن  املتوقع  من  والذي  العراق  يف  زين  ب�سركة  اخلا�ض  الكتتاب 

هناك. 

ال�سيد مايانك مالك

الرئي�ص التنفيذي

ردن �ستي بنك ن.اأ  -  الأ
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ال�ستثمارية وخدمات  امل�سرفية  واخلدمات  ال�سركات  ردن خدمات  الأ بنك  �سيتي  يقدم 

املعامات اإىل الطبقة العليا من ال�سركات املحلية، وال�سركات متعددة اجلن�سية واملوؤ�س�سات 

ردن اأي�ساً فريق اخلدمات امل�سرفية التجارية لتقدمي خرباته  املالية. كما ان�ساأ �سيتي بنك الأ

لل�سركات يف هذا القطاع. 

املوؤ�س�سات  ي�ساعد  اأنه  حيث  العراق،  يف  للبنك  كمركزاً  اأي�ساً  ردن  الأ بنك  �سيتي  ويخدم 

املالية، وال�سركات متعددة اجلن�سية والعماء احلكوميني يف احل�سول على احتياجاتهم من 

خدمات ال�سركات واخلدمات امل�سرفية ال�ستثمارية.

دارة التنفيذية الإ

ال�سيد مايانك مالك

ردن والعراق الرئي�ص التنفيذي ل�صيتي بنك الأ

ال�سيد عمر قبطي

رئي�ص وحدة ال�صركات وال�صتثمار امل�صريف

ال�سيد رعد �سكري

رئي�ص القطاع العام واملوؤ�ص�صات املالية

ال�سيدة ن�سرين حماتي

املدير املايل

ال�ستاذة املحامية ماجدة ال�سعيدي

امل�صت�صار القانوين

ال�سيدة مي�س عرب

مدير املوارد الب�صرية

ال�سيدة �سايل النمري

مدير خدمات اخلزينة املعامالت

ن�سة ناديا ال�ساعر الآ

مدير العمليات بالنيابة

ن�سة رفاه غنيم الآ

مدير اخلزينة

ن�سة دميا حمافظة الآ

مدير المتثال

ال�سيدة منار العابدي

مدير �صيتي بنك التجاري

ال�سيدة لرا غطا�س

مدير جمموعة ال�صركات التابعة العاملية

ن�سة �سارا عبد العزيز الآ

مدير العالقات العامة
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عدد املوظفني و امل�ستخدمني كما يف نهاية عام 2013

ردن 56 موظفًا يف نهاية عام 2013.  بلغ عدد موظفي �صيتي بنك  ن.اأ – الأ

اأهم اخلدمات التي يقدمها البنك

واإدارة  التجارة  )وت�صمل متويل  واملعامالت  فيها خدمات اخلزينة  املالية مبا  واخلدمات  املنتجات  توفري  الرائدين يف جمال  بنك من  �صيتي  يعترب 

اإ�صافة اإىل امل�صتقات وحلول التحوط(؛ القرو�ص وح�صابات اجلاري املدين؛ متويل ال�صركات  جنبية  النقد(؛ اخلزينة)مبا فيها �صرف العمالت الأ

.)CitiDirect( واخلدمات امل�صرفية ال�صتثمارية. كما يقدم �صيتي بنك خدماته البنكية اللكرتونية لل�صركات من خالل �صيتي دايركت
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ول لل�سنوات 2011 و2012* ردن كما يف 31 كانون الأ قائمة املركز املايل ل�سيتي بنك ن.اأ - الأ

20122011دينار اأردين

ت
دا

و
ج��

و
مل
ا

38,064,934108,197,759نقد واأر�صدة لدى البنك املركزي

73,435,23664,997,409اأر�صدة لدى بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية

26,102,99333,314,782ت�صهيالت ائتمانية مبا�صرة - بال�صايف

17,621,51117,552,101موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

119,119,24475,577,709موجودات مالية بالتكلفة املطفاأة

569,344669,704ممتلكات ومعدات - بال�صايف

397,596680,432م�صتقات ادوات مالية

42,225-موجودات �صريبية موؤجلة

2,861,7187,037,598موجودات اأخرى

278,172,576308,069,719جمموع املوجودات

ني
م

ه
سا

�
مل
 ا

ق
و

ق
ح

و
ت 

با
و

طل
مل
ا

33,241,05749,797,865ودائع بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية

162,015,361159,535,929ودائع عمالء

13,609,92333,020,825تاأمينات نقدية

435,061572,160خم�ص�صات متنوعة

1,930,331617,398خم�ص�ص �صريبة الدخل

80210,264مطلوبات �صريبية موؤجلة

364,292688,299م�صتقات اأدوات مالية

3,823,2935,119,633مطلوبات اأخرى

215,420,120249,362,373جمموع املطلوبات

50,000,00023,520,267راأ�ص املال املدفوع

25,432,309-دفعات على ح�صاب الزيادة يف راأ�ص املال

7,974,1027,233,180الحتياطي القانوين

482,909462,614احتياطي خماطر م�صرفية عامة

رباح املدورة 4,295,4452,058,976الأ

62,752,45658,707,346جمموع حقوق امللكية

278,172,576308,069,719جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

ردن لعام 2013 مل تكن متوفرة بعد عند اإ�سدار الدليل.  *  قائمة املركز املايل ل�سيتي بنك ن.اأ - الأ
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ول 2011 و2012* ردن لل�سنوات املنتهية يف 31 كانون الأ قائمة الدخل ل�سيتي بنك ن.اأ - الأ

20122011دينار اأردين

ت
دا

را
ي

لإ
ا

11,367,0738,078,474الفوائد الدائنة 

(2,435,354)(3,048,815)الفوائد املدينة

8,318,2585,643,120�سايف اإيرادات الفوائد

1,710,4501,353,182�صايف اإيرادات العمولت

10,028,7086,996,302�سايف اإيرادات الفوائد والعمولت

3,409,6042,728,171اأرباح عمالت اأجنبية

34,213(59,000))خ�صائر( اأرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

9,760435,746اأرباح بيع موجودات مالية بالتكلفة املطفاأة

314,143288,750اإيرادات اأخرى

13,703,21510,483,182اإجمايل الدخل

ت
فا

و
ر

�س
مل
ا

3,050,7682,678,036نفقات املوظفني

413,791550,890مكافاآت املوظفني

2,116,251-خم�ص�ص تدين الت�صهيالت الئتمانية املبا�صرة

171,132155,064اإ�صتهالك ممتلكات ومعدات

2,647,8353,089,791م�صاريف اإدارية وعمومية

-10,470خ�صائر بيع ممتلكات ومعدات

6,293,9968,590,032اإجمايل امل�ساريف

ة
ن
�س

ل
 ا

ل
خ

د

7,409,2191,893,150الربح لل�سنة قبل �سريبة الدخل

(589,859)(2,352,557)ينزل: �صريبة الدخل لل�صنة

5,056,6621,303,291الربح لل�سنة

ردن النت�سار اجلغرايف لفروع البنك داخل الأ

الفرع الرئي�سي

ال�سمي�ساين

مري �ساكر بن زيد 29 �سارع الأ

فرع عبدون

عبدون

27 �سارع القاهرة

ردن لعام 2013 مل تكن متوفرة بعد عند اإ�سدار الدليل.  *  قائمة الدخل ل�سيتي بنك ن.اأ - الأ





20� دليل البنوك العاملة في االردن 2014

العثماين،  البنك  اإىل  تاريخه  ردن ويرجع  الأ ول يف  الأ البنك  ت�سارترد هو  �ستاندرد  بنك   -

الذي تاأ�س�ض يف عام 1925.

