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نبذة عن البنك

البنك العربي اإلسالمي الدولي ش م ع
( شركــة مسـاهمة عامـة محـدودة)

انطالقا من الآية الفي�صل بني احلالل واحلرام «و�أحل اهلل البيع وحرم الربا» ،و�إميانا بر�سالة الإ�سالم ال�سامية يف االقت�صاد املبنية على
العدالة وامل�شاركة ،وبكفاءة م�صرفية جتارية وا�ستثمارية ومالية ،مدعومة بخربات م�صرفية متميزة ،بد أ� البنك العربي الإ�سالمي الدويل
ممار�سة �أعماله امل�صرفية وفقا لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية الغراء يف الثاين ع�شر من �شوال عام  1418هجرية ،املوافق للتا�سع من �شباط
عام  1998ميالدية ،واليوم يعد البنك العربي الإ�سالمي الدويل واحد ًا من �أبرز امل�ؤ�س�سات امل�صرفية الإ�سالمية يف الأردن واملنطقة.
وقد ت�أ�س�س البنك العربي الإ�سالمي الدويل ك�شركة م�ساهمة عامة مبقت�ضى قانون ال�شركات ل�سنة  1989و�سجلت يف �سجل ال�شركات
امل�ساهمة العامة حتت رقم ( )327بتاريخ .1997/3/30
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هيئة الرقابة الشرعية

يقول سبحانه وتعالى

«فسئلوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون»
صدق اهلل العظيم
(األنبياء اآلية  ،7النحل اآلية )43

سماحـة االستاذ الدكتور أحمد هليل
رئيس هيئة الرقابة الشرعية
االستاذ الدكتور أحمد العيادي
العضو التنفيذي لهيئة الرقابة الشرعية
سماحة الشيخ سعيد الحجاوي
عضو هيئة الرقابة الشرعية

حيث � َّأن ميدان الفقه الإ�سالمي ظني لذلك فهو ف�سيح ،ويف �ضوء كرثة امل�ستجدات واملتغريات يف م�سائل االقت�صاد احلديث وتعقدها واحلاجة �إىل
ب�صرية نافذة واجتهاد �صادق وعميق من �أجل فهم مقا�صد الت�شريع وم�آالت فقه املعامالت لبيان الر�أي ال�شرعي يف املعامالت املالية وامل�صرفية
احلديثة ،برز الدور احليوي والهام لهيئة الرقابة ال�شرعية للبنك العربي الإ�سالمي الدويل لتعمل على �أ�سا�س القاعدة ال�شرعية« :من اجتهد ف�أ�صاب
فله �أجران ومن اجتهد ف�أخط�أ فله �أجر واحد».
ت�ضطلع هيئة الرقابة ال�شرعية يف البنك العربي الإ�سالمي الدويل بدور حموري يف تطوير املنتجات امل�صرفية الإ�سالمية لتلبية حاجات املتعاملني
وفق مقا�صد ال�شريعة وخدم ًة للتنمية يف املجالني الإقت�صادي والإجتماعي ،حيث تقر الهيئة كل العقود واالتفاقيات التي يحتاجها البنك مع اجلهات
وامل�ؤ�س�سات قبل اعتمادها ،وت�ضع معايري �شرعية �ضابطة للعمل امل�صريف� ،إىل جانب �إبداء الر�أي يف امل�سائل املعرو�ضة عليها من الدوائر املعنية.
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

تقرير هيئة الرقابة الشرعية السنوي
عن الفترة المالية المنتهية في 2013/12/31
رب العاملني وال�صالة وال�سـالم على �سيدنا ونبينا حممد املبعوث رحمة للعاملني وعلى �آله و�صحبه �أجمعني.
احلمـد هلل ِّ
ال�سادة امل�ساهمون الكرام ،،،
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،
تتقـدم هيئة الرقابـة ال�شرعية حل�ضراتكم بتقريرها ال�سنوي عن الفرتة املالية املنتهية يف  2013/12/31ا�ستناد ًا للنظام الأ�سا�سي للبنك:
راجعت الهيئة امليزانية العامة للبنك العربي الإ�سالمي الدويل كما يف  2013/12/31وقائمة الدخل للفرتة املنتهية يف  2013/12/31والإي�ضاحات
حول البيانات املالية باعتبارها تقدم �صورة �شاملة عن عمل البنك واملطلوب تقدميها للجهات املعنية يف البنك ومل يظهر للهيئة �أي خمالفة �شرعية
فيما اطلعت عليه بحمد اهلل تعاىل.
اطلعت الهيئة على التقارير التي �أعدها التدقيق ال�شرعي الداخلي على عمليات الفروع وكذلك على املالحظات واملقرتحات التي قدمها وما اتخذت
الإدارة التنفيذية ب�ش�أنها من �إجراءات .
اطلعت الهيئة على اجراءات حتويل العقارات اال�ستثمارية املمولة من حمفظة اال�ستثمار الذاتية �إىل عقارات ا�ستثمارية ممولة من حمفظة ا�صحاب
اال�ستثمار امل�شرتك ،وكذلك حتويل عقار من حمفظة البنك الذاتية "موجودات البنك الثابتة" �إىل ا�ستثمار عقاري ممول من اموال ا�صحاب ح�سابات
اال�ستثمار امل�شرتك ،حيث وافقت اللجنة على االجراءات التي متت من قبل االدارة التنفيذية.
ت�أكدت الهيئة �أن جميع ح�سابات البنك الإ�ستثمارية �سليمة و�أنها حققت �أرباح ًا كما هي يف  2013/12/31ومل يكن هناك حاجة ال�ستخدام �صندوق
مواجهة خماطر اال�ستثمار ملعاجلة املت�أخرات.
لقد قامت هيئة الرقابة ال�شرعية بالتعاون مع �إدارة البنك العربي الإ�سالمي الدويل والفنيني والقانونيني العاملني فيه بدرا�سة جميع املو�ضوعات التي
عر�ضت عليها والإجابة على جميع اال�ستف�سارات املتعلقة ب�ش�أنها وت�أكدت من مراعاة ال�ضوابط ال�شرعية فيها.
تابعت الهيئة من خالل االجتماعات بو�ضع ما اقت�ضته احلاجة من �أ�س�س و�أحكام وكل ما ا�ستوجب املعاجلة يف كل اجلوانب والأمور التي اقت�ضتها طبيعة
العمل امل�صريف يف �ضوء امل�ستجدات التي ظهرت من خالل التطبيق العملي ومبا يتفق مع الأحكام ال�شرعية وقامت بتو�ضيح عدد من امل�سائل امل�صرفية
اجلديدة وبلورتها وبيان احلكم ال�شرعي فيها .
تقع م�س�ؤولية هيئة الرقابة ال�شرعية ب�إبداء ر�أي م�ستقل ب ّناء ،وبيان احلكم ال�شرعي وفق ًا ل�ضوابط و�أحكام ومبادئ ال�شريعة الإ�سالمية الغ ّراء ،وتقع
م�س�ؤولية التنفيذ وفق ًا لفتاوى و�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية على �إدارة البنك ،وبنا ًء عليه ف�إنه يف ر�أينــا �أنَّ :
 العقود والعمليات التي نفذها البنك خالل الفرتة املنتهية يف  2013/12/31والتي اطلعنا عليها ت�ستند �إىل �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية الغ ّراء،
وذلك من خالل تعاون الإدارة م�شكورة و ُمقدَّرة مع هيئة الرقابة ال�شرعية يف حتقيق ما ُقدم لها من مالحظات على بع�ض التطبيقات العملية.
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 �أ�س�س توزيع االرباح على ا�صحاب اال�ستثمار امل�شرتك و�صندوق مواجهة خماطر اال�ستثمار تتفق والقواعد واال�س�س املقررة ح�سب عقد التا�سي�س
والنظام اال�سا�سي للبنك وطبقا الحكام ال�شريعة اال�سالمية الغراء.
داعني اهلل �سبحانه وتعاىل �أن يوفق القائمني على هذا البنك ملزيد من النجاح والعطاء والإجناز� ،شاكرين لهم ح�سن تعاونهم والتزامهم ب�أحكام
ال�شريعة الإ�سالمية الغ ّراء.
حرر هذا التقرير يوم الأربعاء  /20ربيع �أول1435 /هـ املوافق  2014/1/22م.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

االستاذ الدكتور أحمد العيادي
سماحة الشيخ سعيد الحجاوي
العضو التنفيذي لهيئة الرقابة الشرعية
عضو هيئة الرقابة الشرعية

سماحـة االستاذ الدكتور أحمد هليل
رئيس هيئة الرقابة الشرعية
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كلمة السيد رئيس مجلس اإلدارة

بسم اهلل الرحمن الرحيم

احلمدهلل رب العاملني وال�صالة وال�سالم على �سيد املر�سلني نبينا حممد االمني وعلى اله و�صحبة �أجمعني والتابعني لهم باح�سان اىل يوم الدين.
ح�ضرات االخوة امل�ساهمني الكرام ، ، ،
ي�سعدين بالأ�صالة عن نف�سي وبالنيابة عن زمالئي �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أن �أ�ضع بني �أيديكم التقرير ال�سنوي للبنك العربي اال�سالمي الدويل ل�سنة
أهم الإجنازات التي ح ّققها البنك خالل العام ،2013
 2013والذي يعك�س النتائج الإيجابية التي حققها البنك على م�ستوى امل�ؤ�شرات املالية ،مت�ض ّمن ًا � ّ
ومت�ضمن ًا �أي�ض ًا كال من تقرير هيئة الرقابة ال�شرعية ،بالإ�ضافة �إىل تقرير مدققي احل�سابات حول نتائج فح�صهم للبيانات.
و قد وا�صل البنك العربي الإ�سالمي الدويل بتوفيق من رب العاملني م�سريته الناجحة ،ومت ّكن من حتقيق ن�سب منو ب�صايف الأرباح قبل ال�ضريبة بلغت
 %36مقارنة بالعام  2012حيث بلغ �صايف �أرباح البنك قبل ال�ضريبة لعام  )22.5( 2013مليون دينار �أردين مقابل ( )16.5مليون دينار �أردين
�أرباح لعام  ، 2012كما منت حمفظة ذمم البيوع والتمويالت املحلية يف نهاية عام � ، 2013إىل ( )642مليون دينار وبزياد ٍة ن�سبتها  %14عن نهاية عام
 ،2012يف حني بلغت حمفظة الودائع والت�أمينات (للح�سابات املقيدة وغري املقيدة) يف نهاية عام  )1344( 2013مليون دينار وبن�سبة منو مقدارها
 %11عن �أر�صدة عام.2012
وهذه النتائج تعك�س قدرة امل�ؤ�س�سة على العمل بنجاح بالرغم من حدة املناف�سة  ،وتدل على قدرة ادارة البنك على التعامل مع كافة امل�ستجدات
واغتنام الفر�ص التي تتيحها التغريات يف البيئة امل�صرفية واالقت�صادية.
وت�أكيد ًا لدور البنك الرائد يف ال�سوق امل�صريف املح ّلي ،فقد مت خالل العام تو�سيع مظلة خدمات ومنتجات البنك من خالل تطوير وطرح العديد من
املنتجات واخلدمات اجلديدة مبا يتنا�سب مع احتياجات العمالء مبختلف �شرائحهم ،كما قام البنك خالل العام بافتتاح فروع جديدة لي�صل �إجمايل
عدد فروعه �إىل  37فرع ًا ،مدعومة ب�شبكة �صراف �آيل و�صل عددها �إىل ( )47جهاز ًا يف نهاية عام .2013
ويف اطار القدرات امل�ؤ�س�سية فقد ا�ستمر البنك يف تطوير وتاهيل كوادره الب�شرية �سواء من خالل التدريب او عقد الدورات املتخ�ص�صة حول احدث
املحاور يف ال�صناعة امل�صرفية او من خالل ا�ستقطاب الكفاءات الب�شرية من ذوي اخلربات واالخت�صا�صات املتميزة.
يلتزم البنك بتطبيق قواعد احلاكمية امل�ؤ�س�سية وفق �أف�ضل املعايري واملمار�سات الدولية ،ويعتمد يف ممار�سة �أن�شطته و�أعماله على درجة عالية من
ال�شفافية والإف�صاح والنزاهة جتاه املجتمع وامل�ساهمني والعمالء ،واملوظفني بالإ�ضافة �إىل تب ّني �سيا�سات كف�ؤة يف �إدارة املخاطر واعتماد �أنظمة رقابة
داخلية وتبني �سيا�سات مكافحة غ�سل الأموال  AMLو  CTFتن�سجم مع متطلبات ال�سلطات الرقابية واملعايري الدولية.
و�سي�ستمر البنك بتقدمي املنتجات و اخلدمات وتوفري حلوال مالية �شاملة تلبي تطلعات ومتطلبات عمالئنا من خالل قنوات خدمة عالية الكفاءة ،وبيئة
عمل ح�ضارية ت�ضم فريقا متميزا من العاملني ،معتمدين اف�ضل اال�ساليب من �أجل متكني االدارة من مواجهة التحديات و اال�ستفادة من الفر�ص
املتاحة.
يف اخلتام ،وبالنيابة عن جمل�س �إدارة البنك� ،أود �أن �أغتنم هذه املنا�سبة لأدعو اهلل العظيم �أن يحفظ هذا البلد الأمني حتت لواء القيادة الها�شمية
يف ظل ح�ضرة �صاحب اجلاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني املعظم.
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رقابي على البنوك وانتهاجه ل�سيا�سة
كما �أ�شكر احلكومة الر�شيدة وم�ؤ�س�ساتها الر�سمية،
ّ
ونخ�ص بالذكر البنك املركزي الأردين ،ملا يبذله من جهد ّ
نقدية ح�صيفة.
كما ي�س ّرين �أن �أتقدم بال�شكر والتقدير جلميع الأخوة �أع�ضاء جمل�س الإدارة ملا بذلوه من جهد خالل العام املا�ضي ،مث ّمن ًا يف ذات الوقت اجلهود
املخل�صة التي تبذلها الإدارة التنفيذية وجميع موظفي وموظفات البنك العربي الإ�سالمي الدويل على اختالف مواقعهم.
وال يفوتني �أن �أ�شكر �أي�ض ًا الأخوة �أ�صحاب ال�سماحة والف�ضيلة �أع�ضاء هيئة الرقابة ال�شرعية املوقرة على جهودهم اخليرّ ة وم�ساهماتهم النبيلة
والقيمة التي يبذلونها يف �سبيل الإ�شراف على �أعمال البنك وفق ًا لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية الغ ّراء وال�شكر مو�صو ٌل لعمالئنا الكرام اللذين �أولونا
ثقتهم ودعمهم ،م�ؤكدين حر�صنا على تقدمي �أف�ضل اخلدمات واملنتجات امل�صرفية وفق �أحكام �شريعتنا الإ�سالمية ال�سمحاء.
ويبقى البنك العربي الإ�سالمي الدويل
ثقة للمودعني ..و�أمان ًا للم�ستثمرين ..وا�ستثمار ًا حالال للم�ساهمني
واهلل ويل التوفيق
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته...

فار�س عبد احلميد �شرف
رئي�س جمل�س الإدارة
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كلمة المدير العام

بسم اهلل الرحمن الرحيم

واحلمد هلل رب العاملني وال�صالة وال�سالم على خري املر�سلني �سيدنا حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني...
ح�ضرات االخوة امل�ساهمني الكرام، ، ,
انه لي�شرفني ويطيب يل �أن �أعر�ض على ح�ضراتكم نتائج �أعمال البنك العربي الإ�سالمي الدويل لعام  2013من خالل التقرير ال�سنوي ال�ساد�س
ع�شر الذي ا�ضعه بني ايديكم �آم ًال �أن يكون عام  2014عام خريا وبركة على اجلميع و�أن نحقق فيه كافة �أهداف البنك املن�شودة.
ان امل�صرفية اال�سالمية تعي�ش الآن يف �أزهى ع�صورها حيث �أن م�ؤ�شرات �أدائها عامليا تدل على النمو الكبري لهذه ال�صناعة على الرغم من حالة
عدم اال�ستقرار املايل التي مر بها العامل مرورا يف منطقة ال�شرق الأو�سط وباالخ�ص الأزمة ال�سورية والأزمة ال�سيا�سية يف م�صر وو�صوال �إىل �أزمة
الدَ ين الأمريكي و�ضعف النمو يف منطقة اليورو.
�أما بخ�صو�ص �أداء البنك العربي اال�سالمي الدويل فقد ا�ستمر البنك يف النمو يف جانبي املوجودات واملطلوبات وارتفاع االيرادات و العموالت
املقبو�ضة على الرغم من تطبيق تعليمات التعامل مع العمالء بعدالة و�شفافية ال�صادرة من البنك املركزي الأردين التي كان ت�أثريها على البنك
حمدود ًا نظر ًا لل�شفافية والعدالة التي د�أب البنك على التعامل بها مع جمهور املتعاملني حتى قبل �صدور تلك التعليمات.
وحقق البنك ارتفاعا يف اجمايل الدخل متجاوزا  49مليون دينار خالل عام  2013حمققا بذلك ربحا قبل ال�ضريبة بقيمة  22.5مليون دينار بن�سبة
منو  %36مقارنة مع عام  2012وا�ستمرت حمفظة ذمم البيوع والتمويالت املحلية يف النمو حيث و�صلت �إىل  642مليون دينار وبن�سبة منو  %14وو�صلت
حمفظة الودائع والت�أمينات للح�سابات املقيدة وغري املقيدة �إىل  1344مليون دينار حمققة ن�سبة منو  %11عن عام .2012
ويف �إطار �سعيه الدائم للتطور واالبتكار للمحافظة على ن�سب النمو يف جميع االحوال والظروف وباالخ�ص مع ازدياد حدة املناف�سة يف قطاع التمويل
اال�سالمي والقطاع امل�صريف ب�شكل عام ،فقد قام البنك ب�إطالق جمموعة من املنتجات اجلديدة واملبادرات املتوافقة مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية
التي قدمت حلوال مالية مبتكرة �ساعدت يف ا�ستقطاب عمالء جدد وتنمية حمافظ املوجودات واملطلوبات يف البنك.
وخالل عام  2013قام البنك بتو�سعة �شبكة فروعه و�صرافاته الآلية لت�صل �إىل  37فرع ًا و � 47صرافا بالإ�ضافة �إىل القنوات الإلكرتونية  ،كما قام
ب�إعادة �إطالق مركز اخلدمة الهاتفية وفق �أحدث تكنولوجيا جديدة متوفرة لي�صبح العميل على توا�صل مع البنك من �أي مكان يف العامل وعلى مدار
ال�ساعة.
هذا وقد ا�ستمر البنك بااللتزام بالنهج القائم على االمتثال التام لكافة تعليمات اجلهات الرقابية و على ر�أ�سها البنك املركزي الأردين وخا�ص ًة مع ما
يتعلق منها مبكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب والتعامل مع العمالء ب�شفافية وغريها من التعليمات النافذة.
هذا وقد عزز البنك ر�سالته كم�صرف ملتزم ب�أحكام ال�شريعة اال�سالمية من خالل تعظيم دوره يف ن�شر التوعية حول امل�صرفية اال�سالمية وااللتزام
بتطبيق قواعد التمويل امل�س�ؤول  Responsible Financingالذي يقوم على م�ساعدة العميل على �إدارة مديونيته جتاه البنك بال�شكل الذي
ال يثقل كاهله وي�ساعده على �أداء �إلتزاماته الأخرى جتاه �أ�سرته وجمتمعه.
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هذا ويف �إطار �إدراك البنك لدوره الهام يف دعم برامج امل�س�ؤولية االجتماعية ،فقد ا�ستمر ب�إيالء رعاية خا�صة لتلك الربامج ,ومثال ذلك م�ساهمته
يف توزيع طرود اخلري للمحتاجني ودعم الأيتام والفقراء واملعاقني وبرامج مكافحة اجلوع ناهيك عن دعم برامج حتفيظ القر�آن الكرمي وتقدمي الدعم
لطالب العلم وغري ذلك من جماالت العمل الإن�ساين التي يح�ض عليها ديننا احلنيف.
يتطلع البنك �إىل حتقيق اهدافه اال�سرتاتيجية وتعزيز مكانته ك�أحد �أف�ضل البنوك يف الأردن من ناحية جودة اخلدمة واملنتجات املقدمة من خالل:







تبني �أف�ضل املعايري يف مراقبة جودة اخلدمة املقدمة يف الفرع وم�ستوى ر�ضى العمالء.
تعزيز ربط م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية  KPIsوبطاقات الأداء  Scorecardsمع �أهداف البنك اال�سرتاتيجية ومتابعة حتقيقها.
تطبيق �أنظمة الهواتف احلديثة  VOIPجلميع فروع وادارات البنك وربطها مبركز العربي الإ�سالمي للخدمة الهاتفية.
توظيف التكنولوجيا احلديثة يف �أمتتة اخلدمات املقدمة للعمالء وتعزيزها من خالل القنوات الإلكرتونية املختلفة.
تطبيق نظام ادارة خدمات العمالء يف معظم فروع البنك بال�شكل الذي يعزز من قدرة البنك على تقدمي �أف�ضل اخلدمات وقيا�س انتاجية
الفروع واحتياجاتها من املوظفني.

ويخطط البنك خالل عام  2014لزيادة �شبكة فروع البنك لت�صل �إىل  40فرعا تنت�شر يف كافة حمافظات اململكة والرتكيز على ابتكار منتجات جديدة
تلبي احتياجات كافة قطاعات و�شرائح عمالء البنك وا�ستكمال عدد من امل�شاريع احليوية التي تخدم العمالء وحتافظ على دميومة وان�سيابية �أعماله.
ن�س�أل اهلل عز وجل �أن يجعل عام  2014عام خري وبركة على بلدنا الأردن و�أن يحفظه من كل �سوء يف ظل قيادة ح�ضرة �صاحب اجلاللة امللك عبداهلل
الثاين ابن احل�سني املعظم وويل عهده الأمني.
و�أوجه ال�شكر لكافة الأخوة والأخوات العاملني يف البنك اللذين بجهودهم مت حتقيق هذه االجنازات وال�شكر مو�صول لرئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة
ملا قدموه من دعم خالل عام .2013
ويبقى البنك العربي اال�سالمي الدويل
ً
ثقة للمودعني ..و�أمان ًا للم�ستثمرين ..وا�ستثمارا حالال للم�ساهمني
و�آخر دعوانا �أن احلمدهلل رب العاملني وال�صالة وال�سالم على ر�سوله الأمني و�آله و�صحبه �أجمعني.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

اياد غ�صوب الع�سلي
املدير العام
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أعضاء مجلس اإلدارة

12

االدارة التنفيذية
السيد اياد غصوب جميل العسلي
المدير العام
السيد نهاد يعقوب اسعد مرقة
رئيس قطاع الدعم (/ )2013-2011مستشار المدير العام (اعتبارا من )2014
الدكتور محسن فايز عبدالسالم أبوعوض
مدير إدارة الشركات (/)2013-2005رئيس قطاع األعمال (اعتبارا من )2014
السيد أمجد عوني حسني حجازي
رئيس قطاع األعمال (/ )2013-2011رئيس قطاع الدعم (اعتبارا من )2014
السيد يوسف علي محمود البدري
رئيس قطاع االئتمان
السيد عباس جمال محمد مرعي
المدير المالي
السيد عبدالكريم عرسان عوض سكري
مدير إدارة المخاطر
السيد طارق موسى شحاده عواد
مدير إدارة التدقيق الداخلي
السيد عاكف حسين محمد حمام
مدير إدارة الموارد البشرية
األستاذ حسام الدين أحمد عبد الحميد صالح
المستشار القانوني  /مدير الدائرة القانونية

اعتبارا من 2014/1/1

13

تقرير مجلس اإلدارة
بسم اهلل الرحمن الرحيم

تقرير جمل�س الإدارة ال�سنوي ال�ساد�س ع�شر عن ال�سنة املالية املنتهية يف  31كانون الأول 2013
ح�ضرة امل�ساهمني الكرام،،،
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،
قال تعالى:

(و ُق ْ
ل اعملوا فسيرى اهلل عملكم ورسوله والمؤمنون)
صدق اهلل العظيم

ي�سر جمل�س �إدارة البنك العربي الإ�سالمي الدويل �أن ي�ضع بني �أيديكم التقرير ال�سنوي ال�ساد�س ع�شر للبنك عن نتائج �أعمال البنك و�إجنازاته
م�صحوبة بالقوائم املالية املنتهية يف .2013/12/31
النتائج الماليـة
ا�ستطاع البنك العربي الإ�سالمي الدويل بف�ضل اهلل تعاىل حتقيق معدل منو وم�ستوى ت�شغيل قيا�سي من خالل زيادة حجم الن�شاط واال�ستثمار يف
جانب املوجودات حملي ًا ودولي ًا ،حيث �أظهرت نتائجه �أرباحا مقدارها ( )22.5مليون دينار بنمو مقداره ( )6مليون دينار عن عام  2012وبن�سبة
منو بلغت .%36
الوضع االقتصادي العام
يرتكز االقت�صاد االردين على �سيا�سات اقت�صادية ح�صيفة تهدف �إىل املحافظة على اال�ستقرار النقدي واملايل وتعزيز البيئة اجلاذبة لال�ستثمار
وحت�سني االنتاجية وتفعيل �آليات ال�سوق مبا يو�سع من م�ساحة الدور الذي يلعبه القطاع اخلا�ص يف الن�شاط االقت�صادي ،وقد جتلت �أبرز م�ؤ�شرات
الأداء االقت�صادي يف ا�ستمرار املحافظة على معدالت منو ملمو�سة من الناجت املحلي االجمايل والذي ارتفع خالل عام  2013بن�سبة  %2.8حمافظا
بذلك على نف�س معدل النمو املتحقق خالل نف�س الفرتة من العام املا�ضي ،وقد �صاحبه ت�ضخم مبعدل و�صل �إىل .%5.8
وعلى �صعيد ال�سيا�سة املالية فقد �سجلت املوازنة العامة للحكومة املركزية ،بعد املنح اخلارجية ،عجزا مالي ًا بلغ  897.5مليون دينار خالل الع�شرة
�شهور الأوىل من عام  2013مقارنة بعجز مايل بلغ  1161.1مليون دينار خالل نف�س الفرتة من عام  .2012وارتفع ر�صيد الدين العام الداخلي يف
نهاية ت�شرين �أول  2013عن م�ستواه يف نهاية عام  2012مبقدار  779مليون دينار ليبلغ  12427مليون دينار� ،أما فيما يتعلق بالدين اخلارجي فقد ارتفع
ر�صيده القائم مبقدار  1218مليون دينار لي�صل �إىل  6150مليون دينار ،وقد بلغت ن�سبة �صايف الدين العام الداخلي واخلارجي  %77.4من الناجت
املحلي الإجمايل يف نهاية ت�شرين �أول  2013مقابل  %75.5كما يف نهاية .2012
وفيما يتعلق بالقطاع النقدي وامل�صريف فقد ارتفع ر�صيد االحتياطيات الأجنبية لدى البنك املركزي يف نهاية ت�شرين ثاين من عام  2013مبقدار
 5421.1مليون دوالر عن م�ستواه امل�سجل يف نهاية عام  2012ليبلغ  12053مليون دوالر .كما ارتفع ر�صيد اجمايل الودائع لدى البنوك املرخ�صة يف
نهاية ت�شرين ثاين من عام  2013مبقدار  2543مليون دينارا مقارنة مب�ستواه امل�سجل يف نهاية عام  2012ليبلغ  27613مليون دينار.
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وقد ارتفع عجز امليزان التجاري بن�سبة  %12.3لي�صل �إىل  8.360مليون دينار نتيجة انخفا�ص ال�صادرات الكلية وارتفاع امل�ستوردات خالل الع�شرة
�شهور الأوىل من عام  ،2013وت�شري البيانات الأولية خالل الأحد ع�شرة �شهر ًا الأوىل من عام � 2013إىل انخفا�ض مقبو�ضات ال�سفر نتيجة تراجع
ال�سياحة العالجية وتراجع مدفوعات ال�سفر يف حني ارتفع اجمايل حتويالت الأردنيني العاملني يف اخلارج بن�سبة .%3.9
كما ارتفع معدل الت�ضخم خالل الأحد ع�شرة �شهرا الأوىل من عام  2013بن�سبة  %5.8باملقارنة مع  %4.5خالل نف�س الفرتة من عام  2012وقد ت�أثر
امل�ستوى العام للأ�سعار خالل نف�س الفرتة باالرتفاع احلاد يف �أ�سعار بندي «الوقود والإنارة» و»النقل» وذلك بعد قرار احلكومة القا�ضي بتحرير �أ�سعار
امل�شتقات النفطية.
وعلى �صعيد ال�سيا�سة النقدية ،ا�ستمر البنك املركزي يف �سيا�سته الرامية �إىل تعزيز اال�ستقرار النقدي وال�سيطرة على الت�ضخم وتعزيز جاذبية
املدخرات املحررة بالعملة املحلية من خالل �إدارته لهيكل �أ�سعار الفائدة املحلية وتعزيز جاذبية العملة املحلية .كما عمل البنك املركزي الأردين
على تعزيز رقابته على اجلهاز امل�صريف الذي �أظهر حت�سنا ملحوظا يف م�ستويات املالءة املالية وال�سيولة والربحية �ضمن بيئة م�صرفية �أكرث انفتاح ًا
وحترر ًا.
نشاطات البنك
حر�صت �إدارة البنك ومنذ بدايات الت�أ�سي�س على تقدمي جمموعة �شاملة ومتكاملة من املنتجات واخلدمات امل�صرفية الإ�سالمية املوجهة للأفراد من
خالل فروعه املنت�شرة يف كافة �أنحاء اململكة يذكر منها:
••قبول الودائع واحل�سابات بالدينار الأردين وبالعمالت الأجنبية من خالل :ح�سابات الودائع ب�أنواعها ،وح�سابات التوفري واال�ستثمار امل�شرتك،
واال�ستثمار املخ�ص�ص.
••التمويل املبا�شر للعمالء يف جماالت :بيوع املرابحة وامل�ساومة واال�ست�صناع وال�صرف ،والإجارة بنوعيها الت�شغيلية واملنتهية بالتمليك ،وامل�شاركة
وامل�ضاربة ،ووكاالت اال�ستثمار.
••بيع و�شراء العمالت الأجنبية واحلواالت املالية ال�صادرة والواردة و�صناديق الأمانات وتلقي اكتتاب ال�شركات وغريها.
ومل يغفل البنك عن تقدمي باقة من املنتجات و�أدوات اال�ستثمار الإ�سالمية التي تلبي متطلبات و احتياجات قطاع ال�شركات والتي منها :بيوع املرابحة
وامل�ساومة واال�ست�صناع ،والإجارة املنتهية بالتمليك ،وامل�شاركة وامل�ضاربة ،واعتمادات امل�شاركة واملرابحة ،واحلواالت ،ووكاالت اال�ستثمار والبوال�ص
وخطابات ال�ضمان والكفاالت ب�أنواعها.
حجم االستثمار الرأسمالي

حجم اال�ستثمار الر�أ�سمايل
يبلغ ر�أ�س املال امل�صرح به

 100.000.000دينار

الشركات التابعة وطبيعة عملها
ال يوجد ل�شركة البنك العربي الإ�سالمي الدويل �أية �شركات تابعة.
كبار مساهمي البنك العربي اإلسالمي الدولي

ا�ســم امل�ساهم

عدد الأ�سهم

البنك العربي �ش م ع

� 100.000.000سهم/دينار
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المركز التنافسي للبنك
يعمل البنك جاهد ًا من �أجل اال�ستئثار بح�صة من ال�سوق تتنا�سب وحجم ر�أ�سماله وقدراته الفنية والإدارية واملالية ،و�أن يتبو�أ مكان ًا مرموق ًا بني
البنوك الإ�سالمية يف العاملني العربي والإ�سالمي ،فقد بلغت ح�صة ودائع العمالء ما قيمته  %4.71من �إجمايل ودائع القطاع امل�صريف الأردين نهاية
 2013وبلغت ن�سبة الت�سهيالت املبا�شرة  %3.45من اجمايل الت�سهيالت يف القطاع امل�صريف الأردين ،كما بلغت ن�سبة موجوداته  %3.56من �إجمايل
موجودات القطاع امل�صريف.
العمالء الرئيسيون
ً
ً
�إن حمفظة البنك موزعة وال يعتمد البنك على عمالء رئي�سيني (حمليا �أو خارجيا).
االمتيازات الحكومية والقرارات الصادرة عن الحكومة و/أو المنظمات الدولية
ال يتمتع البنك ب�أي امتيازات حكومية �أو قرارات �صادرة عن احلكومة و�/أو املنظمات الدولية ذات �أثر مادي على عمل البنك �أو قدرته التناف�سية بنا ًء
على ما ن�صت عليه املادة ( )4من تعليمات الإف�صاح واملعايري املحا�سبية ومعايري التدقيق ال�صادرة عن جمل�س مفو�ضي هيئة الأوراق املالية.
المخاطر التي يتعرض لها البنك
ال يوجد خماطر تع ّر�ض لها البنك �أو من املمكن �أن يتع ّر�ض لها خالل ال�سنة الالحقة ولها ت�أثري مادي عليه.
األثر المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة
اليوجد �أي اثر مايل لعمليات ذات طبيعة غري متكررة حدثت خالل ال�سنة املالية وال تدخل �ضمن ن�شاط البنك الرئي�سي.
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االنجازات خالل عام 2013
أوال :أهم المؤشرات المالية لعام 2013

لقد حقق البنك العربي الإ�سالمي الدويل جناح ًا ملحوظ ًا خالل م�سريته عرب ال�سنوات الع�شر املا�ضية ،وقد كان الأداء املايل للبنك متطور ًا
ب�صورة م�ضطردة .ومن م�ؤ�شرات النجاح املايل خالل عام  2013مقارنة بال�سنوات ال�سابقة نورد لكم التايل:
(بالدينار الأردين)

2009
�أهم نتائج العمليات
ً
14.647.744
�إيرادات مقبو�ضة مقدما
1.791.288
العموالت الدائنة
4.402.512
�صايف الأرباح قبل ال�ضريبة
2.596.472
�صايف الأرباح بعد ال�ضريبة
�أهم بنود امليزانية
1.003.869.784
جمموع املوجودات
855.293.660
جمموع ودائع العمالء*
931.181.019
التمويل واال�ستثمار
80.691.775
جمموع حقوق امل�ساهمني
100.000.000
عدد الأ�سهم
بع�ض الن�سب املالية
%0.4
العائد قبل ال�ضريبة على املوجودات
العائد قبل ال�ضريبة على حقوق
%3.7
امل�ساهمني
%71.7
م�صاريف الت�شغيل�/إيراد الت�شغيل
%11.2
حقوق امل�ساهمني/جمموع املوجودات
بنود خارج امليزانية
23.200.012
اعتمادات م�ستندية
11.637.213
كفاالت
4.618.422
قبوالت
* مبا فيها ودائع العمالء (ا�ستثمار �سلعي خم�ص�ص)

2010
18.885.673
2.601.505
10.013.634
7.009.544

2011
23.254.602
3.982.323
15.202.079
10.641.371

2012
30.471.870
5.193.959
16.495.001
11.547.199

1.173.775.421 1.127.482.501 1.096.162.778
1.188.365.352 1.103.785.911 961.612.291
1.082.028.127 1.056.576.031 1.038.302.961
100.959.370
90.134.821
87.409.237
100.000.000 100.000.000 100.000.000

2013
31.948.256
5.418.488
22.511.480
15.749.445
1.348.244.028
1.319.555.442
1.269.490.842
116.958.757
100.000.000

%0.9

%1.3

%1.4

%1.7

%8

%17

%16.3

%19.2

%57.5
%11

%50
%8

%47
%8.6

%45
%8.7

17.064.092
14.355.267
6.437.707

22.726.064
16.990.150
7.673.031

20.906.284
30.197.400
6.591.650

22.410.252
31.666.799
10.305.263

ثانيا :الخدمات المصرفية

يقدم البنك خدماته امل�صرفية لكافة املتعاملني �أفراد ًا و �شركات يف ظل ر�ؤية ا�سرتاتيجية متكاملة تهدف لال�ستقرار يف نهج تطوير الأعمال
بحيث ت�صل اخلدمات امل�صرفية املقدمة ملختلف القطاعات االقت�صادية واملجتمعية لتقدم لهم باقة من احللول املالية تفوق تطلعاتهم وفق �أعلى
معايري جودة اخلدمة �ضمن جمموعة من املنتجات امل�صرفية املتنوعة وال�شاملة واملتوافقة مع �أحكام ال�شريعة اال�سالمية الغراء.

اخلدمات امل�صرفية لل�شركات:

يقدم البنك خدمات م�صرفية لكافة قطاعات ال�شركات الكربى ،التجارية ،وامل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة �ضمن جمموعة من �صيغ التمويل
املتوافقة مع احكام ال�شريعة اال�سالمية ي�شرف على تقدميها كوادر مب�ؤهالت وخربات عالية قادرة على تفهم احتياجات عمالئهم من خالل
جمموعة من مراكز االعمال املنت�شرة يف كافة انحاء اململكة لت�سهيل التعامل على العمالء.
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وا�ستمرار ًا للر�سالة التنموية للبنوك اال�سالمية فلقد كان البنك العربي اال�سالمي الدويل من البنوك ال�سباقة يف توقيع اتفاقية وكالة
اال�ستثمار مع البنك املركزي الأردين لتقدمي التمويل للم�شاريع املتناهية ال�صغر  MSMEsباال�ضافة �إىل التو�سع يف مظلة برنامج "كفالة"
بالتعاون مع ال�شركة الأردنية ل�ضمان القرو�ض لت�شمل التمويالت املتجددة وهذا ما ي�ؤكد حر�ص البنك على تطوير ودعم االقت�صاد و
بالأخ�ص قطاع امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة.

اخلدمات امل�صرفية للأفراد:
قنوات خدمة العمالء:

ا�ستمر البنك يف التو�سع واالنت�شار خلدمة عمالئه يف كافة مناطق اململكة حيث مت خالل عام  2013افتتاح فروع جديدة لي�صبح عدد فروع
البنك العاملة يف معظم املحافظات  37فرعا وي�سعى البنك خالل عام � 2014إىل افتتاح فروع جديدة يف العا�صمة والكرك ومعان بهدف
ا�ستكمال اخلطة اال�سرتاتيجية الهادفة �إىل تقدمي �أف�ضل اخلدمات والو�صول �إىل خمتلف فئات املتعاملني وتغطية حمافظات اململكة من
خالل �شبكة فروع ذات طابع ع�صري تعك�س �صورة البنك .كما قام البنك بتو�سعة �شبكة ال�صرافات الآلية لي�صل عددها �إىل � 47صرافا
تغطي معظم مناطق اململكة للت�سهيل على العمالء الو�صول �إىل خدمات البنك بالإ�ضافة �إىل اقامة حمطات بيع خارجية يف املراكز التجارية
وال�شركات الكربى ت�سهيال على العمالء للح�صول على خدمات البنك وتلبية متطلباتهم يف اماكن تواجدهم.
مت خالل عام  2013تطوير مركز اخلدمة الهاتفية بهوية جديدة حتت ا�سم "مركز العربي اال�سالمي للخدمة الهاتفية" بحيث �أ�صبح املركز
يقدم كافة خدمات اال�ستف�سارات وامل�ساعدة لعمالء البنك من خالل تطبيق �أحدث املمار�سات العاملية يف انظمة مراكز اخلدمة الهاتفية
كما مت زيادة عدد موظفي اخلدمة الهاتفية والرتكيز على تدريبهم وتطويرهم ل�ضمان جودة اخلدمة املقدمة واملعرفة امل�صرفية املطلوبة
وتقدمي اخلدمات طوال �أيام الأ�سبوع وخالل العطل الر�سمية.

املنتجات واحلمالت الت�سويقية:

يف ظل تنامي الطلب على منتجات التمويل املتوافقة مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية  ،وبنا ًء على خطة البنك الهادفة �إىل تقدمي حلول متويلية
مبتكرة تتنا�سب مع احتياجات العمالء وتطلعاتهم ،مت �إجناز جملة من امل�شاريع واملنتجات اجلديدة حيث مت اطالق بطاقة االئتمان املق�سطة
املتوافقة مع �أحكام ال�شريعة اال�سالمية ولأول مرة يف االردن ،وتقدم البطاقة مزايا متعددة ومنها تق�سيط ر�صيد البطاقة بدون ر�سوم �أو
م�صاريف �إ�ضافية بالإ�ضافة �إىل امكانية ا�ستخدامها يف عمليات ال�شراء عامليا وعمليات ال�سحب النقدي حمليا.

وم�ساهمة من البنك لتخفيف االعباء املادية على العمالء مت تو�سيع �شبكة املوردين املعتمدين من �ضمن برنامج "التق�سيط بال�سعر النقدي"
ب�صيغة اجلعالة من خالل �إ�ضافة موردين جدد لتغطية احتياجات العمالء املتزايدة لتق�سيط االجهزة الكهربائية والإلكرتونية وملدة ت�صل
�إىل � 24شهر ًا ومت ا�ضافة تق�سيط رحالت احلج والعمرة بالتعاون مع كبار مزودي خدمات احلج والعمرة على م�ستوى اململكة.
مت خالل عام  2013اطالق حمالت ت�سويقية متنوعة ملنتجات متويل ال�سيارات ,العقارات ,واالحتياجات ال�شخ�صية لتغطي كافة فرتات ال�سنة
واملنا�سبات منها �إطالق حملة ال�صيف اخلا�صة بحزم العقار والتمويل ال�شخ�صي بالإ�ضافة �إىل حملة ال�سيارات خالل �شهر رم�ضان املبارك و
العيد ،و للعام الثاين على التوايل مت اطالق حملة تق�سيط الأ�ضاحي خالل فرتة عيد الأ�ضحى لتخفيف االعباء املادية على العمالء.
وك�سابقة يف البنوك االردنية وبهدف التي�سري على العمالء قام البنك بتوقع اتفاقية تعاون مع ال�شركة الأوىل للت�أمني لغايات تقدمي خدمات
الت�أمني لعمالء البنك من خالل نقاط خدمة تدار من قبل ال�شركة داخل الفروع وب�شكل م�ستقل عن خدمات ومنتجات البنك ،وقد �ساهمت
هذه النقاط يف ت�سريع خدمة العميل يف ح�صوله على خدمات الت�أمني بال�شكل الذي يوفر على العميل الوقت وت�سعى ال�شركة لزيادة عدد
نقاط اخلدمة خالل عام .2014
حر�صا من البنك على تطبيق �أعلى معايري جودة اخلدمة والتمييز يف خدمة عمالئه قام البنك بت�شغيل نظام �إدارة خدمات العمالء يف كافة
فروع البنك والذي يدار من خالل نظام مركزي لدى االدارة العامة بهدف حت�سني اخلدمة املقدمة للعمالء وتقييم الأداء و تعزيز درا�سات
الإنتاجية والتخطيط للموارد الب�شرية يف الفروع.
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بناءا على تعليمات التعامل مع العمالء بعادلة و�شفافية ال�صادرة من البنك املركزي الأردين والتي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 2013/5/24
قام البنك بتعديل كافة منتجاته وخدماته املقدمة للعمالء االفراد ومبا يتوائم مع هذه التعليمات بال�شكل الذي يعك�س �إلتزام البنك الدائم
بتعليمات اجلهات الرقابية والقانون.
امت البنك كافة حت�ضرياته للبدء يف تطبيق الرقم الدويل للح�ساب البنكي ( ) IBANعمال بتعليمات البنك املركزي ال�صادرة بخ�صو�ص
ادخال رقم االيبان من �ضمن متطلبات احلواالت املحلية واخلارجية والتي �ستدخل حيز التنفيذ عام  2014وو�ضع البنك خطة عمل البالغ
كافة عمالء البنك برقم االيبان اخلا�ص بح�ساباتهم من خالل عدة و�سائل ومن �ضمنها حا�سبة ايبان على املوقع االلكرتوين للبنك متكن
العمالء من احل�صول على الرقم اخلا�ص بهم ب�شكل ذاتي.
ثالث ًا :الموارد البشرية

تلتزم �إدارة املوارد الب�شرية بدعم وت�سهيل تطبيق التوجهات اال�سرتاتيجية لتخطيط املوارد الب�شرية والأنظمة واخلدمات  ،وتهيئة حميط عمل
حيوي ومتجدد للموظفني وت�سعى الإدارة �إىل ا�ستقطاب �أف�ضل الكفاءات يف املجاالت امل�صرفية لالن�ضمام �إىل فريق عمل البنك.
بلغ عدد املوظفني يف البنك ( )758موظف ًا يف نهاية عام  2013وهذا العدد قابل للزيادة يف �ضوء ازدياد حجم العمل لدى الفروع القائمة حالي ًا
وعدد الفروع التي �سيتم افتتاحها م�ستقب ًال وي�شكل حملة امل�ؤهالت اجلامعية ( )%75من اجمايل عدد املوظفني .،كما يقوم البنك بتمويل بعثات
درا�سية ملوظفيه الطموحني اللذين يتطلعون لبناء م�ستقبلهم املهني للح�صول على درجات علمية خمتلفة (الدبلوم ،البكالوريو�س ،املاج�ستري،
الدكتوراه) يف جماالت التمويل والإدارة وامل�صرفية الإ�سالمية.
اما على �صعيد التدريب والتطوير قام البنك بعقد  207برناجما تدريبيا �شارك فيها ( )1669موظف ًا وموظفة يف خمتلف جماالت العمل
م�صرفي ًا و�إداري ًا وتتميز هذه الربامج التدريبية باملحتوى املرتبط مبتطلبات العمل وتقدم من خالل جمموعة من املدربني املحرتفني من داخل
البنك وخارجه .
رابع ًا :ادارة انظمة المعلومات

تقدم ادارة انظمة املعلومات كافة انواع الدعم التقني لقطاعات البنك املختلفة من خالل ادارة االنظمة وال�شبكات وامل�شاريع املرتبطة ب�أعمال
الدائرة بالإ�ضافة �إىل ت�أمني ا�ستمرارية العمل من خالل مركز الطوارئ ومركز العمل االحتياطي (البديل) للتعامل مع احلاالت الطارئة.
حتققت خالل العام � 2013أهداف ادارة �أنظمة املعلومات ح�سب ما مت التخطيط له وتركزت االجنازات يف حتديث �أنظمة الت�شغيل وقواعد
البيانات وتطوير منتجات بنكية جديدة وامل�ساهمة يف افتتاح فروع جديدة وت�شغيل �أجهزة �صراف �آيل جديدة وتقدمي خدمات هامة للعمالء
وحت�سني بيئة العمل الفنية لتمكني كافة متلقي اخلدمات الفنية يف جميع القطاعات من الو�صول اىل الأنظمة والتطبيقات املختلفة واملعلومات
املطلوبة يف الوقت املنا�سب وال�سرعة املنا�سبة وحر�صت دائرة انظمة املعلومات على االبقاء على الن�سبة العالية لدميومة العمل املرتفعة وت�ضمنت
بذلك ا�ستبدال �شبكة االت�صاالت يف كافة مواقع البنك املختلفة ب�شبكة حديثة عالية اجلودة وال�سرعة بالإ�ضافة اىل تقدمي خدمات الدعم الفني
واللوج�ستي لكافة متلقي اخلدمات باجلودة واحلرفية الفنية املطلوبة والتي انعك�ست ايجابيا على م�ستوى اخلدمة وزيادة ر�ضا العمالء من حيث
نوعية وجودة اخلدمة.
مت �أي�ضا تطوير الأنظمة الأمنية وتطوير ال�سيا�سات واالجراءات التي ت�ضمن عمليات التطوير والتحديث والتغيري على البيئة العاملة يف البنك ومت
العمل على تغطية متطلبات البنك املركزي واجلهات الرقابية اخلارجية بهدف االمتثال ل�شروط  PCIاخلا�صة ببطاقات الدفع.
ت�سعى ادارة انظمة املعلومات �إىل مواكبة كافة التطورات احلا�صلة على االنظمة امل�صرفية واالنظمة امل�ساندة االخرى بال�شكل الذي يحقق اهداف
البنك اال�سرتاتيجية من خالل تقدمي �أف�ضل املمار�سات يف تكنولوجيا املعلومات بكفاءة وفاعلية.
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خامس ًا :الوعي المصرفي اإلسالمي

حر�ص البنك على ن�شر الوعي حول �صيغ التمويل وامل�صارف اال�سالمية لكافة �شرائح املجتمع حيث قام البنك بدعم ورعاية عدد من امل�ؤمترات
املحلية املتخ�ص�صة يف العمل امل�صريف الإ�سالمي وذلك من خالل عر�ض جتربة البنك العربي اال�سالمي الدويل حيث قام البنك بعر�ض جتربته
ودوره يف التمويل و اال�ستثمار والتنمية من خالل االحداث التالية :
�إقامة حما�ضرات لطلبة الدكتوراه يف تخ�ص�صات امل�صارف الإ�سالمية يف اجلامعة الأردنية وجامعة العلوم الإ�سالمية العاملية.
امل�شاركة يف امل�ؤمتر العلمي الثاين بعنوان "اخلدمات امل�صرفية الإ�سالمية بني النظرية والتطبيق" يف جامعة عجلون الوطنية.
امل�شاركة يف "امل�ؤمتر الدويل الثاين يف دور التميز والريادة يف تفوق منظمات الأعمال" الذي نظتمه جامعة العلوم الإ�سالمية العاملية.
امل�شاركة يف امللتقى واملعر�ض ال�صناعي الأول جلمعية م�ستثمري �شرق عمان ال�صناعية.
واميانا من البنك بر�سالة غرفة �صناعة عمان و�أهدافها عرب خم�سني عاما من العطاء قدم البنك الرعاية احل�صرية لإحتفاالت الغرفة بيوبيلها
الذهبي لت�أ�سي�سها وت�أتي هذه الرعاية بهدف االلتقاء مع اكرب عدد من �أع�ضاء الغرفة ومنت�سبيها من ممثلي القطاع ال�صناعي لعر�ض احللول
التمويلية املتوافقة مع احكام ال�شريعة اال�سالمية واملنتجات التي يقدمها البنك.
و �إدراك ًا من البنك ب�أهمية دعم قطاع التعليم وتدريب الكوادر ال�شابة يف جمال ال�صريفة الإ�سالمية قام البنك بتوقيع مذكرة تفاهم مع كلية
ال�شريعة يف اجلامعة الأردنية يقوم مبوجبها البنك بتوفري فر�ص  التدريب العملي لعدد من طلبة ق�سم امل�صارف الإ�سالمية.
سادس ًا :المسؤولية االجتماعية وخدمة المجتمع المحلي وحماية البيئة

اميانا من البنك مب�س�ؤوليته االجتماعية و ب�أهمية التوا�صل الفعال مع املجتمع املحلي وامل�ساهمة يف خلق بيئة جمتمعية �أف�ضل � ،شارك بالعديد من
الأن�شطة املختلفة التي تهدف �إىل تنمية املجتمع املحلي من خالل تنفيذ ودعم جملة من امل�شاريع واملبادرات اخلريية خالل عام  2013عامة ويف
موا�سم اخلري والعطاء خا�صة.
من خالل حر�ص البنك على ايالء القر�آن الكرمي دعما واهتماما خا�صا اقتداءا بحديث ر�سول اهلل (�صلى اهلل عليه و�سلم)" :خريكم من تعلم
القر�آن وعلمه" ودعم العديد من املبادرات التي تهدف لدعم وت�شجيع حفظة القر�آن الكرمي قدم البنك الرعاية والدعم لعدد كبري من االن�شطة
والفعاليات نذكر منها:
م�سابقة حفظة القر�آن الكرمي والتي تنظمها جمعية ال�صاحلني لتحفيظ القر�آن الكرمي.
م�سابقة القر�آن الكرمي ال�سنوية ال�سابعة التي ينظمها جمل�س املنظمات واجلمعيات الإ�سالمية.
م�سابقة حفظ القر�آن الكرمي التي تنظمها كلية ال�شريعة لطلبة جامعة �آل البيت.
م�سابقة "رم�ضان يحلو بالقر�آن" الثانية والتي تنظمها جمعية املحافظة على القر�آن الكرمي.
�إن�شاء دور لعلوم القر�آن الكرمي وال�سنة النبوية التابعه لهيئة الإغاثه الأردنية.
ان دعم االيتام وتنميتهم واجب ان�ساين يقوم به البنك ملا لكفالة اليتيم اهمية عظيمة يف ديننا احلنيف والنابعة من ر�ؤى جاللة امللك عبداهلل
الثاين ابن احل�سني وامللكة رانيا العبداهلل وحر�ص البنك �أن يكون �سباقا يف رعاية املبادرات والفعاليات ومنها جمعية �صندوق الأمان مل�ستقبل
الأيتام �إحدى مبادرات امللكة رانيا العبداهلل التي تهدف اىل كفالة الأيتام املتخرجني من م�ؤ�س�سات الرعاية الإجتماعية بعد �سن الثامنة ع�شرة
ودعمهم مادي ًا لإكمال درا�ستهم اجلامعية للو�صول بهم اىل مرحلة الإعتماد الكلي على النف�س لي�صبحوا �أفراد ًا منتجني يف خدمة �أنف�سهم
واملجتمع املحلي بالإ�ضافة �إىل امل�شاركة يف فعاليات حفل افطار لدى مراكز �أيتام عجلون والكرك بهدف ادخال البهجة وال�سرور يف قلوب االطفال
املنت�سبني لهذه املراكز.
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قدم ورعى البنك العديد من املبادرات خالل موا�سم اخلري والعطاء يف �شهر رم�ضان املبارك وعيدي الفطر والأ�ضحى وبال�شكل الذي يعزز مكانة
البنك يف توا�صله مع افراد املجتمع املحلي بكافة فئاته وقدم البنك وللعام اخلام�س على التوايل حملة البنك العربي اال�سالمي الدويل لطرود
اخلري الرم�ضانية حيث قام البنك بتوزيع هذه الطرود على اال�سر الفقرية واملحتاجة باال�ضافة �إىل توزيع طرود خري لال�سر التي ت�ؤي االيتام
بالتعاون مع م�ؤ�س�سة تنمية �أموال االيتام كما قام البنك وبالتعاون مع �إدارة الدوريات اخلارجية يف الأمن العام بحملة موائد الرحمن على الطرق
اخلارجية ملن تقطعت بهم ال�سبل على الطرق اخلارجية يف وقت االفطار وقام البنك اي�ضا بامل�شاركة يف حملة "كن جارا لهم" التي تديرها تكية
�أم علي والتي تهدف �إىل توزيع اال�ضاحي على اال�سر املحتاجة.
�ساهم البنك يف عدد من االن�شطة التعليمية والتوعوية ملختلف الفئات العمرية حيث دعم م�سابقة البحوث لطلبة اجلامعات الأردنية يف دورتها
اخلام�سه ع�شرة التي ينظمها مركز درا�سات ال�شرق الأو�سط والربنامج ال�صيفي للمركز اال�سالمي يف اجلامعة االردنية وتنفيذ �أعمال �صيانة
مركز ت�أهيل الفتاه الأردنية التابعه للجنة دعم امل�ساجد وامل�شاريع اخلريية يف وزارة الأوقاف واملقد�سات الإ�سالمية ودعم اجلمعية الأردنية
للوقاية من حوادث الطرق.
حاز البنك على تكرمي من �صاحبة ال�سمو امللكي الأمرية ب�سمة بنت طالل رئي�سة جمل�س �أمناء ال�صندوق االردين الها�شمي للتنمية الب�شرية جلهود
البنك امل�ستمرة يف تنمية املجتمع املحلي وباالخ�ص لدعمه م�سابقة امللكة علياء للم�س�ؤولية االجتماعية.
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المؤشرات المالية وتحليلها
المحفظة االستثمارية (التسهيالت االئتمانية المباشرة)
بلغ ر�صيد حمفظة التمويل املحلية كما هو بتاريخ  2013/12/31حوايل ( )642مليون دينار ب�إرتفاع مقداره ( )78مليون دينار عن العام املا�ضي
وبن�سبة .%13.8
ويبني اجلدول التايل عنا�صر حمفظة متويل العمالء للفرتة ( )2013 – 2009والتي �شهدت منوا م�ضطرد ًا:
(بالدينار الأردين)

2009

البنــد

209.069.266
متويل املرابحة
3.511.178
امل�ضاربة
5.561.435
اال�ست�صناع
42.239
امل�شاركة
78.942.297
الإجارة
بطاقات فيزا املق�سطة
255.911.983
ا�ستثمارات ل�صالح العمالء
378.142.621
ا�ستثمارات ذاتية
179.001.566
اال�ستثمار ال�سلعي املخ�ص�ص
تعهدات العمالء مقابل اعتمادات م�ستندية 23.200.012
12.812.069
تعهدات العمالء مقابل كفاالت
3.443.567
قبوالت

2010

2011

2012

2013

235.090.632
7.416.717
6.726.972
31.999
120.106.427
247.937.680
421.464.542
163.719.548
17.064.092
14.355.267
6.437.707

260.665.931
3.853.146
7.184.531
22.292
190.611.473
213.687.620
380.551.038
147.669.673
22.726.064
16.990.150
7.673.031

300.263.662
3.353.762
8.882.388
14.506
251.536.917
211.108.939
306.867.953
191.424.388
20.906.284
30.197.400
6.591.650

319.059.634
4.021.517
10.914.369
11.306
306.723.429
1.333.679
617.432.336
9.994.572
163.553.303
22.410.252
31.666.799
10.305.263

تطور محفظة التمويل ()2013-2009
٧٠٠
٦٠٠
٥٠٠
٤٠٠
٣٠٠
٢٠٠

٢٠١٣
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٢٠١٢

٢٠١١

٢٠١٠

٢٠٠٩

١٠٠
٠

ولقد توزعت حمفظة التمويل املحلية على القطاعات االقت�صادية املختلفة كما يلي:
(بالدينار الأردين)

البنــد
�صناعة وتعدين
زراعــة
�إن�شاءات
جتارة عامة
خدمات النقل
متويل �شراء عقارات
متويل �سيارات
متويل ال�سلع اال�ستهالكية
�أغرا�ض �أخرى

2009

2010

2011

2012

2013

28.755.394
807.436
19.030.751
70.042.675
2.189.857
41.498.142
19.028.613
19.250.646
17.580.604

34.735.070
11.199.527
1.500.118
73.153.277
7.677.779
41.899.986
34.785.069
13.387.153
30.928.341

55.568.050
15.855.336
124.610.280
73.370.870
6.077.354
54.144.494
40.959.981
82.260.240
9.490.768

50.451.957
8.893.469
205.262.447
73.162.775
8.503.294
58.979.506
90.183.341
23.614.377
45.000.070

53.526.228
16.208.446
280.292.814
92.662.179
7.032.319
64.614.898
84.797.837
23.630.711
19.298.502

ودائع العمالء
تعترب ودائع العمالء من م�صادر الأموال املهمة يف البنك ،ولقد حققت حمفظة ودائع العمالء مبختلف �أنواعها اجلارية وح�سابات اال�ستثمار امل�شرتك
مما يدل على تزايد ثقة العمالء بالبنك.
واملخ�ص�ص منو ًا جيد ًا لي�صل جمموعها �إىل ( )1.320مليون دينار وبزيـادة  %11عن العام املا�ضيَّ ،
وقد تكونت م�صادر �أموال البنك اخلارجية كما هي بتاريخ  2013/12/31مما يلي:

بالدينار الأردين
1.319.555.442
14.034.918
24.846.545
1.358.436.905

ودائع العمالء
ودائع البنوك
الت�أمينات النقدية
املجموع

مجموع ودائع العمالء ()2013-2009

ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
١٤٠٠
١٢٠٠
١٠٠٠
٨٠٠
٦٠٠
٤٠٠

٢٠١٣

٢٠١٢

٢٠١١

٢٠١٠

٢٠٠٩

٢٠٠
٠
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ويبني اجلدول التايل التطور الإيجابي يف ودائع العمالء (حتت الطلب وا�ستثمار م�شرتك) و(ا�ستثمار خم�ص�ص) ما بني الأعوام :2013 – 2009
(بالدينار الأردين)

2009

2010

2011

ودائع العمالء (طلب وا�ستثمار م�شرتك) 956.116.238 797.892.743 676.292.094
147.669.673 163.719.548 179.001.566
ودائع العمالء ا�ستثمار خم�ص�ص
1.103.785.911 961.535.060 855.293.660
املجمـ ــوع

2013

2012

1.156.002.139 996.940.964
163.553.303 191.424.388
1.319.555.442 1.188.365.352

تطور ودائع العمالء ()2013-2009

ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر

١,٥٠٠
١,٠٠٠
٥٠٠

٢٠١٣

٢٠١٢

٢٠١١

٢٠١٠

٢٠٠٩

تطور موجودات البنك ()2013-2009

٢٠١٣

24

٢٠١٢

٢٠١١

٢٠١٠

٠

١٣٥٠
١٣٠٠
١٢٥٠
١٢٠٠
١١٥٠
١١٠٠
١٠٥٠
١٠٠٠
٩٥٠
٩٠٠
٨٥٠
٨٠٠
٧٥٠
٧٠٠
٦٥٠
٦٠٠
٥٠٠
٠

٢٠٠٩

إيضاحات إضافية
يحتوي هذا اجلزء من التقرير ال�سنوي على �إي�ضاحات وبيانات مالية بالإ�ضافة �إىل ما جاء يف تقرير جمل�س الإدارة ويعترب جزء ًا ال يتجز�أ منه وذلك
عم ًال مبا ورد يف تعليمات �إف�صاح ال�شركات امل�صدرة واملعايري املحا�سبية ومعايري التدقيق ال�صادرة عن جمل�س مفو�ضي هيئة الأوراق املالية ا�ستناد ًا
لأحكام املادة (/12ف) من قانون الأوراق املالية رقم ( )76ل�سنة .2002
التحليل المالي لمركز البنك ونتائج العمليات
يلتزم البنك مبعايري املحا�سبة الدولية املعمول بها على �أو�سع نطاق ،كما يلتزم ومنذ اليوم الأول ملبا�شرته العمل مبعايري املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات
املالية الإ�سالمية ال�صادرة عن هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية.
أرباح العمليات ()2013-2009
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
٦٠
٥٠
٤٠
٣٠
٢٠

٢٠١٣

٢٠١٢

٢٠١١

٢٠١٠

٢٠٠٩

١٠
٠

إيرادات االستثمار
بلغت �إيرادات اال�ستثمار امل�شرتك كما يف  2013/12/31ما جمموعه ( )58.875.328دينار ،وقد مت توزيع �إيرادات اال�ستثمار امل�شرتك ح�سب
النظام الأ�سا�سي للبنك وقرارات جمل�س الإدارة كما يلي:
( )5.887.533دينار
			
�صندوق مواجهة خماطر اال�ستثمار امل�شرتك :
( )14.492.633دينار
			
ح�صة ح�سابات عمالء اال�ستثمار امل�شتـرك :
ح�صة البنـك من �أرباح اال�ستثمار امل�شرتك (ب�صفته م�ضارب ورب مال)  )38.495.162( :دينار
هذا ،وت�شارك ح�سابات اال�ستثمار امل�شرتك يف النتائج الربحية لال�ستثمار بح�سب الن�سب املقررة للم�شاركة خالل العام احلايل على النحو التايل:
ح�سابات لأجل بن�سبة %90
ح�سابات التوفري بن�سبة %50
لقد كانت الن�سبة العامة لأرباح ح�سابات اال�ستثمار امل�شرتك لعام  2013بالدينار االردين عن الن�صف الأول( )%3.667والن�صف الثاين(،%)3.159
وبالدوالر الأمريكي كانت الن�سبة عن الن�صف الأول ( )%0.139وعن الن�صف الثاين (.)%0.123
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ويبني اجلدول التايل تطور الن�سبة العامة لأرباح ح�سابات اال�ستثمار امل�شرتك للأعوام (:)2013 ،2012

(ن�سبة مئوية)

2012
الن�صف الثاين
دوالر
دينار
0.199
3.267

2013
الن�صف الثاين
دوالر
دينار
0.123
3.159

الن�صف الأول
دوالر
دينار
0.314
2.967

الن�صف الأول
دوالر
دينار
0.139
3.667
٤٫٠٪
٣٫٥٪
٣٫٠٪
٢٫٥٪
٢٫٠٪
١٫٥٪
١٫٠٪
٠٫٥٪

اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ٢٠١٣

اﻟﻨﺼﻒ اول ٢٠١٣

اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ٢٠١٢

دوﻻر

اﻟﻨﺼﻒ اول ٢٠١٢

٠٫٠٪

دﻳﻨﺎر

إدارة حقوق المساهمين
�إن �إدارة حقوق امللكية تقع ب�شكل �أ�سا�سي على عاتق الإدارة العليا للبنك التي تعمل على تنمية هذه الأموال ب�شكل ي�ضمن حتقيق عائدٍ جمدٍ للم�ساهمني،
وقد بلغت حقوق امل�ساهمني ( )117مليون دين ــار بزيـادة مقدارهـا ( )16مليون دينار وبن�سبة ( )%16باملقارنة مع العام ال�سابق ،الأمر الذي �سي�ؤدي
�إىل تعزيز قاعدة ر�أ�س املال وتقوية املركز املايل للبنك ،هذا وقد بلغت ن�سبة جمموع حقوق امل�ساهمني �إىل �إجمايل الأ�صول  %8.7مقارن ًة بن�سبة %8.6
يف عام .2012
حقوق المساهمين ()2013-2009

١٤٠
١٢٠
١٠٠
٨٠
٦٠
٤٠

٢٠١٣
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٢٠١٢

٢٠١١

٢٠١٠

٢٠٠٩

٢٠
٠

العموالت الدائنــة
بلغ جمموع �إيرادات العموالت الدائنة ( )5.418.488دينار خالل ال�سنة املنتهية يف  ،2013/12/31وقد �شكل �صايف العموالت الدائنـة  %11من
جمموع �صايف �إيرادات البنك ،وي�شمل هذا البند ب�شكل �أ�سا�سي العموالت الدائنة على كافة اخلدمات واملنتجات امل�صرفية.
إيرادات فـرق العملة
بلغت �إيرادات فرق العملة خالل ال�سنة املنتهية يف  2013/12/31ما جمموعه ( )1.649.606دينار ،وحتققت �إيرادات فرق العملة ب�شكل رئي�س من
ن�شاط عمالء البنك.
إيرادات الخدمات المصرفية األخرى
بلغت �إيرادات اخلدمات امل�صرفية الأخرى خالل ال�سنة املنتهية يف  2013/12/31ما جمموعه ( )584.205دينار ،وحتققت هذه الإيرادات ب�شكل
رئي�سي من الأجور املختلفة امل�ستوفاة على خدمات العمالء.
كفاية رأس المال
ت�أخذ �إدارة البنك بعني االعتبار متطلبات البنك املركزي التي تتطلب وجود �أموال ذاتية كافية لتغطية ن�سبة حمددة من املوجودات املرجحة ب�أوزان
خماطر تتنا�سب مع طبيعة التمويل املمنوح واال�ستثمار املبا�شر.
هذا وقد بلغت ن�سبة كفاية ر�أ�س املال يف البنك ح�سب قواعد القيا�س املحددة من جمل�س اخلدمات املالية اال�سالمية على �أ�سا�س املوجودات املرجحة
ب�أوزان املخاطر يف نهاية العام  2013ما يعادل  ،17.9%يف حني �أن متطلبات البنك املركزي لكفاية ر�أ�س املال ت�ضع احلد الأدنى عند ن�سبة .%12

الخطة اإلستراتيجية
ي�سعى البنك دائما �إىل تقدمي كل ما هو جديد ومبتكر يف عامل ال�صناعة امل�صرفية ,خا�صة يف تقدمي املنتجات املتوافقة مع �أحكام ال�شريعة �ألإ�سالمية
وخدمة العمالء،وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات بال�شكل الذي يعزز �صورة البنك ك�أحد البنوك املرموقة يف اململكة.
ويتابع البنك ب�شكل حثيث نوعية اخلدمة املقدمة للعمالء ،والرتكيز على التغذية الراجعة املقدمة منهم ،حيث يدرك احتياجاتهم وتطلعاتهم للتعامل
مع البنك وي�سعى يف �أن يكون متميز ًا يف خدمتهم ويتجاوز تطلعاتهم.
ا�ستمر البنك يف حتقيق �أهداف اخلطة اال�سرتاتيجة و�ضمن الأطار الزمني املحدد لها ،حيث قام بتطبيق نظام ادارة خدمات العمالء يف الفروع،
كما ا�ستمر بتو�سيع �شبكة فروعه و�صرافاته الآلية وحتديث طرق التوا�صل مع اجلمهور حيث مت اطالق الهوية اجلديدة ملركز االت�صال الهاتفي "مركز
العربي اال�سالمي للخدمة الهاتفية".
ويهدف البنك خالل عام  2014اىل �إجناز م�شاريع تهدف اىل التميز يف خدمة العمالء كتطبيق م�شروع النظام الو�سيط ،Middle Ware
وترقية نظام اخلدمة امل�صرفية الهاتفية  ,IVRو�إطالق خدمة العمالء املميزين � ,VIPإ�ضافة اىل تطبيق م�شروع �أنظمة الدفع الآلية املرتبطة
بنظام املدفوعات الوطني ،وتطبيق متطلبات الأمن واحلماية الألكرتونية .PCI
أتعاب تدقيق حسابات واستشارات
ب���ل���غ جم����م����وع م����ا دف����ع����ه ال���ب���ن���ك ل�������س���ائ���ر م���ك���ات���ب م���دق���ق���ي وم����راج����ع����ي احل�������س���اب���ات اخل����ارج����ي��ي�ن ول���ل���م����ؤ����س�������س���ات اال����س���ت�������ش���اري���ة
مبلغ ( )290.755دينار.
وفيما يلي تف�صيل لطبيعة هذه النفقات:

البند
�أتعاب مكتب تدقيق احل�سابات الف�صلية وال�سنوية
�أتعاب ق�ضائية
�أتعاب ا�ست�شارات �شرعية
�أتعاب ا�ست�شارات �أخرى
املجم ـ ــوع

2013
41.912
2.432
72.000
174.411
290.755
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بيان باملزايا واملكاف�آت التي ح�صل عليها رئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة عام :2013

اال�س ــم

بدل رواتب ومكاف�آت
-

ال�شريف فار�س �شرف
ال�سيد حممد مو�سى داود «حممد عي�سى»
الدكتور �أحمد عو�ض عبد احلليم
ال�سيد داود حممد الغول
ال�سيد طارق احلموري

(دينار �أردين)

تنقالت داخل بدل �أتعاب ع�ضوية
ع�ضوية جلان اململكةعن عام  2013جمل�س الإدارة
12.000
3.600
3.600
3.600
-

5.000
5.000
5.000
5.000
5.000

14.400
14.400
14.400
14.400
14.400

فيما يلي ُملخ�ص ملنافع (رواتب و ُمكاف�آت) الإدارة التنفيذية العليا للبنك:

اال�س ــم
ال�سيد �إياد غ�صوب الع�سلي
ال�سيد نهاد يعقوب ا�سعد مرقة
ال�سيد �أجمد عوين حجازي
ال�سيد يو�سف علي حممود البدري
ال�سيد هيثم توفيق مرار
الدكتور حم�سن فايز عبد ال�سالم �أبو عو�ض
الدكتور نايف مو�سى ح�سن ابودهيم
ال�سيد طارق مو�سى �شحاده ا�سماعيل عواد
ال�سيد عبا�س جمال حممد مرعي
ال�سيد عاكف ح�سني حمام

ع�ضوية جلان

2013

3.600
-

339.824
105.118
155.442
105.524
124.398
93.168
90.581
86.743
99.116
88.328

التبرعـــــــات
قام البنك وكجزء من �أهدافه العامة بامل�ساهمة يف جمموعة متعددة من الن�شاطات يف بع�ض املجاالت اخلريية والعلمية والثقافية واملهنية ،وقدم
تربعات مادية لعدد من اجلمعيات اخلريية وم�ؤ�س�سات النفع العام بلغت ( )324.581دينار .وفيما يلي قائمة باجلهات التي مت التربع لها:

اجلهــة
م�ؤ�س�سة �آل البيت امللكية للفكر الإ�سالمي
ال�صندوق الأردين الها�شمي للتنمية الب�شرية
حملة طرود اخلري خالل �شهر رم�ضان املبارك
تربعات خالل �شهر رم�ضان املبارك – جمعيات خمتلفة
تكية �أم علي
منح درا�سية
رعاية البنك مل�سابقات حفظ القران
�أخرى
املجموع

املبلغ
160.000
32.524
66.680
23.000
20.000
6.300
7.150
8.927
324.581

العقود واالرتباطات مع أعضاء مجلس اإلدارة والجهاز التنفيذي
مل يربم البنك �أي عقود �أو ارتباطات مع �أع�ضاء جمل�س الإدارة وتندرج العقود التي �أمتها البنك مع اجلهاز التنفيذي و�أقاربهم حتت نطاق عمل البنك
املعتاد .وال توجد �أي عقود مميزة �أو ا�ستثنائية ت�ستدعي الإف�صاح بناء على ما ن�صت عليـه املـادة « »4من تعليمات الإف�صاح واملعايري املحا�سبية ومعايري
التدقيق ال�صادرة عن جمل�س مفو�ضي هيئة الأوراق املالية.
28

إقـرار من مجلس اإلدارة
عمال ب�أحكام الفقرة (هـ) من املادة ( )4من تعليمات الإف�صاح واملعايري املحا�سبية ومعايري التدقيق ال�صادرة عن جمل�س مفو�ضي هيئة الأوراق
املالية ف�إن جمل�س �إدارة البنك العربي الإ�سالمي الدويل �ش.م.ع يقر مب�س�ؤوليته عن �إعداد البيانات املالية وتوفري نظام رقابة فعال يف البنك.
كما يقر بعدم وجود �أي �أمور جوهرية قد ت�ؤثر على ا�ستمرارية البنك خالل ال�سنة املالية التالية.
						
حمـمـد مـو�سـى داوود
						
نائب رئي�س جمل�س االدارة

ال�شريف فار�س عبداحلميد �شرف
رئيــ�س م ـجــل�س االدارة

إقـرار من رئيس مجلس اإلدارة والمدير العام والمدير المالي
عمال ب�أحكام الفقرة (هـ) من املادة ( )4من تعليمات �إف�صاح ال�شركات امل�صدرة واملعايري املحا�سبية ومعايري التدقيق ال�صادرة عن جمل�س مفو�ضي
هيئة الأوراق املالية ف�إننا نقـر ب�صحة ودقة واكتمال املعلومات والبيانات الواردة يف التقرير.
			
عبا�س جمال مرعي

			
�إياد غ�صوب الع�سلي

املديــر املـالــي			

			
املدير العام

ال�شريف فار�س عبد احلميد �شرف
رئيــ�س م ـجــل�س الإدارة
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تقرير مدقق الحسابات والبيانات المالية
عن الفترة المنتهية في 2013/12/31
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قائمة المركز المالي
املوج ـ ــودات
نقد و�أر�صدة لدى البنك املركزي
�أر�صدة لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية
ذمم البيوع املُ�ؤجلة والذمم الأخرى – بال�صايف
ذمم البيوع امل�ؤجلة من خالل قائمة الدخل
موجودات �إجارة منتهية بالتمليك  -بال�صايف
الإ�ستثمارات التمويلية
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق امل�ساهمني
موجودات مالية بالتكلفة املطفاة  -بال�صايف
�إ�ستثمارات يف العقارات
قرو�ض ح�سنة  -بال�صايف
ممتلكات ومعدات  -بال�صايف
موجودات غري ملمو�سة  -بال�صايف
موجودات �ضريبية م�ؤجلة
موجودات �أُخرى
جمموع املوجودات
ح�سابات البنوك وامل�ؤ�س�سات امل�صرفية
ح�سابات العمالء اجلارية
ت�أمينات نقدية
خم�ص�صات اخرى
مخُ �ص�ص �ضريبة الدخل
مطلوبات �ضريبية م�ؤجلة
مطلوبات �أُخرى
جمموع املطلوبات

املطلوبات

حقوق �أ�صحاب ح�سابات الإ�ستثمار املطلقة

ح�سابات الإ�ستثمار املطلقة
احتياطي القيمة العادلة بال�صايف
مطلوبات �ضريبية م�ؤجلة
جمموع حقوق �أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار املطلقة
�صندوق مواجهة خماطر اال�ستثمار
�صندوق ُمواجهة خماطر الإ�ستثمار
خم�ص�ص �ضريبة دخل �صندوق مواجهة خماطر اال�ستثمار

حقوق امل�ساهمني

ر�أ�س املال املُكتتب به (املدفوع)
�إحتياطي قانوين
�إحتياطي اختياري
�إحتياطي خماطر م�صرفية عامة
�إحتياطي القيمة العادلة  -بال�صايف
(اخل�سائر املرتاكمة)
جمموع حقوق امل�ساهمني
جمموع املطلوبات وحقوق �أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار املطلقة وحقوق امل�ساهمني
ا�ستثمارات مقيدة  -عمالء  -بيان (ب)

�إي�ضاح

قائم ـ ـ ـ ـ ــة (�أ)
 31كانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون الأول
( 2012معدلة)
2013
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

4
5
6
7
8
9
10
11
12
بيان (�أ)
13
14
(/20ج)
15

88.130.074
10.305.374
878.873.970
306.723.429
4.032.823
5.488.508
2.521.380
20.942.995
3.252.442
19.918.174
867.677
2.152.641
5.034.541
1.348.244.028

63.783.447
46.552.540
748.100.948
1.313.267
251.536.917
3.368.268
5.627.922
3.141.755
22.932.216
3.898.113
18.867.600
1.134.701
2.079.854
1.437.873
1.173.775.421

16
17
18
19
(�/20أ)
(/20ج)
21

14.034.918
462.198.825
24.846.545
2.156.996
6.006.510
184.445
14.635.219
524.063.458

28.557.826
391.667.368
18.280.399
1.749.418
4.323.390
100.719
12.688.556
457.367.676

22
26
(/20ج)

693.803.314
693.803.314

605.273.596
605.273.596

23
23

11.941.233
1.477.266
13.418.499

8.474.938
1.699.841
10.174.779

24
25
25
25
26
27

100.000.000
13.508.851
5.537.312
882.000
430.371
()3.399.777
116.958.757
1.348.244.028
163.553.303

100.000.000
11.257.703
5.537.312
882.000
235.012
()16.952.657
100.959.370
1.173.775.421
191.424.388

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من رقم (� )1إىل رقم ( )55جزء ًا من هذه القوائم املالية وتقر�أ معها ومع تقرير مدقق احل�سابات امل�ستقل .
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قائمة الدخل

قائمـ ـ ـ ــة (ب)

�إي�ضاح
�إيرادات البيوع املُ�ؤجلة
�إيرادات اال�ستثمارات التمويلية
�إيرادات موجودات مالية بالتكلفة املطف�أة
�إيرادات عقارات
�إيرادات موجودات �إجارة ُمنتهية بالتمليك
�أرباح العمالت الأجنبية
�إجمايل �إيرادات ح�سابات الإ�ستثمار املُطلقة
ح�صة �أ�صحاب ح�سابات الإ�ستثمار املُطلقة
ح�صة �صندوق ُمواجهة خماطر الإ�ستثمار
ح�صة البنك من �إيرادات ح�سابات الإ�ستثمار املُطلقة ب�صفته ُم�ضارب ًا ورب مال
�إيرادات البنك الذاتية
ح�صة البنك من �إيرادات اال�ستثمارات املُق ّيدة ب�صفته ُم�ضارب ًا
�أرباح العمالت االجنبية
�إيرادات خدمات م�صرفية
�إيرادات �أُخرى
�إجمايل الدخل

28
29
30
31
32
37
33
23
34
35
36
37
38
39

لل�سنة املنتهية يف  31كانون االول
( 2012معدلة)
2013
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
34.598.706
337.897
172.045
23.753.029
13.651
58.875.328
()14.492.633
()5.887.533
38.495.162
3.298.511
105.026
1.649.606
5.418.488
584.205
49.550.998

25.233.418
124.085
837.710
18.152.746
44.347.959
()13.613.085
()6.652.194
24.082.680
9.241.150
127.063
1.548.547
5.193.959
816.172
41.009.571

امل�صروفات
نفقات املوظفني
ا�ستهالكات و�إطفاءات
م�صاريف �أُخرى
ا�ستهالك موجودات �إجارة منتهية بالتمليك
ا�ستهالك ا�ستثمارات يف عقارات
خم�ص�صات تدين ذمم البيوع امل�ؤجلة
خم�ص�صات �أخرى
�إجمايل امل�صروفات
الربح لل�سنة قبل ال�ضريبة
�ضريبة الدخل
الربح لل�سنة
ح�صة ال�سهم من الربح لل�سنة � -أ�سا�سي  /خمف�ض

40
 13و14
41
8
12
 6و7
19

(/20ب)
42

12.957.694
2.178.130
6.377.909
93.768
162.390
4.733.267
536.360
27.039.518
22.511.480
()6.762.035
15.749.445
-/15.75

10.728.405
2.048.461
5.914.620
275.541
83.255
5.200.000
264.288
24.514.570
16.495.001
()4.947.802
11.547.199
-/11.55

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من رقم (� )1إىل رقم ( )55جزء ًا من هذه القوائم املالية وتقر�أ معها ومع تقرير مدقق احل�سابات امل�ستقل .
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قائمة الدخل الشامل

الربح لل�سنة  -قائمة (ب)
بنود الدخل ال�شامل الآخر :
ً
بنود غري قابلة للتحويل الحقا لقائمة الدخل املوحد :
�أرباح (خ�سائر) موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق امل�ساهمني
�صايف التغري يف �إحتياطي القيمة العادلة  -قائمة (د)
�إجمايل الدخل ال�شامل  -قائمة (د) العائد �إىل م�ساهمي البنك

قائم ـ ـ ـ ــة (ج)

 31كان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون الأول
( 2012معدلة)
2013
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

15.749.445

11.547.199

54.583
195.359
15.999.387

()2.329
99.161
11.644.031

تعترب االي�ضاحات املرفقة من رقم (� )1إىل الرقم ( )55جزء ًا من هذه القوائم املالية وتقر�أ معها ومع تقرير مدقق احل�سابات امل�ستقل .
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قائمة التغيرات في حقوق المساهمين

�إي�ضاح

قائم ـ ـ ـ ـ ــة (د)

احتياط ــي
ر�أ�س امل ـ ـ ـ ــال
االحت ـيـاطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
خم ــاطــر
املُكتتـب ب ـ ــه
م�صرفية
(املــدفـ ـ ــوع)
قانون ـ ـ ـ ـ ــي اختي ـ ــاري عامة
دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

احتياطــي
القيمـ ــة (اخل�سائـ ـ ــر)
العادلة  -املرتاكمــة *
بال�صايف
دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

املجم ـ ـ ـ ــوع
دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول 2013
11.257.703 100.000.000

الر�صيد يف بداية ال�سنة
الربح لل�سنة  -قائمة (ب)
�أرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من
خالل حقوق امل�ساهمني

5.537.312

882.000

)16.952.657( 235.012

100.959.370

-

-

-

-

-

15.749.445

15.749.445

-

-

-

-

-

54.583

54.583

-

-

-

-

195.359

-

195.359

اجمايل الدخل ال�شامل  -قائمة (ج)