ردن عام 2000. - قام بنك �ستاندرد ت�سارترد ب�سراء بنك اي.ان.زد كرندليز يف الأ

�سافة اإىل ال�سركات الكربى واملوؤ�س�سات   فراد بالإ - يقدم بنك �ستاندرد ت�سارترد خدماته لاأ

املالية.

- يتمتع بنك �ستاندرد ت�سارترد بوجود فروع له يف كل من مدينة عمان واربد والعقبة. 

ال�سيد اأحمد اأبو عيده

قليمي املدير الإ



210

دارة التنفيذية الإ

ال�سيد اأحمد اأبو عيده

املدير القليمي

ال�سيد فا�سكن اأجميان

مدير دائرة ال�صركات الكربى واخلزنة

ال�سيد �سامر حنا

فراد مدير اأول وحدة الأ

كاتيا كريكوريان

مديرة الدائرة القانونية والمتثال

ال�سيد اأيا�س خواجا

مدير دائرة العمليات

ال�سيدة نورا ق�سطنطني

مديرة املوارد الب�صرية

ال�سيدة رزان الهنداوي

مديرة �صوؤون ال�صركة 

عدد املوظفني و امل�ستخدمني كما يف نهاية عام 2013

ردن 208 موظف يف نهاية عام 2013. بلغ عدد موظفي بنك �صتاندرد ت�صارترد – الأ

اأهم اخلدمات التي يقدمها البنك 

تي:-  فراد وقطاع ال�صركات، وهي كالآ ردن العديد من اخلدمات لقطاع الأ يقدم بنك �صتاندرد ت�صارترد – الأ

فراد:   قطاع الأ

�صافة اإىل اخلدمات  مان. بالإ احل�صابات ال�صخ�صية، ح�صابات ال�صركات ال�صغرية و املتو�صطة، القرو�ص ال�صخ�صية، البطاقات الئتمانية و خزائن الأ

لكرتونية امل�صرفية،  خدمات  يل، اخلدمات الإ خرى على احل�صابات و التي تت�صمن: ك�صوفات احل�صاب، احلوالت، ال�صيكات، بطاقات ال�صحب الآ الأ

تنبيهات الر�صائل الق�صرية. 

  قطاع ال�سركات:

�صافة  متويل التجارة اخلارجية )على �صبيل املثال: اعتمادات،كفالت،بوال�ص،تبليغ،تعزيز،خ�صم فواتري، متويل(، ت�صهيالت قرو�ص وجاري مدين بالإ

اإىل خدمات )على �صبيل املثال: ح�صابات جارية، حت�صيل �صيكات، حوالت، اخلدمات امل�صرفية عرب النرتنت(.
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ول  لل�سنوات 2011و 2012 و2013 ردن كما يف 31 كانون الأ قائمة املركزي املايل لبنك �ستاندرد ت�سارترد – الأ

201320122011دينار اأردين

ت
دا

و
ج��

و
مل
ا

83,681,65555,704,60430,174,244نقد واأر�صدة لدى البنك املركزي

108,468,693110,821,02696,724,338اأر�صدة لدى بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية

26,233,00020,319,80011,050,190ودائع لدى بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية

11,173,7765,910,4081,280,103م�صتقات اأدوات مالية

145,682,188168,916,193160,321,631ت�صهيالت ائتمانية مبا�صرة - بال�صايف

111موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

126,438,044120,076,951144,958,469موجودات مالية بالتكلفة املطفاأة

3,957,5083,916,1824,204,216ممتلكات ومعدات - بال�صايف

330,785337,8521,975,385موجودات �صريبية موؤجلة

7,550,5248,549,45718,390,840موجودات اأخرى

513,516,174494,552,474469,079,417جمموع املوجودات

ي
�س

ي
ئ
ر

ل
 ا

ز
ك

ر
مل
 ا

ق
و

ق
ح

و
ت 

با
و

طل
مل
ا

55,618,48662,695,27543,498,919ودائع بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية

330,865,924312,166,390307,185,198ودائع عمالء

10,224,99114,992,15012,485,999تاأمينات نقدية

11,173,7765,910,4081,280,103م�صتقات اأدوات مالية

889,793997,3662,757,534خم�ص�صات متنوعة

-6,389,6184,555,088خم�ص�ص �صريبة الدخل

13,122,60510,980,19616,942,924مطلوبات اأخرى

428,285,193412,296,873384,150,677جمموع املطلوبات

61,433,00061,433,00061,433,000راأ�ص املال املدفوع

12,320,82610,646,9219,195,983الحتياطي القانوين

475,275475,275475,275الحتياطي الختياري

1,334,0841,657,1771,549,097احتياطي املخاطر امل�صرفية العامة

9,667,7968,043,22812,275,385اأرباح مدورة

85,230,98182,255,60184,928,740جمموع حقوق املركز الرئي�سي

513,516,174494,552,474469,079,417جمموع املطلوبات وحقوق املركز الرئي�سي
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ول 2011 و 2012 و 2013 ردن لل�سنوات املنتهية يف 31 كانون الأ قائمة الدخل ال�سامل لبنك �ستاندرد ت�سارترد - الأ

201320122011دينار اأردين

ت
دا

را
ي

لإ
ا

24,710,99223,107,85121,930,059الفوائد الدائنة 

(5,683,225)(5,953,251)(7,648,787)الفوائد املدينة

17,062,20517,154,60016,246,834�سايف اإيرادات الفوائد

7,532,6397,361,3448,820,663�صايف اإيرادات العمولت

24,594,84424,515,94425,067,497�سايف اإيرادات الفوائد والعمولت

7,550,8614,498,5223,388,308اأرباح عمالت اأجنبية

1,831,3802,075,0672,294اإيرادات اأخرى

33,977,08531,089,53328,458,099اإجمايل الدخل

ت
فا

و
ر

�س
مل
ا

(6,580,324)(6,823,447)(6,884,215)نفقات املوظفني

(378,118)(420,423)(553,908)اإ�صتهالكات

(8,597,433)(10,659,294)(10,934,725)م�صاريف اأخرى

(3,237,801)(380,273)1,240,533الفائ�ص يف )خم�ص�ص( تدين الت�صهيالت الئتمانية املبا�صرة

1,703,2842,239,397(105,727)خم�ص�صات متنوعة

(16,554,279)(16,580,153)(17,238,042)اإجمايل امل�سروفات
ة

ن
�س

ل
 ا

ل
خ

د

16,739,04314,509,38011,903,820الربح قبل ال�سريبة

(584,265)(6,882,519)(6,058,288)�صريبة الدخل

10,680,7557,626,86111,319,555الربح لل�سنة
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ردن النت�سار اجلغرايف لفروع البنك داخل الأ