-

-

-

-

195.359

15.804.028

15.999.387

املحول �إىل االحتياطيات

-

2.251.148

-

-

-

()2.251.148

-

الر�صيد يف نهاية ال�سنة

100.000.000

13.508.851

5.537.312

882.000

430.371

()3.399.777

116.958.757

�صايف التغري يف �إحتياطي القيمة العادلة
بعد ال�ضريبة
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لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول
( 2012معدلة)
الر�صيد يف بداية ال�سنة
تعديل �سنوات �سابقة
الر�صيد املعدل يف بداية ال�سنة

الربح لل�سنة  -قائمة (ب)
(خ�سائر) موجودات مالية بالقيمة
العادلة من خالل حقوق امل�ساهمني
�صايف التغري يف �إحتياطي القيمة
العادلة بعد ال�ضريبة
اجمايل الدخل ال�شامل  -قائمة (ج)
املحول �إىل االحتياطيات
الر�صيد يف نهاية ال�سنة
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100.000.000

9.613.353

5.537.312

882.000

-

-

-

-

100.000.000

9.613.353

5.537.312

882.000

)26.033.695( 135.851
-

()819.482

90.134.821
()819.482

)26.853.177( 135.851

89.315.339

-

-

-

-

-

11.547.199

11.547.199

-

-

-

-

-

()2.329

()2.329

-

-

-

-

99.161

-

99.161

5.537.312

882.000

1.644.350
11.257.703 100.000.000

11.644.031 11.544.870 99.161
()1.644.350
100.959.370 )16.952.657( 235.012

* ت�شمل اخل�سائر املرتاكمة مبلغ  1.912.876دينار كما يف  31كانون الأول  2013يحظر الت�صرف به بناء ًا على تعليمات البنك املركزي الأردين ميثل قيمة
املوجودات ال�ضريبية امل�ؤجلة الذاتية .
 يحظر الت�صرف بر�صيد احتياطي املخاطر امل�صرفية العامة والبالغ  882.000دينار كما يف  31كانون الأول � 2013إال مبوافقة م�سبقة من البنك املركزيالأردين .
تعترب الإي�ضاحات املرفقة من رقم (� )1إىل رقم ( )55جزء ًا من هذه القوائم املالية وتقر�أ معها ومع تقرير مدقق احل�سابات امل�ستقل
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قائمة التدفقات النقدية

قائم ـ ـ ـ ــة (هـ)

�إي�ضاح
التدفقات النقدية من عمليات الت�شغيل :
الربح قبل ال�ضريبة  -قائمة (ب)

التعديالت لبنود غري نقدية :

ا�ستهالكات واطفاءات
ا�ستهالك ا�ستثمارات عقارات
ا�ستهالك موجودات �إجارة متنهية بالتمليك
مخُ �ص�ص تدين ذمم بيوع م�ؤجلة
�صندوق ُمواجهة خماطر الإ�ستثمار
خ�سائر بيع ممتلكات ومعدات
خم�ص�صات �أخرى
ت�أثري التغري يف �أ�سعار ال�صرف على النقد وما يف حكمه
الربح قبل التغيرّ ات يف ر�أ�س املال العامل
(الزيادة) النق�ص يف ذمم البيوع املُ�ؤجلة والذمم الأخرى
(الزيادة) النق�ص يف الإ�ستثمارات التمويلية
(الزيادة) يف موجودات �إجارة منتهية بالتمليك
(الزيادة) النق�ص يف املوجودات الأُخرى
النق�ص (الزيادة) يف قرو�ض ح�سنة
الزيادة يف احل�سابات اجلارية وحتت الطلب
الزيادة (النق�ص) الزيادة يف الت�أمينات النقدية
الزيادة (النق�ص) يف املطلوبات الأُخرى
�صايف (الإ�ستخدامات النقدية يف) التدفقات النقدية من عمليات الت�شغيل قبل
ال�ضرائب واملخ�ص�صات املدفوعة
املخ�ص�صات املدفوعة
ال�ضريبة املدفوعة
�صايف (الإ�ستخدامات النقدية يف) التدفقات النقدية من عمليات الت�شغيل

22٫511٫480
 13و14
 6و7
23
19

19
 20و23

التدفقات النقدية من عمليات الإ�ستثمار :

النق�ص يف املوجودات مالية بالتكلفة املطف�أة  -بال�صايف
النق�ص يف املوجودات مالية من خالل حقوق امل�ساهمني
(�شراء) ممتلكات ومعدات
املتح�صل من بيع ممتلكات ومعدات
(�شراء) موجودات غري ملمو�سة
بيع (�شراء) ا�ستثمار يف عقارات
�صايف (الإ�ستخدامات النقدية يف) التدفقات النقدية من عمليات الإ�ستثمار
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التدفق النقدي من عمليات التمويل :

الزيادة (النق�ص) يف حقوق ح�سابات الإ�ستثمار املُطلقة
�صايف التدفقات النقدية من (الإ�ستخدامات النقدية يف) عمليات التمويل
ت�أثري التغري يف �أ�سعار ال�صرف على النقد وما يف حكمه
�صايف الزيادة يف النقد وما يف حكمه
النقد وما يف حكمه يف بداية ال�سنة
النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�سنة

لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول
( 2012املعدلة)
2013
دين ـ ـ ـ ـ ـ ــار
دين ـ ـ ـ ـ ـ ــار

43

16٫495٫001

2٫178٫130
183٫685
27٫194٫892
4٫733٫267
5٫887٫533
5٫863
536٫360
27٫302
63٫258٫512
()134٫831٫186
()664٫555
()82٫381٫404
()3٫613٫482
645٫671
70٫531٫456
6٫566٫146
1٫946٫664

2٫048٫461
83٫255
23٫426٫927
5٫200٫000
6٫652٫194
264٫288
()16٫495
54٫153٫631
31٫503٫072
507٫170
()84٫352٫372
9٫002٫523
()3٫379٫582
70٫058٫466
()6٫348٫919
()2٫726٫555

()78٫542٫178

68٫417٫434

()128٫782
()7٫140٫537
()85٫811٫497

()6٫747٫084
61٫670٫350

620٫375
473٫082
()1٫831٫526
12٫388
657٫131
()68٫550

9٫906٫089
22٫671
()6٫794٫693
52٫876
()72٫896
()411٫556
2٫702٫491

88٫529٫718
88٫529٫718
()27٫302
2٫622٫369
81٫778٫161
84٫400٫530

()29٫233٫740
()29٫233٫740
16٫495
35٫155٫596
46٫622٫565
81٫778٫161

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من رقم (� )1إىل رقم ( )55جزء ًا من هذه القوائم املالية وتقر�أ معها ومع تقرير مدقق احل�سابات امل�ستقل
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بيان مصادر واستخدامات أموال صندوق القرض الحسن

ر�صيد بداية ال�سنة
م�صادر �أموال ال�صندوق من :
حقوق امل�ساهمني
جمموع م�صادر �أموال ال�صندوق خالل ال�سنة
ا�ستخدامات �أموال ال�صندوق على :
�سلف �شخ�صية
فيزا مق�سطة
قر�ض ح�سن مقابل تدفقات م�ضمونة ل�صالح البنك
جمموع اال�ستخدام خالل ال�سنة
الر�صيد الإجمايل
احل�سابات اجلارية واملك�شوفة
يطرح  :خم�ص�ص تدين
الر�صيد يف نهاية ال�سنة � -صايف
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بيـ ـ ـ ـ ــان (�أ)

لل�سنة املنتهية يف  31كانون االول
2012
2013
دين ـ ـ ـ ــار
دين ـ ـ ـ ــار

3.755.642

266.924

9.449.659
9.449.659

1.982.878
1.982.878

2.453.277
1.333.679
5.052.011
8.838.967
3.144.950
218.309
()110.817
3.252.442

1.288.496
4.183.100
5.471.596
3.755.642
240.892
()98.421
3.898.113
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2013
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

2012
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

املُرابح ـ ـ ــات الدوليـ ـ ـ ـ ـ ــة
لل�سنة املنتهية
يف  31كانون االول

بيان التغيرات في االستثمارات المقيدة

اال�ستثمارات يف بداية ال�سنة
ي�ضاف :االيداعات
يطرح  :ال�سحوبات
�أجر البنك ب�صفته م�ضارب ًا
ي�ضاف � :أرباح ا�ستثمارية
اال�ستثمارات يف نهاية ال�سنة
ايرادات مقبو�ضة مقدم ًا
خم�ص�ص ا�ستهالك �إجارة
خم�ص�ص خماطر اال�ستثمار
ايرادات للتوزيع
املجموع

145.273.630 189.832.823
144.849.207 45.168.273
100.721.970 72.886.015
93.504
88.502
525.460
432.682
189.832.823 162.459.261
-

2012
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

�إج ـ ــارة منتهيـ ــة بالتمليـ ـ ـ ــك
لل�سنة املنتهية
يف  31كانون االول
2013
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

719.261
174.536
2.525
13.800
556.000
308.134
308.134

744.750
36.164
4.052
14.727
719.261
321.400
321.400

2012
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

مرابحــة حمليـة
( متويـل عقـاري)
لل�سنة املنتهية يف  31كانون االول
2013
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

872.304
396.769
13.999
76.506
538.042
76.336
243.361
59.130
378.827

1.651.293
856.716
29.507
107.234
872.304
150.395
223.964
57.067
431.426

بيـ ـ ـ ـ ــان (ب)
املجمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع
لل�سنة املنتهية
يف  31كانون االول
2013
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

2012
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

147.669.673 191.424.388
144.849.207 45.168.273
101.614.850 73.457.320
127.063
105.026
647.421
522.988
191.424.388 163.553.303
150.395
76.336
321.400
308.134
223.964
243.361
57.067
59.130
752.826
686.961

إيضاحات حول القوائم المالية
1 -1معلومات عامة
 �إنَّ البنك العربي الإ�سالمي الدويل �شركة ُم�ساهمة عامة �أُردنية مركزها الرئي�سي يف عمان – اململكة الأردنية الها�شمية ت�أ�س�س بتاريخ
� 30آذار  1997مبوجب قانون ال�شركات رقم  22ل�سنة .1997
 يقوم البنك بتقدمي جميع الأعمال امل�صرفية واملالية و�أعمال اال�ستثمار املُنظمة وفق ًا لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية من خالل مركزه وفروعه
داخل اململكة وعددها  37فرع ًا ،ويخ�ضع البنك يف �أعماله لأحكام قانون البنوك النافذ .
 �إنَّ البنك العربي الإ�سالمي الدويل مملوك بالكامل من قبل البنك العربي .
 مت �إقرار القوائم املالية من قبل جمل�س �إدارة البنك يف جل�سته رقم ( )1بتاريخ  27كانون الثاين  2014وهي خا�ضعة ملُوافقة الهيئة العامة
لل ُم�ساهمني والبنك املركزي الأردين .
 مت �إطالع ومراجعة القوائم املالية من قبل جلنة الرقابة ال�شرعية للبنك يف جل�ستها رقم ( )1بتاريخ  22كانون الثاين  2014و�أ�صدرت
تقريرها ال�شرعي حولها .
محاسبية
2 -2أهم السياسات ال ُ
أُسس إعداد القوائم المالية
 مت �إعداد القوائم املالية للبنك وفق ًا للمعايري ال�صادرة عن هيئة املُحا�سبة واملُراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ووفق ًا للقوانني املحلية
النافذة وتعليمات البنك املركزي الأردين ،ويف حال عدم وجود معايري �صادرة عن هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية
تتعلق ببنود القوائم املالية يتم تطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية والتف�سريات ال�صادرة حولها مبا يتفق مع املعايري ال�شرعية حلني
�صدور معايري �إ�سالمية لها .
 مت �إعداد القوائم املالية وفق ًا ملبد�أ التكلفة التاريخية با�ستثناء املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق امل�ساهمني وذمم البيوع من
خالل قائمة الدخل التي تظهر بالقيمة العادلة بتاريخ القوائم املالية.
 �إنَّ الدينار الأُردين هو عملة �إظهار القوائم املالية والذي مُيثل العملة الرئي�سية للبنك .
 بنا ًء على قرار جمل�س الإدارة واملنعقد بتاريخ 21ايار 2013اتبع البنك مبد�أ خلط �أموال �أ�صحاب حقوق امللكية مع �أموال �أ�صحاب ودائع
الإ�ستثمار امل�شرتك �إعتبار ًا من بداية �شهر �أيار  ، 2013مع الإبقاء على الإ�ستثمارات املمولة من اموال �أ�صحاب حقوق امللكية (الذاتية)
القائمة حلني ا�ستحقاقها .
  ُيراعى تخفي�ض مبالغ من �صندوق ُمواجهة خماطر الإ�ستثمار لتغطية التدين يف حت�صيل الذمم والتمويالت والتدين يف اال�ستثمارات
العقارية و�أية ا�ستثمارات �أخرى املُم َّولة من ح�سابات الإ�ستثمارات املُطلقة.
 يحظر الت�صرف باحتياطي املخاطر امل�صرفية العامة �إال مبوافقة م�سبقة من البنك املركزي الأردين .
 يقوم البنك ب�إ�ستثمار �أموال �صندوق مواجهة خماطر الإ�ستثمار والعائد املتحقق من هذه املبالغ يتم �إدراجه �ضمن �أرباح الوعاء الإ�ستثماري
ويتم توزيعه ح�سب الن�سب املحددة لتوزيع الربح .
 �إن ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة يف �إعداد القوائم املالية لل�سنة املنتيهة يف  31كانون الأول  2013متماثلة مع ال�سيا�سات التي مت اتباعها يف
�إعداد القوائم املالية لل�سنة املنتهية يف  31كانون االول  ، 2012ب�إ�ستثناء �أثر تطبيق ما يلي:
 تخفي�ض ح�صة �صندوق مواجهة خماطر الإ�ستثمار من  ٪15اىل � ٪10إعتبارا من الأول من كانون الثاين  ،2013وذلك �إ�ستنادا لقرار البنك
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املركزي الأردين رقم  . 864/1/10حيث �أن �أثر �أي تعديل للن�سب ي�سري مفعوله من بداية ال�سنة التي اتخذ فيها القرار وال�سنوات التالية .
 تطبيق معيار املحا�سبة املالية الإ�سالمي رقم ( :)26الإ�ستثمار يف العقارات
قام البنك بتطبيق معيار املحا�سبة املالية الإ�سالمي رقم ( )26ال�صادر من قبل هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية والذي
ي�شمل الإعرتاف والقيا�س والعر�ض للإ�ستثمار يف العقارات ،والذي يت�ضمن الإعرتاف مبدئي ًا بالإ�ستثمار يف العقارات بالكلفة م�ضاف ًا اليها
التكلفة املبا�شرة  ،ويتم قيا�سها الحق ًا اعتماد ًا على تطبيقها فيما �إذا كانت بغر�ض الإ�ستخدام (منوذج التكلفة �أو القيمة العادلة) �أو بغر�ض
البيع وي�سري مفعول هذا املعيار �إبتداء ًا من الأول من كانون الثاين . 2013
�إن تطبيق املعيار �أعاله كان له ت�أثري على قيا�س الإ�ستثمارات يف العقارات للبنك بغر�ض الإ�ستخدام حيث مت تطبيق منوذج التكلفة على كافة
الإ�ستثمارات يف العقارات ومت تعديل احل�سابات املتعلقة بالإ�ستثمارات يف العقارات بغر�ض الإ�ستخدام املعرتف بها �سابق ًا مبوجب طريقة القيمة
العادلة و�إن �أثر تطبيق املعيار يظهر يف الإي�ضاح ( )55حول القوائم املالية املرفقة .
�أوجد معيار املحا�سبة املالية الإ�سالمي رقم ( )26متطلبات جديدة لت�صنيف وقيا�س وعر�ض الإ�ستثمار يف العقارات  ،وفيما يلي �أهم ال�سيا�سات
املحا�سبية اجلديدة واملعدلة خالل ال�سنة املنتهية يف  31كانون الأول : 2013
 -أاإلستثمار في العقارات بغرض اإلستخدام :

يتم تطبيق منوذج التكلفة �أو القيمة العادلة كما يلي :

 منوذج التكلفة :

يتم ت�سجيل الإ�ستثمارات يف العقارات بالتكلفة مطروح ًا منها الإ�ستهالك املرتاكم وخم�ص�ص التدين (�إن وجد) ويف حال قرر البنك
تطبيق هذا النموذج يجب عليه تطبيقه جلميع الإ�ستثمارات يف العقارات .

 منوذج القيمة العادلة :

يتم قيا�س الإ�ستثمارات بالقيمة العادلة ويتم ت�سجيل الزيادة يف القيمة يف احتياطي القيمة العادلة و�أي نق�ص يف القيمة العادلة يخف�ض
من الزيادة التي مت ت�سجيلها �سابقا ويف حال عدم وجود زيادة يف القيمة التي مت ت�سجيلها �سابقا يتم الإعرتاف بالفرق يف قائمة الدخل
ويف حال قرر البنك تطبيق هذا النموذج يجب عليه تطبيقه جلميع الإ�ستثمارات يف العقارات .
-باإلستثمار في العقارات بغرض البيع :

يتم ت�سجيل الإ�ستثمارات يف العقارات بالقيمة الدفرتية �أو بالقيمة العادلة مطروح ًا منها تكاليف البيع � ،أيهما �أقل  ،وال يتم ا�ستهالكها.
يتم �إدراج الفروقات يف قائمة الدخل.
ميكن حتويل العقارات من حمفظة اال�ستثمار العقاري اىل حمفظة املوجودات الثابتة �أو بالعك�س وذلك اذا ما ثبت التغري يف غر�ض
ا�ستخدام هذا العقار .ويتم التحويل بالكلفة ناق�ص اال�ستهالك اذا كان البنك ي�ستخدم منوذج التكلفة يف قيا�س عقارات املحفظة� ،أما يف
حال ا�ستخدام البنك لنموذج القيمة العادلة ،فيتم حتويل العقار بقيمته العادلة كما يف تاريخ التحويل.
يف حال مت تغيري عقار من موجودات البنك الثابتة اىل حمفظة اال�ستثمار العقاري بنموذج القيمة العادلة ،يتم التحويل بقيمة تكلفة العقار
مطروح ًا منها اال�ستهالك وخم�ص�ص التدين (ان وجد) كما هي بتاريخ التوقف عن اال�ستخدام.

معلومات القطاعات
 قطاع الأعمال يمُ ثل جمموعة من املوجودات والعمليات التي ت�شرتك مع ًا يف تقدمي منتجات �أو خدمات خا�ضعة ملخاطر وعوائد تختلف عن
تلك املُتعلقة بقطاعات �أعمال �أُخرى والتي يتم قيا�سها وفق ًا للتقارير التي يتم ا�ستعمالها من قبل املدير التنفيذي و�صانع القرار الرئي�سي
لدى البنك.
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 القطاع اجلغرايف يرتبط يف تقدمي منتجات �أو خدمات يف بيئة �إقت�صادية محُ دّدة خا�ضعة ملخاطر وعوائد تختلف عن تلك املُتعلقة بقطاعات
تعمل يف بيئات �إقت�صادية �أُخرى.
�أُ�س�س توزيع الأرباح فيما بني �أ�صحاب حقوق امل�ساهمني و�أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار املُطلقة

الن�سبـ ــة

ح�صة �أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار امل�شرتك

٪45

ح�صة �أ�صحاب حقوق امل�ساهمني
ح�صة �صندوق مواجهة خماطر اال�ستثمار

٪45
٪10

�أي مـ ـ ــا ن�سبت ـ ـ ــه  ٪3.667و ٪ 3.159للن�صف الأول والثاين
على التوايل من العام  2013على الدينار (مقابل ٪2.967
و ٪3.267للن�صف الأول والثاين من العام  )2012وما ن�سبتــه
 ٪0.139و ٪0.123على الدوالر الأمريكي للن�صــف الأول
والثاين على التوايل مـن العـام (2013مقابل  ٪0.314و
 ٪0.199للعام .)2012

 يتربع البنك من ح�صة ا�صحاب حقوق امل�ساهمني بحده الأق�صى  ٪5ح�سب ال�شرائح املعلنة للعمالء يف الفروع للودائع امل�شاركة يف االرباح.
 يعطي البنك الأولوية يف اال�ستثمار لأ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار املطلقة ويتم حتميل هذه احل�سابات م�صاريف الدعاية والإعالن عن
املنتجات التي يطرحها البنك وامل�صاريف املتعلقة بالإ�ستثمار يف العقارات ،والتي ت�ستثمر من ح�سابات الودائع امل�شاركة يف الأرباح .
 تراوحت ن�سبة الأربـاح املوزعة على �أ�صحاب ودائع اال�ستثمار املقيدة بالدوالر ما بني  ٪0/123و ٪0/139للعام ( 2013مقابل ٪0/339
و ٪0/213للعام . )2012
		
المخالفة للشريعة اإلسالمية
اإليرادات والمكاسب والخسائر ُ
يتم اثبات االيرادات واملكا�سب واخل�سائر املرتتبة على البنك املخالفة لل�شريعـة اال�سالمية (�إن وجدت) بت�سجيلها يف ح�ساب خا�ص يظهر يف
املركز املايل �ضمن الأر�صدة الدائنة الأُخرى واليتم ت�سجيلها يف قائمة الدخل ويتم ال�صرف منه على �أوجه اخلري وفق ما تقرره هيئة الرقابة
ال�شرعية .
الزكاة
�إنَّ م�س�ؤولية الزكاة تقع على عاتق �أ�صحاب الودائع وامل�ساهمني كل على حدة .
المؤجلة
ذمم البيوع ُ
مرابحة
عقود ال ُ

هي  :بيع ال�سلعة مبثل ثمنها الأول الذي ا�شرتاها به البائع (البنك) مع زيادة ربح معلوم متفق عليه  .وقد يكون البيع مرابحة عادية وت�سمى
(املرابحة الب�سيطة) وميتهن فيها البنك التجارة في�شرتي ال�سلع دون احلاجة �إىل االعتماد على وعد م�سبق ب�شرائها من عميل  ،ثم يعر�ضها بعد
ذلك للبيع مرابحة بثمن وربح يتفق عليه � ،أو يكون البيع مرابحة مقرتنه بوعد من العميل �أي �أن البنك ال ي�شرتي ال�سلعة �إال بعد حتديد العميل
لرغباته ووجود وعد م�سبق بال�شراء وت�سمى عندئذٍ (املرابحة للآمر بال�شراء) .
 يقوم البنك بتطبيق مبد�أ الإلزام يف الوعد يف عقود املُرابحة للآمر بال�شراء  ،ولكن يف حالة النكول يقوم البنك ببيع ال�سلعة والرجوع على
الآمر بال�شراء بتعوي�ض ال�ضرر الفعلي .
ُ
 يتم �إثبات ذمم املرابحات عند حدوثها بقيمتها اال�سمية ويتم قيا�سها يف نهاية ال�سنة املالية على �أ�سا�س �صايف القيمة النقدية املتوقع
حتقيقها .
ً
ُ
 يتم �إثبات الأرباح عند التعاقد يف عقود املرابحة نقدا �أو �إىل �أجل ال يتجاوز ال�سنة املالية .
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 يتم �إثبات �إيرادات البيوع املُ�ؤجلة لأجل يتجاوز ال�سنة املالية بتوزيعها على ال�سنوات املالية املُ�ستقبلية لفرتة الأجل بحيث ُيخ�ص�ص لكل �سنة
مالية ن�صيبها من الأرباح بغ�ض النظر ع َّما �إذا مت الت�سليم نقد ًا �أم ال.
االستصناع

هو  :عقد بيع بني امل�ست�صنع (امل�شرتي) وال�صانع (البائع) ،بحيث يقوم الثاين بناء على طلب من الأول ب�صناعة �سلعة مو�صوفة (امل�صنوع) �أو
احل�صول عليها عند �أجل الت�سليم على �أن تكون مادة ال�صنع و�/أو تكلفة العمل من ال�صانع ،وذلك يف مقابل الثمن الذي يتفقان عليه وعلى كيفية
�سداده حا ًال عند التعاقد �أو مق�سط ًا �أو م�ؤج ًال .







ت�شمل تكاليف اال�ست�صناع التكاليف املبا�شرة وغري املُبا�شرة املُتعلقة بعقود اال�ست�صناع وال يدخل يف هذه التكاليف امل�صروفات الإدارية
والعمومية والت�سويقية وتكاليف البحوث والتطوير.
يتم �إثبات تكاليف عملية اال�ست�صناع وتكاليف ما قبل التعاقد يف ال�سنة املالية حتت بند ا�ست�صناع حتت التنفيذ باملبالغ امل�صروفة من قبل
البنك ويتم قيد الفواتري املُر�سلة من البنك لل ُم�ست�صنع (امل�شرتي) على ح�ساب ذمم اال�ست�صناع ويتم ح�سمها من ح�ساب ا�ست�صناع حتت
التنفيذ يف قائمة املركز املايل .
يتم �إثبات ايرادات اال�ست�صناع عند �إمتام تنفيذ العقد وذلك بانتهاء التنفيذ �أو انتهاء العقد �أيهما �أقرب .
يف حال عدم قيام املُ�ست�صنع (امل�شرتي) بدفع الثمن املُتفق عليه ب�أكمله واالتفاق على الت�سديد على دفعات �أثناء تنفيذ العقد �أو بعد �إمتام
تنفيذ العقد يتم �إثبات �أرباح ُم�ؤجلة وح�سمها من ر�صيد ح�ساب ذمم اال�ست�صناع يف املركز املايل للبنك �سواء كانت الطريقة املُتبعة يف
�إثبات �إيرادات اال�ست�صناع هي طريقة ن�سبة الإمتام �أو طريقة العقود التامة ويتم توزيع الأرباح املُ�ؤجلة على ال�سنوات املالية املُ�ستقبلية بحيث
ُيخ�ص�ص لكل �سنة مالية ن�صيبها من الأرباح بغ�ض النظر ع َّما �إذا مت الت�سديد نقد ًا �أم ال .
يف حال احتفاظ البنك بامل�صنوع لأي �سبب كان يتم قيا�س هذه املوجودات بالقيمة النقدية املُتوقع حتقيقها �أو بالتكلفة �أيهما �أقل ويتم �إثبات
الفرق (�إن ُوجد) كخ�سارة يف قائمة الدخل يف ال�سنة املالية التي حتققت فيها .

موجودات ُمتاحة للبيع اآلجل

هي املوجودات التي يقوم البنك باقتنائها بهدف بيعها بيع ًا �آج ًال (بالتق�سيط) ،وي�سمى بيع تلك املوجودات ببيع امل�ساومة مع التق�سيط ،وذلك
لتمييزها عن بيع املرابحة للآمر بال�شراء.





يتم �إثبات املوجودات املُتاحة للبيع الآجل عند التعاقد بالتكلفة ويتم قيا�سها على �أ�سا�س التكلفة (قيمة ال�شراء و�أية م�صروفات ُمبا�شرة
ُمتعلقة بالإقتناء).
يتم تقييم املوجودات املُتاحة للبيع الآجل يف نهاية الفرتة املالية بقيمتها العادلة و ُيقا�س مبلغ التغيرّ الناجت عن التقييم �إن ُوجد على �أ�سا�س
الفرق بني القيمة الدفرتية ُمقارنة بالقيمة العادلة ويتم �إثبات الأرباح (اخل�سائر) غري املُحققة يف ح�ساب �إحتياطي القيمة العادلة.
يتم �إثبات الأرباح يف عمليات البيع الآجل وفق ًا ملبد�أ الإ�ستحقاق ُموزعة على الفرتات املالية ملدة العقد وتُ�سجل �أرباح ال�سنوات القادمة يف
ح�ساب �إيرادات البيوع املُ�ؤجلة.
يتم ت�سجيل ذمم البيع الآجل عند التعاقد بقيمتها الإ�سمية (املُتعاقد عليها).

اإلستثمارات التمويلية
مضاربة
التمويل بال ُ

هي � :شركة يف الربح بني املال والعمل  ،وتنعقد بني �أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار (�أرباب املال) والبنك (امل�ضارب) الذي يعلن القبول العام
لتلك الأموال للقيام با�ستثمارها ،واقت�سام الربح ح�سب االتفاق ،وحتميل اخل�سارة لرب املال �إال يف حاالت تعدي البنك (امل�ضارب) �أو تق�صريه
�أو خمالفته لل�شروط ف�إنه يتحمل ما ن�ش�أ ب�سببها .وتنعقد �أي�ض ًا بني البنك ب�صفته �صاحب ر�أ�س املال بالأ�صالة عن نف�سه �أو بالنيابة عن �أ�صحاب
ح�سابات اال�ستثمار وبني احلرفيني وغريهم من �أ�صحاب الأعمال من زراعيني وجتار �صناعيني .وهذه امل�ضاربة غري امل�ضاربات التقليدية
( )SPECULATIONالتي يراد بها املغامرة واملجازفة يف عمليات البيع وال�شراء .
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 يتم ت�سجيل متويل املُ�ضاربة عند ت�سليم ر�أ�س املال �إىل املُ�ضارب �أو و�ضعه حتت ت�صرفه ،و ُيقا�س ر�أ�س املال املُقدَّم باملبلغ املدفوع � ،أو بالقيمة
العادلة �إذا كان عين ًا و�إذا نتج عن تقييم العني فرق ًا بني القيمة العادلة والقيمة الدفرتية ف ُيعرتف به ربح ًا (خ�سارة) يف قائمة الدخل ،ويف
نهاية ال�سنة املالية ُيح�سم ما ا�سرتده البنك من ر�أ�س مال املُ�ضاربة .
 يتم �إثبات ن�صيب البنك من الأرباح (اخل�سائر) التي تن�ش�أ وتنتهي خالل �سنة مالية بعد ت�صفية عملية املُ�ضاربة � ،أ َّما يف احلاالت التي
ت�ستمر عملية امل�ضاربة لأكرث من �سنة مالية فيتم �إثبات ن�صيب البنك من الأرباح عند حتققها بالتحا�سب التام عليها �أو على �أي جزء منها
يف ال�سنة املالية التي حدثت فيها يف حدود الأرباح التي تُوزع� ،أ َّما اخل�سائر فيتم �إثباتها لتلك ال�سنة يف حدود اخل�سائر التي يخف�ض بها
ر�أ�س مال املُ�ضارب .
 يف حالة وقوع خ�سائر ب�سبب تعدي املُ�ضارب �أو تق�صريه فيتم �إثبات هذه اخل�سائر ذمم ًا على املُ�ضارب.
مشاركة
التمويل بال ُ

هي  :تقدمي البنك والعميل املال بن�سب مت�ساوية �أو متفاوتة من �أجل ان�شاء م�شروع جديد �أو امل�ساهمة يف م�شروع قائم  ،بحيث ي�صبح كل واحد
منهما متملك ًا ح�صة يف ر�أ�س املال ب�صفة ثابتة �أو متناق�صة وم�ستحق ًا لن�صيبه من الأرباح .وتق�سم اخل�سارة على قدر ح�صة كل �شريك يف ر�أ�س
املال وال ي�صح ا�شرتاط خالف ذلك .









يتم ت�سجيل ح�صة البنك يف ر�أ�س املال يف املُ�شاركة عند ت�سليمها لل�شريك املدير �أو و�ضعها يف ح�ساب املُ�شاركة ويتم قيا�سها بقيمة املبلغ
املدفوع نقد ًا �أو بالقيمة العادلة �إذا كان عين ًا ،و�إذا نتج عن تقييم العني عند التعاقد فرق بني القيمة العادلة والقيمة الدفرتية ف�إ َّنه يعرتف
به ربح ًا �أو خ�سارة يف قائمة الدخل .
يتم قيا�س ر�أ�س املال يف املُ�شاركة املُتناق�صة يف نهاية ال�سنة املالية بالقيمة التاريخية حم�سوم ًا منها القيمة التاريخية للح�صة املبيعة بالقيمة
العادلة التي يتفق عليها ويثبت الفرق بني القيمتني ربح ًا �أو خ�سارة يف قائمة الدخل .
يتم ت�سجيل ن�صيب البنك يف �أرباح �أو (خ�سائر) عمليات التمويل باملُ�شاركة التي تن�ش�أ وتنتهي خالل ال�سنة املالية بعد الت�صفية �أ َّما يف حالة
ا�ستمرار املُ�شاركة لأكرث من �سنة مالية ،ف�إ َّنه يتم ت�سجيل ن�صيب البنك يف الأرباح عند حتققها بالتحا�سب التام عليها �أو على �أي جزء منها
بني البنك وال�شريك يف ال�سنة املالية التي حدثت بها وذلك يف حدود الأرباح التي تُوزع � ،أ َّما ن�صيبه يف اخل�سائر ل�سنة مالية فيتم �إثباتها يف
تلك ال�سنة وذلك يف حدود اخل�سائر التي يخف�ض بها ن�صيب البنك يف ر�أ�س مال املُ�شاركة .
ُ
يتم تكوين مخُ �ص�ص تدين لذمم البيوع املُ�ؤجلة والذمم الأخرى �إذا تبينَّ عدم �إمكانية حت�صيل املبالغ امل�ستحقة للبنك وعندما يتوفر دليل
مو�ضوعي على �أن حدث ًا ما قد �أ ّثر �سلب ًا على التدفقات النقدية املُ�ستقبلية لذمم البيوع املُ�ؤجلة والذمم الأخرى وعندما يمُ كن تقدير هذا
التدين ُي�سجل يف قائمة الدخل.
يتم يف نهاية ال�سنة املالية ت�سجيل موجودات التمويل بالتكلفة �أو بالقيمة النقدية املُتوقع حتقيقها �أيهما �أقل و ُيثبت الفرق ك ُمخ�ص�ص تدين
متويالت .
يتم تعليق �إيرادات البيوع املُ�ؤجلة والتمويالت غري العاملة املمنوحة للعمالء وفق ًا لتعليمات البنك املركزي .
يتم �شطب ذمم البيوع املُ�ؤجلة والتمويالت املُمولة من ح�سابات اال�ستثمار املُطلقة يف حال عدم جدوى الإجراءات املُتخذة لتح�صيلها على
�صندوق ُمواجهة خماطر اال�ستثمار (با�ستثناء ما يتم منحه/متويله ومن ثم �شطبه من ذمم البيوع امل�ؤجلة والتمويالت يف نف�س ال�سنة حيث
يتم قيده يف قائمة الدخل على ايرادات اال�ستثمار) وي�ضاف املح�صل من الذمم والتمويالت التي مت �شطبها �سابق ًا اىل �صندوق مواجهة
خماطر الإ�ستثمار با�ستثناء ما مت قيده يف قائمة الدخل على ايرادات اال�ستثمار) � ،أ َّما بخ�صو�ص ذمم البيوع املُ�ؤجلة والتمويالت املُمولة
من �أموال البنك الذاتية واملُع ّد لها مخُ �ص�ص تدين فيتم �شطبها يف حال عدم جدوى الإجراءات املُتخذة لتح�صيلها بتنزيلها من خم�ص�ص
التدين ويتم حتويل �أي فائ�ض يف خم�ص�ص التدين االجمايل �إىل قائمة الدخل و ُي�ضاف املح�صل من الذمم والتمويالت املعدومة �سابق ًا
�إىل الإيرادات .

موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

هي املوجودات املالية التي تهدف �إدارة البنك وفق ًا لنموذج �أعمالها االحتفاظ بها لتح�صيل التدفقات النقدية التعاقدية والتي متثل مدفوعات
ثابتة �أو قابلة للتحديد لر�أ�سمال هذه املوجودات و�أرباحها.
يتم �إثبات هذه املوجودات عند ال�شراء بالكلفة م�ضاف ًا �إليها م�صاريف االقتناء ،ويعاد تقييمها يف نهاية الفرتة احلالية با�ستخدام طريقة معدل
الربح الفعال وتظهر �أي �أرباح �أو خ�سائر ناجتة عن عملية الإطفاء يف قائمة الدخل ويتم قيد �أي تدين يف قيمتها يف قائمة الدخل.
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ميثل مبلغ التدين يف قيمة هذه املوجودات الفرق بني القيمة املثبتة يف ال�سجالت والقيمة احلالية للتدفقات النقدية املتوقعة املخ�صومة ب�سعر
الربح الفعلي الأ�صلي وبحيث ينزل �أي خم�ص�صات ناجتة عن التدين من قيمة هذه املوجودات  .ال يجوز �إعادة ت�صنيف �أي موجودات مالية من
�/إىل هذا البند.
يف حال بيع �أي من هذه املوجودات املمولة من �أموال البنك الذاتية – قبل تاريخ ا�ستحقاقها فيتم ت�سجيل نتيجة البيع �ضمن قائمة الدخل ال�شامل
يف بند ُم�ستقل و يتم الإف�صاح عن ذلك.
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق المساهمين  -ذاتي
 متثل هذه املوجودات اال�ستثمارات يف �أدوات امللكية واملمولة من �أموال البنك الذاتية وذلك بغر�ض االحتفاظ بها على املدى الطويل.
 يتم �إثبات هذه املوجودات عند ال�شراء بالقيمة العادلة م�ضاف ًا �إليها م�صاريف االقتناء  ،ويعاد تقييمها الحق ًا بالقيمة العادلة ،ويظهر التغري
يف القيمة العادلة �ضمن بند احتياطي القيمة العادلة �ضمن ح�سابات حقوق امل�ساهمني .
 يف حال بيع هذه املوجودات �أو جزء منها فيتم ت�سجيل الأرباح �أو اخل�سائر الناجتة عن ذلك يف الأرباح (اخل�سائر) املدورة.
 ميكن ا�سرتجاع خ�سارة التدين التي مت ت�سجيلها �سابق ًا يف بيان الدخل �إذا ما تبني مبو�ضوعية �أن الزيادة يف القيمة العادلة قد حدثت يف فرتة
الحقة لت�سجيل خ�سائر التدين من خالل احتياطي القيمة العادلة الظاهر �ضمن ح�سابات حقوق امل�ساهمني .
 يتم ت�سجيل الأرباح املت�أتية من هذه املوجودات املالية يف تاريخ الإعالن عن توزيعها يف بيان الدخل.
 يتم ت�سجيل الأرباح واخل�سائر الناجتة عن فروقات حتويل العملة الأجنبية لهذه املوجودات يف بند احتياطي القيمة العادلة.
 تظهر املوجودات املالية التي ال ميكن حتديد قيمتها العادلة ب�شكل يعتمد عليه بالتكلفة ويتم اجراء اختبار التدين لهذه املوجودات يف نهاية
كل فرتة مالية ويتم ت�سجيل �أي تدين يف قيمتها يف بيان الدخل ،وال ميكن ا�سرتجاع خ�سارة التدين لهذه املوجودات يف الفرتات الالحقة.
ذمم البيوع من خالل قائمة الدخل  -ذاتي
 هي عبارة عن ذمم بيوع (مرابحات دولية) نتيجة قيام البنك ب�شراء �سلع بغر�ض بيعها يف امل�ستقبل القريب .
 يتم �إثبات هذه الذمم بالقيمة العادلة عند البيع ويعاد تقييمها الحق ًا بالقيمة العادلة من خالل امل�ؤ�شرات ال�سوقية لهذه الذمم  ،ويظهر
التغري يف القيمة العادلة يف قائمة الدخل .
 ميكن للبنك التخل�ص من هذه الذمم مبوجب حوالة دين ل�شخ�ص �آخر وب�صايف قيمتها الإ�سمية �أو الدفرتية بحيث يتم ت�سجيل الفرق يف
قائمة الدخل .
المنتهية بالتمليك
اإلجارة ُ
هي عقد متليك منفعة بعو�ض ينتهي بتملك امل�ست�أجر املوجودات امل�ؤجرة .
 تُقا�س املوجودات املُقتناة بغر�ض الإجارة عند اقتنائها بالتكلفة التاريخية �شاملة النفقات املُبا�شرة جلعلها �صاحلة لال�ستعمال  .وتُ�ستهلك
املوجودات املُ�ؤجرة بطريقة الق�سط الثابت على مدى مدة عقد الإجارة .
 عندما يقل املبلغ املُمكن ا�سرتداده من �أي من املوجودات املُقتناة بغر�ض الإجارة عن �صايف قيمتها الدفرتية ف�إ َّنه يتم تخفي�ض قيمتها �إىل
القيمة التي يمُ كن ا�سرتدادها وتُ�سجل قيمة التدين يف قائمة الدخل.
 تُوزع �إيرادات الإجارة بتوزيعها على ال�سنوات املالية التي ي�شملها عقد الإجارة .
االستثمارات في العقارات
ً
هي اقتناء عقارات بهدف احل�صول على ايراد دوري �أو لتوقع زيادة قيمتها �أو كالهما .ويتم الإعرتاف مبدئيا باال�ستثمار يف العقارات بالكلفة
م�ضاف ًا اليها التكلفة املبا�شرة ،ويتم قيا�سها الحق ًا اعتماد ًا على تطبيقها فيما اذا كانت بغر�ض اال�ستخدام (منوذج التكلفة �أو القيمة العادلة)،
�أو بغر�ض البيع ،علم ًا ب�أنه لدى �إعتماد البنك لأي من النماذج يجب عليه تطبيقه جلميع اال�ستثمارات يف العقارات.
ميكن حتويل العقارات من حمفظة اال�ستثمار العقاري اىل حمفظة املوجودات الثابتة �أو بالعك�س وذلك اذا ما ثبت التغري يف غر�ض ا�ستخدام
هذا العقار .ويتم التحويل بالكلفة ناق�ص اال�ستهالك اذا كان البنك ي�ستخدم منوذج التكلفة يف قيا�س عقارات املحفظة� ،أما يف حال ا�ستخدام
البنك لنموذج القيمة العادلة ،فيتم حتويل العقار بقيمته العادلة كما يف تاريخ التحويل.
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يف حال مت تغيري عقار من موجودات البنك الثابتة اىل حمفظة اال�ستثمار العقاري بنموذج القيمة العادلة ،يتم التحويل بقيمة تكلفة العقار
مطروح ًا منها اال�ستهالك وخم�ص�ص التدين (ان وجد) كما هي بتاريخ التوقف عن اال�ستخدام.
المخصصات
ُ
 يتم االعرتاف باملُخ�ص�صات عندما يكون على البنك التزامات يف تاريخ املركز املايل نا�شئة عن �أحداث �سابقة و�أنَّ ت�سديد االلتزامات
محُ تمل ويمُ كن قيا�س قيمتها ب�شكل يعتمد عليه.
صندوق ُمواجهة مخاطر االستثمار
ً
ُ
ُ
مخُ
 يقتطع البنك ما ال يقل عن ( )٪10من �إجمايل �أرباح اال�ستثمار امل�شرتك املتحققة على تلف العمليات اجلارية خالل ال�سنة وفقا لقانون
البنوك ،وتزداد الن�سبة بناء على �أوامر من البنك املركزي الأردين وي�سري مفعول الن�سبة املُعدَّلة بعد زيادتها يف ال�سنة املالية الالحقة لل�سنة
التي تقرر فيها هذا التعديل.
 ي�ؤول ر�صيد �صندوق خماطر اال�ستثمار �إىل �صندوق الزكاة وذلك بعد تغطية جميع امل�صروفات واخل�سائر التي �أ�س�س ال�صندوق لتغطيتها �أو
�إطفائها ،الأمر الذي ي�ستخل�ص منه� ،أ َّنه لي�س لل ُم�ستثمرين يف البنك �أي حق يف املبالغ املُقتطعة بالن�سبة املُقررة املُتجمعة يف �صندوق ُمواجهة
خماطر اال�ستثمار ،و�إمنا هي مبالغ م�ص�صة لتغطية اخل�سائر التي تتعر�ض لها عمليات اال�ستثمار املُ�شرتك.
 �إذا ح�صلت خ�سائر يف بع�ض عمليات اال�ستثمار املُ�شرتك التي بد�أت ومتت يف �سنة ُمعينة ،فتُغطى هذه اخل�سائر من الأرباح التي حققتها
عمليات اال�ستثمار املُ�شرتك الأُخرى التي بد�أت ومتت يف ال�سنة ذاتها و�إذا كانت اخل�سائر �أكرث من الأرباح يف ال�سنة ذاتها ،فتُغطى اخل�سارة
من �صندوق ُمواجهة خماطر اال�ستثمار.
 �أ َّما �إذا بد�أت عمليات ا�ستثمار ُم�شرتك وا�ستمرت يف �سنوات �سابقة ،وتبينَّ يف النتيجة ويف �سنة ُمعينة �أنَّ تلك العمليات اال�ستثمارية كانت
من حيث النتيجة عمليات خا�سرة ،فتُغطى خ�سارتها من �صندوق ُمواجهة خماطر اال�ستثمار.
القيمة العادلة للموجودات المالية
 �إنَّ �أ�سعار الإغالق (�شراء /بيع) يف تاريخ القوائم املالية يف �أ�سواق ن�شطة تمُ ثل القيمة العادلة للأدوات املالية التي لها �أ�سعار �سوقية ويف حال
عدم توفر �أ�سعار فعلية �أو عدم وجود تداول ن�شط لبع�ض الأدوات املالية �أو عدم ن�شاط ال�سوق فيتم تقدير قيمتها العادلة ُمبقارنتها بالقيمة
ال�سوقية احلالية لأداة مالية ُم�شابهة لها �إىل حد كبري.
 تهدف طرق التقييم �إىل احل�صول على قيمة عادلة تعك�س توقعات ال�سوق وت�أخذ باالعتبارالعوامل ال�سوقية و� َّأي خماطر �أو منافع ُمتوقعة
عند تقدير قيمة املوجودات املالية ،ويف حال وجود موجودات مالية يتعذر قيا�س قيمتها العادلة ب�شكل يعتمد عليه فيتم �إظهارها بالتكلفة
بعد تنزيل �أي تدين يف قيمتها .
التدني في قيمة الموجودات المالية
يقوم البنك ُمبراجعة القيم املُثبتة يف ال�سجالت للموجودات املالية يف تاريخ املركز املايل لتحديد فيما �إذا كانت هنالك ُم�ؤ�شرات تدل على تدين
يف قيمتها �إفرادي ًا �أو على �شكل جمموعة  ،ويف حالة وجود مثل هذه املُ�ؤ�شرات ف�إ َّنه يتم تقدير القيمة القابلة للإ�سرتداد من �أجل حتديد خ�سارة
التدين.
الممتلكات والمعدات
 تظهر املمتلكات واملعدات بالتكلفة بعد تنزيل اال�ستهالك املُرتاكم و�أي تدين يف قيمتها ،ويتم ا�ستهالك املمتلكات واملعدات (با�ستثناء
الأرا�ضي) عندما تكون جاهزة لال�ستخدام بطريقة الق�سط الثابت على مدى العمر الإنتاجي املُتوقع لها با�ستخدام الن�سب ال�سنوية التالية :

الن�سبة املئوية
مباين
ُمعدات و�أجهزة و�أثاث
و�سائط نقل
�أجهزة احلا�سب الآيل
حت�سينات وديكورات
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٪15 - ٪2/5
٪15
٪25
٪10

 يتم ُمراجعة العمر الإنتاجي للممتلكات واملعدات يف نهاية كل �سنة مالية  ،ف�إذا كانت توقعات العمر الإنتاجي تختلف عن التقديرات املُعدَّة
�سابق ًا يتم ت�سجيل التغيرّ يف التقدير لل�سنوات الالحقة باعتباره تغيرّ يف التقديرات .
 عندما يقل املبلغ املُمكن ا�سرتداده من �أي من املمتلكات واملعدات عن �صايف قيمتها الدفرتية ف�إ َّنه يتم تخفي�ض قيمتها �إىل القيمة املُمكن
ا�سرتدادها وتُ�سجل خ�سارة التدين يف قائمة الدخل.
الموجودات غير الملموسة
ُ
 يتم ت�سجيل املوجودات غري امللمو�سة التي يتم احل�صول عليها من خالل طريقة �أخرى غري االندماج بالتكلفة.
 يتم ت�صنيف املوجودات غري امللمو�سة على �أ�سا�س تقدير عمرها الزمني لفرتة محُ ددة �أو لفرتة غري محُ ددة  .ويتم �إطفاء املوجودات غري
امللمو�سة التي لها عمر زمني حُمدد خالل هذا العمر ويتم قيد الإطفاء يف قائمة الدخل� .أ َّما املوجودات غري امللمو�سة التي لها عمر زمني
غري محُ دد فيتم ُمراجعة التدين يف قيمتها يف تاريخ القوائم املالية ويتم ت�سجيل �أي تدين يف قيمتها يف قائمة الدخل .
 ال يتم ر�سملة املوجودات غري امللمو�سة الناجتة عن �أعمال البنك ويتم ت�سجيلها يف قائمة الدخل يف نف�س ال�سنة.
 يتم ُمراجعة �أي ُم�ؤ�شرات على تدين قيمة املوجودات غري امللمو�سة يف تاريخ القوائم املالية  .كذلك يتم ُمراجعة العمر الزمني لتلك املوجودات
ويتم �إجراء �أي تعديالت على ال�سنوات الالحقة.
 تظهر الربامج والأنظمة يف املركز املايل بالتكلفة بعد تنزيل االطفاء املرتاكم  ،ويتم اطفا�ؤها عندما تكون جاهزة لال�ستخدام بطريقة
الق�سط الثابت على مدى العمر االنتاجي املتوقع لها با�ستخدام الن�سب ال�سنوية ما بني .٪25-10
ُمخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين
يتم ت�سجيل التعوي�ضات ال�سنوية املدفوعة للموظفني اللذين يرتكون اخلدمة على ح�ساب خم�ص�ص ترك اخلدمة عند دفعها  ،وت�ؤخذ الزيادة
يف التعوي�ضات املدفوعة عن املخ�ص�ص امل�ستدرك يف قائمة الدخل عند دفعها ،ويتم �أخذ خم�ص�ص االلتزامات املرتتبة على البنك من تعوي�ض
نهاية اخلدمة للموظفني يف قائمة الدخل وفقا لنظام موظفي البنك ووفق ًا الحكام قانون العمل.
ضريبة الدخل
 تثل م�صاريف ال�ضرائب مبالغ ال�ضرائب املُ�ستحقة وال�ضرائب املُ�ؤجلة .
 تحُ �سب م�صاريف ال�ضرائب املُ�ستحقة على �أ�سا�س الأرباح اخلا�ضعة لل�ضريبة ،وتختلف الأرباح اخلا�ضعة لل�ضريبة عن الأرباح املُعلنة يف
القوائم املالية لأنَّ الأرباح املُعلنة ت�شمل �إيرادات غري خا�ضعة لل�ضريبة �أو م�صاريف غري قابلة للتنزيل يف ال�سنة املالية و�إمنا يف �سنوات
الحقة �أو اخل�سائر املُرتاكمة املقبولة �ضريبي ًا �أو بنود لي�ست خا�ضعة �أو مقبولة التنزيل لأغرا�ض �ضريبية .
 ت�سب ال�ضرائب مبوجب الن�سب ال�ضرائبية املُقررة مبوجب القوانني والأنظمة والتعليمات يف اململكة الأردنية الها�شمية .
 �إنَّ ال�ضرائب املُ�ؤجلة هي ال�ضرائب املُتوقع دفعها �أو ا�سرتدادها نتيجة الفروقات الزمنية املُ�ؤقتة بني قيمة املوجودات �أو املطلوبات يف القوائم
املالية والقيمة التي يتم احت�ساب الربح ال�ضريبي على �أ�سا�سها .يتم احت�ساب ال�ضرائب املُ�ؤجلة با�ستخدام طريقة االلتزام باملركز املايل
وتحُ ت�سب ال�ضرائب املُ�ؤجلة وفق ًا للن�سب ال�ضريبية التي يتوقع تطبيقها عند ت�سوية االلتزام ال�ضريبي �أو حتقيق املوجودات ال�ضريبية املُ�ؤجلة .
 يتم ُمراجعة ر�صيد املوجودات ال�ضريبية املُ�ؤجلة يف تاريخ القوائم املالية ويتم تخفي�ضها يف حالة توقع عدم �إمكانية اال�ستفادة من تلك
املوجودات ال�ضريبية جزئي ًا �أو كلي ًا .
حسابات ُمدارة لصالح العمالء
تمُ ثل احل�سابات التي ُيديرها البنك نيابة عن العمالء وال تُعترب من موجودات البنك يتم اظهار ر�سوم وعموالت �إدارة تلك احل�سابات يف قائمة
الدخل .
تحقق اإليرادات واالعتراف بالمصاريف
ُ
 يتم حتقق الإيرادات واالعرتاف بامل�صاريف على �أ�سا�س اال�ستحقاق با�ستثناء �إيرادات البيوع امل�ؤجلة والتمويالت غري العاملة فال يتم
االعرتاف بها ك�إيرادات ويتم ت�سجيلها حل�ساب الإيرادات املُعلقة .
 يتم ت�سجيل العموالت ك�إيرادات عند تقدمي اخلدمات املُتعلقة بها ،ويتم االعرتاف ب�أرباح �أ�سهم ال�شركات عند حتققها (�إقرارها من الهيئة
العامة لل ُم�ساهمني).
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تاريخ االعتراف بالموجودات المالية
يتم االعرتاف ب�شراء وبيع املوجودات املالية يف تاريخ املُتاجرة (تاريخ التزام البنك ببيع �أو �شراء املوجودات املالية) .
العمالت األجنبية
 يتم ت�سجيل املُعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية خالل ال�سنة ب�أ�سعار ال�صرف ال�سائدة يف تاريخ �إجراء املُعامالت .
 يتم حتويل �أر�صدة املوجودات املالية واملطلوبات املالية مبتو�سط �أ�سعار العمالت الأجنبية يف تاريخ املركز املايل واملُعلنة من البنك املركزي
الأُردين .
 يتم حتويل املوجودات غري املالية واملطلوبات غري املالية بالعمالت الأجنبية والظاهرة بالقيمة العادلة يف تاريخ حتديد قيمتها العادلة .
 يتم ت�سجيل الأرباح واخل�سائر الناجتة عن حتويل العمالت الأجنبية يف قائمة الدخل .
النقد وما في حكمه
 هو النقد والأر�صدة النقدية التي ت�ستحق خالل مدة ثالثة �أ�شهر ،وتت�ضمن :النقد والأر�صدة لدى البنك املركزي والأر�صدة لدى البنوك
وامل�ؤ�س�سات امل�صرفية  ،وتنزل ودائع البنوك وامل�ؤ�س�سات امل�صرفية التي ت�ستحق خالل مدة ثالثة �أ�شهر والأر�صدة املُق َّيدة ال�سحب .
3 -3التقديرات المحاسبية
ان اعداد القوائم املالية وتطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية يتطلب من ادارة البنك القيام بتقديرات واجتهادات ت�ؤثر يف مبالغ املوجودات واملطلوبات املالية
و�إحتياطي القيمة العادلة وكذلك االف�صاح عن االلتزامات املحتملة  .كما ان هذه التقديرات واالجتهادات ت�ؤثر يف االيرادات وامل�صاريف واملخ�ص�صات
وكذلك يف التغريات يف القيمة العادلة التي تظهر �ضمن قائمة الدخل ال�شامل .وب�شكل خا�ص يتطلب من ادارة البنك ا�صدار احكام واجتهادات هامة
لتقدير مبالغ التدفقات النقدية امل�ستقبلية و�أوقاتها .ان التقديرات املذكورة مبنية بال�ضرورة على فر�ضيات وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من
التقدير وعدم التيقن وان النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغريات الناجمة عن �أو�ضاع وظروف تلك التقديرات يف امل�ستقبل .
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يتم تكوين خم�ص�ص لقاء الق�ضايا املقامة �ضد البنك اعتمادا على درا�سة قانونية معدة من قبل حمامي البنك والتي مبوجبها يتم حتديد
املخاطر املحتمل حدوثها يف امل�ستقبل ،ويعاد النظر يف تلك الدرا�سات ب�شكل دوري .
يتم تكوين خم�ص�ص لقاء التدين يف الت�سهيالت املمولة ذاتي ًا من قبل البنك �إعتماد ًا على �أ�س�س وفر�ضيات معتمدة من قبل �إدارة البنك
بتقدير املخ�ص�ص الواجب تكوينه ومقارنة نتائج �صدور هذه الأ�س�س والفر�ضيات مع املخ�ص�ص الواجب تكوينه مبوجب تعليمات البنك
املركزي الأردين ويتم �إعتماد النتائج الأكرث ت�شدد ًا مبا يتفق مع معايري هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية .
تقوم الإدارة ب�إعادة تقدير الأعمار الإنتاجية للأ�صول امللمو�سة وغري امللمو�سة ب�شكل دوري لغايات احت�ساب الإ�ستهالكات والإطفاءات
ال�سنوية اعتمادا على احلالة العامة لتلك الأ�صول وتقديرات الأعمال الإنتاجية املتوقعة يف امل�ستقبل ،ويتم �أخذ خ�سارة التدين (�إن وجدت)
يف قائمة الدخل.
يتم حتميل ال�سنة املالية مبا يخ�صها من نفقة �ضريبة الدخل وفقا للأنظمة والقوانني واملعايري املحا�سبية ويتم احت�ساب خم�ص�ص ال�ضريبة
الالزم.
تقوم الإدارة مبراجعة دورية للموجودات املالية والتي تظهر بالكلفة لتقدير �أي تدين يف قيمتها ويتم �أخذ هذا التدين (�إن وجد) يف قائمة
الدخل ال�سنة.
مت ت��خ��ف��ي�����ض ح�������ص���ة �����ص����ن����دوق م����واج����ه����ة خم����اط����ر الإ�����س����ت����ث����م����ار م�����ن �إج�����م�����ايل �أرب����������اح الإ�����س����ت����ث����م����ارات امل�������ش�ت�رك���ة
م����ن � ٪15إىل  ٪10اع����ت����ب����ار ًا م����ن �أول ك����ان����ون ال����ث����اين  2013ا�����س����ت����ن����اد ًا �إىل ق�������رار ال���ب���ن���ك امل�����رك�����زي الأدين
رقم (.)864/1/10
تقوم الإدارة بتخمني العقارات �ضمن حمفظة الإ�ستثمار العقاري ب�شكل دوري ويتم �أخذ خم�ص�ص لأي تدين يف قيمتها �ضمن �صندوق
مواجهة خماطر الإ�ستثمار كون املحفظة �ضمن الإ�ستثمار امل�شرتك و�سيتم ا�ستهالك املباين �ضمن هذه املحفظة بن�سبة � ٪10سنوي ًا .
م�ستويات القيمة العادلة :يتطلب املعيار حتديد والإف�صاح عن امل�ستوى يف ت�سل�سل القيمة العادلة الذي ت�صنف مبوجبه مقايي�س القيمة
العادلة كاملة وف�صل قيا�سات القيمة العادلة وفق ًا للم�ستويات املحددة يف املعايري الدولية للتقارير املالية .الفرق بني امل�ستوى ( )2وامل�ستوى
( )3ملقايي�س القيمة العادلة يعني تقييم ما �إذا كانت املعلومات �أو املدخالت ميكن مالحظتها ومدى �أهمية املعلومات التي ال ميكن مالحظتها
مما يتطلب و�ضع �أحكام وحتليل دقيق للمدخالت امل�ستخدمة لقيا�س القيمة العادلة مبا يف ذلك الأخذ باالعتبار كافة العوامل التي تخ�ص
الأ�صل �أو االلتزام.

4 -4نقد وأرصدة لدى البنك المركزي
�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

 31كان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون الأول
2013
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

نقد يف اخلزينة
�أر�صدة لدى البنك املركزي
ح�سابات جارية وحتت الطلب
ُمتطلبات االحتياطي النقدي
املجمـوع

2012
دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

18.915.865

16.786.812

4.512.592
64.701.617
88.130.074

879.854
46.116.781
63.783.447

عدا الإحتياطي النقدي ال يوجد �أر�صدة نقدية مقيدة ال�سحب كما يف  31كانون الأول  2013و.2012
5 -5أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

ح�سابات جارية وحتت الطلب

بنوك وم�ؤ�س�سات
م�صرفية حملية
 31كانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون الأول
2012
2013
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

بنوك وم�ؤ�س�سات
م�صرفية خارجية
 31كانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون الأول
2012
2013
دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

املجم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع
 31كانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون الأول
2012
2013
دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

46.552.540 10.305.374 17.384.891 4.891.245 29.167.649 5.414.129
46.552.540 10.305.374 17.384.891 4.891.245 29.167.649 5.414.129

ال يوجد �أر�صدة نقدية مقيدة ال�سحب كما يف  31كانون الأول  2013و.2012
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مؤجلة والذمم األُخرى  -بالصافي
6 -6ذمم البيوع ال ُ
�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

الأفراد (التجزئة)
املُرابحة للآمر بال�شراء
البيع االجل
ذمم – �إجارة منتهية بالتمليك
التمويالت العقارية
ال�شركات الكربى
املُرابحات الدولية
املُرابحة للآمر بال�شراء
ذمم – �إجارة منتهية بالتمليك
م�ؤ�س�سات �صغرية ومتو�سطة
املُرابحة للآمر بال�شراء
البيع االجل
املجمـوع
ينزل :الإيرادات املُ�ؤجلة
مخُ �ص�ص التدين
الإيرادات املُعلقة
ُ
�صايف ذمم البيوع امل�ؤجلة والذمم
الأُخرى

مُ�شرتك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
 31كانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون الأول
2012
2013
دين ـ ـ ـ ـ ـ ــار
دين ـ ـ ـ ـ ـ ــار

ذاتي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
 31كانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون الأول
2012
2013
دين ـ ـ ـ ـ ـ ــار
دين ـ ـ ـ ـ ـ ــار

85.667.069 96.326.357
924.985
822.099
1.717.328 1.668.768
58.806.778 64.596.158

7.434

49.465

املجمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع
 31كانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون الأول
2012
2013
دين ـ ـ ـ ـ ـ ــار
دين ـ ـ ـ ـ ـ ــار
85.667.069 96.326.357
924.985
822.099
1.717.328 1.668.768
58.856.243 64.603.592

484.584.852 597.740.038 275.487.629 1.984.684 209.097.223 595.755.354
126.816.337 133.745.771 17.462.925 7.591.745 109.353.412 126.154.026
142.804
142.804
30.403.065 30.317.502
285.917
224.108
496.255.777 915.864.372
30.229.442 31.898.454
8.334.196 8.258.304
751.569
944.116

93.422
9.820.089
49.802
5.475.746
184.069

30.410.924 478.573
224.108
925.684.461 293.478.592
31.948.256 242.428
13.734.050 2.068.142
1.128.185
7.644

30.881.638
285.917
789.734.369
30.471.870
10.402.338
759.213

456.940.570

4.110.472

878.873.970

748.100.948

874.763.498

291.160.378

 كانت احلركة احلا�صلة على ذمم البيع الآجل كما يلي :

ر�صيد بداية ال�سنة
اال�ضافات
اال�ستبعادات
ر�صيد نهاية ال�سنة
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ذمم البيع الآجل
دين ـ ـ ـ ـ ـ ــار

االيرادات امل�ؤجلة
دين ـ ـ ـ ـ ـ ــار

خم�ص�ص التدين
دين ـ ـ ـ ـ ـ ــار

1.210.902
862.411
1.027.106
1.046.207

141.555
2.025
69.120
74.460

1.974
4.030
6.004

المؤجلة واإلستثمارات التمويلية واالجارة المنتهية بالتمليك والقرض
ُمخصص تدني البيوع ُ
الحسن /ذاتي
فيما يلي احلركة على مخُ �ص�ص التدين :

الر�صيد يف بداية ال�سنة
ما مت اقتطاعه من الأرباح
ت�سويات خالل العام
الر�صيد يف نهاية ال�سنة

14.298
13.499
27.797

17.994
()17.994
-

2.035.230
3.420.000
6.423
5.461.653

ال�شركات
ال�صغرية
واملتو�سطة
دينـ ـ ـ ـ ــار
99.041
()1.928
97.113

دينـ ـ ـ ـ ــار

خم�ص�ص تدين ذمم البيوع غري العاملة على �أ�سا�س
العميل الواحد
خم�ص�ص تدين ذمم البيوع حتت املراقبة على �أ�سا�س
العميل الواحد
الر�صيد يف نهاية ال�سنة

27.528

-

5.450.694

97.113

5.575.335

269

-

10.959

-

11.228

27.797

-

5.461.653

97.113

5.586.563

 31كانون االول 2013

 31كانون االول 2012
الر�صيد يف بداية ال�سنة
ت�سويات خالل العام
الر�صيد يف نهاية ال�سنة
خم�ص�ص تدين ذمم البيوع غري العاملة على �أ�سا�س
العميل الواحد
خم�ص�ص تدين ذمم البيوع حتت املراقبة على �أ�سا�س
العميل الواحد
الر�صيد يف نهاية ال�سنة

�أفراد

عقاري

ال�شركات
الكربى

دينـ ـ ـ ـ ــار

دينـ ـ ـ ـ ــار

دينـ ـ ـ ـ ــار

الإجمالـ ـ ــي
2.166.563
3.420.000
5.586.563

74.034
)(59.736
14.298

1.672
16.322
17.994

2.090.857
()55.627
2.035.230

ال�شركات
ال�صغرية
واملتو�سطة
دينـ ـ ـ ـ ــار
99.041
99.041

دينـ ـ ـ ـ ــار

14.007

17.994

1.918.606

89.435

2.040.042

291

-

116.624

9.606

126.521

14.298

17.994

2.035.230

99.041

2.166.563

�أفراد

عقاري

ال�شركات
الكربى

دينـ ـ ـ ـ ــار

دينـ ـ ـ ـ ــار

دينـ ـ ـ ـ ــار

الإجمالـ ـ ــي
2.166.563
2.166.563

 بلغ اجمايل احتياطي املخاطر امل�صرفية العامة �إزاء الذمم والتمويالت الذاتية  882.000دينار كما يف  31كانون الأول ( 2013مقابل
 882.000دينار كما يف  31كانون الأول . )2012
 مت الإف�صاح عن �إجمايل املخ�ص�صات املعدة لقاء الديون املحت�سبة على �أ�سا�س العميل الواحد .
 بلغت قيمة املخ�ص�صات التي �إنتفت احلاجة �إليها نتيجة ت�سويات �أو ت�سديد ديون وحولت �إزاء ذمم ومتويالت �أخرى  1.738.553دينار كما
يف  31كانون الأول ( 2013مقابل 2.487.229دينار كما يف  31كانون الأول .)2012
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المعلقة
اإليرادات ُ
فيما يلي احلركة على الإيرادات املُعلقة :

الر�صيد يف بداية ال�سنة
ي�ضاف  :االيرادات املعلقة خالل ال�سنة
ينزل  :الإيرادات املعلقة املح ّولة لاليرادات
الر�صيد يف نهاية ال�سنة

 31كانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون االول 2013
الر�صيد يف بداية ال�سنة
ُي�ضاف  :الإيرادات املُعلقة خالل ال�سنة
ينزل  :الإيرادات املُعلقة املُح ّولة للإيرادات
الر�صيد يف نهاية ال�سنة

 31كان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون االول 2012

الر�صيد يف بداية ال�سنة
ُي�ضاف  :الإيرادات املُعلقة خالل ال�سنة
ينزل  :الإيرادات املُعلقة املُح ّولة للإيرادات
الر�صيد يف نهاية ال�سنة

�شركـ ـ ـ ـ ــات كب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى
 31كانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون الأول
2012
2013
دينـ ـ ـ ـ ــار
دينـ ـ ـ ـ ــار
719
184.069
()719
184.069

10.190
719
()10.190
719

الأفـ ـ ـ ـ ــراد
دينـ ـ ـ ـ ــار

70.621
39.047
()23.343
86.325
60.074
26.759
)(16.212
70.621

ذاتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
التمويـ ـ ـ ـ ـ ــالت العقاريـ ـ ـ ـ ــة
 31كانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون الأول
2012
2013
دينـ ـ ـ ـ ــار
دينـ ـ ـ ـ ــار
6.925
()6.925
-

6.922
3
6.925

املجم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع
 31كانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون الأول
2012
2013
دينـ ـ ـ ـ ــار
دينـ ـ ـ ـ ــار
7.644
184.069
()7.644
184.069

م�شرتك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ال�شرك ـ ـ ـ ـ ــات
التموي ـ ــالت
ال�صغي ـ ــرة
العقاريـ ـ ــة
الكبـ ـ ـ ــرى واملتو�سطــة
دينـ ـ ـ ـ ــار
دينـ ـ ـ ـ ــار
دينـ ـ ـ ـ ــار
190.787
39.771
()15.614
214.944
167.297
99.917
)(76.427
190.787

85.939
186.801
()31.674
241.066
41.149
55.646
)(10.856
85.939

404.222
117.605
()120.046
401.781
432.283
105.318
()133.379
404.222

17.112
722
()10.190
7.644

الإجمال ـ ـ ــي
دينـ ـ ـ ـ ــار

751.569
383.224
()190.677
944.116
700.803
287.640
()236.874
751.569

7-7ذمم البيوع المؤجلة من خالل قائمة الدخل
مت قيد خم�ص�ص للر�صيد املتبقي من ذمم البيوع امل�ؤجلة من خالل قائمة الدخل (ذاتي) والبالغ  1.313.267دينار يف قائمة الدخل �ضمن بند
خم�ص�ص تدين ذمم البيوع امل�ؤجلة لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول .2013
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8-8موجودات إجارة منتهية بالتمليك  -بالصافي
�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

 31كانون الأول 2013

م�شرتك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
اال�ستهـ ـ ـ ـ ـ ــالك
�صافـي القيمــة
التكلف ـ ـ ـ ـ ـ ــة
املرتاك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
دين ـ ـ ـ ــار
دين ـ ـ ـ ــار

دين ـ ـ ـ ــار

()786.070
()786.070

دين ـ ـ ـ ــار

املجمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع
اال�ستهـ ـ ـ ـ ــالك
�صافـي القيمــة
التكلف ـ ـ ـ ـ ــة
املرتاكـ ـ ـ ـ ـ ــم
دين ـ ـ ـ ــار
دين ـ ـ ـ ــار

دين ـ ـ ـ ــار

300.472.560 )63.300.126( 363.772.686 4.488.930
5.880.500 )6.907.562( 12.788.062
370.369
()205.874
576.243
306.723.429 )70.413.562( 377.136.991 4.488.930

ذاتيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
اال�ستهـ ـ ـ ـ ــالك
�صافـي القيمــة
التكلف ـ ـ ـ ـ ــة
املرتاكـ ـ ـ ـ ـ ــم
دين ـ ـ ـ ــار
دين ـ ـ ـ ــار

موجودات �إجارة ُمنتهية بالتمليك – عقارات 5.275.000 295.983.630 )62.514.056( 358.497.686
5.880.500 )6.907.562( 12.788.062
موجودات �إجارة ُمنتهية بالتمليك – �آالت
370.369
()205.874
576.243
موجودات �إجارة ُمنتهية بالتمليك – �سيارات
5.275.000 302.234.499 )69.627.492( 371.861.991
املجموع

 31كانون الأول 2012

موجودات �إجارة ُمنتهية بالتمليك – عقارات )731.140( 1.338.000 245.761.860 )49.367.197( 295.129.057
)1.111.162( 1.150.000 4.556.695 )6.107.376( 10.664.071
موجودات �إجارة ُمنتهية بالتمليك – �آالت
572.664
()121.805
694.469
موجودات �إجارة ُمنتهية بالتمليك – �سيارات
)1.842.302( 2.488.000 250.891.219 )55.596.378( 306.487.597
املجموع
606.860
38.838
645.698

246.368.720 )50.098.337( 296.467.057
4.595.533 )7.218.538( 11.814.071
572.664
()121.805
694.469
251.536.917 )57.438.680( 308.975.597

 بلغ �إجمايل �أق�ساط الإجارة امل�ستحقة  1.811.572دينار كما يف  31كانون الأول  1.717.328(2013دينار كما يف  31كانون الأول  . )2012علم ًا ب�أنه مت �إظهار �أر�صدة الإجارة امل�ستحقة من �ضمن ذمم البيوع
والذمم الأخرى (اي�ضاح .)6
 بلغت االجارة املنتهية بالتمليك غري العاملة  6.706.683دينار �أي ما ن�سبته  ٪2/186من ر�صيد االجارة املنتهية بالتمليك كما يف  31كانون االول  2.335.460( 2013دينار اي ما ن�سبته  ٪93/0كما يف 31
كانون االول .)2012
 بلغت االجارة املنتهية بالتمليك غري العاملة بعد طرح االرباح املعلقة  6.278.770دينار �أي ما ن�سبته  ٪2من ر�صيد االجارة املنتهية بالتمليك كما يف  31كانون االول  2.114.021( 2013دينار اي ما ن�سبته
 ٪0/84كما يف  31كانون االول .)2012

9 -9اإلستثمارات التمويلية
�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

م�شرتك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
 31كان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون الأول
التمويالت العقارية

ال�شركات الكربى
ُم�ضاربة
�صايف التمويالت

2012
دين ـ ـ ـ ـ ـ ــار

2013
دين ـ ـ ـ ـ ـ ــار

14.506

11.306

3.353.762
3.368.268

4.021.517
4.032.823

 بلغت ذمم البيوع املُ�ؤجلة والذمم الأُخرى والتمويالت والإجارة املنتهية بالتمليك والقر�ض احل�سن غري العاملة  25.570.623دينار �أي ما
ن�سبته ( )٪2من ر�صيد ذمم البيوع املُ�ؤجلة والذمم الأُخرى والتمويالت والإجارة املنتهية بالتمليك والقر�ض احل�سن لل�سنة ()14.379.248
دينار �أي ما ن�سبته ( )٪1/4من الر�صيد املمنوح يف نهاية ال�سنة ال�سابقة.
ُ
 بلغت ذمم البيوع املُ�ؤجلة والذمم الأُخرى والتمويالت والإجارة املنتهية بالتمليك والقر�ض احل�سن غري العاملة بعد تنزيل الإيرادات املعلقة
 24.442.438دينار �أي ما ن�سبته ( )٪2من ر�صيد ذمم البيوع املُ�ؤجلة والذمم الأُخرى والتمويالت والإجارة املنتهية بالتمليك والقر�ض
احل�سن بعد تنزيل الإيرادات املُعلقة ( 13.620.035دينار �أي ما ن�سبته ( )٪1/3من الر�صيد املمنوح يف نهاية ال�سنة ال�سابقة.
1010موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق المساهمين
ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

ذاتيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
 31كانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون الأول
موجودات مالية متوفر لها �أ�سعار �سوقية
ا�سهم �شركات
حمافظ ا�ستثمارية مدارة من الغري*
موجودات مالية غري متوفر لها �أ�سعار �سوقية
ا�سهم �شركات
جمموع املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق امل�ساهمني

2013
دين ـ ـ ـ ـ ـ ــار

2012
دينـ ـ ـ ـ ـ ــار

5.464.508

439.650
5.188.272

24.000
5.488.508

5.627.922

* ميثل هذا البند املحافظ اال�ستثمارية املدارة من قبل �شركة جمموعة العربي لال�ستثمار وت�شمل �أ�سهم خارجية و�صكوك �إ�سالمية ومرابحات دولية.
 مت قيد �أرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق امللكية نتيجة بيع ا�ستثمارات يف �أ�سهم �شركات.
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1111موجودات مالية بالتكلفة المطفأة  -بالصافي
ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

�صكوك �إ�سالمية

ذاتيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
 31كان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون الأول
2012
2013
دين ـ ـ ـ ــار
دين ـ ـ ـ ــار

2.521.380
2.521.380

3.141.755
3.141.755

 ت�ستحق ال�صكوك �أعاله بتاريخ  21ت�شرين الأول  2014و� 31آب . 2016
1212إستثمارات في العقارات
�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:
 -أاالستثمار في العقارات بغرض االستخدام

�إ�ستثمارات يف العقارات
اال�ستهالك املرتاكم
خم�ص�ص التدين

م�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرتك
 31كانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون الأول
2012
2013
دين ـ ـ ـ ــار
دين ـ ـ ـ ــار

21.921.947
()244.965
()733.987
20.942.995

-

ت�ستهلك املباين �ضمن حمفظة العقارات �أعاله بطريقة الق�سط الثابت وبن�سبة ا�ستهالك .٪10
ان احلركة احلا�صلة على حمفظة اال�ستثمار العقاري خالل العام هي كما يلي:

2013
ا�ستثمارات يف عقارات
اال�ستهالك املرتاكم
املجموع
خم�ص�ص تدين عقارات
ال�صايف

ر�صيد بداية ال�سن ـ ـ ـ ــة ا�ضافات خالل ال�سن ـ ـ ـ ــة ا�ستبعادات خالل ال�سن ـ ـ ـ ــة ر�صيد نهاية ال�سن ـ ـ ـ ــة
دين ـ ـ ـ ـ ـ ــار
دينـ ـ ـ ـ ـ ــار
دينـ ـ ـ ـ ـ ــار
دينـ ـ ـ ـ ـ ــار
23.015.471
()83.255
22.932.216
22.932.216

844.787
()183.685
661.102
()733.987
()72.885

1.938.311
()21.975
1.916.336
1.916.336

21.921.947
()244.965
21.676.982
()733.987
20.942.995

 بلغت القيمة العادلة ملحفظة اال�ستثمار يف العقارات  22.702.571دينار كما يف  31كانون الأول .2013
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-بمقتناة بغرض توقع الزيادة في قيمتها :

�إ�ستثمارات يف العقارات

م�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرتك
 31كان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون الأول
( 2012معدلة)
2013
دين ـ ـ ـ ــار
دينـ ـ ـ ــار
-

1.558.332
1.558.332

ذاتيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
 31كانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون الأول
( 2012معدلة)
2013
دين ـ ـ ـ ــار
دين ـ ـ ـ ــار
-

13.496.107
13.496.107

املجمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع
 31كانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون الأول
( 2012معدلة)
2013
دين ـ ـ ـ ــار
دين ـ ـ ـ ــار
-

15.054.439
15.054.439

 -جمقتناة بغرض الحصول على إيراد دوري :

�إ�ستثمارات يف العقارات
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ذات ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
 31كان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون الأول 2013
اال�ستهالك �صايف القيمة
التكلفة
املرتاكم
دينـ ـ ـ ــار
دينـ ـ ـ ــار
دينـ ـ ـ ــار
-

-

-

ذات ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
 31كان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون الأول 2012
اال�ستهالك �صايف القيمة
التكلفة
(معدل ـ ـ ــة)
املرتاكم
دينـ ـ ـ ــار
دينـ ـ ـ ــار
دينـ ـ ـ ــار

7.961.032
7.961.032

83.255
83.255

7.877.777
7.877.777

مت تطبيق معيار املحا�سبة املالية اال�سالمية رقم (� )26إعتبار ًا من كانون الثاين  2013وب�أثر رجعي ،وا�ستناد ًا ملا ورد يف املعيار مت قيا�س
اال�ستثمار يف العقارات بغر�ض اال�ستخدام مبوجب طريقة التكلفة وتعديل اال�ستثمارات يف العقارات بغر�ض احل�صول على ايراد دوري
وبغر�ض توقع الزيادة يف قيمتها لت�صبح ا�ستثمارات يف العقارات بغر�ض اال�ستخدام وفق ًا لنموذج التكلفة بد ًال من القيمة العادلة اي�ضاح
(.)55
مبوجب معيار املحا�سبة املالية اال�سالمية رقم ( )21ومبوجب موافقة جمل�س ادارة البنك وموافقة جلنة الرقابة ال�شرعية مت حتويل حمفظة
اال�ستثمار العقارية اململوكة من �أموال البنك الذاتية لت�صبح ممولة من �أموال ا�صحاب ودائع اال�ستثمار امل�شرتك وذلك ب�سبب تعديل مبد�أ
البنك يف اال�ستثمار اىل مبد�أ خلط الأموال بد ًال من مبد�أ ف�صل الأموال .
مبوجب معيار املحا�سبة املالية اال�سالمية رقم ( )21ومبوجب موافقة جمل�س ادارة البنك وموافقة جلنة الرقابة ال�شرعية مت حتويل عقار
من عقارات البنك امل�صنفة �ضمن املوجودات الثابتة والذي كان ي�ستخدم الغرا�ض البنك اىل حمفظة اال�ستثمار العقارية املمولة من �أموال
ا�صحاب ودائع اال�ستثمار امل�شرتك بالقيمة الدفرتية والبالغة  180.899دينار (علم ًا ب�أن القيمة العادلة للعقار بلغت  557.380دينار بتاريخ
التحويل).
مبوجب موافقة جمل�س ادارة البنك مت حتويل عقار مكون من �أر�ض ومبنى تبلغ تكلفته  1.351.279دينار وقيمته الدفرتية 1.329.304
دينار من حمفظة اال�ستثمار يف العقارات والتي كانت ممولة من �أموال البنك الذاتية (ا�صحاب حقوق امللكية) اىل موجودات البنك الثابتة
كونه مت ا�ستخدامه بالكامل لأغرا�ض البنك.