فرع ال�سمي�ساين

ردن �ض.ب 926190 عّمان 11110 الأ

تلفون 5607201

فاك�ض 5654239

فرع الدوار ال�ساد�ض

ردن  �ض.ب 926190 عّمان 11110 الأ

تلفون 5508800

فاك�ض 5519361

فرع ال�سويفية

ردن �ض.ب 926190 عّمان 11110 الأ

تلفون 5826701

فاك�ض 5827167

فرع �سارع مكة

ردن �ض.ب 926190 عّمان 11110 الأ

تلفون 5542589

فاك�ض 5542583

فرع اربد

ردن �ض.ب 14 اربد 21110 الأ

تلفون 02/7242030

فاك�ض 02/7243375

فرع العقبة

ردن �ض.ب 16 العقبة 77110 الأ

تلفون 03/2013755

فاك�ض 03/2018340
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خدمات  امل�سرف  يقّدم  ال�سامل.  امل�سرف  بطابع  يتمّتع  اإقليمي  م�سرف  عوده  بنك   

التجاري،  امل�سرف  ون�ساطات  ال�سركات،  متويل  خدمات  منها  �ساملة  مالّية  ومنتجات 

ة. يف نهاية  عمال، واخلدمات امل�سرفّية اخلا�سّ والعملّيات امل�سرفّية بالتجزئة، وم�سرف الأ

اأيلول 2013، بلغ اإجمايل موجودات بنك عوده 34.5 مليار دولر اأمريكي، وهو ناجٌم ب�سكٍل 

اأمواله  29.5 مليار دولر اأمريكي، فيما ارتفعت  خا�ّض عن ازدياد الودائع التي و�سلت اإىل 

5600 موّظف،  املجموعة، فيفوق  اأّما عدد موّظفي  اأمريكي.  2.7 مليار دولر  اإىل  ة  اخلا�سّ

فيما ت�سّم قاعدة م�ساهميه اأكرث من 2500 حامل ح�س�ض �سائعة و/اأو �سهادات اإيداع متّثل 

ح�س�ساً �سائعة.

بنك عوده هو يف طليعة امل�سارف اللبنانّية ويتّم ت�سنيفه يف قائمة املجموعات امل�سرفّية 

يداع ال�سادرة عنه  إّن اأ�سهمه ُمدرجة يف بور�سة بريوت، كما اأّن �سهادات الإ وىل. وا قليمّية الأ الإ

ُمدرجة يف كّل من بور�سة بريوت وبور�سة لندن.

ال�سيد يو�سف علي الن�سور

قليمي املدير الإ



216

دارة التنفيذية الإ

ال�سيد يو�سف علي الن�سور

قليمي املدير الإ

ال�سيد �سامر اإبراهيم العالول

نائب مدير اإقليمي

عدد املوظفني و امل�ستخدمني كما يف نهاية عام 2013

ردن( 240 موظف يف نهاية عام 2013. بلغ عدد موظفي بنك عودة )فروع الأ

اأهم اخلدمات التي يقدمها البنك 

ردن( العديد من اخلدمات كما هو مبني اأدناه: يقدم بنك عودة )فروع الأ

فراد اخلدمات امل�سرفية لالأ

  احل�سابات 

جل. ح�صاب التوفري، احل�صاب اجلاري، ح�صاب الرواتب، ح�صاب الوديعة لأ

  القرو�س 

 Personal Loans/القرو�ص ال�صخ�صية -

 Home loans /القرو�ص العقارية -

 Car Loans / قرو�ص املركبات -

General Loans / قر�ص �صراء �صلعة -

  البطاقات 

-Visa/MasterCard Classic بطاقة فيزا/ ما�صرتكارد الكال�صيكية -

Visa/MasterCard Gold/بطاقة فيزا/ ما�صرتكارد الذهبية -

 Visa Platinum/بطاقة فيزا البالتينية -

 MasterCard Titanium / بطاقة ما�صرتكارد تيتانيوم -

 MasterCard Cedar Miles  / )و�صط - بطاقة ما�صرتكارد )طريان ال�صرق الأ
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MasterCard Cedar Miles Platinum /و�صط( البالتينية - بطاقة ما�صرتكارد )طريان ال�صرق الأ

Horizon  MasterCard / بطاقة ما�صرتكارد هورايزون -

 MasterCard Business Card  / بطاقة ما�صرتكارد اأعمال -

اخلدمات امل�سرفية لل�سركات

عرب فريق اخلدمات امل�صرفية لل�صركات من املوظفني املتخ�ص�صني، ن�صع بني اأيديكم جمموعة كبرية من برامج التمويل امل�صّممة خ�صي�صًا 

لتلبية احتياجات جميع العمالء، اإىل جانب اخلدمات امل�صرفية املعتادة لل�صركات، مبا يف ذلك:

  الت�صهيالت املقدمة لراأ�ص املال العامل.

�صول الثابتة، والنفقات الراأ�صمالية للم�صاريع املختلفة. عمال التجارية اأو تو�صعتها، وامتالك الأ   ت�صهيالت لتاأ�صي�ص امل�صاريع والأ

  ت�صهيالت متويل العقود لتمويل املناق�صات اخلا�صة بالعمالء، من خالل تقدمي خطابات ال�صمان الالزمة لإمتام العقود.

  منتجات التمويل التجاري وخدمات اإدارة النقد.

ردن، برامج متويل متخ�ص�صة مثل: �صافة اإىل اخلدمات امل�صرفية التقليدية، يقدم بنك عوده عرب �صبكة فروعه يف الأ بالإ

  قرو�ص  التجمع البنكي

  متويل امل�صاريع

م   التمويل املنظَّ

اخلزينة واأ�سواق راأ�س املال:

  اأ�سواق �سرف العمالت

جلة من اأجل التحوُّط �صد  �صافة اإىل العقود الآ جنبية الفورية بالإ ردن لعمالئه خدمة التداول يف اأ�صواق �صرف العمالت الأ يقّدم بنك عوده الأ

خماطر تقّلباتها.

  اأ�سواق املعادن النفي�سة

ة وب�صكل فوري. ردن لعمالئه اإمكانية الجّتار بالذهب والف�صّ يوّفر بنك عوده الأ

  اأ�سواق امل�ستقات املالية

غرا�ص التحوُّط �صد اأّي تقّلبات يف ال�صوق، وي�صمل ذلك اخليارات واملقاي�صة. ردن لعمالئه التداول مبنَتجات مالية لأ يتيح بنك عوده الأ

�سهم وال�سندات وراق املالية – الأ   اأ�سواق الأ

قليمية والدولية. وراق املالية الإ �صهم وال�صندات يف اأ�صواق الأ ردن لعمالئه فر�صة التداول يف الأ مينح بنك عوده الأ

مني   خدمات احلفظ الأ

امل�صتحقة،  التوزيعــات  مانات، وحتــ�صيل  الأ مني، مبا يف ذلك حفظ  الأ ردن لعمالئه جمموعة متنوعة من خدمات احلفظ  الأ يوّفر بنك عوده 

والت�صويت بالوكالة. 
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ول لل�سنوات 2011 و2012 و2013 ردن( كما يف 31 كانون الأ قائمة املركز املايل لبنك عودة )فروع الأ

201320122011دينار اأردين

ت
دا

و
ج��

و
مل
ا

60,455,25786,632,64141,054,757نقد واأر�صدة لدى بنوك مركزية

64,976,69993,762,68182,466,848اأر�صدة لدى بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية

15,573,546--قرو�ص للبنوك

خر --24,000موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ال�صامل الآ

352,657,917301,313,430275,037,774ت�صهيالت ائتمانية مبا�صرة - بال�صايف

318,498,362234,001,775299,262,435موجودات مالية بالكلفة املطفاأة

-25,001,02262,024,243موجودات مالية مرهونة

12,636,89310,820,60710,047,516ممتلكات ومعدات - بال�صايف

304,503171,115122,943موجودات غري ملمو�صة

3,508,3041,659,7911,281,622موجودات �صريبية موؤجلة

43,092,90332,548,99626,186,194موجودات اأخرى

881,155,860822,935,279751,033,635جمموع املوجودات

ني
م

ه
سا

�
مل
 ا

ق
و

ق
ح

و
ت 

با
و

طل
مل
ا

104,867,33196,847,84370,287,646ودائع بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية

599,248,363542,134,340564,525,037ودائع عمالء

46,368,02930,215,13131,944,794تاأمينات نقدية

-18,686,55159,654,893اأموال مقرت�صة

5,956,7664,026,2724,623,402خم�ص�ص �صريبة الدخل

14,746,52810,850,86211,115,385مطلوبات اأخرى

789,873,568743,729,341682,496,264جمموع املطلوبات

50,000,00050,000,00050,000,000راأ�ص املال املدفوع

7,812,0036,080,3774,549,167الحتياطي القانوين

3,300,0003,000,0003,000,000احتياطي املخاطر امل�صرفية العامة

30,170,28920,125,56110,988,204اأرباح مدورة

91,282,29279,205,93868,537,371جمموع حقوق امللكية

881,155,860822,935,279751,033,635جمموع املطلوبات وحقوق امللكية
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ول 2011 و2012 و2013 ردن( لل�سنوات املنتهية يف 31 كانون الأ قائمة الدخل ال�سامل لبنك عودة )فروع الأ

201320122011دينار اأردين

ت
دا

را
ي

لإ
ا

56,376,96646,675,70740,448,932الفوائد الدائنة 

(20,252,645)(23,172,241)(30,160,723)الفوائد املدينة

26,216,24323,503,46620,196,287�سايف اإيرادات الفوائد

4,730,5574,270,6384,782,382�صايف اإيرادات العمولت

30,946,80027,774,10424,978,669�سايف اإيرادات الفوائد والعمولت

1,909,4871,799,4491,659,305اأرباح عمالت اأجنبية

6,8598,12248,912اإيرادات اأخرى

32,863,14629,581,67526,686,886اإجمايل الدخل

ت
فا

و
ر

�س
مل
ا

4,884,3264,502,5864,099,779نفقات املوظفني

1,459,6631,058,931823,214اإ�صتهالكات واإطفاءات

3,497,8913,208,0642,918,906م�صاريف اأخرى

5,705,0005,500,0005,200,000خم�ص�ص تدين الت�صهيالت الئتمانية املبا�صرة

15,546,88014,269,58113,041,899اإجمايل امل�سروفات
ة

ن
�س

ل
 ا

ل
خ

د

17,316,26615,312,09413,644,987الربح قبل ال�سرائب

5,239,9124,643,5274,093,496�صريبة الدخل

12,076,35410,668,5679,551,491الربح لل�سنة
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ردن النت�سار اجلغرايف لفروع البنك داخل الأ

دارة العامة الإ

بناية 26، �سارع �سليمان النابل�سي، العبديل، عّمان

ردن �ض.ب 840006 عّمان 11184 الأ

هاتف 4604000 

فاك�ض 4680015 

E-mail
contactus.jordan@banqueaudi.com

فرع العبديل )الفرع الرئي�سي(

بناية 26، �سارع �سليمان النابل�سي، العبديل، عّمان

هاتف  4604010

فاك�ض  5604719

فرع ال�سمي�ساين

جمّمع �ساح، �سارع ال�سريف عبد احلميد �سرف، ال�سمي�ساين، 

عّمان

هاتف5606020 

فاك�ض 5604545

فرع اخلالدي

اأجنحة اإبن خلدون، �سارع اإبن خلدون، الدّوار الثالث، جبل 

عّمان، عّمان

هاتف 4648834

فاك�ض 4648835

فرع فندق لو رويال

جمّمع فندق لو رويال، �سارع زهران، الدّوار الثالث، جبل عّمان، 

عّمان

هاتف 4604004

فاك�ض 4680010

فرع مّكة مول

ر�سي – املدخل الرئي�سي، �سارع  جمّمع مّكة مول، الطابق الأ

مّكة، عّمان

هاتف 5518736 

فاك�ض 5518724

فرع جبل احل�سني

جمّمع احل�سيني، �سارع خالد بن الوليد، دّوار فرا�ض، جبل 

احل�سني، عّمان

هاتف 5605252

فاك�ض 5604242

فرع ال�سويفّية

جمّمع الينبوع ، �سارع عبد الرحيم احلاج حمّمد، ال�سويفّية، 

عّمان

هاتف 5865432

فاك�ض 5853185

فرع عبدون

جممع مو�سى ناخو التجاري، �سارع امللكة زين ال�سرف، عّمان

هاتف 5935597

فاك�ض 5935598

فرع �سارع املدينة املنورة 

مري، �سارع املدينة املنورة، عّمان جممع الأ

هاتف 5563850

فاك�ض 5563851

فرع وادي �سقرة

جممع �سقرة ، �سارع وادي �سقرة، عّمان

هاتف 5672227

فاك�ض 5652321

فرع دابوق

�سارع امللك عبد اهلل الثاين، بناية 179، عّمان

هاتف 5333305

فاك�ض 5332704

فرع اإربد

دوار القبة-�سارع فرا�ض العجلوين-جممع الب�سول 

التجاري،اإربد

هاتف 7261550

فاك�ض 7261660

فرع العقبة

مبنى درمي مول، �سارع ال�سريف ح�سني بن علي، العقبة

هاتف 2063200

فاك�ض 2063201
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ال�سيد كرو�سي اوهان�س زكريان

املدير العام

ردن يف عام 2004 وذلك يف م�سعى منه ملواكبة  افتتح بنك الكويت الوطني اأول فرع له يف الأ

ردن وتوفري اخلدمات حمليا لعماء جمموعة  وا�ستثمار الروابط الوثيقة بني الكويت والأ

واملوؤ�س�سات  ال�سركات  لت�سمل  بتو�سيع قاعدة عمائه  البنك  قام  اأعقاب ذلك،  الوطني. ويف 

فراد من ذوي املاءة املالية العالية. املحلية الكربى والأ

ردن على تطوير وطرح املزيد من خدماته التجزئة،  ويعكف بنك الكويت الوطني يف الأ

وحاليا لدى البنك ثاث فروع.