1313ممتلكات ومعدات  -بالصافي
�إنَّ تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

2013
التكلفة :

الر�صيد يف بداية ال�سنة
�إ�ضافات
�إ�ستبعادات
الر�صيد يف نهاية ال�سنة

اال�ستهالك املُرتاكم :

ا�ستهالك ُمرتاكم يف بداية ال�سنة
ا�ستهالك ال�سنة
�إ�ستبعادات
اال�ستهالك املُرتاكم يف نهاية ال�سنة
�صايف القيمة الدفرتية للممتلكات واملعدات
م�شاريع حتت التنفيذ
�صايف املمتلكات واملعدات يف نهاية ال�سنة

2012
التكلفة :

الر�صيد يف بداية ال�سنة
�إ�ضافات
�إ�ستبعادات
الر�صيد يف نهاية ال�سنة

اال�ستهالك املُرتاكم :

ا�ستهالك ُمرتاكم يف بداية ال�سنة
ا�ستهالك ال�سنة
�إ�ستبعادات
اال�ستهالك املُرتاكم يف نهاية ال�سنة
�صايف القيمة الدفرتية للممتلكات واملعدات
م�شاريع حتت التنفيذ
�صايف املمتلكات واملعدات يف نهاية ال�سنة
ن�سب الإ�ستهالك ال�سنوي %

�أرا�ض ـ ـ ـ ــي

مبانـ ـ ـ ـ ـ ــي

دينـ ـ ـ ـ ـ ــار

دينـ ـ ـ ـ ـ ــار

�أجهزة
معدات
و�أجهزة و�سائـط نق ــل احلا�سب
الآل ـ ـ ـ ــي
و أ�ث ـ ـ ـ ــاث
دينـ ـ ـ ـ ـ ــار
دينـ ـ ـ ـ ـ ــار
دينـ ـ ـ ـ ـ ــار

حت�سينات
وديكـور

املجمـ ـ ــوع

دينـ ـ ـ ـ ـ ــار

دينـ ـ ـ ـ ـ ــار

29.043.967 9.215.599 4.098.110 163.308 4.677.053 4.261.789 6.628.108
2.591.302 293.795 364.576 94.000 509.627 804.904 524.400
391.662
4.190
42.336
75.136 270.000
31.243.607 9.505.204 4.420.350 257.308 5.111.544 4.796.693 7.152.508
2.838.258 88.960 2.458.612 951.037
578.105 36.578 440.379 100.932
41.190
61.020
89.101
3.375.173 125.538 2.837.971 962.868
1.045.177 131.770 2.273.573 3.833.825 7.152.508
306.722
166.944
1.351.899 131.770 2.440.517 3.833.825 7.152.508

3.849.302
755.112
1.201
4.603.213
4.901.991
105.664
5.007.655

10.186.169
1.911.106
192.512
11.904.763
19.338.844
579.330
19.918.174

21.816.335 6.916.484 3.823.633 207.571 4.399.251 4.364.789 2.104.607
8.057.216 2.299.115 749.560
485.040
4.523.501
829.584
475.083 44.263 207.238 103.000
29.043.967 9.215.599 4.098.110 163.308 4.677.053 4.261.789 6.628.108
953.228
100.808
102.999
951.037
3.310.752 6.628.108
3.310.752 6.628.108
2
-

2.261.741
399.839
202.968
2.458.612
2.218.441
9.802
2.228.243
15 - 2.5

90.415
26.861
28.316
88.960
74.348
74.348
15

2.727.274
553.407
442.423
2.838.258
1.259.852
1.259.852
25

3.190.540
658.762
3.849.302
5.366.297
5.366.297
10

9.223.198
1.739.677
776.706
10.186.169
18.857.798
9.802
18.867.600

 تبلغ تكلفة املمتلكات واملعدات امل�ستهلكة بالكامل  4.137.325دينار كما يف  31كانون الأول  3.174.610( 2013دينار كما يف  31كانون
الأول .) 2012
 مبوجب معياراملحا�سبة املالية اال�سالمية رقم ( )21مت حتويل عقار من مباين البنك بالقيمة الدفرتية والبالغ  180.899اىل حمفظة
ا�ستثمارات يف العقارات امل�شرتكة (�إي�ضاح .)12
 مبوجب قرار جمل�س ادارة البنك مت حتويل عقار مكون من �أر�ض ومبنى تبلغ تكلفته  1.351.279دينار وقيمته الدفرتية 1.329.304
دينار من حمفظة اال�ستثمار يف العقارات الذاتية واملمولة من �أموال حقوق امللكية اىل موجودات البنك الثابتة كونه مت ا�ستخدامه بالكامل
لأغرا�ض البنك (�إي�ضاح .)12
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1414موجودات غير ملموسة  -بالصافي
�إنَّ تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

ر�صيد بداية ال�سنة
�إ�ضافات
الإطفاء لل�سنة
ر�صيد نهاية ال�سنة
ن�سب الإطفاء ال�سنوي ٪

�أنظم ـ ــة وبرام ـ ــج حا�سـ ـ ـ ـ ــوب
 31كان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون الأول
2012
2013
دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

1.134.701
()267.024
867.677
25 - 10

1.370.589
72.896
)(308.784
1.134.701
25 - 10

1515موجودات أُخرى
�إنَّ تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

 31كان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون الأول
م�صروفات مدفوعة مقدم ًا
ايرادات م�ستحقة وغري مقبو�ضة
موجودات �آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون م�ستحقة
�أُخــرى
املجمــوع

2013
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

955.321
3.312.602
133.351
633.267
5.034.541

2012
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

778.853
394.365
264.655
1.437.873

فيما يلي ملخ�ص احلركة على املوجودات التي �آلت ملكيتها للبنك وفا ًء لديون م�ستحقة :

 31كان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون الأول
ر�صيد بداية ال�سنة
ا�ضافات *
ا�ستبعادات
ر�صيد نهاية ال�سنة

2013
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

133.351
133.351

2012
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
-

* ميثل ر�صيد موجودات �آلت ملكيتها للبنك عقار م�ستملك ت�سديد ًا لديون متعرثة خالل العام  2013يحظر على البنك الت�صرف به ملدة عام من تاريخ
ت�سجيل العقار ب�إ�سم البنك وذلك مبوجب القانون .
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1616حسابات البنوك والمؤسسات المصرفية
�إنَّ تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارج اململكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
 31كان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون الأول
2013
دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

14.034.918
14.034.918

ح�سابات جارية وحتت الطلب
املجمــوع

2012
دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

28.557.826
28.557.826

1717حسابات العمالء الجارية
�إنَّ تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

�أفراد
ح�سابات جارية
املجمــوع

دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

382.668.600
382.668.600

�أفراد
ح�سابات جارية
املجمــوع

دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

281.268.458
281.268.458

 31كان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون الأول 2013
احلكومة
�شركات كربى م�ؤ�س�سات �صغرية
والقطاع العام
ومُتو�سطة
دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
31.293.948
31.293.948

45.412.825
45.412.825

2.823.452
2.823.452

 31كان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون الأول 2012
احلكومة
�شركات كربى م�ؤ�س�سات �صغرية
والقطاع العام
ومُتو�سطة
دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
28.701.617
28.701.617

77.677.357
77.677.357

4.019.936
4.019.936

املجمـ ـ ـ ــوع
دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

462.198.825
462.198.825

املجمـ ـ ـ ــوع
دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

391.667.368
391.667.368

 بلغت ودائع احلكومة الأردنية والقطاع العام داخل اململكة  2.823.452دينار كما يف  31كانون الأول  2013اي ما ن�سبته ٪0/6من اجمايل
ح�سابات العمالء اجلارية ( 4.019.936دينار كما يف  31كانون الأول  2012اي ما ن�سبته .)٪1
 بلغ جمموع احل�سابات املحجوزة ( ُمق َّيدة ال�سحب)  2.902.473دينار كما يف  31كانون الأول � 2013أي ما ن�سبته  ٪0/6من �إجمايل
ح�سابات العمالء اجلارية ( 2.778.680دينار كما يف  31كانون الأول � 2012أي ما ن�سبته .)٪0/7
 بلغت احل�سابات اجلامدة  12.811.108دينار كما يف  31كانون الأول  1.380.955( 2013دينار كما يف كانون الأول .)2012
1818تأمينات نقدية
�إنَّ تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

 31كان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون الأول
ت�أمينات ُمقابل ذمم بيوع ومتويالت
ت�أمينات ُمقابل ت�سهيالت غري ُمبا�شرة
ت�أمينات �أُخـرى
املجمــوع

2013
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

16.577.646
7.244.669
1.024.230
24.846.545

2012
دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

12.617.171
4.752.481
910.747
18.280.399
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1919مخصصات أخرى
�إنَّ احلركة احلا�صلة على املخ�ص�صات الأخرى هي كما يلي :

2013
خم�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة
خم�ص�ص ق�ضايا مقامة �ضد البنك
املجمــوع

2012

خم�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة
خم�ص�ص ق�ضايا مقامة �ضد البنك
املجمــوع

ر�صيد بداية ال�سن ـ ـ ـ ــة املُكون خالل ال�سن ـ ـ ـ ــة املدفوع خالل ال�سن ـ ـ ـ ــة ر�صيد نهاية ال�سن ـ ـ ـ ــة
دين ـ ـ ـ ـ ـ ــار
دينـ ـ ـ ـ ـ ــار
دينـ ـ ـ ـ ـ ــار
دينـ ـ ـ ـ ـ ــار
1.735.281
14.137
1.749.418

1.485.130
1.485.130

475.860
60.500
536.360

124.145
4.637
128.782
-

250.151
14.137
264.288

2.086.996
70.000
2.156.996
1.735.281
14.137
1.749.418

2020مخصص ضريبة الدخل
 أ ُمخصص ضريبة الدخل:�إنَّ احلركة على مخُ �ص�ص �ضريبة الدخل هي كما يلي :

 31كانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون االول
ر�صيد بداية ال�سنة
�ضريبة الدخل املدفوعة خالل ال�سنة
�ضريبة الدخل املدفوعة عن ال�سنوات ال�سابقة
�ضريبة الدخل املُ�ستحقة عن الربح لل�سنة
ر�صيد نهاية ال�سنة

2013
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

4.323.390
()5.093.938
6.777.058
6.006.510

2012
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

4.665.330
)(5.346.459
()15.069
5.019.588
4.323.390

إن رصيد ضريبة الدخل الظاهر في قائمة الدخل يتكون مما يلي:
-ب َّ

�ضريبة الدخل امل�ستحقة عن الربح لل�سنة
موجودات �ضريبية م�ؤجلة لل�سنة
�إطفاء موجودات �ضريبية م�ؤجلة

2013
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

6.777.058
()160.908
145.885
6.762.035

( 2012معدلة)
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
5.019.588
()79.286
7.500
4.947.802

 مت �إجراء ت�سوية نهائية مع دائرة �ضريبة الدخل واملبيعات حتى نهاية عام  2011كما مت تقدمي ك�شف التقدير الذاتي لدائرة �ضريبة الدخل
واملبيعات عن عام  2012ومل يتم التو�صل �إىل ت�سوية نهائية بعد.
ً
 مت احت�ساب �ضريبة الدخل امل�ستحقة لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول  2013وفقا لقانون �ضريبة الدخل �ساري املفعول.
 ب���ـ���ـ���ر�أي االدارة وامل�������س���ت�������ش���ار ال�������ض���ري���ب���ي ف�����إن����ه ال داع������ي لأخ������ذ خم�����ص�����ص��ات ا����ض���اف���ي���ة ت��خ�����ص ال�����س��ن��ة امل��ن��ت��ه��ي��ة يف
 31كانون الأول  2013ومل يتم التو�صل �إىل ت�سوية نهائية بعد.
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 -جموجودات  /مطلوبات ضريبية مؤجلة  -ذاتي-مشترك:

احل�سابات امل�شمولة
 -1موجودات �ضريبية م�ؤجلة  -م�شرتكة

ايرادات معلقة

 -2موجودات �ضريبية م�ؤجلة  -ذاتية

ر�صيد بداية
ال�سنة
دين ـ ـ ـ ـ ــار

606٫671
606٫671

 31كانون
 31كانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون الأول 2013
الأول 2012
ال�ضريبة ال�ضريبــة
ر�صيد
املبالغ
املبالغ
امل�ؤجلة
ؤجلة
�
امل
ال�سنة
نهاية
امل�ضافة
املحررة
(معدلة)
دين ـ ـ ـ ـ ــار
دين ـ ـ ـ ـ ــار
دين ـ ـ ـ ـ ــار
دين ـ ـ ـ ـ ــار
دين ـ ـ ـ ـ ــار

190٫677
190٫677

124٫145 1٫735٫281
1٫491٫473
4٫637
14٫137

239٫765
239٫765

182٫001
182٫001

383٫224
383٫224

799٫218
799٫218

626٫099 2٫086٫996 475٫860
447٫442 1٫491٫473
21٫000
70٫000
60٫500

520٫584
447٫442
4٫241

خم�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة
خم�ص�ص تدين متويالت ذاتية
خم�ص�ص ر�سوم ق�ضايا مقامة �ضد البنك
التدين يف
925٫586 818٫335 2٫727٫786
امل�ساهمنياملوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق 357٫500 3٫085٫286
التدين يف قيمة ا�ستثمارات يف العقارات
1٫897٫853 1٫912٫876 6٫376٫255 536٫360 486٫282 6٫326٫177
2٫079٫854 2٫152٫641 7٫175٫473 919٫584
676٫959 6٫932٫848
املجموع الكلي
�إن املوجودات ال�ضريبية امل�ؤجلة البالغة  1٫912٫876كما يف  31كانون الأول  2013والناجمة عن الفروقات الزمنية ملخ�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة
وخم�ص�ص تدين ذمم البيوع امل�ؤجلة وخم�ص�ص ق�ضايا وتدين يف موجودات مالية حمت�سبة على �أ�سا�س معدل �ضريبة  ٪30وبر�أي االدارة ب�أنه �سوف يتم
اال�ستفادة من هذه املنافع ال�ضريبية من الأرباح املتوقع حتقيقها يف امل�ستقبل.

 - 3مطلوبات �ضريبية م�ؤجلة ذاتية

 -1موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق
امل�ساهمني

335٫731

2٫850

281٫935

614٫816

184٫445

100٫719

335٫731

2٫850

281٫935

614٫816

184٫445

100٫719

�إن احلركة على ح�ساب املوجودات واملطلوبات ال�ضريبية امل�ؤجلة امل�شرتكة هي كما يلي :

ر�صيد بداية ال�سنة
امل�ضاف خالل ال�سنة
املطف�أ خالل ال�سنة

ر�صيد نهاية ال�سنة

 31كان ـ ـ ـ ـ ـ ــون الأول 2013
موجودات مطلوبات
دين ـ ـ ـ ـ ــار
دين ـ ـ ـ ـ ــار

182٫001
114٫967
()57٫203

239٫765

-

-

 31كان ـ ـ ـ ـ ـ ــون الأول 2012
موجودات مطلوبات
دين ـ ـ ـ ـ ــار
دين ـ ـ ـ ـ ــار

325٫610
()143٫609

182٫001

-

-

�إن احلركة على ح�ساب املوجودات واملطلوبات ال�ضريبية امل�ؤجلة  /ذاتي هي كما يلي :

ر�صيد بداية ال�سنة
امل�ضاف خالل ال�سنة
املطف�أ خالل ال�سنة

ر�صيد نهاية ال�سنة

 31كان ـ ـ ـ ـ ـ ــون الأول 2013
موجودات مطلوبات
دين ـ ـ ـ ـ ــار
دين ـ ـ ـ ـ ــار

 31كان ـ ـ ـ ـ ـ ــون الأول 2012
موجودات مطلوبات
دين ـ ـ ـ ـ ــار
دين ـ ـ ـ ـ ــار

184٫445

100٫719

1٫897٫853
160٫908
()145٫885

1٫912٫876

100٫719
84٫581
()855

1٫826٫067
79٫286
()7٫500

1٫897٫853

58٫219
42٫500
-
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المحاسبي مع الربح الضريبي :
 -د ُملخص تسوية الربح ُ

2013
دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

الربح املُحا�سبي
ي�ضاف  :م�صروفات غري مقبولة �ضريبي ًا
ارباح غري خا�ضعة لل�ضريبة
تعديالت �أخرى
الربح ال�ضريبي
ن�سبة �ضريبة الدخل املعلنة
خم�ص�ص �ضريبة الدخل بال�صايف
يعود �إىل :
املخ�ص�ص املعلن – بنك
املخ�ص�ص املعلن – �صندوق مواجهة خماطر اال�ستثمار

( 2012معدلة)
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

22.511.480
6.423.893
()190.677
()74.422
28.670.274
٪30
8.601.082

16.495.001
6.916.482
()236.874
260.307
23.434.916
٪30
7.030.475

6.777.058
1.824.024
8.601.082

5.019.588
2.010.887
7.030.475

2121مطلوبات أُخرى
�إنَّ تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

 31كانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون الأول
2012
2013
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

5.647.674
3.793.955
690.998
3.227.420
297.151
953.021
25.000
14.635.219

�أوراق مباعة
كمبياالت وبوال�ص حم�صلة وحواالت واردة
م�صروفات ُم�ستحقة وغري مدفوعة
ح�صة العمالء من �أرباح اال�ستثمار امل�شرتك
عموالت مقبو�ضة مقدما
�أمانات م�ؤقتة و�أخرى
مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة

5.951.253
2.167.045
726.905
2.877.406
254.555
686.392
25.000
12.688.556

مطلقة
2222حسابات اإلستثمار ال ُ
�إنَّ تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

�أف ـ ـ ـ ـ ــراد
ح�سابات التوفري
لأجـل
املجمـوع
ح�صة املودعني من عوائد الإ�ستثمار
�إجمايل ح�سابات الإ�ستثمار املُطلقة
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دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

118.776.244
469.648.610
588.424.854
12.070.559
600.495.413

 31كان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون الأول 2013
م�ؤ�س�سات �صغرية احلكومة
�شركات كربى ومُتو�سط ـ ـ ــة والقطاع العام
دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
659.199
32.414.195
33.073.394
748.777
33.822.171

1.360.646
33.262.939
34.623.585
786.926
35.410.511

16.968
23.521.894
23.538.862
536.357
24.075.219

املجم ـ ـ ــوع
دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

120.813.057
558.847.638
679.660.695
14.142.619
693.803.314

�أف ـ ـ ـ ـ ــراد
ح�سابات التوفري
لأجـل
املجمـوع
ح�صة املودعني من عوائد الإ�ستثمار
�إجمايل ح�سابات الإ�ستثمار املُطلقة








دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

99.415.215
390.578.365
489.993.580
11.245.421
501.239.001

 31كانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون الأول 2012
م�ؤ�س�سات �صغرية احلكومة
�شركات كربى ومُتو�سط ـ ـ ــة والقطاع العام
دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
905.125
33.058.195
33.963.320
992.718
34.956.038

2.272.435
48.622.299
50.894.734
1.170.543
52.065.277

11.990
16.384.425
16.396.415
616.865
17.013.280

املجم ـ ـ ــوع
دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

102.604.765
488.643.284
591.248.049
14.025.547
605.273.596

تُ�شارك ح�سابات الإ�ستثمار املُطلقة بالأرباح بنا ًء على الأُ�س�س التالية :
بن�سبة ٪50من ر�صيد ح�سابات التوفري �شهري ًا.
بن�سبة  ٪90من �أدنى ر�صيد احل�سابات لأجل.
بلغت الن�سبة العا ّمة للأرباح على الدينار الأردين للن�صف الأول والثاين من العام  2013ما ن�سبته  ٪3.667و ٪3.159على التوايل
( ٪2/967و ٪3/267يف ال�سنة ال�سابقة).
بلغت الن�سبة العامة للأرباح على الدوالر الأمريكي للن�صف الأول والثاين من العام  2013ما ن�سبته  ٪0.139و ٪0.123على التوايل
( ٪0/314و ٪0/199يف ال�سنة ال�سابقة).
ب���ل���غ���ت احل���������س����اب����ات امل�����ح�����ج�����وزة ( ُم�����ق����� ّي�����دة ال���������س����ح����ب)  690.299دي�����ن�����ار ك����م����ا يف  31ك�����ان�����ون الأول 2013
( 621.461دينار كما يف  31كانون الأول .)2012
ب���ل���غ���ت ح�������س���اب���ات الإ����س���ت���ث���م���ار املُ���ط���ل���ق���ة ل���ل���ح���ك���وم���ة الأردن������ي������ة وال����ق����ط����اع ال����ع����ام داخ�������ل امل���م���ل���ك���ة 24.075.219
دي����ن����ار ك���م���ا يف  31ك����ان����ون الأول � 2013أي م����ا ن�����س��ب��ت��ه  ٪3.5م����ن �إج���م���ال���ـ���ي ح�����س��ـ��اب��ـ��ات الإ���س��ت��ـ��ث��م��ـ��ـ��ار امل��ـُ��ط��ل��ق��ـ��ة
( 17.013.280دينار كما يف  31كانون الأول � 2012أي ما ن�سبته .)٪2/8

2323صندوق ُمواجهة مخاطر االستثمار
�إنَّ احلركة احلا�صلة على �صندوق ُمواجهة خماطر اال�ستثمار كما يلي :

ر�صيد بداية ال�سنة
تعديل �سنوات �سابقة
الر�صيد املعدل يف بداية ال�سنة
ي�ضاف  :املُح َّول من �إيرادات الإ�ستثمارات امل�شرتكة لل�سنة – قائمة الدخل
تنزل � :ضريبة الدخل
فرق تقييم عمالت �أجنبية
ر�صيد نهاية ال�سنة

 31كان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون الأول
2012
2013
دينـ ـ ـ ـ ـ ــار
دينـ ـ ـ ـ ـ ــار

16.809.134
16.809.134
5.887.533
()1.766.260
3.117
20.933.524

11.371.388
819.482
12.190.870
6.652.194
()2.034.922
992
16.809.134
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ميثل بند �ضريبة دخل ال�صندوق ما يلي :

�ضريبة الدخل امل�ستحقة على املحول من �أرباح اال�ستثمار
�ضريبة دخل عن �سنوات �سابقة
موجودات �ضريبية م�ؤجلة

 31كان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون الأول
2012
2013
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

1.824.024
()57.764
1.766.260

2.010.887
206.036
()182.001
2.034.922

�إن ر�صيد �صندوق مواجهة خماطر اال�ستثمار يوزع كما يلي :

 31كان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون الأول
مقابل تدين ذمم البيوع امل�ؤجلة (�إي�ضاح )6
مقابل تدين ا�ستثمارات يف العقارات (�إي�ضاح )12
الر�صيد املتبقي

2013
دينـ ـ ـ ـ ـ ــار

8.258.304
733.987
11.941.233

2012
دين ـ ـ ـ ـ ـ ــار

8.334.196
8.474.938

�إن احلركة احلا�صة على �ضريبة دخل �صندوق مواجهه خماطر اال�ستثمار هي كما يلي :

 31كان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون الأول
ر�صيد بداية ال�سنة
ينزل � :ضريبة دخل مدفوعة
ي�ضاف � :ضريبة دخل م�ستحقة عن ال�سنة
ر�صيد نهاية ال�سنة

2013
دينـ ـ ـ ـ ـ ــار

1.699.841
()2.046.599
1.824.024
1.477.266

2012
دين ـ ـ ـ ـ ــار

868.474
)(1.179.520
2.010.887
1.699.841

 مت �إجراء ت�سوية نهائية مع دائرة �ضريبة الدخل واملبيعات حتى نهاية عام .2011
 بنا ًء على �سيا�سة �أ�س�س ا�ستثمار الأموال املعتمدة لدى البنك قام البنك ب�إ�ستثمار �أموال �صندوق مواجهة خماطر الإ�ستثمار  ،وي�ستحق �أرباح
لل�صندوق كما يف  31كانون الأول  2013مبلغ  143.405دينار تقيد حل�ساب ال�صندوق بتاريخ ا�ستحقاقها وهو � 31أيلول . 2014
2424رأس المال
 بلغ ر�أ�س املال املُكتتب به واملدفوع يف نهاية ال�سنة املالية  100مليون دينار ُموزع ًا على  100مليون �سهم ،بقيمة �إ�سمية دينار لل�سهم الواحد
كما يف  31كانون الأول  100( 2013مليون �سهما بقيمة ا�سمية دينار لل�سهم الواحد كما يف نهاية ال�سنة ال�سابقة).

68

2525االحتياطيات

احتياطي قانوين

 تمُ ثل املبالغ املُتجمعة يف هذا احل�ساب ما مت حتويله من الأرباح ال�سنوية قبل ال�ضرائب بن�سبة ( )٪10وفق ًا لقانون البنوك وهو غري قابل
للتوزيع على املُ�ساهمني .

احتياطي اختياري

 تمُ ثل املبالغ املُتجمعة يف هذا احل�ساب ما مت حتويله من الأرباح ال�سنوية قبل ال�ضرائب بن�سبة ال تزيد عن ( )٪20خالل ال�سنوات ال�سابقة.
ُي�ستخدم االحتياطي االختياري يف الأغرا�ض التي ُيقررها جمل�س الإدارة ويحق للهيئة العامة توزيعه بالكامل �أو �أي جزء منه ك�أرباح على
املُ�ساهمني .

احتياطي خماطر م�صرفية عامة

 يمُ ثل هذا البند احتياطي خماطر م�صرفية عامة على ذمم البيوع املُ�ؤجلة ومتويالت البنك الذاتية وفق ًا لتعليمات البنك املركزي
الأُردين.

�إنَّ االحتياطيات املُق َّيد الت�صرف بها هي كما يلي :

 31كانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون الأول
ا�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم االحتياطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
احتياطي قانوين
احتياطي خماطر م�صرفية عامة

2013
دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

2012
دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

13.508.851
882.000

طبيع ــة التقييـ ــد

11.257.703
882.000

متطلبات القانون
تعليمات البنك املركزي

2626احتياطي القيمة العادلة  -صافي
�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق امل�ساهمني
ا�ستثمارات يف عقارات
ر�صيد نهاية ال�سنة

م�شـ ـ ـ ــرتك
 31كان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون الأول
( 2012معدلة)
2013
دين ـ ـ ـ ـ ــار
دينـ ـ ـ ـ ـ ــار
-

-

ذاتـ ـ ـ ــي
 31كان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون الأول
( 2012معدلة)
2013
دين ـ ـ ـ ـ ــار
دينـ ـ ـ ـ ـ ــار

430.371
430.371

235.012
235.012
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�إن احلركة على احتياطي القيمة العادلة كانت على النحو التايل:

ر�صيد بداية ال�سنة
�أرباح غريمتحققة
مطلوبات �ضريبية  -م�ؤجلة
خ�سائر متحققة منقولة للخ�سائر املرتاكمة
ر�صيد نهاية ال�سنة

م�شـ ـ ـ ــرتك
 31كان ـ ـ ـ ـ ـ ــون الأول
( 2012معدلة)
2013
دينـ ـ ـ ــار
دين ـ ـ ــار
-

-

ذاتـ ـ ـ ــي
 31كان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون الأول
( 2012معدلة)
2013
دين ـ ـ ـ ـ ــار
دينـ ـ ـ ـ ـ ــار

235.012
276.235
()83.726
2.850
430.371

135.851
135.661
()42.500
6.000
235.012

يظهر �إحتياطي القيمة العادلة بال�صايف بعد طرح املطلوبات ال�ضريبية امل�ؤجلة – ذاتي مببلغ  430.371دينار كما يف  31كانون الأول 235.012( 2013
دينار كما يف  31كانون الأول . )2012
(2727الخسائر المتراكمة)
�إنَّ تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

الر�صيد بداية ال�سنة
تعديل �سنوات �سابقة
الر�صيد املعدل بداية ال�سنة
الربح لل�سنة
(املُح ّول) �إىل االحتياطيات
�أرباح (خ�سائر) موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق امل�ساهمني
الر�صيد يف نهاية ال�سنة *

 31كانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون الأول
( 2012معدلة)
2013
دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

()16.952.657
()16.952.657
15.749.445
()2.251.148
54.583
()3.399.777

()26.033.695
()819.482
()26.853.177
11.547.199
()1.644.350
()2.329
()16.952.657

* ي�شمل ر�صيد اخل�سائر املرتاكمة  1.912.876دينار مقيد الت�صرف فيه لقاء منافع �ضريبية م�ؤجلة كما يف  31كانون الأول 1.897.853( 2013
دينار كما يف  31كانون الأول . )2012
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مؤجلة
 2828إيرادات البيوع ال ُ
�إنَّ تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

املُ�شتــركـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
 31كانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون �أول
2012
2013
دينـ ـ ـ ـ ــار
دينـ ـ ـ ـ ــار
الأفراد (التجزئة)

املُرابحة للآمر بال�شراء
البيع الآجل
التمويالت العقارية

ال�شركات الكربى

املُرابحات الدولية
املُرابحة للآمر بال�شراء

م�ؤ�س�سات �صغرية ومتو�سطة

املُرابحة للآمر بال�شراء
البيع الآجل
املجمـوع

7.617.271
51.262
4.724.853
10.449.019
9.232.118
2.506.325
17.858
34.598.706

الذاتيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
 31كانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون �أول
2012
2013
دينـ ـ ـ ـ ــار
دينـ ـ ـ ـ ــار

6.108.054
65.234
4.325.293
2.870.330
7.768.521
4.088.972
7.014
25.233.418

-

2.813.636
241.283

7.617.271
51.262
4.724.853

7.164.327
1.574.745

3.054.919

املج ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع
 31كانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون �أول
2012
2013
دينـ ـ ـ ـ ــار
دينـ ـ ـ ـ ــار

58.510
8.797.582

6.108.054
65.234
4.325.293

10.034.657 13.262.655
9.343.266 9.473.401
2.506.325
17.858
37.653.625

4.147.482
7.014
34.031.000

2929إيرادات اإلستثمارات التمويلية
�إنَّ تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

م�شرتكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
 31كانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون �أول
التمويالت العقارية
ال�شركات الكربى:
ُم�ضاربة

2013
دينـ ـ ـ ـ ـ ــار

2012
دينـ ـ ـ ـ ـ ــار

337.097
337.897

122.485
124.085

1.600

800

 3030ايرادات موجودات مالية بالتكلفة المطفأة
�إنَّ تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

�صكوك ا�سالمية – ت�أجري

مُ�شتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرك
 31كانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون �أول
2012
2013
دينـ ـ ـ ـ ـ ــار
دينـ ـ ـ ـ ـ ــار
-

837.710
837.710

ذاتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
 31كانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون �أول
2012
2013
دينـ ـ ـ ـ ـ ــار
دينـ ـ ـ ـ ـ ــار

70.855
70.855

85.279
85.279
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3131إيرادات عقارات

ذات ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية

�أ -مقتناة بغر�ض توقيع الزيادة يف قيمتها
ب -مقتناة بغر�ض احل�صول على �إيراد دوري

 31كان ـ ـ ـ ـ ــون الأول ( 2012معدلة)
 31كانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون الأول 2013
�أرباح متحققة خ�سائر تدين املجموع ارباح متحققة خ�سائر تدين املجموع
دينـ ـ ـ ــار
دينـ ـ ـ ــار
دينـ ـ ـ ــار
دين ـ ـ ـ ــار
دين ـ ـ ـ ــار
دين ـ ـ ـ ــار
-

-

-

-

24.392
24.392

24.392
24.392

ذات ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
 31كانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون الأول
مقتناة لغر�ض اال�ستخدام
ايجارات عقارات

2013
دينـ ـ ـ ـ ـ ــار

2012
دينـ ـ ـ ـ ـ ــار

38.095
38.095

-

م�شرتكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
 31كان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون الأول
مقتناة لغر�ض اال�ستخدام
ايجارات عقارات
ارباح بيع عقارات
م�صاريف �أخرى
ا�ستهالكات مباين

2013
دينـ ـ ـ ـ ـ ــار

2012
دينـ ـ ـ ـ ـ ــار

25.153
169.817
()1.630
()21.295
172.045

-

مت حتويل حمفظة اال�ستثمار يف العقارات املمولة من �أموال البنك الذاتية �إىل حمفظة اال�ستثمار يف العقارات ممولة من �أموال ا�صحاب الودائع وذلك
اعتبار ًا من الأول من ت�شرين ثاين .2013
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3232إيرادات موجودات إجارة ُمنتهية بالتمليك
�إنَّ تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

م�شرتكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
�إجارة منتهية بالتمليك – عقارات
�إجارة منتهية بالتمليك – �آالت
�إجارة منتهية بالتمليك – �سيارات
ا�ستهالك موجودات اجارة منتهية بالتمليك
املجمــوع

2013
دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

47.909.914
2.767.640
176.599
()27.101.124
23.753.029

2012
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

38.807.439
2.404.757
91.936
)(23.151.386
18.152.746

ذاتي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
2013
دينـ ـ ـ ـ ــار

95.534
39.108
134.642

2012
دينـ ـ ـ ـ ـ ــار

99.757
234.140
333.897

مطلقة
3333حصة أصحاب حسابات االستثمار ال ُ
�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

عم ــالء :
ايرادات ح�سابات ا�ستثمار توفري
ايرادات ح�سابات ا�ستثمار لأجل
املجموع

2013
دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

1.149.673
13.342.960
14.492.633

2012
دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

947.645
12.665.440
13.613.085

مطلقة بصفته ُمضارب ًا ورب مال
3434حصة البنك من إيرادات حسابات االستثمار ال ُ
�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

ح�صة البنك ب�صفته ُم�ضارب ًا
ح�صة البنك ب�صفته رب مال
املجموع

2013
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

12.744.649
25.750.513
38.495.162

2012
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

13.499.994
10.582.686
24.082.680

3535إيرادات البنك الذاتية
�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

�إيرادات البيوع املُ�ؤجلة (�إي�ضاح )28
ايرادات موجودات مالية بالتكلفة املطف�أة (�إي�ضاح )30
�إيرادات ا�ستثمارات يف العقارات (�إي�ضاح )31
ايرادات موجودات �إجارة منتهية بالتمليك (�إي�ضاح )32
املجموع

2013
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

3.054.919
70.855
38.095
134.642
3.298.511

2012
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

8.797.582
85.279
24.392
333.897
9.241.150
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مقيَّدة بصفته مضاربا
3636حصة البنك من إيرادات االستثمارات ال ُ
�إنَّ تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

2013
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

�إيرادات اال�ستثمارات املُق َّيدة
ينزل  :ا�ستهالك �إجارة مناء عقاري
�صايف ايرادات اال�ستثمار املقيدة (بيان ب)
ينزل  :ح�صة �أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمارات املُق َّيدة
املجموع

2012
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

709.057
)(61.636
647.421
)(520.358
127.063

579.325
()56.337
522.988
()417.962
105.026

3737أرباح العمالت األجنبية
�إنَّ تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

م�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرتك
ناجتة عن التداول /التعامل
ناجتة عن التقييم
املجموع

2013
دينـ ـ ـ ـ ـ ــار

13.651
13.651

ذاتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
2012
دينـ ـ ـ ـ ـ ــار
-

2012
دينـ ـ ـ ـ ـ ــار

2013
دينـ ـ ـ ـ ـ ــار

1.537.492
11.055
1.548.547

1.666.101
()16.495
1.649.606

3838ايرادات خدمات مصرفية
�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

عموالت اوراق مباعة
عموالت اعتمادات م�ستندية وبوال�ص
عموالت كفاالت
عموالت حواالت
عموالت فيزا
�أخرى
املجموع

2013
دينـ ـ ـ ـ ـ ــار

42.989
889.630
467.565
303.117
863.517
2.851.670
5.418.488

2012
دينـ ـ ـ ـ ـ ــار

36.647
976.559
409.065
266.226
923.897
2.581.565
5.193.959

3939إيرادات أُخـرى
�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

ايراد بريد وهاتف وتلك�س
ايرادات �أخرى
املجموع
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2013
دينـ ـ ـ ـ ـ ــار

581.690
2.515
584.205

2012
دينـ ـ ـ ـ ـ ــار

629.139
187.033
816.172

4040نفقات الموظفين
�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

رواتب ومنافع وعالوات املوظفني
ُم�ساهمة البنك يف ال�ضمان االجتماعي
نفقات طبية
تدريب املوظفني
نفقات ت�أمني
املجموع

2013
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

11.171.995
1.127.641
508.898
131.780
17.380
12.957.694

2012
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

9.143.565
943.749
470.320
154.115
16.656
10.728.405

4141مصاريف أُخرى
�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

ايجارات
قرطا�سية ومطبوعات
بريد وهاتف
�صيانة وتنظيفات
دعاية و�إعالن
م�صاريف ت�أمني
كهرباء ومياه
تربعات
ا�شرتاكات ور�سوم
تنقالت وم�صاريف �سفر
ا�ست�شارات و�أتعاب مهنية
م�صاريف �أنظمة املعلومات
مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة
�أخرى
املجموع

2013
دين ـ ـ ـ ـ ـ ــار

728.130
355.152
415.631
501.659
356.893
62.164
994.094
324.581
497.848
424.650
290.755
1.134.499
25.000
266.853
6.377.909

2012
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

581.679
389.667
358.358
440.981
601.876
55.371
853.763
253.228
311.345
349.948
233.059
1.231.232
25.000
229.113
5.914.620

4242الربح للسهم الواحد
�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

الربح لل�سنة – قائمة (ب)
املُتو�سط املُرجح لعدد الأ�سهم
ح�صة ال�سهم من الربح لل�سنة � -أ�سا�سي

2013
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

15.749.445
100.000.000
− / 15.75

( 2012معدلة)
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
11.547.199
100.000.000
− /11.55
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4343النقد وما في حكمه
�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

 31كانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون الأول
2012
2013
دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

88.130.074
10.305.374
()14.034.918
84.400.530

النقد والأر�صدة لدى البنك املركزي ت�ستحق خالل ثالثة �أ�شهر
ُي�ضاف � :أر�صدة لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية ت�ستحق خالل ثالثة �أ�شهر
ينزل  :ح�سابات البنوك وامل�ؤ�س�سات امل�صرفية التي ت�ستحق خالل ثالثة �أ�شهر

63.783.447
46.552.540
)(28.557.826
81.778.161

4444المعامالت مع اطراف ذات عالقة
يدخل البنك �ضمن ن�شاطاته االعتيادية يف معامالت مع امل�ساهمني واع�ضاء جمل�س االدارة واالدارة التنفيذية العليا وال�شركات ال�شقيقة با�ستخدام
ن�سب املرابحة والعموالت التجارية .
وفيما يلي ملخ�ص للمعامالت مع اطراف ذات عالقة :

بنود داخل قائمة املركز املايل :

اع�ضاء هيئة
البنك العربي
�شركات
اع�ض ـ ــاء
الرقابة
(ال�شركة
جمل�س االدارة �شقيقة
ال�شرعية
املالكة)
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

الإدارة
التنفيذية

8.866.333
538.602.139
96.878

ار�صدة لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية
مرابحات دولية (ا�ستثمارات �سلعية(
متويالت م�ضاربة
ح�سابات البنوك وامل�ؤ�س�سات امل�صرفية
ح�سابات اال�ستثمار امل�شرتك واحل�سابات
اجلارية
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
حقوق امل�ساهمني /مدارة من قبل �شركة
�شقيقة
ذمم بيوع ومتويالت و�إجارة
بنود خارج قائمة املركز املايل
12.537.369
كفاالت
 :عنا�صر قائمة الدخل
�أرباح مقبو�ضة  -ذمم
ارباح موزعة  -ح�سابات الودائع
مكاف�آت
تنقالت

-

4.021.517
-

-

-

65.078

-

22.854

338.947

-

5.464.508

-

-

377.518

-

235.427

-

-

-

-

18.829
25.000
94.800

337.097
-

8.825
60.000
-

60.285
3.417
3.600

املجمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع
 31كان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون االول
2012
2013
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
34.049.644 8.866.333
448.349.671 538.602.139
3.353.762 4.021.517
307.826
96.878
426.879

204.417

5.188.272 5.464.508

1.493.794 1.994.250 1.381.305
12.537.369 12.537.369
425.036
3.417
85.000
98.400

192.035
2.322
81.800
85.400

وقد كان ادنى ن�سبة مرابحة تقا�ضاها البنك ( )٪3و�أعلى ن�سبة مرابحة ( )٪3/75و�أدنى ن�سبة توزيع لالرباح بالدينار  ٪3/667واعلى ن�سبة للتوزيع
. ٪3/159
�إن جميع التمويالت املمنوحة لالطراف ذات العالقة تعترب عاملة ومل ي�ؤخذ لها �أي خم�ص�صات.
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فيما يلي ُملخ�ص ملنافع (رواتب و ُمكاف�آت) الإدارة التنفيذية العليا للبنك :

2013
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

1.288.242
1.288.242

2012
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

1.075.172
1.075.172

4545القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية التي ال تظهر بالقيمة العادلة في
القوائم المالية
ال يوجد فروقات جوهرية بني القيمة الدفرتية والقيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية التي ال تظهر بالقيمة العادلة يف القوائم املالية .
4646إدارة المخاطر
يقوم البنك ب�إدارة خماطره امل�صرفية املُتنوعة بو�سائل ُمتعددة وذلك من خالل �إ�سرتاتيجية �شاملة مو�ضوعية تحُ دد املخاطر و�سبل ُمواجهتها
وتخفيفها ،وذلك من خالل دائرة وجلان خا�صة ب�إدارة املخاطر.
�إن جمل�س �إدارة البنك هو �أعلى �سلطة م�س�ؤولة عن تنفيذ الأعمال يف البنك  ،وبنا ًء عليه فهو امل�س�ؤول الأول عن �إدارة املخاطر التي تواجه البنك وذلك
من خالل اللجان املنبثقة عنه.
وتتبع �إدارة املخاطر للقطاع الرقابي ( ، )Control Lineحيث تقوم ب�إعداد ال�سيا�سة اخلا�صة ب�إدارة كافة �أنواع املخاطر وحتليلها وقيا�سها
وتطوير �أ�ساليب قيا�س متقدمة للتحوط من �أنواع املخاطر التي ت�ؤثر على ربحية و�أ�صول البنك ومدى كفاية ر�أ�س ماله  ،كما وتقوم برفع التقارير
الدورية �إىل جمل�س الإدارة من خالل جلنة �إدارة املخاطر.
ي�سعى البنك وبالتن�سيق مع البنك املركزي الأردين لتحقيق م�ستوى منا�سب من ر�أ�س املال والذي ي�شمل تغطية املخاطر املت�ضمنة يف اتفاق بازل  .IIويف
هذا املجال يقوم البنك بتطوير التكنولوجيا امل�ستخدمة لديه وعلى م�ستوى كافة خطوط العمل وذلك بهدف االرتقاء مب�ستوى خدمات البنك و�إحكام
الرقابة على كافة �أنواع املخاطر وتطوير الربامج الالزمة لقيا�سها والتي تتنا�سب مع طبيعة وحجم ن�شاط البنك  ،كما ويويل البنك االهتمام بالعن�صر
الب�شري من خالل تنمية مهارات املوظفني و�إحلاقهم بربامج تدريبية متخ�ص�صة .
وت�ضم �إدارة املخاطر يف البنك الأق�سام التالية:
1 -1مخاطــر االئتمــان
تُعرف خماطر االئتمان ب�شكل عام على �أنها املخاطر النا�شئة عن احتمال عدم قدرة �أو رغبة املقرت�ض �أو الطرف الثالث الوفاء بالتزاماته وفق ًا
لل�شروط املتفق عليها مما يت�سبب يف تكبد البنك خل�سائر مالية.
يقوم ق�سم خماطر االئتمان يف البنك بتعزيز �سيا�سة البنك االئتمانية وتلبية متطلبات الأنظمة وال�ضوابط التي حددها البنك املركزي الأردين
وجلنة بازل.
وتن�ش�أ خماطر االئتمان يف البنك من عمليات التمويل واال�ستثمار التي يقوم بها ومنها:
 خماطر عمليات و�إجراء منح وتنفيذ التمويل.
 خماطر املقرت�ض نف�سه ون�شاطه.
 خماطر الرتكيز على �صيغة واحدة للتمويل.
 خماطر �أدوات التمويل الإ�سالمية.
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ويف هذا املجال يقوم البنك مبراقبة و�ضبط خماطر االئتمان من خالل:
 �إدارة و�ضبط خماطر املحفظة االئتمانية من خالل عدد من اللجان وعلى ر�أ�سها جلنة �إدارة املخاطر املنبثقة عن جمل�س الإدارة.
 رقابة االئتمان وحتديد �صالحيات منح الت�سهيالت واعتماد قواعد و�شروط وا�ضحة وحمددة يف عمليات منح التمويل.
 رقابة �سقوف االئتمان وحدود الت�سهيالت امل�سموح بها  ،و�إ�صدار التقارير الالزمة ل�ضمان عدم وجود جتاوزات عن ال�سقوف ومراقبة
جودتها.
 التنويع يف �أن�شطة التمويل واال�ستثمارات لتفادي خماطر الرتكز االئتماين لدى �أفراد �أو جمموعات �أو عمالء يف مناطق جغرافية معينة �أو
ن�شاط اقت�صادي معني �أو يف �أدوات التمويل �أو املنتجات.
  �إدارة الديون املتعرثة مبا يحقق �أقل اخل�سائر االئتمانية التي تواجه البنك.
  الف�صل ما بني �إدارات ت�سويق ومنح االئتمان ورقابة االئتمان.
وتقوم دائرة املخاطر بعر�ض تقارير املخاطر على جمل�س الإدارة لأخذ التو�صيات الالزمة بحيث ت�شمل هذه التقارير ملخ�ص ًا لأهم املخاطر التي
تواجه البنك و�أ�ساليب قيا�سها ومراقبتها و�ضبطها.
قياس مخاطر االئتمان:

يقوم البنك مبراقبة مدى كفاية را�س ماله وذلك بتطبيق الطريقة املعيارية لقيا�س خماطر االئتمان بحيث يتم قيا�س مدى كفاية را�س املال
مقارنة مع املوجودات والتعهدات وااللتزامات املدرجة يف قائمة املركز املايل ح�سب درجة خماطرها.
نظام تصنيف مخاطر االئتمان:

قام البنك ب�إعتماد نظام موديز  Moodey’sلت�صنيف خماطر االئتمان وذلك بهدف حتديد جودة االئتمان لكل عميل وت�سهيل عند املنح
ومراقبة هذه اجلودة طوال حياة الت�سهيل على �أ�سا�س دوري لتحديد �أي تدهور قد يحدث وتقييم جودة الت�سهيالت لكامل املحفظة االئتمانية
ب�شكل دوري لت�سهيل ادارة املحفظة االئتمانية ،والذي ينعك�س بدوره على ت�سعري التمويل وحتديد ربحيته .
وي�شمل هذا النظام على ت�صنيف خماطر القطر  ،خماطر العميل  ،خماطر الت�سهيالت باالعتماد على عنا�صر خماطر حمددة مثل (ال�صناعة،
املوقع التناف�سي ،الإدارة ،التدفق النقدي ،الو�ضع املايل ،الأداء الت�شغيلي).
مخففات مخاطر االئتمان:

يقوم البنك با�ستخدام �أ�ساليب خمتلفة للتحوط وتخفيف املخاطر االئتمانية من خالل حتديد حجم وقيمة ال�ضمانات املطلوبة وقيمة �سند
الرهن �إ�ستناد ًا اىل معايري منح االئتمان التي ي�سري عليها البنك وبناء على الدرا�سة االئتمانية للت�سهيالت ودرجة املخاطرة املتوقعة مع مراعاة
ا�ستكمال جميع نواحي الرقابة على ا�ستغالل الت�سهيالت وم�صادر ت�سديدها.
ويلج�أ البنك لعدة �إجراءات للحد من خماطر الإئتمان منها على �سبيل املثال ال احل�صر تخفي�ض قيمة وفرتة الإئتمان  ،زيادة ال�ضمانات ،
مراقبة �سري العمل بالت�سهيالت بعد املنح وعند التجديد  ،كما تقوم بو�ضع �شروط ( )Covenantsلإ�ستخدام الت�سهيالت.
2 -2مخاطــر الســوق
تعرف خماطر ال�سوق ب�أنها املخاطر التي قد تواجه البنك نتيجة تغريات يف �أ�سعار العوائد والتقلبات يف �أ�سعار ال�صرف و�أ�سعار الأوراق املالية
و�أ�سعار ال�سلع  ،ويتبنى البنك �سيا�سة متحفظة ت�ضمن تقليل تعر�ض البنك لعوامل خماطر و�إبقائها �ضمن احلدود الدنيا  ،كما يتبع البنك
تعليمات البنك املركزي الأردين فيما يتعلق بقيا�س خماطر ال�سوق.
3 -3مخاطــر التشـغيل
تعمل �إدارة البنك وفق �إطار لإدارة املخاطر الت�شغيلية  ،وي�شتمل هذا الإطار على �سيا�سات و�إجراءات تو�ضح الآلية التي يتم فيها حتديد املخاطر
وتقييمها وو�ضع �أولويات املعاجلة ومن ثم تخفي�ضها �أو ال�سيطرة عليها من خالل �آليات املعاجلة املتاحة و و�ضع الأن�شطة الرقابية التي من �ش�أنها
�أن تعمل على تخفي�ض االحتمالية وال�سيطرة على الآثار ال�سلبية املمكن �أن تنتج عن �أي حدث ي�ص ّنف على �أنه خطر ت�شغيلي .
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كما بد�أت �إدارة البنك و بالتعاون مع باقي خطوط الأعمال واملناطق الوظيفية يف البنك بعمل ور�ش عمل للتقييم الذاتي للمخاطر و ال�ضوابط
 Risk – Control Self Assessmentلتحديد والتعرف على كافة عوامل اخلطر املحيطة بعمليات� ،أن�شطة ،منتجات و خدمات
البنك و قيا�سها و تقييم فاعلية ال�ضوابط الرقابية عليها و و�ضع خطط عملية ملعاجلة امل�شاكل و االنحرافات التي من املمكن �أن تظهر خالل هذه
العملية  ،ولتطوير منظومة املخاطر  Risk Profileعلى م�ستوى البنك ،بالإ�ضافة �إىل و�ضع و تعريف م�ؤ�شرات اخلطر الرئي�سية Key
 Risk Indicatorsل�ضمان ا�ستمرارية مراقبة عوامل اخلطر و رفع التقارير حولها واتخاذ الإجراءات املنا�سبة.
كما �ستقوم �إدارة البنك و بالتعاون مع اجلهات املعنية بتطوير برنامج خا�ص جلمع والإبالغ عن اخل�سائر الت�شغيلية التي من املمكن التعر�ض لها
وتدريب املعنيني يف كافة وحدات العمل واملناطق الوظيفية على ا�ستخدام هذا الربنامج.
وت���ق���ا����س خم���اط���ر ال��ت�����ش��غ��ي��ل ك��م��ا ه���و يف ت��ع��ل��ي��م��ات ال��ب��ن��ك امل����رك����زي وف���ق��� ًا ل���ب���ازل  IIب���ات���ب���اع ط��ري��ق��ة امل����ؤ����ش���ر الأ���س��ـ��ا���س��ي
(� )Basic Indicator Approachأو الطريقة املعيارية ( ،)Standardized approachوي�سعى البنك العربي الإ�سالمي
الدويل لتطبيق الطريقة املعيارية لقيا�س املخاطر الت�شغيلية يف البنك.
كما تعرف خماطر الت�شغيل على �أنها:
“خماطر اخل�سائر الناجتة عن عدم كفاية �أو �إخفاق يف العمليات الداخلية ،الأفراد ،الأنظمة� ،أو من الأحداث اخلارجية� ،أو التي تن�ش�أ عن عدم
التزام البنك ب�ضوابط و�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية” .و ي�شمل تعريفنا ملخاطر الت�شغيل على املخاطر القانونية.
4 -4امن المعلومات واستمرارية العمل
تُعنى وحدة �أمن املعلومات و�إ�ستمرارية العمل يف �إدارة املخاطر ب�إعداد و�إدارة عدد من امل�شاريع واخلطط التي ت�ضمن ا�ستمرار عمليات البنك
يف حال تعر�ض �أي منها لتعطل �أو انقطاع نتيجة تعر�ضه للحوادث �أو الكوارث والأزمات املختلفة التي تن�ش�أ من جراء وقوع التهديدات املختلفة
الداخلية واخلارجية  ،وحيث �أن تعطل �أعمال امل�صارف يقا�س بالدقائق وال�ساعات  ،فان هذه الوحدة تقوم ب�إعداد خطط م�سبقة ت�شمل جميع
دوائر وفروع البنك  ،والتي من �ش�أنها �أن ت�ضمن ا�ستمرار عمليات الدائرة �أو الفرع الذي تعطل نتيجة تعر�ضه حلادث ما من خالل ت�شغيل عملياته
يف موقع بديل مت بنا�ؤه لهذه الغاية.
ومن �أهم امل�شاريع التي يقوم بها وحدة امن املعلومات وا�ستمرارية العمل اجراء اختبارات دورية جزئية و�شاملة ملوقع العمل البديل )Business
 )Alternative Siteل�ضمان جاهزيته وملتابعة العمليات احلرجة لدوائر و�إدارات البنك يف حاالت الإنقطاع والتعطل �إ�ضافة �إىل جتهيز
مركز الطوارئ مبا يلزم من التطبيقات والتجهيزات الفنية يف حالة انقطاع مركز احلا�سب الرئي�سي والتي ت�ضمن �إ�ستمرار عمليات البنك يف
حاالت التعر�ض لأي من احلاالت الطارئة الطبيعية وغريها من احلوادث التي قد تطر�أ.
من ناحية اخرى  ،يناط بوحدة �أمن املعلومات و�إ�ستمرارية العمل العديد من املهام وامل�س�ؤوليات التي تعمل على حتديد املخاطر املتعلقة ب�أمن
املعلومات وتوقع التهديدات املحتملة و�آثارها لدى كافة فروع  /دوائر البنك و�إيجاد احللول وال�ضوابط الكفيلة لتجنب او تقليل املخاطر لأدنى
حدودها وفق ًا لأحدث املعايري العاملية بهذا املجال و�ضمن كادر مهني متخ�ص�ص وخربات تدعم هذه املهام  ،حيث يتم قيا�س وتقييم املخاطر
على م�ستوى كافة املوارد املعلوماتية وتكنولوجيا املعلومات لدى البنك من خالل العديد من الو�سائل وامل�شاريع التي تنفذ لدرا�سة املخاطر التي
تهدد خ�صائ�ص املعلومات والبيانات ب�شكلها الآمن.
من واجبات وحدة امن املعلومات و�إ�ستمرارية العمل :
 �إ�صدار ال�سيا�سات والإجراءات الكفيلة بتقليل املخاطر املحيطة باملعلومات �إىل حدودها الدنيا ،بالتزامن مع خطط البنك بت�سريع العمل
وتنفيذ �إ�سرتاتيجية �أمن وحماية املعلومات مبا يف ذلك و�ضع ال�ضوابط لتفعيل ال�سيا�سات على �أنظمة و�أجهزة البنك.
 و�ضع املعايري الرقابية الواجبة يف جمال امن وحماية املعلومات على م�ستوى جميع دوائر وفروع البنك  ،ومعاجلة �أي تو�صيات ب�ش�أنها.
 ت�صور احتياجات العمل امل�صريف احلديث فيما يخ�ص امن و�سرية املعلومات بالتعاون مع الأق�سام املعنية الأخرى للحد من املخاطر يف ظل
تغري البيئة الداخلية.
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47أ  47/مخاطر االئتمان
1 -1التعر�ضات ملخاطر االئتمان (بعد خم�ص�ص التدين وقبل ال�ضمانات وخمففات املخاطر الأُخرى)

القائم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
بنود داخل قائمة املركز املايل :
�أر�صدة لدى البنك املركزي
�أر�صدة لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية
ذمم البيوع املُ�ؤجلة والذمم الأُخرى :
للأفراد
التمويالت العقارية
لل�شركات :
ال�شركات الكربى
امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة
الإ�ستثمارات التمويلية
املُ�شاركة:
للأفراد
التمويالت العقارية
املُ�ضاربة :
لل�شركات :
ال�شركات الكربى
ال�صكوك :
�ضمن املوجودات املالية بالتكلفة املطف�أة
بنود خارج قائمة املركز املايل :
كفاالت
اعتمادات
قبوالت
ال�سقوف غري امل�ستغلة
الإجمايل
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م�شت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركة
 31كانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون الأول
2012
2013
دينـ ـ ـ ـ ـ ــار
دينـ ـ ـ ـ ـ ــار

ذاتيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
 31كانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون الأول
2012
2013
دينـ ـ ـ ـ ـ ــار
دينـ ـ ـ ـ ـ ــار

69.214.209
10.305.374

46.996.635
46.552.540

-

-

357.582.582
64.421.719

300.577.204
56.803.908

2.124.385
7.434

689.461
31.471

743.321.548
44.514.718

338.079.738
43.351.950

9.875.855
78.041

294.153.111
1.080.218

11.306

14.506

-

-

4.021.517

3.353.762

-

-

52.527.369
1.345.920.342

61.284.070
897.014.313

2.521.380
31.666.799
22.410.252
10.305.263
78.989.409

3.141.755
30.197.400
20.906.284
6.591.650
356.791.350
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2012

عق ـ ـ ـ ـ ـ ــاري
دينـ ـ ـ ــار

املجم ـ ـ ـ ـ ــوع
دين ـ ـ ـ ـ ــار

534.579
2.693.038
9.468.300
1.301.651.277 79.519.583
944.116
8.258.304
1.292.448.857 79.519.583
807.330.248
580.136
7.291.759
16.065.904

93.549.175
93.549.175
93.549.175

دين ـ ـ ـ ــار
41.860.220
128.745
28.430
281.326
19.005
682.452
5.654.240
48.654.418
401.781
4.139.700
44.112.937
40.154.902
18.000
9.000
1.101.101
300.251
4.550.653
46.133.907
404.057
2.781.957
42.947.893

العق ـ ـ ـ ـ ـ ــاري �شركات كربى
دينـ ـ ـ ـ ـ ــار
739.405.229
23.976
281.504
6.078.752
235.744
1.593.020
3.204.504
750.822.729
241.066
3.479.664
747.101.999
327.155.953
13.352.846
291.881
3.712.447
344.513.127
86.105
3.079.627
341.347.395

دين ـ ـ ـ ـ ــار

62.116.102

302
626.795
1.176.151

118.864
305.644
263.606
64.607.464
214.944
174.439
64.218.081

47.442.111

446.043
6.206.380
1.383.482

279.922
177.711
2.871.129
58.806.778
190.787
2.002.870
56.613.121

الأفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراد

دينـ ـ ـ ـ ـ ــار

351.516.026

374.274
5.298.399
239.546

160.966
111.922
345.950
358.047.083
86.325
464.501
357.496.257

299.028.107

116.093
1.076.379
228.475

147.656
126.994
337.748
301.061.452
70.620
469.742
300.521.090

م�شت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركة

�شركات كربى
دين ـ ـ ـ ـ ــار
7.434
7.434
7.434
19.465
-

719.459
604.956
11.471.977
844.064.439
751.569
8.334.196
834.978.674

ذاتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
�شركات
متو�سطة
دينـ ـ ـ ـ ـ ــار
1.861.990
725.506
11.414.491
1.335.521
15.337.508
184.069
5.461.653
9.691.786
286.324.738
8.423.795

30.000
49.465
3
17.994
31.468

املجمـ ـ ـ ــوع
االفراد
دين ـ ـ ـ ـ ــار
77.987
6.088
6.682
84.397
175.154
97.113
78.041
1.080.218
-

1.439.808
296.188.341
7.641
2.035.230
294.145.470

�شركات
متو�سطة

املجمـ ـ ـ ــوع
دين ـ ـ ـ ـ ــار
2.118.466
6.188
27.528
2.152.182
27.797
2.124.385
687.256
2.496

3.577
38.426
57.038
1.179.259
99.041
1.080.218

-

527.297
6.235.128
7.775.775

1.278.483.037 4.065.877

دينـ ـ ـ ـ ـ ــار

731.694
6.088
11.421.173
1.447.446
17.672.278
184.069
5.586.563
11.901.646

8.426.291

14.007
703.759
0
14.298
689.461

1.274.417.160 79.519.583

527.297
6.235.128
8.507.469
540.667
14.114.211
10.915.746
1.319.323.555
1.128.185
13.844.867
1.304.350.503
1.095.441.925 288.111.677
580.136
7.291.759
24.492.195
3.577
38.426
1.540.853
298.120.824
7.644
2.166.563
295.946.617

البنوك
وامل�ؤ�س�سات
امل�صرفية
الأخرى
دينـ ـ ـ ــار

2 -2ت�صنيف ذمم البيوع والتمويالت والذمم الأخرى ح�سب درجة خماطرتها ومبا يتوافق مع تعليمات البنك املركزي الأُردين :
تتوزع التعر�ضات االئتمانية ح�سب درجة املخاطر وفق اجلدول التايل :

2013

متدنية املخاطر
مقبولة املخاطر
منها م�ستحقة
لغاية  30يوم
من  31لغاية  60يوم
حتت املراقبة
غري عاملة :
دون امل�ستوى
م�شكوك فيها
هالكة
املجموع
ينزل � :إيرادات معلقة
خم�ص�ص التدين
ال�صايف

متدنية املخاطر
مقبولة املخاطر
منها م�ستحقة
لغاية  30يوم
من  31لغاية  60يوم
حتت املراقبة
غري عاملة :
دون امل�ستوى
م�شكوك فيها
هالكة
املجموع
ينزل � :إيرادات معلقة
خم�ص�ص التدين
ال�صايف
723.036
643.382
13.012.830
1.142.185.263
759.213
10.500.759
1.130.925.291

82
الإجمـ ـ ـ ـ ـ ــايل

656.033.759 20.318.904
2.150.295
765.498
788.699
3.273.296
662.246.049

6.087
217.700
424.661
21.732.850

57.376.280
1.118.419

114.810
589.270
2.768.711
61.967.490

ذات ـ ـ ــي
التمويالت
العقارية

امل�ؤ�س�سات
ال�صغرية
واملتو�سطة
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
7.949.264
1.161.963
631.487
282.209
1.630.067
11.654.990

3.618.981
13.886.722
1.055.260
43.406.527
61.967.490

38.497.561
300.124

126.215
89.390
336.778
39.350.068

الأفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراد

ال�شركات الكربى
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
741.678.207
5.196.175
752.384
1.877.878
8.096.735
757.601.379

23.304.810 1.885.311 17.642.156
158.362
90.080.266 7.955.444 47.523.529 20.714.571
1.055.260
47.405.689 1.814.235
1.325.010
859.917
595.755.354
595.755.354
757.601.379 11.654.990 662.246.049 21.732.850

133.649
509.659
26.452.992

5.274.045
278.062.091

التمويالت
العقارية

الإجمـ ـ ـ ـ ـ ــايل
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
7.434
7.434
7.434
7.434

350.392.108 17.231.874 270.338.502 24.324.171
6.532.126
2.296.945
2.449.544
1.485.513
245.840
529.052
8.809.599
366.508.725

ال�شركات الكربى

الإجمـ ـ ـ ـ ـ ــايل
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
1.984.684
953.234
5.094.787
843.469
8.876.174
6.891.490
1.984.684
8.876.174

19.779
29.685
49.464

959.936
3.084.671
35.305.461
39.350.068

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

امل�ؤ�س�سات
ال�صغرية
واملتو�سطة
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
246.411
246.411
173.777
72.634
246.411
278.474.185
5.931.145
843.469
285.248.799

23.196.437 2.540.719 19.403.416
292.366
88.761.874 13.061.896 47.020.552 25.594.755
1.055.260
1.055.260
44.397.931 7.040.959
1.485.640
565.871
209.097.223
209.097.223
366.508.725
22.643.574
278.062.091
26.452.992

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
1.992.118
1.199.645
5.094.787
843.469
9.130.019
181.211
6.964.124
1.984.684
9.130.019
255.632
72.232
327.864

49.464
49.464

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
743.670.325
6.395.820
752.384
6.972.665
8.940.204
766.731.398
23.486.021
97.044.390
1.055.260
47.405.689
597.740.038
766.731.398
629.121.925 278.729.817
12.483.050 5.950.924
945.386
285.626.127

350.000
9.411.169
275.487.630
285.248.799

119.625
306.013
2.689.117
22.643.574

245.840
529.052
9.754.985
652.134.852

259.182
68.682
327.864

م�شتـ ـ ــركة

فيما يلي توزيع القيمة العادلة لل�ضمانات املقدمة مقابل ذمم البيوع امل�ؤجلة والذمم الأخرى والتمويالت :

2013

ال�ضمانات ُمقابل :
متدنية املخاطر
مقبولة املخاطر
حتت املراقبة
غري عاملة :
دون امل�ستوى
م�شكوك فيها
هالكة
املجموع
منها :
ت�أمينات نقدية
عقارية
�أ�سهم متداولة
�سيارات و�آليات
كفاالت بنكية مقبولة

2012
ال�ضمانات ُمقابل :
متدنية املخاطر
مقبولة املخاطر
حتت املراقبة
غري عاملة :
دون امل�ستوى
م�شكوك فيها
هالكة
املجموع
منها :
ت�أمينات نقدية
عقارية
�أ�سهم متداولة
�سيارات و�آليات
كفاالت بنكية مقبولة
23.546.437
350.000
98.481.689 9.719.815
1.055.260
44.466.613
68.682
484.584.853 275.487.630
652.134.852 285.626.127

3 -3ال�صكوكُ :ي ّو�ضح اجلدول التايل ت�صنيفات ال�صكوك ح�سب م�ؤ�س�سات الت�صنيف اخلارجية :

درجة الت�صنيف
AA
unrated
�إجمايل

م�ؤ�س�سة الت�صنيف
S&P

�ضمن موجودات مالية بالتكلفة
املطف�أة
دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

الإجمايل
دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

815.350
1.706.030
2.521.380

815.350
1.706.030
2.521.380

ذمم البيوع املُ�ؤجلة والذمم الأُخرى والتمويالت املجدولة :
ه����ي ت���ل���ك ال������ذمم ال���ت���ي ���س��ب��ق و�أن � ُ��ص��ن��ف��ت ك������ذمم /مت����وي��ل�ات غ��ي�ر ع���ام���ل���ة و�أُخ������رج������ت م����ن �إط�������ار ال������ذمم وال���ت���م���وي�ل�ات غ�ير
ال��ع��ام��ل��ة مب���وج���ب ج���دول���ة �أُ����ص���ول���ي���ة ومت ت�����ص��ن��ي��ف��ه��ا ك�����ذمم /مت���وي�ل�ات حت���ت املُ���راق���ب���ة  ،ح��ي��ث ب��ل��غ��ت � 1.072أل�����ف دي���ن���ار ك��م��ا يف
 31ك����ان����ون االول ������ 2013س�����وا ًء ب���ق���ي���ت حت����ت امل����راق����ب����ة �أو خ����رج����ت �إىل ال���ع���ام���ل���ة (م���ق���اب���ل � 3.971أل�������ف دي����ن����ار ك���م���ا يف
 31كانون الأول . )2012
ذمم البيوع املُ�ؤجلة والذمم الأُخرى والتمويالت املعاد هيكلتها :
ُيق�صد ب�إعادة الهيكلة �إعادة ترتيب و�ضع الذمم /التمويالت من حيث تعديل الأق�ساط �أو �إطالة عمر الذمم /التمويالت �أو ت�أجيل بع�ض الأق�ساط �أو متديد
فرتة ال�سماح .ومت ت�صنيفها كذمم /متويالت حتت املُراقبة  ،حيث بلغت � 15.737ألف دينار كما يف  31كانون االول (2013مقابل � 16.461ألف دينار كما يف
 31كانون الأول . )2012
4 -4الرتكز يف التعر�ضات االئتمانية ح�سب التوزيع اجلغرايف وكما يلي :
املنطقة اجلغرافية
البن ـ ـ ـ ـ ـ ــد
�أر�صدة لدى البنك املركزي
�أر�صدة لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية
ذمم البيوع املُ�ؤجلة والذمم الأُخرى والتمويالت:
للأفراد
التمويالت العقارية
لل�شركات:
ال�شركات الكربى
امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة
�ضمن املوجودات املالية بالتكلفة املطف�أة
الإجمايل2013 /
الإجمايل2012 /

داخل
اململكـ ـ ـ ـ ــة
دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

دول ال�شرق
الأو�سط
الأخرى
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

69.214.209
1.562.443 5.414.129
359.706.967
64.440.459

-

�أوروب ـ ـ ـ ـ ــا

�أمريكا

�أ�سرتاليـ ـ ـ ـ ــا

الإجمالـ ـ ـ ــي

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

2.805.039

128.103

395.660

69.214.209
10.305.374

-

-

-

359.706.967
64.440.459

395.660
222.307

757.218.920
44.592.759
2.521.380
1.308.000.068
1.134.826.259

44.861.504 542.811.076 169.546.340
44.592.759
2.521.380
128.103 47.666.543 546.894.899 712.914.863
7.256.361 4.450.695 492.658.030 630.238.866
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5 -5الرتكز يف التعر�ضات االئتمانية ح�سب الرتكز االقت�صادي وكما يلي :
القطـ ـ ـ ـ ـ ــاع
البن ـ ـ ـ ـ ـ ــد
�أر�صدة لدى البنك املركزي

مال ـ ـ ـ ـ ـ ــي
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

�صن ـ ـ ـ ـ ــاعة
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

جتـ ـ ـ ـ ـ ــارة
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

عقـ ـ ـ ـ ــارات
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

زراعـ ـ ـ ـ ــة
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

�أ�سهـ ـ ـ ـ ـ ــم
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

�أفـ ـ ـ ـ ـ ــراد
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

الإجمالـ ـ ـ ــي
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

69.214.209

-

-

-

-

-

-

69.214.209

-

-

-

-

-

-

10.305.374

�أر�صدة لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية 10.305.374
ذمم البيوع املُ�ؤجلة والذمم الأُخرى
1.225.959.105 359.706.967 1.436.000 16.208.446 64.440.459 730.597.075 53.526.228 43.930
والتمويالت
ال�صكوك:
�ضمن املوجودات املالية بالتكلفة املطف�أة

-

-

-

-

815.350

1.706.030

الإجمايل2013 /

79.563.513

53.526.228

731.412.425

66.146.489

1.436.000 16.208.446

الإجمايل2012 /

93.642.342

50.451.957

619.734.537

59.161.784

1.661.000 8.893.468

-

2.521.380

359.706.967

1.308.000.068

301.281.171

1.134.826.259

47ب 47/مخاطر السوق
يتبع البنك �سيا�سات مالية لإدارة املخاطر املختلفة �ضمن ا�سرتاتيجية حمددة وهنالك جلنة لإدارة املوجودات واملطلوبات يف البنك تتوىل رقابة
و�ضبط املخاطر و�إجراء التوزيع اال�سرتاتيجي الأمثل لكل من املوجودات واملطلوبات �سواء يف املركز املايل �أو خارجها  ،وت�شمل هذه املخاطر
ما يلي :





حتديث ال�سيا�سة اال�ستثمارية املتبعة يف البنك وعر�ضها على جمل�س الإدارة للم�صادقة عليها ب�صورة دورية ومراجعة تطبيق ال�سيا�سة
اال�ستثمارية وتقييم نتائجها مقارنة مب�ؤ�شرات ال�سوق والتناف�سية امل�صرفية.
ت�شكيل جلان اتخاذ القرار اال�ستثماري وتوزيع ال�صالحيات مبا يتفق مع ال�سيا�سة اال�ستثمارية للبنك .
�إعداد خطة ا�ستثمارية �سنوية بحيث تراعي توقعات جلنة املوجودات واملطلوبات لتوقعات العوائد وتقلبات �أ�سعار ال�سوق بحيث تت�ضمن
اخلطة الأدوات اال�ستثمارية املتاحة يف ال�سوق ذات املخاطر املتدنية .
�إعداد تقارير لأ�سعار ال�سوق وعر�ضها على جلنة املوجودات واملطلوبات ملراقبة �أي انخفا�ض مفاجىء يف �أ�سعار الأدوات املالية امل�ستثمر
بها لتجنب خماطر تقلبات �أ�سعار ال�سوق .
1 -1مخاطر ُمع َّدل العائد

 تن�ش�أ خماطر معدل العائد من تزايد املعدالت الثابتة طويلة االجل يف ال�سوق حيث انها ال تتوافق ب�شكل فوري مع التغريات
احلا�صلة يف م�ؤ�شر العوائد املرتفعة  .ويجب اتخاذ اخلطوات الالزمة للت�أكد من وجود �إجراءات �إدارية متعلقة بتجديد وقيا�س
ومتابعة خماطر معدل العائد واعداد تقارير ب�شانها ومراقبتها مبا يف ذلك الت�أكد من �سالمة هيكلتها .
 يتعر�ض البنك ملخاطر معدل العائد نتيجة لوجود فجوة يف مبالغ املوجودات واملطلوبات ح�سب االجال الزمنية املتعددة او �إعادة
ت�سعري معدل العائد على املعامالت الالحقة يف فرتة زمنية معينة ويقوم البنك
 ب�إدارة هذه املخاطر عن طريق حتديد ن�سب معدالت االرباح امل�ستقبلية وفق توقعات ظروف ال�سوق وتطوير �أدوات جديدة
تتوافق مع ال�شريعة وذلك من خالل ا�سرتاتيجية ادارة املخاطر لدى البنك .
1-1احل�صول على �أف�ضل العوائد املمكنة املوجودة يف ال�سوق واعتمادا على م�ؤ�شر ال�سوق العاملي ( )Liborكمعيار ومرجعية
( )Benchmarksللمحفظة واال�ستثمارات على حد �سواء املدارة من قبل البنك.
2-2تراعي املخاطر املرتتبة عن هذه اال�ستثمارات باالعتماد على خيار التنويع على �أ�سا�س الدول وامل�ؤ�س�سات والأقاليم ومبا
ي�ضمن التقليل من �آثار املخاطر املرتتبة عن �إدارة اال�ستثمارات.
3-3يلتزم البنك ب�إدارة اال�ستثمارات على �أ�سا�س املوائمة  Matchingبني مطلوبات البنك املتمثلة بودائعه وموجوداته
بالعمالت الأجنبية واملتمثلة يف اال�ستثمارات بالعمالت الأجنبية  ،بحيث �أن الودائع مقيدة الأجل ت�ستثمر ا�ستثمارات
ق�صرية الأجل �أما الودائع طويلة الأجل فت�ستثمر ا�ستثمارات متو�سطة �أو طويلة الأجل.
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2 -2مخاطر العمالت

يتم �إدارة العمالت الأجنبية على �أ�سا�س التعامل الفوري ( )Spotولي�س على �أ�سا�س التعامل الآجل ( )Forwardحيث تتم
مراقبة مراكز العمالت الأجنبية ب�شكل يومي وحدود املراكز لكل عملة حيث ان ال�سيا�سة العامة يف البنك لإدارة العمالت الأجنبية
تقوم على �أ�سا�س ت�صفية املراكز �أوال ب�أول وتغطية املراكز املطلوبة ح�سب احتياجات العمالء .و�سيتم االعتماد على تعليمات البنك
املركزي الأردين بهذا اخل�صو�ص يف جمال املراكز املفتوحة بالعمالت الأجنبية مقابل بع�ضها البع�ض والتي تن�ص على احتفاظ البنوك
املرخ�صة باخذ مراكز مفتوحة (طويلة وق�صرية) بالعمالت االجنبية ومبا ال يتجاوز  ٪5من حقوق امل�ساهمني لكل عملة على حدة
وي�ستثنى الدوالر من هذه الن�سبة حيث ميكن اعتباره عملة ا�سا�س لهذه الغاية وبحيث ال يتجاوز املركز االجمايل جلميع العمالت مــا
ن�سبته  ٪15من اجمايل حقوق امل�ساهمني للبنك .

دوالر �أمريكي

التغري يف �سعر �صرف العملة
()٪
٪5

الأثر على الأرباح واخل�سائ ـ ـ ـ ـ ــر الأثر على حقوق امل�ساهميـ ـ ــن
دين ـ ـ ـ ـ ــار
دين ـ ـ ـ ـ ــار

2013
العملة

2012
العملة

التغري يف �سعر �صرف العملة
()٪

الأثر على الأرباح واخل�سائ ـ ـ ـ ـ ــر الأثر على حقوق امل�ساهميـ ـ ــن
دين ـ ـ ـ ـ ــار
دين ـ ـ ـ ـ ــار

دوالر �أمريكي

٪5

239.365

-

-

-

3 -3مخاطر التغير في اسعار االسهم

ال�سيا�سة املتبعة يف دائرة اخلزينة واملتعلقة ب�إدارة الأ�سهم والأوراق املالية ،تقوم على حتليل امل�ؤ�شرات املالية لهذه الأ�سعار وتقييمها
تقييما عادال اعتمادا على مناذج تقييم الأ�سهم �آخذين باالعتبار خماطر التغري يف القيمة العادلة لال�ستثمارات والتي يعمل البنك على
�إدارتها عن طريق تنويع اال�ستثمارات وتنويع القطاعات االقت�صادية.

�سوق عمان املايل

التغري يف امل�ؤ�شر
()٪
٪5

الأثر على الأرباح واخل�سائ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الأثر على حقوق امل�ساهميـ ـ ــن
دين ـ ـ ـ ـ ــار
دين ـ ـ ـ ـ ــار

2013
امل�ؤ�شر
2012
امل�ؤ�شر

التغري يف امل�ؤ�شر
()٪

الأثر على الأرباح واخل�سائ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الأثر على حقوق امل�ساهميـ ـ ــن
دين ـ ـ ـ ـ ــار
دين ـ ـ ـ ـ ــار

�سوق عمان املايل

٪5

-

-

274.425

281.396

4 -4مخاطر السلع

تن�ش�أ خماطر ال�سلع عن التقلبات يف �أ�سعار املوجودات القابلة للتداول �أو الت�أجري وترتبط بالتقلبات احلالية واملُ�ستقبلية يف القيم
ال�سوقية ملوجودات محُ ددة حيث يتعر�ض البنك �إىل تقلب �أ�سعار ال�سلع املُ�شرتاة املدفوعة بالكامل بعد �إبرام عقود البيع وخالل �سنة
احليازة ،و�إىل التقلب يف القيمة املُتبقية للموجود املُ�ؤجر كما يف نهاية مدة الت�أجري.
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التركز في مخاطر العمالت األجنبية

				

 31كانون الأول 2013

(لأقرب �ألف دينار)

دوالر
�أمريكي

موجودات :

يورو

جنيه
إ�سرتليني ين ياباين
�

�أخرى

�إجمايل

18.308
نقد و�أر�صدة لدى البنك املركزي
3.583
�أر�صدة لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية
147.055
ذمم البيوع والذمم الأخرى والتمويالت والإجارة
ذمم البيوع امل�ؤجلة من خالل قائمة الدخل
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق امل�ساهمني 5.310
2.521
موجودات مالية بالتكلفة املطف�أة
34
موجودات �أخرى
176.811
�إجمايل املوجودات
مطلوبات :
438
ح�سابات البنوك وامل�ؤ�س�سات امل�صرفية
166.310
ودائع العمالء (جاري ،توفري ،لأجل)
4.222
الت�أمينات النقدية
1.809
مطلوبات �أخرى
172.779
�إجمايل املطلوبات
4.032
�صايف الرتكز داخل قائمة املركز املايل لل�سنة احلالية
التزامات حمتملة خارج قائمة املركز املايل لل�سنة احلالية 25.492

287
1.835
6.907
9.029

159
306
2.338
2.803

74
74

114
4.088
5.407
1
9.610

18.868
9.886
161.707
5.310
2.521
35
198.327

8.505
440
50
8.995
34
8.248

2.790
13
2.803
-

74
74
-

8.849
33
6
8.888
722
1.185

438
186.528
4.695
1.878
193.539
4.788
34.925

دوالر
�أمريكي

يورو

�أخرى

�إجمايل

194.152
196.146
()1.994
20.306

10.378
10.364
14
6.675

8.279
7.694
585
485

216.595
217.991
()1.396
27.549

 31كانون الأول 2012
�إجمايل املوجودات
�إجمايل املطلوبات
�صايف الرتكز داخل املركز املايل
التزامات حمتملة خارج املركز املايل

جنيه
إ�سرتليني ين ياباين
�
3.646
3.647
()1
8

140
140
75

47ج 47/مخاطر السيولة
تعترب �إدارة ال�سيولة النقدية تعبري ًا وا�ضح ًا عن قدرة البنك على مواجهة �إلتزاماته النقدية يف الآجال الق�صرية والطويلة املدى وذلك �ضمن
�إطار ا�سرتاتيجيته العامة التي تهدف �إىل حتقيق عائد �أمثل على �إ�ستثماراته وتتم مراجعة ودرا�سة ال�سيولة النقدية يف البنك على عدة �سنوات،
ففي الفروع تقوم �إدارة الفرع واخلزينة مبراجعة ودرا�سة الإلتزامات النقدية والأموال املتوفرة على �أ�سا�س يومي� ،أما على م�ستوى البنك ب�شكل
عام فتتم درا�سة ال�سيولة النقدية من قبل دائرة الرقابة املالية واخلزينة العامة على �أ�سا�س يومي  ،كما تتم درا�سة وحتليل ال�سيولة النقدية
وموجودات ومطلوبات البنك ب�شكل �شهري وت�شمل مراجعة ال�سيولة النقدية حتليل �آجال ا�ستحقاق املوجودات واملطلوبات ب�شكل متكامل للت�أكد
من الإت�ساق فيما بني اجلانبني  ،كما تت�ضمن حتليل م�صادر الأموال وفق ًا لطبيعة م�صادرها وا�ستخداماتها .
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أو ً
ال  :يلخص الجدول أدناه توزيع المطلوبات (غير مخصومة) على أساس الفترة المتبقية لالستحقاق
التعاقدي بتاريخ القوائم المالية :

				

 31كان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون الأول 2013
املطلوب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
ح�سابات بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية
ح�سابات العمالء اجلارية
الت�أمينات النقدية
خم�ص�صات �أخرى
خم�ص�ص �ضريبة الدخل
مطلوبات �أخرى
�صندوق مواجهة خماطر اال�ستثمار
ح�سابات الإ�ستثمار املُطلقة
املجموع
جمموع املوجودات (ح�سب ا�ستحقاقاتها املتوقعة)

(لأقرب �ألف دينار)

من
من
منإىل�شهر � 3شهور � 6شهور حتى 3
�أقل من
�شهر �� 3شهور �إىل حتى �سنة �سنوات
� 6شهور واحدة
14.035
462.199
14.785
2.253
10.282
45.671
549.225
129.912

4.689
3.754
234
1.477
264.502
274.656
44.006

�
أكرث 3بدون
ا�ستحقاق املجمـوع
من
�سنوات

14.035
462.199
24.847
3.158 2.215
2.157 2.157
6.007
14.820
974
3.330
13.418 11.941
693.803
217.303 166.327
1٫231٫286 14.098
221.435 171.872
1.348.244 44.648 201.490 199.612 95.365 633.211

 31كان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون الأول 2012
املطلوب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
ح�سابات بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية
ح�سابات العمالء اجلارية
الت�أمينات النقدية
خم�ص�صات �أخرى
خم�ص�ص �ضريبة الدخل
مطلوبات �أخرى
�صندوق مواجهة خماطر اال�ستثمار
ح�سابات الإ�ستثمار املُطلقة
املجموع
جمموع املوجودات (ح�سب ا�ستحقاقاتها املتوقعة)

28.558
391.667
9.856
1.221
8.946
39.814
480.062
319.869

3.060 2.005 3.359
3.102
2.878
966
1.700
231.715 96.162 237.583
234.775 101.045 246.710
177.962 231.553 72.357 64.734 254.360

28.558
391.667
18.280
1.749 1.749
4.323
12.790
10.175 8.475
605.274
1.072.816 10.224
1.173.775 52.940

ثانيا :بنود خارج قائمة المركز المالي

لغاي ـ ـ ــة �سنـ ـ ـ ــة

الإعتمادات والقبوالت
ال�سقوف غري امل�ستغلة
الكفاالت
املجموع

2013
دينـ ـ ـ ـ ـ ــار

2012
دينـ ـ ـ ـ ـ ــار

32.715.515
52.527.369
31.666.799
116.909.683

27.497.934
61.284.070
30.197.400
118.979.404
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4848معلومات عن قطاعات أعمال البنك
 أمعلومات عن أنشطة البنكيتم تنظيم البنك لأغرا�ض �إدارية بحيث يتم قيا�س القطاعات وفق ًا للتقارير التي يتم ا�ستعمالها من قبل املدير التنفيذي و�صانع القرار
الرئي�سي لدى البنك من خالل �أربعة قطاعات �أعمال رئي�سية وهي :
حسابات األفراد

ي�شمل ُمتابعة ح�سابات الإ�ستثمار املُطلقة وذمم البيوع املُ�ؤجلة والتمويالت والبطاقات االئتمانية وخدمات �أُخرى .

حسابات المؤسسات

ي�شمل ُمتابعة ح�سابات الإ�ستثمار املُطلقة وذمم البيوع املُ�ؤجلة والتمويالت واخلدمات امل�صرفية الأُخرى اخلا�صة بالعمالء من
امل�ؤ�س�سات.

الخزينة

ي�شمل هذا القطاع تقدمي خدمات التداول واخلزينة و�إدارة �أموال البنك.

فيما يلي معلومات عن قطاعات �أعمال البنك ُموزعة ح�سب الأن�شطة

�إجمايل الإيرادات
خم�ص�ص تدين الذمم املدينة املمنوحة للعمالء
نتائج �أعمال القطاع
م�صاريف غري موزعة
الربح قبل ال�ضرائب
�ضريبة الدخل
الربح للفرتة
موجودات القطاع
موجودات غري موزعة على القطاعات
�إجمايل موجودات القطاع
مطلوبات القطاع
مطلوبات غري موزعة على القطاعات
�إجمايل مطلوبات القطاع

م�صاريف ر�أ�سمالية
الإ�ستهالكات والإطفاءات

88

(املبالغ ب�آالف الدنانري)

الأف ـ ـ ـ ــراد امل�ؤ�س�س ـ ـ ــات اخلزينـ ـ ـ ـ ـ ــة �أخ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى
دين ـ ـ ـ ـ ـ ــار دين ـ ـ ـ ـ ـ ــار دين ـ ـ ـ ـ ـ ــار دين ـ ـ ـ ـ ـ ــار

18.878
()7.566
11.312
()3.394
7.918
394.371
394.371
994.382
994.382

22.185
()5.888
16.297
()7.206
9.091
()2.727
6.364
215.666
215.666
198.591
198.591

14.376
14.376
()2.118
12.258
()641
11.617
689.291
689.291
14.035
14.035

955

11

2

 31كان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون االول
2012
2013
دين ـ ـ ـ ـ ـ ــار دين ـ ـ ـ ـ ـ ــار

55.439
()5.888
49.551
()27.040( )10.150
(22.511 )10.150
()6.762
(15.749 )10.150
1.299.328
48.916
48.916
1.348.244 48.916
1.207.008
24.278
24.278
1.231.286 24.278

2.591
1.210

47.661
()6.652
41.009
()24.514
16.495
()4.948
11.547
1.127.322
46.453
1.173.775
1.052.254
20.562
1.072.816

 31كانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون االول
2012
2013
دين ـ ـ ـ ـ ـ ــار دين ـ ـ ـ ـ ـ ــار
2.591
2.178

6.868
2.048

بمعلومات التوزيع الجغرافيتمُ
يمُ ثل هذا الإي�ضاح التوزيع اجلغرايف لأعمال البنك  ،يمُ ار�س البنك ن�شاطاته ب�شكل رئي�سي يف اململكة التي ثل الأعمال املحلية .
فيما يلي توزيع �إيرادات وموجودات البنك وم�صاريفه الر�أ�سمالية ح�سب القطاع اجلغرايف بناء على اال�سلوب الذي يتم قيا�سها به وفق ًا للتقارير التي
يتم ا�ستعمالها من قبل الرئي�س التنفيذي و�صانع القرار الرئي�سي لدى البنك :
(لأقرب �ألف دينار)

�إجمايل الإيرادات
جمموع املوجودات
امل�صروفات الر�أ�سمالية

داخ ـ ـ ـ ــل اململكـ ـ ـ ــة
2012
2013

41.542
743.094
2.591

25.176
669.188
6.868

خـ ـ ــارج اململكـ ـ ـ ــة
2012
2013

13.897
605.150
-

22.485
504.587
-

املجم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع
2012
2013

47.661
55.439
1.173.775 1.348.244
6.868
2.591

4949إدارة رأس المال
ت�أخذ �إدارة البنك بعني االعتبار متطلبات البنك املركزي التي تتطلب وجود �أموال ذاتية كافية لتغطية ن�سبة حمددة من املوجودات املرجحة ب�أوزان
خماطر تتنا�سب مع طبيعة التمويل املمنوح واال�ستثمار املبا�شر .ويتكون ر�أ�س املال لهذه الغاية من ما حدده البنك املركزي العتباره ر�أ�س مال تنظيمي
(وهو ر�أ�س املال الأ�سا�سي  ،ور�أ�س املال الإ�ضايف) .
وتهدف �إدارة ر�أ�س املال �إىل ا�ستثمار الأموال يف �أدوات مالية ذات خماطر خمتلفة (بني خماطر عالية وخماطر متدنية) وذلك لتحقيق عائد جيد
وكذلك لتحقيق الن�سبة املطلوبة من البنك املركزي الأردين لكفاية ر�أ�س املال وهي . ٪12
ويعد �أهم �أ�سباب التغري يف ر�أ�س املال التنظيمي خالل العام هو عدم توزيع الأرباح املتحققة خالل العام و�إمنا ر�سملتها يف حقوق امل�ساهمني من خالل
االحتياطيات الإجبارية واالختيارية واخلا�صة .

املبلغ الذي يعتربه البنك كر�أ�س املال ون�سبة كفاية ر�أ�س املال  ،وفق اجلدول التايل :
			

بنود ر�أ�س املال الأ�سا�سي
ر�أ�س املال املكتتب به (املدفوع)
االحتياطي القانوين
االحتياطي االختياري
خ�سائر مرتاكمة
يطرح  :موجودات غري ملمو�سة
ر�أ�س املال الإ�ضايف
احتياطي القيمة العادلة
�إحتياطي خماطر م�صرفية عامة
ح�صة البنك يف احتياطي املخاطر امل�صرفية العامة -م�شرتك
ح�صة البنك من فائ�ض �صندوق مواجهة خماطر الإ�ستثمار – م�شرتك
جمموع ر�أ�س املال التنظيمي
جمموع املوجودات املرجحة باملخاطر
ن�سبة كفاية ر�أ�س املال ()٪
ن�سبة ر�أ�س املال الأ�سا�سي ()٪

(لأقرب �ألف دينار)

2013
دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
112.865
100.000
13.509
5.537
()5.313
()868
194
882
2.573
2.561
119.075
665.343
٪17.90
٪16.96

 31كانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون الأول

2012
دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

96.733
100.000
11.258
5.537
()18.927
()1.135
106
882
2.172
1.473
101.366
402.436
٪25/19
٪24/04
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5050تحليل إستحقاقات الموجودات والمطلوبات
ُيبينِّ اجلدول التايل حتليل املوجودات واملطلوبات وفق ًا للفرتة املتوقعة ال�سرتدادها �أو ت�سويتها
 31كانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون الأول 2013
املوجودات :
نقد و�أر�صدة لدى بنوك مركزية
�أر�صدة لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية
ذمم البيوع املُ�ؤجلة والذمم الأخرى – بال�صايف
الإ�ستثمارات التمويلية – بال�صايف
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق امل�ساهمني
موجودات مالية بالتكلفة املطف�أة
موجودات �إجارة ُمنتهية بالتمليك  -بال�صايف
�إ�ستثمارات يف عقارات
قرو�ض ح�سنة
ممتلكات ومعدات  -بال�صايف
موجودات غري ملمو�سة
موجودات �ضريبية ُم�ؤجلة
موجودات �أُخرى
جمموع املوجودات
املطلوبات وحقوق �أ�صحاب ح�سابات الإ�ستثمار املُطلقة
ح�سابات البنوك وامل�ؤ�س�سات امل�صرفية
ح�سابات العمالء اجلارية وحتت الطلب
ت�أمينات نقدية
مخُ �ص�صات �أُخـرى
مخُ �ص�ص �ضريبة الدخل
مطلوبات �أُخرى
ح�سابات الإ�ستثمار املُطلقة
�صندوق ُمواجهة خماطر الإ�ستثمار
مخُ �ص�ص �ضريبة دخل �صندوق ُمواجهة خماطر الإ�ستثمار
جمموع املطلوبات وحقوق �أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار امل�شرتك
ال�صايف
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لغاية �سنة
دين ـ ـ ـ ــار

(لأقرب �ألف دينار)
�أكرث من �سنة
دين ـ ـ ـ ــار

املجمـ ــوع
دين ـ ـ ـ ــار

88.130
10.305
750.578
45.960
3.252
4.269
902.494

128.296
4.033
5.489
2.521
260.763
20.943
19.918
868
2.153
766
445.750

88.130
10.305
878.874
4.033
5.489
2.521
306.723
20.943
3.252
19.918
868
2.153
5.034
1.348.244

14.035
462.199
24.847
6.007
14.820
693.803
1.477
1.217.188
()314.694

2.157
11.941
14.098
431.652

14.035
462.199
24.847
2.157
6.007
14.820
693.803
11.941
1.477
1.231.286
116.958

(لأقرب �ألف دينار)
 31كانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون الأول 2012
املوجودات :
نقد و�أر�صدة لدى بنوك مركزية
�أر�صدة لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية
ذمم البيوع املُ�ؤجلة والذمم الأخرى – بال�صايف
ذمم البيوع امل�ؤجلة من خالل قائمة الدخل
الإ�ستثمارات التمويلية – بال�صايف
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق امل�ساهمني
موجودات مالية بالتكلفة املطف�أة
موجودات �إجارة ُمنتهية بالتمليك  -بال�صايف
�إ�ستثمارات يف عقارات
قرو�ض ح�سنة
ممتلكات ومعدات  -بال�صايف
موجودات غري ملمو�سة
موجودات �ضريبية ُم�ؤجلة
موجودات �أُخرى
جمموع املوجودات
املطلوبات وحقوق �أ�صحاب ح�سابات الإ�ستثمار املُطلقة
ح�سابات البنوك وامل�ؤ�س�سات امل�صرفية
ح�سابات العمالء اجلارية وحتت الطلب
ت�أمينات نقدية
مخُ �ص�صات �أُخـرى
مخُ �ص�ص �ضريبة الدخل
مطلوبات �أُخرى
ح�سابات الإ�ستثمار املُطلقة
�صندوق ُمواجهة خماطر الإ�ستثمار
مخُ �ص�ص �ضريبة دخل �صندوق ُمواجهة خماطر الإ�ستثمار
جمموع املطلوبات وحقوق �أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار امل�شرتك
ال�صايف

لغاية �سنة
دين ـ ـ ـ ــار

�أكرث من �سنة
دين ـ ـ ـ ــار

املجمـ ــوع
دين ـ ـ ـ ــار

63.783
46.553
576.372
20.714
3.898
711.320

171.728
1.313
3.368
5.628
3.142
230.823
22.932
18.868
1.135
2.080
1.438
462.455

63.783
46.553
748.100
1.313
3.368
5.628
3.142
251.537
22.932
3.898
18.868
1.135
2.080
1.438
1.173.775

28.558
391.667
18.280
4.324
12.789
605.274
1.700
1.062.592
()351.272

1.749
8.475
10.224
452.231

28.558
391.667
18.280
1.749
4.324
12.789
605.274
8.475
1.700
1.072.816
100.959
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5151مستويات القيمة العادلة
 أالقيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية للبنك المحددة بالقيمةالعادلة بشكل مستمر:
ان بع�ض املوجودات املالية واملطلوبات املالية للبنك مقيمة بالقيمة العادلة يف نهاية كل فرتة مالية  ،واجلدول التايل يو�ضح معلومات
حول كيفية حتديد القيمة العادلة لهذه املوجودات املالية واملطلوبات املالية (طرق التقييم واملدخالت امل�ستخدمة) .

القيمة العادلة
املوجودات املالية  /املطلوبات املالية  31كانون االول
2013
دينـ ـ ـ ـ ـ ــار

العالقة بني
م�ستوى القيمة طـ ـ ــريقة
التقييم مدخالت هامة املدخالت الهامة
واملدخالت
غري ملمو�سة غري امللمو�سة
العادلـ ـ ـ ــة
امل�ستخدمة
والقيمة العادلة

موجودات مالية بالقيمة العادلة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق امل�ساهمني
ا�سهم متوفر لها ا�سعار �سوقية
ا�سهم غري متوفر لها ا�سعار �سوقية
املجموع

5.464.508

امل�ستوى االول

24.000

امل�ستوى الثاين

اال�سعار املعلنة يف
اال�سواق املالية
مقارنتها بالقيمة
ال�سوقية الداة مالية
م�شابهة

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

5.488.508

مل تكن هنالك �أي حتويالت بني امل�ستوى االول وامل�ستوى الثاين خالل العام .2013
 بالقيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية للبنك غير محددة القيمةالعادلة بشكل مستمر:
با�ستثناء ما يرد يف اجلدول ادناه اننا نعتقد ان القيمة الدفرتية للموجودات املالية واملطلوبات املالية الظاهرة يف القوائم املالية للبنك
تقارب قيمتها العادلة.

موجودات مالية غري حمددة القيمة العادلة
ذمم بيوع م�ؤجلة
الإ�ستثمارات العقارية
موجودات مالية بالتكلفة املطفاة
جمموع موجودات مالية غري حمددة القيمة العادلة
مطلوبات مالية غري حمددة القيمة العادلة
ودائع عمالء
تامينات نقدية
جمموع املطلوبات مالية غري حمددة القيمة العادلة

 31كان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون االول 2013
القيمة الدفرتية القيمة العادلة
دينـ ـ ـ ـ ـ ــار
دينـ ـ ـ ـ ـ ــار
878.873.970
20.942.995
2.521.380
902.338.345

م�ستوى القيمة
العادلـ ـ ـ ــة
دينـ ـ ـ ـ ـ ــار

882.176.208
22.702.571
2.531.744
907.410.523

امل�ستوى الثاين
امل�ستوى الثاين
امل�ستوى االول

1.159.229.559 1.156.002.139
24.846.545
24.846.545
1.184.076.104
1.180.848.684

امل�ستوى الثاين
امل�ستوى الثاين

للبنود املبينة اعاله قد مت حتديد القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية للم�ستوى الثاين والثالث وفق ًا لنماذج ت�سعري متفق عليها و التي تعك�س
خماطر الإئتمان لدى الأطراف التي يتم التعامل معها .
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5252إرتباطات وإلتزامات ُمحتملة (خارج قائمة المركز المالي)
 ارتباطات والتزامات ائتمانية :
 31كان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون الأول

اعتمادات
قبوالت
كفاالت :
دفع
ح�سن تنفيذ
�أخرى
ال�سقوف غري امل�ستغلة
املجمـ ـ ــوع

2013
دينـ ـ ـ ـ ـ ــار

2012
دينـ ـ ـ ـ ـ ــار

22.410.252
10.305.263

20.906.284
6.591.650

22.493.643
4.527.443
4.645.713
52.527.369
116.909.683

21.071.173
3.997.533
5.128.694
61.284.070
118.979.404

5353معايير إسالمية جديدة
�أ�صدرت هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية املعيار رقم ( )26واملتعلق بالإ�ستثمار يف العقار والذي �سي�صبح �ساري املفعول �إبتدا ًء
من الأول من كانون الثاين  2013وبيان �أثر تطبيقه �ضمن �إي�ضاح (. )55
مقامة على البنك
5454القضايا ال ُ
هناك ق�ضايا مقامة على البنك قيمتها  657.413دينار كما يف  31كانون الأول ( 2013مقابل ق�ضايا قيمتها  405.708دينار كما يف  31كانون الأول
 )2012وقد مت قيد خم�ص�ص بقيمة  70.000دينار  ،هذا وبنا ًء على ر�أي امل�ست�شار القانوين ف�إنه لن يرتتب على البنك �أية مبالغ �إ�ضافية لقاء هذه
الق�ضايا .
5555أثر تطبيق معيار المحاسبة المالية اإلسالمي رقم ()26
قام البنك بتطبيق معيار املحا�سبة املالية الإ�سالمي رقم (� )26إعتبار ًا من الأول من كانون الثاين ( 2013تاريخ بدء التطبيق) وب�أثر رجعي  ،وا�ستناد ًا
ملا ورد يف املعيار �سيتم قيا�س الإ�ستثمار يف العقارات بغر�ض الإ�ستخدام مبوجب طريقة التكلفة وتعديل الإ�ستثمارات يف العقارات بغر�ض الإ�ستخدام
املعرتف بها �سابق ًا مبوجب طريقة القيمة العادلة لت�صبح وفق ًا لنموذج التكلفة  ،وقد نتج عنه ما يلي:
الأول من كان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون الثانـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي 2013
قائمة املركز املايل

الر�صيد املعلن
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

املوجودات
ا�ستثمارات يف العقارات
موجودات �ضريبية م�ؤجلة
حقوق �أ�صحاب ح�سابات الإ�ستثمار امل�شرتك
�إحتياطي القيمة العادلة بال�صايف
مطلوبات �ضريبية م�ؤجلة
حقوق امل�ساهمني
(اخل�سائر املرتاكمة)
قائمة الدخل
الربح بعد ال�ضريبة

�أثر تطبيق معيار املحا�سبة
املالية الإ�سالمي رقم ()26
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

الر�صيد املعدل
دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

23.309.095
2.102.806

()376.879
()22.952

22.932.216
2.079.854

317.370
136.015

()317.370
()136.015

-

()17.006.211

53.554

()16.952.657

11.493.645

53.554

11.547.199
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متطلبات اإلفصاح اإلضافية
بموجب تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق
الصادرة عن مجلس مفوضي هيئة األوراق المالية
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نبذة تعريفية بأعضاء مجلس اإلدارة
الشريف فارس عبد الحميد شرف
رئيـس مجلس اإلدارة
• •تاريخ العضوية2011/01/09 :
• •تاريخ الميالد1970 :
• •المؤهالت العلمية :الماجستير في االقتصاد والعلوم المصرفية والنقد
الخبرات العملية:
• •عضو مجلس إدارة البنك العربي – أوروبا.
• •محافظ البنك المركزي األردني (. )2011-2010
• •رئيس هيئة إدارة الوحدة االستثمارية للمؤسسة العامة للضمان االجتماعي
()2010-2008
السيد محمد موسى دا ّود “محمد عيسى”
نائب رئيـس مجلس اإلدارة
• •تاريخ العضوية2012/09/09 :
• •تاريخ الميالد1956 :
• •المؤهالت العلمية :البكالوريوس في الرياضيات  /إدارة أعمال
الخبرات العملية:
• •عضو مجلس ادارة – شركة الفنادق والسياحة األردنية
• •مدير منطقة األردن -البنك العربي ش.م.ع
الدكتور أحمد عوض عبدالحليم الحسين
عضو مجلس االدارة
• •تاريخ العضوية2009/06/30 :
• •تاريخ الميالد1966 :
• •المؤهالت العلمية :الدكتوراة في إدارة التمويل
الخبرات العملية:
• •مدير إدارة إئتمان الشركات في البنك العربي ش.م.ع  /.األردن و فلسطين .
• •عضو هيئة المديرين في الشركة العربية الوطنية للتأجير .
• •عضو مجلس ادارة البنك العربي-سورية.
السيد دا ّود محمد دا ّود الغول
عضو مجلس االدارة
• •تاريخ العضوية2011/07/28 :
• •تاريخ الميالد1971 :
• •المؤهالت العلمية :الماجستير في المحاسبة
الخبرات العملية:
• •نائب رئيس تنفيذي  -المدير المالي للبنك العربي ش.م.ع.
• •االستشارات المالية والضريبية في شركة  KPMGداالس – تكساس في الواليات
المتحدة (. )2003 – 2000
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الدكتور طارق محمد خليل الحموري
عضو مجلس االدارة
• •تاريخ العضوية2011/10/11 :
• •تاريخ الميالد1975 :
• •المؤهالت العلمية :الدكتوراة في القانون
الخبرات العملية:
• •عميد كلية الحقوق/الجامعه االردنية
• •خبير قانوني لديوان التشريع والرأي
• •عضو مجلس الوحدة االستثمارية/الضمان االجتماعي
• •عضو مجلس إدارة شركة الركائز لالستثمار
• •محامي ومستشار قانوني  /شريك في الحموري ومشاركوه للمحاماة واالستشارات القانونية
الدكتور محسن فايز عبد السالم أبوعوض
أمين سر مجلس االدارة
• •تاريخ التعيين2007/07/01 :
• •تاريخ الميالد1963 :
• •المؤهالت العلمية :الدكتوراة في المصارف
الخبرات العملية:
• •مدير إدارة الشركات في البنك العربي اإلسالمي الدولي ()2013-2005
• •رئيس قطاع االعمال في البنك العربي اإلسالمي الدولي (اعتبارا من .)2014
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نبذة تعريفية عن اإلدارة التنفيذية
السيد اياد غصوب جميل العسلي
المدير العام
• •تاريخ التعيين2011/03/01 :
• •تاريخ الميالد1966 :
• •المؤهالت العلمية :الماجستير في االدارة
الخبرات العملية:
• •خبرة مصرفية تزيد عن  25سنة في البنوك اإلسالمية والتقليدية في األردن .المملكة العربية السعودية
واإلمارات العربية المتحدة.
• •عضو مجلس ادارة جمعية البنوك ()2012- 2011
• •عضو مجلس إدارة معهد الدراسات المصرفية ()2013-2011
• •عضو مجلس أمناء إنجاز للعمل الشبابي التطوعي INJAZ
• •عضو مجلس إدارة المركز الثقافي اإلسالمي – الجامعة األردنية
• •عضو عامل في منتدى اإلستراتيجيات األردني
السيد نهاد يعقوب اسعد مرقة
مستشار المدير العام (اعتبارا من )2014
• •رئيس قطاع الدعم ()2013-2011
• •تاريخ التعيين1998/02/18 :
• •تاريخ الميالد1955 :
• •المؤهالت العلمية :البكالوريوس في المحاسبة
الخبرات العملية:
• •خبرة مصرفية تزيد عن  30سنة في عدد من المجاالت في البنوك التقليدية واالسالمية
الدكتور محسن فايز عبدالسالم أبوعوض
رئيس قطاع األعمال (اعتبارا من )2014
• •مدير إدارة الشركات ()2013-2005
• •تاريخ التعيين2005/05/28 :
• •تاريخ الميالد1963 :
• •المؤهالت العلمية :الدكتوراة في المصارف
الخبرات العملية:
• •خبرة مصرفية تزيد عن  28سنة في مجال التسهيالت المصرفية في البنوك االسالمية.
السيد أمجد عوني حسني حجازي
رئيس قطاع الدعم (اعتبارا من )2014
• •رئيس قطاع األعمال ()2013-2011
• •تاريخ التعيين2011/05/11 :
• •تاريخ الميالد1969 :
• •المؤهالت العلمية :البكالوريوس في العلوم المالية والمصرفية
الخبرات العملية:
• •خبرة مصرفية تزيد عن  23سنة في مجاالت مصرفية وإدارية مختلفة محليا وخارجيا
السيد يوسف علي محمود البدري
رئيس قطاع االئتمان
• •تاريخ التعيين2007/06/03:
• •تاريخ الميالد1961 :
• •المؤهالت العلمية :البكالوريس في االقتصاد
الخبرات العملية:
• •خبرة مصرفية تزيد عن  28سنة في العمل المصرفي واالئتمان في عدد من البنوك المحلية.
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السيد عباس جمال محمد مرعي
المدير المالي
• •تاريخ التعيين2006/05/02 :
• •تاريخ الميالد1975 :
• •المؤهالت العلمية :الماجستير في المصارف اإلسالمية
الخبرات العملية:
• •خبرة تزيد عن  16سنة في المجال المالي والمحاسبي واالدارة المالية في البنوك.
السيد عبدالكريم عرسان عوض لسكري
مدير إدارة المخاطر
• •تاريخ التعيين2007/11/06 :
• •تاريخ الميالد1976 :
• •المؤهالت العلمية :الماجستير في االقتصاد
الخبرات العملية:
• •خبرة مصرفية تزيد عن  14سنة في مجال إدارة المخاطر
السيد طارق موسى شحاده عواد
مدير إدارة التدقيق الداخلي
• •تاريخ التعيين2007/04/08 :
• •تاريخ الميالد1957 :
• •المؤهالت العلمية :البكالوريس في إدارة األعمال
الخبرات العملية:
• •خبرة مصرفية تتجاوز  29سنة في مجال إدارة العمليات المصرفية والتدقيق الداخلي.
السيد عاكف حسين محمد حمام
مدير إدارة الموارد البشرية
• •تاريخ التعيين2007/08/05 :
• •تاريخ الميالد1963 :
• •المؤهالت العلمية :البكالوريوس في إدارة األعمال
الخبرات العملية:
• •خبرة طويلة في مجاالت إدارية متنوعة وفي مجاالت إدارة الموارد البشرية
األستاذ حسام الدين أحمد عبد الحميد صالح
المستشار القانوني  /مدير الدائرة القانونية
• •تاريخ التعيين2005/09/11 :
• •تاريخ الميالد1966 :
• •المؤهالت العلمية :البكالوريوس في القانون وإجازة مزاولة
الخبرات العملية:
• •خبرة في اإلستشارات القانونية للمؤسسات المالية العامة والخاصة لمدة  20سنه.
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فروع البنك وعناوينها وعدد الموظفين فيها

رقم الهاتف

تاريخ بداية
مزاولة الن�شاط

العنوان

عدد
املوظفني

االدارة العامة
اجلاردنز
عمان
الوحدات
اربد
مادبا
الزرقاء
ماركا ال�شمالية
بيادر وادي ال�سري
جبل احل�سني

5694901
5694623
4643270
4777801
02/7276587
05/3248970
05/3989094
4886650
5813600
5657760

� 9شباط 1998
� 9شباط 1998
� 9شباط 1998
� 9شباط 1998
� 9شباط 1998
� 2أيار 1998
 4كانون الثاين1999
� 7أيلول 2000
 15اذار 2001
� 2أيار 2001

�شارع و�صفي التل -بناية رقم 20
�شارع و�صفي التل – بناية رقم 20
�شارع ر�شيد طليع – حي البرتاء
�شارع الريموك
�شارع احل�صن – حي النزهة
�شارع الها�شمي
� 26شارع عبد املنعم الريا�ض – حي ال�شوام
�شارع امللك عبد اهلل – بناية رقم  457مقابل جربي
بناية رقم  LG 47بيادر وادي ال�سري -ال�شارع الرئي�سي جممع
�شارع حيفا ،عمارة رقم  3جممع ا�شنانة بناية رقم 3

420
22
12
10
12
8
11
9
11
9

العقبة

03/2019495

 31ت�شرين الأول 2002

العقبة – �شارع الطربي  ،املنطقة التجارية الثالثة  /حي املدينة ال�شمالية

10

اجلبيهة

5343569

 28ني�سان 2003

اجلبيهة – �شارع امللكة رانيا العبد اهلل

12

ال�صويفية

5826669

 11اذار 2007

عمان  /ال�صويفية� /شارع �سفيان الثوري  /عمارة �سراة للأجنحة الفندقية

9

ال�شمي�ساين

5651110

� 18آذار 2007

عمان  /ال�شمي�ساين� /شارع عبد احلميد �شومان  /مقابل ال�سفارة الكندية بناية رقم 10

8

الزرقاء اخلا�صة
الر�صيفة
الزرقاء اجلديدة
خلدا
اليا�سمني
�أبو علندا

05/3821022
05/3748474
05/3854240
5511446
4202126
4164426

� 1أيار2007
 1ت�شرين الأول 2007
 24ت�شرين الأول 2007
 15ني�سان 2008
� 13أيار 2008
� 22شباط 2009

الزرقاء  /جامعة الزرقاء الأهلية
الر�صيفة� /شارع امللك ح�سني  /بجانب عمارة البنك العربي
الزرقاء اجلديدة� /شارع /36حي البرتاوي  /بجانب �سامح مول
�شارع عامر بن مالك /جممع ابو هديب التجاري-بناية رقم 71
اليا�سمني� /شارع جبل عرفات /بجانب دوار اخلريطة
ابوعلندا� -شارع عبد احلكيم احلديد -جممع ح�سني الثوابته

4
8
8
8
8
9

ال�سلط

05/3532316

 22كانون الثاين 2009

ال�سلط – منطقة ال�سالمل – �شحاتيت �سنرت -مقابل مبنى حمافظة البلقاء

8

الها�شمي ال�شمايل
النزهة
الكرك
املفرق
عجلون
طارق
الطفيلة
جر�ش
مرج احلمام
اربد – الها�شمي
�سيتي مول
املدينة املنورة
الر�صيفة ال�شمايل
دير عال
�أبو ن�صري
�شارع احلرية
ارابيال مول

5061993
5684341
03/2351736
02/6232920
02/6422624
5066463
03/2241165
06/6342549
5715607
02/7252326
5852035
5527978
05/3752664
05/3570009
5238390
4201580
02/7251929

 19متوز 2009
 26متوز 2009
� 1أيلول 2009
� 16شباط 2010
 5ني�سان 2010
َ 4اب 2010
 1ت�شرين الثاين 2010
 16كانون الأول 2011
 25ني�سان 2011
 18متوز 2011
َ 14اب 2011
 3ت�شرين الأول 2011
 2كانون الثاين 2011
 2كانون الثاين 2012
 19كانون الثاين 2012
َ 13اب 2012
 7متوز 2013

عمان – الها�شمي ال�شمايل – �شارع البطحاء
عمان – حي النزهة – �ضاحية االمري ح�سن – �شارع ال�سلطان قالوون
الكرك – حي البقاعني – �شارع العمري
املفرق -على تقاطع �شارعي امللك ح�سني بن علي والأمري حممد
عجلون� -شارع عمان -مقابل الأحوال املدنية واجلوازات
عمان -طرببور� -شارع طارق
الطفيلة� -شارع امللك ح�سني
جر�ش – �شارع امللك عبد اهلل
مرج احلمام � -شارع االمرية تغريد  -جممع عمون التجاري
اربد – �شارع الها�شمي
�ستي مول – �شارع امللك عبد اهلل الثاين
�شارع املدينة املنورة
الر�صيفة �شارع امللك عبد اهلل الثاين مقابل �صالة الهيثم
دير عال �شارع ابو عبيدة
ابو ن�صري قرب دوار التطيبقية االول
عمان – املقابلني – �شارع احلرية
�شارع امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني  -جممع ارابيال مول

9
7
9
9
8
8
8
9
9
8
11
8
7
7
6
7
12

الفرع
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بيانات الموظفين والبرامج التدريبية
.

أ فئات الموظفين وتحليالتهم:

2012

2013

التف�صيل ح�سب الفئة
م�صنفون

631

665

غري م�صنفني

81

93

712
التف�صيل ح�سب امل�ؤهل العلمي

758

املجم ــوع
دكتوراه

4

4

ماج�ستري

49

68

دبلوم عايل

5

4

بكالوري�س

450

493

دبلوم

89

90

م�ؤهالت غري جامعية

115

99

املجم ــوع

712

758

�أما معدل دوران املوظفني فقد كان كما يلي:
ا�ستقاالت

37

29

تقاعـد

-

ال يوجد

املجم ــوع

37

29

%5.2

%3.8

الن�سبة �إىل �إجمايل عدد املوظفني
 .ببرامج التدريب لموظفي البنك:

عدد الربامج

عدد امل�شاركني

نوع الربنامج
داخلي

53

1.050

خارجي

154

619

املجموع

207

1.669
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اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ
Internal Audit

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ
Audit Committee

ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻻﻟﺘﺰام
Regulatory
Compliance

ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎن
Credit Follow up

اﻣﻴﻦ ﺳﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة
Board Secretariate

اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
Legal

اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
Strategy Committee

ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
Shari'a Supervisory
Board

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﻌﻠﻴﺎ
High Facilities
Committee

 أﻓﺮاد/ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎن

ﻗﻄﺎع اﻻﺋﺘﻤﺎن
Credit Sector

/ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎن
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺻﻐﻴﺮة و
ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ
Small & Medium
Enterprises Credit
Review

/ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎن
ﺷﺮﻛﺎت ﻛﺒﺮى
Corporate Credit
Review

/ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎن
ﺷﺮﻛﺎت ﺗﺠﺎرﻳﺔ
Commercial Credit
Review

Retail Credit Review

ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
Projects Finance
Evaluation

ﺋﺘﻤﺎن¢دﻋﻢ ا
Credit Support

ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة
Board Of Directors

Chairman

رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة

اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم
General Manager

ﻗﻄﺎع اﻟﺪﻋﻢ
Support Sector

ﻟﺠﻨﻪ اﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎت
واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت
Nominations &
Remuneration
Committee

Real Estate Investment

اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﻘﺎري

ﻣﺴﺘﺸﺎر
Adviser

اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت

اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ
Treasury

اﻟﺸﺮﻛﺎت
Corporate Banking

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ
ﻟﻼﻓﺮاد
Retail Banking

ﻗﻄﺎع اﻻﻋﻤﺎل
Business Sector

Operations

Business Development
& Follow up

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻدارﻳﺔ
Administration
Services

اﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
Information
Technology

Corporate Communication

ﺗﺼﺎل اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ¢ا

ﺗﻄﻮﻳﺮ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻋﻤﺎلªا

اﻟﻌﻘﺎر و اﻻﻧﺸﺎءات
& Real Estate
Constructions

ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻻﻋﻤﺎل
Business
Transformation