ردن ب�سورة وثيقة مع نظرائه يف �سبكة فروع الوطني  ويعمل بنك الكويت الوطني يف الأ

وتلبية  للحدود  العابرة  ب�سفقاتهم  يتعلق  فيما  لعمائه  الدعم  لتوفري  التابعة  و�سركاته 

خرى على �سعيد ال�ستثمارات العاملية. احتياجاتهم الأ

و�سط  كما يحظى الوطني باأعلى الت�سنيفات الئتمانية على م�ستوى منطقة ال�سرق الأ

من وكالت الت�سنيف العاملية املعتمدة والتي جتمع على اأن ت�سنيفها للبنك الوطني كاأف�سل 

امل�ستمر  والنمو  القوي  داء  الأ من  الطويل  �سجله  يعك�ض  و�سط  الأ ال�سرق  منطقة  يف  بنك 

دارة احلري�سة للمخاطر واملتانة  يرادات اإىل جانب جودة املوجودات والإ وتنويع م�سادر الإ

كرث اأمانا  املالية للبنك كذلك مت ت�سنيف الوطني �سمن اأكرث 50 م�سرفا اأمنا يف العامل والأ

يف العامل العربي.
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ال�سيد كرو�سي اوهان�س زكريان

املدير العام

ال�سيد اجمد عزيز ال�سواحلة

نائب  املدير العام

ال�سيد عمار ب�سري ال�سفدي

نائب  املدير  العام

عدد املوظفني و امل�ستخدمني كما يف نهاية عام 2013

ردن 103 موظف يف نهاية عام 2013. بلغ عدد موظفي بنك الكويت الوطني – الأ

اأهم اخلدمات التي يقدمها البنك 

فراد، اإ�صافة اإىل خدمات التمويل التجاري ،  ردن لعمالئه طيفا وا�صعا من اخلدمات واملنتجات امل�صرفية لل�صركات والأ يوفر بنك الكويت الوطني –الأ

ردن  فريقا متمر�صا من مدراء عالقات العمالء يتمتعون بقدرات كبرية على �صعيد تطوير وتوفري حلول م�صرفية معدة وفقا لحتياجات  وي�صم فرع الأ

ومتطلبات العمالء.
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ول لل�سنوات 2011 و2012 و2013 ردن كما يف 31  كانون الأ قائمة املركز املايل لبنك الكويت الوطني - الأ

201320122011دينار اأردين

ت
دا

و
ج��

و
مل
ا

ردين 30,370,19544,080,51547,570,609نقد واأر�صدة لدى البنك املركزي الأ

55,895,05147,315,90742,161,365اأر�صدة لدى بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية

51,535,06060,933,70063,287,711ت�صهيالت ائتمانية مبا�صرة بال�صايف

142,926,041152,158,292135,735,371موجودات مالية بالتكلفة املطفاأة

1,413,9561,550,2691,814,099ممتلكات ومعدات بال�صايف

24,42332,76243,870موجودات غري ملمو�صة

6,821,6505,610,2412,348,824موجودات اأخرى

288,986,376311,681,686292,961,849جمموع املوجودات

ني
م

ه
سا

�
مل
 ا

ق
و

ق
ح

و
ت 

با
و

طل
مل
ا

76,091,47081,170,782115,049,509ودائع بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية

128,275,253149,554,75299,849,909ودائع عمالء

5,294,3115,891,0035,157,505تاأمينات نقدية

2,077,3611,515,3361,325,971خم�ص�ص �صريبة الدخل

1,667,9642,074,2912,687,886مطلوبات اأخرى

213,406,359240,206,164224,070,780جمموع املطلوبات

50,000,00050,000,00050,000,000راأ�ص املال املدفوع

3,993,7493,356,9862,965,971احتياطي قانوين

924,744924,744924,744احتياطي خماطر م�صرفية عامة

20,661,52417,193,79215,000,354اأرباح مدورة

75,580,01771,475,52268,891,069جمموع حقوق امللكية

288,986,376311,681,686292,961,849جمموع املطلوبات وحقوق امللكية
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ول 2011 و2012 و2013 ردن لل�سنوات املنتهية يف 31  كانون الأ قائمة الدخل ال�سامل لبنك الكويت الوطني – الأ

201320122011دينار اأردين

ت
دا

را
ي

لإ
ا

17,483,52412,171,92110,725,755الفوائد الدائنة 

(2,778,622)(3,932,635)(6,530,616)الفوائد املدينة

10,952,9088,239,2867,947,133�سايف اإيرادات الفوائد

848,5961,018,230978,772�صايف اإيرادات العمولت

11,801,5049,257,5168,925,905�سايف اإيرادات الفوائد والعمولت

789,522609,975600,995اأرباح عمالت اأجنبية

-10,28310,601اإيرادات اأخرى

12,601,3099,878,0929,526,900اإجمايل الدخل لل�سنة

ت
فا

و
ر

�س
مل
ا

2,443,8442,528,6162,505,969نفقات املوظفني

322,577375,898783,308اإ�صتهالكات واطفاءات

2,047,8451,999,9252,166,628م�صاريف اأخرى

1,419,4181,063,500520,075خم�ص�ص تدين الت�صهيالت الئتمانية املبا�صرة

6,233,6845,967,9395,975,980اإجمايل امل�سروفات

ة
ن
�س

ل
 ا

ل
خ

د

6,367,6253,910,1533,550,920الربح قبل ال�سرائب

2,263,1301,325,7001,234,250�صريبة الدخل

4,104,4952,584,4532,316,670الربح لل�سنة

ردن النت�سار اجلغرايف لفروع البنك داخل الأ

املركز الرئي�سي 

�سارع عبد الرحيم احلاج حممد بناية بازا رقم 70

�ض ب 941297 عمان 11194

هاتف 5800400 

فاك�ض 5800441 

فرع ال�سويفية

�سارع عبد الرحيم احلاج حممد بناية بازا رقم 70

�ض ب 941297 عمان 11194

هاتف 5800444 

فاك�ض 5800440 

فرع ال�سمي�ساين

�سارع  ال�سريف عبد احلميد �سرف

�ض ب 941297 عمان 11194

هاتف 5608800

فاك�ض 5608811

فرع عبدون

�سارع �سعد عبده �سموط

�ض ب 941297 عمان 11194

هاتف 5902333

فاك�ض 5902320
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إدارة البنك حتر�ض  بنك لبنان و املهجر قد تاأ�س�ض يف لبنان عام 1951 و منذ ذلك احلني وا

وىل من خال  ول يف لبنان ويف م�ساف البنوك الأ كل احلر�ض على و�سع البنك يف املركز الأ

افتتاح  ردن حيث مت  الأ اإىل  لبنان ويف اخلارج و�سول  التابعة يف  و�سركاته  بفروعه  التو�سع 

ردن  ردن عام 2004 حيث وا�سل البنك انت�ساره يف الأ قليمية و اأول فرع للبنك يف الأ دارة الإ الإ

ن ومن املخطط له افتتاح خم�سة فروع اأخرى يف كافة مناطق  ومت افتتاح )12( فرع حتى الآ

اململكة. 

�سرتاتيجية  الإ خطته  ردن  الأ  – املهجر  و  لبنان  بنك  و�سع  هداف  الأ هذه   ولتحقيق 

عوام )2010-2015( حيث اأكد البنك على ر�سالته، وروؤيته يف ظل القيم التي حتكم عمله  لاأ

لغاياته  للو�سول  البنك  �سيتبعها  التي  املنهجية  وال�سيا�سات  امل�ستقبلية  هداف  الأ ر�سم  مع 

املن�سودة.

البنك  ي�سعى  والتي  ردن  الأ واملهجر يف  لبنان  لبنك  �سرتاتيجية  الإ املرتكزات  اأهم   ومن 

اأعمال البنك وجودة  لتحقيقها على املدى املتو�سط والبعيد حتقيق منو م�ستدام يف حجم 

ن�سطة واخلدمات وتر�سيخ مفهوم العميل  موجوداته وزيادة احل�سة ال�سوقية يف خمتلف الأ

إدارة العاقات الذي يهدف يف حم�سلته النهائية اإىل  على قمة اأولوياتنا من خال تطبيق ا

الدكتور عدنان العرج

قليمي املدير الإ
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على درجات ر�سا العماء والولء الدائم للبنك من خال املحافظة على العماء  الو�سول لأ

احلاليني وا�ستقطاب عماء جدد.

ردن جاهدة لتفعيل دور البنك داخل  قليمية يف الأ دارة الإ  ول�سمان منو البنك ت�سعى الإ

واملهجر  لبنان  بنك  جمموعة  إدارة  ا منهجية  مع  تتفق  مبنهجية  ردين  الأ امل�سريف  القطاع 

ردين  حيث قامت بتطوير منتجات بنكية حديثة مبا يتنا�سب مع احتياجات ال�سوق املحلي الأ

ردن مبفهوم جديد للخدمة ال�ساملة و بوقت قيا�سي. مزودين العماء داخل الأ

للعماء من  املقدمة  البنك على رفع م�ستوى اخلدمة  إدارة  ا تعمل  اأخرى  ناحية   ومن 

ال�سرورية  و  الكاملة  املعرفة  لكت�ساب  تاأهيله  و  املتوا�سل  البنكي  الكادر  تدريب  خال 

لارتقاء مب�ستوى اخلدمة املقدمة و ال�ستمرار يف عمليات تدريب وتطوير العاملني. 

دارة التنفيذية الإ

عرج الدكتور عدنان الأ

قليمي املدير الإ

ال�سيد عدنان ال�سالخ

دارة العامة – بريوت م�صت�صار الإ

ال�سيد م�سر الكردي

قليمي – ائتمان م�صاعد املدير الإ

ال�سيد مهند البلبي�سي

قليمي – مالية م�صاعد املدير الإ



22� دليل البنوك العاملة في االردن 2014

عدد املوظفني و امل�ستخدمني كما يف نهاية عام 2013

ردن( 364 موظف يف نهاية عام 2013. بلغ عدد موظفي بنك لبنان واملهجر )فروع الأ

اأهم اخلدمات التي يقدمها البنك 

يقدم بنك لبنان واملهجر العديد من اخلدمات كما هو مبني اأدناه:

  برنامج دارتي اخلا�ص بال�صقق:

- قر�ص ي�صل لغاية 500 األف دينار 

- فرته الت�صديد )1-25( �صنة 

    برنامج مكتبي القر�ص املخ�ص�ص ل�صراء مكاتب: 

- قر�ص ي�صل لغاية 250 األف دينار 

- فرتة الت�صديد )1-8( �صنوات 

  برنامج القرو�ص ال�صخ�صية

- متويل لغاية 30 الف دينار

- فرتة الت�صديد )1-8( �صنوات 

  برنامج القرو�ص ال�صخ�صية مقابل رهن اأرا�صي خالية من البناء اأو رهن عقار قائم:

- قر�ص ي�صل لغاية 250 األف دينار 

- فرتة الت�صديد )1-8( �صنوات 

  برنامج القرو�ص ال�صخ�صية مقابل رهن �صيارة

- قر�ص ي�صل لغاية 50 األف دينار 

- فرتة الت�صديد )1-6( �صنوات 

- فئات ال�صيارات املقبولة ك�صمانة: ال�صيارات اجلديدة وامل�صتعملة بدءًا من موديالت 1995.

  برنامج مهنتي

- قر�ص ي�صل لغاية 40 األف دينار 

- فرتة الت�صديد )1-5( �صنوات 

  برنامج �صيارتي )قرو�ص ال�صيارات(

- قر�ص ي�صل لغاية 150 األف دينار 

- فرتة الت�صديد )1-6( �صنوات 

  البطاقات الئتمانية

مزايا البطاقات الئتمانية

نرتنت. - قبول البطاقة حمليًا و دوليًا لل�صحب النقدي وامل�صرتيات كما على الإ

- حماية ق�صوى مع تقنية ال�صريحة الذكية.

- فرتة ال�صماح ت�صل اإىل )45( يوما “15 يوم بعد انتهاء الدورة” علما اأن تاريخ بدء الدورة للبطاقة هو )27( من كل �صهر. 
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- الفائدة: ٪1.75-1.5

- خدمة )sms( جمانية على العمليات كافة وعند اإغالق دورة البطاقة. 

- خدمة )pull sms( جمانية متكنك من معرفة �صقف البطاقة، الر�صيد املتوفر واحلايل، الدفعة امل�صتحقة،جمموع احلركات العالقة، اخر دفعة 

مت �صدادها و اخر حركتني متتا على البطاقة.

لكرتوين ال�صخ�صي، يتم تفعيلها بناًء على طلب العميل.  - خدمة التحّكم بالعمليات وبر�صيد نهاية الدورة والق�صط امل�صتحق على الربيد الإ

- خدمة ال�صتعالم على البطاقة من خالل النرتنت.

- خدمة على مدار ال�صاعة على الرقم املوجود على البطاقة 65680929 )962+(، اأما خالل اأوقات الدوام الر�صمي فيمكن ال�صتعانة مبركز اخلدمة 

الهاتفية 65001222 )962+( ولغاية ال�صاعة العا�صرة لياًل لال�صتعالم عن اأي خدمة م�صرفية. 

- ن�صب �صداد  �صهرية متفاوتة ح�صب اإختياركم. 

�صا�صية.  - ميكن طلب بطاقات تابعة للبطاقة الأ

- تاأمني على احلياة للر�صيد اجلاري. 

- �صقف اأعلى قابل للتعديل لال�صتعمال اليومي وال�صهري. 

لكرتوين اخلا�ص بالعميل.  - ك�صف ح�صاب �صهري ير�صل بالربيد على العنوان الإ

.3d-secure الت�صوق بامان عرب النرتنت با�صتخدام خدمة -

- متديد الكفالة على امل�صرتيات مبا يف ذلك امل�صرتيات التي متت عن طريق �صبكة النرتنت والهدايا املقدمة مع امل�صرتيات.

- امكانية دخول جمانية اىل اف�صل �صالت كبار الزوار  يف ال�صرق الو�صط حلاملي بطاقات بلوم بالتينوم و تيتانيوم.
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ول لل�سنوات 2011 و2012* ردن( كما يف 31 كانون الأ قائمة املركز املايل لبنك لبنان واملهجر )فروع الأ

20122011دينار اأردين

ت
دا

و
ج��

و
مل
ا

48,177,00534,210,023نقد واأر�صدة لدى بنوك مركزية

82,171,37519,593,965اأر�صدة لدى بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية

5,000,0005,000,000اإيداعات لدى بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية

47,756,68016,777,436موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

300,105,821258,089,976ت�صهيالت ائتمانية مبا�صرة - بال�صايف

145,851,907206,597,057موجودات مالية بالكلفة املطفاأة

-55,500,000موجودات مالية مرهونة

16,347,48315,501,015ممتلكات ومعدات - بال�صايف

69,77790,256موجودات غري ملمو�صة، بال�صايف

8,026,3337,466,054موجودات اأخرى

709,006,381563,325,782جمموع املوجودات

ني
م

ه
سا

�
مل
 ا

ق
و

ق
ح

و
ت 

با
و

طل
مل
ا

42,747,20011,616,386ودائع بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية

463,388,143441,319,758ودائع عمالء

36,660,41925,618,249تاأمينات نقدية

85,454,76415,000,000اأموال مقرت�صة

3,114,0402,750,645خم�ص�ص �صريبة الدخل

7,151,1676,057,936مطلوبات اأخرى

638,515,733502,362,974جمموع املطلوبات

50,000,00050,000,000راأ�ص املال املدفوع

5,099,7173,783,433احتياطي قانوين

2,350,0002,173,550احتياطي خماطر م�صرفية عامة

13,040,9315,005,825اأرباح مدورة

70,490,64860,962,808جمموع حقوق امللكية

709,006,381563,325,782جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

ردن( لعام 2013 مل تكن متوفرة بعد عند اإ�سدار الدليل.  * قائمة املركز املايل لبنك لبنان واملهجر )فروع الأ
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ول لل�سنوات 2011 و2012* ردن( كما يف 31 كانون الأ قائمة الدخل ال�سامل لبنك لبنان واملهجر )فروع الأ

20122011دينار اأردين

ت
دا

را
ي

لإ
ا

42,653,30633,852,359الفوائد الدائنة

(16,775,448)(22,580,614)الفوائد املدينة

20,072,69217,076,911�سايف اإيرادات الفوائد

2,487,7971,964,126�صايف اإيرادات العمولت

22,560,48919,041,037�سايف اإيرادات الفوائد والعمولت

454,316529,204اأرباح عمالت اأجنبية

(920,785)1,464,966اأرباح )خ�صائر( موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

-580,555اأرباح بيع موجودات مالية بالكلفة املطفاأة

343,358388,777اإيرادات اأخرى

25,403,68419,038,233اإجمايل الدخل

ت
فا

و
ر

�س
مل
ا

(3,931,638)(4,737,382)نفقات املوظفني

(1,365,215)(1,536,275)اإ�صتهالكات واطفاءات

(2,461,663)(3,363,138)م�صاريف اأخرى

(2,022,099)(2,599,049)خم�ص�ص تدين الت�صهيالت الئتمانية املبا�صرة

-(5,000)خم�ص�صات متنوعة

(9,780,615)(12,240,844)اإجمايل امل�سروفات

ة
ن
�س

ل
 ا

ل
خ

د

13,162,8409,257,618الربح قبل ال�سرائب

(3,153,718)(3,635,000)�صريبة الدخل

9,527,8406,103,900الربح لل�سنة

ردن( لعام 2013 مل تكن متوفرة بعد عند اإ�سدار الدليل.  * قائمة الدخل ال�سامل لبنك لبنان واملهجر )فروع الأ
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ردن النت�سار اجلغرايف لفروع البنك داخل الأ

قليمية )عمان( دارة الإ الإ

�سارع ال�سريف عبد احلميد �سرف – بناية 18

ردن �ض.ب 1 93032 ال�سمي�ساين- عمان 11193- الأ

هاتف 5001200 )6-962( فاك�ض 5677177 )962-6(

BLMJ :مركز خدمة الزبائن: 5001222 )6-962( رويرت

BLOMJOAM         : رمز ال�سويفت

blommail@blom.com.jo :بريد اإلكرتوين

www.blombank.jo :موقع اإلكرتوين

فرع ال�سمي�ساين

�سارع ال�سريف عبد احلميد �سرف – بناية 18

ردن �ض.ب 1 93032 ال�سمي�ساين- عمان 93 111 - الأ

هاتف 5001200 )962-6(

فاك�ض 5605652 )962-6(

 shmeisani@blom.com.jo بريد اإلكرتوين

مدير فرع: ال�سيد مهند يون�ض

فرع الوحدات

مري ح�سن - اأم احلريان - بناية 453 �سارع الأ

ردن �ض.ب 110061 - عمان 10 111 الأ

هاتف 4750050 )962-6(

فاك�ض 4750055 )962-6(

wihdat@blom.com.jo بريد اإلكرتوين

إياد غيث مدير فرع: ال�سيد ا

فرع ال�سويفية

�سارع عبد الرحيم احلاج حممد – بناية 67

ردن �ض.ب 852112 - عمان 85 111 الأ

هاتف 5865527 )962-6(

فاك�ض 5865346 )962-6(

sweifieh@blom.com .jo بريد اإلكرتوين

مدير فرع: ال�سيد جمال مومني

فرع �سارع مكة

�سارع مكة – جممع احل�سيني – بناية 152

ردن �ض.ب 1191 – عمان 11821 الأ

هاتف 5503130 )962-6(

فاك�ض 5521347 )962-6(

mecca@blom.com.jo بريد اإلكرتوين

مدير فرع: ال�سيد عبد اجلواد العوي�سي

فرع اجلبيهة

20 �سارع ياجوز

ردن �ض.ب 2435 – عمان 11941 الأ

هاتف 5336653 )962-6(

فاك�ض 5336657 )962-6(

jubeiha@blom.com.jo بريد اإلكرتوين

مدير الفرع: ال�سيد عّمار �سعيدي

فرع اأربد

إربد - دوار القبة – �سارع امللك عبد اهلل الثاين ا

ردن إربد 21110 الأ �ض.ب 4345 ا

هاتف 7240006 )962-2(

فاك�ض 7240057 )962-2(

Irbid@blom.com.jo بريد اإلكرتوين

مدير الفرع:ال�سيد اأحمد �سبعان

فرع عبدون

مرية ب�سمة - جممع ع�سام اخلطيب – بناية 2 �سارع الأ

ردن �ض.ب 840317 عمان 11181 – الأ

هاتف 5929663 )962-6(

فاك�ض 5929662 )962-6(

abdoun@blom.com.jo بريد اإلكرتوين

مدير فرع: ال�سيد مروان �ساح

فرع وادي �سقرة

�سارع وادي �سقرة - جممع الرمي – بناية 244

ردن �ض.ب 942307 عمان 11193 – الأ

هاتف 5687333 )962-6(

فاك�ض 5687888 )962-6(

wadisaqra@blom.com.jo بريد اإلكرتوين

مدير فرع: ال�سيد عبد اهلل حمدان

فرع تاج مول

 عبدون - جممع تاج مول

 هاتف 5931912 )962-6( 

taj@blom.com.jo  بريد اإلكرتوين 

مدير فرع: ال�سيد اأو�ض طهبوب

فرع العبديل

 �سارع العبديل - بناية اجلوبة

 هاتف 5696566 )962-6(

 فاك�ض 5693955 )962-6(

abdali@blom.com.jo بريد اإلكرتوين

مدير فرع: ال�سيد عمر ابو ع�ساف

فرع العقبة

 �سارع ال�سريف �ساكر بن زيد

�ض.ب. 254 – العقبة 77110

هاتف 2019340 )962-3(

فاك�ض 2019318 )962-3(

aqaba@blom.com.jo بريد اإلكرتوين

مدير فرع: ال�سيد �سادي عادل الفاخوري

فرع الزرقاء

املنطقة احلرة – بوابة 1

هاتف 3823921 )962-5(

فاك�ض 3823931 )962-5(

مدير فرع: ال�سيد عاء اأحمد
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ال�سيد �سليمان اأبوخ�سر

قليمي بالوكالة املدير الإ

ردن بتاريخ 7 فرباير 2010 يف منطقة  مت افتتاح اأول فرع لبنك اأبو ظبي الوطني يف الأ

ال�سمي�ساين، عّمان.

ردن اإىل تقدمي اأرقى اخلدمات امل�سرفية واملنتجات  ي�سعى البنك من خال تواجده بالأ

املبتكرة لعمائه ح�سبما هو متوقع من الوحدات الدولية التابعة للبنك.