Banking Operations
Administration

ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ

اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
Internal Control

ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻻداء واﻟﺠﻮدة

Quality &
Performance Evaluation

اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
Finance

ﺋﺘﻤﺎن¢ﻣﺮاﻗﺒﺔ ا
Credit Control

اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
Risk

Risk Management
Committee

ﻟﺠﻨﺔ إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

الهيكل التنظيمي

ﻟﺠﻨﻪ اﻟﺤﺎﻛﻤﻴﺔ
اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ

Corporate Governance
Committee

اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
Human Resources

اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
Financial Control
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دليل الحاكمية المؤسسية للبنك العربي اإلسالمي الدولي
يويل البنك العربي الإ�سالمي الدويل اهتمام ًا كبري ًا ملمار�سات احلوكمة امل�ؤ�س�سية ال�سليمة ،كما يلتزم جمل�س �إدارة البنك بتطبيق �أعلى معايري الأداء املهنية على جميع ن�شاطات
البنك ،ويتبع البنك يف هذا املجال تعليمات البنك املركزي الأردين الذي تبنى تو�صيات جلنة بازل حول احلوكمة امل�ؤ�س�سية ،كما يتبع تو�صيات جمل�س اخلدمات املالية الإ�سالمية.
لقد كان البنك العربي الإ�سالمي الدويل من �أوائل امل�ؤ�س�سات التي التزمت مبفاهيم احلوكمة امل�ؤ�س�سية يف ال�شرق الأو�سط ،وقد مت ت�شكيل جلنة التدقيق منذ تاريخ ت�أ�سي�س
البنك ،ويعقد املجل�س اجتماعات دورية وغري دورية بكامل �أع�ضائه ملناق�شة توجه البنك اال�سرتاتيجي والتغري يف امل�ؤ�شرات املهمة على �إ�سرتاتيجية البنك العامة .وقد مت �إعداد
هذا الدليل اعتماد ًا على دليل احلاكمية امل�ؤ�س�سية (التحكم امل�ؤ�س�سي) للبنوك يف الأردن وال�صادر عن البنك املركزي الأردين ،بعد موائمته مع �أحكام قانوين البنوك وال�شركات
الأردنيني النافذين وعقد الت�أ�سي�س والنظام الأ�سا�سي للبنك.
و�سيقوم البنك مبراجعة هذا الدليل وتطويره وتعديله من وقت لآخر وكلما اقت�ضت احلاجة وذلك بهدف مواكبة التغريات يف احتياجاته وتوقعاته وال�سوق امل�صريف.
المرتكزات األساسية للدليل:
أوال  :االلتزام بالحاكمية المؤسسية:
لدى البنك العربي الإ�سالمي الدويل (ال�شركة) جمموعة منتظمة من العالقات مع جمل�س الإدارة وامل�ساهمني وجميع الأطراف الأخرى ذات ال�صلة ،وتتناول هذه
العالقات الإطار العام لإ�سرتاتيجية البنك والو�سائل الالزمة لتنفيذ �أهدافه ،وي�ضمن الإطار العام للحوكمة امل�ؤ�س�سية املعاملة العادلة القائمة على امل�ساواة بني جميع
امل�ساهمني ،كما يعرتف بجميع حقوق امل�ساهمني التي حددها القانون ،وي�ؤكد تزويدهم بجميع املعلومات املهمة حول ن�شاط ال�شركة ،والتزام �أع�ضاء جمل�س الإدارة
مب�س�ؤوليتهم نحو ال�شركة وامل�ساهمني.
لقد قام البنك ب�إعداد هذا الدليل وفق ًا ملتطلبات دليل احلاكمية امل�ؤ�س�سية ال�صادر عن البنك املركزي الأردين ب�شكل ين�سجم مع احتياجاته و�سيا�ساته ،وقد مت اعتماده
من جمل�س الإدارة يف اجتماعه الثالث ع�شر للعام  2009واملنعقد بتاريخ  2009 / 12 / 17ومت ن�شره بحيث تتوفر ن�سخة حمدثة منه على موقع البنك الإلكرتوين
وللجمهور عند الطلب.
يقوم البنك بت�ضمني تقريره ال�سنوي تقرير للجمهور عن مدى التزام �إدارة البنك ببنود الدليل  ،مع بيان مدى التزام �إدارة البنك بتطبيق كل بند من بنوده مع ذكر
�أ�سباب عدم االلتزام ب�أي بند مل يتم تطبيقه.
حيث قام البنك بت�شكيل جلنة منبثقة عن جمل�س الإدارة ت�سمى جلنة احلاكمية امل�ؤ�س�سية ،تت�ألف من رئي�س املجل�س و�إثنني من الأع�ضاء غري التنفيذيني لتوجيه عملية
�إعداد وحتديث وتطبيق الدليل.
ثاني ًا :مجلس اإلدارة:
مبادئ عامة:
	-أ�إن واجب جمل�س الإدارة الأ�سا�سي هو حماية حقوق امل�ساهمني وتنميتها على املدى الطويل ومن �أجل القيام بهذا الدور يتحمل جمل�س الإدارة م�س�ؤولية
احلوكمة امل�ؤ�س�سية كاملة ،مبا يف ذلك توجه البنك اال�سرتاتيجي وحتديد الأهداف العامة للإدارة التنفيذية والإ�شراف على حتقيق هذه الأهداف.
	-بيتحمل املجل�س كافة امل�س�ؤوليات املتعلقة بعمليات البنك و�سالمته املالية ،والت�أكد من تلبية متطلبات البنك املركزي وم�صالح امل�ساهمني ،واملودعني،
والدائنني ،واملوظفني ،واجلهات الأخرى ذات العالقة ،والت�أكد من �أن �إدارة البنك تتم ب�شكل ح�صيف و�ضمن �إطار القوانني والتعليمات النافذة
وال�سيا�سات الداخلية للبنك.
	-جيقوم املجل�س برت�سيخ مبد�أ التزام كل ع�ضو من �أع�ضاء املجل�س جتاه البنك وجميع م�ساهميه.
	-ديقوم املجل�س بر�سم الأهداف الإ�سرتاتيجية للبنك بالإ�ضافة �إىل الرقابة على �إدارته التنفيذية التي تقع عليها م�س�ؤوليات العمليات اليومية ،كما يقوم
املجل�س بامل�صادقة على �أنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية ويت�أكد من مدى فعاليتها ومدى تقيد البنك باخلطة اال�سرتاتيجية وال�سيا�سات والإجراءات
املعتمدة �أو املطلوبة مبوجب القوانني والتعليمات ال�صادرة مبقت�ضاها .بالإ�ضافة �إىل الت�أكد من �أن جميع خماطر البنك قد مت �إدارتها ب�شكل �سليم.
رئي�س املجل�س /املدير العام:
	-أيتم الف�صل بني من�صبي رئي�س املجل�س (الرئي�س) واملدير العام وعلى �أن ال تربط بني الرئي�س واملدير العام �أي قرابة دون الدرجة الثالثة ،ويكون الف�صل
يف امل�س�ؤوليات مبوجب تعليمات كتابية مقرة من املجل�س ويتم مراجعتها كلما اقت�ضت احلاجة.
	-ب�إذا كان الرئي�س تنفيذيا فيقوم البنك بتعيني ع�ضو م�ستقل كنائب لرئي�س املجل�س بهدف �ضمان توفر م�صدر م�ستقل ناطق با�سم امل�ساهمني  ،ويكون
رئي�س املجل�س تنفيذي ًا �إذا كان متفرغا وي�شغل وظيفة يف البنك.
	-جيتم الإف�صاح عن و�ضع رئي�س املجل�س �سواء تنفيذي �أو غري تنفيذي.
دور رئي�س املجل�س (الرئي�س):
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يقوم الرئي�س مبا يلي:
	-أ�إقامة عالقة بناءة بني كل من املجل�س والإدارة التنفيذية للبنك وبني الأع�ضاء التنفيذيني والأع�ضاء غري التنفيذيني.
	-بخلق ثقافة – خالل اجتماعات املجل�س – ت�شجع على النقد البناء حول الق�ضايا التي يوجد حولها تباين يف وجهات النظر بني الأع�ضاء ،كما ت�شجع على
النقا�شات والت�صويت على تلك الق�ضايا.
	-جالت�أكد من و�صول املعلومات الكافية �إىل كل من �أع�ضاء املجل�س وامل�ساهمني ويف الوقت املنا�سب.
	-دالت�أكد من توفر معايري عالية من احلاكمية امل�ؤ�س�سية لدى البنك.
ت�شكيلة املجل�س:
	-أيت�ألف جمل�س �إدارة البنك العربي الإ�سالمي الدويل من خم�سة �أع�ضاء ،ويتم انتخاب �أع�ضاء املجل�س من قبل الهيئة العامة لفرتة �أربع �سنوات  ،كما يتم
انتخاب رئي�س جمل�س الإدارة من قبل �أع�ضاء جمل�س الإدارة.
	-بيراعى يف ت�شكيل املجل�س التنوع يف اخلربات العملية واملهنية واملهارات املتخ�ص�صة وكذلك مراعاة �أن ي�ضم املجل�س �أع�ضاء تنفيذيني (الأع�ضاء اللذين
ي�شغلون وظائف يف البنك) ،و�أع�ضاء غري تنفيذيني (الأع�ضاء اللذين ال ي�شغلون وظائف يف البنك).
	-جيراعى �أن اليقل عدد �أع�ضاء جمل�س الإدارة امل�ستقلني عن ع�ضوين على الأقل مع مراعاة خ�صو�صية البنك بهذا اخل�صو�ص (حيث تن�ص تعليمات البنك
املركزي الأردين على �أن ال يقل عدد �أع�ضاء جمل�س االدارة امل�ستقلة عن ثالثة �أع�ضاء).
	-ديعرف الع�ضو امل�ستقل على انه الع�ضو �سواء ب�صفته ال�شخ�صية �أو ممثال ل�شخ�ص اعتباري (الذي ال يربطه بالبنك �أي عالقة �أخرى غري ع�ضويته يف
جمل�س الإدارة) الأمر الذي يجعل حكمه على الأمور ال يت�أثر ب�أي اعتبارات �أو �أمور خارجية ،ويت�ضمن احلدالأدنى للمتطلبات الواجب توفرها يف الع�ضو
امل�ستقل ما يلي:
�1-1أن ال يكون قد عمل كموظف يف البنك خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة لتاريخ تر�شحه لع�ضوية املجل�س.
�2-2أن ال تربطه ب�أي �إداري يف البنك قرابة دون الدرجة الثانية.
�3-3أن ال يتقا�ضى من البنك �أي راتب �أو مبلغ مايل با�ستثناء ما يتقا�ضاه لقاء ع�ضويته يف املجل�س.
�4-4أن ال يكون ع�ضو جمل�س �إدارة �أو مالكا ل�شركة يتعامل معها بالبنك با�ستثناء التعامالت التي تن�ش�أ ب�سبب اخلدمات و�/أو الأعمال املعتادة التي
يقدمها البنك لعمالئه وعلى �أن حتكمها ذات ال�شروط التي تخ�ضع لها التعامالت املماثلة مع �أي طرف �آخر ودون �أي �شروط تف�ضيلية.
�5-5أن ال يكون �شريكا للمدقق اخلارجي �أو موظفا لديه خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة لتاريخ تر�شحه لع�ضوية املجل�س.
�6-6أن ال ت�شكل م�ساهمته م�صلحة م�ؤثرة يف ر�أ�سمال البنك �أو يكون حليفا مل�ساهم �آخر.
تنظيم �أعمال املجل�س:
	-أبهدف �ضمان �شمولية املوا�ضيع املعرو�ضة يف اجتماعات املجل�س ،ال تقل اجتماعات املجل�س عن ( )6اجتماعات يف ال�سنة ،وتقوم الإدارة التنفيذية
باقرتاح املوا�ضيع التي تراها مهمة على جدول �أعمال كل اجتماع.
	-بيتم بحث املوا�ضيع املعرو�ضة يف اجتماعات املجل�س ب�شكل �شمويل.
	-جيجب �أن تت�ضمن �سيا�سة البنك وجود �أع�ضاء يف املجل�س م�ستقلني بهدف �ضمان توفر قرارات مو�ضوعية وللحفاظ على م�ستوى من الرقابة مبا ي�ضمن
توازن ت�أثريات جميع الأطراف مبا فيهم الإدارة التنفيذية وامل�ساهمني الرئي�سيني والت�أكد من �أن القرارات املتخذة تقع يف م�صلحة البنك.
	-ديقوم البنك بتزويد �أع�ضاء املجل�س باملعلومات الكافية وقبل مدة كافية من اجتماعات املجل�س لتمكينهم من اتخاذ القرارات املنا�سبة.
	-هيجب �أن يقوم �أمني �سر املجل�س بتدوين كافة نقا�شات املجل�س واقرتاحاتهم وت�صويت الأع�ضاء الذي يتم خالل اجتماعات املجل�س.
	-و�إن م�س�ؤوليات �أع�ضاء جمل�س الإدارة حمددة ووا�ضحة ومبا يتما�شى والت�شريعات ذات العالقة  ،ويقوم البنك بتزويد كل ع�ضو من �أع�ضاء املجل�س بكتاب
يو�ضح حقوق الع�ضو وم�س�ؤولياته وواجباته.
	-ز�إن جميع العمليات امل�صرفية التي تتطلب موافقة املجل�س تكون مو�ضحة كتابيا والتي منها:
 �صالحية املجل�س يف منح الت�سهيالت امل�صرفية التي تزيد عن مبلغ معني.
 �صالحية املجل�س بخ�صو�ص التعامالت مع الأطراف ذوي العالقة.
 �أي عمليات م�صرفية �أخرى تكون �ضمن �إخت�صا�صات املجل�س.
	-حعلى �أع�ضاء املجل�س �أن يكونوا على �إطالع دائم بالتطورات داخل كل من البنك والقطاعات امل�صرفية املحلية والدولية ،وعلى البنك تزويد الأع�ضاء
مبلخ�ص منا�سب عن �أعمال البنك (عند التعيني وخالل فرتة الع�ضوية �أو عند الطلب).
	-طيكون لأع�ضاء املجل�س وجلانه (و�إذا ما اقت�ضت احلاجة) �صالحية اال�ستعانة مب�صادر خارجية مل�ساعدتهم باملهام املوكلة اليهم على �أكمل وجه.
	-ي�إن ات�صال �أع�ضاء املجل�س وجلانه متاح مع الإدارة التنفيذية ب�شكل مبا�شر.
	-كي�ضع البنك (هيكل تنظيمي يبني الت�سل�سل الإداري) مبا يف ذلك جلان املجل�س والإدارة التنفيذية .ويقوم بالإف�صاح للجمهور عن اجلزء من الهيكل
التنظيمي الذي يبني امل�ستويات الإدارية العليا فيه.
	-ليقوم �أمني �سر املجل�س بالت�أكد من اتباع �أع�ضاء املجل�س للإجراءات املقررة من املجل�س ،ومن نقل املعلومات بني �أع�ضاء املجل�س وجلانه والإدارة
التنفيذية ،بالإ�ضافة �إىل حتديد مواعيد اجتماعات املجل�س وكتابة حما�ضر االجتماع ،وعلى املجل�س �أن يحدد وظيفة ومهام �أمني �سر املجل�س ب�شكل
ر�سمي وكتابي ومبا يتما�شى وم�ستوى امل�س�ؤوليات امل�شار �إليها �أعاله ،كما يتم اتخاذ �أي قرار يتعلق بتعيينه �أو تنحيته من قبل املجل�س بالإجماع.
�أن�شطة املجل�س :التعيينات والإحالل:
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	-أيجب �أن تت�ضمن �سيا�سة املجل�س تعيني مدير عام يتمتع بالنزاهة والكفاءة الفنية واخلربة امل�صرفية.
	-ب يتم احل�صول على موافقة املجل�س عند تعيني بع�ض املدراء التنفيذيني مثل مدير التدقيق الداخلي واملدير املايل والت�أكد من توفر اخلربات املطلوبة
لديهم.
	-جيقوم املجل�س ب�إقرار خطط �إحالل  Succession Plansللمدراء التنفيذيني للبنك وبحيث تت�ضمن امل�ؤهالت واملتطلبات الواجب توفرها ل�شاغلي
هذه الوظائف.
�أن�شطة املجل�س :التقييم الذاتي وتقييم �أداء املدير العام:
	-أيقوم املجل�س بتقييم �أدائه ككل من خالل جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت مرة واحدة على الأقل �سنويا ،باتباع �أ�س�س حمددة ومعتمدة يف تقييم فعاليته،
وبحيث يكون معيار تقييم الأداء مو�ضوعي ويت�ضمن مقارنة بالبنوك الأخرى وامل�ؤ�س�سات املالية امل�شابهة ،بالإ�ضافة �إىل معايري �سالمة و�صحة البيانات
املالية للبنك ومدى االلتزام باملتطلبات الرقابية.
	-بيتم تقييم املدير العام من قبل املجل�س �سنوي ًا.
�أن�شطة املجل�س :التخطيط� ،أنظمة ال�ضبط والرقابة ،ميثاق �أخالقيات العمل ،تعار�ض امل�صالح
1-1يقوم املجل�س بتحديد �أهداف البنك ويقوم بتوجيه الإدارة التنفيذية لر�سم ا�سرتاتيجية لتحقيق هذه الأهداف .وتقوم الإدارة التنفيذية بو�ضع خطط
عمل تتما�شى مع تلك اال�سرتاتيجيات وذلك من خالل عملية تخطيط ت�شمل م�ساهمة جميع دوائر البنك .ويقوم املجل�س باعتماد اال�سرتاتيجية وخطط
العمل والت�أكد من قيام الإدارة التنفيذية مبراجعة �إجنازات الأداء وفق ًا خلطط العمل ومن اتخاذ الإجراءات الت�صويبية حيثما لزم ،وتعترب عملية �إعداد
املوازنات التقديرية جز ًء من عملية التخطيط ق�صري الأجل وقيا�س الأداء.
2-2يقوم املجل�س بالت�أكد دوم ًا من �أن البنك يتمتع بنزاهة عالية يف ممار�سة �أعماله ،ويتم ذلك من خالل توفر �سيا�سات وميثاق �أخالقيات العمل تت�ضمن
تعريف لتعار�ض امل�صالح وال�صفقات التي يقوم بها موظفو البنك مل�صلحتهم ال�شخ�صية بنا ًء على معلومات داخلية عن البنك مت احل�صول/االطالع
عليها نتيجة ال�صالحيات املعطاة لهم ،ويتم تعميم هذه ال�سيا�سات وميثاق �أخالقيات العمل على كافة موظفي البنك و�أع�ضاء املجل�س واحل�صول على
موافقتهم عليها ون�شرها للجمهور ،وعلى �أن تت�ضمن هذه ال�سيا�سات ما يلي:
	-أقواعد و�إجراءات تنظم العمليات مع الأطراف ذوي العالقة �سواء بني البنك وموظفيه �أو �أع�ضاء جمل�س �إدارته �أو �شركاتهم� ،أو الأطراف ذوي
ال�صلة بهم ،مبا يف ذلك عمليات التمويل واملتاجرة امل�شرتكة مع البنك ،كما يجب �أن تت�ضمن تلك القواعد ما ي�ؤكد بان يتم منح االئتمان لأع�ضاء
املجل�س و�شركاتهم وفق ًا للأ�سعار ال�سائدة يف ال�سوق ولي�س وفقا ل�شروط تف�ضيلية ،وان ال ي�شارك الع�ضو يف �أي اجتماع يتم فيه بحق ذلك التعامل �أو
التعاقد �أو الت�صويت عليه ،كما يتم الإف�صاح عنها يف التقرير ال�سنوي للبنك ،وعلى دوائر البنك املعنية ب�أنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية الت�أكد
من �أن عمليات الأطراف ذوي العالقة قد متت وفقا لهذه ال�سيا�سة.
	-ب�أنظمة �ضبط وا�ضحة متنع �أع�ضاء املجل�س واملوظفني من ا�ستغالل املعلومات الداخلية يف البنك مل�صلحتهم ال�شخ�صية.
3-3يجب �أن تتوفر لدى البنك �سيا�سات مكتوبة تغطي كافة الأن�شطة امل�صرفية لديه ،ويتم تعميمها على كافة امل�ستويات الإدارية  ،ومراجعتها بانتظام للت�أكد
من �شمولها لأي تعديالت �أو تغيريات طر�أت على القوانني والتعليمات والظروف االقت�صادية و�أي �أمور �أخرى تتعلق بالبنك.
4-4يقوم البنك وكجزء من عملية املوافقة على منح االئتمان بتقييم نوعية احلاكمية امل�ؤ�س�سية لعمالئه من ال�شركات وخا�صة ال�شركات امل�ساهمة العامة ،
بحيث يتم ت�ضمني تقييم املخاطر للعمالء بنقاط ال�ضعف والقوة ملمار�ساتهم يف جمال احلاكمية.
5-5يقوم املجل�س بالت�أكد من وجود �آلية منا�سبة للح�صول على الأحكام ال�شرعية من املخت�صني بها  ،والإلتزام بتطبيق الفتاوى ملراقبة
الإلتزام بال�شريعة الإ�سالمية يف جميع املنتجات والعمليات والن�شاطات .
ثالثا  :لجان المجلس :
أحكام عامة:
	-أيقوم املجل�س ،وبهدف زيادة فعاليته� ،أن يقوم وب�أ�سرع وقت ممكن بت�شكيل جلان منبثقة عنه ب�أهداف حمددة وبحيث يتم تفوي�ضها ب�صالحيات
وم�س�ؤوليات من قبله وملدة حمددة من الوقت  ،وذلك وفق ميثاق ( )Charterيو�ضح كل ما �سبق ،وبحيث تقوم هذه اللجان برفع تقارير دورية �إىل
املجل�س ككل ،علم ًا ب�أن وجود هذه اللجان ال يعفي املجل�س من حتمل امل�س�ؤولية املبا�شرة جلميع الأمور املتعلقة بالبنك.
	-بيعتمد مبد�أ ال�شفافية يف تعيني �أع�ضاء جلان املجل�س ،ويتم الإف�صاح عن �أ�سماء الأع�ضاء يف هذه اللجان وملخ�ص عن مهامها وم�س�ؤولياتها �ضمن
التقرير ال�سنوي للبنك.
ً
	-جميكن للمجل�س �أن يقوم بدمج مهام عدة جلان من جلانه �إذا كان ذلك منا�سبا �أو �أكرث مالءمة من الناحية الإدارية.
لجنة الحاكمية المؤسسية:
	-أيقوم البنك بت�شكيل جلنة منبثقة عن جمل�س الإدارة ت�سمى جلنة احلاكمية امل�ؤ�س�سية ،تت�ألف من رئي�س املجل�س واثنني من الأع�ضاء غري التنفيذيني
لتوجيه عملية �إعداد وحتديث وتطبيق الدليل.
	-بتقوم اللجنة بالإ�شراف على ممار�سات احلاكمية امل�ؤ�س�سية يف البنك وتعمل على �ضمان وجود جميع العنا�صر الالزمة للحاكمية امل�ؤ�س�سية.
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لجنة التدقيق:
	-أتت�ألف جلنة التدقيق يف البنك من ثالثة �أع�ضاء غري تنفيذيني على الأقل ،و يتم الإف�صاح عن �أ�سماء �أع�ضاء هذه اللجنة يف التقرير ال�سنوي للبنك.
	-بيجب �أن تت�ضمن �سيا�سة البنك �أن يكون على الأقل ع�ضوين من �أع�ضاء جلنة التدقيق حا�صلني على م�ؤهالت علمية و�/أو خربة عملية يف جماالت الإدارة
املالية ،و�أن ال يقل عدد الأع�ضاء امل�ستقلني يف اللجنة عن ع�ضوين اثنني.
	-جتقوم جلنة التدقيق مبمار�سة امل�س�ؤوليات وال�صالحيات املوكلة �إليها مبوجب قانون البنوك و�أي ت�شريعات �أخرى ذات عالقة ،ويت�ضمن ذلك مراجعة
ما يلي:
أ /ج نطاق ونتائج ومدى كفاية التدقيق الداخلي واخلارجي للبنك.
  ب /جالق�ضايا املحا�سبية ذات الأثر اجلوهري على البيانات املالية.
  ج /ج �أنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية يف البنك.
	-دتقوم جلنة التدقيق بتقدمي التو�صيات للمجل�س بخ�صو�ص تعيني� ،إنهاء عمل ،مكاف�آت املدقق اخلارجي و�أي �شروط تعاقدية �أخرى تتعلق به ،بالإ�ضافة
�إىل تقييم مو�ضوعية املدقق اخلارجي مع الأخذ باالعتبار �أي �أعمال �أخرى خارج نطاق التدقيق قام بها بهدف �ضمان تلك املو�ضوعية.
	-هيجب �أن تتوفر لدى جلنة التدقيق �صالحية احل�صول على �أي معلومات من الإدارة التنفيذية بالإ�ضافة �إىل حقها يف ا�ستدعاء �أي موظف تنفيذي �أو ع�ضو
جمل�س �إدارة حل�ضور �إجتماعاتها وعلى �أن ين�ص على ذلك كتابي ًا يف ميثاق ( )Charterوالذي يت�ضمن مهام وم�س�ؤليات هذه اللجنة.
	-وتقوم جلنة التدقيق باالجتماع مع املدقق اخلارجي ،املدقق الداخلي ،م�س�ؤويل االمتثال مرة واحدة على الأقل يف ال�سنة وبدون ح�ضور الإدارة التنفيذية.
	-ز�إن م�س�ؤولية جلنة التدقيق ال تغني عن م�س�ؤوليات املجل�س �أو الإدارة التنفيذية للبنك فيما يتعلق بالرقابة على كفاية �أنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية
لديه.
	-حتقوم جلنة التدقيق باعتماد خطة التدقيق ال�سنوية ومراقبة تطبيقها� ،إ�ضافة �إىل مراجعة مالحظات التدقيق ،وتعد جلنة التدقيق امل�س�ؤول املبا�شر عن
الإ�شراف على �أعمال �إدارة التدقيق الداخلي.
لجنة االنتقاء والمكافآت:
	-أيقوم البنك بت�شكيل جلنة االنتقاء واملكاف�آت من بني �أع�ضاء املجل�س يف البنك من ثالثة �أع�ضاء غري تنفيذيني على الأقل( ،وعلى �أن يكون �أغلبهم) مبا
يف ذلك رئي�س اللجنة من الأع�ضاء امل�ستقلني.
	-ب تتوىل جلنة االنتقاء واملكاف�آت حتديد فيما �إذا كانت للع�ضو �صفة الع�ضو امل�ستقل �آخذة بعني االعتبار احلد الأدنى للمتطلبات الواجب توفرها فيه
والواردة يف هذا الدليل.
	-جتتوىل جلنة االنتقاء واملكاف�آت م�س�ؤولية توفري معلومات وملخ�صات حول خلفية بع�ض املوا�ضيع الهامة عن البنك لأع�ضاء املجل�س عند الطلب ،والت�أكد
من اطالعهم امل�ستمر حول احدث املوا�ضيع ذات العالقة بالعمل امل�صريف .وحتقيق ًا لذلك يقوم البنك بت�شجيع �أع�ضاء جمل�س �إدارته على ح�ضور
الندوات واملنا�سبات التي تتيح لهم فر�صة اللقاء مع امل�ؤ�س�سات وال�شركات املحلية والعاملية.
	-دتو�صي جلنة الإنتقاء واملكاف�آت باملكاف�آت مبا يف ذلك الراتب ال�شهري واملزايا الأخرى للمدير العام ،كما تقوم اللجنة مبراجعة املكاف�آت مبا يف ذلك
الرواتب املمنوحة لباقي الإدارة التنفيذية.
	-هيتم الإف�صاح عن ملخ�ص ل�سيا�سة املكاف�آت لدى البنك يف التقرير ال�سنوي للبنك ،وحتديد ًا مكاف�آت �أع�ضاء املجل�س كل على حده و�أعلى رواتب مت دفعها
خالل ال�سنة للمدراء التنفيذيني من غري �أع�ضاء املجل�س.
ً
	-و ال يوجد ما مينع من قيام جلنة الإنتقاء واملكاف�آت من ت�سمية �أ�شخا�ص من �أع�ضاء املجل�س لإعادة تر�شيحهم وانتخابهم وفقا لأحكام قانون ال�شركات،
�آخذة بعني االعتبار عدد مرات ح�ضورهم ونوعية وفاعلية م�شاركتهم يف اجتماعات املجل�س ،علم ًا ب�أن قانون ال�شركات ين�ص على �أن مدة �صالحية
املجل�س تنتهي بعد �أربع �سنوات من تاريخ انتخابه وانه يتطلب لتجديد ع�ضوية �أي ع�ضو جمل�س تر�شيح نف�سه لالنتخاب خالل اجتماع الهيئة العامة
ال�سنوي للبنك.
لجنة إدارة المخاطر:
	-أيقوم البنك بت�شكيل جلنة �إدارة املخاطر يف البنك من �أع�ضاء جمل�س الإدارة ،وت�ضم يف ع�ضويتها �أع�ضاء من الإدارة التنفيذية.
	-بتقوم جلنة �إدارة املخاطر مبراجعة �سيا�سات وا�سرتاتيجيات �إدارة املخاطر لدى البنك قبل اعتمادها من املجل�س ،وتقع على �إدارة البنك التنفيذية
م�س�ؤولية تنفيذ هذه اال�سرتاتيجيات بالإ�ضافة �إىل تطوير �سيا�سات و�إجراءات �إدارة خمتلف �أنواع املخاطر.
	-جيتم اقرتاح هيكل �إدارة املخاطر وعملية تطويرها من قبل الإدارة التنفيذية للبنك وبحيث يتم مراجعته من قبل جلنة �إدارة املخاطر واعتماده من
املجل�س.
	-دتواكب جلنة �إدارة املخاطر التطورات ال�سريعة والتعقيدات املتزايدة التي تطر�أ على �إدارة املخاطر داخل البنك  ،وتقوم برفع تقارير دورية �إىل املجل�س
حول تلك التطورات.
	-هيعمل جمل�س الإدارة على �ضمان وجود نظام رقابي داخلي ف ّعال والتحقق من ُح�سن �أدائه كما يقرر املجل�س �سيا�سات �إدارة املخاطر ب�شكل عام ويحدد
�إطارها.
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رابعا :بيئة الضبط والرقابة الداخلية:
أنظمة الضبط والرقابة الداخلية:
	-أتتم مراجعة هيكل �أنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية من قبل املدقق الداخلي واملدقق اخلارجي ،مرة واحدة على الأقل �سنوي ًا.
	-بيقوم املجل�س بت�ضمني التقرير ال�سنوي للبنك تقرير ًا حول مدى كفاية �أنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية على الإبالغ املايل (Financial
 )Reportingوبحيث يت�ضمن التقرير ما يلي:
   أ/بفقرة تو�ضح م�س�ؤولية الإدارة التنفيذية عن و�ضع �أنظمة �ضبط ورقابة داخلية على الإبالغ املايل واملحافظة على تلك الأنظمة.
   ب/بفقرة حول �إطار العمل الذي قامت الإدارة التنفيذية با�ستخدامه لتقييم فعالية �أنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية.
   ج/بتقييم الإدارة التنفيذية لفعالية �أنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية وكما هو بتاريخ البيانات املالية التي يت�ضمنها التقرير ال�سنوي للبنك.
   د/بالإف�صاح عن �أي مواطن �ضعف يف �أنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية ذات قيمة جوهرية (�أي موطن �ضعف جوهري هو نقطة �أو جمموعة نقاط
�ضعف وا�ضحة ينتج عنها احتمال عدم �إمكانية منع �أو الك�شف عن بيان غري �صحيح وذات �أثر جوهري)
   ه/بتقرير من املدقق اخلارجي يبني ر�أيه يف تقييم الإدارة التنفيذية لفعالية �أنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية.
   و/بتقرير من هيئة الرقابة ال�شرعية يبني ر�أيهم يف التزام الإدارة التنفيذية بتطبيق �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية على الأعمال امل�صرفية.
	-جيقوم البنك بو�ضع �إجراءات متكن املوظفني من الإبالغ وب�شكل �سري يف حينه عن وجود خماوف بخ�صو�ص احتمالية حدوث خمالفات ،وب�شكل ي�سمح
ب�أن يتم التحقيق با�ستقاللية يف هذه املخاوف ومتابعتها .ويتم مراقبة تنفيذ هذه الإجراءات من قبل جلنة التدقيق.
التدقيق الداخلي:
	-أيوفر البنك لإدارة التدقيق الداخلي العدد الكايف من الكوادر الب�شرية امل�ؤهلة ويتم تدريبها ومكاف�أتها ب�شكل منا�سب ولإدارة التدقيق حق احل�صول على
�أي معلومة واالت�صال ب�أي موظف داخل البنك كما لها كافة ال�صالحيات التي متكنها من �أداء املهام املوكلة �إليها وعلى النحو املطلوب ،ويقوم البنك
بتوثيق مهام و�صالحيات وم�س�ؤوليات �إدارة التدقيق �ضمن ميثاق التدقيق ( )Internal Audit Charterاملعتمد من املجل�س وتعميمه داخل
البنك.
	-بتقوم �إدارة التدقيق الداخلي برفع تقاريرها �إىل رئي�س جلنة التدقيق.
	-جال يكلف موظفو التدقيق الداخلي ب�أي م�س�ؤوليات تنفيذية وتكون �إدارة التدقيق الداخلي م�س�ؤولة عن اقرتاح هيكل ونطاق التدقيق الداخلي كما تكون
م�س�ؤولة عن �إعالم جلنة التدقيق عن �أي احتمالية لوجود تعار�ض يف امل�صالح.
	-دمتار�س �إدارة التدقيق الداخلي مهامها وتعد تقريرها كامال دون �أي تدخل خارجي ويحق لها مناق�شة تقاريرها مع الدوائر التي مت تدقيقها.
	-هتت�ضمن امل�س�ؤولية الأ�سا�سية لإدارة التدقيق الداخلي مراجعة وبحد �أدنى ما يلي:
1-1عمليات الإبالغ املايل يف البنك للت�أكد من ان املعلومات الرئي�سية حول الأمور املالية والإدارية والعمليات تتوفر فيها الدقة واالعتمادية والتوقيت
املنا�سب.
2-2االمتثال ل�سيا�سات البنك الداخلية واملعايري والإجراءات الدولية والقوانني والتعليمات ذات العالقة.
3-3الت�أكد من تنفيذ املعامالت امل�صرفية وف ًقا لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية ،وما تقره هيئة الرقابة ال�شرعية للبنك .هيئة الرقابة ال�شرعية:
هيئة الرقابة الشرعية :
	-أيعني جمل�س الإدارة هيئة رقابة �شرعية يكون يف ع�ضويتها (� )3أع�ضاء على الأقل من علماء ال�شريعة الإ�سالمية.
	-ب تكون مهام الهيئة:
1-1درا�سة جميع املو�ضوعات و اال�ستف�سارات وال�صيغ التمويلية املختلفة التي يتعامل بها البنك للت�أكد من �أنها تن�سجم مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية.
2-2تقوم اللجنة بالتحقق من وجود ال�سند الفقهي امل�ؤيد لتحميل البنك �أي خ�سارة واقعة يف نطاق عمليات اال�ستثمار امل�شرتك
3-3التحقق والقناعة من مراعاة ال�ضوابط ال�شرعية لكل العقود والتعليمات وغريها من املعامالت واملتطلبات الإجرائية لها وعدم وجود مانع �أو
حمظور �شرعي تتم املوافقة عليها �أو يتم تعديلها لتن�سجم مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية.
�4-4إ�صدار تقرير �سنوي من قبل اللجنة عن كل �سنة منتهية يتم فيه مراجعة امليزانية العامة للبنك وبيان الأرباح واخل�سائر والإي�ضاحات املرفقة
وعدم �إظهار �أي خمالفة �شرعية بها.
التدقيق الخارجي:
	-أيتبنى البنك الدوران املنتظم للتدقيق اخلارجي بني مكاتب التدقيق ،ويف حال �صعوبة تطبيق ذلك من الناحية العملية ،يطلب البنك الدوران املنتظم
لل�شريك الرئي�سي امل�س�ؤول عن التدقيق اخلارجي للبنك.
	-بيقوم املدقق اخلارجي بتزويد جلنة التدقيق بن�سخة من تقريره ،ويجتمع املدقق اخلارجي مع جلنة التدقيق بدون ح�ضور الإدارة التنفيذية مرة واحدة
على الأقل �سنوي ًا.
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إدارة المخاطر:
	-أترفع دائرة �إدارة املخاطر يف البنك تقاريرها �إىل جلنة �إدارة املخاطر �أما بالن�سبة للعمليات اليومية فيكون ارتباطها مع املدير العام.
	-ب تت�ضمن م�س�ؤوليات دائرة �إدارة املخاطر يف البنك ما يلي:
/بب/1بحتليل جميع املخاطر مبا فيها خماطر االئتمان ،خماطر ال�سوق ،خماطر ال�سيولة وخماطر العمليات.
/بب/2بتطوير منهجيات القيا�س وال�ضبط لكل نوع من �أنواع املخاطر.
/بب/3بالتو�صية للجنة �إدارة املخاطر ب�سقوف للمخاطر واملوافقات ورفع التقارير وت�سجيل حاالت اال�ستثناءات عن �سيا�سة �إدارة املخاطر.
/بب/4بتزويد املجل�س والإدارة التنفيذية العليا مبعلومات عن قيا�س املخاطر ومنظومة املخاطر ( )Risk Profileيف البنك( .يقوم املجل�س
مبراجعة �إح�صائيات املخاطر يف البنك النوعية والكمية وب�شكل منتظم يف كل اجتماع للمجل�س).
/بب/5بتوفري معلومات حول املخاطر لدى البنك ال�ستخدامها لأغرا�ض الإف�صاح والن�شر للجمهور.
	-جتقوم جلان البنك مثل جلان االئتمان ،و�إدارة املوجودات واملطلوبات /اخلزينة وخماطر الت�شغيل مب�ساعدة دائرة �إدارة املخاطر يف القيام مبهامها وفق
ال�صالحيات املحددة لهذه اللجان.
	-ديت�ضمن التقرير ال�سنوي للبنك معلومات عن دائرة �إدارة املخاطر بخ�صو�ص هيكلها وطبيعة عملياتها والتطورات التي طر�أت فيها.

االمتثال Compliance:

	-ألدى البنك دائرة لالمتثال ويقوم البنك برفدها بكوادر مدربة وتكاف�أ ب�شكل كاف ومبا يتما�شا وتعليمات البنك املركزي ال�صادرة بهذا خل�صو�ص.
	-بتقوم دائرة االمتثال ب�إعداد منهجية فعالة ل�ضمان امتثال البنك بجميع القوانني والت�شريعات النافذة و�أي �إر�شادات و�أدلة ذات عالقة ،وعلى البنك
توثيق مهام �صالحيات وم�س�ؤوليات �إدارة االمتثال ويتم تعميمها داخل البنك.
	-جيعتمد املجل�س ويراقب �سيا�سة االمتثال ويكون �إعدادها وتطويرها والت�أكد من تطبيقها يف البنك من �صالحيات �إدارة االمتثال.
	-دترفع وحدة االمتثال تقاريرها حول نتائج �أعمالها ومراقبتها لالمتثال �إىل املجل�س �أو من خالل اللجنة املعنية مع �إر�سال ن�سخة �إىل الإدارة التنفيذية ومبا
يتما�شى وتعليمات البنك املركزي ال�صادرة بهذا اخل�صو�ص.

خامس ًا :العالقة مع المساهمين:
1-1يقوم البنك باتخاذ خطوات لت�شجيع امل�ساهمني على ح�ضور االجتماع ال�سنوي للهيئة العامة ،وللت�صويت �إما ب�شكل �شخ�صي �أو توكيل �شخ�ص يف حالة
غيابهم.
2-2يح�ضر ر�ؤ�ساء جلان التدقيق واالنتقاء واملكاف�آت و�أي جلان �أخرى منبثقة عن املجل�س االجتماع ال�سنوي للهيئة العامة.
3-3يح�ضر ممثلون عن املدققني اخلارجيني االجتماع ال�سنوي للهيئة العامة بهدف الإجابة عن �أي �أ�سئلة قد تطرح حول التدقيق وتقرير املدقق.
4-4يراعى الت�صويت على حدة على كل ق�ضية تثار خالل االجتماع ال�سنوي للهيئة العامة.
5-5وفق ًا ملا ورد يف قانون ال�شركات ،ينتخب �أع�ضاء املجل�س �أو يعاد انتخابهم خالل االجتماع ال�سنوي للهيئة العامة ووفقا ملا جاء يف النظام الأ�سا�سي للبنك،
كما يجري انتخاب املدقق اخلارجي خالل نف�س االجتماع.
6-6بعد انتهاء االجتماع ال�سنوي للهيئة العامة يتم �إعداد تقرير الطالع امل�ساهمني حول املالحظات التي متت خالله والنتائج مبا يف ذلك نتائج الت�صويت
والأ�سئلة التي قام امل�ساهمني بطرحها وردود الإدارة التنفيذية عليها.
سادس ًا ِ :العالقة مع أصحاب حسابات االستثمار:
1-1يقوم البنك بالإقرار بحقوق �أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار يف متابعة �أداء ا�ستثماراتهم واملخاطر ذات العالقة وو�ضع الو�سائل الكافية ل�ضمان املحافظة
على هذه احلقوق وممار�ستها.
2-2يقوم البنك باعتماد ا�سرتاتيجية �سليمة تتالءم مع املخاطر والعوائد املتوقعة لأ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار �آخذين يف االعتبار التمييز بني �أ�صحاب
ح�سابات اال�ستثمار املقيدة واملطلقة بالإ�ضافة �إىل اعتماد ال�شفافية يف دعم �أي عوائد.
سابع ًا  :الشفافية واإلفصاح:
1-1يقوم البنك بالإف�صاح وفق ًا للمعايري املحا�سبية الإ�سالمية ال�صادرة عن هيئة املحا�سبة واملراجعة الإ�سالمية للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية
( ،)AAOIFIوحيثما ال يوجد معايري حما�سبية �إ�سالمية يتم تطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية (  )IFRSبحيث ال تخالف �أحكام ال�شريعة
وتعليمات البنك املركزي الأردين ال�سارية وال�صادرة مبقت�ضى قانون البنوك النافذ والت�شريعات ذات العالقة عالوة على ذلك ف�إن البنك يكون على
دراية بالتغيريات التي تطر�أ على املمار�سات الدولية للإبالغ املايل ونطاق ال�شفافية املطلوب من امل�ؤ�س�سات املالية وتقع على �إدارة البنك م�س�ؤولية الت�أكد
من التقيد بالتطبيق الكامل لكافة التعديالت التي تطر�أ على املعايري الدولية للتقارير املالية وتقوم الإدارة التنفيذية برفع تقارير حول التطورات �إىل
املجل�س بالإ�ضافة �إىل تقدمي التو�صيات حول ُ�سبل تعزيز ممار�سات البنك يف جمال الإف�صاح وب�شكل يزيد عن متطلبات البنك املركزي الأردين بهذا
اخل�صو�ص.
2-2يقوم البنك بتوفري املعلومات اجلوهرية والأ�سا�سية حول ح�سابات الإ�ستثمار التي يديرها لأ�صحاب ح�سابات الإ�ستثمار وللجمهور بالقدر الكايف ويف
الوقت املنا�سب.
3-3يلتزم البنك بتوفري معلومات ذات داللة ومعنى حول ن�شاطاته لكل من البنك املركزي وامل�ساهمني ،واملودعني والبنوك الأخرى واجلمهور ب�شكل عام ،مع
الرتكيز على الق�ضايا التي تثري قلق امل�ساهمني ويف�صح البنك عن جميع هذه املعلومات ب�شكل دوري ومتاح للجميع.
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4-4يو�ضح البنك يف تقريره ال�سنوي عن م�س�ؤوليته جتاه دقة وكفاية البيانات املالية للبنك واملعلومات الواردة يف تقريره ال�سنوي.
5-5يلتزم البنك باملحافظة على خطوط ات�صال مع ال�سلطات الرقابية وامل�ساهمني واملودعني والبنوك الأخرى واجلمهور ب�شكل عام وتكون هذه اخلطوط
من خالل ما يلي:
	-أوظيفة عالقات امل�ستثمرين وي�شغلها كادر م�ؤهل قادر على توفري معلومات �شاملة ومو�ضوعية وحمدثة عن البنك وو�ضعه املايل و�أدا�ؤه و�أن�شطته.
	-بالتقرير ال�سنوي والذي يتم �إ�صداره بعد نهاية ال�سنة املالية.
	-جاالجتماعات الدورية بني الإدارة التنفيذية يف البنك وامل�ستثمرين وامل�ساهمني.
	-د تقدمي ملخ�ص دوري للم�ساهمني و�أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار واملحللني يف ال�سوق املايل وال�صحفيني املتخ�ص�صني يف القطاع املايل من قبل
الإدارة التنفيذية العليا وب�شكل خا�ص املدير العام واملدير املايل.
	-هتوفري املعلومات الواردة يف التقرير ال�سنوي للبنك �أو يف املحا�ضرات التي تقدمها الإدارة التنفيذية وذلك من خالل وظيفة عالقات امل�ستثمرين
وعلى املوقع الإلكرتوين للبنك ب�شكل حمدث وباللغتني العربية والإجنليزية.
6-6يت�ضمن التقرير ال�سنوي للبنك �إف�صاح من الإدارة التنفيذية للبنك ي�سمى (  )MD&Aبحيث ي�سمح للم�ستثمرين بفهم نتائج العمليات "
 " Management Discussion and Analysisاحلالية وامل�ستقبلية والو�ضع املايل للبنك مبا يف ذلك الأثر املحتمل لالجتاهات
املعروفة واحلوادث وحاالت عدم الت�أكد ،ويتعهد البنك بااللتزام ب�أن جميع الإي�ضاحات الواردة يف هذا الإف�صاح معتمدة وكاملة وعادلة ومتوازنة
ومفهومة وت�ستند �إىل البيانات املالية املن�شورة للبنك.
7-7يت�ضمن التقرير ال�سنوي وكجزء من االلتزام بال�شفافية والإف�صاح الكامل على وجه اخل�صو�ص ما يلي:
	-أدليل احلاكمية امل�ؤ�س�سية لدى البنك والتفا�صيل ال�سنوية اللتزامه ببنودها.
	-بمعلومات عن كل ع�ضو جمل�س �إدارة ،م�ؤهالته وخرباته ،مقدار ح�صته يف ر�أ�سمال البنك ،فيما �إذا كان م�ستق ًال ،تنفيذي �أو غري تنفيذي ،ع�ضويته
يف جلان املجل�س  ،تاريخ انتخابه يف املجل�س� ،أي ع�ضويات يف جمال�س �إدارة �أخرى ،املكاف�آت /الرواتب التي ح�صل عليها من البنك  ،القرو�ض
املمنوحة من البنك و�أي عمليات �أخرى بني البنك والع�ضو �أو �شركاته �أو الأطراف ذوي ال�صلة به.
	-جملخ�ص للهيكل التنظيمي للبنك.
	-دملخ�ص ملهام وم�س�ؤوليات جلان املجل�س و�أي �صالحيات قام املجل�س بتفوي�ضها لتلك اللجان.
	-هعدد مرات اجتماع املجل�س وجلان املجل�س.
	-وملخ�ص عن �سيا�سة املكاف�آت و�أعلى راتب مت دفعه للإدارة التنفيذية.
	-ز�شهادة املجل�س بكفاية �أنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية.
	-حو�صف لهيكل و�أن�شطة دائرة �إدارة املخاطر.
	-طامل�ساهمني الرئي�سيني يف البنك.
8-8يجب على البنك توفري املعلومات اجلوهرية والأ�سا�سية حول ح�سابات اال�ستثمار التي يديرها لأ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار وللجمهور بالقدر الكايف ويف
الوقت املنا�سب.

وفقاً لتعليمات احلاكمية امل�ؤ�س�سية ومتطلبات البنك املركزي الأردين فقد مت ت�شكيل اللجان التالية:
1 -1لجنة الحاكمية

ال�سيد حممد مو�سى دا ّود /نائب رئي�س جمل�س الإدارة

رئي�س ًا
ع�ضو ًا

الدكتور طارق احلموري /ع�ضو جمل�س الإدارة

ع�ضو ًا

ال�شريف فار�س �شرف  /رئي�س جمل�س الإدارة

وقد مت عقد اجتماع واحد للجنة خالل عام 2013
2 -2لجنة الترشيحات والمكافآت (لجنة االنتقاء والمكافآت)
ال�شريف فار�س �شرف  /رئي�س جمل�س الإدارة

رئي�س ًا
ع�ضو ًا

الدكتور طارق احلموري /ع�ضو جمل�س الإدارة

ع�ضو ًا

ال�سيد دا ّود الغول  /ع�ضو جمل�س الإدارة

وقد مت عقد اجتماعني للجنة خالل عام 2013
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3 -3لجنة إدارة المخاطر
ال�شريف فار�س �شرف  /رئي�س جمل�س الإدارة
الدكتور �أحمد عو�ض عبد احلليم  /ع�ضو جمل�س الإدارة

رئي�س ًا
ع�ضو ًا

ال�سيد مدير �إدارة املخاطر

ع�ضو ًا
ع�ضو ًا

ال�سيد مدير �إدارة التدقيق الداخلي

ع�ضو ًا

ال�سيد املدير العام

وقد مت عقد �أربعة اجتماعات للجنة خالل عام 2013
4 -4لجنة التدقيق
ال�سيد حممد مو�سى دا ّود  /نائب رئي�س جمل�س الإدارة

رئي�س ًا
ع�ضو ًا

الدكتور طارق احلموري /ع�ضو جمل�س الإدارة

ع�ضو ًا

ال�سيد دا ّود حممد الغول  /ع�ضو جمل�س الإدارة

وقد مت عقد �ستة اجتماعات للجنة خالل عام 2013
5 -5لجنة التسهيالت العليا واالستثمار

ال�سيد حممد مو�سى داوود /نائب رئي�س جمل�س الإدارة

رئي�س ًا
ع�ضو ًا

الدكتور �أحمد عو�ض عبد احلليم /ع�ضو جمل�س الإدارة

ع�ضو ًا

ال�شريف فار�س �شرف  /رئي�س جمل�س الإدارة

تعقد اللجنة اجتماعات دورية خالل العام 2013
6 -6اللجنة االستراتيجية

ال�سيد حممد مو�سى داوود /نائب رئي�س جمل�س الإدارة

رئي�س ًا
ع�ضو ًا

ال�سيد املدير العام

ع�ضو ًا

ال�شريف فار�س �شرف  /رئي�س جمل�س الإدارة

وقد مت عقد ثالثة اجتماعات خالل عام 2013
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جدول �أعمال الإجتماع ال�سنوي العادي ال�سابع ع�شر للهيئة العامة مل�ساهمي
البنك العربي الإ�سالمي الدويل
 30جمادى االوىل 1435
املوافق � 31آذار 2014
1-1تالوة وقائع اجلل�سة ال�سابقة للهيئة العامة ال�ساد�س ع�شر .
2-2مناق�شة تقرير جمل�س الإدارة عن ال�سنة املالية  2013وخطة عمل ال�شركة لل�سنة التالية وامل�صادقة عليهما.
�3-3سماع تقرير مدققي ح�سابات البنك عن ال�سنة املالية . 2013
4-4مناق�شة ح�سابات وميزانية البنك عن ال�سنة املالية  2013وامل�صادقة عليها .
5-5موافقة الهيئة العامة على تخ�صي�ص الأرباح املتحققة للعام . 2013
�6-6إبراء ذمة �أع�ضاء جمل�س الإدارة عن ال�سنة املذكورة .
7-7انتخاب مدققي ح�سابات البنك لل�سنة املالية  2014وحتديد �أتعابهم .
�8-8أي �أمـور تقرتح الهيئة العامة �إدراجها يف جدول الأعمال مما يدخل يف نطاق الإجتماع العادي للهيئة العامة ،
على �أن يقرتن �إدراج هذا الإقرتاح مبوافقة عدد من امل�ساهمني ميثلون ما ال يقل عن  %10من الأ�سهم املمثلة
يف الإجتماع