الثاين يف  بافتتاح فرعه  البنك  قام  ردنية،  الأ اململكة  البنك يف  اإ�سرتاتيجية  متا�سًيا مع 

وادي عبدون يف مايو من عام 2011 وفرعه الثالث يف منطقة خلدا يف العام 2013.

مارات العربية املتحدة ودول  ردن اإىل اأن تكون ج�سراً بني دولة الإ تهدف فروع البنك يف الأ

خرى، وذلك  ردنية وباد ال�سام من اجلهة الأ جمل�ض التعاون اخلليجي من جهة باململكة الأ

من خال جعلها البنك املف�سل جلميع الفر�ض التجارية وال�ستثمارية يف املنطقة.

ردن،  مارات العربية املتحدة يف الأ ردن جهودها على خدمة م�سالح دولة الإ تركز فروع الأ

املتحدة وبقية دول  العربية  مارات  الإ ردنية يف دولة  الأ وال�سركات  وكذلك م�سالح اجلالية 

جمل�ض التعاون اخلليجي.
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دارة التنفيذية  الإ

ال�سيد �سليمان خ�سر اأبو خ�سر

قليمي املدير الإ

منار ع�سام »اأحمد اأمني«

مدير خدمات التجزئة

ال�سيد رامي اأنطون معايعة

مدير تكنولوجيا املعلومات

ال�سيد عبد اهلل جري�س زريقات

مدير اخلزينة

مري ال�سيد اإبراهيم يو�سف الأ

املدير املايل

ال�سيد جمدي وا�سف �سعبان

مدير دائرة  املخاطر

عدد املوظفني و امل�ستخدمني كما يف نهاية عام 2013

ردن( 55 موظف يف نهاية عام 2013. بلغ عدد موظفي بنك اأبو ظبي الوطني )الأ

اأهم اخلدمات التي يقدمها البنك 

يقدم بنك اأبو ظبي الوطني العديد من اخلدمات من اأهمها:

ماراتي.   ح�صابات جارية بالعمالت املختلفة ومنها الدرهم الإ

جنبية. ردين والعمالت الأ جل، ودائع مربوطة بالدينار الأ   ح�صابات ودائع لأ

  قرو�ص �صخ�صية وقرو�ص �صكنية.

  بطاقة فيزا الئتمانية وبطاقة اخل�صم فيزا.

  �صيكات بنكية.

جنبية.   �صرف العمالت الأ

جل، متويل راأ�ص املال العامل، قرو�ص جممعة،    ت�صهيالت جتارية على �صكل جاري مدين، خ�صم الكمبيالت، القرو�ص التجارية، قرو�ص متو�صطة الأ

�صترياد والت�صدير، كفالت خطاب ال�صمان والدفع امل�صبق، وال�صيانة وال�صحن. قرو�ص دوارة، اعتمادات الإ

  خدمة ت�صويق املحافظ ال�صتثمارية. 
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ول لل�سنوات 2011 و2012 و2013 ردن( كما يف 31 كانون الأ قائمة املركز املايل لبنك اأبو ظبي الوطني  )فروع الأ

201320122011دينار اأردين

ت
دا

و
ج��

و
مل
ا

113,199,52435,774,52861,802,104نقد واأر�صدة لدى البنك املركزي

23,809,68024,230,75617,599,723اأر�صدة لدى بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية

6,885,72011,715,7792,025,100اإيداعات لدى بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية

88,490,84773,176,20154,888,732ت�صهيالت ائتمانية مبا�صرة

43,199,94135,318,00031,750,000موجودات مالية بالتكلفة املطفاأة

6,626,8376,646,6886,223,596ممتلكات ومعدات

153,504172,965115,696موجودات �صريبية موؤجلة

2,025,2451,575,2381,461,665موجودات اأخرى

284,391,298188,610,155175,866,616جمموع املوجودات

ي
�س

ي
ئ
ر

ل
 ا

ز
ك

ر
مل
 ا

ق
و

ق
ح

و
ت 

با
و

طل
مل
ا

48,957,5024,286,09132,909,637ودائع بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية

160,432,115117,958,94982,599,199ودائع عمالء

12,693,9947,311,9326,231,978تاأمينات نقدية

998,3181,342,658771,488خم�ص�ص �صريبة الدخل

476,674571,178385,652خم�ص�صات متنوعة

3,160,5951,916,090853,948مطلوبات اأخرى

226,719,198133,386,898123,751,902جمموع املطلوبات

50,000,00050,000,00050,000,000راأ�ص املال املدفوع

1,161,602795,901327,670احتياطي قانوين

1,069,762907,226682,603احتياطي املخاطر امل�صرفية العامة

5,440,7363,520,1301,104,441اأرباح مدورة

57,672,10055,223,25752,114,714جمموع حقوق املركز الرئي�سي

284,391,298188,610,155175,866,616جمموع املطلوبات وحقوق املركز الرئي�سي



23�

ول 2011 و2012 و2013 ردن( لل�سنوات املنتهية يف 31 كانون الأ قائمة الدخل ال�سامل لبنك اأبوظبي الوطني )فروع الأ

201320122011دينار اأردين

ت
دا

را
ي

لإ
ا

11,706,7118,886,2585,762,653الفوائد الدائنة 

(2,079,048)(2,604,479)(4,357,859)الفوائد املدينة

7,348,8526,281,7793,683,605�سايف اإيرادات الفوائد

1,397,9241,270,6341,328,957�صايف اإيرادات العمولت

8,746,7767,552,4135,012,562�سايف اإيرادات الفوائد والعمولت

664,107587,455417,134اأرباح عمالت اأجنبية

9,410,8838,139,8685,429,696اإجمايل الدخل لل�سنة

ت
فا

و
ر

�س
مل
ا

(1,526,207)(1,727,994)(1,840,028)نفقات املوظفني

(254,342)(291,052)(366,332)اإ�صتهالكات

(1,018,277)(1,433,700)(1,760,849)م�صاريف اأخرى

-(4,809)(1,786,668)خم�ص�ص التدين يف الت�صهيالت الئتمانية املبا�صرة

(2,798,826)(3,457,555)(5,753,877)اإجمايل امل�سروفات

ة
ن
�س

ل
 ا

ل
خ

د

3,657,0064,682,3132,630,870الربح من الت�سغيل

(803,048)(1,573,770)(1,208,163)م�صروف �صريبة الدخل لل�صنة

2,448,8433,108,5431,827,822الربح لل�سنة

ردن النت�سار اجلغرايف لفروع البنك داخل الأ

دارة العامة والفروع الإ

قليمي/فرع ال�سمي�ساين املكتب الإ

�سارع عبد احلميد �سرف - ال�سمي�ساين – عمان  10
ردن �ض.ب 941110 عمان 11194  الأ

هاتف 5002222 / 5002230

 فاك�ض 5002233 

NBADJOAM  سويفت�

فرع وادي عبدون

مرية ب�سمة وادي عبدون، �سارع الأ

ردن �ض.ب 941110 عمان 11194  الأ

هاتف 5002222

فاك�ض 5933763

NBADJOAM سويفت�

فرع خلدا

 �سارع و�سفي التل – حي خلدا – جممع زهرة خلدا

ردن �ض.ب 941110 عمان 11194  الأ

هاتف 5002222

فاك�ض 5359988

NBADJOAM  سويفت�










