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الحمد هلل الذي علَّم بالقلم، علَّم اإلنسان ما لم يعلم.

والصالة والسالم على محمد النبي األمي الذي بعثه اهلل رحمة للعالمين

وجعل من أمته األمية خير أمة أخرجت للناس، كانت في جاهلية جهالء،

فأنزل اهلل على رسوله )إقرأ( فأصبحت بها حين قرأت وكتبت معلمة العالم،

وحاملة راية الفكر والعلم عن بني البشر قرونًا.

الخط العربي، هذا الحرف المقدس الذي نزل به القرآن الكريم،

وجعل النطق به عبادة هلل التي ال يقبل اهلل صالة بغيره.

وجعل فيه سر إعجازه وبيانه، فزاد هذا الحرف جمااًل إلى خصوصياته،

مما جعل الخطاطين عبر العصور وفي سائر البالد التي يوجد فيها

فنانون وخطاطون يتبارون في رسم حروفه فيطرزونها وينمقونها،

ويجعلون من هذا الحرف الصامت حرفًا ينطق بحركة الحيوية، ليعبر

عن جماله في تلك األشكال والحركات التي جعلته يتكلم من غير لسان،

وتفوح رائحته العطرة من خالل متابعة الكلمة الواحدة حرفًا حرفًا.

إحياًء لهذا التراث الرائع، والسحر الحالل،

الذي يفخر به العرب وغيرهم.

وإلى الذين يعملون بصمت، ويعيشون بعيداً عن األضواء،

والشهرة، والجاه والمال.

أولئك هم المخلصون حقًا.





) شركة مساهمة عامة محدودة (
عّمان - المملكة األردنية الهاشمية

هاتف : 5694901 / فاكس : 5694914
ص.ب. 925802 عّمان 11190 األردن



رؤيانا ...
أن نكون المؤسسة المصرفية اإلسالمية الرائدة في 

العالم العربي

مهمتنا ...
أن نحقق الريادة في أسواقنا المختارة من خالل تقديم 

أفضل الخدمات المالية والمصرفية وأكثرها حداثة 
لعمالئنا وفقًا للشريعة اإلسالمية السمحاء، يقدمها 

كادر بشري مؤهل تأهياًل عاليًا يتحلى بأعلى المعايير 
المهنية واألخالقية ويعمل في بيئة محفزة، مدعومًا 

بتكنولوجيا متقدمة وقنوات توزيع كفؤة لتحقيق نتائج 
مالية متقدمة ومتفوقة.

قيمنا األساسية ...
األمانة والصدق مع النفس ومع اآلخرين.
نسعى دائمًا للتميز ونصدق في وعودنا.

نلتزم باألسس واألحكام الشرعية اإلسالمية في جميع 
أعمالنا.

هناك دائمًا طريقة أفضل والتحدي أمامنا هو إكتشافها.
) Corporate Governance ( نلتزم بالحاكمية المؤسسية

نلتزم دائمًا بالمسؤولية اإلجتماعية حيثما وجدنا. 





حضرة صاحب الجاللة الهاشمية
الملك عبد اهلل الثاني ابن الحسين المعظم حفظه اهلل
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األمير حسين بن عبد اهلل حفظه اهلل
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إنطالقًا من اآلية الفيصل بين الحالل والحرام 
“ وأحل اهلل البيع وحرم الربا”.

وإيمانًا برسالة اإلسالم السامية في االقتصاد
المبنية على العدالة والمشاركة، وبكفاءة مصرفية تجارية وإستثمارية ومالية،

مدعومة بخبرات مصرفية متميزة،
بدأ البنك العربي اإلسالمي الدولي ممارسة أعماله المصرفية

وفقًا ألحكام الشريعة اإلسالمية الغراء في الثاني عشر من شوال عام 1418 هجرية،
الموافق للتاسع من شباط عام 1998 ميالدية،

واليوم يعد البنك العربي اإلسالمي الدولي واحداً من أبرز المؤسسات المصرفية اإلسالمية
في األردن والمنطقة.

وقد تأسس البنك العربي اإلسالمي الدولي 
كشركة مساهمة عامة بمقتضى قانون الشركات لسنة 1989

وسجلت في سجل الشركات المساهمة العامة
تحت رقم ) 327 (  بتارخ 30 /3 / 1997.

البنك العربي اإلسالمي الدولي ش م ع
) شركة مساهمة عامة محدودة (

نبذة عن البنك
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هيئة الرقابة الشرعية

يقول �سبحانه وتعاىل

» فسئلـوا أهــل الذكـــر إن كنتم ال تعلمــون «
�سدق اهلل العظيم

)الأنبياء الآية 7، النحل الآية 43(

سماحة االستاذ الدكتور أحمد هليل
رئي�س هيئة الرقابة ال�شرعية

االستاذ الدكتور أحمد العيادي
الع�شو التنفيذي لهيئة الرقابة ال�شرعية

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي
ع�شو هيئة الرقابة ال�شرعية

حي��ث اأَنّ مي��دان الفق��ه الإ�س��امي ظن��ي لذل��ك فهو ف�س��يح، 
ويف �سوء كرثة امل�ستجدات واملتغريات يف م�سائل القت�ساد 
احلدي��ث وتعقده��ا واحلاج��ة اإىل ب�س��رية ناف��ذة واجته��اد 
�س��ادق وعمي��ق م��ن اأج��ل فه��م مقا�س��د الت�س��ريع وم��اآلت 
فق��ه املعام��ات لبي��ان الراأي ال�س��رعي يف املعامات املالية 
وامل�سرفي��ة احلديث��ة، ب��رز ال��دور احلي��وي واله��ام لهيئ��ة 
الرقاب��ة ال�س��رعية للبن��ك العربي الإ�س��امي ال��دويل لتعمل 
عل��ى اأ �سا���س القاع��دة ال�س��رعية: »م��ن اجته��د فاأ�ساب فله 

اأج��ران وم��ن اجته��د فاأخط��اأ فله اأج��ر واحد .«

العرب��ي  البن��ك  يف  ال�س��رعية  الرقاب��ة  هيئ��ة  ت�سطل��ع 
املنتج��ات  ب��دور حم��وري يف تطوي��ر  ال��دويل  الإ�س��امي 
وف��ق  املتعامل��ن  حاج��ات  لتلبي��ة  الإ�س��امية  امل�سرفي��ة 
مقا�س��د ال�س��ريعة وخدمًة للتنمي��ة يف املجالن الإقت�سادي 
والإجتماعي، حيث تقر الهيئة كل العقود والتفاقيات التي 
يحتاجه��ا البن��ك م��ع اجله��ات واملوؤ�س�س��ات قب��ل اعتماده��ا، 
وت�سع معايري �س��رعية �سابطة للعمل امل�سريف، اإىل جانب 
اإب��داء ال��راأي يف امل�س��ائل املعرو�س��ة عليه��ا م��ن الدوائ��ر 

املعني��ة.
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تقرير هيئة الرقابة الشرعية السنوي

عن الفترة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2014

احلمد هلل ربِّ العاملن وال�ساة وال�سام على �سيدنا ونبينا حممد املبعوث رحمة للعاملن وعلى اآله و�سحبه اأجمعن.

ال�سادة امل�ساهمن الكرام ،،،

ال�سام عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،

تتق��دم هيئ��ة الرقاب��ة ال�س��رعية حل�سراتك��م بتقريره��ا ال�س��نوي ع��ن الف��رة املالي��ة املنتهي��ة يف 31 / 12 / 2014 ا�س��تنادًا للنظ��ام الأ�سا�س��ي 
للبنك:

تق��ع م�س��وؤولية هيئ��ة الرقاب��ة ال�س��رعية باإب��داء راأي م�س��تقل بّن��اء، وبي��ان احلك��م ال�س��رعي وفق��ًا ل�سواب��ط واأحكام ومبادئ ال�س��ريعة الإ�س��امية 
: الغ��ّراء، وتق��ع م�س��وؤولية التنفي��ذ وفق��ًا لفت��اوى واأحكام ال�س��ريعة الإ�س��امية على اإدارة البنك، وبناًء علي��ه فاإنه يف راأينا اأنَّ

- العقود والعمليات التي نفذها البنك خال الفرة املنتهية يف 31 / 12 / 2014 والتي اطلعنا عليها ت�ستند اإىل اأحكام ال�سريعة الإ�سامية 
رة م��ع هيئ��ة الرقاب��ة ال�س��رعية يف حتقي��ق م��ا ُق��دم له��ا م��ن ماحظ��ات عل��ى بع���س  الغ��ّراء، وذل��ك م��ن خ��ال تع��اون الإدارة م�س��كورة وُمق��دَّ

التطبيق��ات العملية.

- اأ�س���س توزي��ع الرب��اح عل��ى ا�سح��اب ال�س��تثمار امل�س��رك و�سن��دوق مواجه��ة خماطر ال�س��تثمار تتفق والقواعد وال�س���س املقررة ح�س��ب عقد 
التا�سي���س والنظام ال�سا�س��ي للبنك وطبقا لحكام ال�س��ريعة ال�سامية الغراء.

لق��د قام��ت هيئ��ة الرقاب��ة ال�س��رعية بالتع��اون م��ع اإدارة البن��ك العرب��ي الإ�س��امي ال��دويل والفني��ن والقانوني��ن العامل��ن في��ه بدرا�س��ة جمي��ع 
املو�سوع��ات الت��ي عر�س��ت عليه��ا والإجاب��ة عل��ى جمي��ع ال�ستف�س��ارات املتعلق��ة ب�س��اأنها وتاأك��دت من مراع��اة ال�سوابط ال�س��رعية فيها.

تابع��ت الهيئ��ة م��ن خ��ال الجتماع��ات بو�س��ع م��ا اقت�ست��ه احلاج��ة من اأ �س���س واأح��كام وكل ما ا�س��توجب املعاجلة يف كل اجلوان��ب والأمور التي 
اقت�ستها طبيعة العمل امل�سريف يف �سوء امل�ستجدات التي ظهرت من خال التطبيق العملي ومبا يتفق مع الأحكام ال�سرعية وقامت بتو�سيح 

عدد من امل�سائل امل�سرفية اجلديدة وبلورتها وبيان احلكم ال�سرعي فيها .

اطلع��ت الهيئ��ة عل��ى التقاري��ر الت��ي اأعده��ا التدقي��ق ال�س��رعي الداخل��ي عل��ى اأعم��ال البن��ك، وكذل��ك على املاحظ��ات واملقرحات الت��ي قدمها 
وم��ا اتخ��ذت الإدارة التنفيذي��ة ب�س��اأنها من اإجراءات .

بسم اهلل الرحمن الرحيم
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راجع��ت الهيئ��ة امليزاني��ة العام��ة للبن��ك كم��ا يف  31 / 12 / 2014 وقائم��ة الدخ��ل للف��رة املنتهي��ة يف 31 / 12 / 2014 والإي�ساح��ات ح��ول 
البيان��ات املالي��ة باعتباره��ا تق��دم �س��ورة �س��املة ع��ن عم��ل البن��ك واملطل��وب تقدميه��ا للجه��ات املعني��ة يف البن��ك ومل يظه��ر للهيئ��ة اأي خمالف��ة 

�س��رعية فيم��ا اطلع��ت علي��ه بحم��د اهلل تعاىل.

تاأك��دت الهيئ��ة اأن جمي��ع ح�س��ابات البن��ك الإ�س��تثمارية �س��ليمة واأنه��ا حقق��ت اأرباح��ًا كم��ا ه��ي يف 31 / 12 / 2014 ومل يك��ن هن��اك حاج��ة 
ل�س��تخدام �سن��دوق مواجه��ة خماط��ر ال�س��تثمار ملعاجل��ة املتاأخ��رات.

داعن اهلل �س��بحانه وتعاىل اأن يوفق القائمن على هذا البنك ملزيد من النجاح والعطاء والإجناز، �س��اكرين لهم ح�س��ن تعاونهم والتزامهم 
باأحكام ال�سريعة الإ�سامية الغّراء.

حرر هذا التقرير يوم الأحد 4 / ربيع الآخر/ 1436 ه� املوافق 25 / 1/ 2015 م.

وال�سام عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي

ع�شو هيئة الرقابة ال�شرعية
االستاذ الدكتور أحمد العيادي

الع�شو التنفيذي لهيئة الرقابة ال�شرعية
سماحة االستاذ الدكتور أحمد هليل

رئي�س هيئة الرقابة ال�شرعية
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

السادة المساهمون الكرام ،،،

ال�س��ام عليك��م ورحم��ة اهلل وبركات��ه وال�س��اة وال�س��ام عل��ى 
اأ�س��رف اخلل��ق واملر�س��لني �س��يدنا حمم��د وعل��ى اآل��ه و�سحب��ه  وبع��د، 
نياب��ة ع��ن جمل���س اإدارة البن��ك العربي الإ�س��امي ال��دويل يطيب يل 
اأن اأق��دم لك��م التقري��ر ال�س��نوي لع��ام 2014 واأود يف ه��ذه املنا�س��بة 
اأن اأتق��دم بال�س��كر والعرف��ان ملوظف��ي البنك بكافة م�س��تواياتهم على 
جهوده��م املتوا�سل��ة وعمله��م ال��دوؤوب لإجن��اح م�س��رة البن��ك ومن��وه 
امل�س��تمر يف كاف��ة اجلوان��ب ، مغتنم��ًا ه��ذه الفر�س��ة  لتوجي��ه ال�س��كر 
لهيئ��ة الرقاب��ة ال�س��رعية عل��ى دوره��م امل�س��تمر واحلي��وي يف جوه��ر 
عم��ل املوؤ�س�س��ة القائ��م عل��ى التواف��ق م��ع اأحكام ال�س��ريعة الإ�س��امية 

الغ��راء .

نمو وسط التحديات

تظه��ر النتائ��ج املالي��ة لع��ام 2014 بتحقي��ق �س��ايف اأرب��اح ال��ذي 
و�س��ل اإىل )19( ملي��ون دين��ار اأردين قبل ال�سريبة وكذلك حمفظة 
التموي��ات الت��ي جت��اوزت )819( ملي��ون دين��ار اأردين وبن�س��بة من��و 
28% ع��ن الع��ام 2013 وودائ��ع العم��اء جت��اوزت حاج��ز الواح��د 
ون�س��ف ملي��ار دين��ار اأردين وبزي��ادة بن�س��بة 14% مقارن��ة م��ع ع��ام 
2013 ، وه��ذا م��ا يوؤك��د على جناح طاقم الإدارة العليا يف البنك يف 
تطبي��ق  اأف�س��ل املمار�س��ات يف اإداراة جانبي املوج��ودات واملطلوبات 
والإي��ردات م��ن العم��ولت يف �س��وء ال�س��راتيجيات املر�س��ومة م��ن 
قب��ل جمل���س الإداراة ، حي��ث اإن التحدي��ات املحدق��ة يف منطتقتن��ا 
العربي��ة والأزم��ات الإقليمي��ة مث��ل اأزم��ة الق��رم والعقوب��ات الدولي��ة 
عل��ى الحت��اد الرو�س��ي وتراج��ع اأ�س��عار النف��ط مل تك��ن عائق��ا اأم��ام 

البن��ك لتحقي��ق النم��و املن�س��ود .

التواجد الجغرافي

اإن اأه��داف البن��ك م��ن خ��ال اإفتت��اح فروع جدي��دة يف معان ، موؤتة،  
اخلال��دي ، واإفتت��اح ف��رع اإرب��د بحلت��ه اجلدي��دة ه��و اإي�س��ال احلل��ول 
املالي��ة وامل�سرفي��ة املتوافق��ة م��ع اأح��كام ال�س��ريعة لكاف��ة حمافظات 
اململكة بالإ�سافة اإىل امل�س��اهمة املبا�س��رة يف التنمية امل�س��تدامة من 
خ��ال تعي��ني ع��دد من اأبناء املناطق يف هذه الفروع وتقدمي احللول 

التمويلي��ة املوجه��ة لقطاع املوؤ�س�س��ات ال�سغرة واملتو�س��طة . 

المصرفية اإلسالمية
اإن مكان��ة البن��ك كاأح��د املوؤ�س�س��ات املالي��ة املتوافق��ة م��ع اأح��كام 
ال�س��ريعة الرائ��دة على امل�س��توى املحلي والإقليم��ي جتعل على عاتقه 
اإظهار ر�سالة ال�سرفة الإ�سامية كثمرة من ثمار ديننا الإ�سامي 
ال�س��مح واملعت��دل ، وه��ذا م��ا عززت��ه هئي��ة الرقابة ال�س��رعية املوقرة 
م��ن خ��ال حر�سه��م ال�س��ديد عل��ى تق��دمي ال��دور املتق��ن يف البح��ث 
ال�س��رعي لتقدمي ما جتود فيه اأحكام الفقه لإيجاد حلول م�سرفية 
تواكب الع�سر وتوعية املجتمع بهذه ال�سناعة امل�سرفية التي اأثبت 
يف كل الإختبارات املعاك�س��ة قوة ومتانة فاقة اأية مناذج اأخرى على 

الرغ��م م��ن اأن عمره��ا مل يتج��اوز الأربع��ة عقود . 
رأس المال البشري

اإن نتائ��ج البن��ك الإيجابي��ة ت��دل عل��ى جن��اح البن��ك ب��اإدارة م��وارده 
الب�س��رية وال�س��تثمار يف راأ���س امل��ال الب�س��ري م��ن خ��ال التطوي��ر 
الدائ��م وامل�س��تمر يف املج��الت امل�سرفي��ة وال�س��رعية واأي��ة مه��ارات 
عملية وعلمية ت�ساعد يف تقدمي الأف�سل للبنك وللعماء الداخليني 
واخلارجيني  والذي يعك���س ب�س��كل ملمو���س التناغم املوؤ�س�سي وعمل 

الفري��ق ب��ني كافة موظف��ي البنك.
بيئة اإلبداع واإلبتكار

اإن جن��اح البن��ك يف اإمت��ام العدي��د م��ن امل�س��اريع وط��رح العدي��د م��ن 
احللول امل�سرفية املبتكرة يعطي موؤ�سرات وا�سحة على قدرة البنك 
على توجيه راأ���س ماله الب�س��ري نحو الإبداع والإبتكار اللذان اأ�سبحا 
ميزة تناف�سية حقيقة يف �سوء املناف�سة ال�سديدة يف ال�سوق املحلي . 



الهوية المؤسسية 
اإن الهوي��ة املوؤ�س�س��ية للبن��ك العرب��ي الإ�س��امي ال��دويل تع��ر ع��ن 
ر�س��الة البن��ك كموؤ�س�س��ة مالي��ة واقت�سادي��ة متوافق��ة م��ع اأح��كام 
ال�س��ريعة الإ�س��امية ؛ وله��ذا قام��ت اإدارة البن��ك بتق��دمي ه��ذه 
الهوي��ة بال�س��كل ال��ذي يلي��ق ب�س��ريعتنا الإ�س��امية ال�س��محاء وقي��م 
جمتمعن��ا وتطلع��ات �س��بابنا نح��و امل�س��تقبل ، مم��ا مك��ن البن��ك م��ن 
الو�س��ول اإىل كاف��ة �س��رائح املجتم��ع م��ن خال كافة و�س��ائل الإعام 

امل�س��موعة واملقروئ��ة واملرئي��ة املحلي��ة واخلارجي��ة. 
المسؤولية نحو المجتمع

اإ�س��امية ل ينف�س��ل ع��ن  البن��ك كموؤ�س�س��ة م�سرفي��ة  ن�س��اط  اإن 
م�س��وؤوليته نح��و جمتمع��ه م��ن خ��ال الركي��ز عل��ى تنمي��ة الأن�س��طة 
ذات القيم��ة القت�سادي��ة امل�ساف��ة وتلبي��ة احتياج��ات عم��اء الأفراد 
وم�س��اعدتهم يف تنمي��ة مدخراته��م وحف��ظ حقوقهم  جتاه البنك من 
خ��ال توجي��ه الن�س��ح والإر�س��اد له ، وبناء �سيا�س��ات البنك الداخلية 
 ،responsible finance لتك��ون منوذج��ًا لقواع��د التموي��ل امل�س��وؤول
وكم��ا ترك��زت اأدوار البن��ك يف تعزي��ز التكافل الإجتماعي بني اأطياف 
املجتم��ع الأردين م��ن خ��ال دع��م املب��ادرات الإن�س��انية والتعليمي��ة.

اإلطار التشريعي والتنظيمي
الإ�س��امية  التموي��ل  �سك��وك  قان��ون  تطبي��ق   2014 ع��ام  �س��هد 
حي��ز التنفي��ذ وال��ذي �س��كل عام��ة فارق��ة يف الإط��ار الت�س��ريعي 
ال��ذي ينظ��م العم��ل امل�س��ريف الإ�س��امي كاأول قان��ون يعن��ى ب��اأدوات 
التمويل الإ�س��امية يف اململكة والذي �سدر بجهود من علماء الفقه 
الإ�س��امي والقانون وامل�س��رعني الأردنيني حتت قبة جمل���س الأمة ، 
واأود اأن اأغتن��م ه��ذه الفر�س��ة يف توجي��ه ال�س��كر للحكوم��ة الأردني��ة 
عل��ى جهوده��ا امل�س��تمرة يف تنفي��ذ اأح��كام الت�س��ريعات ونخ���س 
بال�س��كر اأي�س��ًا البن��ك املرك��زي الأردين عل��ى  دوره الفاع��ل يف اإدارة 

ال�سيا�س��ة النقدي��ة يف اململك��ة الأردني��ة الها�س��مية .
النظرة المستقبلية

اإن نظرتن��ا التفاوؤلي��ة يف امل�س��تقبل تنب��ع م��ن اإميانن��ا الرا�س��خ يف 
ق��درة البن��ك عل��ى مواجه��ة امل�ساع��ب والتحدي��ات من خ��ال العمل 
ال��دوؤوب والإخا���س ل��دى كاف��ة موظف��ي البن��ك واملوق��ف امل��ايل 
ال�سل��ب وثقتن��ا يف قيادتن��ا الها�س��مية يف ظ��ل حكم �ساحب اجلالة 
املل��ك عب��داهلل ب��ن احل�س��ني املعظ��م وعل��ى اهلل نتوكل ونع��م الوكيل .
يف النهاي��ة ل ي�س��عني اإل اأن اأ�س��كركم عل��ى رحاب��ة �سدرك��م اآمل��ني 
اأن نوفق يف هذه التقرير ال�سنوي بعر�س نتائج اأعمال البنك �سمن 
املعاي��ر الدولي��ة لاإف�س��اح امل��ايل بكل �س��فافية واأمان��ة ونهدف بكل 
اإخا���س اإىل املحافظ��ة عل��ى كل ثق��ة واأم��ان منحه��ا البن��ك للعم��اء 

ولن�سم��ن اأن يك��ون الرب��ح من كل ا�س��تثمار حال.
واهلل ويل التوفيق 

وال�سام عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،

فار�س عبداحلميد �شرف
رئي����������س جمل�س الإدارة 
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كلمة المدير العام

السادة المساهمون الكرام،،،، 

ال�ش��ام عليك��م ورحم��ة اهلل وبركات��ه وال�ش��اة وال�ش��ام عل��ى 
اأ�ش��رف اخلل��ق واملر�ش��لني �ش��يدنا حمم��د وعل��ى اآل��ه و�شحب��ه  وبع��د٫ 
نياب��ة ع��ن اإدارة البن��ك العرب��ي الإ�س��امي ال��دويل فاإن��ه لي�س��رفني 
اأن اأق��دم حل�سراتك��م التقري��ر ال�س��نوي لع��ام 2014 واأود يف ه��ذه 
املنا�س��بة اأن اأتق��دم بال�س��كر والعرف��ان ملجل���س اإدارة البن��ك وهيئت��ه 
العام��ة املوق��رة  لثقته��م العالية  بنا نحن فريق عمل البنك، واأغتنم 
ه��ذه الفر�س��ة  لتوجي��ه ال�س��كر لهيئ��ة الرقاب��ة ال�س��رعية على دورهم 
امل�س��تمر واحلي��وي يف جوه��ر عم��ل املوؤ�س�س��ة القائم عل��ى التوافق مع 

اأح��كام ال�س��ريعة الإ�س��امية الغ��راء.

نمو  في ظل التحديات 
قب��ل  اأرب��اح  �س��ايف  حتقي��ق   2014 لع��ام  املالي��ة  النتائ��ج  تظه��ر 
حمفظ��ة  وكذل��ك  اأردين  دين��ار  ملي��ون   )19( بقيم��ة   ال�سريب��ة 
التموي��ات الت��ي جت��اوزت )819( ملي��ون دين��ار اأردين وبن�س��بة من��و 
28% ع��ن الع��ام 2013 ومن��ت ودائ��ع العم��اء  بن�س��بة 14%  مقارن��ة 
م��ع ع��ام 2013 متخطي��ة حاج��ز  1.5 ملي��ار دين��ار اأردين وه��ذا م��ا 
يوؤكد على ان�سجام الإدارة التنفيذية مع توجهات جمل�س الإدارة يف 
تطبي��ق  اأف�س��ل املمار�س��ات يف اإدارة جانب��ي املوج��ودات واملطلوب��ات 

والإي��رادات م��ن العم��ولت يف �س��وء ال�س��راتيجيات املح��ددة.

م��ن  العدي��د  ويف  العربي��ة  منطقتن��ا  يف  املحدق��ة  التحدي��ات  اإن   
الأقاليم يف العامل مل تكن عائقا اأمام البنك يف ال�ستمرار يف النمو 
عل��ى كاف��ة الأ�سع��دة دون تعري���س البنك لأي��ة خماطر غر مقبولة.

انتشار البنك
يوؤك��د البن��ك م��ن خ��ال افتت��اح ف��روع جدي��دة يف حمافظ��ة مع��ان ، 
وحمافظ��ة الك��رك يف منطق��ة موؤت��ة،  و حمافظة العا�سمة يف �س��ارع 
اخلال��دي  وافتت��اح ف��رع اإرب��د بحلت��ه اجلدي��دة ا�س��تمرار حر�س��ه 
على  ت�س��هيل اإي�سال منتجات البنك  املتوافقة مع اأحكام ال�س��ريعة 
الإ�س��امية لكاف��ة حمافظ��ات اململك��ة بالإ�ساف��ة اإىل حتقي��ق ال��دور 
ال�س��راتيجي للبن��ك م��ن خ��ال امل�س��اهمة املبا�س��رة يف التنمي��ة 
امل�س��تدامة م��ن خ��ال احلر���س عل��ى تعي��ني اأبن��اء تل��ك املناط��ق يف  
الف��روع وتق��دمي كافة احللول التمويلية املوجهة لقطاعي املوؤ�س�س��ات 

ال�سغ��رة واملتو�س��طة والأف��راد. 

اسم راسخ في عالم الصيرفة اإلسالمية

يوم��ا بع��د ي��وم يثب��ت البن��ك  ا�س��مه كاأح��د الأ�س��ماء الرا�س��خة ب��ني 
املوؤ�س�س��ات  املالي��ة املتوافق��ة م��ع اأح��كام ال�س��ريعة ويحق��ق م�س��توى 
الري��ادة  عل��ى ال�سعي��د املحل��ي والإقليم��ي ال��ذي  يجع��ل عل��ى عاتقنا 
اإظه��ار ر�س��الة ال�سرف��ة الإ�س��امية املبني��ة عل��ى دينن��ا الإ�س��امي 
احلني��ف املع��روف ب�س��ماحته واعتدال��ه . اإن م��ا و�سلنا اإليه اليوم هو 
ثمرة التن�سيق التام بني الإدارة التنفيذية  و هيئة الرقابة ال�سرعية 
املوق��رة الت��ي حتر���س عل��ى تق��دمي  حل��ول م�سرفي��ة م��ن الفق��ه 
الإ�س��امي تواك��ب الع�س��ر وتلب��ي احتياجات العم��اء التي ل تتوقف 
عن��د اأي ح��د والتوا�س��ل م��ع املجتم��ع لتوعيت��ه بال�سرفة الإ�س��امية 
التي اأثبتت يف كل الختبارات املعاك�س��ة قوة ومتانة فاقت اأية نتائج 

اأخ��رى عل��ى الرغ��م م��ن اأن عمره��ا مل يتج��اوز الأربع��ة عق��ود. 

رأسمالنا البشري

اإن نتائ��ج اأعم��ال البن��ك تظه��ر وب�س��كل اإيجاب��ي فعالي��ة امل��وارد 
للبن��ك  الب�س��ري  امل��ال  راأ���س  يف  ال�س��تثمار  جناع��ة  و  الب�س��رية 
واملحافظ��ة عل��ى  تطوي��ر املوظف��ني امل�س��تمر يف  كاف��ة املج��الت 
امل�سرفية وال�س��رعية واأية مهارات عملية وعلمية ت�س��اعد يف تقدمي 
الأف�س��ل للبن��ك وعك���س �سورت��ه الع�سرية كموؤ�س�س��ة خدمية مميزة 
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يف اململك��ة ،وق��د بل��غ ع��دد املوظف��ني امل�س��اركني يف دورات تدريبي��ة 
خ��ال ع��ام 2014 )1773 ( موظ��ف م��ن خ��ال )209( برنام��ج 

تدريب��ي مت عق��ده داخ��ل وخ��ارج البن��ك.   

اإلبداع ،االبتكار، والدقة

اإن ط��رح العدي��د م��ن احلل��ول امل�سرفي��ة املبتك��رة واإجن��از امل�س��اريع 
واملب��ادرات املتعلق��ة بالبني��ة التحتي��ة للبن��ك  تثبت ق��درة البنك على 
املوازن��ة ب��ني الإب��داع يف الط��رح والبت��كار يف العم��ل و الدق��ة يف 
الإجن��از  وه��ذا م��ا يعطين��ا ميزة تناف�س��ية حقيقة يف �سوء املناف�س��ة 

ال�س��ديدة يف ال�س��وق املحل��ي.

ق��ام البن��ك بط��رح منتج��ات جدي��دة وتوقي��ع اتفاقي��ات م��ع اأط��راف 
ال�سغ��رة  املوؤ�س�س��ات  ل�س��ريحة  خا���س  ب�س��كل  موجه��ة  معت��رة 
واملتو�س��طة التي يويل البنك لها اهتمامًا كبرًا بناًء على توجيهات 
جمل���س الإدارة للركيز على  هذه ال�س��ريحة للدور املهم التي تقوم 
ب��ه يف حتري��ك عجل��ة اقت�سادن��ا الوطني وقد حقق��ت هذه املبادرات 
جناح��ات ملمو�س��ة عل��ى �سعيد من��و حمفظة التموي��ات والإيرادات 
بالإ�ساف��ة اإىل تقدي��ر جه��ات ع��دة له��ذه املب��ادرات وم��ن �سمنه��ا 

البن��ك املرك��زي الأردين.  

وا�س��تمر البن��ك يف ط��رح املنتج��ات واحلم��ات الت�س��ويقية للعم��اء 
الأفراد م�ساهمة منه يف تقدمي حلول مالية �ساملة من خال تو�سيع 
�سبكة اجلهات املعتمدة للتق�سيط بال�سعر النقدي لت�سمل اخلدمات 
التعليمي��ة و ال�سحي��ة ، كم��ا وط��رح البن��ك للم��رة الأوىل يف اململك��ة 
اإمكاني��ة تق�س��يط م�س��ريات امل��واد التمويني��ة خ��ال �س��هر رم�س��ان 
بالإ�سافة اإىل ال�ستمرار وللعام الثالث على التوايل بحملة تق�سيط 
الأ�ساح��ي حي��ث ته��دف ه��ذه املب��ادرات اإىل دع��م املواط��ن يف كاف��ة 
املنا�س��بات واإيج��اد احلل��ول البديل��ة الت��ي تعين��ه عل��ى حتم��ل اأعب��اء 

احلي��اة وتعظي��م �س��عائر اهلل دون اأعب��اء اإ�سافية. 

ه��ذا وق��د اجن��ز البن��ك جملة م��ن امل�س��اريع املتعلقة بالبني��ة التحتية 
للبن��ك بال�س��كل ال��ذي يع��زز جترب��ة العم��اء امل�سرفي��ة م��ع البن��ك 

بالإ�ساف��ة اإىل حت�س��ني ال�سواب��ط الرقابي��ة ومنه��ا:
.PCI  1. احل�سول على �سهادة المتثال ملعاير البطاقات

. FATCA  2. �سهادة المتثال ملعاير
e-Fawateercom   3. خدمة ت�سديد الفواتر

. IP Telephony  4. تطبيق نظام الهواتف

الهوية المؤسسية ومسؤوليتنا نحو المجتمع 

يع��ي البن��ك ر�س��الته كموؤ�س�س��ة اقت�سادي��ة متوافق��ة م��ع اأح��كام 
ال�سريعة الإ�سامية ولهذا قد حر�سنا على اأن نقدم البنك بال�سكل 
ال��ذي يلي��ق ب�س��ريعتنا ال�س��محاء املعتدل��ة والركي��ز عل��ى عن�س��ر 

ال�س��باب ، وق��د متكن��ا  م��ن الو�س��ول اإىل �س��رائح املجتم��ع م��ن خال 
و�س��ائل الإع��ام املحلي��ة والعاملي��ة وامل�س��اركة  الفاعلة يف العديد من 
الأن�س��طة واملب��ادرات الجتماعي��ة وبالأخ�س الت��ي تعنى يف جمالت 
تعلي��م الق��راآن الك��رمي، ورعاي��ة الأيت��ام وحمارب��ة الفق��ر والتنمي��ة 
القت�سادي��ة . اإن اأعم��ال البن��ك ل تنف�س��ل ع��ن م�س��وؤوليته نح��و 
جمتمع��ه م��ن خ��ال الركيز على متويل الأن�س��طة القت�سادية التي 
تعط��ي قيم��ة م�ساف��ة لقت�سادن��ا وتلب��ي احتياجات العم��اء الأفراد  
والركي��ز عل��ى تنمي��ة مدخراته��م وم��ن خ��ال بناء �سيا�س��ات البنك 
 responsible الداخلي��ة لتك��ون طبق��ا لقواع��د التموي��ل امل�س��وؤول
finance الت��ي ت�س��اعد املواط��ن عل��ى اإدارة حيات��ه املالي��ة ب��كل ي�س��ر 

واأداء التزامات��ه جت��اه حميط��ه الأ�س��ري والجتماع��ي بالإ�ساف��ة اإىل 
التزامات��ه جت��اه البن��ك. 

النظرة المستقبلية

ي�س��عى البن��ك لدرا�س��ة الفر���س ال�س��تثمارية نتيج��ة دخ��ول قان��ون 
�سك��وك التموي��ل الإ�س��امية حي��ز التنفيذ كاأول قان��ون يعنى باأدوات 
التمويل الإ�س��امية يف اململكة بال�س��كل الذي يدل على تطور الإطار 
الت�س��ريعي الناظ��م للعم��ل امل�س��ريف املتواف��ق م��ع اأح��كام ال�س��ريعة 
الإ�س��امية ميكنن��ا يف امل�س��تقبل م��ن طرح منتج��ات واأدوات متويلية 
ترك��ز عل��ى �سي��غ امل�س��اركة وامل�سارب��ة. ول يفوتنا يف ه��ذا املجال اإل  
اأن ن�س��كر البن��ك املرك��زي الأردين لدعم��ه املتوا�س��ل وحر�س��ه عل��ى 
رفع��ة امل�سرفي��ة الإ�س��امية وم�س��اهمته الفاعل��ة يف دع��م الأف��كار 

البن��اءة الت��ي ت�س��هم يف تعزي��ز م�س��اهمتها يف القت�س��اد الوطن��ي.

بعقيدتن��ا  اإميانن��ا  م��ن  تنب��ع  امل�س��تقبل  التفاوؤلي��ة يف  نظرتن��ا  اإن 
وبالقاع��دة القوي��ة للبن��ك ملواجه��ة التحدي��ات والعم��ل باإخا���س 
خلدم��ة الوط��ن واملواط��ن يف ظ��ل حك��م �س��يدي �ساح��ب اجلال��ة 
الها�س��مية املل��ك عب��داهلل اب��ن احل�س��ني املعظ��م واهلل ويل التوفي��ق 

دائم��ا واأب��دا. 

يف النهاي��ة ل ي�س��عنا اإل اأن جن��دد ال�س��كر لك��م عل��ى ثقتك��م اآملني اأن 
نوف��ق يف ه��ذا  التقري��ر ال�س��نوي بعر���س نتائ��ج اأعم��ال البن��ك �سمن 
املعاي��ر الدولي��ة لاإف�س��اح املايل بكل �س��فافية واأمانة موؤكدين بكل 
اإخا�س هدفنا للمحافظة على ثقة عمائنا وحفظ اأموالهم باأمان 

وحمقق��ني لهم ب��اإذن اهلل الربح الوفر احلال.

وال�سام عليكم ورحمة اهلل وبركاته، ،،،،

اي�اد غ�شوب الع�شلي 
املدي����ر العام
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رئي�س جمل�س الإدارة

الشريف فارس عبد الحميد شرف

نائب رئي�س جمل�س الإدارة

السيد محمد موسى داّود » محمد عيسى «

الأع�ش������اء

الدكتور أحمد عوض عبد الحليم الحسين
السيد داّود محمد داّود الغول

الدكتور طارق محمد خليل الحموري

اأمني �شر جمل�س الإدارة

الدكتور محسن فايز أبو عوض

مدققو احل�شابات

السادة ديلويت آند توش )الشرق األوسط(

أعضاء مجلس اإلدارة
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السيد اياد غصوب جميل العسلي
املدير العام

االدارة التنفيذية

السيد عبدالكريم عرسان عوض السكري 
مدير اإدارة املخاطر  

السيد عاكف حسين محمد حمام 
مدير ادارة املوارد الب�شرية

األستاذ حسام الدين أحمد عبدالحميد صالح
امل�شت�شار القانوين /مدير الإدارة القانونية

السيد طارق موسى شحاده عواد 
مدير اإدارة التدقيق الداخلي  

الدكتور محسن فايز عبدالسالم أبوعوض
رئي�س قطاع الأعمال

السيد أمجد عوني حسني حجازي 
رئي�س قطاع الدعم 

السيد يوسف علي محمود البدري 
رئي�س قطاع الئتمان 

السيد عباس جمال محمد مرعي 
املدير املايل 
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تقرير مجلس اإلدارة

بسم اهلل الرحمن الرحيم

تقري��ر جمل���س الإدارة ال�س��نوي ال�س��ابع ع�س��ر ع��ن ال�س��نة املالي��ة 
املنتهي��ة يف 31 كان��ون الأول 2014

ح�سرة امل�ساهمني الكرام،،،

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

قال تعالى:

)وُقْل اعملوا فسيرى اهلل عملكم ورسوله والمؤمنون(

صدق اهلل العظيم

 ي�س��ر جمل���س اإدارة البن��ك العرب��ي الإ�س��المي ال��دويل اأن ي�س��ع ب��ني 
اأيديكم التقرير ال�سنوي ال�سابع ع�سر للبنك عن نتائج اأعمال البنك 

واإجنازاته م�سحوبة بالقوائم املالية املنتهية يف 2014/12/31. 

النتائـــــــــــج الماليــــــــــــة

تع��اىل  اهلل  بف�س��ل  ال��دويل  الإ�س��المي  العرب��ي  البن��ك  ا�س��تطاع 
حتقي��ق مع��دل من��و وم�س��توى ت�س��غيل قيا�س��ي م��ن خالل زي��ادة حجم 
الن�س��اط وال�س��تثمار يف جان��ب املوج��ودات حملي��ًا ودولي��ًا، حي��ث 

اأظه��رت نتائج��ه اأرباح��ا مقداره��ا )19( ملي��ون دين��ار.

الوضع االقتصادي العام

ح�سيف��ة  اقت�سادي��ة  �سيا�س��ات  عل��ى  الردين  القت�س��اد  يرتك��ز 
تهدف اإىل املحافظة على ال�س��تقرار النقدي واملايل وتعزيز البيئة 
اجلاذب��ة لال�س��تثمار وحت�س��ني النتاجي��ة وتفعي��ل اآلي��ات ال�س��وق مب��ا 
يو�س��ع م��ن �س��احة ال��دور ال��ذي يلعب��ه القط��اع اخلا���س يف الن�س��اط 
القت�س��ادي ، وق��د جتل��ت اأب��رز م��وؤ �س��رات ا لداء القت�س��ادي يف 
ا�س��تمرار املحافظ��ة عل��ى مع��دلت من��و ملمو�س��ة  م��ن الن��اجت املحل��ي 
الجمايل ، حيث حقق منوا حقيقيا بن�سبة 3% خالل الن�سف الول 
م��ن ع��ام 2014 مقاب��ل من��و ن�س��بته 2.8% خ��الل نف���س الف��رة م��ن 
ع��ام 2013. وانخف���س مع��دل الت�سخم اىل 3% باملقارنة مع ت�سخم 
ن�س��بته 6.1% خ��الل نف���س الف��رة م��ن ع��ام 2013. كم��ا انخف���س 

مع��دل البطال��ة خ��الل الرب��ع الثال��ث م��ن ع��ام 2014 لي�س��ل اىل 
11.4% مقاب��ل 14% خ��الل نف���س الرب��ع م��ن ع��ام 2013.

وعل��ى �سعي��د ال�سيا�س��ة املالية فقد �س��جلت املوازن��ة العامة للحكومة 
املركزي��ة، بع��د املن��ح اخلارجي��ة، عج��زا مالي��ًا بلغ 561 ملي��ون دينار 
خالل الت�س��عة �س��هور ا لوىل من عام 2014 مقارنة بعجز مايل بلغ 
742 مليون دينار خالل نف�س الفرة من عام  2013 . اما يف جمال 
املديوني��ة العام��ة ، فق��د ارتفع ر�سيد الدين العام الداخلي يف نهاية 
ايل��ول  2014 ع��ن م�س��تواه  يف نهاي��ة ع��ام 2013 مبق��دار 654 ملي��ون 
دينار ليبلغ 12.516 مليون دينار، اأما فيما يتعلق بالدين اخلارجي 
فق��د ارتف��ع  الر�سي��د القائ��م  مبق��دار 735 ملي��ون دين��ار لي�سل  اإىل 
7970 ملي��ون دين��ار، وق��د بلغ��ت ن�س��بة  �س��ايف الدين الع��ام الداخلي 
واخلارج��ي 80 % م��ن الن��اجت املحلي الإجمايل يف نهاية ايلول 2014 

وهي مماثلة للن�س��بة املتحققة يف نهاية عام 2013.

ر�سي��د  ارتف��ع  فق��د  وامل�س��ريف  النق��دي  بالقط��اع  يتعل��ق  وفيم��ا 
الحتياطيات الأجنبية لدى البنك املركزي يف نهاية الع�سرة �سهور 
ملي��ون دولر)%18.4(  ع��ام 2014 مبق��دار 2.208  م��ن  الوىل 
ع��ن م�س��تواه امل�س��جل يف نهاي��ة ع��ام 2013 ليبل��غ 14.213 ملي��ون 
دولر. كم��ا ارتف��ع ر�سي��د اجم��ايل الودائ��ع ل��دى البن��وك املرخ�س��ة 
نهاي��ة الع�س��رة �س��هور الوىل م��ن ع��ام 2014 مبق��دار 2.384 مليون 
دينارا ) 8.6%(مقارنة مب�ستواه امل�سجل يف نهاية عام 2013 ليبلغ 

29.977 ملي��ون دين��ار.

وق��د ارتف��ع عج��ز املي��زان التج��اري بن�س��بة  1.9 % لي�س��ل اإىل 
7.650 ملي��ون دين��ار وذل��ك مقارن��ة بالف��رة املماثل��ة م��ن الع��ام 
ال�س��ابق  وت�س��ر البيان��ات الأولي��ة خ��الل الع�س��رة �س��هور الوىل م��ن 
ع��ام  2014 اإىل ارتف��اع مقبو�س��ات ال�س��فر بن�س��بة 7.4% وارتف��اع 
الردني��ني  حتوي��الت  لرتف��اع  ا�ساف��ة   %3.9 بن�س��بة  مدفوعات��ه 

 .%2.5 بن�س��بة  اخل��ارج  يف  العامل��ني 

املرك��زي يف  البن��ك  ا�س��تمر  النقدي��ة،  �س��ة  ال�س��يا  وعل��ى �سعي��د 
�سيا�س��ته الرامي��ة  اإىل تعزي��ز ال�س��تقرار النق��دي  وا ل�س��يطرة عل��ى    
الت�سخ��م وتعزي��ز جاذبي��ة املدخ��رات املح��ررة بالعمل��ة املحلي��ة م��ن 
خالل اإدارته  لهيكل ا�س��عار الفائدة املحلية وتعزيز جاذبية  العملة 
املحلي��ة. كم��ا عم��ل البن��ك املرك��زي الأردين على تعزي��ز رقابته على 
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اجلهاز امل�سريف الذي اأظهر حت�س��نا ملحوظا يف م�س��تويات املالءة 
املالي��ة وال�س��يولة والربحي��ة  �سم��ن بيئ��ة م�سرفي��ة اأك��ر انفتاح��ًا 

وحتررًا.

نشاطات البنك

تق��دمي  عل��ى  التاأ�سي���س  بداي��ات  ومن��ذ  البن��ك  اإدارة  حر�س��ت 
جمموع��ة �س��املة ومتكامل��ة م��ن املنتج��ات واخلدم��ات امل�سرفي��ة 
الإ�س��المية املوجه��ة لالأف��راد م��ن خ��الل فروع��ه املنت�س��رة يف كاف��ة 

اأنح��اء اململك��ة يذك��ر منه��ا:

وبالعم��الت  الأردين  بالدين��ار  واحل�س��ابات  الودائ��ع  قب��ول   -
الأجنبي��ة م��ن خ��الل: ح�س��ابات الودائ��ع باأنواعه��ا، وح�س��ابات 

املخ�س���س. وال�س��تثمار  امل�س��رك،  وال�س��تثمار  التوف��ر 

- التموي��ل املبا�س��ر للعم��الء يف جم��الت: بي��وع املرابح��ة وامل�س��اومة 
وال�س��ت�سناع وال�س��رف، والإج��ارة بنوعيه��ا الت�س��غيلية واملنتهي��ة 

بالتملي��ك، وامل�س��اركة وامل�سارب��ة، ووكالت ال�س��تثمار.

- بي��ع و�س��راء العم��الت الأجنبي��ة واحل��والت املالي��ة ال�س��ادرة 
وال��واردة و�سنادي��ق الأمان��ات وتلق��ي اكتت��اب ال�س��ركات وغره��ا.

ومل يغف��ل البن��ك ع��ن تق��دمي باق��ة م��ن املنتج��ات واأدوات ال�س��تثمار 
الإ�س��المية التي تلبي متطلبات و احتياجات قطاع ال�س��ركات والتي 
منه��ا: بي��وع املرابح��ة وامل�س��اومة وال�س��ت�سناع، والإج��ارة املنتهي��ة 
بالتملي��ك، وامل�س��اركة وامل�سارب��ة، واعتم��ادات امل�س��اركة واملرابح��ة، 
واحل��والت، ووكالت ال�س��تثمار والبوال���س وخطاب��ات ال�سم��ان 

والكف��الت باأنواعه��ا.

المركز التنافسي للبنك

ال�س��وق  اأج��ل ال�س��تئثار بح�س��ة م��ن  البن��ك جاه��دًا م��ن  يعم��ل 
تتنا�س��ب وحج��م راأ�س��ماله وقدرات��ه الفني��ة والإداري��ة واملالي��ة، واأن 
يتب��واأ مكان��ًا مرموق��ًا ب��ني البن��وك الإ�س��المية يف العامل��ني العرب��ي 
والإ�سالمي، فقد بلغت ح�سة ودائع العمالء ما قيمته  4.89% من 
اإجم��ايل ودائ��ع القط��اع امل�س��ريف الأردين نهاية 2014 وبلغت ن�س��بة 
الت�س��هيالت املبا�س��رة 4.22% م��ن اجم��ايل الت�س��هيالت يف القط��اع 
امل�س��ريف الأردين، كم��ا بلغت ن�س��بة موجودات��ه 3.91% من اإجمايل 

موج��ودات القط��اع امل�س��ريف.

العمالء الرئيسيون

اإن حمفظ��ة البن��ك موزع��ة ول يعتم��د البن��ك عل��ى عم��الء رئي�س��يني 
)حملي��ًا اأو خارجيًا(.

االمتيازات الحكومية والقرارات الصادرة عن 
الحكومة و/أو المنظمات الدولية

�س��ادرة  ق��رارات  اأو  حكومي��ة  امتي��ازات  ب��اأي  البن��ك  يتمت��ع  ل 
ع��ن احلكوم��ة و/ اأو املنظم��ات الدولي��ة ذات اأث��ر م��ادي عل��ى عم��ل 
البنك اأو قدرته التناف�س��ية بناًء على ما ن�ست عليه املادة )4( من 

حجم االستثمار الرأسمالي

حجم ال�ستثمار الراأ�سمايل

100.000.000 ديناريبلغ راأ�س املال امل�سرح به

الشركات التابعة وطبيعة عملها                                                 

ل يوجد ل�سركة البنك العربي الإ�سالمي الدويل اأية �سركات تابعة.

كبار مساهمي البنك العربي اإلسالمي الدولي                                            

عدد الأ�سهما�س��م امل�ساهم

100.000.000  �سهم/دينارالبنك العربي �س م ع
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تعليم��ات الإف�س��اح واملعاير املحا�س��بية ومعاي��ر التدقيق ال�سادرة 
ع��ن جمل���س مفو�س��ي هيئ��ة الأوراق املالي��ة.

المخاطر التي يتعرض لها البنك

ل يوج��د خماط��ر تعّر���س له��ا البن��ك اأو م��ن املمك��ن اأن يتعّر���س له��ا 
خالل ال�س��نة الالحقة ولها تاأثر مادي عليه.

األثر المالي لعمليات ذات طبيعة غير 
متكررة

ليوج��د اأي اث��ر م��ايل لعملي��ات ذات طبيع��ة غ��ر متك��ررة حدث��ت 
خ��الل ال�س��نة املالي��ة ول تدخ��ل �سم��ن ن�س��اط البن��ك الرئي�س��ي.
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)االنجازات خالل عام 2014(

أوال: أهم المؤشرات المالية لعام 2014

لق��د حق��ق البن��ك العرب��ي الإ�س��المي ال��دويل جناح��ًا ملحوظ��ًا خ��الل م�س��رته ع��ر ال�س��نوات الع�س��ر املا�سي��ة، وق��د كان الأداء امل��ايل للبن��ك 
متط��ورًا ب�س��ورة م�سط��ردة. وم��ن موؤ�س��رات النج��اح امل��ايل خ��الل ع��ام 2014 مقارن��ة بال�س��نوات ال�س��ابقة ن��ورد لك��م الت��ايل:

 )بالدينار الأردين(

20102011201220132014اأهم	نتائج	العمليات	

18.885.67323.254.60230.471.87031.919.17939.552.324اإيرادات مقبو�سة مقدمًا

2.601.5053.982.3235.193.9595.418.4886.592.128العمولت الدائنة 

10.013.63415.202.07916.495.00122.511.48019.092.135�سايف الأرباح قبل ال�سريبة 

7.009.54410.641.37111.547.19915.749.44513.364.495�سايف الأرباح بعد ال�سريبة 

اأهم	بنود	امليزانية	

1.096.162.7781.127.482.5011.173.775.4211.345.244.0281.568.855.695جمموع املوجودات   

961.612.2911.103.785.9111.188.365.3521.319.555.4421.503.564.783جمموع ودائع العمالء* 

1.038.302.9611.056.576.0311.082.028.1271.266.461.765981.313.049التمويل وال�ستثمار**   

87.409.23790.134.821100.959.370116.958.757130.486.200جمموع حقوق امل�ساهمني  

100.000.000100.000.000100.000.000100.000.000100.000.000عدد الأ�سهم   

بع�ض	الن�سب	املالية	

1.2%1.7%1.4%1.3%0.9%العائد قبل ال�سريبة على املوجودات

14.6%19.2%16.3%17%8%العائد قبل ال�سريبة على حقوق امل�ساهمني

57%45%47%50%57.5%م�ساريف الت�سغيل/اإيراد الت�سغيل

8.3%8.7%8.6%8%11%حقوق امل�ساهمني/جمموع املوجودات

بنود خارج امليزانية

17.064.09222.726.06420.906.28422.410.25227.346.206اعتمادات م�ستندية

14.355.26716.990.15030.197.40031.666.79938.241.126كفالت

6.437.7077.673.0316.591.65010.305.2638.715.445قبولت

* مبا فيها ودائع العمالء )ا�ستثمار �سلعي خم�س�س(

** مبوج��ب كت��اب حماف��ظ البن��ك املرك��زي الأردين رق��م 1686/1/10 بتاري��خ 5 �س��باط 2014، مت التوق��ف ع��ن اإج��راء مرابح��ات دولي��ة 

بالدين��ار الأردين واعتب��ار اأي��ة موافق��ات �س��ابقة �س��ادرة به��ذا اخل�سو���س لغي��ه.



ا لـتـقـر يـر  ا لـ�سـنـو ي  لـلـبـنـك  ا لعـر بـــي  ا لإ �سـال مـــي  ا لـد و لــــي 201429

ثانيا: الخدمات المصرفيه

يق��دم البن��ك خدمات��ه امل�سرفي��ة لكاف��ة املتعاملني اأفرادًا و�س��ركات 
يف ظ��ل روؤي��ة ا�س��راتيجية متكامل��ة ته��دف لال�س��تقرار يف نه��ج 
تطوي��ر العم��ال بحي��ث ت�سل اخلدم��ات امل�سرفي��ة املقدمة ملختلف 
القطاع��ات القت�سادي��ة واملجتمعي��ة لتق��دمي له��م باق��ة م��ن احلل��ول 
املالي��ة تف��وق تطلعاته��م وف��ق اأعل��ى معاي��ر ج��ودة اخلدم��ه و�سم��ن 
جمموع��ة م��ن املنتج��ات امل�سرفي��ة املتنوعة وال�س��املة واملتوافقة مع 

اح��كام ال�س��ريعة ال�س��المية الغ��راء .

الخدمات المصرفية للشركات.

اإن تنمي��ة وتطوي��ر الأعم��ال وامل�س��اريع  يف اململك��ة تع��د اله��دف 
الرئي�س��ي للخدم��ات امل�سرفي��ة لل�س��ركات الت��ي يقدمه��ا البن��ك 
فم��ن خ��الل جمموعتن��ا املتكامل��ة م��ن احلل��ول املالي��ة وامل�سرفي��ة 
املتوافقة مع اأحكام ال�سريعة واملوجهة لل�سركات الكرى والتجارية 
واملوؤ�س�س��ات ال�سغ��رة واملتو�س��طة ا�س��تطعنا اأن نق��دم له��م كاف��ة 
الت�س��هيالت ل�س��تمرار ومن��و اأعماله��م  م��ن خ��الل ك��وادر مدرب��ة 
وموؤهلة قادرة على تفهم احتياجات عمالئهم ومن خالل جمموعة 
من مراكز العمال املنت�سرة يف كافة انحاء اململكة لت�سهيل التعامل 
عل��ى العم��الء بالإ�ساف��ة اإىل خدم��ات البن��ك التجاري��ة الت��ي ت�س��ل 

العمي��ل بق��ارات الع��امل اخلم���س م��ن خ��الل �س��بكة مرا�س��لينا.

وا�س��تمرارا لر�س��الة البن��ك التنموي��ة فق��د رك��ز جه��وده عل��ى قط��اع 
املوؤ�س�س��ات ال�سغ��رة واملتو�س��طة واملتناهي��ة ال�سغ��ر م��ن خ��الل 
اتفاقي��ات م��ع اأط��راف حملي��ة ودولي��ة تعن��ى بدع��م  ه��ذه ال�س��ريحة 
م��ن املوؤ�س�س��ات فق��د مت توقي��ع اتفاقي��ة وكال��ة ال�س��تثمار م��ع البن��ك 
املرك��زي الأردين لدع��م متوي��الت امل�س��اريع  MSMEs )ال�سن��دوق 
العرب��ي( ومت تو�س��يع برنام��ج »كفال��ة« بالتعاون مع ال�س��ركة الأردنية 
ل�سم��ان القرو���س م��ن خ��الل اتفاقي��ة خا�س��ة لتموي��ل القطاع��ات 
الطبي��ة )َج��ّدد(، وللو�س��ول اإىل اأك��ر �س��ريحة ممكن��ة م��ن العم��الء 
مت توقي��ع اتفاقي��ات جدي��دة م��ع ال�س��ركة الأردني��ة ل�سم��ان القرو�س 
لكفال��ة متوي��الت القطاع ال�سناع��ي واخلدمات ولتمويالت الإجارة 
املنتهي��ة بالتملي��ك بحي��ث اأ�سبح��ت مظل��ة برنام��ج »كفال��ة« تغط��ي 
متوي��الت بقيم��ة 550 األ��ف دين��ار ب��دل من 70 األ��ف دينار فقط عند 
اإط��الق الرنام��ج ع��ام 2012. ومت اط��الق منتج��ات جدي��دة  منه��ا 
منت��ج »َج��ّدد« لتموي��ل العي��ادات الطبي��ة  واملخت��رات وال�سيدليات.  

الخدمات المصرفية لألفراد 

التن��وع  ب��ني  م��ا  جتم��ع  لالأف��راد  امل�سرفي��ة  البن��ك  خدم��ات  اإن 
والبت��كار و مواكب��ة احتياج��ات عمالئن��ا وتطلعاته��م يف املنتج��ات 
املحل��ي  ال�س��وق  احتياج��ات  يغط��ي  ومب��ا   ، املقدم��ة  واخلدم��ات 
املتنامي��ة.  ي�س��ع البن��ك يف اأوىل اهتمامات��ه توف��ر اخلدم��ة عالي��ة 

امل�س��توى ، والت��ي توث��ق عالقتن��ا م��ع عمالئن��ا، ومتنحه��م خدم��ات 
فري��دة �سم��ن باق��ة رفيع��ة امل�س��توى م��ن احلل��ول املالي��ة املتوافقة مع 

ال�س��ريعة تت�س��م بالدق��ة واملرون��ة.

قنوات خدمة العمالء:

ا�س��تمر البن��ك يف النت�س��ار لإي�س��ال خدمات��ه امل�سرفي��ة  لعمالئ��ه 
يف كاف��ة مناط��ق اململك��ة حي��ث مت خ��الل ع��ام 2014 افتت��اح ف��روع 
جدي��دة يف كل م��ن  �س��ارع اخلال��دي يف حماف��ظ العا�سم��ة و موؤت��ة 
يف حمافظ��ة الك��رك و حمافظ��ة مع��ان وتغطي فروع البنك الأربعون 
حالي��ا كاف��ة حمافظ��ات اململك��ة  وي�س��عى البن��ك خ��الل ع��ام  2015 
اإىل ال�س��تمرار يف افتت��اح ف��روع جدي��دة  به��دف ا�س��تكمال اخلط��ة 
ال�س��راتيجية الهادف��ة اإىل تق��دمي  اأف�س��ل اخلدم��ات وال��و �س��ول 
اإىل خمتل��ف فئ��ات املتعامل��ني م��ن خ��الل الف��روع  ذات الطاب��ع 
الع�سري  والتي تعك�س �سورة البنك. كما قام البنك بتو�سعة �سبكة 
ال�سراف��ات الآلي��ة لي�س��ل عدده��ا اإىل 51 �سراف��ا تغط��ي معظ��م 
مناط��ق اململك��ة للت�س��هيل على العمالء ال��و �سول اإىل خدمات البنك 
ب��ال �ساف��ة اإىل اقام��ة حمط��ات بي��ع خارجي��ة يف املراك��ز التجاري��ة 
وال�س��ركات الك��رى ت�س��هيال عل��ى العم��الء للح�س��ول عل��ى خدم��ات 

البن��ك وتلبي��ة متطلباته��م يف اماك��ن تواجده��م.

وا�س��تمر مرك��ز اخلدم��ة الهاتفي��ة بهويت��ه اجلدي��دة حت��ت  ا�س��م 
“مرك��ز العرب��ي ال �س��المي للخدم��ة الهاتفي��ة”  بتق��دمي خدم��ات 

ال �ستف�س��ارات وامل�س��اعدة لعم��الء البن��ك م��ن خ��الل تطبيق اأحدث 
املمار�س��ات العاملي��ة يف انظم��ة مراك��ز اخلدم��ة الهاتفي��ة والركي��ز 
عل��ى تطوي��ر موظف��ي مرك��ز اخلدمة الهاتفية م��ن خالل     الدورات 
التدريبي��ة املتخ�س�س��ة ومراقب��ة الأداء ل�سم��ان ج��ودة اخلدم��ة 
املقدم��ة واملعرف��ة امل�سرفي��ة املطلوب��ة وتق��دمي اخلدم��ات ط��وال 
اأي��ام الأ�س��بوع وخ��الل العط��ل ال��ر �س��مية.ولتقدمي اخلدم��ة للعم��الء 
عل��ى م��دار ال�س��اعة ويف اأي م��كان يتواج��دون في��ه فاإن قن��وات البنك 
امل�سرفي��ة الإلكروني��ة تتي��ح لعم��الء البن��ك اإجن��از العدي��د م��ن 
املعام��الت امل�سرفي��ة يف اأي وق��ت وم��ن اأي م��كان مبنته��ى ال�س��هولة 

والأم��ان .

املنتجات واحلمالت الت�سويقية:

اأف�س��ل اخلدم��ات امل�سرفي��ة املبتك��رة الت��ي تلب��ي  يق��دم البن��ك 
احتياجات عمالئه املتنوعة وتواكب تطلعاتهم يف ظل تنامي الطلب 
عل��ى املنتج��ات امل�سرفي��ة املتوافق��ة م��ع  اأح��كام ال�س��ريعة    والت��ي 
تغطي منتجات التمويل ال�سخ�سي، ال�سكني ، وال�سيارات بالإ�سافة 
اإىل منتج��ات احل�س��ابات واإدارة ال�س��يولة الت��ي ت�س��اهم ب�س��كل فع��ال 

بت�س��هيل احلي��اة املالي��ة للعمالء. 
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 تو�س��يع �س��بكة املوردي��ن املعتمدي��ن م��ن �سم��ن برنام��ج “التق�س��يط 
بال�س��عر النق��دي” ب�سيغ��ة اجلعالة من خ��الل اإ �سافة موردين جدد 
لتغطي��ة احتياج��ات العم��الء املتزاي��دة لع��الج ال�س��نان  ومتوي��ل 
الر�س��وم اجلامعي��ة  بالإ�ساف��ة اىل التو�س��ع يف  تق�س��يط الأجه��زة 
الكهربائية والإلكرونية وملدة ت�سل اإىل 24 �سهرًا وتق�سيط رحالت 
احل��ج والعم��رة بالتع��اون م��ع كب��ار م��زودي خدم��ات احل��ج والعم��رة 

عل��ى م�س��توى اململكة.

وللت�س��هيل عل��ى العم��الء خ��الل منا�س��بات عدي��دة فق��د مت ط��رح 
منت��ج  �س��لة رم�س��ان خ��الل �س��هر اخل��ر  بالتع��اون م��ع �س��امح م��ول 
)اأك��ر جمموع��ة جتزئ��ة حملي��ة(  بالإ�ساف��ة اإىل حملة كاأ���س العامل 
وبه��دف  اململك��ة  يف  العامل��ني   BeIN sports وكالء  م��ع   2014
تق��دمي منتج��ات تتنا�س��ب م��ع كاف��ة الفئ��ات العمري��ة مت تنفي��ذ حملة 
التق�س��يط بال�س��عر النق��دي لهوات��ف IPhone 6 بالتع����اون م�����ع 
Smart Buy  بال�ساف��ة اىل امل�س��اركة يف حمل��ة كرنف��ال الت�س��وق 

العامل��ي م��ع لي��درز، و للع��ام الثال��ث عل��ى الت��وايل مت اط��الق حمل��ة 
تق�س��يط ا ل�ساح��ي خ��الل ف��رة عي��د الأ�سح��ى لتخفي��ف العب��اء 

املادي��ة عل��ى العم��الء.

وا�س��تمرارا لتفاقي��ة التع��اون م��ع ال�س��ركة الأوىل للتاأم��ني لغاي��ات 
تق��دمي خدم��ات التاأم��ني لعمالء البنك مت زيادة عدد نقاط اخلدمة 
الت��ي ت��دار م��ن قب��ل ال�س��ركة داخ��ل الف��روع وب�س��كل م�س��تقل ع��ن 
خدم��ات ومنتج��ات البن��ك، وق��د �س��اهمت ه��ذه النق��اط يف ت�س��ريع 
خدمة العميل يف ح�سوله على خدمات التامني بال�سكل الذي يوفر 
عل��ى العمي��ل الوق��ت وت�س��عى ال�س��ركة لزي��ادة ع��دد نق��اط اخلدم��ة 

خ��الل ع��ام 2015 .
الرعايات الإعالمية:

وللو�س��ول اإىل جمهورن��ا ع��ر و�س��ائل الع��الم املرئ��ي وامل�س��موع ق��ام 
البنك برعاية العديد من الرامج  التلفزيونية والإذاعية وكان من 
اأبرزه��ا حمل��ة »عم��رة العم��ر 8« بالتع��اون م��ع اإذاع��ة حي��اة اإف اإم 
الت��ي �س��رت قواف��ل اإىل الدي��ار املقد�س��ة انطالق��ا م��ن مق��ر الإدارة 
العامة للبنك وبرنامج »جواب ع ال�APP خالل �س��هر رم�سان الذي 
�سكل انطالق جديدة للبنك من خالل التفاعل مع �سبكات التوا�سل 
الجتماع��ي وو�س��ل ع��دد املتابع��ني واملتفاعل��ني له��ذا الرنام��ج اأكر 
م��ن رب��ع ملي��ون متابع وقد قام البن��ك بتقدمي جمموعة من اجلوائز 
�س��اهمت يف الروي��ج ملنتج��ات وخدم��ات البن��ك وت�س��جيع املتفاعلني 
على زيارة فروع البنك وبرنامج اقت�سادنا حياة الذي قدما طرحًا 
جدي��دًا للتوعي��ة يف امل�سرفي��ة الإ�س��المية  م��ن خ��الل حم��اورة ع��دد 
كب��ر م��ن املتخ�س�س��ني يف التمويل ال�س��المي يف اململك��ة وخارجها 
كم��ا ا�س��تمرت رعاي��ة البن��ك للرام��ج والفقرات الإذاعي��ة التي تبث 
عل��ى اإذاع��ة الق��راآن الك��رمي وق��د البن��ك ولأول م��رة رعاي��ة لرنام��ج 

عل��ى قن��اة اق��راأ الف�سائي��ة الت��ي تغطي براجمها كاف��ة القارات حول 
الع��امل به��دف الو�س��ول اإىل اأك��ر �س��ريحة م��ن العم��الء امل�س��تهدفني 

وبالأخ���س الأردني��ني املغربني .

ثالثًا: الموارد البشرية

تلت��زم اإدارة امل��وارد الب�س��رية بدع��م وت�س��هيل تطبي��ق التوجه��ات 
وتهيئ��ة  والأنظم��ة واخلدم��ات،  الب�س��رية  للم��وارد  ال�س��راتيجية 

حمي��ط عم��ل حي��وي ومتج��دد للموظف��ني.

بل��غ ع��دد املوظف��ني يف البن��ك )795( موظف��ًا يف نهاي��ة ع��ام 2014  
ي�س��كل حملة ال�س��هادات اجلامعية )75%( منهم، وهذا العدد قابل 
للزي��ادة يف �س��وء ازدي��اد حج��م العم��ل ل��دى الف��روع القائم��ة حالي��ًا 
وعدد الفروع التي �سيتم افتتاحها م�ستقباًل. كما قام البنك بتمويل 
بعث��ات درا�س��ية لبع���س موظفي��ه الطموح��ني الذي��ن يتطلع��ون لبن��اء 
م�س��تقبلهم املهن��ي للح�سول على درج��ات علمية خمتلفة )الدبلوم، 
البكالوريو�س، املاج�ستر، الدكتوراه( يف جمالت التمويل والإدارة 

وال�سرفة الإ�س��المية.

»ه��ذا وق��د عق��دت اإدارة امل��وارد الب�س��رية يف البن��ك م��ا جمموع��ه   
داخلي��ًا  برناجم��ًا  عل��ى )95(  ي�س��مل  تدريبي��ًا  برناجم��ًا   )209(
و)114( برنامج خارجي، �سارك فيه )1.773( متدرب ومتدربة، 
)1.588( مت��درب داخل��ي، و )185( مت��درب خارجي، ان�سبت يف 

خمتل��ف جم��الت العم��ل م�سرفي��ًا واإداري��ًا.«

رابعًا: ادارة أنظمة المعلومات

اأول��ت ادارة البن��ك العرب��ي ال�س��المي ال��دويل الأهمي��ة الالزم��ة 
لتطوير ودعم ادارة اأنظمة املعلومات موؤكدة على اأهمية ا�س��تخدام 
التكنولوجي��ا احلديث��ة واملتط��ورة للمحافظ��ة عل��ى مرك��ز البن��ك 
املتق��دم يف ال�س��وق الأردين وفت��ح اأب��واب جدي��دة لتق��دمي اأف�س��ل 
اخلدم��ات لعم��الء البن��ك م��ن خ��الل تطوي��ر البني��ة التحتي��ة لإدارة 
اأنظم��ة املعلوم��ات لتتواك��ب وتتما�س��ى م��ع خط��ة البن��ك اخلم�س��ية 
بهدف رفع الكفاءة وتقنني امل�ساريف الت�س��غيلية مع ال�س��تمرار يف 

التطوي��ر والتو�س��ع والنت�س��ار.

والنت�س��ار،  والتو�س��ع  التط��ور  يف  البن��ك  ملنهجي��ة  وا�س��تمرارا 
عمل��ت ادارة اأنظم��ة املعلوم��ات عل��ى حتقي��ق جمموعة م��ن الأهداف 
ال�س��راتيجية غاي��ة يف الأهمي��ة انعك�س��ت نتائجه��ا ايجابي��ا عل��ى 
م�س��توى اخلدم��ات البنكي��ة الت��ي يقدمه��ا البن��ك لعمالئ��ه الك��رام 
وذل��ك متا�س��يا م��ع اخلط��ط ال�س��راتيجية للبن��ك والت��ي ته��دف يف 
جممله��ا اىل بن��اء بيئ��ة عم��ل حديث��ة ومتط��ورة با�س��تخدام اأح��دث 

اأن��واع التكنولوجي��ا وا�س��تغاللها بال�س��كل الأمث��ل .
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وا�س��تنادا اىل حقيق��ة واأهمي��ة العم��ل امل�س��رك ، فق��د قام��ت ادارة 
اأنظم��ة املعلوم��ات بالتع��اون والتن�س��يق م��ع كاف��ة قطاع��ات البن��ك 
املختلفة بتطبيق جمموعة كبرة من التطبيقات البنكية واحل�سول 
على �س��هادات امتثال خمتلفة كمتطلب للبنك املركزي اأو متطلبات 
 FATCA و PCI دولية وعلى راأ�سها �سهادة المتثال ملعاير البطاقات
بالإ�ساف��ة اىل تطبي��ق جمموع��ة م��ن الأنظم��ة اخلدمي��ة لق��ت ر�س��ا 
العم��الء وم��ن اأهمه��ا خدم��ات ت�س��ديد الفوات��ر م��ن خ��الل نظ��ام 
e-Fawateer وتد�س��ني مرك��ز خدم��ة العم��الء م��ن خ��الل منظوم��ة 

  IP Telephony س��بكة هاتفي��ة جدي��دة تعتم��د عل��ى تكنولوجي��ا�
والت��ي مت تطبيقه��ا يف جمي��ع ف��روع البن��ك بالإ�ساف��ة اىل خدم��ة 
البن��ك الناط��ق اجلدي��دة والتي �س��يتم تفعيلها لكاف��ة عمالئنا مطلع 

الع��ام القادم.

  كم��ا مت اأي�س��ا تطبي��ق جمموع��ة م��ن الأنظم��ة الداخلي��ة ومنه��ا 
وحتدي��ث   EMV بطاق��ات  وطباع��ة  اللكروني��ة  الأر�س��فة  نظ��ام 
اأنظم��ة الت�س��غيل عل��ى اأجه��زة الكمبيوتر الرئي�س��ية ويف نف���س الوقت 
اأول��ت ادارة اأنظم��ة املعلوم��ات الأهمي��ة الالزم��ة لتعزي��ز النواح��ي 
الأمنية ورفدها باأحدث التجهيزات ل�سمان اأعلى م�س��تويات الأمن 
املعلومات��ي وتعزي��ز ال�سواب��ط الأمني��ة ملن��ع الخراق��ات م��ن خ��الل 
اغ��الق الفج��وات والثغ��رات با�س��تخدام اأح��دث التطبيق��ات العاملي��ة 

يف ه��ذا املج��ال. 

كم��ا اأول��ت ادارة اأنظم��ة املعلوم��ات الأهمي��ة الق�س��وى يف تطبي��ق 
مب��داأ ا�س��تمرارية العم��ل وذل��ك بتاأم��ني دميوم��ة العم��ل عل��ى �س��بكة 
الت�سالت الرئي�سية والحتياطية وعمل املراجعات الدورية للتاأكد 
م��ن �س��المة جتهي��زات ونط��اق عم��ل املوق��ع البديل ومرك��ز الطوارئ 
يف فرعن��ا يف الزرق��اء ل�سم��ان ا�س��تمرارية اخلدم��ة واملحافظة على 
بيان��ات البن��ك ويف ظ��ل ه��ذه التوجه��ات والتطلع��ات، تلت��زم ادارة 
اأنظم��ة املعلوم��ات باأعل��ى معاي��ر اللت��زام بال�سيا�س��ات والجراءات 
وال�سوابط الرقابية للمحافظة على م�س��توى اخلدمة و�س��المة بيئة 
العم��ل وتق��دمي خدم��ات الدع��م الفني واللوج�س��تي مبنتهى احلرفية 

واجلودة.

نتطل��ع خ��الل الع��ام الق��ادم مب�س��يئة اهلل تع��اىل اىل ال�س��تمرار 
يف تطوي��ر البني��ة التحتي��ة والت��ي تعت��ر الركي��زة الأ�سا�س��ية للحداثة 
والتط��ور حي��ث �س��يتم حتدي��ث اأنظم��ة وتطبيق��ات البن��ك املركزي��ة 
وحتدي��ث اأجه��زة الكمبيوت��ر املركزي��ة ورفده��ا بتجهي��زات حديث��ة 
جدا بالتعاون مع كرى ال�سركات املتخ�س�سة يف هذا املجال وذلك 
لتحقي��ق امل��وازاة املتكامل��ة بني خط��ط وتطلع��ات الدارة وما يقابلها 
م��ن تطوي��ر عل��ى امل�س��توى الفن��ي ت�س��مح للبن��ك بالتو�س��ع والنت�س��ار 
تطلع��ات  وتلب��ي  املن�س��ود  التط��ور  وتواك��ب  واجلغ��رايف  اخلدم��ي 
وتوجه��ات البن��ك املرك��زي الأردين يف حتدي��ث النظ��ام امل�س��ريف 
الأردين ورف��ده بخدم��ات بنكي��ة متط��ورة و�س��نعمل ب��اإذن اهلل تع��اىل 

عل��ى حتقي��ق ه��ذه الأه��داف �سم��ن خط��ة عم��ل مدرو�س��ة ومتط��ورة 
حت��ت مظل��ة قط��اع الدع��م.

خامسا: الوعي المصرفي االسالمي 

حر���س البن��ك عل��ى امل�س��اركة الإيجابي��ة والفاعل��ة يف ع��دد م��ن 
اللقاءات واملوؤمترات املحلية ،وتقدمي اأوراق عمل يف بع�سها،  حيث 
لّب��ى البن��ك خ��الل ع��ام 2014  دعوات عدد م��ن اجلامعات الأردنية 
امل�س��ريف  العم��ل  اأ�س���س  ح��ول  حما�س��رات  وال��وزرات  لإلق��اء   ،
الإ�س��المي وجترب��ة البن��ك العرب��ي الإ�س��المي ال��دويل ودور البن��وك 
اىل  بالإ�ساف��ه   ، وغره��ا  والتنمي��ة  ال�س��تثمار  يف  الإ�س��المية 
دع��م الفعالي��ات والأن�س��طة الت��ي تنم��ي وتع��زز اجلان��ب التثقيف��ي 
بالإقت�س��اد الإ�س��المي وامل�سرفي��ة الإ�س��المية تطبيق��ًا لر�س��الته 
يف ن�س��ر امل�سرفي��ة الإ�س��المية ، حي��ث حر���س البن��ك عل��ى تنظي��م  
الكثر من احللقات واحلوارات النقا�س��ية املتخ�س�سه حول اأدوات 
الإ�س��تثمار يف امل�س��ارف الإ�س��المية حي��ث ته��دف اإىل اإثراء معارف 
وخ��رات امل�س��اركني واإبقاوؤه��م عل��ى اإط��الع م�س��تمر مب��ا ي�س��تجد يف 
حقل امل�سرفية الإ�س��المية والأراء ال�س��رعية الفقهية املختلفه التي 

جتي��ب عل��ى م�س��ائل امل�سرفي��ة الإ�س��المية امل�س��تجدة .

سادسا: المسؤولية اإلجتماعية وخدمة المجتمع 
المحلي وحماية البيئة

اإنطالق��ًا م��ن اإلت��زام البن��ك مب�س��وؤوليته الإجتماعي��ة جت��اه جمتمع��ه 
املحلي، وا�س��ل البن��ك خ��الل ع��ام 2014 اإهتمام��ه بخدم��ة املجتم��ع 
املحل��ي انطالق��ًا م��ن التزام��ه نح��و خل��ق جمتم��ع اأف�س��ل متع��اون 
ومتكاف��ل حي��ث ق��ام بامل�س��اركة بالعدي��د م��ن الفعالي��ات والأن�س��طة 
املختلف��ة الت��ي ته��دف اإىل تنمي��ة املجتم��ع املحلي اإميانًا من��ه باأهمية 
الإع��الم اله��ادف ور�س��الته ال�س��امية وامللتزم��ة، فق��د وّق��ع ع��دة 
اتفاقي��ات تع��اون اإعالمية م�س��ركة مع كل م��ن اإذاعة حياة، واإذاعة 
الق��راآن الك��رمي وع��دد م��ن املواق��ع الإلكروني��ة امللتزم��ة، لتغطي��ة 
اأح��داث وفعالي��ات البن��ك وحمالت��ه الإعالني��ة للتوا�سل م��ع املجتمع 
املحل��ي.  وانطالق��ًا م��ن اإمي��ان البن��ك العرب��ي الإ�س��المي ال��دويل 
الجتماع��ي،  التكاف��ل  ملب��ادئ  وتاأكي��دًا  الجتماعي��ة  مب�س��وؤوليته 
و�سم��ن �س��عيه لر�س��يخ مب��ادئ ر�س��الته القائم��ة عل��ى التوا�س��ل م��ع 
املجتم��ع املحل��ي يف دع��م موؤ�س�س��اته وم�س��اركتها، ق��ام البن��ك بدع��م 

العدي��د م��ن اجلمعي��ات واملوؤ�س�س��ات اخلري��ة ودور الأيت��ام .



ا لـتـقـر يـر  ا لـ�سـنـو ي  لـلـبـنـك  ا لعـر بـــي  ا لإ �سـال مـــي  ا لـد و لــــي 322014



33ا لـتـقـر يـر  ا لـ�سـنـو ي  لـلـبـنـك  ا لعـر بـــي  ا لإ �سـال مـــي  ا لـد و لــــي 2014

المؤشرات المالية وتحليلها: 

المحفظة االستثمارية )التسهيالت االئتمانية المباشرة(

بل��غ ر�سي��د حمفظ��ة التموي��ل املحلي��ة كم��ا ه��و بتاري��خ 2014/12/31 ح��وايل )819( ملي��ون دين��ار باإرتف��اع مق��داره )177( ملي��ون دين��ار ع��ن 
الع��ام املا�سي وبن�س��بة %28.

ويبني اجلدول التايل عنا�سر حمفظة متويل العمالء للفرة )2010 - 2014( والتي �سهدت منوا م�سطردًا:

)بالدينار الأردين(

20102011201220132014البن��د/ ال�سنة

234.076.283259.473.581296.146.226315.681.007382.832.411متويل املرابحة

7.416.7173.853.1463.353.7624.021.517813.354امل�ساربة

14.119.042	6.726.9727.184.5318.882.38810.914.369ال�ست�سناع 

-31.99922.29214.50611.306امل�ساركة

120.106.427190.611.473251.536.917306.723.429412.660.857الإجارة

6.226.235	1.333.679---بطاقات فيزا املق�سطة

478.923599.7851.210.9021.046.2071.185.149البيع الآجل )جعالة وم�ساومة(

535.426592.5653.996.5342.029.5801.235.038القر�س احل�سن

247.937.680213.687.620211.108.939614.706.099154.794.310ا�ستثمارات ل�سالح العمالء

421.464.542380.551.038306.867.9539.994.5727.346.653ا�ستثمارات ذاتية

163.719.548147.669.673191.424.388163.553.303135.556.109ال�ستثمار ال�سلعي املخ�س�س

17.064.09222.726.06420.906.28422.410.25227.346.206تعهدات العمالء مقابل اعتمادات م�ستندية

14.355.26716.990.15030.197.40031.666.79938.241.126تعهدات العمالء مقابل كفالت

6.437.7077.673.0316.591.65010.305.2638.715.445قبولت

تطور محفظة التمويل ( 2014-2010)
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ولقد توزعت حمفظة التمويل املحلية على القطاعات القت�سادية املختلفة كما يلي:

)بالدينار الأردين(

20102011201220132014البن��د

34.735.07055.568.05050.451.95753.526.22866.420.588 �سناعة وتعدين

11.199.52715.855.3368.893.46916.208.44617.444.105 زراع��ة

1.500.118124.610.280205.262.447280.292.814357.154.367اإن�ساءات

73.153.27773.370.87073.162.77592.388.416118.878.678 جتارة عامة

7.677.7796.077.3548.503.2947.032.3198.063.624 خدمات النقل

41.899.98654.144.49458.979.50664.614.89871.962.692متويل �سراء عقارات

34.785.06940.959.98190.183.34184.797.837124.293.094 متويل �سيارات

13.387.15382.260.24023.614.37723.630.71126.072.912متويل ال�سلع ال�ستهالكية

30.928.3419.490.76845.000.07019.298.50228.882.026اأغرا�س اأخرى

ودائع العمالء

تعت��ر ودائ��ع العم��الء م��ن م�س��ادر الأم��وال املهم��ة يف البن��ك، ولق��د حقق��ت حمفظ��ة ودائ��ع العم��الء مبختل��ف اأنواعه��ا اجلاري��ة وح�س��ابات 
��ا ي��دل على  ال�س��تثمار امل�س��رك واملخ�س���س من��وًا جي��دًا لي�س��ل جمموعه��ا اإىل )1.504( ملي��ون دين��ار وبزي���ادة 14% ع��ن الع��ام املا�س��ي، ممَّ

تزاي��د ثق��ة العم��الء بالبنك.

وقد تكونت م�سادر اأموال البنك اخلارجية كما هي بتاريخ 2014/12/31  مما يلي: 

بالدينار الأردين

1.503.564.783 ودائع العمالء

82.369 ودائع البنوك

23.318.331 التاأمينات النقدية

1.526.965.483 املجموع 

مجموع ودائع العمالء ( 2014-2010)
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ويب��ني اجل��دول الت��ايل التط��ور الإيجاب��ي يف ودائ��ع العم��الء )حت��ت الطل��ب وا�س��تثمار م�س��رك( و)ا�س��تثمار خم�س�س( ما ب��ني الأعوام 2010 
:2014 -

)بالدينار الأردين(

20102011201220132014

797.892.743956.116.238996.940.9641.156.002.1391.368.008.674ودائع العمالء  )طلب وا�ستثمار م�سرك(

163.719.548147.669.673191.424.388163.553.303135.556.109ودائع العمالء ا�ستثمار خم�س�س

961.535.0601.103.785.9111.188.365.3521.319.555.4421.503.564.783املجم����وع

تطور ودائع العمالء ( 2014-2010)









    









تطور موجودات البنك ( 2014-2011)
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األثر المالي للعمليات غير المتكررة

ل يوجد اأثر مايل لعمليات ذات طبيعة غر متكررة حدثت خالل ال�سنة املالية. 

اجلدول التال�ي يبني تطور ربحية البنك و�سايف حقوق امل�ساهمني خالل الفرة من 2010 اإىل 2014:

)بالدينار الأردين(

20102011201220132014البي��ان/ال�سنة

23.554.65830.412.63241.009.57149.550.99844.697.615الأرباح الت�سغيلية

10.013.63415.202.07916.495.00122.511.48019.092.135�سايف الأرباح قبل ال�سريبة

87.409.23790.134.821100.959.370116.958.757130.486.200�سايف حقوق امل�ساهمني

0.070.110.110.160.13ربحية ال�سهم الواحد )بعد ال�سريبة(

18.885.67323.254.60230.471.87031.919.17939.552.324اإيرادات مقبو�سة مقدمًا

�سهم البنك غر متداول يف �سوق عمان املايل

ل ي�سدر عن �سركة البنك العربي الإ�سالمي الدويل اأي اأوراق مالية

تطور العائد على الموجودات وحقوق المساهمين وربحية السهم الواحد
(2014-2010 ) 
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إيضاحات إضافية 
يحتوي هذا اجلزء من التقرير ال�س��نوي على اإي�ساحات وبيانات مالية بالإ�سافة اإىل ما جاء يف تقرير جمل���س الإدارة ويعتر جزءًا ل يتجزاأ 
من��ه وذل��ك عم��اًل مب��ا ورد يف » تعليم��ات اف�س��اح ال�س��ركات امل�س��درة واملعاي��ر املحا�س��بية ومعاي��ر التدقي��ق” ال�س��ادرة ع��ن جمل���س مفو�س��ي 

هيئة الأوراق املالية ا�س��تنادًا لأحكام املادة )12/ف( من قانون الأوراق املالية رقم )76( ل�س��نة 2002.

التحليل المالي لمركز البنك ونتائج العمليات
يلت��زم البن��ك مبعاي��ر املحا�س��بة الدولي��ة املعم��ول به��ا عل��ى اأو�س��ع نط��اق، كم��ا يلت��زم ومن��ذ الي��وم الأول ملبا�س��رته العم��ل مبعاي��ر املحا�س��بة 

واملراجع��ة للموؤ�س�س��ات املالي��ة الإ�س��المية ال�س��ادرة ع��ن هيئ��ة املحا�س��بة واملراجع��ة للموؤ�س�س��ات املالي��ة الإ�س��المية.

إيرادات االستثمار

بلغت اإيرادات ال�س��تثمار امل�س��رك كما يف 2014/12/31 ما جمموعه )62.044.491( دينار، وقد مت توزيع اإيرادات ال�س��تثمار امل�س��رك 
ح�سب النظام الأ�سا�سي للبنك وقرارات جمل�س الإدارة كما يلي: 

�سندوق مواجهة خماطر ال�ستثمار امل�سرك   :  )6.204.449( دينار
:      )20.490.759( دينار ح�سة ح�سابات عمالء ال�ستثمار امل�ست�رك  
:      )35.349.283( دينار ح�سة البن�ك من اأرباح ال�ستثمار امل�سرك  

ه��ذا، وت�س��ارك ح�س��ابات ال�س��تثمار امل�س��رك يف النتائ��ج الربحي��ة لال�س��تثمار بح�س��ب الن�س��ب املق��ررة للم�س��اركة خ��الل الع��ام احل��ايل عل��ى 
النح��و التايل:

ح�سابات لأجل بن�سبة          %90
ح�سابات التوفر بن�سبة               %50

أرباح العمليات ( 2014-2010)
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لق��د كان��ت الن�س��بة العام��ة لأرب��اح ح�س��ابات ال�س��تثمار امل�س��رك لع��ام 2014 بالدين��ار الردين ع��ن الن�س��ف الأول)3.734%( والن�س��ف 
الث��اين)3.976(%، وبال��دولر الأمريك��ي كان��ت الن�س��بة ع��ن الن�س��ف الأول )0.253%( وع��ن الن�س��ف الث��اين )%0.279(.

ويبني  اجلدول التايل تطور الن�سبة العامة لأرباح ح�سابات ال�ستثمار امل�سرك لالأعوام )2013، 2014(:

 )ن�سبة مئوية(

2013 2014

الن�سف الثاين الن�سف الأول الن�سف الثاين الن�سف الأول

دينار دولر دينار دولر دينار دولر دينار دولر

3.159 0.123 3.667 0.139 3.976 0.279 3.734 0.253
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إدارة حقوق المساهمين

 اإن اإدارة حق��وق امللكي��ة تق��ع ب�س��كل اأ�سا�س��ي عل��ى عات��ق الإدارة العلي��ا للبن��ك الت��ي تعم��ل عل��ى تنمي��ة ه��ذه الأم��وال ب�س��كل ي�سم��ن حتقي��ق عائ��ٍد 
جمٍد للم�ساهمني، وقد بلغت حقوق امل�ساهمني )130( مليون دين���ار بزي�ادة مقداره�ا )14( مليون دينار وبن�سبة )12%( باملقارنة مع العام 
ال�س��ابق، الأم��ر ال��ذي �س��يوؤدي اإىل تعزي��ز قاع��دة راأ���س امل��ال وتقوي��ة املرك��ز امل��ايل للبن��ك، ه��ذا وقد بلغت ن�س��بة جمم��وع حقوق امل�س��اهمني اإىل 

اإجم��ايل الأ�س��ول 8.3% مقارن��ًة بن�س��بة 8.7% يف عام 2013.

العموالت الدائنــة

بل��غ جمم��وع اإي��رادات العم��ولت الدائن��ة )6.592.129( دين��ار خ��الل ال�س��نة املنتهي��ة يف 2014/12/31، وقد �س��كل �سايف العمولت الدائن���ة 
15% م��ن جمم��وع �س��ايف اإي��رادات البن��ك، وي�س��مل ه��ذا البند ب�س��كل اأ�سا�س��ي العمولت الدائنة عل��ى كافة اخلدمات واملنتج��ات امل�سرفية.

إيرادات فـرق العملة

بلغ��ت اإي��رادات ف��رق العمل��ة خ��الل ال�س��نة املنتهي��ة يف 2014/12/31 م��ا جمموع��ه )1.785.941( دين��ار، وحتقق��ت اإي��رادات ف��رق العمل��ة 
ب�س��كل رئي���س من ن�س��اط عمالء البنك.

إيرادات الخدمات المصرفية األخرى

بلغ��ت اإي��رادات اخلدم��ات امل�سرفي��ة الأخ��رى خ��الل ال�س��نة املنتهي��ة يف 2014/12/31 م��ا جمموع��ه )396.572( دين��ار، وحتقق��ت ه��ذه 
الإي��رادات ب�س��كل رئي�س��ي م��ن الأج��ور املختلف��ة امل�س��توفاة عل��ى خدم��ات العم��الء.

حقوق المساهمين ( 2014-2010)
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كفاية رأس المال

تاأخ��د اإدارة البن��ك بع��ني العتب��ار متطلب��ات البن��ك املرك��زي الت��ي تتطل��ب وج��ود اأم��وال ذاتي��ة كافي��ة لتغطي��ة ن�س��بة حم��ددة م��ن املوج��ودات 
املرجح��ة ب��اأوزان خماط��ر تتنا�س��ب م��ع طبيع��ة التموي��ل املمن��وح وال�س��تثمار املبا�س��ر.

ه��ذا وق��د بلغ��ت ن�س��بة كفاي��ة راأ���س امل��ال يف البن��ك ح�س��ب قواع��د القيا���س املح��ددة م��ن جمل���س اخلدم��ات املالي��ة ال�س��المية عل��ى اأ�سا���س 
املوج��ودات املرجح��ة ب��اأوزان املخاط��ر يف نهاي��ة الع��ام 2014 م��ا يع��ادل 17.91%، يف حني اأن متطلبات البنك املركزي لكفاية راأ���س املال ت�سع 

احل��د الأدن��ى عند ن�س��بة %12.

الخطة اإلستراتيجية
ي�س��عى البن��ك دائم��ا اإىل تق��دمي كل م��ا ه��و جدي��د ومبتك��ر يف ع��امل ال�سناع��ة امل�سرفي��ة، خا�س��ة يف تق��دمي املنتج��ات املتوافق��ة م��ع اأح��كام 
ال�س��ريعة الإ�س��المية وخدم��ة العم��الء، وتطوي��ر البني��ة التحتية لتكنولوجيا املعلومات بال�س��كل الذي يعزز �سورة البن��ك كاأحد البنوك املرموقة 

يف اململكة.
ويتاب��ع البن��ك ب�س��كل حثي��ث نوعي��ة اخلدم��ة املقدم��ة للعم��الء، والركي��ز عل��ى التغذي��ة الراجع��ة املقدم��ة منه��م، حي��ث ي��درك احتياجاته��م 

وتطلعاته��م للتعام��ل م��ع البن��ك وي�س��عى يف اأن يك��ون متمي��زًا يف خدمته��م ويتج��اوز تطلعاته��م.
ا�س��تمر البن��ك يف حتقي��ق اأه��داف اخلط��ة ال�س��راتيجة و�سم��ن الأط��ار الزمن��ي املح��دد له��ا، حي��ث ق��ام بتطبيق نظ��ام ادارة خدم��ات العمالء 
يف الف��روع، كم��ا ا�س��تمر بتو�س��يع �س��بكة فروع��ه و�سرافات��ه الآلي��ة وحتدي��ث ط��رق التوا�سل مع اجلمهور حي��ث مت اطالق الهوي��ة اجلديدة ملركز 

الت�س��ال الهاتف��ي »مركز العربي ال�س��المي للخدم��ة الهاتفية«.
 Middle Ware، ويهدف البنك خالل عام 2014 اىل اإجناز م�س��اريع تهدف اىل التميز يف خدمة العمالء كتطبيق م�س��روع النظام الو�س��يط
وترقي��ة نظ��ام اخلدم��ة امل�سرفي��ة الهاتفي��ة IVR ، واإط��الق خدم��ة العم��الء املميزي��ن VIP ، اإ�ساف��ة اىل تطبي��ق م�س��روع اأنظم��ة الدف��ع الآلي��ة 

.  PCI املرتبطة بنظام املدفوعات الوطني، وتطبيق متطلبات الأمن واحلماية الألكرونية

أتعاب تدقيق حسابات واستشارات وخدمات
ال�ست�س��ارية  وللموؤ�س�س��ات  اخلارجي��ني  احل�س��ابات  ومراجع��ي  مدقق��ي  مكات��ب  ل�س��ائر  البن��ك  دفع��ه  م��ا  جمم��وع   بل��غ 

مبلغ )385.124( دينار. وفيما يلي تف�سيل لطبيعة هذه النفقات:

2014البند

30.312اأتعاب مكتب تدقيق احل�سابات الف�سلية وال�سنوية

134.832اأتعاب ق�سائية

72.000اأتعاب ا�ست�سارات �سرعية

147.980اأتعاب ا�ست�سارات اأخرى

385.124املجم�����وع
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بيان باملزايا واملكافاآت التي ح�سل عليها رئي�س واأع�ساء جمل�س الإدارة عام 2014:

)دينار اأردين(

الرواتب ال�سنوية ال�س���م
الإجمالية

بدل التنقالت
ال�سنوية

املكاآفاآت
ال�سنوية

اإجمايل
املزايا	ال�سنوية

26.4005.00031.400-�سيادة ال�سريف فار�س �سرف

18.0005.00023.000-ال�سيد حممد مو�سى داود “حممد عي�سى”

18.0005.00023.000-الدكتور اأحمد عو�س عبد احلليم

18.0005.00023.000-ال�سيد داود حممد الغول

14.4005.00019.400-ال�سيد طارق احلموري

فيما يلي ُملخ�س ملنافع )رواتب وُمكافاآت( الإدارة التنفيذية العليا للبنك:

جمموع الرواتب ال�س���م
والعالوات ال�سنوية

م�ساريف
التنقالت

نفقات ال�سفر
)ل ت�سمل الإقامة
وتذاكر ال�سفر(

الإجمايل

372.000-368.4003.600ال�سيد اإياد غ�سوب الع�سلي

167.446--167.446ال�سيد اأجمد عوين حجازي

114.897--114.897ال�سيد يو�سف علي حممود البدري

113.122--113.122الدكتور حم�سن فايز عبد ال�سالم اأبو عو�س

98.794--98.794الدكتور نايف مو�سى ح�سن ابودهيم

105.053--105.053ال�سيد طارق مو�سى �سحاده ا�سماعيل عواد

118.280--118.280ال�سيد عبا�س جمال حممد مرعي

102.412--102.412ال�سيد عاكف ح�سني حمام

106.491--106.491ال�سيد عبد الكرمي ال�سكري

78.167--78.167ال�ستاذ ح�سام الدين اأحمد �سالح

74.669--74.669ال�سيد بالل عي�سى م�سطفى

79.352--79.352ال�سيد عبد الكرمي �سمور

88.197--88.197ال�سيد �سامر حممد عمرو

81.905--81.905ال�سيد حممد ب�سار حممد منر ال�سراج
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التبرعـــــــات

ق��ام البن��ك وكج��زء م��ن اأهداف��ه العام��ة بامل�س��اهمة يف جمموع��ة متع��ددة م��ن الن�س��اطات يف بع���س املج��الت اخلري��ة والعلمي��ة والثقافي��ة 
واملهني��ة، وق��دم ترع��ات مادي��ة لع��دد م��ن اجلمعي��ات اخلري��ة وموؤ�س�س��ات النفع الع��ام بلغ��ت )275.519( دينار.  وفيما يل��ي قائمة باجلهات 

الت��ي مت الت��رع لها:

املبلغاجله��ة

160.000موؤ�س�سة اآل البيت امللكية للفكر الإ�سالمي

36.627ال�سندوق الأردين الها�سمي للتنمية الب�سرية

50.000تكية اأم علي - حملة طرود اخلر خالل �سهر رم�سان املبارك

3.000دعم املوؤ�س�سات العلمية وجمال�س البحث العلمي

10.000جمعية ال�سحة النف�سية لالأيتام واملعاقني

5.400دائرة �سريبة الأبنية وامل�سقفات/ الزرقاء

3.000بنك املالب�س

3.675جمعية العفاف اخلرية

3.817اأخرى

275.519املجموع 

العقود واالرتباطات مع أعضاء مجلس اإلدارة والجهاز التنفيذي

مل يرم البنك اأي عقود اأو ارتباطات مع اأع�ساء جمل�س الإدارة وتندرج العقود التي اأمتها البنك مع اجلهاز التنفيذي واأقاربهم حتت نطاق 
عم��ل البن��ك املعت��اد. ول توج��د اأي عق��ود ممي��زة اأو ا�س��تثنائية ت�س��تدعي الإف�س��اح بن��اء عل��ى م��ا ن�ست علي���ه امل���ادة »6« من تعليم��ات الإف�ساح 

واملعاير املحا�سبية ال�سادرة عن جمل�س مفو�سي هيئة الأوراق املالية.
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إقرار من مجلس اإلدارة

عم��ال باأح��كام الفق��رة )ه���( م��ن امل��ادة ) 4( من تعليمات الإف�ساح واملعاير املحا�س��بية ومعاير التدقيق ال�سادرة عن جمل���س مفو�سي هيئة 
الأوراق املالية فاإن جمل�س اإدارة البنك العربي الإ�سالمي الدويل �س.م.ع يقر مب�سوؤوليته عن اإعداد البيانات املالية وتوفر نظام رقابة فعال 

يف البنك. كما يقر بعدم وجود اأي اأمور جوهرية قد توؤثر على ا�ستمرارية البنك خالل ال�سنة املالية التالية.

إقرار من رئيس مجلس اإلدارة والمدير العام والمدير المالي

عم��ال باأح��كام الفق��رة )ه( م��ن امل��ادة )4( م��ن تعليم��ات اإف�س��اح ال�س��ركات امل�س��درة واملعاي��ر املحا�س��بية ومعاي��ر التدقي��ق ال�س��ادرة ع��ن 
جمل���س مفو�س��ي هيئ��ة الأوراق املالي��ة فاإنن��ا نق��ر ب�سح��ة ودق��ة واكتم��ال املعلوم��ات والبيان��ات ال��واردة يف التقري��ر.

حممد مو�سى داوود

نائب رئي�س جمل�س الدارة

عبا�س جمال مرعي

املدير املايل

اإياد غ�سوب الع�سلي

املدير العام

ال�سريف فار�س عبداحلميد �سرف

رئي�س جمل�س الدارة

ال�سريف فار�س عبداحلميد �سرف

رئي�س جمل�س الدارة
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تقرير مدقق الحسابات والبيانات المالية
عن الفترة المنتهية في ١٢/٣١/٢٠١4
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جدول المحتويات

تقرير مدقق الحسابات المستقل

قائمة المركز المالي

قائمة الدخل

قائمة الدخل الشامل 

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين

قائمة التدفقات النقدية

بيان مصادر واستخدامات أموال صندوق القرض الحسن

بيان التغيرات في االستثمارات المقيدة

بيان التغيرات في وكالة اإلستثمار المقيدة 

إيضاحات حول القوائم المالية   
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31 كانــــــــــــــــــــــــــــون الأول
20142013اإي�ضاحاملوجـــــودات

دينــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــار
4604.712.89188.130.074  نقد واأر�ضدة لدى البنك املركزي

512.151.32910.305.374  اأر�ضدة لدى بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية
6467.855.001875.873.970  ذمم البيوع املُوؤجلة والذمم الأخرى - بال�ضايف

--7  ذمم البيوع املوؤجلة من خالل قائمة الدخل
8412.660.857306.723.429  موجودات اإجارة منتهية بالتمليك - بال�ضايف

9813.3544.032.823  الإ�ضتثمارات التمويلية 
105.786.4875.488.508  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق امل�ضاهمني 

118.820.5422.521.380  موجودات مالية بالتكلفة املطفاة - بال�ضايف 
1221.727.22720.942.995  اإ�ضتثمارات يف العقارات

7.309.5903.252.442 بيان )اأ(  قرو�ض ح�ضنة - بال�ضايف 
1320.926.56019.918.174  ممتلكات ومعدات - بال�ضايف

14971.560867.677  موجودات غري ملمو�ضة - بال�ضايف
2.553.9722.152.641)20/ج(  موجودات �ضريبية موؤجلة                                               

152.566.3255.034.541  موجودات اأُخرى
1.568.855.6951.345.244.028       جمموع املوجودات

املطلوبات
1682.36911.034.918  ح�ضابات البنوك واملوؤ�ض�ضات امل�ضرفية 

17550.161.451462.198.825  ح�ضابات العمالء اجلارية 
1823.318.33124.846.545  تاأمينات نقدية

192.330.7772.156.996  خم�ض�ضات اخرى 
5.421.5336.006.510)20/اأ(  خُم�ض�ض �ضريبة الدخل
319.479184.445)20/ج(  مطلوبات �ضريبية موؤجلة

2122.078.39814.635.219  مطلوبات اأُخرى
603.712.338521.063.458       جمموع املطلوبات

حقوق اأ�شحاب ح�شابات الإ�شتثمار امل�شرتك
22817.847.223693.803.314  ح�ضابات الإ�ضتثمار امل�ضرتك  

817.847.223693.803.314      جمموع حقوق اأ�ضحاب ح�ضابات ال�ضتثمار امل�ضرتك
�ضندوق مواجهة خماطر ال�ضتثمار

2315.088.41611.941.233  �ضندوق ُمواجهة خماطر الإ�ضتثمار
231.721.5181.477.266  خم�ض�ض �ضريبة دخل �ضندوق مواجهة خماطر ال�ضتثمار

16.809.93413.418.499
حقوق امل�شاهمني 

24100.000.000100.000.000  راأ�ض املال املُكتتب به )املدفوع(
2515.418.06513.508.851  اإحتياطي قانوين

255.537.3125.537.312  اإحتياطي اختياري
25882.000882.000  اإحتياطي خماطر م�ضرفية عامة 

26593.319430.371  اإحتياطي القيمة العادلة - بال�ضايف
)3.399.777(278.055.504  الرباح املدورة )اخل�ضائر املرتاكمة(

130.486.200116.958.757  جمموع حقوق امل�ضاهمني 
1.568.855.6951.345.244.028  جمموع املطلوبات وحقوق اأ�ضحاب ح�ضابات ال�ضتثمار امل�ضرتك وحقوق امل�ضاهمني

135.556.109163.553.303  ا�ضتثمارات مقيدة - عمالء - بيان )ب(
5.500.0003.000.000  ح�ضابات الوكالة بالإ�ضتثمار - بيان )ج(

قائمـــــــــــة )أ(قائمة المركز المالي

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من رقم )1( اإىل رقم )54( جزءًا من هذه القوائم املالية وتقراأ معها ومع تقرير مدقق احل�ضابات امل�ضتقل .
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قائمــــــــة )ب(قائمة الدخل 

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من رقم )1( اإىل رقم )54( جزءًا من هذه القوائم املالية وتقراأ معها ومع تقرير مدقق احل�ضابات امل�ضتقل .

لل�ضنة املنتهية يف 31 كانون الول 

20142013اإي�ضاح

دينــــــــــــــاردينــــــــــــــار

2832.060.42534.598.706  اإيرادات البيوع املُوؤجلة 

29101.542337.897  اإيرادات ال�ضتثمارات التمويلية

-3087.581  اإيرادات موجودات مالية بالتكلفة املطفاأة

172.045)37.516(31  �ضايف )م�ضاريف( ايرادات عقارات

3229.848.07023.753.029  اإيرادات موجودات اإجارة ُمنتهية بالتمليك 

13.651)15.611(37  �ضايف )م�ضاريف( اأرباح العمالت الأجنبية

62.044.49158.875.328  اإجمايل اإيرادات ح�ضابات الإ�ضتثمار امل�ضرتك

)14.492.633()20.490.759(33  ح�ضة اأ�ضحاب ح�ضابات الإ�ضتثمار امل�ضرتك  

)5.887.533()6.204.449(23  ح�ضة �ضندوق ُمواجهة خماطر الإ�ضتثمار

3435.349.28338.495.162  ح�ضة البنك من اإيرادات ح�ضابات الإ�ضتثمار امل�ضرتك ب�ضفته ُم�ضاربًا ورب مال

35507.1123.297.566  اإيرادات البنك الذاتية

3659.098105.026/اأ  ح�ضة البنك من اإيرادات ال�ضتثمارات املقيدة ب�ضفته ُم�ضاربًا 

367.480945/ب  ح�ضة البنك من اإيرادات ال�ضتثمارات املقيدة ب�ضفته وكياًل 

371.785.9411.649.606  اأرباح العمالت الجنبية

386.592.1295.418.488  اإيرادات خدمات م�ضرفية 

39396.572584.205  اإيرادات اأُخرى

44.697.61549.550.998     اإجمايل الدخل

  امل�شروفات

4014.813.83112.957.694  نفقات املوظفني

132.244.0412.178.130 و14  ا�ضتهالكات واإطفاءات

417.545.6266.377.909  م�ضاريف اأُخرى

8292.29993.768  ا�ضتهالك موجودات اإجارة منتهية بالتمليك

162.390-12  ا�ضتهالك ا�ضتثمارات يف عقارات

6168.0004.733.267 و7  خم�ض�ضات تدين ذمم البيوع املوؤجلة 

19541.683536.360  خم�ض�ضات اأخرى

25.605.48027.039.518     اإجمايل امل�ضروفات

19.092.13522.511.480  الربح لل�ضنة قبل ال�ضريبة 

)6.762.035()5.727.640()20/ب(  �ضريبة الدخل

13.364.49515.749.445     الربح لل�ضنة

15.75/-13.37/-42  ح�ضة ال�ضهم من الربح لل�ضنة - اأ�ضا�ضي / خمف�ض
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31 كانـــــــــــــــــــــــــون الأول

20142013

دينــــــــــــــاردينــــــــــــــار

13.364.49515.749.445الربح لل�ضنة - قائمة )ب(

بنود الدخل ال�ضامل :

بنود غري قابلة للتحويل لحقًا لقائمة الدخل:

54.583-اأرباح بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق امل�ضاهمني

162.948195.359�ضايف التغري يف اإحتياطي القيمة العادلة - قائمة )د(

13.527.44315.999.387     اإجمايل الدخل ال�ضامل لل�ضنة - قائمة )د( 

قائمـــــــــة )ج(قائمة الدخل الشامل

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من رقم )1( اإىل رقم )54( جزءًا من هذه القوائم املالية وتقراأ معها ومع تقرير مدقق احل�ضابات امل�ضتقل .
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قائمـــــــــــة )د( قائمة التغيرات في حقوق المساهمين 

 اإي�ضاح  
 راأ�ض املـــــــــال 
  املُكتتـب بـــــه  
 )املــدفــــــوع( 

 احتياطـــــي  
 خمـــاطــر  

 م�ضرفية
عامة 

 احتياطــي 
القيمــــة 

  العادلة - 
بال�ضايف 

 الرباح املدورة  
 )اخل�ضائر 

املرتاكمة( * 
 الحتــيـاطــــــــــــــــات  املجمـــــــــوع 

 اختيـــــاري  قانونـــــــــــي 

 دينـــــــــار  دينـــــــــار  دينـــــــــار  دينـــــــــار  دينـــــــــار  دينـــــــــار  دينـــــــــار 

 لل�شنة املنتهية يف
31 كانون الأول 2014 

116.958.757)3.399.777(100.000.00013.508.8515.537.312882.000430.371 الر�ضيد يف بداية ال�ضنة 

13.364.49513.364.495----- الربح لل�ضنة - قائمة )ب( 

 �ضايف التغري يف اإحتياطي القيمة
162.948-162.948----26   العادلة بعد ال�ضريبة   

162.94813.364.49513.527.443---- اجمايل الدخل ال�ضامل - قائمة )ج( 

-)1.909.214(---1.909.214- املحول اإىل الحتياطيات 

100.000.00015.418.0655.537.312882.000593.3198.055.504130.486.200      الر�ضيد يف نهاية ال�ضنة 

 لل�ضنة املنتهية يف 31 كانون الأول 2013 

100.959.370)16.952.657(100.000.00011.257.7035.537.312882.000235.012 الر�ضيد يف بداية ال�ضنة 

15.749.44515.749.445----- الربح لل�ضنة - قائمة )ب( 

 اأرباح بيع موجودات مالية بالقيمة
54.58354.583-----   العادلة من خالل حقوق امل�ضاهمني 

 �ضايف التغري يف اإحتياطي القيمة
195.359-195.359----26   العادلة بعد ال�ضريبة   

195.35915.804.02815.999.387---- اجمايل الدخل ال�ضامل - قائمة )ج( 

-)2.251.148(---2.251.148- املحول اإىل الحتياطيات 

116.958.757)3.399.777(100.000.00013.508.8515.537.312882.000430.371      الر�ضيد يف نهاية ال�ضنة 

* ت�ضــمل الربــاح املــدورة مبلــغ 2.240.494 دينــار كمــا يف 31 كانــون الأول 2014 يحظــر الت�ضــرف بــه بناءًا على تعليمات البنــك املركزي الأردين ميثل 
قيمــة املوجــودات ال�ضريبيــة املوؤجلــة الذاتيــة . 

- يحظــر الت�ضــرف بر�ضيــد احتياطــي املخاطــر امل�ضرفيــة العامــة والبالــغ 882.000 دينــار كمــا يف 31 كانون الأول 2014 اإل مبوافقة م�ضــبقة من البنك 
املركزي الأردين .

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من رقم )1( اإىل رقم )54( جزءًا من هذه القوائم املالية وتقراأ معها ومع تقرير مدقق احل�ضابات امل�ضتقل .
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لل�ضنة املنتهية يف 31 كانون الأول
20142013اإي�ضاح

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــار
التدفقات النقدية من عمليات الت�شغيل :

19.092.13522.511.480  الربح قبل ال�ضريبة - قائمة )ب(
التعديالت لبنود غري نقدية :

132.244.0412.178.130 و14  ا�ضتهالكات واطفاءات
12196.338183.685  ا�ضتهالك ا�ضتثمارات عقارات

41.267.15627.194.892  ا�ضتهالك موجودات اإجارة منتهية بالتمليك 
6168.0004.733.267  خُم�ض�ض تدين ذمم بيوع موؤجلة  

236.204.4495.887.533  �ضندوق ُمواجهة خماطر الإ�ضتثمار
7.8065.863  خ�ضائر بيع ممتلكات ومعدات

19541.683536.360  خم�ض�ضات اأخرى
27.302)15.611(  تاأثري التغري يف اأ�ضعار ال�ضرف على النقد وما يف حكمه

69.705.99763.258.512     الربح قبل التغرّيات يف راأ�ض املال العامل 
)131.831.186(409.536.069   النق�ض )الزيادة( يف ذمم البيوع املُوؤجلة والذمم الأخرى 

)664.555(3.219.469   النق�ض )الزيادة( يف الإ�ضتثمارات التمويلية
)82.381.404()147.204.584(  )الزيادة( يف موجودات اإجارة منتهية بالتمليك 

)3.613.482(2.480.236  النق�ض )الزيادة( يف املوجودات الأُخرى
645.671)4.057.148(  )الزيادة( النق�ض يف قرو�ض ح�ضنة 

87.962.62770.531.456  الزيادة يف احل�ضابات اجلارية وحتت الطلب
6.566.146)1.528.214(  )النق�ض( الزيادة يف التاأمينات النقدية

7.443.1801.946.664  الزيادة يف املطلوبات الأُخرى
  �ضايف التدفقات النقدية من )الإ�ضتخدامات النقدية يف( عمليات الت�ضغيل

)75.542.178(427.557.632     قبل ال�ضرائب واملخ�ض�ضات املدفوعة 

)128.782()367.902(19  خم�ض�ضات مدفوعة
)7.140.537()8.497.847(20 و23  ال�ضريبة املدفوعة 

)82.811.497(418.691.883     �ضايف التدفقات النقدية من )الإ�ضتخدامات النقدية يف( عمليات الت�ضغيل 
التدفقات النقدية من عمليات الإ�شتثمار :

620.375)6.299.161(  )الزيادة( النق�ض يف املوجودات املالية بالتكلفة املطفاأة - بال�ضايف 
473.082-  النق�ض يف املوجودات املالية من خالل حقوق امل�ضاهمني

)1.831.526()3.021.508(  )�ضراء( ممتلكات ومعدات
5.38512.388  املتح�ضل من بيع ممتلكات ومعدات 

 - )347.991(14  )�ضراء( موجودات غري ملمو�ضة  
657.131)980.570(  )�ضراء( بيع ا�ضتثمار يف عقارات

)68.550()10.643.845(     �ضايف )الإ�ضتخدامات النقدية يف( عمليات الإ�ضتثمار
التدفق النقدي من عمليات التمويل :

124.043.90988.529.718  الزيادة يف حقوق ح�ضابات الإ�ضتثمار امل�ضرتك
124.043.90988.529.718     �ضايف التدفقات النقدية من عمليات التمويل

)27.302(15.611  تاأثري التغري يف اأ�ضعار ال�ضرف على النقد وما يف حكمه
532.107.5585.622.369     �ضايف الزيادة يف النقد وما يف حكمه

84.674.29381.778.161  النقد وما يف حكمه يف بداية ال�ضنة 
43616.781.85187.400.530     النقد وما يف حكمه يف  نهاية  ال�ضنة 

قائمـــــــــة )هـ(قائمة التدفقات النقدية 

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من رقم )1( اإىل رقم )54( جزءًا من هذه القوائم املالية وتقراأ معها ومع تقرير مدقق احل�ضابات امل�ضتقل .
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بيــــــــــان )أ(بيان مصادر واستخدامات أموال صندوق القرض الحسن

لل�ضنة املنتهية يف 31 كانون الول 

20142013

دينـــــــــاردينـــــــــار

3.144.9503.755.642ر�ضيد بداية ال�ضنة

م�ضادر اأموال ال�ضندوق من :

6.841.0489.449.659  حقوق امل�ضاهمني 

6.841.0489.449.659  جمموع م�ضادر اأموال ال�ضندوق خالل ال�ضنة

ا�ضتخدامات اأموال ال�ضندوق على :

1.312.0332.453.277  �ضلف �ضخ�ضية

9.197.9401.333.679   فيزا مق�ضطة

325.0085.052.011  قر�ض ح�ضن مقابل تدفقات م�ضمونة ل�ضالح البنك

10.834.9818.838.967  جمموع ال�ضتخدام خالل ال�ضنة

7.138.8833.144.950     الر�ضيد الإجمايل

322.390218.309  احل�ضابات اجلارية واملك�ضوفة

)110.817()151.683(  يطرح : خم�ض�ض تدين

7.309.5903.252.442     الر�ضيد يف نهاية ال�ضنة - �ضايف 
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املُرابحـــــــات
الدوليــــــــــــة

اإجـــــارة منتهيــــة 
بالتمليــــــــك 

مرابحــة حمليـة
) متويـل عقـاري(

الر�ضدة
املجمــــــــــــــوعالنقدية

لل�شنة املنتهية يف 31 كانون الول 2014

دينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــار

163.553.303-162.459.261556.000538.042  ال�ضتثمارات يف بداية ال�ضنة 

3.007.68956.636.669--53.628.980  ي�ضاف: اليداعات

)84.896.608(-)314.765()117.975()84.463.868(  يطرح : ال�ضحوبات

)59.098(-)11.549()2.019()45.530(  اأجر البنك ب�ضفته م�ضاربًا

321.843-247.95310.99462.896  ي�ضاف : اأرباح ا�ضتثمارية

131.826.796447.000274.6243.007.689135.556.109  ال�ضتثمارات يف نهاية ال�ضنة

30.215-30.215--  ايرادات مقبو�ضة مقدمًا

241.657--241.657-  خم�ض�ض ا�ضتهالك اإجارة

255.040-255.040--  خم�ض�ض خماطر ال�ضتثمار

16.071-16.071--  ايرادات للتوزيع 

542.983-241.657301.326-     املجموع 

املُرابحـــــــات
الدوليــــــــــــة

اإجـــــارة منتهيــــة 
بالتمليــــــــك 

مرابحــة حمليـة
) متويـل عقـاري(

الر�ضدة
املجمــــــــــــــوعالنقدية

لل�ضنة املنتهية يف 31 كانون الول 2013

دينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــار

191.424.388-189.832.823719.261872.304  ال�ضتثمارات يف بداية ال�ضنة 

45.168.273---45.168.273  ي�ضاف: اليداعات

)73.457.320(-)396.769()174.536()72.886.015(  يطرح : ال�ضحوبات

)105.026(-)13.999()2.525()88.502(  اأجر البنك ب�ضفته م�ضاربًا

522.988-432.68213.80076.506  ي�ضاف : اأرباح ا�ضتثمارية

163.553.303-162.459.261556.000538.042  ال�ضتثمارات يف نهاية ال�ضنة

76.336-76.336--  ايرادات مقبو�ضة مقدمًا

308.134--308.134-  خم�ض�ض ا�ضتهالك اإجارة

243.361-243.361--  خم�ض�ض خماطر ال�ضتثمار

59.130-59.130--  ايرادات للتوزيع 

686.961-308.134378.827-     املجموع 

بيــــــــــان )ب( بيان التغيرات في االستثمارات المقيدة
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بيــــــــــان )ج( بيان التغيرات في وكالة االستثمار المقيدة

املُرابحـــــــات
الدوليــــــــــــة

مرابحــــــــــة
حمليــــــــــة 

الر�ضــــــــدة
املجمــــــــــــــــــــوعالنقديـــــــــة

  لل�شنة املنتهية يف 31 كانون الول 2014

دينــــــــــــــــاردينــــــــــــــــاردينــــــــــــــــاردينــــــــــــــــار

3.000.000-2.697.160302.840  ال�ضتثمارات يف بداية ال�ضنة 

1.760.7703.436.3905.197.160-  ي�ضاف: اليداعات

)2.697.160(--)2.697.160(  يطرح : ال�ضحوبات

89.169-42.86346.306  ي�ضاف : اأرباح ا�ضتثمارية

)7.480(-)3.884()3.596(  يطرح: اأجر البنك ب�ضفته وكيال

)81.689(-)42.422()39.267(  يطرح: ح�ضة املوكل

2.063.6103.436.3905.500.000-  ال�ضتثمارات يف نهاية ال�ضنة

املُرابحـــــــات
الدوليــــــــــــة

مرابحــــــــــة
حمليــــــــــة 

الر�ضــــــــدة
املجمــــــــــــــــــــوعالنقديـــــــــة

  لل�ضنة املنتهية يف 31 كانون الول 2013

دينــــــــــــــــاردينــــــــــــــــاردينــــــــــــــــاردينــــــــــــــــار

----  ال�ضتثمارات يف بداية ال�ضنة 

3.000.000-2.697.160302.840  ي�ضاف: اليداعات

----  يطرح : ال�ضحوبات

12.924--12.924  ي�ضاف : اأرباح ا�ضتثمارية

)945(--)945(  يطرح: اأجر البنك ب�ضفته وكيال

)11.979(--)11.979(  يطرح: ح�ضة املوكل

3.000.000-2.697.160302.840  ال�ضتثمارات يف نهاية ال�ضنة
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إيضاحات حول القوائم المالية

١ - معلومات عامة
- اإنَّ البنــك العربــي الإ�ضــالمي الــدويل �ضــركة ُم�ضــاهمة عامــة اأُردنيــة مركزهــا الرئي�ضــي يف عمــان - اململكــة الأردنيــة الها�ضــمية تاأ�ض�ــض بتاريــخ 30 اآذار 

1997 مبوجب قانون ال�ضــركات رقم 22  ل�ضــنة 1997.

- يقــوم البنــك بتقــدمي جميــع الأعمــال امل�ضرفيــة واملاليــة واأعمــال ال�ضــتثمار املُنظمة وفقًا لأحكام ال�ضــريعة الإ�ضــالمية من خالل مركــزه وفروعه داخل 
اململكــة وعددهــا 40 فرعــًا، ويخ�ضــع البنك يف اأعماله لأحكام قانون البنوك النافذ .

- اإنَّ البنك العربي الإ�ضالمي الدويل مملوك بالكامل من قبل البنك العربي .

- مت اإقــرار القوائــم املاليــة مــن قبــل جمل�ــض اإدارة البنــك يف جل�ضــته رقــم )1( بتاريــخ 26 كانــون الثــاين 2015 وهــي خا�ضعــة ملُوافقــة الهيئــة العامــة 
للُم�ضــاهمني والبنــك املركــزي الأردين .

- مت اإطــالع ومراجعــة القوائــم املاليــة مــن قبــل هيئــة الرقابــة ال�ضــرعية للبنــك يف جل�ضــتها رقــم )1( بتاريــخ 25 كانــون الثــاين 2015 واأ�ضــدرت تقريرهــا 
ال�ضــرعي حولها .

٢  - أهم السياسات الُمحاسبية

أُسس إعداد القوائم المالية

- مت اإعــداد القوائــم املاليــة للبنــك وفقــًا للمعايــري ال�ضــادرة عــن هيئــة املُحا�ضــبة واملُراجعة للموؤ�ض�ضــات املالية الإ�ضــالمية ووفقًا للقوانــني املحلية النافذة 
وتعليمات البنك املركزي الأردين، ويف حال عدم وجود معايري �ضادرة عن هيئة املحا�ضبة واملراجعة للموؤ�ض�ضات املالية الإ�ضالمية تتعلق ببنود القوائم 

املالية يتم تطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية والتف�ضريات ال�ضادرة حولها مبا يتفق مع املعايري ال�ضرعية حلني �ضدور معايري اإ�ضالمية لها .

- مت اإعداد القوائم املالية وفقًا ملبداأ التكلفة التاريخية با�ضــتثناء املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق امل�ضــاهمني وذمم البيوع من خالل 
قائمة الدخل التي تظهر بالقيمة العادلة بتاريخ القوائم املالية.

اإنَّ الدينار الأُردين هو عملة اإظهار القوائم املالية والذي مُيثل العملة الرئي�ضية للبنك .  -

-  بنــاًء علــى قــرار جمل�ــض الإدارة واملنعقــد بتاريــخ 21 ايــار 2013 اتبــع البنــك مبــداأ خلــط اأمــوال اأ�ضحــاب حقــوق امللكيــة مــع اأمــوال اأ�ضحــاب ودائــع 
الإ�ضــتثمار امل�ضــرتك اإعتبــارًا مــن بدايــة �ضــهر اأيــار 2013 ، مــع الإبقــاء علــى الإ�ضــتثمارات املمولــة مــن امــوال اأ�ضحاب حقــوق امللكية )الذاتيــة( القائمة 

حلــني ا�ضــتحقاقها .

-  ُيراعى تخفي�ض مبالغ من �ضندوق ُمواجهة خماطر الإ�ضتثمار لتغطية التدين يف حت�ضيل الذمم والتمويالت والتدين يف ال�ضتثمارات العقارية واأية 
لة من ح�ضابات الإ�ضتثمارات امل�ضرتك. ا�ضتثمارات اأخرى املُموَّ

-  يحظر الت�ضرف باحتياطي املخاطر امل�ضرفية العامة اإل مبوافقة م�ضبقة من البنك املركزي الأردين .

-  يقــوم البنــك باإ�ضــتثمار اأمــوال �ضنــدوق مواجهــة خماطــر الإ�ضــتثمار والعائــد املتحقق من هذه املبالغ يتم اإدراجه �ضمن اأرباح الوعاء الإ�ضــتثماري ويتم 
توزيعه ح�ضب الن�ضب املحددة لتوزيع الربح .

-  اإن ال�ضيا�ضــات املحا�ضــبية املتبعــة يف اإعــداد القوائــم املاليــة لل�ضــنة املنتيهــة يف 31 كانــون الأول 2014 متماثلــة مع ال�ضيا�ضــات التــي مت اتباعها يف اإعداد 
القوائم املالية لل�ضنة املنتهية يف 31 كانون الول 2013.
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معلومات القطاعات

-  قطــاع الأعمــال مُيثــل جمموعــة مــن املوجــودات والعمليــات التــي ت�ضــرتك معــًا يف تقــدمي منتجــات اأو خدمــات خا�ضعــة ملخاطــر وعوائــد تختلــف عن تلك 
املُتعلقــة بقطاعــات اأعمــال اأُخــرى والتــي يتــم قيا�ضــها وفقــًا للتقاريــر التي يتم ا�ضــتعمالها من قبل املدير التنفيــذي و�ضانع القرار الرئي�ضــي لدى البنك.

-  القطــاع اجلغــرايف يرتبــط يف تقــدمي منتجــات اأو خدمــات يف بيئــة اإقت�ضادية حُمــّددة خا�ضعة ملخاطر وعوائد تختلف عن تلك املُتعلقة بقطاعات تعمل 
يف بيئات اإقت�ضادية اأُخرى.

اأُ�ش�س توزيع االأرباح فيما بني اأ�شحاب حقوق امل�شاهمني واأ�شحاب ح�شابات اال�شتثمار امل�شرتك

الن�ضبــــة 

ح�ضة اأ�ضحاب ح�ضابات
45٪ال�ضتثمار امل�ضرتك

اأي مــــــا ن�ضبتـــــــه 3.734٪ و 3.976٪ للن�ضف الأول والثاين على التوايل من 
العام 2014 على الدينار )مقابل 3.667٪ و3.159٪ للن�ضف الأول والثاين من 

العام 2013( وما ن�ضبتــه 0.253٪ و0.279٪ على الدولر الأمريكي للن�ضــف الأول 
والثاين على التوايل مـن العـام 2014)مقابل 0.139٪ و 0.123٪ للعام 2013(.

45٪ح�ضة اأ�ضحاب حقوق امل�ضاهمني

10٪ح�ضة �ضندوق مواجهة خماطر ال�ضتثمار

- يتربع البنك من ح�ضة ا�ضحاب حقوق امل�ضاهمني بحده الأق�ضى 5٪ ح�ضب ال�ضرائح املعلنة للعمالء يف الفروع للودائع امل�ضاركة يف الرباح.

-  يعطــي البنــك الأولويــة يف ال�ضــتثمار لأ�ضحــاب ح�ضــابات ال�ضــتثمار امل�ضــرتك ويتــم حتميل هذه احل�ضــابات م�ضاريف الدعايــة والإعالن عن املنتجات 
التي يطرحها البنك وم�ضاريف التاأمني على حياة متمويل الجارة املنتهية بالتمليك وامل�ضاريف املتعلقة بالإ�ضتثمار يف العقارات، والتي ت�ضتثمر من 

ح�ضــابات الودائــع امل�ضــاركة يف الأربــاح .

-  تراوحت ن�ضبة الأربـاح املوزعة على اأ�ضحاب ودائع ال�ضتثمار املقيدة بالدولر ما بني 0/158٪ و0/170٪ للعام 2014 )مقابل 0/123٪  و٪0/139 
للعام 2013( .

اإليرادات والمكاسب والخسائر الُمخالفة للشريعة اإلسالمية

يتم اثبات اليرادات واملكا�ضــب واخل�ضــائر املرتتبة على البنك املخالفة لل�ضريعـــة ال�ضــالمية )اإن وجدت( بت�ضــجيلها يف ح�ضــاب خا�ض يظهر يف املركز 
املايل �ضمن الأر�ضدة الدائنة الأُخرى وليتم ت�ضجيلها يف قائمة الدخل ويتم ال�ضرف منه على اأوجه اخلري وفق ما تقرره هيئة الرقابة ال�ضرعية .

الزكاة

اإنَّ م�ضوؤولية الزكاة تقع على عاتق اأ�ضحاب الودائع وامل�ضاهمني كل على حدة . 

ذمم البيوع الُمؤجلة

عقود الُمرابحة

هــي :  بيــع ال�ضــلعة مبثــل ثمنهــا الأول الــذي ا�ضــرتاها بــه البائــع )البنــك( مــع زيــادة ربــح معلــوم متفــق عليــه . وقــد يكــون البيــع مرابحــة عاديــة وت�ضــمى 
)املرابحة الب�ضيطة( وميتهن فيها البنك التجارة في�ضرتي ال�ضلع دون احلاجة اإىل العتماد على وعد م�ضبق ب�ضرائها من عميل ، ثم يعر�ضها بعد ذلك 
للبيع مرابحة بثمن وربح يتفق عليه، اأو يكون البيع مرابحة مقرتنه بوعد من العميل اأي اأن البنك ل ي�ضرتي ال�ضلعة اإل بعد حتديد العميل لرغباته ووجود 

وعد م�ضــبق بال�ضــراء وت�ضــمى عندئٍذ )املرابحة لالآمر بال�ضراء( .

يقــوم البنــك بتطبيــق مبــداأ الإلــزام يف الوعــد يف عقــود املُرابحــة لالآمــر بال�ضــراء ، ولكــن يف حالــة النكــول يقــوم البنك ببيع ال�ضــلعة والرجــوع على الآمر   -
بال�ضــراء بتعوي�ض ال�ضرر الفعلي .
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يتم اإثبات ذمم املرابحات عند حدوثها بقيمتها ال�ضمية ويتم قيا�ضها يف نهاية ال�ضنة املالية على اأ�ضا�ض �ضايف القيمة النقدية املُتوقع حتقيقها .  -

يتم اإثبات الأرباح عند التعاقد يف عقود املُرابحة نقدًا اأو اإىل اأجل ل يتجاوز ال�ضنة املالية .  -

يتــم اإثبــات اإيــرادات البيــوع املُوؤجلــة لأجــل يتجــاوز ال�ضــنة املالية بتوزيعها على ال�ضــنوات املالية املُ�ضــتقبلية لفرتة الأجل بحيث ُيخ�ض�ض لكل �ضــنة مالية   -
ا اإذا مت الت�ضــليم نقدًا اأم ل.  ن�ضيبها من الأرباح بغ�ض النظر عمَّ

االستصناع

هــو : عقــد بيــع بــني امل�ضــت�ضنع )امل�ضــرتي( وال�ضانــع )البائــع(، بحيــث يقــوم الثــاين بنــاء علــى طلــب مــن الأول ب�ضناعــة �ضــلعة مو�ضوفــة )امل�ضنــوع( اأو 
احل�ضــول عليهــا عنــد اأجــل الت�ضــليم علــى اأن تكــون مــادة ال�ضنــع و/اأو تكلفــة العمــل مــن ال�ضانــع، وذلــك يف مقابــل الثمن الــذي يتفقان عليــه وعلى كيفية 

�ضــداده حــاًل عنــد التعاقــد اأو مق�ضــطًا اأو موؤجــاًل .

ت�ضــمل تكاليف ال�ضــت�ضناع التكاليف املبا�ضــرة وغري املُبا�ضــرة املُتعلقة بعقود ال�ضــت�ضناع ول يدخل يف هذه التكاليف امل�ضروفات الإدارية والعمومية   -
والت�ضويقية وتكاليف البحوث والتطوير.

يتــم اإثبــات تكاليــف عمليــة ال�ضــت�ضناع وتكاليــف مــا قبــل التعاقد يف ال�ضــنة املالية حتت بند ا�ضــت�ضناع حتــت التنفيذ باملبالغ امل�ضروفــة من قبل البنك   -
ويتم قيد الفواتري املُر�ضلة من البنك للُم�ضت�ضنع )امل�ضرتي( على ح�ضاب ذمم ال�ضت�ضناع ويتم ح�ضمها من ح�ضاب ا�ضت�ضناع حتت التنفيذ يف قائمة 

املركز املايل .

-  يتم اإثبات ايرادات ال�ضت�ضناع عند اإمتام تنفيذ العقد وذلك بانتهاء التنفيذ اأو انتهاء العقد اأيهما اأقرب .

- يف حــال عــدم قيــام املُ�ضــت�ضنع )امل�ضــرتي( بدفــع الثمــن املُتفــق عليــه باأكملــه والتفــاق على الت�ضــديد على دفعات اأثنــاء تنفيذ العقد اأو بعــد اإمتام تنفيذ 
العقــد يتــم اإثبــات اأربــاح ُموؤجلــة وح�ضــمها مــن ر�ضيــد ح�ضــاب ذمم ال�ضــت�ضناع يف املركــز املــايل للبنك �ضــواء كانت الطريقــة املُتبعة يف اإثبــات اإيرادات 
ال�ضــت�ضناع هــي طريقــة ن�ضــبة الإمتــام اأو طريقــة العقــود التامــة ويتــم توزيع الأرباح املُوؤجلة على ال�ضــنوات املالية املُ�ضــتقبلية بحيث ُيخ�ض�ض لكل �ضــنة 

ا اإذا مت الت�ضــديد نقدًا اأم ل . ماليــة ن�ضيبهــا مــن الأربــاح بغ�ــض النظــر عمَّ

- يف حال احتفاظ البنك بامل�ضنوع لأي �ضــبب كان يتم قيا�ــض هذه املوجودات بالقيمة النقدية املُتوقع حتقيقها اأو بالتكلفة اأيهما اأقل ويتم اإثبات الفرق 
)اإن ُوجد( كخ�ضارة يف قائمة الدخل يف ال�ضنة املالية التي حتققت فيها .

موجودات ُمتاحة للبيع اآلجل

هــي املوجــودات التــي يقــوم البنــك باقتنائهــا بهــدف بيعهــا بيعــًا اآجــاًل )بالتق�ضــيط(، وي�ضــمى بيــع تلــك املوجــودات ببيــع امل�ضــاومة مــع التق�ضــيط، وذلــك   -
لتمييزهــا عــن بيــع املرابحة لالآمر بال�ضــراء.

يتــم اإثبــات املوجــودات املُتاحــة للبيــع الآجــل عنــد التعاقــد بالتكلفــة ويتــم قيا�ضــها علــى اأ�ضا�ــض التكلفــة )قيمــة ال�ضــراء واأية م�ضروفــات ُمبا�ضــرة ُمتعلقة   -
بالإقتناء(.

يتــم تقييــم املوجــودات املُتاحــة للبيــع الآجــل يف نهايــة الفــرتة املاليــة بقيمتهــا العادلة وُيقا�ــض مبلغ التغرّي الناجت عــن التقييم اإن ُوجد على اأ�ضا�ــض الفرق   -
بني القيمة الدفرتية ُمقارنة بالقيمة العادلة ويتم اإثبات الأرباح )اخل�ضــائر( غري املُحققة يف ح�ضــاب اإحتياطي القيمة العادلة.

يتــم اإثبــات الأربــاح يف عمليــات البيــع الآجــل وفقــًا ملبــداأ الإ�ضــتحقاق ُموزعــة على الفرتات املالية ملدة العقد وُت�ضــجل اأرباح ال�ضــنوات القادمة يف ح�ضــاب   -
اإيــرادات البيــوع املُوؤجلــة.

يتم ت�ضجيل ذمم البيع الآجل عند التعاقد بقيمتها الإ�ضمية )املُتعاقد عليها(.  -

اإلستثمارات التمويلية 

التمويل بالُمضاربة

هــي :  �ضــركة يف الربــح بــني املــال والعمــل ، وتنعقــد بــني اأ�ضحــاب ح�ضــابات ال�ضــتثمار )اأربــاب املــال( والبنــك )امل�ضارب( الــذي يعلن القبــول العام لتلك 
الأموال للقيام با�ضتثمارها، واقت�ضام الربح ح�ضب التفاق، وحتميل اخل�ضارة لرب املال اإل يف حالت تعدي البنك )امل�ضارب( اأو تق�ضريه اأو خمالفته 
لل�ضروط فاإنه يتحمل ما ن�ضاأ ب�ضببها. وتنعقد اأي�ضًا بني البنك ب�ضفته �ضاحب راأ�ض املال بالأ�ضالة عن نف�ضه اأو بالنيابة عن اأ�ضحاب ح�ضابات ال�ضتثمار 
وبــني احلرفيــني وغريهــم مــن اأ�ضحــاب الأعمــال مــن زراعيــني وجتــار �ضناعيــني. وهــذه امل�ضاربة غــري امل�ضاربــات التقليديــة )SPECULATION( التي 

يراد بها املغامرة واملجازفة يف عمليات البيع وال�ضــراء .
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م باملبلغ املدفوع ، اأو بالقيمة العادلة  يتم ت�ضجيل متويل املُ�ضاربة عند ت�ضليم راأ�ض املال اإىل املُ�ضارب اأو و�ضعه حتت ت�ضرفه، وُيقا�ض راأ�ض املال املُقدَّ  -
اإذا كان عينــًا واإذا نتــج عــن تقييــم العــني فرقــًا بــني القيمــة العادلــة والقيمــة الدفرتيــة فُيعــرتف بــه ربحــًا )خ�ضــارة( يف قائمــة الدخل، ويف نهاية ال�ضــنة 

املالية ُيح�ضم ما ا�ضرتده البنك من راأ�ض مال املُ�ضاربة .

ا يف احلالت التي ت�ضتمر عملية  يتم اإثبات ن�ضيب البنك من الأرباح )اخل�ضائر( التي تن�ضاأ وتنتهي خالل �ضنة مالية بعد ت�ضفية عملية املُ�ضاربة، اأمَّ  -
امل�ضاربة لأكرث من �ضــنة مالية فيتم اإثبات ن�ضيب البنك من الأرباح عند حتققها بالتحا�ضــب التام عليها اأو على اأي جزء منها يف ال�ضــنة املالية التي 

ا اخل�ضائر فيتم اإثباتها لتلك ال�ضنة يف حدود اخل�ضائر التي يخف�ض بها راأ�ض مال املُ�ضارب . حدثت فيها يف حدود الأرباح التي ُتوزع، اأمَّ

- يف حالة وقوع خ�ضائر ب�ضبب تعدي املُ�ضارب اأو تق�ضريه فيتم اإثبات هذه اخل�ضائر ذممًا على املُ�ضارب. 

التمويل بالُمشاركة

هي : تقدمي البنك والعميل املال بن�ضــب مت�ضــاوية اأو متفاوتة من اأجل ان�ضــاء م�ضــروع جديد اأو امل�ضــاهمة يف م�ضــروع قائم، بحيث ي�ضبح كل واحد منهما 
متملكًا ح�ضة يف راأ�ض املال ب�ضفة ثابتة اأو متناق�ضة وم�ضتحقًا لن�ضيبه من الأرباح. وتق�ضم اخل�ضارة على قدر ح�ضة كل �ضريك يف راأ�ض املال ول ي�ضح  

ا�ضرتاط خالف ذلك .

يتــم ت�ضــجيل ح�ضــة البنــك يف راأ�ــض املــال يف املُ�ضــاركة عنــد ت�ضــليمها لل�ضــريك املديــر اأو و�ضعهــا يف ح�ضــاب املُ�ضــاركة ويتــم قيا�ضــها بقيمة املبلــغ املدفوع   -
ــه يعــرتف بــه ربحــًا اأو  نقــدًا اأو بالقيمــة العادلــة اإذا كان عينــًا، واإذا نتــج عــن تقييــم العــني عنــد التعاقــد فــرق بــني القيمــة العادلــة والقيمــة الدفرتيــة فاإنَّ

خ�ضــارة يف قائمــة الدخــل .

يتــم قيا�ــض راأ�ــض املــال يف املُ�ضــاركة املُتناق�ضــة يف نهايــة ال�ضــنة املاليــة بالقيمــة التاريخيــة حم�ضــومًا منهــا القيمــة التاريخيــة للح�ضــة املبيعــة بالقيمــة   -
العادلــة التــي يتفــق عليهــا ويثبــت الفــرق بــني القيمتــني ربحــًا اأو خ�ضــارة يف قائمــة الدخــل .

ــا يف حالــة  يتــم ت�ضــجيل ن�ضيــب البنــك يف اأربــاح اأو )خ�ضــائر( عمليــات التمويــل باملُ�ضــاركة التــي تن�ضــاأ وتنتهــي خــالل ال�ضــنة املاليــة بعــد الت�ضفيــة اأمَّ  -
ــه يتــم ت�ضــجيل ن�ضيــب البنــك يف الأربــاح عنــد حتققها بالتحا�ضــب التــام عليها اأو على اأي جــزء منها بني  ا�ضــتمرار املُ�ضــاركة لأكــرث مــن  �ضــنة ماليــة، فاإنَّ
ا ن�ضيبه يف اخل�ضــائر ل�ضــنة مالية فيتم اإثباتها يف تلك ال�ضــنة  البنك وال�ضــريك يف ال�ضــنة املالية التي حدثت بها وذلك يف حدود الأرباح التي ُتوزع ، اأمَّ

وذلــك يف حــدود اخل�ضــائر التــي يخف�ــض بهــا ن�ضيــب البنك يف راأ�ــض مال املُ�ضــاركة .

يتــم تكويــن خُم�ض�ــض تــدين لــذمم البيــوع املُوؤجلــة والــذمم الأخــرى اإذا تبــنيَّ عــدم اإمكانيــة حت�ضيــل املبالــغ املُ�ضــتحقة للبنــك وعندمــا يتوفــر دليــل   -
مو�ضوعــي علــى اأن حدثــًا مــا قــد اأّثــر �ضــلبًا علــى التدفقــات النقديــة املُ�ضــتقبلية لــذمم البيــوع املُوؤجلة والــذمم الأخرى وعندمــا مُيكن تقدير هــذا التدين 

ُي�ضــجل يف قائمــة الدخــل.

يتــم يف نهايــة ال�ضــنة املاليــة ت�ضــجيل موجــودات التمويــل بالتكلفــة اأو بالقيمــة النقديــة املُتوقــع حتقيقهــا اأيهمــا اأقــل وُيثبــت الفــرق كُمخ�ض�ــض تــدين   -
متويــالت.

يتم تعليق اإيرادات البيوع املُوؤجلة والتمويالت غري العاملة املمنوحة للعمالء وفقًا لتعليمات البنك املركزي .  -

- يتم �ضطب ذمم البيوع املُوؤجلة والتمويالت املُمولة من ح�ضابات ال�ضتثمار امل�ضرتك يف حال عدم جدوى الإجراءات املُتخذة لتح�ضيلها على �ضندوق 
ُمواجهة خماطر ال�ضتثمار )با�ضتثناء ما يتم منحه/متويله ومن ثم �ضطبه من ذمم البيوع املوؤجلة والتمويالت يف نف�ض ال�ضنة حيث يتم قيده يف قائمة 
الدخــل علــى ايــرادات ال�ضــتثمار( وي�ضــاف املح�ضــل مــن الذمم والتمويالت التي مت �ضــطبها �ضــابقًا اىل �ضندوق مواجهة خماطر الإ�ضــتثمار با�ضــتثناء 
ــا بخ�ضو�ــض ذمم البيــوع املُوؤجلــة والتمويــالت املُمولــة مــن اأمــوال البنــك الذاتيــة واملُعــّد لها  مــا مت قيــده يف قائمــة الدخــل علــى ايــرادات ال�ضــتثمار(، اأمَّ
خُم�ض�ض تدين فيتم �ضطبها يف حال عدم جدوى الإجراءات املُتخذة لتح�ضيلها بتنزيلها من خم�ض�ض التدين ويتم حتويل اأي فائ�ض يف خم�ض�ض 

التدين الجمايل  اإىل قائمة الدخل وُي�ضاف املح�ضل من الذمم والتمويالت املعدومة �ضابقًا اإىل الإيرادات . 

موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

هــي املوجــودات املاليــة التــي تهــدف اإدارة البنــك وفقــًا لنموذج اأعمالها الحتفــاظ بها لتح�ضيل التدفقات النقدية التعاقديــة والتي متثل مدفوعات ثابتة 
اأو قابلة للتحديد لراأ�ضمال هذه املوجودات واأرباحها. 

يتــم اإثبــات هــذه املوجــودات عنــد ال�ضــراء بالكلفــة م�ضافــًا اإليهــا م�ضاريــف القتنــاء، ويعــاد تقييمهــا يف نهايــة الفــرتة احلاليــة با�ضــتخدام طريقــة معــدل 
الربــح الفعــال وتظهــر اأي اأربــاح اأو خ�ضــائر ناجتــة عــن عمليــة الإطفــاء يف قائمــة الدخــل ويتــم قيــد اأي تــدين يف قيمتها يف قائمــة الدخل. 
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ميثــل مبلــغ التــدين يف قيمــة هــذه املوجــودات الفــرق بــني القيمة املثبتة يف ال�ضــجالت والقيمة احلالية للتدفقــات النقدية املتوقعة املخ�ضومة ب�ضــعر الربح 
الفعلــي الأ�ضلــي وبحيــث ينــزل اأي خم�ض�ضــات ناجتــة عــن التــدين مــن قيمــة هذه املوجودات . ل يجــوز اإعادة ت�ضنيف اأي موجــودات مالية من /اإىل هذا 

البند .

يف حــال بيــع اأي مــن هــذه املوجــودات املمولــة مــن اأمــوال البنــك الذاتيــة - قبــل تاريــخ ا�ضــتحقاقها فيتــم ت�ضــجيل نتيجة البيع �ضمــن قائمة الدخل ال�ضــامل 
يف بنــد ُم�ضــتقل و يتــم الإف�ضاح عن ذلك. 

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق المساهمين - ذاتي 

-  متثل هذه املوجودات ال�ضتثمارات يف اأدوات امللكية واملمولة من اأموال البنك الذاتية وذلك  بغر�ض الحتفاظ بها على املدى الطويل. 

-  يتــم اإثبــات هــذه املوجــودات عنــد ال�ضــراء بالقيمــة العادلــة م�ضافــًا اإليهــا م�ضاريــف القتنــاء ، ويعــاد تقييمها لحقــًا بالقيمة العادلــة، ويظهر التغري يف 
القيمة العادلة �ضمن بند احتياطي القيمة العادلة �ضمن ح�ضــابات حقوق امل�ضــاهمني . 

- يف حال بيع  هذه املوجودات اأو جزء منها فيتم ت�ضجيل الأرباح اأو اخل�ضائر الناجتة عن ذلك يف الأرباح املدورة )اخل�ضائر املرتاكمة(. 

- ميكــن ا�ضــرتجاع خ�ضــارة التــدين التــي مت ت�ضــجيلها �ضــابقًا يف بيــان الدخــل اإذا مــا تبــني مبو�ضوعيــة اأن الزيــادة يف القيمــة العادلــة قــد حدثــت يف فــرتة 
لحقــة لت�ضــجيل خ�ضــائر التــدين مــن خــالل احتياطــي القيمــة العادلة الظاهر �ضمن ح�ضــابات حقوق امل�ضــاهمني . 

يتم ت�ضجيل الأرباح املتاأتية من هذه املوجودات املالية يف تاريخ الإعالن عن توزيعها يف بيان الدخل.   -

- يتم ت�ضجيل الأرباح واخل�ضائر الناجتة عن فروقات حتويل العملة الأجنبية لهذه املوجودات يف بند احتياطي القيمة العادلة. 

- تظهــر املوجــودات املاليــة التــي ل ميكــن حتديــد قيمتهــا العادلــة ب�ضــكل يعتمــد عليــه بالتكلفــة ويتــم اجــراء اختبــار التــدين لهــذه املوجــودات  يف نهاية كل 
فــرتة ماليــة ويتــم ت�ضــجيل اأي تــدين يف قيمتهــا يف بيــان الدخــل، ول ميكن ا�ضــرتجاع خ�ضــارة التــدين  لهذه املوجــودات يف الفرتات الالحقة.

ذمم البيوع من خالل قائمة الدخل - ذاتي

- هي عبارة عن ذمم بيوع )مرابحات دولية( نتيجة قيام البنك ب�ضراء �ضلع بغر�ض بيعها يف امل�ضتقبل القريب .

- يتــم اإثبــات هــذه الــذمم بالقيمــة العادلــة عنــد البيــع ويعاد تقييمها لحقًا بالقيمة العادلة من خالل املوؤ�ضــرات ال�ضــوقية لهــذه الذمم ، ويظهر التغري يف 
القيمة العادلة يف قائمة الدخل .

- ميكــن للبنــك التخل�ــض مــن هــذه الــذمم مبوجــب حوالــة ديــن ل�ضــخ�ض اآخــر وب�ضــايف قيمتهــا الإ�ضــمية اأو الدفرتيــة بحيث يتم ت�ضــجيل الفــرق يف قائمة 
الدخل .

اإلجارة الُمنتهية بالتمليك

هي عقد متليك منفعة بعو�ض ينتهي بتملك امل�ضتاأجر املوجودات املوؤجرة .

ُتقا�ــض املوجــودات املُقتنــاة بغر�ــض الإجــارة عنــد اقتنائهــا بالتكلفــة التاريخيــة �ضــاملة النفقــات املُبا�ضــرة جلعلهــا �ضاحلــة لال�ضــتعمال . وُت�ضــتهلك   -
ــى مــدى مــدة عقــد الإجــارة . املوجــودات املُوؤجــرة بطريقــة الق�ضــط الثابــت عل

ــه يتم تخفي�ض قيمتهــا اإىل القيمة  - عندمــا يقــل املبلــغ املُمكــن ا�ضــرتداده مــن اأي مــن املوجــودات املُقتنــاة بغر�ــض الإجــارة عن �ضــايف قيمتها الدفرتية فاإنَّ
التي مُيكن ا�ضــرتدادها وُت�ضــجل قيمة التدين يف قائمة الدخل. 

ُتوزع اإيرادات الإجارة بتوزيعها على ال�ضنوات املالية التي ي�ضملها عقد الإجارة .  -

االستثمارات في العقارات

هي اقتناء عقارات بهدف احل�ضول على ايراد دوري اأو لتوقع زيادة قيمتها اأو كالهما. ويتم الإعرتاف مبدئيًا بال�ضتثمار يف العقارات بالكلفة م�ضافًا 
اليهــا التكلفــة املبا�ضــرة، ويتــم قيا�ضــها لحقــًا اعتمــادًا علــى تطبيقهــا فيمــا اذا كانــت بغر�ض ال�ضــتخدام )منــوذج التكلفــة اأو القيمة العادلــة(، اأو بغر�ض 

البيــع، علمــًا باأنــه لــدى اإعتمــاد البنك لأي من النماذج يجب عليه تطبيقه جلميع ال�ضــتثمارات يف العقارات.
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أ - اإلستثمار في العقارات بغرض اإلستخدام :

يتم تطبيق منوذج التكلفة اأو القيمة العادلة كما يلي :

-  منوذج التكلفة :

يتــم ت�ضــجيل الإ�ضــتثمارات يف العقــارات بالتكلفــة مطروحــًا منهــا الإ�ضــتهالك املرتاكــم وخم�ض�ــض التــدين )اإن وجــد( ويف حــال قــرر البنــك تطبيــق هــذا 
النمــوذج يجــب عليــه تطبيقه جلميع الإ�ضــتثمارات يف العقارات .

-  منوذج القيمة العادلة :

يتــم قيا�ــض الإ�ضــتثمارات بالقيمــة العادلــة ويتــم ت�ضــجيل الزيــادة يف القيمة يف احتياطــي القيمة العادلة واأي نق�ض يف القيمــة العادلة يخف�ض من الزيادة 
التــي مت ت�ضــجيلها �ضــابقا ويف حــال عــدم وجــود زيــادة يف القيمــة التــي مت ت�ضــجيلها �ضــابقا يتــم الإعــرتاف بالفــرق يف قائمــة الدخــل ويف حــال قــرر البنــك 

تطبيــق هــذا النمــوذج يجب عليه تطبيقه جلميع الإ�ضــتثمارات يف العقارات .

ب - اإلستثمار في العقارات بغرض البيع :

يتــم ت�ضــجيل الإ�ضــتثمارات يف العقــارات بالقيمــة الدفرتيــة اأو بالقيمــة العادلــة مطروحــًا منهــا تكاليــف البيــع، اأيهمــا اأقــل، ول يتم ا�ضــتهالكها. يتــم اإدراج 
الفروقــات يف قائمــة الدخــل.

ميكــن حتويــل العقــارات مــن حمفظــة ال�ضــتثمار العقــاري اىل حمفظــة املوجــودات الثابتــة اأو بالعك�ــض وذلــك اذا مــا ثبــت التغري يف غر�ض ا�ضــتخدام هذا 
العقــار. ويتــم التحويــل بالكلفــة ناق�ــض ال�ضــتهالك اذا كان البنــك ي�ضــتخدم منــوذج التكلفــة يف قيا�ــض عقــارات املحفظــة، اأمــا يف حــال ا�ضــتخدام البنــك 

لنمــوذج القيمــة العادلــة، فيتــم حتويــل العقار بقيمتــه العادلة كمــا يف تاريخ التحويل.

يف حــال مت تغيــري عقــار مــن موجــودات البنــك الثابتــة اىل حمفظة ال�ضــتثمار العقاري بنموذج القيمة العادلة، يتم التحويــل بقيمة تكلفة العقار مطروحًا 
منها ال�ضتهالك وخم�ض�ض التدين )ان وجد( كما هي بتاريخ التوقف عن ال�ضتخدام.

الُمخصصات

يتــم العــرتاف باملُخ�ض�ضــات عندمــا يكــون علــى البنــك التزامــات يف تاريــخ املركــز املــايل نا�ضــئة عــن اأحــداث �ضــابقة واأنَّ ت�ضــديد اللتزامــات حُمتمــل   -
ومُيكــن قيا�ــض قيمتها ب�ضــكل يعتمد عليه.  

صندوق ُمواجهة مخاطر االستثمار 

يقتطــع البنــك مــا ل يقــل عــن )10٪( مــن اإجمــايل اأربــاح ال�ضــتثمار املُ�ضــرتك املُتحققــة علــى خُمتلــف العمليــات اجلاريــة خــالل ال�ضــنة وفقــًا لقانــون   -
لة بعد زيادتها يف ال�ضــنة املالية الالحقة لل�ضــنة التي  البنوك، وتزداد الن�ضــبة بناء على اأوامر من البنك املركزي الأردين وي�ضــري مفعول الن�ضــبة املُعدَّ

تقــرر فيها هــذا التعديل. 

يــوؤول ر�ضيــد �ضنــدوق خماطــر ال�ضــتثمار اإىل �ضنــدوق الــزكاة وذلــك بعــد تغطيــة جميــع امل�ضروفــات واخل�ضــائر التــي اأ�ض�ــض ال�ضنــدوق لتغطيتهــا اأو   -
اإطفائها، الأمر الذي ي�ضتخل�ض منه، اأنَّه لي�ض للُم�ضتثمرين يف البنك اأي حق يف املبالغ املُقتطعة بالن�ضبة املُقررة املُتجمعة يف �ضندوق ُمواجهة خماطر 

ال�ضــتثمار، واإمنا هي مبالغ خُم�ض�ضة لتغطية اخل�ضــائر التي تتعر�ض لها عمليات ال�ضــتثمار املُ�ضــرتك.

اإذا ح�ضلــت خ�ضــائر يف بع�ــض عمليــات ال�ضــتثمار املُ�ضــرتك التــي بــداأت ومتــت يف �ضــنة ُمعينــة، فُتغطى هذه اخل�ضــائر من الأرباح التــي حققتها عمليات   -
ال�ضــتثمار املُ�ضــرتك الأُخرى التي بداأت ومتت يف ال�ضــنة ذاتها 

واإذا كانت اخل�ضائر اأكرث من الأرباح يف ال�ضنة ذاتها، فُتغطى اخل�ضارة من �ضندوق ُمواجهة خماطر ال�ضتثمار.

ا اإذا بداأت عمليات ا�ضــتثمار ُم�ضــرتك وا�ضــتمرت يف �ضــنوات �ضــابقة، وتبنيَّ يف النتيجة ويف �ضــنة ُمعينة اأنَّ تلك العمليات ال�ضــتثمارية كانت من حيث  اأمَّ  -
النتيجة عمليات خا�ضرة، فُتغطى خ�ضارتها من �ضندوق ُمواجهة خماطر ال�ضتثمار.
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القيمة العادلة للموجودات المالية

اإنَّ اأ�ضــعار الإغــالق )�ضــراء/ بيــع( يف تاريــخ القوائــم املاليــة يف اأ�ضــواق ن�ضــطة مُتثــل القيمــة العادلــة لــالأدوات املاليــة التــي لهــا اأ�ضــعار �ضــوقية ويف حــال   -
عدم توفر اأ�ضعار فعلية اأو عدم وجود تداول ن�ضط لبع�ض الأدوات املالية اأو عدم ن�ضاط ال�ضوق فيتم تقدير قيمتها العادلة مُبقارنتها بالقيمة ال�ضوقية 

احلاليــة لأداة ماليــة ُم�ضــابهة لهــا اإىل حــد كبــري.

تهدف طرق التقييم اإىل احل�ضول على قيمة عادلة تعك�ض توقعات ال�ضوق وتاأخذ بالعتبارالعوامل ال�ضوقية واأيَّ خماطر اأو منافع ُمتوقعة عند تقدير   -
قيمــة املوجــودات املاليــة، ويف حــال وجــود موجــودات ماليــة يتعــذر قيا�ــض قيمتهــا العادلة ب�ضــكل يعتمد عليه فيتــم اإظهارها بالتكلفة بعــد تنزيل اأي تدين 

يف قيمتها .

التدني في قيمة الموجودات المالية

يقــوم البنــك مُبراجعــة القيــم املُثبتــة يف ال�ضــجالت للموجــودات املاليــة يف تاريــخ املركــز املايل لتحديد فيمــا اإذا كانت هنالك ُموؤ�ضــرات تدل على تدين يف 
قيمتها اإفراديًا اأو على �ضكل جمموعة ، ويف حالة وجود مثل هذه املُوؤ�ضرات فاإنَّه يتم تقدير القيمة القابلة لالإ�ضرتداد من اأجل حتديد خ�ضارة التدين.

الممتلكات والمعدات

-  تظهــر املمتلــكات واملعــدات بالتكلفــة بعــد تنزيــل ال�ضــتهالك املرُتاكــم واأي تــدين يف قيمتهــا، ويتم ا�ضــتهالك املمتلكات واملعدات )با�ضــتثناء الأرا�ضي( 
عندما تكون جاهزة لال�ضــتخدام بطريقة الق�ضــط الثابت على مدى العمر الإنتاجي املُتوقع لها با�ضــتخدام الن�ضــب ال�ضــنوية التالية :

الن�ضبة املئوية

2٪مباين

2/5٪ - 15٪ُمعدات واأجهزة واأثاث

15٪و�ضائط نقل

25٪اأجهزة احلا�ضب الآيل

10٪حت�ضينات وديكورات

ة �ضــابقًا  يتــم ُمراجعــة العمــر الإنتاجــي للممتلــكات واملعــدات يف نهايــة كل �ضــنة ماليــة ، فــاإذا كانت توقعــات العمر الإنتاجــي تختلف عن التقديرات املُعدَّ  -
يتم ت�ضــجيل التغرّي يف التقدير لل�ضــنوات الالحقة باعتباره تغرّي يف التقديرات .

- عندما يقل املبلغ املُمكن ا�ضرتداده من اأي من املمتلكات واملعدات عن �ضايف قيمتها الدفرتية فاإنَّه يتم تخفي�ض قيمتها اإىل القيمة املُمكن ا�ضرتدادها 
وُت�ضجل خ�ضارة التدين يف قائمة الدخل .

الموجودات غير الملموسة 

يتم ت�ضجيل املوجودات غري امللمو�ضة التي يتم احل�ضول عليها من خالل طريقة اأُخرى غري الندماج بالتكلفة .  -

يتــم ت�ضنيــف املوجــودات غــري امللمو�ضــة علــى اأ�ضا�ــض تقديــر عمرها الزمني لفرتة حُمددة اأو لفــرتة غري حُمددة. ويتم اإطفاء املوجودات غري امللمو�ضــة   -
ــا املوجودات غري امللمو�ضــة التي لها عمر زمني غــري حُمدد فيتم  التــي لهــا عمــر زمنــي حُمــدد خــالل هــذا العمــر ويتــم قيــد الإطفــاء يف قائمة الدخل. اأمَّ

ُمراجعــة التــدين يف قيمتهــا يف تاريــخ القوائــم املاليــة ويتــم ت�ضــجيل اأي تــدين يف قيمتهــا يف قائمــة الدخــل .

- ل يتم ر�ضملة املوجودات غري امللمو�ضة الناجتة عن اأعمال البنك ويتم ت�ضجيلها يف قائمة الدخل يف نف�ض ال�ضنة .

يتم ُمراجعة اأي ُموؤ�ضرات على تدين قيمة املوجودات غري امللمو�ضة يف تاريخ القوائم املالية . كذلك يتم ُمراجعة العمر الزمني لتلك املوجودات ويتم   -
اإجــراء اأي تعديــالت علــى ال�ضــنوات الالحقــة .

- تظهــر الربامــج والأنظمــة يف املركــز املــايل بالتكلفــة بعــد تنزيــل الطفــاء املرتاكــم ، ويتــم اطفاوؤهــا عندمــا تكــون جاهــزة لال�ضــتخدام بطريقة الق�ضــط 
الثابــت علــى مــدى العمــر النتاجي املتوقع لها با�ضــتخدام الن�ضــب ال�ضــنوية مــا بني ٪25-10 .
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ُمخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين

يتــم ت�ضــجيل التعوي�ضــات ال�ضــنوية املدفوعــة للموظفــني الذيــن يرتكــون اخلدمــة علــى ح�ضــاب خم�ض�ــض تــرك اخلدمــة عنــد دفعهــا، وتوؤخــذ الزيــادة يف 
التعوي�ضــات املدفوعــة عــن املخ�ض�ــض امل�ضــتدرك يف قائمــة الدخــل عنــد دفعهــا، ويتــم اأخــذ خم�ض�ــض اللتزامات املرتتبة علــى البنك مــن تعوي�ض نهاية 

اخلدمــة للموظفــني يف قائمــة الدخــل وفقــا لنظــام موظفــي البنــك  ووفقــًا لحكام قانــون العمل .

ضريبة الدخل

مُتثل م�ضاريف ال�ضرائب مبالغ ال�ضرائب املُ�ضتحقة وال�ضرائب املُوؤجلة .  -

حُت�ضــب م�ضاريــف ال�ضرائــب املُ�ضــتحقة علــى اأ�ضا�ــض الأربــاح اخلا�ضعــة لل�ضريبــة، وتختلــف الأربــاح اخلا�ضعة لل�ضريبة عــن الأرباح املُعلنــة يف القوائم   -
املاليــة لأنَّ الأربــاح املُعلنــة ت�ضــمل اإيــرادات غــري خا�ضعــة لل�ضريبــة اأو م�ضاريف غري قابلة للتنزيل يف ال�ضــنة املالية واإمنا يف �ضــنوات لحقة اأو اخل�ضــائر 

املرُتاكمة املقبولة �ضريبيًا اأو بنود لي�ضــت خا�ضعة اأو مقبولة التنزيل لأغرا�ض �ضريبية .

- حُت�ضب ال�ضرائب مبوجب الن�ضب ال�ضرائبية املُقررة مبوجب القوانني والأنظمة والتعليمات يف اململكة الأردنية الها�ضمية .

اإنَّ ال�ضرائــب املُوؤجلــة هــي ال�ضرائــب املُتوقــع دفعهــا اأو ا�ضــرتدادها نتيجــة الفروقــات الزمنيــة املُوؤقتــة بــني قيمــة املوجــودات اأو املطلوبــات يف القوائــم   -
املالية والقيمة التي يتم احت�ضــاب الربح ال�ضريبي على اأ�ضا�ضــها. يتم احت�ضــاب ال�ضرائب املُوؤجلة با�ضــتخدام طريقة اللتزام باملركز املايل وحُتت�ضــب 

ال�ضرائــب املُوؤجلــة وفقــًا للن�ضــب ال�ضريبيــة التــي يتوقــع تطبيقهــا عند ت�ضــوية اللتــزام ال�ضريبي اأو حتقيــق املوجودات ال�ضريبيــة املُوؤجلة .

يتــم ُمراجعــة ر�ضيــد املوجــودات ال�ضريبيــة املُوؤجلــة يف تاريــخ القوائــم املاليــة ويتم تخفي�ضها يف حالــة توقع عدم اإمكانية ال�ضــتفادة من تلك املوجودات   -
ال�ضريبية جزئيًا اأو كليًا .

حسابات ُمدارة لصالح العمالء

مُتثــل احل�ضــابات التــي ُيديرهــا البنــك نيابــة عــن العمــالء ول ُتعتــرب مــن موجــودات البنــك يتــم اظهــار ر�ضــوم وعمــولت اإدارة تلــك احل�ضــابات يف قائمــة 
. الدخل 

حسابات ُمدارة بالوكالة

مُتثــل احل�ضــابات التــي ُيديرهــا البنــك بالوكالــة و�ضمــن برنامــج حمدد مع البنك املركــزي الأردين، ويتم اظهــار الأموال امل�ضــتثمرة بالوكالة خارج قائمة 
املركــز املــايل ، وح�ضــة البنك من الوكالة )عوائد( �ضمن قائمة الدخل.

تحقق اإليرادات واالعتراف بالمصاريف

يتــم حتقــق الإيــرادات والعــرتاف بامل�ضاريــف علــى اأ�ضا�ــض ال�ضــتحقاق با�ضــتثناء اإيــرادات البيــوع املُوؤجلة والتمويــالت غري العاملة فــال يتم العرتاف   -
بهــا كاإيــرادات ويتــم ت�ضــجيلها حل�ضــاب الإيــرادات املُعلقــة .

يتم ت�ضــجيل العمولت كاإيرادات عند تقدمي اخلدمات املُتعلقة بها، ويتم العرتاف باأرباح اأ�ضــهم ال�ضــركات عند حتققها )اإقرارها من الهيئة العامة   -
للُم�ضاهمني(.

تاريخ االعتراف بالموجودات المالية

يتم العرتاف ب�ضراء وبيع املوجودات املالية يف تاريخ املُتاجرة )تاريخ التزام البنك ببيع اأو �ضراء املوجودات املالية( .
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العمالت األجنبية

يتم ت�ضجيل املُعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية خالل ال�ضنة باأ�ضعار ال�ضرف ال�ضائدة يف تاريخ اإجراء املُعامالت .  -

يتــم حتويــل اأر�ضــدة املوجــودات املاليــة واملطلوبــات املاليــة مبتو�ضــط اأ�ضــعار العمــالت الأجنبيــة يف تاريــخ املركــز املــايل واملُعلنــة مــن البنــك املركــزي   -
الأُردين.

يتم حتويل املوجودات غري املالية واملطلوبات غري املالية بالعمالت الأجنبية والظاهرة بالقيمة العادلة يف تاريخ حتديد قيمتها العادلة .  -

يتم ت�ضجيل الأرباح واخل�ضائر الناجتة عن حتويل العمالت الأجنبية يف قائمة الدخل .  -

النقد وما في حكمه

- هو النقد والأر�ضدة النقدية التي ت�ضتحق خالل مدة ثالثة اأ�ضهر، وتت�ضمن: النقد والأر�ضدة لدى البنك املركزي والأر�ضدة لدى البنوك واملوؤ�ض�ضات 
امل�ضرفية ، وتنزل ودائع البنوك واملوؤ�ض�ضات امل�ضرفية التي ت�ضتحق خالل مدة ثالثة اأ�ضهر والأر�ضدة املُقيَّدة ال�ضحب .

٣  - التقديرات المحاسبية 
ان اعــداد القوائــم املاليــة وتطبيــق ال�ضيا�ضــات املحا�ضــبية يتطلــب مــن ادارة البنــك القيــام بتقديــرات واجتهــادات توؤثــر يف مبالــغ املوجــودات واملطلوبــات 
املاليــة واإحتياطــي القيمــة العادلــة وكذلــك الف�ضــاح عــن اللتزامــات املحتملــة . كمــا ان هــذه التقديــرات والجتهــادات توؤثــر يف اليــرادات وامل�ضاريــف 
واملخ�ض�ضــات وكذلــك يف التغــريات يف القيمــة العادلــة التــي تظهــر �ضمــن قائمــة الدخــل ال�ضــامل. وب�ضــكل خا�ض يتطلب مــن ادارة البنك ا�ضــدار احكام 
واجتهــادات هامــة لتقديــر مبالــغ التدفقــات النقديــة امل�ضــتقبلية واأوقاتهــا. ان التقديــرات املذكــورة مبنيــة بال�ضــرورة علــى فر�ضيــات وعوامــل متعددة لها 
درجــات متفاوتــة مــن التقديــر وعــدم التيقــن وان النتائــج الفعليــة قــد تختلــف عــن التقديــرات وذلــك نتيجــة التغــريات الناجمــة عــن اأو�ضاع وظــروف تلك 

التقديــرات يف امل�ضــتقبل .

-  يتم تكوين خم�ض�ض لقاء الق�ضايا املقامة �ضد البنك اعتمادا على درا�ضة قانونية معدة من قبل حمامي البنك والتي مبوجبها يتم حتديد املخاطر 
املحتمل حدوثها يف امل�ضــتقبل، ويعاد النظر يف تلك الدرا�ضــات ب�ضــكل دوري .

-  يتــم تكويــن خم�ض�ــض لقــاء التــدين يف الت�ضــهيالت املمولــة ذاتيــًا مــن قبــل البنــك اإعتمادًا على اأ�ض�ــض وفر�ضيــات معتمدة من قبــل اإدارة البنك بتقدير 
املخ�ض�ض الواجب تكوينه ومقارنة نتائج �ضدور هذه الأ�ض�ض والفر�ضيات مع املخ�ض�ض الواجب تكوينه مبوجب تعليمات البنك املركزي الأردين ويتم 

اإعتماد النتائج الأكرث ت�ضددًا مبا يتفق مع معايري هيئة املحا�ضبة واملراجعة للموؤ�ض�ضات املالية الإ�ضالمية . 

علمــا بــاأن البنــك قــام بتطبيــق تعليمــات الت�ضنيــف اجلديــدة لالجــارة املنتهيــة بالتمليــك وال�ضــادرة عــن البنــك املركــزي الأردين بتاريــخ 17 ت�ضــرين    
الثــاين 2014، ممــا اأدى اإىل حتقيــق وفــر يف خم�ض�ضــات التمويــالت الذاتيــة بقيمــة 1.002.298 دينــار لل�ضــنة املنتهيــة يف 31 كانــون الأول 2014. 

-  تقــوم الإدارة باإعــادة تقديــر الأعمــار الإنتاجيــة لالأ�ضــول امللمو�ضــة وغــري امللمو�ضــة ب�ضــكل دوري لغايــات احت�ضــاب الإ�ضــتهالكات والإطفــاءات ال�ضــنوية 
اعتمــادا علــى احلالــة العامــة لتلــك الأ�ضــول وتقديرات الأعمال الإنتاجية املتوقعة يف امل�ضــتقبل، ويتم اأخذ خ�ضــارة التــدين )اإن وجدت( يف قائمة الدخل.

يتــم حتميــل ال�ضــنة املاليــة مبــا يخ�ضهــا مــن نفقــة �ضريبــة الدخــل وفقــا لالأنظمــة والقوانــني واملعايــري املحا�ضــبية ويتــم احت�ضــاب خم�ض�ــض ال�ضريبــة   -
الالزم.

-  تقــوم الإدارة مبراجعــة دوريــة للموجــودات املاليــة والتــي تظهــر بالكلفــة لتقديــر اأي تــدين يف قيمتهــا ويتم اأخذ هذا التدين )اإن وجــد( يف قائمة الدخل 
ال�ضنة.

-  تقــوم الإدارة بتخمــني العقــارات �ضمــن حمفظــة الإ�ضــتثمار العقــاري ب�ضــكل دوري ويتــم اأخــذ خم�ض�ــض لأي تــدين يف قيمتهــا �ضمــن �ضنــدوق مواجهــة 
خماطر الإ�ضــتثمار كون املحفظة �ضمن ال�ضــتثمار امل�ضــرتك و�ضــيتم ا�ضــتهالك املباين �ضمن هذه املحفظة بن�ضــبة 10٪ �ضــنويًا .

-  م�ضــتويات القيمــة العادلــة: يتطلــب املعيــار حتديــد والإف�ضــاح عــن امل�ضــتوى يف ت�ضل�ضــل القيمــة العادلــة الــذي ت�ضنــف مبوجبــه مقايي�ــض القيمــة العادلة 
كاملة وف�ضل قيا�ضــات القيمة العادلة وفقًا للم�ضــتويات املحددة يف املعايري الدولية للتقارير املالية. الفرق بني امل�ضــتوى )2( وامل�ضــتوى )3( ملقايي�ــض 
القيمــة العادلــة يعنــي تقييــم مــا اإذا كانــت املعلومــات اأو املدخــالت ميكــن مالحظتها ومــدى اأهمية املعلومات التي ل ميكــن مالحظتها مما يتطلب و�ضع 

اأحــكام وحتليــل دقيــق للمدخــالت امل�ضــتخدمة لقيا�ــض القيمــة العادلــة مبــا يف ذلك الأخذ بالعتبــار كافة العوامل التي تخ�ض الأ�ضــل اأو اللتزام .
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4 - نقد وأرصدة لدى البنك المركزي
اإن تفا�ضيل هذا البند هي كما يلي :

31 كانـــــــــــــــــــــــون الأول

20142013

دينـــــــــــــــاردينــــــــــــــار

23.894.44318.915.865نقد يف اخلزينة

اأر�ضدة لدى البنك املركزي

501.908.0544.512.592ح�ضابات جارية وحتت الطلب

78.910.39464.701.617ُمتطلبات الحتياطي النقدي

604.712.89188.130.074     املجمـوع

- عدا الإحتياطي النقدي ل يوجد اأر�ضدة نقدية مقيدة ال�ضحب كما يف 31 كانون الأول 2014 و2013.

5 - أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية 
اإن تفا�ضيل هذا البند هي كما يلي :

املجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعبنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية خارجيةبنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية حملية

31 كانــــــــــــــــــــــــون الأول31 كانــــــــــــــــــــــــون الأول31 كانــــــــــــــــــــــــون الأول

201420132014201320142013

دينـــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينــــــــــــــــاردينــــــــــــــــاردينــــــــــــــــار

3.322.2915.414.1298.829.0384.891.24512.151.32910.305.374ح�ضابات جارية وحتت الطلب

3.322.2915.414.1298.829.0384.891.24512.151.32910.305.374

- ل يوجد اأر�ضدة نقدية مقيدة ال�ضحب كما يف 31 كانون الأول 2014 و2013.
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6 -  ذمم البيوع الُمؤجلة والذمم األُخرى - بالصافي
اإن تفا�ضيل هذا البند هي كما يلي : 

املجمــــــــــــــــــــــــــوعذاتيـــــــــــــــــــــــةُم�ضرتكـــــــــــــــــــة  

31 كانــــــــــــــــــــــــــــــون الأول31 كانــــــــــــــــــــــــــــــون الأول31 كانــــــــــــــــــــــــــــــون الأول

201420132014201320142013

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

الأفراد )التجزئة( 

120.182.94596.326.357--120.182.94596.326.357املُرابحة لالآمر بال�ضراء

1.124.376822.099--1.124.376822.099البيع الجل

717.724499.960--717.724499.960ذمم - اإجارة منتهية بالتمليك

7.43471.962.69264.603.592-71.962.69264.596.158التمويالت العقارية 

ال�ضركات الكربى 

122.699.197593.029.117474.5091.984.684123.173.706595.013.801املُرابحات الدولية *

156.811.259126.154.0264.706.6277.288.905161.517.886133.442.931املُرابحة لالآمر بال�ضراء

1.678.1961.168.808711.306142.8042.389.5021.311.612ذمم - اإجارة منتهية بالتمليك

موؤ�ض�ضات �ضغرية ومتو�ضطة 

93.42240.180.70630.410.924-40.180.70630.317.502املُرابحة لالآمر بال�ضراء

160.773224.108--160.773224.108البيع الجل

515.517.868913.138.1355.892.4429.517.249521.410.310922.655.384     املجمـوع

39.539.45731.898.45412.86720.72539.552.32431.919.179ينزل: الإيرادات املُوؤجلة

8.087.7488.258.3044.395.7725.475.74612.483.52013.734.050خُم�ض�ض التدين 

1.040.548944.116478.917184.0691.519.4651.128.185الإيرادات املُعلقة

�ضايف ذمم البيوع املُوؤجلة والذمم 
466.850.115872.037.2611.004.8863.836.709467.855.001875.873.970الأُخرى

*  مبوجــب كتــاب حمافــظ البنــك املركــزي الأردين رقــم 1686/1/10 بتاريــخ 5 �ضــباط 2014، مت التوقــف عــن اإجراء مرابحات دوليــة بالدينار الأردين 
واعتبار اأية موافقات �ضابقة �ضادرة بهذا اخل�ضو�ض لغيه.

- كانت احلركة احلا�شلة على ذمم البيع الآجل كما يلي :

خم�ض�ض التديناليرادات املوؤجلةذمم البيع الآجل
دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

1.046.20774.4606.004ر�ضيد بداية ال�ضنة
-2.158.717115.133ال�ضافات 

-)137.078()1.919.775(ال�ضتبعادات 
1.285.14952.5156.004     ر�ضيد نهاية ال�ضنة
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ُمخصص تدني البيوع الُمؤجلة واإلستثمارات التمويلية واالجارة المنتهية بالتمليك والقرض الحسن/ ذاتي

فيما يلي احلركة على خُم�ض�ض التدين :

الإجمالــــــي ال�ضركات ال�ضغرية 
واملتو�ضطة ال�ضركات الكربى عقاري اأفراد

31 كانون الول 2014

دينــــــــــار دينــــــــــار دينــــــــــار دينــــــــــار دينــــــــــار

5.586.563 97.113 5.461.653 - 27.797 الر�ضيد يف بداية ال�ضنة

168.000 - 168.000 - - ما مت اقتطاعه من الأرباح

)1.207.108( - )1.207.108 ( - - امل�ضتخدم من املخ�ض�ض خالل ال�ضنة
   )الذمم امل�ضطوبة( *

- )97.113( 60.263 - 36.850 ت�ضويات خالل العام

4.547.455 - 4.482.808 - 64.647      الر�ضيد يف نهاية ال�ضنة

4.537.218 98.314 4.375.239 - 63.665 خم�ض�ض تدين ذمم البيوع غري العاملة على اأ�ضا�ض 
العميل الواحد

10.237 1.554 7.701 - 982 خم�ض�ض تدين ذمم البيوع حتت  املراقبة على اأ�ضا�ض 
العميل الواحد

4.547.455 99.868 4.382.940 - 64.647     الر�ضيد يف نهاية ال�ضنة

الإجمالــــــي ال�ضركات ال�ضغرية 
واملتو�ضطة ال�ضركات الكربى عقاري اأفراد

31 كانون الول 2013

دينــــــــــار دينــــــــــار دينــــــــــار دينــــــــــار دينــــــــــار

2.166.563 99.041 2.035.230 17.994 14.298 الر�ضيد يف بداية ال�ضنة

3.420.000 - 3.420.000 - - ما مت اقتطاعه من الأرباح

- )1.928( 6.423 )17.994( 13.499 ت�ضويات خالل العام

5.586.563 97.113 5.461.653 - 27.797      الر�ضيد يف نهاية ال�ضنة

5.575.335 97.113 5.450.694 - 27.528 خم�ض�ض تدين ذمم البيوع غري العاملة على اأ�ضا�ض 
العميل الواحد

11.228 - 10.959 - 269 خم�ض�ض تدين ذمم البيوع حتت  املراقبة على اأ�ضا�ض 
العميل الواحد

5.586.563 97.113 5.461.653 - 27.797     الر�ضيد يف نهاية ال�ضنة

* قــام البنــك خــالل العــام 2014 با�ضــتمالك عقــارات مــن اأحــد العمــالء بقيمــة �ضــندات الرهــن والتــي هــي اأعلــى مــن القيمــة ال�ضــوقية )العادلــة( لتلــك 
العقارات بتاريخ التملك وت�ضــجيل الفرق )كذمم م�ضــطوبة( من خم�ض�ض تدين ذمم البيوع املوؤجلة الذاتي كون التمويل ذاتيًا، علمًا باأنه مت ت�ضــجيل 
قيمــة العقــارات بالقيمــة ال�ضــوقية )العادلــة( يف حمفظــة ال�ضــتثمارات يف العقــارات )م�ضــرتك( بعد الأخذ بعــني العتبار قيمة التــدين املذكور اأعاله.

-  بلــغ اجمــايل احتياطــي املخاطــر امل�ضرفيــة العامــة اإزاء الــذمم والتمويالت الذاتيــة 882.000 دينار كما يف 31 كانون الأول 2014 )مقابل 882.000 
دينــار كمــا يف 31 كانــون الأول 2013( . 

- مت الإف�ضاح عن اإجمايل املخ�ض�ضات املعدة لقاء الديون املحت�ضبة على اأ�ضا�ض العميل الواحد .

- بلغــت قيمــة املخ�ض�ضــات التــي اإنتفــت احلاجــة اإليهــا نتيجــة ت�ضــويات اأو ت�ضــديد ديــون وحولــت اإزاء ذمم ومتويــالت اأخــرى 2.999.079 دينــار كمــا يف 
31 كانــون الأول 2014 )مقابــل 1.738.553 دينــار كمــا يف 31 كانــون الأول 2013(.
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اإليرادات الُمعلقة

فيما يلي احلركة على الإيرادات املُعلقة :

ذاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

املجمـــــــــــــــــــــــــــــوعمتويــــــــــــالت العقاريــــــــــة�ضركــــــــــات كبـــــــــــــــرى

31 كانــــــــــــــــــــــــون الأول31 كانــــــــــــــــــــــــون الأول31 كانــــــــــــــــــــــــون الأول

201420132014201320142013

دينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــار

6.925184.0697.644-184.069719الر�ضيد يف بداية ال�ضنة

326.177184.069--326.177184.069ي�ضاف : اليرادات املعلقة خالل ال�ضنة

)7.644()31.329()6.925(-)719()31.329(ينزل : الإيرادات املعلقة املحّولة لاليرادات

478.917184.069--478.917184.069     الر�ضيد يف نهاية ال�ضنة

م�ضرتكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

التمويـــــالت الأفــــــــــراد
العقاريــــــة

ال�ضركـــــــــــات
الإجمالـــــــي

ال�ضغيـــــرةالكبــــــــرى
واملتو�ضطــة

31 كانــــــــــــــــــــون الول 2014

دينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــار

86.325214.944241.066401.781944.116الر�ضيد يف بداية ال�ضنة

37.75825.060163.40759.850286.075ُي�ضاف : الإيرادات املُعلقة خالل ال�ضنة

)189.643()90.542()37.201()30.288()31.612(ينزل : الإيرادات املُعلقة املُحّولة لالإيرادات

-)288.864(13.250288.864)13.250(ت�ضويات خالل العام 

79.221222.966656.13682.2251.040.548     الر�ضيد يف نهاية ال�ضنة

31 كانـــــــــــــــــــون الول 2013

70.621190.78785.939404.222751.569الر�ضيد يف بداية ال�ضنة

39.04739.771186.801117.605383.224ُي�ضاف : الإيرادات املُعلقة خالل ال�ضنة

)190.677()120.046()31.674()15.614()23.343(ينزل : الإيرادات املُعلقة املُحّولة لالإيرادات

86.325214.944241.066401.781944.116     الر�ضيد يف نهاية ال�ضنة

7 -  ذمم البيوع المؤجلة من خالل قائمة الدخل 
بلغت ذمم البيوع من خالل قائمة الدخل 6.513.267 دينار ومت تكوين خم�ض�ض تدين ذمم البيوع مقابله مببلغ 6.513.267 دينار.
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8 - موجودات إجارة منتهية بالتمليك - بالصافي
اإن تفا�ضيل هذا البند هي كما يلي : 

املجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعذاتيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةم�ضرتكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة                  

ال�ضتهـالك التكلفـــــة
املرتاكــم

�ضافـي
ال�ضتهـالك التكلفـــــةالقيمــة

املرتاكــم
�ضافـي
ال�ضتهـالك التكلفـــــــــــةالقيمــة

املرتاكــم
�ضافـي
القيمــة

31 كانون الأول 2014

دينـــــــــاردينـــــــــاردينـــــــــاردينـــــــــاردينـــــــــاردينـــــــــاردينـــــــــاردينـــــــــاردينـــــــــار

موجودات اإجارة ُمنتهية
401.584.967)83.051.405(4.196.631484.636.372)1.078.369(397.388.3365.275.000)81.973.036(479.361.372  بالتمليك - عقارات

موجودات اإجارة ُمنتهية
7.968.055)5.425.951(13.394.006---7.968.055)5.425.951(13.394.006  بالتمليك - اآلت

موجودات اإجارة ُمنتهية
3.107.835)585.803(3.693.638---3.107.835)585.803(3.693.638  بالتمليك - �ضيارات

412.660.857)89.063.159(4.196.631501.724.016)1.078.369(408.464.2265.275.000)87.984.790(496.449.016     املجموع

31 كانون الأول 2013

موجودات اإجارة ُمنتهية
300.472.560)63.300.126(4.488.930363.772.686)786.070(295.983.6305.275.000)62.514.056(358.497.686  بالتمليك - عقارات

موجودات اإجارة ُمنتهية
5.880.500)6.907.562(12.788.062---5.880.500)6.907.562(12.788.062  بالتمليك - اآلت

موجودات اإجارة ُمنتهية
370.369)205.874(576.243---370.369)205.874(576.243  بالتمليك - �ضيارات

306.723.429)70.413.562(4.488.930377.136.991)786.070(302.234.4995.275.000)69.627.492(371.861.991     املجموع

بلغ اإجمايل اأق�ضــاط الإجارة امل�ضــتحقة 3.107.226 دينار كما يف 31 كانون الأول 2014)1.811.572 دينار كما يف 31 كانون الأول 2013( . علمًا   -
باأنه مت اإظهار اأر�ضدة الإجارة امل�ضتحقة من �ضمن ذمم البيوع والذمم الأخرى )اي�ضاح 6(.

بلغــت الجــارة املنتهيــة بالتمليــك غــري العاملــة 1.430.455 دينــار اأي مــا ن�ضــبته 0/3٪ مــن ر�ضيــد الجــارة املنتهيــة بالتمليــك كمــا يف 31 كانون الول   -
2014 )6.706.683  دينــار اي مــا ن�ضــبته 2/186٪ كمــا يف 31 كانــون الول 2013(، حيــث مت تطبيــق تعليمــات الت�ضنيــف اجلديــد لالجــاره املنتهيــة 

بالتمليــك وال�ضــادرة عــن البنك املركزي بتاريخ 17 ت�ضــرين الثاين 2014.

بلغــت الجــارة املنتهيــة بالتمليــك غــري العاملــة بعــد طــرح الربــاح املعلقــة 626.406 دينــار اأي مــا ن�ضــبته 0/2٪ مــن ر�ضيــد الجــارة املنتهيــة بالتمليــك   -
كمــا يف 31 كانــون الول 2014 )6.278.770 دينــار اي مــا ن�ضــبته 2٪ كمــا يف 31 كانــون الول 2013( ، حيــث مت تطبيــق تعليمــات الت�ضنيــف اجلديــد 

لالجــاره املنتهيــة بالتمليــك و ال�ضــادرة عــن البنــك املركزي بتاريخ 17 ت�ضــرين الثاين 2014 .
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9- اإلستثمارات التمويلية
اإن تفا�ضيل هذا البند هي كما يلي :  

م�ضرتكـــــــــــــــــــــــــــــــــة

31 كانـــــــــــــــــــــون الأول 

20142013

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

11.306-التمويالت العقارية 

ال�ضركات الكربى 

813.3544.021.517ُم�ضاربة

813.3544.032.823    �ضايف التمويالت

بلغــت ذمم البيــوع املُوؤجلــة والــذمم الأُخــرى والتمويــالت والإجــارة املنتهيــة بالتمليك والقر�ض احل�ضــن غري العاملة 15.525.582 دينار اأي ما ن�ضــبته   -
)1/6٪( مــن ر�ضيــد ذمم البيــوع املُوؤجلــة والــذمم الأُخــرى والتمويالت والإجارة املنتهية بالتمليك والقر�ض احل�ضــن لل�ضــنة )25.570.623 دينار اأي 
مــا ن�ضــبته )2٪( مــن الر�ضيــد املمنــوح يف نهايــة ال�ضــنة ال�ضــابقة( ، حيــث مت تطبيق تعليمات الت�ضنيــف اجلديد لالجاره املنتهيــة بالتمليك و ال�ضادرة 

عن البنك املركزي بتاريخ 17 ت�ضــرين الثاين 2014 .

بلغــت ذمم البيــوع املُوؤجلــة والــذمم الأُخــرى والتمويــالت والإجــارة املنتهيــة بالتمليــك والقر�ــض احل�ضــن غــري العاملــة بعــد تنزيــل الإيــرادات املُعلقــة   -
14.006.117 دينــار اأي مــا ن�ضــبته )1/5٪( مــن ر�ضيــد ذمم البيــوع املُوؤجلــة والــذمم الأُخــرى والتمويــالت والإجــارة املنتهيــة بالتمليــك والقر�ــض 
احل�ضــن بعــد تنزيــل الإيــرادات املُعلقــة )24.442.438 دينــار اأي مــا ن�ضــبته )2٪( مــن الر�ضيــد املمنــوح يف نهايــة ال�ضــنة ال�ضــابقة( ، حيــث مت تطبيــق 

تعليمــات الت�ضنيــف اجلديــد لالجــاره املنتهيــة بالتمليــك و ال�ضــادرة عــن البنــك املركــزي بتاريــخ 17 ت�ضــرين الثــاين 2014 .

١٠-  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق المساهمين 
ان تفا�ضيل هذا البند هي كما يلي :

ذاتيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

31 كانــــــــــــــــــون الأول

20142013

دينــــــــــــاردينــــــــــــار

موجودات مالية متوفر لها اأ�ضعار �ضوقية

-

5.762.4875.464.508حمافظ ا�ضتثمارية مدارة من الغري*

موجودات مالية غري متوفر لها اأ�ضعار �ضوقية

24.00024.000ا�ضهم �ضركات

5.786.4875.488.508جمموع املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق امل�ضاهمني

* ميثل هذا البند املحافظ ال�ضتثمارية املدارة من قبل �ضركة جمموعة العربي لال�ضتثمار وت�ضمل اأ�ضهم خارجية و�ضكوك اإ�ضالمية.

- مل يكن هنالك اأي حتويل لالأرباح املدورة يف حقوق امل�ضاهمني تتعلق مبوجودات مالية من خالل حقوق امل�ضاهمني.
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١١ -  موجودات مالية بالتكلفة المطفأة - بالصافي
ان تفا�ضيل هذا البند هي كما يلي :

اجـــــمايلذاتيــــــــــــــــــــــــــةم�ضـــــــــــــرتك
31 كانــــــــون الأول31 كانـــــــــــــــــــــون الأول31 كانـــــــــــــــــــــون الأول

2014201320142013 20142013
دينـــــــــاردينـــــــــاردينـــــــــاردينـــــــــاردينـــــــــاردينـــــــــار

1.085.6562.521.3808.820.5422.521.380-7.734.886�ضكوك اإ�ضالمية متوفر لها ا�ضعار �ضوقية
7.734.886-1.085.6562.521.3808.820.5422.521.380

ت�ضتحق املوجودات اأعاله خالل الفرتة من العام 2016 حتى نهاية العام 2018.
- مل يتم اأخذ خم�ض�ضات تدين مقابل موجودات مالية بالتكلفة املطفاأة.

١٢ - إستثمارات في العقارات
اإن تفا�ضيل هذا البند هي كما يلي:

 ال�ضتثمار يف العقارات بغر�ض ال�ضتخدام : 
م�ضـــــــــــــــرتك

31 كانــــــــــــــــــــــــــون الأول
2014 2013 

دينـــــــــاردينـــــــــار
24.801.53021.921.947اإ�ضتثمارات يف العقارات

)244.965()441.303(ال�ضتهالك املرتاكم
)733.987()2.633.000(خم�ض�ض التدين

21.727.22720.942.995

ت�ضتهلك املباين �ضمن حمفظة العقارات اأعاله بطريقة الق�ضط الثابت وبن�ضبة ا�ضتهالك ٪10.

ان احلركة احلا�ضلة على حمفظة ال�ضتثمار العقاري خالل العام هي كما يلي:

ر�ضيد نهاية ال�ضنــــة ا�ضتبعادات خالل ال�ضنـة ا�ضافات خالل ال�ضنـة ر�ضيد بداية ال�ضنـة 2014
دينـــــــــــــار دينــــــــــــار دينــــــــــــار دينــــــــــــار

24.801.530 )557.023( 3.436.606 21.921.947 ا�ضتثمارات يف عقارات
)441.303( - )196.338(  )244.965( ال�ضتهالك املرتاكم
24.360.227 )557.023(       3.240.268 21.676.982 املجموع
)2.633.000( - )1.899.013( )733.987( خم�ض�ض تدين عقارات
21.727.227 )557.023( 1.341.255 20.942.995 ال�ضايف

ر�ضيد نهاية ال�ضنــــة ا�ضتبعادات خالل ال�ضنـة ا�ضافات خالل ال�ضنـة ر�ضيد بداية ال�ضنـة 2013
دينـــــــــــــار دينــــــــــــار دينــــــــــــار دينــــــــــــار

21.921.947 )1.938.311( 844.787 23.015.471 ا�ضتثمارات يف عقارات
)244.965( )21.975( )183.685(  )83.255( ال�ضتهالك املرتاكم

21.676.982 )1.916.336( 661.102 22.932.216 املجموع
)733.987( - )733.987( - خم�ض�ض تدين عقارات

20.942.995 )1.916.336( )72.885( 22.932.216 ال�ضايف

بلغت القيمة العادلة ملحفظة ال�ضتثمار يف العقارات 23.135.980 كما يف 31 كانون الأول 2014 )مقابل 22.702.571 دينار يف 31 كانون الول 2013( .

قــام البنــك خــالل العــام 2014 با�ضــتمالك عقــارات مــن اأحــد العمــالء بقيمــة �ضــندات الرهــن والتــي هــي اأعلــى مــن القيمــة ال�ضــوقية )العادلــة( لتلــك 
العقــارات بتاريــخ التملــك وت�ضــجيل الفــرق )كــذمم م�ضــطوبة( مــن خم�ض�ــض تدين ذمم البيــوع املوؤجلة الذاتي كــون التمويل ذاتيًا، علمًا باأنه مت ت�ضــجيل 

قيمــة العقــارات بالقيمــة ال�ضــوقية )العادلــة( يف حمفظــة ال�ضــتثمارات يف العقــارات )م�ضــرتك( .
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١٣- ممتلكات ومعدات - بالصافي
اإنَّ تفا�ضيل هذا البند هي كما يلي :

معداتمبانــــــــــــي اأرا�ضـــــــــي 
واأجهزة واأثـاث

و�ضائـط
نقـــل 

اأجهزة
احلا�ضب الآيل

حت�ضينات
املجمــــــوع وديكـور

2014
دينــــــــاردينــــــــاردينــــــــاردينــــــــاردينــــــــاردينــــــــاردينــــــــار

التكلفة :
7.152.5084.796.6935.111.544257.3084.420.3509.505.20431.243.607  الر�ضيد يف بداية ال�ضنة

686.2341.010.0082.641.505-945.263--  اإ�ضافات 
)298.183(-)144.213(-)153.970(- -   اإ�ضتبعادات

7.152.5084.796.6935.902.837257.3084.962.37110.515.21233.586.929   الر�ضيد يف نهاية ال�ضنة

ال�شتهالك املرُتاكم :
962.8682.837.971125.5383.375.1734.603.21311.904.763-  ا�ضتهالك ُمرتاكم يف بداية ال�ضنة

100.969515.60032.541549.595801.2281.999.933-  ا�ضتهالك ال�ضنة
)284.992(-)140.638(-)144.354(--  اإ�ضتبعادات

1.063.8373.209.217158.0793.784.1305.404.44113.619.704 -    ال�ضتهالك املرُتاكم يف نهاية ال�ضنة
7.152.5083.732.8562.693.62099.2291.178.2415.110.77119.967.225   �ضايف القيمة الدفرتية للممتلكات واملعدات

101.447224.573959.335-633.315--  م�ضاريع حتت التنفيذ 
7.152.5083.732.8563.326.93599.2291.279.6885.335.34420.926.560   �ضايف املمتلكات واملعدات يف نهاية ال�ضنة

معداتمبانــــــــــــي اأرا�ضـــــــــي 
واأجهزة واأثـاث

و�ضائـط
نقـــل 

اأجهزة
احلا�ضب الآيل

حت�ضينات
املجمــــــوع وديكـور

2013

التكلفة :
6.628.1084.261.7894.677.053163.3084.098.1109.215.59929.043.967  الر�ضيد يف بداية ال�ضنة

524.400804.904509.62794.000364.576293.7952.591.302  اإ�ضافات
)391.662()4.190()42.336(-)75.136()270.000(-  اإ�ضتبعادات

7.152.5084.796.6935.111.544257.3084.420.3509.505.20431.243.607   الر�ضيد يف نهاية ال�ضنة

ال�شتهالك املرُتاكم :
951.0372.458.61288.9602.838.2583.849.30210.186.169-   ا�ضتهالك ُمرتاكم يف بداية ال�ضنة

100.932440.37936.578578.105755.1121.911.106-  ا�ضتهالك ال�ضنة
)192.512()1.201()41.190(-)61.020()89.101(-  اإ�ضتبعادات

962.8682.837.971125.5383.375.1734.603.21311.904.763 -     ال�ضتهالك املرُتاكم يف نهاية ال�ضنة
7.152.5083.833.8252.273.573131.7701.045.1774.901.99119.338.844    �ضايف القيمة الدفرتية للممتلكات واملعدات

306.722105.664579.330 - 166.944 -  -   م�ضاريع حتت التنفيذ

7.152.5083.833.8252.440.517131.7701.351.8995.007.65519.918.174    �ضايف املمتلكات واملعدات يف نهاية ال�ضنة

2.5152510 - 215 -  ن�ضب الإ�ضتهالك ال�ضنوي ٪

- تبلــغ تكلفــة املمتلــكات واملعــدات امل�ضــتهلكة بالكامــل 4.684.006 دينــار كمــا يف 31 كانــون الأول 2014 )4.137.325 دينــار كمــا يف 31 كانــون الأول 
.) 2013
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١4 - موجودات غير ملموسة - بالصافي
اإنَّ تفا�ضيل هذا البند هي كما يلي :

اأنظمـــــة وبرامـــــج حا�ضــــــــــوب

31 كانـــــــــــــــــون الأول

2013 2014

دينـــــــــــــــار دينـــــــــــــــار

1.134.701 867.677 ر�ضيد بداية ال�ضنة

- 347.991 اإ�ضافات

)267.024( )244.108( الإطفاء لل�ضنة

867.677 971.560      ر�ضيد نهاية ال�ضنة

25 - 10 25 - 10 ن�ضب الإطفاء ال�ضنوي ٪

١5- موجودات أُخرى
اإنَّ تفا�ضيل هذا البند هي كما يلي :

31 كانـــــــــــــــــون الأول

2013 2014

دينــــــــــــــار دينــــــــــــــار

955.321 1.188.912 م�ضروفات مدفوعة مقدمًا

3.312.602 65.190 ايرادات م�ضتحقة وغري مقبو�ضة 

133.351 347.048 موجودات اآلت ملكيتها للبنك وفاء لديون م�ضتحقة 

633.267 965.175 اأُخــرى 

5.034.541 2.566.325      املجمــوع

فيما يلي ملخ�ض احلركة على املوجودات التي اآلت ملكيتها للبنك وفاًء لديون م�ضتحقة :

31 كانـــــــــــــــــون الأول

2013 2014

دينــــــــــــــار دينــــــــــــــار

- 133.351 ر�ضيد بداية ال�ضنة

133.351 213.697 ا�ضافات *

133.351 347.048      ر�ضيد نهاية ال�ضنة

*  ميثــل ر�ضيــد موجــودات اآلــت ملكيتهــا للبنــك عقــارات م�ضــتملكة ت�ضــديدًا لديــون متعــرثة، يحظــر على البنك الت�ضــرف بها ملدة عام من تاريخ ت�ضــجيل 
العقار باإ�ضم البنك وذلك مبوجب القانون .  
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١6 - حسابات البنوك والمؤسسات المصرفية
اإنَّ تفا�ضيل هذا البند هي كما يلي :

31 كانـــــــــــــــــون الأول
2013 2014

دينـــــــــــــــار دينـــــــــــــــار
11.034.918 82.369 ح�ضابات جارية وحتت الطلب 

11.034.918 82.369       املجمــوع

١7 -  حسابات العمالء الجارية
 اإنَّ تفا�ضيل هذا البند هي كما يلي :

31 كانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون الأول 2014

املجمــــــــوع احلكومة 
والقطاع العام

موؤ�ض�ضات �ضغرية 
وُمتو�ضطة �ضركات كربى اأفراد

دينـــــــــــــــار دينـــــــــــــــار دينـــــــــــــــار دينـــــــــــــــار دينـــــــــــــــار
550.161.451 3.555.331 55.182.738 31.267.825 460.155.557 ح�ضابات جارية 

550.161.451 3.555.331 55.182.738 31.267.825 460.155.557      املجمــوع

31 كانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون الأول 2013

املجمــــــــوع احلكومة 
والقطاع العام

موؤ�ض�ضات �ضغرية 
وُمتو�ضطة �ضركات كربى اأفراد

دينـــــــــــــــار دينـــــــــــــــار دينـــــــــــــــار دينـــــــــــــــار دينـــــــــــــــار
462.198.825 2.823.452 45.412.825 31.293.948 382.668.600 ح�ضابات جارية 

462.198.825 2.823.452 45.412.825 31.293.948 382.668.600      املجمــوع

بلغــت ودائــع احلكومــة الأردنيــة والقطــاع العــام داخــل اململكــة 3.555.331 دينــار كمــا يف 31 كانــون الأول 2014 اي مــا ن�ضــبته 0/6 ٪ مــن اجمــايل   -
ح�ضــابات العمــالء اجلاريــة )2.823.452 دينــار كمــا يف 31 كانــون الأول 2013 اي مــا ن�ضــبته ٪0/6(.

بلغ جمموع احل�ضابات املحجوزة )ُمقيَّدة ال�ضحب( 5.397.868 دينار كما يف 31 كانون الأول 2014 اأي ما ن�ضبته 1٪ من اإجمايل ح�ضابات العمالء   -
اجلاريــة )2.902.473 دينــار كمــا يف 31 كانــون الأول 2013 اأي مــا ن�ضــبته ٪0/6(.

بلغت احل�ضابات اجلامدة 11.694.330 دينار كما يف 31 كانون الأول 2014 )12.811.108 دينار كما يف كانون الأول 2013(.  -

١8- تأمينات نقدية
اإنَّ تفا�ضيل هذا البند هي كما يلي :

31 كانـــــــــــــــــون الأول
2013 2014

دينـــــــــــــــار دينــــــــــــــار
16.577.646 17.071.119 تاأمينات ُمقابل ذمم بيوع ومتويالت 
7.244.669 5.054.249 تاأمينات ُمقابل ت�ضهيالت غري ُمبا�ضرة
1.024.230 1.192.963 تاأمينات اأُخـرى

24.846.545 23.318.331      املجمــوع
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مخصصات أخرى  - ١9
اإنَّ احلركة احلا�ضلة على املخ�ض�ضات الأخرى هي كما يلي : 

ر�ضيد نهاية ال�ضنـــــــــة املدفوع خالل ال�ضنـــــــــة املُكون خالل ال�ضنـــــــــة ر�ضيد بداية ال�ضنـــــــــة 2014
دينـــــــــــــار دينــــــــــــار دينــــــــــــار دينــــــــــــار

2.323.777 279.902 516.683 2.086.996 خم�ض�ض تعوي�ض نهاية اخلدمة
7.000 88.000 25.000 70.000 خم�ض�ض ق�ضايا مقامة �ضد البنك

2.330.777 367.902 541.683 2.156.996      املجمــوع

2013
2.086.996 124.145 475.860 1.735.281 خم�ض�ض تعوي�ض نهاية اخلدمة

70.000 4.637 60.500 14.137 خم�ض�ض ق�ضايا مقامة �ضد البنك

2.156.996 128.782 536.360 1.749.418      املجمــوع

٢٠ -  مخصص ضريبة الدخل 
أ -  ُمخصص ضريبة الدخل 

اإنَّ احلركة على خُم�ض�ض �ضريبة الدخل هي كما يلي :

31 كانــــــــــــــــــــون الول
2013 2014

دينــــــــــــــار دينــــــــــــــار
4.323.390 6.006.510 ر�ضيد بداية ال�ضنة

)5.093.938( )6.594.809( �ضريبة الدخل املدفوعة خالل ال�ضنة 
- )45.426( �ضريبة الدخل املدفوعة عن ال�ضنوات ال�ضابقة

6.777.058 6.055.258 �ضريبة الدخل املُ�ضتحقة عن  الربح لل�ضنة 

6.006.510 5.421.533      ر�ضيد نهاية ال�ضنة

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

2013 2014
دينــــــــــــــار دينــــــــــــــار

6.777.058 6.055.258 �ضريبة الدخل امل�ضتحقة عن الربح لل�ضنة
)160.908( )482.576( موجودات �ضريبية موؤجلة لل�ضنة 

145.885 154.958 اإطفاء موجودات �ضريبية موؤجلة 

6.762.035 5.727.640

-  مت اإجــراء ت�ضــوية نهائيــة مــع دائــرة �ضريبــة الدخــل واملبيعــات حتــى نهايــة عام 2012 كما مت تقدمي ك�ضــف التقدير الذاتي للعــام 2013 ودفع ال�ضرائب 
املعلنة ومل يتم مراجعتها من قبل دائرة �ضريبة الدخل واملبيعات بعد.

-  مت احت�ضاب �ضريبة الدخل امل�ضتحقة لل�ضنة املنتهية يف 31 كانون الأول 2014 وفقًا لقانون �ضريبة الدخل �ضاري املفعول .

-  بــراأي الدارة وامل�ضت�ضار ال�ضريبي فاإنه ل داعي لأخذ خم�ض�ضات ا�ضافية تخ�ض ال�ضنة املنتهية يف31 كانون الأول 2014 .
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 ج -  موجودات / مطلوبات ضريبية مؤجلة - ذاتي-مشترك

31 كانون الأول  31 كانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون الأول 2014
2013

ر�ضيداحل�ضابات امل�ضمولة 
بداية ال�ضنة

املبالغ
املحررة

املبالغ
امل�ضافة

ر�ضيد
نهاية ال�ضنة

ال�ضريبة
املوؤجلة

ال�ضريبــة
املوؤجلة  

دينـــــــــــاردينـــــــــــاردينـــــــــــاردينـــــــــــاردينـــــــــــاردينـــــــــــار1 - موجودات �شريبية موؤجلة - م�شرتكة
799.218189.643286.075895.650313.478239.765     ايرادات معلقة

799.218189.643286.075895.650313.478239.765
  2 -  موجودات �شريبية موؤجلة - ذاتية

2.086.996279.902516.6832.323.777813.322626.099    خم�ض�ض تعوي�ض نهاية اخلدمة 
1.342.848469.997447.442 - 1.491.473148.625    خم�ض�ض تدين متويالت ذاتية

70.00088.00025.0007.0002.45021.000    خم�ض�ض ر�ضوم ق�ضايا مقامة �ضد البنك

    التدين يف املوجودات املالية بالقيمة العادلة
2.727.786954.725818.335 - -2.727.786        من خالل حقوق امل�ضاهمني

6.376.255516.527541.6836.401.4112.240.4941.912.876

7.175.473706.170827.7587.297.0612.553.9722.152.641     املجموع الكلي

اإن املوجــودات ال�ضريبيــة املوؤجلــة البالغــة 2.240.494 كمــا يف 31 كانــون الأول 2014 والناجمة عن الفروقات الزمنية ملخ�ض�ض تعوي�ض نهاية اخلدمة 
وخم�ض�ض تدين ذمم البيوع املوؤجلة وخم�ض�ض ق�ضايا وتدين يف موجودات مالية حمت�ضــبة على اأ�ضا�ــض معدل �ضريبة 35٪ وبراأي الدارة باأنه �ضــوف 

يتم ال�ضتفادة من هذه املنافع ال�ضريبية من الأرباح املتوقع حتقيقها يف امل�ضتقبل.

 مت احت�ضــاب املوجــودات واملطلوبــات ال�ضريبيــة املوؤجلــة للبنــك بن�ضــبة 35٪ كمــا يف 31 كانــون الأول 2014 عو�ضــًا عــن 30٪ كمــا يف 31 كانون الأول 2013 
وذلك مبوجب ن�ضــبة �ضريبة الدخل للبنوك وفقًا لقانـــــون �ضريبة الدخل رقم )34( ل�ضــنة 2014 وال�ضــاري املفعول اعتبارًا من اأول كانون الثاين 2015 
وقد نتج عن ذلك التعديل فرق بقيمة 364.854 دينار منه مبلغ 320.071 دينار ظهر كزيادة يف خم�ض�ض �ضريبة الدخل متثل الزيادة يف موجودات 
�ضريبــة موجلــة ذاتــي و44.783 دينــار كزيــادة يف �ضنــدوق مواجهــة خماطــر الإ�ضــتثمار متثــل الزيــادة يف موجــودات �ضريبيــة موؤجلــة م�ضــرتك. وفــرق يف 
قيمة املطلوبات ال�ضريبية املوؤجلة بقيمة 45.640 دينار كتخفي�ض لإحتياطي تقييم املوجودات املالية �ضمن بنود الدخل ال�ضامل الآخر وحقوق امللكية .

   3 - مطلوبات �شريبية موؤجلة ذاتية
        1- موجودات مالية بالقيمة العادلة من

297.982912.798319.479184.445-614.816               خالل حقوق امل�ضاهمني

297.982912.798319.479184.445-614.816             املجموع الكلي

-  ان املطلوبــات ال�ضريبيــة املوؤجلــة والبالغــة 319.479 دينــار كمــا يف 31 كانــون الأول 2014 )184.445 دينــار كمــا يف 31 كانــون الأول 2013( ناجتــة 
عــن اربــاح تقييــم املوجــودات املالية التي تظهر �ضمن احتياطي القيمة العادلة اخلا�ض بحقوق امل�ضــاهمني

اإن احلركة على ح�ضاب املوجودات واملطلوبات ال�ضريبية املوؤجلة امل�ضرتكة هي كما يلي :
31 كانـــــــــــــون الأول 312013 كانـــــــــــــون الأول 2014

مطلوباتموجودات مطلوباتموجودات 
دينـــــــــــاردينـــــــــــاردينـــــــــــاردينـــــــــــار

 - 182.001 - 239.765  ر�ضيد بداية ال�ضنة  
-114.967-130.606  امل�ضاف خالل ال�ضنة 

 - )57.203( - )56.893(  املطفاأ خالل ال�ضنة
-239.765-313.478  ر�ضيد نهاية ال�ضنة  



2014ا لـتـقـر يـر  ا لـ�سـنـو ي  لـلـبـنـك  ا لعـر بـــي  ا لإ �سـال مـــي  ا لـد و لــــي 8٠

اإن احلركة على ح�ضاب املوجودات واملطلوبات ال�ضريبية املوؤجلة / ذاتي هي كما يلي :
31 كانـــــــــــــون الأول 312013 كانـــــــــــــون الأول 2014

مطلوباتموجودات مطلوباتموجودات 
دينـــــــــــاردينـــــــــــاردينـــــــــــاردينـــــــــــار

1.912.876184.4451.897.853100.719  ر�ضيد بداية ال�ضنة  
482.576135.034160.90884.581  امل�ضاف خالل ال�ضنة 

)855()145.885(-)154.958(  املطفاأ خالل ال�ضنة
2.240.494319.4791.912.876184.445  ر�ضيد نهاية ال�ضنة  

د - ُملخص تسوية الربح الُمحاسبي مع الربح الضريبي :

2013 2014
دينــــــــــــــــار دينـــــــــــــار

22.511.480 19.092.135 الربح املُحا�ضبي
6.423.893 7.871.789 ي�ضاف : م�ضروفات غري مقبولة �ضريبيًا
)190.677( )189.643( ارباح غري خا�ضعة لل�ضريبة
)74.422( 836.451 تعديالت اأخرى

28.670.274 27.610.732 الربح ال�ضريبي
٪30 ٪30 ن�ضبة �ضريبة الدخل املعلنة  

8.601.082 8.283.220 خم�ض�ض �ضريبة الدخل بال�ضايف 
يعود اإىل :

6.777.058 6.055.258 املخ�ض�ض املعلن - بنك
1.824.024 2.101.864 املخ�ض�ض املعلن - �ضندوق مواجهة خماطر ال�ضتثمار 

- 126.098 املخ�ض�ض املعلن - �ضندوق التامني التباديل *
8.601.082 8.283.220

* مت ان�ضــاء �ضنــدوق التامــني التبــاديل لغايــات تغطيــه التعــرث يف ال�ضــداد نتيجــة الوفــاه او العجــز الكلــي لعمــالء الت�ضــهيالت وذلــك ح�ضــب نظــام تا�ضي�ــض 
ال�ضنــدوق و املوافــق عليــه مــن البنــك املركزي الردين .

٢١- مطلوبات أُخرى
اإنَّ تفا�ضيل هذا البند هي كما يلي :

31 كانــــــــــــــــــــــــــــــــــون الأول
2013 2014

دينــــــــــــــــار دينـــــــــــــــــار
5.647.674 8.375.447 اأوراق مباعة
3.793.955 6.513.560 كمبيالت وبوال�ض حم�ضلة وحوالت واردة

690.998 326.448 م�ضروفات ُم�ضتحقة وغري مدفوعة
3.227.420 4.825.979 ح�ضة العمالء من اأرباح ال�ضتثمار امل�ضرتك

297.151 382.450 عمولت مقبو�ضة مقدما
953.021 1.503.416 اأمانات موؤقتة  واأخرى

- 126.098 �ضريبة �ضندوق التاأمني التباديل
25.000 25.000 مكافاأة اأع�ضاء جمل�ض الإدارة

14.635.219 22.078.398
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٢٢-  حسابات اإلستثمار المشترك
اإنَّ تفا�ضيل هذا البند هي كما يلي:

31 كانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون الأول 2014

املجمـــــــوع احلكومة
 والقطاع العام

موؤ�ض�ضات �ضغرية 
وُمتو�ضطـــــــة �ضركات كربى اأفـــــــــــراد

دينـــــــــــــــــار دينـــــــــــــــــار دينـــــــــــــــــار دينـــــــــــــــــار دينـــــــــــــــــار

156.571.611 27.339 2.412.222 1.038.740 153.093.310 ح�ضابات التوفري

642.383.412 20.589.939 47.637.691 41.575.627 532.580.155 لأجـل *

798.955.023 20.617.278 50.049.913 42.614.367 685.673.465 املجمـوع

18.892.200 1.187.359 1.732.265 1.317.924 14.654.652 ح�ضة املودعني من عوائد الإ�ضتثمار

817.847.223 21.804.637 51.782.178 43.932.291 700.328.117      اإجمايل ح�ضابات الإ�ضتثمار امل�ضرتك

31 كانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون الأول 2013

املجمـــــــوع احلكومة
 والقطاع العام

موؤ�ض�ضات �ضغرية 
وُمتو�ضطـــــــة �ضركات كربى اأفـــــــــــراد

دينـــــــــــــــــار دينـــــــــــــــــار دينـــــــــــــــــار دينـــــــــــــــــار دينـــــــــــــــــار

120.813.057 16.968 1.360.646 659.199 118.776.244 ح�ضابات التوفري

558.847.638 23.521.894 33.262.939 32.414.195 469.648.610 لأجـل

679.660.695 23.538.862 34.623.585 33.073.394 588.424.854 املجمـوع

14.142.619 536.357 786.926 748.777 12.070.559 ح�ضة املودعني من عوائد الإ�ضتثمار

693.803.314 24.075.219 35.410.511 33.822.171 600.495.413      اإجمايل ح�ضابات الإ�ضتثمار امل�ضرتك

*  تت�ضمــن ح�ضــابات لأجــل مبلــغ 2.380.895 دينــار )�ضــايف بعــد ال�ضريبــة( وهو ر�ضيــد �ضندوق التاأمني التباديل والذي مت اإن�ضــاوؤه خالل العام 2014 
لغايــات تغطيــة التعــرث يف �ضــداد التمويــالت نتيجــة الوفــاة اأو العجــز الكلــي للعميــل، وذلــك ح�ضــب نظــام تاأ�ضي�ــض ال�ضنــدوق واملوافــق عليــه مــن البنــك 

املركــزي الأردين ، هــذا وقــد بلغــت اأرباح الإ�ضــتثمار حل�ضــاب ال�ضنــدوق 65.426 دينار .

ُت�ضارك ح�ضابات الإ�ضتثمار امل�ضرتك بالأرباح بناًء على الأُ�ض�ض التالية :  -

بن�ضبة 50٪من ر�ضيد ح�ضابات التوفري �ضهريًا .  -

بن�ضبة 90٪ من اأدنى ر�ضيد احل�ضابات لأجل .  -

بلغــت الن�ضــبة العاّمــة لالأربــاح علــى الدينــار الأردين للن�ضــف الأول والثــاين مــن العــام 2014 مــا ن�ضــبته 3/734 ٪ و3/976 ٪ علــى التــوايل )٪3/667   -
و3/159٪ يف ال�ضــنة ال�ضــابقة(.

بلغــت الن�ضــبة العامــة لالأربــاح علــى الــدولر الأمريكــي للن�ضــف الأول والثــاين مــن العام 2014 ما ن�ضــبته 0/253 ٪ و0/279 ٪ علــى التوايل )٪0/139   -
و0/123٪ يف ال�ضــنة ال�ضابقة(.

بلغت احل�ضابات املحجوزة )ُمقّيدة ال�ضحب( 1.462.103دينار كما يف 31 كانون الأول 2014 )690.299 دينار كما يف 31 كانون الأول 2013( .  -

بلغــت ح�ضــابات الإ�ضــتثمار امل�ضــرتك للحكومــة الأردنيــة والقطــاع العــام داخــل اململكــة 21.804.638دينــار كمــا يف 31 كانون الأول 2014 اأي ما ن�ضــبته   -
2/7 ٪ من اإجمالـــي ح�ضـابـــات الإ�ضتـثمــــار امل�ضرتك )24.075.219 دينار كما يف 31 كانون الأول 2013 اأي ما ن�ضبته ٪3/5(.
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صندوق ُمواجهة مخاطر االستثمار  -٢٣
اإنَّ احلركة احلا�ضلة على �ضندوق ُمواجهة خماطر ال�ضتثمار كما يلي :

31 كانـــــــــــــــــــون الأول

2013 2014

دينــــــــــــار دينــــــــــــار

16.809.134 20.933.524 ر�ضيد بداية ال�ضنة

5.887.533 6.204.449 ل من اإيرادات الإ�ضتثمارات امل�ضرتكة لل�ضنة – قائمة الدخل ي�ضاف : املُحوَّ

- 705.330             اأرباح ا�ضتثمار اأموال ال�ضندوق

)1.766.260( )2.028.151(  تنزل : �ضريبة الدخل 

3.117 )5.988(             فرق تقييم عمالت اأجنبية

20.933.524 25.809.164      ر�ضيد نهاية ال�ضنة

ميثل بند �ضريبة دخل ال�ضندوق ما يلي :

31 كانـــــــــــــــــــــــــــــــــون الأول

2013 2014

دينــــــــــــــــار دينــــــــــــــار

1.824.024 1.890.264 �ضريبة الدخل امل�ضتحقة على املحول من اأرباح ال�ضتثمار

)114.967( )130.606( موجودات �ضريبية موؤجلة

57.203 56.893 اطفاء موجودات �ضريبة موؤجلة

- 211.600 �ضريبة دخل م�ضتحقة على ارباح ا�ضتثمار ال�ضندوق

1.766.260 2.028.151

اإن ر�ضيد �ضندوق مواجهة خماطر ال�ضتثمار يوزع كما يلي : 

31 كانـــــــــــــــــــون الأول

20142013

دينـــــــــــــاردينــــــــــــار

8.087.7488.258.304مقابل تدين ذمم البيوع املوؤجلة )اإي�ضاح 6(

2.633.000733.987مقابل تدين ا�ضتثمارات يف العقارات )اإي�ضاح 12(

15.088.41611.941.233     الر�ضيد املتبقي
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اإن احلركة احلا�ضة على �ضريبة دخل �ضندوق مواجهه خماطر ال�ضتثمار هي كما يلي : 

31 كانـــــــــــــــــــون الأول

20142013

دينـــــــــــاردينــــــــــــار

1.477.2661.699.841ر�ضيد بداية ال�ضنة

)2.046.599()1.857.612(ينزل : �ضريبة دخل مدفوعة

2.101.8641.824.024ي�ضاف : �ضريبة دخل م�ضتحقة عن ال�ضنة

1.721.5181.477.266     ر�ضيد نهاية ال�ضنة

-  مت اإجــراء ت�ضــوية نهائيــة مــع دائــرة �ضريبــة الدخــل واملبيعــات حتــى نهايــة عــام 2012، كمــا مت تقــدمي ك�ضــف التقدير الذاتــي للعام 2013 ودفــع ال�ضرائب 
املعلنــة ومل يتــم مراجعتهــا من قبل دائــرة �ضريبة الدخل واملبيعات بعد.

- ميثل الر�ضيد املتبقي اجلزء غري املوزع على ح�ضابات ال�ضتثمار امل�ضرتك.

٢4 - رأس المال المكتتب به )المدفوع(
بلغ راأ�ــض املال املُكتتب به واملدفوع يف نهاية ال�ضــنة املالية 100 مليون دينار ُموزعًا على 100 مليون �ضــهم، بقيمة اإ�ضــمية دينار لل�ضــهم الواحد كما يف 31   -

كانون الأول 2014 )100 مليون �ضــهما بقيمة ا�ضــمية دينار لل�ضــهم الواحد كما يف نهاية ال�ضــنة ال�ضــابقة(. 

٢5 - االحتياطيات
- احتياطي قانوني

مُتثــل املبالــغ املُتجمعــة يف هــذا احل�ضــاب مــا مت حتويلــه مــن الأربــاح ال�ضــنوية قبــل ال�ضرائــب بن�ضــبة )10٪( وفقًا لقانــون البنوك وهو غري قابــل للتوزيع على 
املُ�ضاهمني .

- احتياطي اختياري 
مُتثــل املبالــغ املُتجمعــة يف هــذا احل�ضــاب مــا مت حتويلــه مــن الأربــاح ال�ضــنوية قبــل ال�ضرائــب بن�ضــبة ل تزيد عن )20٪( خالل ال�ضــنوات ال�ضــابقة. ُي�ضــتخدم 

الحتياطــي الختيــاري يف الأغرا�ــض التــي ُيقررهــا جمل�ــض الإدارة ويحــق للهيئــة العامة توزيعه بالكامل اأو اأي جزء منه كاأرباح على املُ�ضــاهمني .

- احتياطي مخاطر مصرفية عامة
مُيثل هذا البند احتياطي خماطر م�ضرفية عامة على ذمم البيوع املُوؤجلة ومتويالت البنك الذاتية وفقًا لتعليمات البنك املركزي الأُردين .

- اإن الحتياطيات املقيد الت�ضرف بها هي كما يلي : 

31 كانــــــــــــــــــــــون الأول
ا�ضـــــــــم الحتياطــــــي

طبيعـــة التقييــــد 2013 2014

دينـــــــــــــــــار دينـــــــــــــــــار

متطلبات القانون 13.508.851 15.418.065 احتياطي قانوين

تعليمات البنك املركزي 882.000 882.000 احتياطي خماطر م�ضرفية عامة

- أرباح مقترح توزيعها على المساهمين

اأو�ضى جمل�ض الدارة بجل�ضته املنعقدة رقم )1( بتاريخ 26 كانون الثاين 2015 بتوزيع 7.090.000 دينار على امل�ضاهمني )البنك العربي( اأي ما يعادل 
7.09٪ من راأ�ض املال امل�ضرح به واملدفوع من الأرباح املدورة القابلة للتوزيع والحتياطي الختياري وهي خا�ضعة ملوافقة الهيئة العامة للم�ضاهمني.
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٢6- احتياطي القيمة العادلة - صافي 
اإن تفا�ضيل هذا البند هي كما يلي :

ذاتــــــــي

31 كانـــــــــــــــــــون الأول

20142013

دينـــــــــــاردينــــــــــــار

593.319430.371موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق امل�ضاهمني

593.319430.371 ر�ضيد نهاية ال�ضنة

اإن احلركة على احتياطي القيمة العادلة كانت على النحو التايل:

ذاتــــــــي

31 كانـــــــــــــــــــون الأول

20142013

دينـــــــــــاردينــــــــــــار

430.371235.012ر�ضيد بداية ال�ضنة

297.982281.935اأرباح غريمتحققة

)83.726()135.034(مطلوبات �ضريبية - موؤجلة

)2.850(-خ�ضائر متحققة منقولة للخ�ضائر املرتاكمة

593.319430.371 ر�ضيد نهاية ال�ضنة

ــون الأول 2014  ــار كمــا يف 31 كان ــغ 593.319 دين ــة - ذاتــي مببل ــة املوؤجل ــات ال�ضريبي ــايف بعــد طــرح املطلوب ــة بال�ض يظهــر اإحتياطــي القيمــة العادل
.  )2013 الأول  كانــون   31 يف  كمــا  دينــار   430.371(

٢7- االرباح المدورة )الخسائر المتراكمة(  
اإنَّ تفا�ضيل هذا البند هي كما يلي :

31 كانــــــــــــــــــــــــون الأول 

2013 2014

دينـــــــــــــــــار دينـــــــــــــــــار

)16.952.657( )3.399.777( الر�ضيد بداية ال�ضنة

15.749.445 13.364.495 الربح  لل�ضنة

)2.251.148( )1.909.214( )املُحّول( اإىل الحتياطيات 

54.583 - اأرباح )خ�ضائر( موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق امل�ضاهمني

)3.399.777( 8.055.504      الر�ضيد يف نهاية ال�ضنة *

*  ي�ضــمل ر�ضيــد الربــاح املــدورة  2.240.494 دينــار مقيــد الت�ضــرف فيــه لقــاء منافــع �ضريبيــة موؤجلــة كمــا يف31 كانــون الأول 2014 )1.912.876 
دينــار كمــا يف 31 كانــون الأول 2013( .
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٢8-   إيرادات البيوع الُمؤجلة
اإنَّ تفا�ضيل هذا البند هي كما يلي :

املجــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعالذاتيــــــــــــــــــــــــــةاملُ�ضتــركــــــــــــــة

31 كانــــــــــــــــــــــــــون اأول31 كانــــــــــــــــــــــــــون اأول31 كانــــــــــــــــــــــــــون اأول

201420132014201320142013

دينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــار

الأفراد )التجزئة( 

10.049.8797.617.271--10.049.8797.617.271املُرابحة لالآمر بال�ضراء

119.60651.262--119.60651.262البيع الآجل

5.204.7574.724.853--5.204.7574.724.853التمويالت العقارية 

ال�ضركات الكربى 

2.272.45810.449.01910.0562.813.6362.282.51413.262.655املُرابحات الدولية *

11.174.2819.232.118106.371240.33811.280.6529.472.456املُرابحة لالآمر بال�ضراء

موؤ�ض�ضات �ضغرية ومتو�ضطة 

3.221.9722.506.325--3.221.9722.506.325املُرابحة لالآمر بال�ضراء

17.47217.858--17.47217.858البيع الآجل

32.060.42534.598.706116.4273.053.97432.176.85237.652.680املجمـوع

مبوجــب كتــاب حمافــظ البنــك املركــزي رقــم 10/1/1686 بتاريــخ 5 �ضــباط 2014، مت التوقف عــن اجراء مرابحات دولية بالدينــار الأردين واعتبار اأيه 
موافقــات �ضــابقة �ضــاردة بهــذا اخل�ضو�ــض لغيــه.

٢9-  إيرادات اإلستثمارات التمويلية
اإنَّ تفا�ضيل هذا البند هي كما يلي :

م�ضرتكــــــــــــــــــــــة 

31 كانــــــــــــــــــــــــــون اأول

20142013

دينــــــــــــاردينــــــــــــار

2.133800التمويالت العقارية

ال�ضركات الكربى:

99.409337.097ُم�ضاربة

101.542337.897
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٣٠- ايرادات موجودات مالية بالتكلفة المطفأة
اإنَّ تفا�ضيل هذا البند هي كما يلي :

ذاتــــــــــــــــــــــــــــــيُم�ضتــــــــــــــــــرك

31 كانــــــــــــــــــــــــــون اأول31 كانــــــــــــــــــــــــــون اأول

20142013    2014     2013

دينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــار

52.93270.855-87.581�ضكوك ا�ضالمية - تاأجري

87.581-52.93270.855

٣١ - صافي )مصاريف( إيرادات عقارات

ذاتـــــــــــــــــــــي 

31 كانــــــــــــــــــــــــــــون الأول 

20142013

دينــــــــــــاردينــــــــــــار

مقتناة لغر�ض ال�ضتخدام

38.095-ايجارات عقارات

-38.095

م�ضرتكــــــــــــــــــــــة 

31 كانـــــــــــــــــــــــــــون الأول 

20142013

دينــــــــــــاردينــــــــــــار

مقتناة لغر�ض ال�ضتخدام

166.50525.153ايجارات عقارات

169.817-ارباح بيع عقارات

)1.630()7.683(م�ضاريف اأخرى

)21.295()196.338(ا�ضتهالكات مباين

)37.516(172.045

مت حتويــل حمفظــة ال�ضــتثمار يف العقــارات املمولــة مــن اأمــوال البنــك الذاتيــة اإىل حمفظــة ال�ضــتثمار يف العقــارات ممولــة مــن اأموال ا�ضحــاب الودائع / 
م�ضــرتك وذلك اعتبارًا من الأول من ت�ضــرين ثاين 2013.
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٣٢ - إيرادات موجودات إجارة ُمنتهية بالتمليك
   اإنَّ تفا�ضيل هذا البند هي كما يلي : 

ذاتيـــــــــــــــــــــــــة  م�ضرتكــــــــــــــــــــة 

2013 2014 2013 2014

دينــــــــــــار دينــــــــــار دينــــــــــــــار دينـــــــــــــــار

95.534 329.748 47.909.914 67.031.813 اإجارة منتهية بالتمليك - عقارات

39.108 - 2.767.640 3.258.519 اإجارة منتهية بالتمليك - اآلت

- - 176.599 532.595 اإجارة منتهية بالتمليك - �ضيارات

- - )27.101.124( )40.974.857( ا�ضتهالك موجودات اجارة منتهية بالتمليك

134.642 329.748 23.753.029 29.848.070      املجمــوع

٣٣- حصة أصحاب حسابات االستثمار المشترك
اإن تفا�ضيل هذا البند هي كما يلي :

2013 2014

دينـــــــــــــــار دينـــــــــــــــار

عمـــالء :

1.149.673 1.740.900  ايرادات ح�ضابات ا�ضتثمار توفري

13.342.960 18.749.859  ايرادات ح�ضابات ا�ضتثمار لأجل

14.492.633 20.490.759        املجموع 

٣4 - حصة البنك من إيرادات حسابات االستثمار المشترك بصفته ُمضاربًا ورب مال
اإن تفا�ضيل هذا البند هي كما يلي : 

20142013

دينــــــــــــــاردينــــــــــــــار

18.157.80812.744.649ح�ضة البنك ب�ضفته ُم�ضاربًا

17.191.47525.750.513ح�ضة البنك ب�ضفته رب مال

35.349.28338.495.162     املجموع
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٣5- إيرادات البنك الذاتية
اإن تفا�ضيل هذا البند هي كما يلي : 

2013 2014
دينــــــــــــــــار دينــــــــــــــــار

3.053.974 116.427 اإيرادات البيوع املُوؤجلة )اإي�ضاح 28(
70.855 52.932 ايرادات موجودات مالية بالتكلفة املطفاأة )اإي�ضاح 30(
38.095 - اإيرادات ا�ضتثمارات يف العقارات )اإي�ضاح 31(

134.642 329.748 ايرادات موجودات اإجارة منتهية بالتمليك )اإي�ضاح 32(
- 8.005 عوائد توزيعات موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق امل�ضاهمني 

3.297.566 507.112      املجموع

٣6 - حصة البنك من إيرادات االستثمارات الُمقيَّدة بصفته مضاربا ووكياًل
ح�ضة البنك من اإيرادات ال�ضتثمارات املقيدة ب�ضفته م�ضاربًا:

2013 2014
دينــــــــــــــــار دينــــــــــــــــار
579.325 367.365 اإيرادات ال�ضتثمارات املُقيَّدة

)56.337( )45.522( ينزل : ا�ضتهالك اإجارة مناء عقاري
522.988 321.843 �ضايف ايرادات ال�ضتثمار املقيدة )بيان ب(

)417.962( )262.745( ينزل : ح�ضة اأ�ضحاب ح�ضابات ال�ضتثمارات املُقيَّدة
105.026 59.098      ح�شة البنك ب�شفته م�شارب - بيان )ب(

ح�ضة البنك من ايرادات وكالة الإ�ضتثمار املقيدة *

2013 2014
دينــــــــــــــــار دينــــــــــــــــار

- 46.306 ايرادات ذمم البيوع
12.924 42.863 ايرادات املرابحات الدولية
12.924 89.169 اجمايل اليرادات

)11.979( )81.689( ينزل : ح�ضة املوكل
945 7.480 ح�شة البنك )الوكيل( - بيان )ج(

* ميثل هذا البند ايرادات مرابحه لالمر بال�ضراء للموؤ�ض�ضات ال�ضغريه ومن �ضمن وكاله ال�ضتثمار املوقعه مع البنك املركزي الردين.

٣7-  صافي )مصاريف( أرباح العمالت األجنبية
اإنَّ تفا�ضيل هذا البند هي كما يلي :

ذاتــــــــــــــــــي م�ضـــــــــــــــرتك
2013 2014 2013 2014

دينــــــــــــار دينــــــــــــار دينــــــــــــار دينــــــــــــار
1.666.101 1.785.941 - - ناجتة عن التداول/ التعامل
)16.495( - 13.651 )15.611( ناجتة عن التقييم

1.649.606 1.785.941 13.651 )15.611( املجموع



ا لـتـقـر يـر  ا لـ�سـنـو ي  لـلـبـنـك  ا لعـر بـــي  ا لإ �سـال مـــي  ا لـد و لــــي 201489

 ٣8- ايرادات خدمات مصرفية
اإن تفا�ضيل هذا البند هي كما يلي :

2013 2014
دينــــــــــــار دينــــــــــــار

42.989 54.146 عمولت اوراق مباعة

889.630 954.984 عمولت اعتمادات م�ضتندية وبوال�ض

467.565 526.607 عمولت كفالت

303.117 315.279 عمولت حوالت 

863.517 1.003.798 عمولت فيزا

311.405 372.562 عمولت �ضيكات  

380.344 800.141 عمولت خدمات اآلية

429.938 507.227 عمولت تنفيذ ذمم ومتويالت

785.959 1.031.615 عمولت رواتب حمولة

944.024 1.025.770 عمولت اأخرى

5.418.488 6.592.129      املجموع

٣9- إيرادات أُخـرى
اإن تفا�ضيل هذا البند هي كما يلي :

2013 2014

دينــــــــــــار دينــــــــــــار

581.690 385.840 ايراد بريد وهاتف وتلك�ض

2.515 10.732 ايرادات اأخرى

584.205 396.572      املجموع

4٠ -  نفقات الموظفين
اإن تفا�ضيل هذا البند هي كما يلي :

2013 2014

دينــــــــــــــــار دينــــــــــــــــار

11.171.995 12.681.523 رواتب ومنافع وعالوات املوظفني

1.127.641 1.311.313 ُم�ضاهمة البنك يف ال�ضمان الجتماعي

508.898 679.003 نفقات طبية

131.780 123.827 تدريب املوظفني

17.380 18.165 نفقات تاأمني

12.957.694 14.813.831      املجموع
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مصاريف أُخرى  - 4١
اإن تفا�ضيل هذا البند هي كما يلي :

2013 2014
دينــــــــــــــار دينـــــــــــــار
728.130 885.006 ايجارات 
355.152 402.804 قرطا�ضية ومطبوعات
415.631 465.121 بريد وهاتف
501.659 589.104 �ضيانة وتنظيفات
356.893 565.004 دعاية واإعالن
62.164 85.887 م�ضاريف تاأمني

994.094 1.224.073 كهرباء ومياه
324.581 275.519 تربعات
497.848 382.670 ا�ضرتاكات ور�ضوم
424.650 510.395 تنقالت وم�ضاريف �ضفر
290.755 385.124 ا�ضت�ضارات واأتعاب مهنية

1.134.499 1.292.064 م�ضاريف اأنظمة املعلومات
25.000 25.000 مكافاأة اأع�ضاء جمل�ض الإدارة

266.853 457.855 اأخرى

6.377.909 7.545.626      املجموع

4٢ - الربح للسهم الواحد
اإن تفا�ضيل هذا البند هي كما يلي :

2013 2014
دينــــــــــــــــار دينــــــــــــــــار

15.749.445 13.364.495 الربح لل�ضنة - قائمة )ب(

100.000.000 100.000.000 املُتو�ضط املُرجح لعدد الأ�ضهم 

- / 15.75 - / 13.37 ح�ضة ال�ضهم من الربح لل�ضنة - اأ�ضا�ضي / خمف�ض

4٣- النقد وما في حكمه
اإن تفا�ضيل هذا البند هي كما يلي :

31 كانــــــــــــــــــــــــون الأول 

2013 2014
دينـــــــــــــــــار دينــــــــــــــار

88.130.074 604.712.891 النقد والأر�ضدة لدى البنك املركزي ت�ضتحق خالل ثالثة اأ�ضهر

10.305.374 12.151.329 ُي�ضاف : اأر�ضدة لدى بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية ت�ضتحق خالل ثالثة اأ�ضهر

)11.034.918( )82.369( ينزل : ح�ضابات البنوك واملوؤ�ض�ضات امل�ضرفية التي ت�ضتحق خالل ثالثة اأ�ضهر

87.400.530 616.781.851
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44 -  أرصدة ومعامالت مع اطراف ذات عالقة
يدخل البنك �ضمن ن�ضــاطاته العتيادية يف معامالت مع امل�ضــاهمني واع�ضاء جمل�ــض الدارة والدارة التنفيذية العليا وال�ضــركات ال�ضــقيقة با�ضــتخدام 

ن�ضب املرابحة والعمولت التجارية 

وفيما يلي ملخ�ض للمعامالت مع اطراف ذات عالقة :

املجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

الإدارة التنفيذية

اع�ضاء
هيئة 

الرقابة
ال�ضرعية

�ضركات
�ضقيقة

اع�ضـــــاء
جمل�ض
الدارة

البنك
العربي

)ال�ضركة 
املالكة(

31 كانـــــــــــــــــــــــــــــــون الول 

2013 2014

دينـــــــار دينـــــــار دينـــــــار دينـــــــار دينـــــــار دينـــــــار دينـــــــار بنود داخل قائمة املركز املايل : 

8.866.333 8.985.698  -  -  -  - 8.985.698   ار�ضدة لدى بنوك
    وموؤ�ض�ضات م�ضرفية

535.875.902 95.652.337  -  -  - 95.652.337   مرابحات دولية
    )ا�ضتثمارات �ضلعية( *

4.021.517 813.354  -  - 813.354   متويالت م�ضاربة -  - 

96.878 82.369  -  -  -  - 82.369   ح�ضابات البنوك
    واملوؤ�ض�ضات امل�ضرفية

426.879 586.046 275.355 126.251  - 184.440   ح�ضابات ال�ضتثمار امل�ضرتك - 
    واحل�ضابات اجلارية

5.464.508 5.762.487  -  - 5.762.487  -  - 
  موجودات مالية بالقيمة العادلة
    من خالل حقوق امل�ضاهمني /
    مدارة من قبل �ضركة �ضقيقة

1.994.250 2.969.030 1.661.808 304.122  - 1.003.100   ذمم بيوع ومتويالت واإجارة - 

بنود خارج قائمة املركز املايل

12.537.369 12.537.369  -  -  -  - 12.537.369   كفالت

بنود قائمة الدخل :

425.036 214.664 78.469 15.643 99.409 21.143   اأرباح مقبو�ضة - ذمم - 

3.417 3.482 3.148 307  - 27   ارباح موزعة - ح�ضابات الودائع - 

1.373.242 1.782.185 1.697.185 60.000  - 25.000   رواتب ومكافاأت * *  - 

98.400 98.400 3.600  -  - 94.800   تنقالت - 

 -  وقــد كان ادنــى ن�ضــبة مرابحــة تقا�ضاهــا البنــك )3٪( واأعلــى ن�ضــبة مرابحــة )3/75٪( واأدنــى ن�ضــبة توزيــع لالربــاح بالدينــار 3/734٪ واعلــى ن�ضــبة 
للتوزيــع ٪3/976 .

اإن جميع التمويالت املمنوحة لالطراف ذات العالقة تعترب عاملة ومل يوؤخذ لها اأي خم�ض�ضات.

* مبوجــب كتــاب حمافــظ البنــك املركــزي رقــم 10/1/1686 بتاريــخ 5 �ضــباط 2014، مت التوقف عــن اجراء مرابحات دولية بالدينــار الأردين، واعتبار 
اأية موافقات �ضابقة �ضادرة بهذا اخل�ضو�ض لغيه.

* * مت تطبيق تعميم البنك املركزي الأردين رقم 10/2/4676 حول تعريف الدارة التنفيذية.
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45 -  القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية التي ال تظهر بالقيمة العادلة في 
القوائم المالية :

ل يوجد فروقات جوهرية بني القيمة الدفرتية والقيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية التي ل تظهر بالقيمة العادلة يف القوائم املالية .

46 -  إدارة المخاطر :
- يقــوم البنــك بــاإدارة خماطــره امل�ضرفيــة املُتنوعــة بو�ضــائل ُمتعــددة وذلــك مــن خــالل اإ�ضــرتاتيجية �ضــاملة مو�ضوعيــة حُتــدد املخاطــر و�ضــبل ُمواجهتهــا 

وتخفيفهــا، وذلــك مــن خالل دائــرة وجلان خا�ضة بــاإدارة املخاطر. 

- اإن جمل�ــض اإدارة البنــك هــو اأعلــى �ضــلطة م�ضــوؤولة عــن تنفيــذ الأعمــال يف البنــك ، وبنــاًء عليــه فهو امل�ضــوؤول الأول عــن اإدارة املخاطر التــي تواجه البنك 
وذلــك مــن خالل اللجان املنبثقة عنه.

- وتتبــع اإدارة املخاطــر للقطــاع الرقابــي )Control Line( ، حيــث تقــوم باإعــداد ال�ضيا�ضــة اخلا�ضــة بــاإدارة كافــة اأنــواع املخاطــر وحتليلهــا وقيا�ضــها 
وتطويــر اأ�ضــاليب قيا�ــض متقدمــة للتحــوط مــن اأنــواع املخاطــر التــي توؤثــر علــى ربحيــة واأ�ضول البنك ومدى كفاية راأ�ــض مالــه ، كما وتقوم برفــع التقارير 

الدوريــة اإىل جمل�ــض الإدارة مــن خــالل جلنــة اإدارة املخاطر. 

- ي�ضعى البنك وبالتن�ضيق مع البنك املركزي الأردين لتحقيق م�ضتوى منا�ضب من راأ�ض املال والذي ي�ضمل تغطية املخاطر املت�ضمنة يف اتفاق بازل II. ويف 
هــذا املجــال يقــوم البنــك بتطويــر التكنولوجيــا امل�ضــتخدمة لديه وعلى م�ضــتوى كافة خطوط العمل وذلك بهدف الرتقاء مب�ضــتوى خدمــات البنك واإحكام 
الرقابة على كافة اأنواع املخاطر وتطوير الربامج الالزمة لقيا�ضــها والتي تتنا�ضــب مع طبيعة وحجم ن�ضــاط البنك، كما ويويل البنك الهتمام بالعن�ضر 

الب�ضــري مــن خــالل تنميــة مهــارات املوظفني واإحلاقهــم  بربامج تدريبيــة متخ�ض�ضة.

كمــا يعمــل البنــك حاليــا علــى التح�ضــري ملتطلبــات بــازل III �ضــَيما البيانــات والتكنولوجيــا الالزمــة ، بالإ�ضافــة اىل مــا يرتبــط بذلــك مــن تعديــالت علــى 
ال�ضيا�ضــات والإجــراءات ذات العالقة.

وت�ضم اإدارة املخاطر يف البنك الأق�ضام التالية:

١ -  مخاطــر االئتمــان:

ُتعــرف خماطــر الئتمــان ب�ضــكل عــام علــى اأنهــا املخاطــر النا�ضــئة عــن احتمــال عــدم قــدرة اأو رغبــة املقرت�ــض اأو الطــرف الثالــث الوفــاء بالتزاماتــه وفقــًا 
لل�ضــروط املتفــق عليهــا ممــا يت�ضــبب يف تكبد البنك خل�ضــائر مالية.

يقــوم ق�ضــم خماطــر الئتمــان يف البنــك بتعزيــز �ضيا�ضــة البنــك الئتمانيــة وتلبيــة متطلبــات الأنظمــة وال�ضوابــط التــي حددهــا البنــك املركــزي الأردين 
وجلنــة بازل.

وتنشأ مخاطر االئتمان في البنك من عمليات التمويل واالستثمار التي يقوم بها ومنها:

- خماطر عمليات واإجراء منح وتنفيذ التمويل.

- خماطر املقرت�ض نف�ضه ون�ضاطه.

- خماطر الرتكيز على �ضيغة واحدة للتمويل.

- خماطر اأدوات التمويل الإ�ضالمية.

وفي هذا المجال يقوم البنك بمراقبة وضبط مخاطر االئتمان من خالل:

- اإدارة و�ضبط خماطر املحفظة الئتمانية من خالل عدد من اللجان وعلى راأ�ضها جلنة اإدارة املخاطر املنبثقة عن جمل�ض الإدارة.

- رقابة الئتمان وحتديد �ضالحيات منح الت�ضهيالت واعتماد قواعد و�ضروط وا�ضحة وحمددة يف عمليات منح التمويل.

- رقابة �ضقوف الئتمان وحدود الت�ضهيالت امل�ضموح بها ، واإ�ضدار التقارير الالزمة ل�ضمان عدم وجود جتاوزات عن ال�ضقوف ومراقبة جودتها.

- التنويع يف اأن�ضــطة التمويل وال�ضــتثمارات لتفادي خماطر الرتكز الئتماين لدى اأفراد اأو جمموعات اأو عمالء يف مناطق جغرافية معينة اأو ن�ضــاط 
اقت�ضــادي معــني اأو يف اأدوات التمويــل اأو املنتجــات.
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-  اإدارة الديون املتعرثة مبا يحقق اأقل اخل�ضائر الئتمانية التي تواجه البنك.

-  الف�ضل ما بني اإدارات ت�ضويق ومنح الئتمان ومراجعة الإئتمان وتنفيذ الإئتمان ورقابة الئتمان.

- وتقوم اإدارة املخاطر بعر�ض تقارير املخاطر على جمل�ــض الإدارة لأخذ التو�ضيات الالزمة بحيث ت�ضــمل هذه التقارير ملخ�ضًا لأهم املخاطر التي 
تواجه البنك واأ�ضاليب قيا�ضها ومراقبتها و�ضبطها. 

• قيا�س خماطر الئتمان:

يقــوم البنــك مبراقبــة مــدى كفايــة را�ــض مالــه وذلــك بتطبيق الطريقة املعيارية لقيا�ــض خماطر الئتمان بحيث يتم قيا�ــض مدى كفاية را�ــض املال مقارنة 
مــع املوجــودات والتعهــدات واللتزامــات املدرجــة يف قائمــة املركز املايل ح�ضــب درجــة خماطرها.

• نظام ت�شنيف خماطر الئتمان:

قــام البنــك باإعتمــاد نظــام موديــز Moodey’s لت�ضنيــف خماطــر الئتمــان وذلــك بهــدف حتديد جودة الئتمان لكل عميل وت�ضــهيل عنــد املنح ومراقبة 
هــذه اجلــودة طــوال حيــاة الت�ضــهيل علــى اأ�ضا�ــض دوري لتحديــد اأي تدهــور قــد يحــدث وتقييــم جــودة الت�ضــهيالت لكامــل املحفظــة الئتمانيــة ب�ضــكل دوري 

لت�ضــهيل ادارة املحفظة الئتمانية، والذي ينعك�ــض بدوره على ت�ضــعري التمويل وحتديد ربحيته .

وي�ضــمل هــذا النظــام علــى ت�ضنيــف خماطــر القطــر ، خماطــر العميــل ، خماطــر الت�ضــهيالت بالعتمــاد على عنا�ضر خماطــر حمددة مثــل  )ال�ضناعة ، 
املوقــع التناف�ضــي ، الإدارة ، التدفــق النقــدي ، الو�ضــع املــايل ، الأداء الت�ضــغيلي(.

• خمففات خماطر الئتمان:

يقــوم البنــك با�ضــتخدام اأ�ضــاليب خمتلفــة للتحــوط وتخفيــف املخاطــر الئتمانيــة مــن خــالل حتديد حجــم وقيمة ال�ضمانــات املطلوبة وقيمة �ضــند الرهن 
اإ�ضــتنادًا اىل معايــري منــح الئتمــان التــي ي�ضــري عليهــا البنــك وبنــاء علــى الدرا�ضــة الئتمانيــة للت�ضــهيالت ودرجة املخاطــرة املتوقعة مع مراعاة ا�ضــتكمال 

جميع نواحي الرقابة على ا�ضــتغالل الت�ضــهيالت وم�ضادر ت�ضــديدها.

ويلجــاأ البنــك لعــدة اإجــراءات للحــد مــن خماطــر الإئتمــان منهــا علــى �ضــبيل املثــال ل احل�ضــر تخفي�ض قيمة وفــرتة الإئتمان، زيــادة ال�ضمانــات ، مراقبة 
�ضــري العمل بالت�ضــهيالت بعد املنح وعند التجديد ، كما تقوم بو�ضع �ضــروط )Covenants( لإ�ضــتخدام الت�ضــهيالت.

٢ -  مخاطــر الســوق

- تعــرف خماطــر ال�ضــوق باأنهــا املخاطــر التــي قــد تواجــه البنــك نتيجــة تغــريات يف اأ�ضــعار العوائــد والتقلبــات يف اأ�ضــعار ال�ضــرف واأ�ضــعار الأوراق املاليــة 
واأ�ضــعار ال�ضــلع ، ويتبنى البنك �ضيا�ضــة متحفظة ت�ضمن تقليل تعر�ض البنك لعوامل خماطر واإبقائها �ضمن احلدود الدنيا ، كما يتبع البنك تعليمات 

البنك املركزي الأردين فيما يتعلق بقيا�ــض خماطر ال�ضــوق.

٣ -  مخاطــر التشـغيل 
- تعمــل اإدارة البنــك وفــق اإطــار لإدارة املخاطــر الت�ضــغيلية ، وي�ضــتمل هــذا الإطــار علــى �ضيا�ضــات واإجــراءات تو�ضح الآلية التي يتم فيهــا حتديد املخاطر 
وتقييمها وو�ضع اأولويات املعاجلة ومن ثم تخفي�ضها اأو ال�ضيطرة عليها من خالل اآليات املعاجلة املتاحة و و�ضع الأن�ضطة الرقابية التي من �ضاأنها اأن 

تعمل على تخفي�ض الحتمالية وال�ضيطرة على الآثار ال�ضلبية املمكن اأن تنتج عن اأي حدث ي�ضّنف على اأنه خطر ت�ضغيلي .

 Risk كما بداأت اإدارة البنك و بالتعاون مع باقي خطوط الأعمال واملناطق الوظيفية يف البنك بعمل ور�ض عمل للتقييم الذاتي للمخاطر و ال�ضوابط -
Control Self Assessment – لتحديــد والتعــرف علــى كافــة عوامــل اخلطــر املحيطــة بعمليــات، اأن�ضــطة، منتجــات و خدمــات البنــك و قيا�ضــها 
وتقييــم فاعليــة ال�ضوابــط الرقابيــة عليهــا و و�ضــع خطــط عملية ملعاجلة امل�ضــاكل و النحرافات التي من املمكن اأن تظهر خــالل هذه العملية،  ولتطوير 
 Key Risk Indicators علــى م�ضــتوى البنــك، بالإ�ضافــة اإىل و�ضــع و تعريــف موؤ�ضــرات اخلطــر الرئي�ضــية Risk Profile منظومــة املخاطــر

ل�ضمــان ا�ضــتمرارية مراقبــة عوامــل اخلطــر و رفــع التقاريــر حولهــا واتخــاذ الإجــراءات املنا�ضــبة.

- كمــا �ضــتقوم اإدارة البنــك و بالتعــاون مــع اجلهــات املعنيــة بتطويــر برنامــج خا�ــض جلمــع والإبالغ عن اخل�ضــائر الت�ضــغيلية التي من املمكــن التعر�ض لها 
وتدريــب املعنيــني يف كافــة وحدات العمل واملناطق الوظيفية على ا�ضــتخدام هذا الربنامج.

 )Basic Indicator Approach( باتبــاع  طريقــة املوؤ�ضــر الأ�ضـــا�ضي  II وتقا�ــض خماطــر الت�ضــغيل كمــا هــو يف تعليمــات البنــك املركــزي وفقــًا لبــازل -
اأو الطريقــة املعياريــة )Standardized approach(، وي�ضــعى البنــك العربــي الإ�ضــالمي الــدويل لتطبيــق الطريقــة املعياريــة لقيا�ــض املخاطــر 

الت�ضــغيلية يف البنك.



2014ا لـتـقـر يـر  ا لـ�سـنـو ي  لـلـبـنـك  ا لعـر بـــي  ا لإ �سـال مـــي  ا لـد و لــــي 94

كما تعرف مخاطر التشغيل على أنها:

- ״ خماطــر اخل�ضــائر الناجتــة عــن عــدم كفايــة اأو اإخفــاق يف العمليــات الداخليــة، الأفــراد، الأنظمــة، اأو مــن الأحــداث اخلارجية، اأو التي تن�ضــاأ عن عدم 
التزام البنك ب�ضوابط واأحكام ال�ضــريعة الإ�ضــالمية״. و ي�ضــمل تعريفنا ملخاطر الت�ضــغيل على املخاطر القانونية.

4-   امن المعلومات واستمرارية العمل :

- وحدة اأمن املعلومات واإ�ضتمرارية العمل يف اإدارة املخاطر هي الوحدة املعنية مبتابعة وتطوير وتطبيق املعايري الدولية والقوانني الداخلية واخلارجية 
اخلا�ضة باأمن املعلومات واإ�ضــتمرارية العمل يف جميع مناحي العمل بالبنك ، وتعمل ب�ضــكل دائم وم�ضــتمر على تطوير اخلطط وامل�ضــاريع وال�ضيا�ضــات 
الالزمــة ل�ضمــان ا�ضــتمرار اأعمــال البنــك يف حــال تعر�ضــه لأي انقطاع نتيجة حــوادث اأو كوارث واملتابعة الدورية لإجراء فحو�ضــات للبنية التكنولوجية 

حلماية البنك من التهديدات اخلارجية والداخلية.

- ومــن اأهــم امل�ضــاريع التــي تتولهــا الوحــدة تطبيــق و تنفيــذ الإ�ضــدارات الدوريــة اخلا�ضــة مبعيــار PCI-DSS، حيــث مت البــدء بهــذا امل�ضــروع منــذ عــام 
2013، و تكللــت هــذه اجلهــود باحل�ضــول علــى ال�ضــهادة الدولية اخلا�ضة بهــذا املعيار بعد تطبيق جميع متطلبات املعيار وعددها 288 وذلك من خالل 

تطبيــق م�ضــاريع فرعيــة بالبنيــة التكنولوجيــة وتعديل �ضيا�ضــات و اإجــراءات العمل يف جميــع اإدارات/دوائر/فروع البنك.

- ومــن اأهــم الإجــراءات واخلطــط الدوريـــــة التــي يتــم تنفيذهـــــا وحتظــى باهتمـــــــام الإدارة العليـــــــا الفحــــــ�ض ال�ضـــــــنوي ملوقــع العمــل البديــل 
الفح�ــض  واإجــراءات  يتــم تطبيــق اخلطــط  ، حيــث   )Disaster Recovery Site( الطــوارئ )Business Alternative Site(  ومركــز 

للمواقــع مــن خــالل الأفرقــة املعنيــة للتاأكــد مــن جاهزيتهــا حــال حــدوث اأي طــارئ لــدى البنــك.

مهام وواجبات وحدة امن المعلومات وإستمرارية العمل

- متابعة اإ�ضدارات القوانني واملعايري الدولية واملحلية اخلا�ضة باأمن املعلومات واإ�ضتمرارية العمل .

- متابعة اإعداد وحتديث وتطبيق ال�ضيا�ضات والإجراءات املنبثقة عن املعايري والقوانني ذات العالقة .

- متابعة التخطيط وتنفيذ امل�ضاريع املتعلقة باأمن املعلومات واإ�ضتمرارية العمل ، ل�ضمان اإلتزام اجلهات الداخلية بالبنك مبخرجاتها .

- اإ�ضدار ن�ضرات التوعية اخلا�ضة باإ�ضتمرارية العمل واأمن املعلومات اخلا�ضة ملوظفي البنك .

- امل�ضاركة يف عمليات تخطيط وتنفيذ امل�ضاريع البنية التكنولوجية ومراقبة تطبيقها ل�ضمان موائمتها واإحتكامها للمعايري وال�ضيا�ضات ذات العالقة. 

- متابعة تنفيذ اختبارات اخرتاق �ضبكة البنك داخليا وخارجيا ب�ضكل دوري ل�ضمان خلوها من الثغرات التي تهدد البنك.
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مخاطر االئتمان  47/أ 
1 -  التعر�شات ملخاطر الئتمان )بعد خم�ش�س التدين وقبل ال�شمانات وخمففات املخاطر الأُخرى(

الإجمالـــــــــــــــــــــــــي ذاتيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة م�ضتـــــــــــــــــــــــــــــــــركة

31 كانــــــــــــــــــــــــــــــــون الأول  31 كانــــــــــــــــــــــــــــــــون الأول  31 كانــــــــــــــــــــــــــــــــون الأول 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 القائمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

دينــــــــــــار دينــــــــــــار دينــــــــــــار دينــــــــــــار دينــــــــــــار دينــــــــــــار

بنود داخل قائمة املركز املايل :

69.214.209 580.818.448 - - 69.214.209 580.818.448 اأر�ضدة لدى البنك املركزي

10.305.374 12.151.329 - - 10.305.374 12.151.329 اأر�ضدة لدى بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية

ذمم البيوع املُوؤجلة والذمم الأُخرى :

359.620.642 464.648.351 2.124.385 7.192.885 357.496.257 457.455.466      لالأفراد

64.214.209 71.277.303 7.434 - 64.206.775 71.277.303      التمويالت العقارية

     لل�ضركات :  

749.743.191 319.159.647 9.388.946 5.267.155 740.354.245 313.892.492          ال�ضركات الكربى

44.190.978 72.292.471 78.041 63.935 44.112.937 72.228.536          املوؤ�ض�ضات ال�ضغرية واملتو�ضطة  

الإ�ضتثمارات التمويلية :

  املُ�ضاركة :

     لالأفراد

11.306 - - - 11.306 -      التمويالت العقارية

  املُ�ضاربة :

     لل�ضركات :   

4.021.517 813.354 - - 4.021.517 813.354          ال�ضركات الكربى

ال�ضكوك :

2.521.380 8.820.542 2.521.380 1.085.656 - 7.734.886 �ضمن املوجودات املالية بالتكلفة املطفاأة

موجودات اأخرى

3.312.602 65.190 14.378 1.557 3.298.224 63.633 اإيرادات م�ضتحقة وغري مقبو�ضة 

955.321 1.188.912 955.321 1.188.912 - - م�ضاريف مدفوعة مقدما

بنود خارج قائمة املركز املايل :

31.666.799 38.241.126 31.666.799 38.241.126 - - كفالت

22.410.252 27.346.206 22.410.252 27.346.206 - - اعتمادات 

10.305.263 8.715.445 10.305.263 8.715.445 - - قبولت

52.527.369 98.720.385 - - 52.527.369 98.720.385 ال�ضقوف غري امل�ضتغلة

1.425.020.412 1.704.258.709 79.472.199 89.102.877 1.345.548.213 1.615.155.832      الإجمايل
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ري املحا�شبة الدولية:
ين ومعاي

رد مبا يتوافق مع تعليمات البنك املركزي الأُ
 2-  توزيع التعر�شات الئتمانية ح�شب درجة املخاطر و

جلدول التايل :
تتوزع  التعر�ضات الئتمانية ح�ضب درجة املخاطر وفق ا

2014
م�ضتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركة

ذاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
املجمــــــــوع 

الأفــــــــــــــراد
العقـــــــــــــاري 

�ضركات كربى
�ضركات متو�ضطة 

البنوك واملوؤ�ض�ضات 
امل�ضرفية الأخرى

حلكومة
ا

 والقطاع العام 
املجمـــــــــــوع 

عقـــــــــــــاري 
�ضركات كربى

�ضركات متو�ضطة
الفراد 

املجمــــــــوع 

دينــــار 
دينــــار 

دينــــار 
دينــــار 

دينــــار 
دينــــار 

دينــــار 
دينــــار 

دينــــار 
دينــــار 

دينــــار 
دينــــار 

دينــــار 
متدنية املخاطر

1.399.051
-

6.580.473
1.475.832

-
588.601.025

598.056.381
-

37.880
-

-
37.880

598.094.261
مقبولة املخاطر

455.117.338
69.958.362

305.800.176
69.114.388

12.151.329
-

912.141.593
-

5.778.487
63.935

8.062.492
13.904.914

926.046.507
منها م�ضتحقة
  لغاية 30 يوم

142.313
-

-
11.385

-
-

153.698
-

-
-

-
-

153.698
  من 31 لغاية 60 يوم

515.087
327.005

120.085
72.329

-
-

1.034.506
-

-
-

-
-

1.034.506
حتت املراقبة

285.660
118.403

2.523.944
1.026.431

-
-

3.954.438
-

573.722
-

7.501
581.223

4.535.661
غري عاملة :

  دون امل�ضتوى
101.206

-
502.000

596
-

-
603.802

-
6.778

-
-

6.778
610.580

  م�ضكوك فيها
194.414

-
280.950

-
-

-
475.364

-
128.819

-
-

128.819
604.183

  هالكة
515.592

1.558.923
5.721.299

1.348.147
-

-
9.143.961

-
5.103.193

-
63.665

5.166.858
14.310.819

     املجموع
458.270.661

71.962.693
321.528.927

73.049.108
12.151.329

588.601.025
1.525.563.743

-
11.628.879

63.935
8.133.658

19.826.472
1.545.390.215

ينزل : اإيرادات معلقة
79.221

222.966
656.136

82.225
-

-
1.040.548

-
478.917

-
-

478.917
1.519.465

خم�ض�ض التدين
     

735.974
462.424

6.151.003
738.347

-
-

8.087.748
-

4.482.808
-

64.647
4.547.455

12.635.203
     ال�ضايف

457.455.466
71.277.303

314.721.788
72.228.536

12.151.329
588.601.025

1.516.435.447
-

6.667.154
63.935

8.069.011
14.800.100

1.531.235.547
2013

متدنية املخاطر
1.993.801

-
4.506.166

1.111.160
-

69.214.209
76.825.336

-
13.815

-
-

13.815
76.839.151

مقبولة املخاطر
349.522.225

62.116.102
735.471.050

40.749.060
10.305.374

-
1.198.163.811

7.434
4.183.477

180.371
2.869.019

7.240.301
1.205.404.112

منها م�ضتحقة
  لغاية 30 يوم

374.274
302

23.976
128.745

-
-

527.297
-

-
-

-
-

527.297
  من 31 لغاية 60 يوم

5.298.399
626.795

281.504
28.430

-
-

6.235.128
-

-
-

-
-

6.235.128
حتت املراقبة

239.546
1.176.151

6.078.752
281.326

-
-

7.775.775
-

725.506
-

6.188
731.694

8.507.469
غري عاملة :

  دون امل�ضتوى
160.966

118.864
235.744

19.005
-

-
534.579

-
-

6.088
-

6.088
540.667

  م�ضكوك فيها
111.922

305.644
1.593.020

682.452
-

-
2.693.038

-
11.414.491

6.682
-

11.421.173
14.114.211

  هالكة
345.950

263.606
3.204.504

5.654.240
-

-
9.468.300

-
1.335.521

84.397
27.528

1.447.446
10.915.746

     املجموع
358.047.083

64.607.464
751.394.716

48.654.418
10.305.374

69.214.209
1.302.223.264

7.434
17.672.810

277.538
2.902.735

20.860.517
1.323.083.781

ينزل : اإيرادات معلقة
86.325

214.944
241.066

401.781
-

-
944.116

-
184.069

-
-

184.069
1.128.185

خم�ض�ض التدين
     

464.501
174.439

3.479.664
4.139.700

-
-

8.258.304
-

5.461.653
97.113

27.797
5.586.563

13.844.867
     ال�ضايف

357.496.257
64.218.081

747.673.986
44.112.937

10.305.374
69.214.209

1.293.020.844
7.434

12.027.088
180.425

2.874.938
15.089.885

1.308.110.729
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3 -  ال�شكوك:  ُيّو�شح اجلدول التايل ت�شنيفات ال�شكوك ح�شب موؤ�ش�شات الت�شنيف اخلارجية :

الإجمايل�ضمن موجودات مالية بالتكلفة املطفاأةموؤ�ض�ضة الت�ضنيفدرجة الت�ضنيف
دينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــار

AS & P3.674.2873.674.287
B B B4.060.5994.060.599

 unrated1.085.6561.085.656
8.820.5428.820.542اإجمايل

ذمم البيوع املُوؤجلة والذمم الأُخرى والتمويالت املجدولة :

نفــت كــذمم/ متويــالت غــري عاملــة واأُخرجــت مــن اإطــار الــذمم والتمويالت غــري العاملة مبوجــب جدولــة اأُ�ضولية ومت  هــي تلــك الــذمم التــي �ضــبق واأن �ضُ
ت�ضنيفها كذمم/ متويالت حتت املُراقبة، حيث بلغت 2.543 األف دينار كما يف31 كانون الول 2014 �ضواًء بقيت حتت املراقبة اأو خرجت اإىل العاملة 

)مقابــل 1.072 األــف دينــار كمــا يف 31 كانــون الأول 2013( .

ذمم البيوع املُوؤجلة والذمم الأُخرى والتمويالت املعاد هيكلتها :

ُيق�ضــد باإعــادة الهيكلــة اإعــادة ترتيــب و�ضــع الــذمم/ التمويــالت مــن حيــث تعديــل الأق�ضــاط اأو اإطالة عمر الــذمم/ التمويــالت اأو تاأجيل بع�ض الأق�ضــاط 
اأو متديد فرتة ال�ضماح. ومت ت�ضنيفها كذمم/ متويالت حتت املُراقبة ، حيث بلغت 18.348 األف دينار كما يف 31 كانون الول 2014)مقابل 15.737 

األــف دينــار كما يف31 كانون الأول 2013( .

4 -  الرتكز يف التعر�شات الئتمانية ح�شب التوزيع اجلغرايف وكما يلي :

داخل املنطقة اجلغرافية 
اململكــــــــــة

دول ال�ضرق
الإجمالــــــــياأ�ضرتاليـــااأمريكااأوروبـــــــــــاالأو�ضط الأخرى

دينــــــــــــــار دينــــــــــــــار دينــــــــــــــار دينــــــــــــــار دينــــــــــــــار دينـــــــــــــــــــار 

البنـــــــــــــد

580.818.448 -  -  -  - 580.818.448  اأر�ضدة لدى البنك املركزي

3.322.2911.323.5525.148.0772.291.11566.29412.151.329  اأر�ضدة لدى بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية
  ذمم البيوع املُوؤجلة والذمم الأُخرى 

والتمويالت:
464.648.351 -  -  -  - 464.648.351    لالأفراد

71.277.303 -  -  -  - 71.277.303    التمويالت العقارية

  لل�ضركات:   

319.973.001 -  - 196.799.29481.930.46241.243.245     ال�ضركات الكربى

72.292.471 -  -  -  - 72.292.471     املوؤ�ض�ضات ال�ضغرية  واملتو�ضطة

8.820.542 -  -  - 8.820.542 -   �ضمن املوجودات املالية بالتكلفة املطفاأة

  موجودات اأخرى:   

65.190 -  - 52.21112.979 -     اإيرادات م�ضتحقة وغري مقبو�ضة

1.188.912 -  -  -  - 1.188.912    م�ضاريف مدفوعة مقدمًا

1.390.347.07092.126.76746.404.3012.291.11566.2941.531.235.547  الإجمايل/ 2014

712.439.159547.481.26447.666.543128.103395.6601.308.110.729  الإجمايل/ 2013



ا لـتـقـر يـر  ا لـ�سـنـو ي  لـلـبـنـك  ا لعـر بـــي  ا لإ �سـال مـــي  ا لـد و لــــي 201499

5 -  الرتكز يف التعر�شات الئتمانية ح�شب الرتكز القت�شادي وكما يلي :

اأفــــــــــــراد اأ�ضهــــــــــــم زراعــــــــــة عقــــــــــارات جتــــــــــــارة �ضنـــــــــــاعة مالـــــــــــــي القطــــــــــــاع 
احلكومة

والقطاع العام
الإجمالــــــــي

دينــــــــــــــار دينــــــــــــــار دينــــــــــــــار دينــــــــــــــار دينــــــــــــــار دينــــــــــــــار دينــــــــــــــار دينــــــــــــــار البنـــــــــــــد

580.818.448 580.818.448- -  -  -  -  - -  اأر�ضدة لدى البنك املركزي

  اأر�ضدة لدى بنوك وموؤ�ض�ضات 
م�ضرفية

12.151.329 -  -  -  -  -  - -12.151.329

  ذمم البيوع املُوؤجلة والذمم 
الأُخرى والتمويالت

111.24166.273.922307.125.25071.277.30317.443.6641.311.395414.648.351-928.191.126

ال�ضكوك:

  �ضمن املوجودات املالية
     بالتكلفة املطفاأة

7.734.886 -  - 1.085.656 -  -  - -8.820.542

  موجودات اأخرى

  ايرادات م�ضتحقة وغري 
مقبو�ضة

47.691 - 15.9411.558 -  -  - -65.190

1.188.912- -  -  -  -  -  - 1.188.912  م�ضاريف مدفوعة مقدمًا

1.531.235.547 21.234.05966.273.922307.141.19172.364.51717.443.6641.311.395464.648.351580.818.448  الإجمايل/ 2014

1.308.110.729 14.030.86253.420.133728.249.33365.931.54516.208.0051.436.000359.620.64269.214.209  الإجمايل/ 2013

47/ب- مخاطر السوق
يتبــع البنــك �ضيا�ضــات ماليــة لإدارة املخاطــر املختلفــة �ضمــن ا�ضــرتاتيجية حمــددة وهنالــك جلنــة لإدارة املوجــودات واملطلوبــات يف البنــك تتــوىل رقابــة 
و�ضبط املخاطر واإجراء التوزيع ال�ضــرتاتيجي الأمثل لكل من املوجودات واملطلوبات �ضــواء يف املركز املايل اأو خارجها ، وت�ضــمل هذه املخاطر ما يلي :

-  حتديث ال�ضيا�ضة ال�ضتثمارية املتبعة يف البنك وعر�ضها على جمل�ض الإدارة للم�ضادقة عليها ب�ضورة دورية ومراجعة تطبيق ال�ضيا�ضة ال�ضتثمارية 
وتقييم نتائجها مقارنة مبوؤ�ضرات ال�ضوق والتناف�ضية امل�ضرفية.

-  ت�ضكيل جلان اتخاذ القرار ال�ضتثماري وتوزيع ال�ضالحيات مبا يتفق مع ال�ضيا�ضة ال�ضتثمارية للبنك .

-  اإعــداد خطــة ا�ضــتثمارية �ضــنوية بحيــث تراعــي توقعــات جلنــة املوجــودات واملطلوبــات لتوقعــات العوائــد وتقلبــات اأ�ضــعار ال�ضــوق بحيــث تت�ضمــن اخلطة 
الأدوات ال�ضــتثمارية املتاحــة يف ال�ضــوق ذات املخاطــر املتدنية .

اإعداد تقارير لأ�ضــعار ال�ضــوق وعر�ضها على جلنة املوجودات واملطلوبات ملراقبة اأي انخفا�ض مفاجىء يف اأ�ضــعار الأدوات املالية امل�ضــتثمر بها لتجنب   -
خماطر تقلبات اأ�ضعار ال�ضوق .

ل العائد ١ -   مخاطر ُمعدَّ

- تن�ضــاأ خماطــر معــدل العائــد مــن تزايــد املعــدلت الثابتــة طويلــة الجــل يف ال�ضــوق حيــث انهــا ل تتوافــق ب�ضــكل فــوري مــع التغــريات احلا�ضلــة يف موؤ�ضــر 
العوائــد املرتفعــة . ويجــب اتخــاذ اخلطــوات الالزمــة للتاأكــد مــن وجــود اإجراءات اإداريــة متعلقة بتجديد وقيا�ــض ومتابعة خماطر معــدل العائد واعداد 

تقاريــر ب�ضــانها ومراقبتهــا مبــا يف ذلــك التاأكــد مــن �ضــالمة هيكلتهــا .

- يتعر�ــض البنــك ملخاطــر معــدل العائــد نتيجــة لوجــود فجــوة يف مبالــغ املوجــودات واملطلوبــات ح�ضــب الجــال الزمنيــة املتعــددة او اإعــادة ت�ضــعري معــدل 
العائد على املعامالت الالحقة يف فرتة زمنية معينة ويقوم البنك باإدارة هذه املخاطر عن طريق حتديد ن�ضب معدلت الرباح امل�ضتقبلية وفق توقعات 

ظروف ال�ضــوق وتطوير اأدوات جديدة تتوافق مع ال�ضــريعة وذلك من خالل ا�ضــرتاتيجية ادارة املخاطر لدى البنك .
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 )Benchmarks( كمعيار ومرجعية )Libor( 1 -  احل�ضول على اأف�ضل العوائد املمكنة املوجودة يف ال�ضوق واعتمادا على موؤ�ضر ال�ضوق العاملي
للمحفظة وال�ضــتثمارات على حد �ضــواء املدارة من قبل البنك.

2 -  تراعــي املخاطــر املرتتبــة عــن هــذه ال�ضــتثمارات بالعتمــاد علــى خيــار التنويع على اأ�ضا�ــض الدول واملوؤ�ض�ضــات والأقاليم ومبــا ي�ضمن التقليل من 
اآثار املخاطر املرتتبة عن اإدارة ال�ضــتثمارات.

3 -  يلتــزم البنــك بــاإدارة ال�ضــتثمارات علــى اأ�ضا�ــض املوائمــة Matching بــني مطلوبــات البنــك املتمثلــة بودائعــه وموجوداتــه بالعمــالت الأجنبيــة 
واملتمثلــة يف ال�ضــتثمارات بالعمــالت الأجنبيــة ، بحيــث اأن الودائــع مقيــدة الأجــل ت�ضــتثمر ا�ضــتثمارات ق�ضــرية الأجــل اأمــا الودائــع طويلــة الأجــل 

ــة الأجــل. ــطة اأو طويل ــتثمارات متو�ض ــتثمر ا�ض فت�ض

٢-  مخاطر العمالت

ــة مراكــز  ــم مراقب ــث تت ــى اأ�ضا�ــض التعامــل الآجــل )Forward( حي ــى اأ�ضا�ــض التعامــل الفــوري )Spot( ولي�ــض عل ــة عل ــم اإدارة العمــالت الأجنبي يت
العمالت الأجنبية ب�ضــكل يومي وحدود املراكز لكل عملة حيث ان ال�ضيا�ضــة العامة يف البنك لإدارة العمالت الأجنبية تقوم على اأ�ضا�ــض ت�ضفية املراكز 
اأول باأول وتغطية املراكز املطلوبة ح�ضــب احتياجات العمالء. و�ضــيتم العتماد على تعليمات البنك املركزي الأردين بهذا اخل�ضو�ض يف جمال املراكز 
املفتوحــة بالعمــالت الأجنبيــة مقابــل بع�ضهــا البع�ــض والتــي تن�ــض علــى احتفــاظ البنــوك املرخ�ضــة باخــذ مراكــز مفتوحــة )طويلة وق�ضــرية( بالعمالت 
الجنبيــة ومبــا ل يتجــاوز 5٪ مــن حقــوق امل�ضــاهمني لــكل عملــة علــى حدة وي�ضــتثنى الدولر من هذه الن�ضــبة حيث ميكــن اعتباره عملة ا�ضا�ــض لهذه الغاية 

وبحيــث ل يتجــاوز املركــز الجمــايل جلميــع العمــالت مــــا ن�ضــبته 15٪ من اجمايل حقوق امل�ضــاهمني للبنك .

الأثر على حقوق امل�ضاهميــــــن  الأثر على الأرباح واخل�ضائـــــــــــر التغري يف �ضعر �ضرف العملة 2014
دينـــــــــــار دينـــــــــــار )٪( العملة

- 67.295 ٪5 دولر اأمريكي

الأثر على حقوق امل�ضاهميــــــن  الأثر على الأرباح واخل�ضائـــــــــــر التغري يف �ضعر �ضرف العملة 2013

دينـــــــــــار دينـــــــــــار )٪( العملة

- 239.365 ٪5 دولر اأمريكي

٣-  مخاطر التغير في اسعار االسهم

 ال�ضيا�ضــة املتبعــة يف دائــرة اخلزينــة واملتعلقــة بــاإدارة الأ�ضــهم والأوراق املاليــة، تقــوم علــى حتليــل املوؤ�ضــرات املاليــة لهذه الأ�ضــعار وتقييمهــا تقييما عادل 
اعتمــادا علــى منــاذج تقييــم الأ�ضــهم اآخذيــن بالعتبــار خماطــر التغــري يف القيمة العادلة لال�ضــتثمارات والتي يعمــل البنك على اإدارتها عــن طريق تنويع 

ال�ضــتثمارات وتنويع القطاعات القت�ضادية.

الأثر على حقوق امل�ضاهميــــــن  الأثر على الأرباح واخل�ضائـــــــــــــر التغري يف املوؤ�ضر 2014
دينـــــــــــار دينـــــــــــار املوؤ�ضر )٪(

289.324 - ٪5 �ضوق عمان املايل

الأثر على حقوق امل�ضاهميــــــن  الأثر على الأرباح واخل�ضائـــــــــــــر التغري يف املوؤ�ضر 2013

دينـــــــــــار دينـــــــــــار املوؤ�ضر )٪(

274.425 - ٪5 �ضوق عمان املايل

4 - مخاطر السلع

تن�ضــاأ خماطر ال�ضــلع عن التقلبات يف اأ�ضــعار املوجودات القابلة للتداول اأو التاأجري وترتبط بالتقلبات احلالية واملُ�ضــتقبلية يف القيم ال�ضــوقية ملوجودات 
حُمــددة حيــث يتعر�ــض البنــك اإىل تقلــب اأ�ضــعار ال�ضــلع املُ�ضــرتاة املدفوعــة بالكامــل بعــد اإبــرام عقــود البيــع وخالل �ضــنة احليــازة، واإىل التقلــب يف القيمة 

املُتبقيــة للموجــود املُوؤجر كمــا يف نهاية مدة التاأجري.
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التركز في مخاطر العمالت األجنبية

اإجمايلاأخرىين ياباينجنيه اإ�ضرتلينييورودولر اأمريكي31 كانون الأول 2014
موجودات :

16.285 99  - 16 378 15.792   نقد واأر�ضدة لدى البنك املركزي 
11.732 2.712 92 908 5.807 2.213   اأر�ضدة لدى بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية

133.059 4.631  - 1.926 8.285 118.217   ذمم البيوع والذمم الأخرى والتمويالت والإجارة
 -  -  -  -  -  -   ذمم البيوع املوؤجلة من خالل قائمة الدخل 

5.537  -  -  -  - 5.537   موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق امل�ضاهمني
8.821  -  -  -  - 8.821   موجودات مالية بالتكلفة املطفاأة

66 1  -  -  - 65   موجودات اأخرى
175.500 7.443 92 2.850 14.470 150.645      اإجمايل املوجودات

مطلوبات :
 -  -  -  -  -  -   ح�ضابات البنوك واملوؤ�ض�ضات امل�ضرفية

170.188 6.902 92 2.836 13.800 146.558   ودائع العمالء )جاري، توفري، لأجل(
2.090 38  -  - 530 1.522   التاأمينات النقدية

1.876 9  - 14 127 1.726   مطلوبات اأخرى
174.154 6.949 92 2.850 14.457 149.806   اإجمايل املطلوبات

1.346 494  -  - 13 839   �ضايف الرتكز داخل قائمة املركز املايل لل�ضنة احلالية
38.784 156 48  - 2.670 35.910   التزامات حمتملة خارج قائمة املركز املايل لل�ضنة احلالية

31 كانون الأول 2013
9.610198.327 176.8119.0292.80374  اإجمايل املوجودات
172.7798.9952.803748.888193.539  اإجمايل املطلوبات

7224.788 -  - 4.03234  �ضايف الرتكز داخل املركز املايل
1.18534.925 -  - 25.4928.248  التزامات حمتملة خارج املركز املايل

47/ج- مخاطر السيولة
تعتــرب اإدارة ال�ضــيولة النقديــة تعبــريًا وا�ضحــًا عــن قــدرة البنــك علــى مواجهــة اإلتزاماتــه النقديــة يف الآجال الق�ضــرية والطويلة املدى وذلــك �ضمن اإطار 
ا�ضرتاتيجيته العامة التي تهدف اإىل  حتقيق عائد اأمثل على اإ�ضتثماراته وتتم مراجعة ودرا�ضة ال�ضيولة النقدية يف البنك على عدة �ضنوات ، ففي الفروع 
تقوم اإدارة الفرع واخلزينة مبراجعة ودرا�ضــة الإلتزامات النقدية والأموال املتوفرة على اأ�ضا�ــض يومي، اأما على م�ضــتوى البنك ب�ضــكل عام فتتم درا�ضــة 
ال�ضيولة النقدية من قبل دائرة الرقابة املالية واخلزينة العامة على اأ�ضا�ض يومي ، كما تتم درا�ضة وحتليل ال�ضيولة النقدية وموجودات ومطلوبات البنك 
ب�ضكل �ضهري وت�ضمل مراجعة ال�ضيولة النقدية حتليل اآجال ا�ضتحقاق املوجودات واملطلوبات ب�ضكل متكامل للتاأكد من الإت�ضاق فيما بني اجلانبني، كما 

تت�ضمن حتليل م�ضادر الأموال وفقًا لطبيعة م�ضادرها وا�ضتخداماتها .

)لأقرب األف دينار اأردين(
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 أواًل : يلخص الجدول أدناه توزيع المطلوبات )غير مخصومة( على أساس الفترة المتبقية لالستحقاق التعاقدي 
بتاريخ القوائم المالية :

)لأقرب األف دينار(

اأقل من31 كانـــــــــــــــون الأول 2014
�ضهر

من �ضهر
اإىل

3 �ضهور

من 3 �ضهور 
اإىل 6 �ضهور

من 6 �ضهور 
حتى �ضنة 

واحدة

حتى 3 
�ضنوات

اأكرث من 3 
�ضنوات

بدون 
املجمـوعا�ضتحقاق

املطلوبـــــــــــــــــات
82 -  -  -  -  -  - 82  ح�ضابات بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية   

550.162 -  -  -  -  -  - 550.162  ح�ضابات العمالء اجلارية   
23.318 -  -  - 9.1633.6543.4067.095  التاأمينات النقدية

2.3312.331 -  -  -  -  -  -   خم�ض�ضات اأخرى 
5.422 -  -  -  -  - 1.1314.291  خم�ض�ض �ضريبة الدخل

22.397 -  - 16.4811185.224139435  مطلوبات اأخرى
15.08816.809 -  -  -  - 1.272 449   �ضندوق مواجهة خماطر ال�ضتثمار 

817.848 -  - 59.276312.081267.407135.61943.465  ح�ضابات الإ�ضتثمار امل�ضرتك
17.4191.438.369 - 636.744321.416276.037142.85343.900     املجموع 

     جمموع املوجودات 
44.9381.568.856 345.968 659.666204.37892.389132.82388.694       ح�ضب ا�ضتحقاقاتها املتوقعة(

31 كانـــــــــــــــون الأول 2013
املطلوبـــــــــــــــــات

11.035 -  -  -  -  -  - 11.035  ح�ضابات بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية   
462.199 -  -  -  -  -  - 462.199  ح�ضابات العمالء اجلارية   

24.847 -  -  - 14.7854.6892.2153.158  التاأمينات النقدية
2.1572.157 -  -  -  -  -  -   خم�ض�ضات اأخرى 

6.007 -  -  -  -  - 2.2533.754  خم�ض�ض �ضريبة الدخل
14.820 -  -  - 10.2822343.330974    مطلوبات اأخرى

11.94113.418 -  -  -  - 1.477 -   �ضندوق مواجهة خماطر ال�ضتثمار 
693.803 -  -  - 45.671264.502166.327217.303  ح�ضابات الإ�ضتثمار املُطلقة

14.0981.228.286 -  - 546.225274.656171.872221.435     املجموع 

     جمموع املوجودات 
132.40144.006633.21195.365199.612196.00144.6481.345.244       ح�ضب ا�ضتحقاقاتها املتوقعة(

ثانيا: بنود خارج قائمة المركز المالي   

لغايـــــــة �ضنــــــــة
20142013

دينــــــــــــاردينــــــــــــار
36.061.65132.715.515الإعتمادات والقبولت
98.720.38552.527.369ال�ضقوف غري امل�ضتغلة

38.241.12631.666.799الكفالت
173.023.162116.909.683املجموع
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48-  معلومات عن قطاعات أعمال البنك
أ -  معلومات عن أنشطة البنك

يتــم تنظيــم البنــك لأغرا�ــض اإداريــة بحيــث يتــم قيا�ــض القطاعــات وفقــًا للتقاريــر التــي يتــم ا�ضــتعمالها من قبل املديــر التنفيــذي و�ضانع القرار الرئي�ضــي 
لــدى البنــك مــن خالل اأربعة قطاعات اأعمال رئي�ضــية وهي :

حسابات األفراد

ي�ضمل ُمتابعة ح�ضابات الإ�ضتثمار امل�ضرتك وذمم البيوع املُوؤجلة والتمويالت والبطاقات الئتمانية وخدمات اأُخرى .

حسابات المؤسسات

ي�ضمل ُمتابعة ح�ضابات الإ�ضتثمار امل�ضرتك وذمم البيوع املُوؤجلة والتمويالت واخلدمات امل�ضرفية الأُخرى اخلا�ضة بالعمالء من املوؤ�ض�ضات.

الخزينة

ي�ضمل هذا القطاع تقدمي خدمات التداول واخلزينة واإدارة اأموال البنك.

-  فيما يلي معلومات عن قطاعات اأعمال البنك ُموزعة ح�ضب الأن�ضطة )املبالغ باآلف الدنانري(

املجمـــــــــــــــــــــــــوع 

31 كانـــــــــــــــون الول

20142013اأخـــــــــــــرىاخلزينــــــــــــةاملوؤ�ض�ضـــــــاتالأفـــــــــراد

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

50.90255.439 - 21.02026.7333.149اإجمايل الإيرادات 

)5.888()6.204( -  - )6.204( - ح�ضة �ضندوق مواجهة خماطر ال�ضتثمار 

)4.733()168( -  - )168( - تدين قيمة ذمم البيوع والذمم الأخرى - ذاتي

44.53044.818 - 21.02020.3613.149نتائج اأعمال القطاع

)22.307()25.438()11.461()220()4.582()9.175(م�ضاريف غري موزعة

19.09222.511)11.461(11.84515.7792.929الربح قبل ال�ضرائب

)6.762()5.728( - )879()1.295()3.554(�ضريبة الدخل

13.36415.749)11.461(8.29114.4842.050     الربح لل�ضنة

1.520.1101.296.328 - 506.611405.107608.392 موجودات القطاع

48.74648.74648.916 -  -  - موجودات غري موزعة على القطاعات

506.611405.107608.39248.7461.568.8561.345.244اإجمايل موجودات القطاع

1.406.7271.204.008 - 1.166.537240.10882مطلوبات القطاع

31.64231.64224.278 -  -  - مطلوبات غري موزعة على القطاعات

1.166.537240.1088231.6421.438.3691.228.286اإجمايل مطلوبات القطاع

31 كانــــــــــــــــــــون الول
20142013

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــار
2.6422.6422.591---م�ضاريف راأ�ضمالية

1.1371221.0932.2442.178الإ�ضتهالكات والإطفاءات
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ب - معلومات التوزيع الجغرافي

مُيثل هذا الإي�ضاح التوزيع اجلغرايف لأعمال البنك ، مُيار�ض البنك ن�ضاطاته ب�ضكل رئي�ضي يف اململكة التي مُتثل الأعمال املحلية .

فيما يلي توزيع اإيرادات وموجودات البنك وم�ضاريفه الراأ�ضــمالية ح�ضــب القطاع اجلغرايف بناء على ال�ضــلوب الذي يتم قيا�ضــها به وفقًا للتقارير التي 
يتم ا�ضتعمالها من قبل الرئي�ض التنفيذي و�ضانع القرار الرئي�ضي لدى البنك : 

)لأقرب األف دينار(
املجمـــــــــــــــــــــــــوعخــــــارج اململكــــــــةداخـــــــــل اململكــــــــة

201420132014201320142013
48.19441.5422.70813.89750.90255.439اإجمايل الإيرادات
1.428.032740.094140.824605.1501.568.8561.345.244جمموع املوجودات

2.6422.591--2.6422.591امل�ضروفات الراأ�ضمالية

49- إدارة رأس المال
تاأخــذ اإدارة البنــك بعــني العتبــار متطلبــات البنــك املركــزي التــي تتطلــب وجود اأموال ذاتية كافية لتغطية ن�ضــبة حمددة من املوجــودات املرجحة باأوزان 
خماطر تتنا�ضب مع طبيعة التمويل املمنوح وال�ضتثمار املبا�ضر. ويتكون راأ�ض املال لهذه الغاية من ما حدده البنك املركزي لعتباره راأ�ض مال تنظيمي 

)وهو راأ�ض املال الأ�ضا�ضي ، وراأ�ض املال الإ�ضايف( .

وتهــدف اإدارة راأ�ــض املــال اإىل ا�ضــتثمار الأمــوال يف اأدوات ماليــة ذات خماطــر خمتلفــة )بــني خماطــر عاليــة وخماطر متدنية( وذلــك لتحقيق عائد جيد 
وكذلك لتحقيق الن�ضــبة املطلوبة من البنك املركزي الأردين لكفاية راأ�ــض املال وهي ٪12 .

ويعــد اأهــم اأ�ضــباب التغــري يف راأ�ــض املــال التنظيمــي خــالل العــام هــو عــدم توزيــع الأربــاح املتحققــة خــالل العــام واإمنــا ر�ضــملتها يف حقــوق امل�ضــاهمني من 
خــالل الحتياطيــات الإجباريــة والختياريــة واخلا�ضة .

املبلغ الذي يعتربه البنك كراأ�ض املال ون�ضبة كفاية راأ�ض املال ، وفق اجلدول التايل :
 )لأقرب األف دينار(

31 كانــــــــــــــــــــــــــون الأول 
20142013

دينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــار
118.709112.865بنود راأ�ض املال الأ�ضا�ضي

100.000100.000راأ�ض املال املكتتب به )املدفوع(
15.41813.509الحتياطي القانوين

4.2625.537الحتياطي الختياري
)5.313(-اأرباح مدورة

)868()971(يطرح : موجودات غري ملمو�ضة
راأ�ض املال الإ�ضايف

267194احتياطي القيمة العادلة 
882882اإحتياطي خماطر م�ضرفية عامة

3.5982.573ح�ضة البنك يف احتياطي املخاطر امل�ضرفية العامة- م�ضرتك
2.8902.561ح�ضة البنك من فائ�ض �ضندوق مواجهة خماطر الإ�ضتثمار - م�ضرتك

126.346119.075جمموع راأ�ض املال التنظيمي

705.471662.317جمموع املوجودات املرجحة باملخاطر
17.98٪17.91٪ن�ضبة كفاية راأ�ض املال )٪(

17.04٪16.83٪ن�ضبة راأ�ض املال الأ�ضا�ضي )٪( 
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5٠ - تحليل إستحقاقات الموجودات والمطلوبات
يبني اجلدول التايل حتليل املوجودات واملطلوبات وفقًا للفرتة املتوقعة لإ�ضرتدادها اأو ت�ضويتها :

)لأقرب األف دينار(

املجمــــوع اأكرث من �ضنة لغاية �ضنة 31 كانــــــــــــــــون الأول 2014

دينـــــــــار دينـــــــــار دينـــــــــار

املوجودات :

604.713  - 604.713 نقد واأر�ضدة لدى بنوك مركزية

12.151  - 12.151 اأر�ضدة لدى بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية

467.855 131.990 335.865 ذمم البيوع املُوؤجلة والذمم الأخرى - بال�ضايف

ذمم البيوع املوؤجلة من خالل قائمة الدخل -  -  - 

813 813 الإ�ضتثمارات التمويلية - بال�ضايف  - 

5.786  - 5.786 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق امل�ضاهمني

8.821 8.821 موجودات مالية بالتكلفة املطفاأة - 

412.661 290.485 122.176 موجودات اإجارة ُمنتهية بالتمليك - بال�ضايف 

21.728 21.728 اإ�ضتثمارات يف عقارات - 

7.310  - 7.310 قرو�ض ح�ضنة

20.926 20.926 ممتلكات ومعدات -  بال�ضايف - 

971 971 موجودات غري ملمو�ضة - 

2.554 2.554 موجودات �ضريبية ُموؤجلة - 

2.567 1.312 1.255 موجودات اأُخرى

1.568.856 479.600 1.089.256 جمموع املوجودات

املطلوبات وحقوق اأ�شحاب ح�شابات الإ�شتثمار امل�شرتك 

82  - 82 ح�ضابات البنوك واملوؤ�ض�ضات امل�ضرفية 

550.162  - 550.162 ح�ضابات العمالء اجلارية وحتت الطلب 

23.318  - 23.318 تاأمينات نقدية

2.331 2.331 خُم�ض�ضات اأُخـرى - 

5.422  - 5.422 خُم�ض�ض �ضريبة الدخل

22.397 435 21.962 مطلوبات اأُخرى

817.848 43.465 774.383 ح�ضابات الإ�ضتثمار امل�ضرتك 

15.088 15.088 �ضندوق ُمواجهة خماطر الإ�ضتثمار - 

1.721  - 1.721 خُم�ض�ض �ضريبة دخل �ضندوق ُمواجهة خماطر الإ�ضتثمار

1.438.369 61.319 1.377.050 جمموع املطلوبات وحقوق اأ�ضحاب ح�ضابات ال�ضتثمار امل�ضرتك

130.487 418.281 ال�ضايف )287.794(
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)لأقرب األف دينار(
املجمــــوع اأكرث من �ضنة لغاية �ضنة 31 كانــــــــــــــــون الأول 2013

دينـــــــــار دينـــــــــار دينـــــــــار

املوجودات :

88.130 - 88.130 نقد واأر�ضدة لدى بنوك مركزية

10.305 - 10.305 اأر�ضدة لدى بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية

875.874 128.296 747.578 ذمم البيوع املُوؤجلة والذمم الأخرى - بال�ضايف

4.033 4.033 - الإ�ضتثمارات التمويلية - بال�ضايف 

5.489 - 5.489 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق امل�ضاهمني

2.521 2.521 - موجودات مالية بالتكلفة املطفاأة

306.723 260.763 45.960 موجودات اإجارة ُمنتهية بالتمليك - بال�ضايف 

20.943 20.943 - اإ�ضتثمارات يف عقارات

3.252 - 3.252 قرو�ض ح�ضنة

19.918 19.918 - ممتلكات ومعدات -  بال�ضايف

868 868 - موجودات غري ملمو�ضة

2.153 2.153 - موجودات �ضريبية ُموؤجلة

5.035 766 4.269 موجودات اأُخرى

1.345.244 440.261 904.983 جمموع املوجودات

املطلوبات وحقوق اأ�شحاب ح�شابات الإ�شتثمار امل�شرتك 

11.035 - 11.035 ح�ضابات البنوك واملوؤ�ض�ضات امل�ضرفية 

462.199 - 462.199 ح�ضابات العمالء اجلارية وحتت الطلب 

24.847 - 24.847 تاأمينات نقدية

2.157 2.157 - خُم�ض�ضات اأُخـرى

6.007 - 6.007 خُم�ض�ض �ضريبة الدخل

14.820 - 14.820 مطلوبات اأُخرى

693.803 - 693.803 ح�ضابات الإ�ضتثمار امل�ضرتك 

11.941 11.941 - �ضندوق ُمواجهة خماطر الإ�ضتثمار

1.477 - 1.477 خُم�ض�ض �ضريبة دخل �ضندوق ُمواجهة خماطر الإ�ضتثمار

1.228.286 14.098 1.214.188 جمموع املطلوبات وحقوق اأ�ضحاب ح�ضابات ال�ضتثمار امل�ضرتك

116.958 426.163 )309.205( ال�ضايف
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5١ - مستويات القيمة العادلة
 -  يتطلب املعيار حتديد والإف�ضاح عن امل�ضتوى يف ت�ضل�ضل القيمة العادلة الذي ت�ضنف مبوجبه مقايي�ض القيمة العادلة كاملة وف�ضل قيا�ضات القيمة 
العادلــة وفقــًا للم�ضــتويات املحــددة يف املعايــري الدوليــة للتقارير املالية. الفرق بني امل�ضــتوى )2( وامل�ضــتوى )3( ملقايي�ــض القيمــة العادلة يعني تقييم ما 
اإذا كانت املعلومات اأو املدخالت ميكن مالحظتها ومدى اأهمية املعلومات التي ل ميكن مالحظتها مما يتطلب و�ضع اأحكام وحتليل دقيق للمدخالت 

امل�ضتخدمة لقيا�ض القيمة العادلة مبا يف ذلك الأخذ بالعتبار كافة العوامل التي تخ�ض الأ�ضل اأو اللتزام .

أ - القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية للبنك المحددة بالقيمة العادلة بشكل مستمر:
ان بع�ــض املوجــودات املاليــة واملطلوبــات املاليــة للبنــك مقيمــة بالقيمــة العادلــة يف نهايــة كل فــرتة ماليــة ، واجلــدول التــايل يو�ضــح معلومــات حــول كيفيــة 

حتديــد القيمــة العادلــة لهــذه املوجــودات املاليــة واملطلوبــات املالية )طــرق التقييم واملدخالت امل�ضــتخدمة( .

القيمـــــــة العادلــــــــــة 
م�ضتوى القيمة 

العادلــــــــة
طـريقة التقييم 

واملدخالت امل�ضتخدمة
مدخالت هامة  

غري ملمو�ضة

العالقة بني املدخالت 
الهامة غري امللمو�ضة 

والقيمة العادلة
31 كانـــــــــــــــــــــون الأول 

20142013املوجودات املالية / املطلوبات املالية

دينــــــــــــاردينــــــــــــار

موجودات مالية بالقيمة العادلة

  موجودات مالية بالقيمة العادلة
      من خالل حقوق امل�ضاهمني 

 ال�ضعار املعلنة يف امل�ضتوى الول 5.762.4875.464.508ا�ضهم متوفر لها ا�ضعار �ضوقية
ل ينطبقل ينطبقال�ضواق املالية 

امل�ضتوى الثاين24.00024.000ا�ضهم غري متوفر لها ا�ضعار �ضوقية
 مقارنتها بالقيمة 

ال�ضوقية لداة مالية 
م�ضابهة 

ل ينطبقل ينطبق

5.786.4875.488.508      املجموع

مل تكن هنالك اأي حتويالت بني امل�ضتوى الول وامل�ضتوى الثاين خالل العام 2014 والعام 2013 . 

ب - القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية للبنك غير محددة القيمة العادلة بشكل مستمر:
با�ضتثناء ما يرد يف اجلدول ادناه اننا نعتقد ان القيمة الدفرتية للموجودات املالية واملطلوبات املالية الظاهرة يف القوائم املالية للبنك تقارب قيمتها العادلة .

م�ضتوى القيمة 31 كانون الول 312013 كانون الول 2014
العادلــــــــةالقيمة العادلةالقيمة الدفرتيةالقيمة العادلةالقيمة الدفرتية

دينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــار
موجودات مالية غري حمددة القيمة العادلة

امل�ضتوى الثاين467.855.001467.870.943878.873.970882.176.208ذمم بيوع موؤجلة
امل�ضتوى الثاين21.727.22723.135.98020.942.99522.702.571الإ�ضتثمارات العقارية

امل�ضتوى الول 8.820.5428.869.7902.521.3802.531.744موجودات مالية  بالتكلفة املطفاة
498.402.770499.876.713902.338.345907.410.523جمموع موجودات مالية غري حمددة القيمة العادلة

مطلوبات مالية غري حمددة القيمة العادلة
امل�ضتوى الثاين1.368.008.6741.372.682.3791.156.002.1391.159.136.048ودائع عمالء

امل�ضتوى الثاين23.318.33123.470.60524.846.54524.940.056تاأمينات نقدية
1.391.327.0051.396.152.9841.180.848.6841.184.076.104جمموع املطلوبات مالية غري حمددة القيمة العادلة

للبنود املبينة اعاله قد مت حتديد القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية للم�ضــتوى الثاين والثالث وفقًا لنماذج ت�ضــعري متفق عليها و التي تعك�ــض 
خماطر الإئتمان لدى الأطراف التي يتم التعامل معها .
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5٢ -  إرتباطات وإلتزامات ُمحتملة )خارج قائمة المركز المالي(

- ارتباطات والتزامات ائتمانية :

31 كانـــــــــــــــــــــــــــــــــون الأول

20142013

دينــــــــــــاردينــــــــــــار

27.346.20622.410.252اعتمادات

8.715.44510.305.263قبولت

كفالت :

23.397.49722.493.643    دفع

7.271.3524.527.443    ح�ضن تنفيذ

7.572.2774.645.713    اأخرى

98.720.38552.527.369ال�ضقوف غري امل�ضتغلة

173.023.162116.909.683   املجمــــــوع

5٣ -  القضايا الُمقامة على البنك
هنــاك ق�ضايــا مقامــة علــى البنــك قيمتهــا 313.782 دينــار كمــا يف 31 كانــون الأول 2014 )مقابــل ق�ضايــا قيمتهــا 657.413 دينــار كمــا يف 31 كانــون 
الأول 2013( يقابلهــا خم�ض�ــض تــدين 7.000 دينــار كمــا يف 31 كانــون الأول 2014، هــذا وبنــاًء على راأي امل�ضت�ضــار القانــوين فاإنه لن يرتتب على البنك 

اأيــة مبالــغ اإ�ضافية لقــاء هذه الق�ضايا .

54 -  أرقام المقارنة
مت اإعــادة ت�ضنيــف بع�ــض اأرقــام املقارنــة للعــام 2013 لتتنا�ضــب مــع اأرقــام الت�ضنيــف للعــام 2014 . حيــث قام البنــك خالل العــام 2014 باإعادة ت�ضنيف 

اأر�ضدة وكالة الإ�ضــتثمار املقيدة املوقعة مع البنك املركزي الأردين من ح�ضــابات داخل قائمة املركز املايل اإىل ح�ضــابات خارج قائمة املركز املايل . 
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متطلبات اإلفصاح اإلضافية
مبوجب تعليمات اإف�صاح ال�صركات امل�صدرة واملعايري املحا�صبية ومعايري التدقيق ال�صادرة 

عن جمل�س مفو�صي هيئة الأوراق املالية
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نبذة تعريفية بأعضاء مجلس اإلدارة

الشريف فارس عبد الحميد شرف

رئيس مجلس اإلدارة
• تاريخ الع�ضوية: 09 / 01 / 2011

• تاريخ امليالد: 1970

• املوؤهالت العلمية: املاج�صتري يف القت�صاد والعلوم امل�صرفية والنقد

الخبرات العملية:
• ع�صو جمل�س اإدارة البنك العربي - اأوروبا.

• حمافظ البنك املركزي الأردين ) 2010 - 2011 ( .

• رئي�س هيئة اإدارة الوحدة ال�صتثمارية للموؤ�ص�صة العامة لل�صمان الجتماعي )2010-2008(

السيد محمد موسى داّود “محمد عيسى”

نائب رئيس مجلس اإلدارة
• تاريخ الع�ضوية: 09 / 09 / 2012

• تاريخ امليالد: 1956

• املوؤهالت العلمية: البكالوريو�س يف الريا�صيات / اإدارة اأعمال

الخبرات العملية:
• ع�صو جمل�س ادارة - �صركة الفنادق وال�صياحة الأردنية

• مدير منطقة الأردن- البنك العربي �س.م.ع

الدكتور أحمد عوض عبدالحليم الحسين

عضو مجلس االدارة
• تاريخ الع�ضوية: 30 / 06 / 2009

• تاريخ امليالد: 1966

• املوؤهالت العلمية: الدكتوراة يف اإدارة التمويل

الخبرات العملية:
• مدير اإدارة اإئتمان ال�صركات يف البنك العربي �س.م.ع ./ الأردن و فل�صطني .

• ع�صو هيئة املديرين يف ال�صركة العربية الوطنية للتاأجري .

• ع�صو جمل�س ادارة البنك العربي-�صورية.
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السيد داّود محمد داّود الغول
عضو مجلس االدارة

• تاريخ الع�ضوية: 28 / 07 / 2011
• تاريخ امليالد: 1971

• املوؤهالت العلمية: املاج�صتري يف املحا�صبة

الخبرات العملية:
• نائب رئي�س تنفيذي - املدير املايل للبنك العربي �س.م.ع.

• ال�صت�صارات املالية وال�صريبية يف �صركة KPMG دال�س - تك�صا�س يف الوليات املتحدة ) 2000 - 2003 ( .

الدكتور طارق محمد خليل الحموري
عضو مجلس االدارة

• تاريخ الع�ضوية: 11 / 10 / 2011
• تاريخ امليالد: 1975

• املوؤهالت العلمية: الدكتوراة يف القانون

الخبرات العملية:
• عميد كلية احلقوق/اجلامعه الردنية

• خبري قانوين لديوان الت�صريع والراأي

• ع�صو جمل�س الوحدة ال�صتثمارية/ال�صمان الجتماعي

• ع�صو جمل�س اإدارة �صركة الركائز لال�صتثمار

• حمامي وم�صت�صار قانوين / �صريك يف احلموري وم�صاركوه للمحاماة وال�صت�صارات القانونية

الدكتور محسن فايز عبد السالم أبوعوض
أمين سر مجلس االدارة

• تاريخ التعيني: 01 / 07 / 2007

• تاريخ امليالد: 1963

• املوؤهالت العلمية: الدكتوراة يف امل�صارف

الخبرات العملية:
• مدير اإدارة ال�صركات يف البنك العربي الإ�صالمي الدويل ) 2005 - 2013 (

• رئي�س قطاع العمال يف البنك العربي الإ�صالمي الدويل )اعتبارا من 2014 (.
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نبذة تعريفية عن اإلدارة التنفيذية

السيد اياد غصوب جميل العسلي 

المدير العام 
• تاريخ التعيني: 2011/03/01 

• تاريخ امليالد: 1966

• املوؤهالت العلمية: املاج�صتري يف الدارة 

الخبرات العملية: 
•  خ��رة م�صرفي��ة تزي��د ع��ن 26 �ص��نة يف البن��وك الإ�ص��المية والتقليدي��ة يف الأردن, اململك��ة العربية ال�ص��عودية والإمارات العربية 

املتحدة. 
• ع�صو جمل�س ادارة جمعية البنوك )2012-2011(

• ع�صو جمل�س اإدارة معهد الدرا�صات امل�صرفية )2013-2011(

 INJAZ ع�صو جمل�س اأمناء اإجناز للعمل ال�صبابي التطوعي •

• ع�صو جمل�س ادارة املركز الثقايف الإ�صالمي - اجلامعة الأردنية 

• ع�صو عامل يف منتدى ال�صرتاتيجيات الأردين

الدكتور محسن فايز عبدالسالم أبوعوض  

رئيس قطاع األعمال  
• تاريخ التعيني: 2005/05/28 

• تاريخ امليالد: 1963

• املوؤهالت العلمية: الدكتوراة يف امل�صارف  

الخبرات العملية:
• خرة م�صرفية تزيد عن 29 �صنة يف جمال الت�صهيالت امل�صرفية يف البنوك ال�صالمية. 
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السيد أمجد عوني حسني حجازي 

رئيس قطاع الدعم 
• تاريخ التعيني: 2011/05/11 

• تاريخ امليالد: 1969

• املوؤهالت العلمية: البكالوريو�س يف العلوم املالية وامل�صرفية 

الخبرات العملية:
• خرة م�صرفية تزيد عن 24 �صنة يف جمالت م�صرفية واإدارية خمتلفة حمليا وخارجيا

السيد يوسف علي محمود البدري 

رئيس قطاع االئتمان 
• تاريخ التعيني:2007/06/03 

• تاريخ امليالد: 1961

• املوؤهالت العلمية: البكالوري�س يف القت�صاد 

الخبرات العملية:
• خرة م�صرفية تزيد عن 29 �صنة يف العمل امل�صريف والئتمان  يف عدد من البنوك املحلية.

السيد عباس جمال محمد مرعي 

المدير المالي 
• تاريخ التعيني: 2006/05/02 

• تاريخ امليالد: 1975

• املوؤهالت العلمية: املاج�صتري يف امل�صارف الإ�صالمية 

الخبرات العملية:
• خرة تزيد عن 17 �صنة  يف املجال املايل واملحا�صبي والدارة املالية  يف البنوك.  

السيد عبدالكريم عرسان عوض السكري 

مدير إدارة المخاطر  
• تاريخ التعيني: 2007/11/06

• تاريخ امليالد: 1976

• املوؤهالت العلمية: املاج�صتري يف القت�صاد 

الخبرات العملية: 
• خرة م�صرفية تزيد عن 15 �صنة يف جمال اإدارة املخاطر 
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السيد طارق موسى شحاده عواد 

مدير إدارة التدقيق الداخلي  
• تاريخ التعيني: 2007/04/08 

• تاريخ امليالد: 1957

• املوؤهالت العلمية: البكالوري�س يف اإدارة الأعمال   

الخبرات العملية:
• خرة م�صرفية تتجاوز 30 �صنة يف جمال اإدارة العمليات امل�صرفية والتدقيق الداخلي. 

السيد عاكف حسين محمد حمام 

مدير إدارة الموارد البشرية 
• تاريخ التعيني: 2007/08/05 

• تاريخ امليالد: 1963

• املوؤهالت العلمية: البكالوريو�س يف اإدارة الأعمال   

الخبرات العملية:
• خرة طويلة يف جمالت اإدارية متنوعة ويف جمالت اإدارة املوارد الب�صرية. 

األستاذ حسام الدين أحمد عبدالحميد صالح

المستشار القانوني /مدير اإلدارة القانونية
• تاريخ التعيني: 2005/09/11 

• تاريخ امليالد: 1966

• املوؤهالت العلمية: البكالوريو�س يف القانون واجازة مزاولة   

الخبرات العملية:
• خرة يف الإ�صت�صارات القانونية للموؤ�ص�صات املالية العامة واخلا�صة ملدة 21 �صنة. 
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العن�����وان رقم الهاتف تاري��خ بداي�ة
مزاولة الن�صاط

ع���دد
املوظفني الف����رع الرقم

�صارع و�صفي التل- بناية رقم 20 5694901 9 �صباط 1998 432 الإدارة العامة
�صارع و�صفي التل- بناية رقم 20 5694623 9 �صباط 1998 19 ف�رع اجلاردنز  1

�صارع ر�صيد طليع- حي البرتاء 4643270 9 �صباط 1998 12 ف�رع عم�ان  2
�صارع الريموك 4777801 9 �صباط 1998 9 ف�رع الوحدات  3

�صارع احل�صن- حي النزهة 02/7276587 9 �صباط 1998 11 ف�رع اإرب�د  4
�صارع الها�صمي 05/3248970 2 اأيار 1998 7 ف�رع مادبا  5

26 �صارع عبد املنعم ريا�س- حي ال�صوام 05/3989094 4 كانون الثاين 1999 11 ف�رع الزرقاء 6
�صارع امللك عبد اهلل- بناية رقم 457 مقابل جري 4886650 7 اأيلول 2000 10 فرع ماركا ال�صمالية 7

بيادر وادي ال�صري- ال�صارع الرئي�صي جممع LG بناية رقم 47 5813600 15 اآذار 2001 9 فرع بيادر وادي ال�صري 8
�صارع حيفا, عمارة رقم 3 جممع ا�صنانة بناية رقم 3 5657760 2 اأيار 2001 11 فرع جبل احل�صني  9

العقبة/�صارع الطري, املنطقة التجارية الثالثة/حي املدينة ال�صمالية 03/2019495 31 ت�صرين الأول 2002 11 فرع العقبة 10
اجلبيهة- �صارع امللكة رانيا العبداهلل 5343569 28 ني�صان 2003 13 فرع اجلبيهة 11

ال�صويفية- �صارع �صفيان الثوري- عمارة �صراة لالأجنحة الفندقية 5826669 11 اآذار 2007 8 ف�رع ال�صويفية 12
ال�صمي�صاين- �صارع عبد احلميد �صومان- مقابل ال�صفارة الكندية بناية رقم 10 5651110 18 اآذار 2007 7 فرع ال�صمي�صاين 13

الزرقاء- جامعة الزرقاء  05/3821022 1 اأيار 2007 4 فرع جامعة الزرقاء  14
الر�صيفة- �صارع امللك ح�صني- بجانب عمارة البنك العربي 05/3748474 1 ت�صرين الأول 2007 8 فرع الر�صيفة  15

الزرقاء اجلديدة- �صارع 36- حي البرتاوي- بجانب �صامح مول 05/3854240 24 ت�صرين الأول 2007 9 فرع الزرقاء اجلديدة 16
�صاحية اليا�صمني- حي نزال- �صارع جبل عرفات- بجانب دوار اخلريطة 4202126 15 ني�صان 2008 9 فرع  �صاحية اليا�صمني  17

خلدا- �صارع عامر بن مالك- جممع اأبوهديب التجاري- بناية رقم 71 5511446 13 اأيار 2008 9 فرع خلدا  18
ال�صلط- منطقة ال�صالمل- �صحاتيت �صنرت- مقابل مبنى حمافظة البلقاء 05/3532316 22 �صباط 2009 8 فرع ال�صلط 19

اأبو علندا- �صارع عبدالكرمي احلديد- جممع ح�صني الثوابتة 4164426 22 كانون الثاين 2009 10 فرع اأبو علندا 20
الها�صمي ال�صمايل- �صارع البطحاء 5061993 19 متوز 2009 9 فرع الها�صمي ال�صمايل 21

حي النزهة- �صاحية الأمري ح�صن- �صارع ال�صلطان قالوون 5684341 26 متوز 2009 7 فرع النزهة 22
الكرك- حي البقاعني- �صارع العمري 03/2351736 1 اأيلول 2009 9 فرع الكرك 23

املفرق- �صارع امللك ح�صني بن علي- مقابل �صوق اخل�صار القدمي 02/6231941 16 �صباط 2010 9 فرع املفرق  24
عجلون- �صارع عمان- مبنى �صالح الدين 2 02/6422624 5 ني�صان 2010  8 فرع عجلون 25

طربور- �صارع طارق 5066918 4 اآب 2010 8 فرع طارق  26
الطفيلة- �صارع امللك ح�صني 03/2241165 01 ت�صرين الثاين 2010 8 فرع الطفيلة 27
جر�س- �صارع امللك عبد اهلل 02/6342545 16 كانون الأول 2011 9 فرع جر�س 28

مرج احلمام- �صارع الأمرية تغريد- جممع عمون التجاري  5715607 25 ني�صان 2011 8 فرع مرج احلمام 29
اإربد- �صارع الها�صمي 02/7252326 18 متوز 2011 10 فرع اإربد الها�صمي 30

�صارع امللك عبد اهلل ) �صارع املدينة الطبية- �صيتي مول  5852035 14 اآب 2011 11 فرع �صيتي مول 31
5524978 �صارع املدينة املنورة- عمارة الزامل  03 ت�صرين الأول 2011 8 فرع املدينة املنورة 32

الر�صيفة- �صارع امللك عبد اهلل الثاين مقابل �صالة الهيثم 05/3752664 2 كانون الثاين 2012 7 فرع الر�صيفة-اجلبل ال�صمايل                  33
دير عال- �صارع اأبو عبيدة 05/3570009 19 كانون الثاين 2012          6 فرع  دير عال 34

اأبو ن�صري قرب دوار التطيبقية الأول 5238390 23 ني�صان 2012 7 فرع اأبو ن�صري                                  35
4201580 املقابلني- �صارع احلرية  13 اآب 2012                          8 فرع احلرية 36

اربد - ارابيال مول 027251929 7 متوز 2013 13 فرع اأرابيال مول 37
�صارع جامعة احل�صني بن طالل 03/2136869 17 �صباط 2014 8 فرع معان 38

جبل عمان- �صارع ابن خلدون )منطقة اخلالدي- بناية رقم 87( 4615495 اذار /2014 7 فرع اخلالدي 39
�صارع اجلامعة - مقابل اجلناح الع�صكري - الإ�صارة ال�صوئية  03/2360832 9كانون الثاين2014 7 فرع موؤتة 40

قائمة عناوين الفروع ومعلومات االتصال
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وفيما يلي جدول تحليلي يبين فئات الموظفين ومؤهالتهم:

20132014

التف�ضيل ح�ضب الفئة

665705م�صنفون

9390غري م�صنفني

758795املجم���وع 

التف�ضيل ح�ضب املوؤهل العلمي 

46دكتوراه 

6869ماج�صتري

44دبلوم عايل

493517بكالوري�س

9091دبلوم

99108موؤهالت غري جامعية

758795املجم���وع 

اأما معدل دوران املوظفني فقد كان كما يلي:

2933ا�صتقالت

1-تقاع�د

2934املجم���وع 

4.3%3.8%الن�صبة اإىل اإجمايل عدد املوظفني

برنامج التدريب لموظفي البنك:

عدد امل�صاركنيعدد الرامجنوع الرنامج

951588داخلي

114185خارجي

2091773املجموع

بيانات الموظفين والبرامج التدريبية
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ييي�يل البنييك العربييي الإ�سييالمي الييدويل اهتمامييًا كبييرًا ملمار�سييات احل�كميية امليي�ؤ �س�سييية ال�سييليمة، كمييا يلتييزم جمل�ييس اإدارة البنييك بتطبيييق اأعلييى معاييير 
الأداء املهنييية علييى جميييع ن�سيياطات البنييك، ويتبييع البنييك يف هييذا املجييال تعليمات البنك املركييزي الأردين الذي تبنى ت��سيات جلنيية بازل ح�ل احل�كمة 

امل�ؤ�س�سييية، كما يتبع ت��سيات جمل�ييس اخلدمات املالية الإ�سييالمية.

لقييد كان البنييك العربييي الإ�سييالمي الييدويل ميين اأوائييل امل�ؤ�س�سييات التييي التزمييت مبفاهيييم احل�كميية امل�ؤ�س�سييية يف ال�سييرق الأو�سييط، وقييد مت ت�سييكيل جلنيية 
التدقيق منذ تاريخ تاأ�سي�س البنك، ويعقد املجل�س اجتماعات دورية وغر دورية بكامل اأع�سائه ملناق�سة ت�جه البنك ال�سرتاتيجي والتغر يف امل�ؤ�سرات 
املهمة على اإ�سرتاتيجية البنك العامة. وقد مت اإعداد هذا الدليل اعتمادًا على دليل احلاكمية امل�ؤ�س�سية )التحكم امل�ؤ�س�سي( للبن�ك يف الأردن وال�سادر 

عن البنك املركزي الأردين، بعد م�ائمته مع اأحكام قان�ين البن�ك وال�سركات الأردنيني النافذين وعقد التاأ�سي�س والنظام الأ�سا�سي للبنك.

و �سيييق�م البنييك مبراجعيية هييذا الدليييل وتط�يييره وتعديلييه ميين وقييت لآخيير وكلمييا اقت�سييت احلاجة وذلك بهييدف م�اكبة التغييرات يف احتياجاتييه وت�قعاته 
وال�س�ق امل�سريف.

المرتكزات األساسية للدليل:
أوال : االلتزام بالحاكمية المؤسسية:

لييدى البنييك العربييي الإ�سييالمي الييدويل )ال�سييركة(  جمم�عيية منتظميية ميين العالقييات مييع جمل�ييس الإدارة وامل�سيياهمني وجميييع الأطييراف الأخييرى ذات 
ال�سليية، وتتنيياول هييذه العالقييات الإطييار العييام لإ�سييرتاتيجية البنك وال��سييائل الالزمة لتنفيذ اأهدافييه، وي�سمن الإطار العام للح�كمة امل�ؤ�س�سييية املعاملة 
العادلة القائمة على امل�ساواة بني جميع امل�ساهمني، كما يعرتف بجميع حق�ق امل�ساهمني التي حددها القان�ن، وي�ؤكد تزويدهم بجميع املعل�مات املهمة 

ح�ل ن�سيياط ال�سييركة، والتزام اأع�ساء جمل�ييس الإدارة مب�سيي�ؤوليتهم نح� ال�سييركة وامل�سيياهمني.

لقييد قييام البنييك باإعييداد هييذا الدليييل وفقييًا ملتطلبييات دليييل احلاكمييية امل�ؤ�س�سييية ال�سييادر عيين البنييك املركييزي الأردين ب�سييكل ين�سييجم مييع احتياجاتييه 
و�سيا�سيياته، وقد مت اعتماده من جمل�ييس الإدارة يف اجتماعه الثالث ع�سيير للعام 2009 واملنعقد بتاريخ 17 / 12 / 2009 ومت ن�سييره بحيث تت�فر ن�سييخة 

حمدثيية منييه علييى م�قييع البنك الإلكييرتوين وللجمه�ر عنييد الطلب.

يقيي�م البنييك بت�سمييني تقريييره ال�سيين�ي تقرييير للجمهيي�ر عيين مييدى التييزام اإدارة البنييك ببنيي�د الدليييل ، مع بيييان مدى التييزام اإدارة البنييك بتطبيق كل بند 
ميين بنيي�ده مع ذكر اأ�سييباب عدم اللتييزام باأي بند مل يتم تطبيقه.

حيييث قييام البنييك بت�سييكيل جلنيية منبثقيية عيين جمل�ييس الإدارة ت�سييمى جلنيية احلاكمييية امل�ؤ�س�سييية، تتاألييف ميين رئي�ييس املجل�ييس و اإثنييني ميين الأع�سيياء غيير 
التنفيذيييني لت�جيييه عملييية اإعييداد وحتديييث وتطبيييق الدليييل.

ثانيًا: مجلس اإلدارة:
مبادئ عامة:

اأ- اإن واجييب جمل�ييس الإدارة الأ�سا�سييي هيي� حماييية حقيي�ق امل�سيياهمني وتنميتهييا علييى املييدى الط�يييل وميين اأجييل القيييام بهييذا الييدور يتحمييل جمل�ييس الإدارة 
م�سيي�ؤولية احل�كميية امل�ؤ�س�سييية كامليية، مبييا يف ذلييك ت�جييه البنك ال�سييرتاتيجي وحتديد الأهييداف العامة لالإدارة التنفيذية والإ�سييراف على حتقيق هذه 

الأهداف.

ب- يتحمييل املجل�ييس كافيية امل�سيي�ؤوليات املتعلقيية بعمليييات البنييك و�سييالمته املالييية، والتاأكييد ميين تلبييية متطلبييات البنييك املركييزي وم�سالييح امل�سيياهمني، 
وامل�دعييني، والدائنييني، وامل�ظفييني، واجلهييات الأخييرى ذات العالقيية، والتاأكد من اأن اإدارة البنك تتم ب�سييكل ح�سيف و�سمن اإطار الق�انني والتعليمات 

النافييذة وال�سيا�سييات الداخلييية للبنك.

ج- يق�م املجل�س برت�سيخ مبداأ التزام كل ع�س� من اأع�ساء املجل�س جتاه البنك وجميع م�ساهميه.

دليل الحاكمية المؤسسية
للبنك العربي اإلسالمي الدولي
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د- يقيي�م املجل�ييس بر�سييم الأهييداف الإ�سييرتاتيجية للبنييك بالإ�سافيية اإىل الرقابيية علييى اإدارتييه التنفيذييية التييي تقييع عليهييا م�سيي�ؤوليات العمليييات الي�مييية، 
كما يق�م املجل�ييس بامل�سادقة على اأنظمة ال�سبط والرقابة الداخلية ويتاأكد من مدى فعاليتها ومدى تقيد البنك باخلطة ال�سييرتاتيجية وال�سيا�سييات 
والإجييراءات املعتمييدة اأو املطل�بيية مب�جييب الق�انييني والتعليمييات ال�سييادرة مبقت�ساها. بالإ�سافة اإىل التاأكد ميين اأن جميع خماطر البنك قد مت اإدارتها 

ب�سكل �سليم.

رئي�س املجل�س /املدير العام:

اأ- يتم الف�سل بني من�سبي رئي�ييس املجل�ييس )الرئي�ييس( واملدير العام وعلى اأن ل تربط بني الرئي�ييس واملدير العام اأي قرابة دون الدرجة الثالثة، ويك�ن 
الف�سييل يف امل�سيي�ؤوليات مب�جييب تعليمييات كتابييية مقييرة من املجل�ييس ويتم مراجعتها كلمييا اقت�ست احلاجة.

ب- اإذا كان الرئي�ييس تنفيذيييا فيقيي�م البنييك بتعيييني ع�سيي� م�سييتقل كنائييب لرئي�ييس املجل�ييس بهييدف �سمييان ت�فيير م�سييدر م�سييتقل ناطق با�سييم امل�سيياهمني، 
ويك�ن رئي�ييس املجل�ييس تنفيذيًا اإذا كان متفرغا وي�سييغل وظيفة يف البنك.

ج- يتم الإف�ساح عن و�سع رئي�س املجل�س �س�اء تنفيذي اأو غر تنفيذي.

دور رئي�س املجل�س )الرئي�س(:

يق�م الرئي�س مبا يلي:

اأ- اإقامة عالقة بناءة بني كل من املجل�س والإدارة التنفيذية للبنك وبني الأع�ساء التنفيذيني والأع�ساء غر التنفيذيني.

ب- خلييق ثقافيية -خييالل اجتماعييات املجل�ييس - ت�سييجع علييى النقييد البنيياء حيي�ل الق�سايييا التييي ي�جييد ح�لهييا تباييين يف وجهييات النظيير بييني الأع�سيياء، كمييا 
ت�سييجع علييى النقا�سييات والت�س�يييت على تلييك الق�سايا.

ج- التاأكد من و�س�ل املعل�مات الكافية اإىل كل من اأع�ساء املجل�س وامل�ساهمني ويف ال�قت املنا�سب.

د- التاأكد من ت�فر معاير عالية من احلاكمية امل�ؤ�س�سية لدى البنك.

ت�شكيلة املجل�س:

اأ- يتاألييف جمل�ييس اإدارة البنييك العربييي الإ�سييالمي الييدويل ميين خم�سيية اأع�سيياء، ويتييم انتخاب اأع�ساء املجل�ييس من قبييل الهيئة العامة لفرتة اأربع �سيين�ات، 
كما يتم انتخاب رئي�ييس جمل�ييس الإدارة من قبل اأع�ساء جمل�ييس الإدارة.

ب- يراعى يف ت�سييكيل املجل�ييس التن�ع يف اخلربات العملية واملهنية واملهارات املتخ�س�سة وكذلك مراعاة اأن ي�سم املجل�ييس اأع�ساء تنفيذيني )الأع�ساء 
الذين ي�سغل�ن وظائف يف البنك(، و اأع�ساء غر تنفيذيني )الأع�ساء الذين ل ي�سغل�ن وظائف يف البنك(.

ج- يراعييى اأن ليقييل عييدد اأع�سيياء جمل�ييس الإدارة امل�سييتقلني عيين ع�س�ييين علييى الأقييل مييع مراعيياة خ�س��سييية البنييك بهييذا اخل�س��ييس )حيييث تن�ييس 
تعليمييات البنييك املركييزي الأردين علييى اأن ل يقييل عييدد اأع�سيياء جمل�ييس الدارة امل�سييتقلة عيين ثالثيية اأع�سيياء(.

د- يعرف الع�س� امل�سييتقل على انه الع�س� �سيي�اء ب�سفته ال�سييخ�سية اأو ممثال ل�سييخ�س اعتباري )الذي ل يربطه بالبنك اأي عالقة اأخرى غر ع�س�يته 
يف جمل�س الإدارة( الأمر الذي يجعل حكمه على الأم�ر ل يتاأثر باأي اعتبارات اأو اأم�ر خارجية، ويت�سمن احلدالأدنى للمتطلبات ال�اجب ت�فرها يف 

الع�س� امل�ستقل ما يلي:

1- اأن ل يك�ن قد عمل كم�ظف يف البنك خالل ال�سن�ات الثالث ال�سابقة لتاريخ تر�سحه لع�س�ية املجل�س.

2- اأن ل تربطه باأي اإداري يف البنك قرابة دون الدرجة الثانية.

3- اأن ل يتقا�سى من البنك اأي راتب اأو مبلغ مايل با�ستثناء ما يتقا�ساه لقاء ع�س�يته يف املجل�س.

4- اأن ل يك�ن ع�س� جمل�ييس اإدارة اأو مالكا ل�سييركة يتعامل معها بالبنك با�سييتثناء التعامالت التي تن�سيياأ ب�سييبب اخلدمات و/ اأو الأعمال املعتادة التي 
يقدمها البنك لعمالئه وعلى اأن حتكمها ذات ال�سروط التي تخ�سع لها التعامالت املماثلة مع اأي طرف اآخر ودون اأي �سروط تف�سيلية.

5- اأن ل يك�ن �سريكا للمدقق اخلارجي اأو م�ظفا لديه خالل ال�سن�ات الثالث ال�سابقة لتاريخ تر�سحه لع�س�ية املجل�س.

6- اأن ل ت�سكل م�ساهمته م�سلحة م�ؤثرة يف راأ�سمال البنك اأو يك�ن حليفا مل�ساهم اآخر.
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تنظيم اأعمال املجل�س:

اأ- بهييدف �سمييان �سييم�لية امل�ا�سيييع املعرو�سيية يف اجتماعييات املجل�ييس، ل تقييل اجتماعييات املجل�ييس عيين  )6( اجتماعييات يف ال�سيينة، وتقيي�م الإدارة 
التنفيذييية باقييرتاح امل�ا�سيييع التييي تراهييا مهميية علييى جييدول اأعمييال كل اجتميياع.

ب- يتم بحث امل�ا�سيع املعرو�سة يف اجتماعات املجل�س ب�سكل �سم�يل.

ج- يجييب اأن تت�سميين �سيا�سيية البنييك وجيي�د اأع�سيياء يف املجل�ييس م�سييتقلني بهييدف �سمييان ت�فيير قييرارات م��س�عية وللحفاظ على م�سييت�ى ميين الرقابة مبا 
ي�سميين تيي�ازن تاأثييرات جميييع الأطييراف مبا فيهم الإدارة التنفيذية وامل�سيياهمني الرئي�سيييني والتاأكد من اأن القييرارات املتخذة تقع يف م�سلحة البنك.

د- يق�م البنك بتزويد اأع�ساء املجل�س باملعل�مات الكافية وقبل مدة كافية من اجتماعات املجل�س لتمكينهم من اتخاذ القرارات املنا�سبة.

هي- يجب اأن يق�م اأمني �سر املجل�س بتدوين كافة نقا�سات املجل�س واقرتاحاتهم وت�س�يت الأع�ساء الذي يتم خالل اجتماعات املجل�س.

و- اإن م�سيي�ؤوليات اأع�ساء جمل�ييس الإدارة حمددة ووا�سحة ومبا يتما�سييى والت�سييريعات ذات العالقة ، ويق�م البنك بتزويد كل ع�س� من اأع�ساء املجل�ييس 
بكتاب ي��سح حق�ق الع�س� وم�س�ؤولياته وواجباته.

ز- اإن جميع العمليات امل�سرفية التي تتطلب م�افقة املجل�س تك�ن م��سحة كتابيا والتي منها:

- �سالحية املجل�س يف منح الت�سهيالت امل�سرفية التي تزيد عن مبلغ معني.

- �سالحية املجل�س بخ�س��س التعامالت مع الأطراف ذوي العالقة.

- اأي عمليات م�سرفية اأخرى تك�ن �سمن اإخت�سا�سات املجل�س.

ح- علييى اأع�سيياء املجل�ييس اأن يك�نيي�ا علييى اإطييالع دائييم بالتطيي�رات داخييل كل ميين البنييك والقطاعييات امل�سرفييية املحلييية والدولييية، وعلييى البنييك تزويييد 
الأع�سيياء مبلخ�ييس منا�سييب عيين اأعمييال البنييك )عنييد التعيييني وخييالل فييرتة الع�س�ييية اأو عنييد الطلب(.

ط- يك�ن لأع�ساء املجل�س وجلانه )و اإذا ما اقت�ست احلاجة( �سالحية ال�ستعانة مب�سادر خارجية مل�ساعدتهم باملهام امل�كلة اليهم على اأكمل وجه.

ي- اإن ات�سال اأع�ساء املجل�س وجلانه متاح مع الإدارة التنفيذية ب�سكل مبا�سر.

ك- ي�سييع البنييك )هيييكل تنظيمييي يبييني الت�سل�سييل الإداري( مبييا يف ذلييك جلييان املجل�ييس والإدارة التنفيذييية. ويقيي�م بالإف�سيياح للجمهيي�ر عيين اجلييزء ميين 
الهيييكل التنظيمييي الذي يبني امل�سييت�يات الإدارييية العليا فيه.

ل- يق�م اأمني �سيير املجل�ييس بالتاأكد من اتباع اأع�ساء املجل�ييس لالإجراءات املقررة من املجل�ييس، ومن نقل املعل�مات بني اأع�ساء املجل�ييس وجلانه والإدارة 
التنفيذية، بالإ�سافة اإىل حتديد م�اعيد اجتماعات املجل�س وكتابة حما�سر الجتماع، وعلى املجل�س اأن يحدد وظيفة ومهام اأمني �سر املجل�س ب�سكل 

ر�سمي وكتابي ومبا يتما�سى وم�ست�ى امل�س�ؤوليات امل�سار اإليها اأعاله، كما يتم اتخاذ اأي قرار يتعلق بتعيينه اأو تنحيته من قبل املجل�س بالإجماع.

اأن�شطة املجل�س: التعيينات والإحالل:

اأ- يجب اأن تت�سمن �سيا�سة املجل�س تعيني مدير عام يتمتع بالنزاهة والكفاءة الفنية واخلربة امل�سرفية.

ب-  يتييم احل�سيي�ل علييى م�افقيية املجل�ييس عنييد تعيييني بع�ييس املييدراء التنفيذيييني مثييل مدييير التدقيييق الداخلييي واملدييير املييايل والتاأكييد ميين ت�فيير اخلييربات 
املطل�بيية لديهم.

ج- يقيي�م املجل�ييس باإقييرار خطييط اإحييالل Succession Plans للمييدراء التنفيذيييني للبنييك وبحيييث تت�سميين امل�ؤهييالت واملتطلبييات ال�اجييب ت�فرهييا 
ل�سيياغلي هذه ال�ظائف.

اأن�شطة املجل�س: التقييم الذاتي وتقييم اأداء املدير العام:

اأ- يقيي�م املجل�ييس بتقييييم اأدائييه ككل ميين خييالل جلنيية الرت�سيييحات واملكافيياآت مييرة واحييدة علييى الأقييل �سيين�يا، باتبيياع اأ�س�ييس حمييددة ومعتمييدة يف تقييييم 
فعاليتييه، وبحيييث يكيي�ن معيييار تقييييم الأداء م��س�عييي ويت�سميين مقارنيية بالبنيي�ك الأخييرى وامل�ؤ�س�سييات املالييية امل�سييابهة، بالإ�سافيية اإىل معاييير �سييالمة 

و�سحيية البيانييات املالييية للبنييك ومييدى اللتييزام باملتطلبييات الرقابية.

ب- يتم تقييم املدير العام من قبل املجل�س �سن�يًا.
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اأن�شطة املجل�س: التخطيط، اأنظمة ال�شبط والرقابة، ميثاق اأخالقيات العمل، تعار�س امل�شالح

1- يقيي�م املجل�ييس بتحديييد اأهييداف البنييك ويقيي�م بت�جيييه الإدارة التنفيذييية لر�سييم ا�سييرتاتيجية لتحقيييق هييذه الأهييداف. وتقيي�م الإدارة التنفيذية ب��سع 
خطط عمل تتما�سى مع تلك ال�سرتاتيجيات وذلك من خالل عملية تخطيط ت�سمل م�ساهمة جميع دوائر البنك. ويق�م املجل�س باعتماد ال�سرتاتيجية 
وخطييط العمييل والتاأكييد ميين قيييام الإدارة التنفيذييية مبراجعيية اإجنييازات الأداء وفقييًا خلطييط العمييل وميين اتخيياذ الإجييراءات الت�س�يبييية حيثمييا لييزم، 

وتعتييرب عملييية اإعييداد امل�ازنييات التقديرية جزًء من عملية التخطيط ق�سر الأجل وقيا�ييس الأداء.

2- يقيي�م املجل�ييس بالتاأكييد دومييًا ميين اأن البنييك يتمتييع بنزاهيية عالييية يف ممار�سيية اأعمالييه، ويتييم ذلييك ميين خييالل ت�فر �سيا�سييات وميثاق اأخالقيييات العمل 
تت�سمن تعريف لتعار�س امل�سالح وال�سفقات التي يق�م بها م�ظف� البنك مل�سلحتهم ال�سخ�سية بناًء على معل�مات داخلية عن البنك مت احل�س�ل/

الطييالع عليهييا نتيجيية ال�سالحيييات املعطيياة لهييم، ويتييم تعميييم هييذه ال�سيا�سييات وميثيياق اأخالقيييات العمييل علييى كافيية م�ظفي البنييك و اأع�ساء املجل�ييس 
واحل�سيي�ل علييى م�افقتهييم عليهييا ون�سييرها للجمه�ر، وعلى اأن تت�سمن هذه ال�سيا�سييات ما يلي:

اأ- ق�اعد واإجراءات تنظم العمليات مع الأطراف ذوي العالقة �سيي�اء بني البنك وم�ظفيه اأو اأع�ساء جمل�ييس اإدارته اأو �سييركاتهم، اأو الأطراف ذوي 
ال�سلة بهم، مبا يف ذلك عمليات التم�يل واملتاجرة امل�سرتكة مع البنك، كما يجب اأن تت�سمن تلك الق�اعد ما ي�ؤكد بان يتم منح الئتمان لأع�ساء 
املجل�س و�سركاتهم وفقًا لالأ�سعار ال�سائدة يف ال�س�ق ولي�س وفقا ل�سروط تف�سيلية، وان ل ي�سارك الع�س� يف اأي اجتماع يتم فيه بحق ذلك التعامل 
اأو التعاقييد اأو الت�س�يييت عليييه، كمييا يتييم الإف�سيياح عنهييا يف التقرييير ال�سيين�ي للبنييك، وعلييى دوائيير البنييك املعنية باأنظميية ال�سبط والرقابيية الداخلية 

التاأكد من اأن عمليات الأطراف ذوي العالقة قد متت وفقا لهذه ال�سيا�سيية.

ب- اأنظمة �سبط وا�سحة متنع اأع�ساء املجل�س وامل�ظفني من ا�ستغالل املعل�مات الداخلية يف البنك مل�سلحتهم ال�سخ�سية.

3- يجب اأن تت�فر لدى البنك �سيا�سييات مكت�بة تغطي كافة الأن�سييطة امل�سرفية لديه، ويتم تعميمها على كافة امل�سييت�يات الإدارية، ومراجعتها بانتظام 
للتاأكد من �سم�لها على تعديالت اأو تغيرات طراأت على الق�انني والتعليمات والظروف القت�سادية و اأي اأم�ر اأخرى تتعلق بالبنك.

4- يقيي�م البنييك وكجييزء ميين عملييية امل�افقيية علييى منييح الئتمييان بتقييييم ن�عييية احلاكمييية امل�ؤ�س�سييية لعمالئه من ال�سييركات وخا�سة ال�سييركات امل�سيياهمة 
العاميية، بحيييث يتييم ت�سمييني تقييييم املخاطر للعمالء بنقيياط ال�سعف والق�ة ملمار�سيياتهم يف جمال احلاكمية.

5- يقيي�م املجل�ييس بالتاأكييد ميين وجيي�د اآلييية منا�سييبة للح�سيي�ل علييى الأحييكام ال�سييرعية ميين املخت�سييني بهييا ، والإلتييزام بتطبيييق الفتيياوى ملراقبيية الإلتييزام 
بال�سييريعة الإ�سييالمية يف جميييع املنتجييات والعمليييات والن�سيياطات .

ثالثا : لجان المجلس :

أحكام عامة:

اأ- يق�م املجل�س، وبهدف زيادة فعاليته، اأن يق�م وباأ�سرع وقت ممكن بت�سكيل جلان منبثقة عنه باأهداف حمددة وبحيث يتم تف�ي�سها ب�سالحيات

وم�سيي�ؤوليات ميين قبلييه وملييدة حمييددة ميين ال�قييت ، وذلييك وفق ميثاق ) Charter ( ي��سح كل ما �سييبق، وبحيث تق�م هييذه اللجان برفع تقارير دورية اإىل 
املجل�س ككل، علمًا باأن وج�د هذه اللجان ل يعفي املجل�س من حتمل امل�س�ؤولية املبا�سرة جلميع الأم�ر املتعلقة بالبنك.

ب- يعتمييد مبييداأ ال�سييفافية يف تعيييني اأع�سيياء جلييان املجل�ييس، ويتييم الإف�سيياح عيين اأ�سييماء الأع�سيياء يف هييذه اللجييان وملخ�ييس عيين مهامهييا وم�سيي�ؤولياتها 
�سميين التقرير ال�سيين�ي للبنك.

ج- ميكن للمجل�س اأن يق�م بدمج مهام عدة جلان من جلانه اإذا كان ذلك منا�سبًا اأو اأكرث مالءمة من الناحية الإدارية.

لجنة الحاكمية المؤسسية :

اأ - يق�م البنك بت�سكيل جلنة منبثقه عن جمل�س الدارة ت�سمى جلنة احلاكمية امل�ؤ�س�سية تتاألف من رئي�س املجل�س واثنني من الأع�ساء غر التنفيذيني 
لت�جيه عملية اإعداد وحتديث وتطبيق الدليل .

ب- تق�م اللجنه بال�سراف على ممار�سات احلاكمية امل�ؤ�س�سية يف البنك وتعمل على �سمان وج�د جميع العنا�سر الالزمة للحاكمية امل�ؤ�س�سية .
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لجنة التدقيق:

اأ - تتاألييف جلنيية التدقيييق يف البنييك ميين ثالثيية اأع�سيياء غيير تنفيذيييني علييى القييل ، ويتييم الف�سيياح عيين اأ�سييماء اأع�سيياء هييذه اللجنييه يف التقرييير ال�سيين�ي 
للبنك.

ب- يجب اأن تت�سمن �سيا�سة البنك ان يك�ن على القل ع�س�ين من اأع�ساء جلنة التدقيق حا�سلني على م�ؤهالت علمية و/اأو خربة عملية يف جمالت 
الدارة املالييية ، وان ل يقييل عييدد الع�سيياء امل�سييتقلني يف اللجنيية عن ع�س�ين اثنني .

ج- تقيي�م جلنيية التدقيييق مبمار�سيية امل�سيي�ؤوليات وال�سالحيييات امل�كليية اليهييا مب�جييب قانيي�ن البنيي�ك واأي ت�سييريعات اأخييرى ذات عالقيية ويت�سميين ذلييك 
مراجعيية مايلييي :-

نطاق ونتائج ومدى كفاية التدقيق الداخلي واخلارجي للبنك . ج/اأ  

الق�سايا املحا�سبية ذات الثر اجل�هري على البيانات املاليه ج/ب  

اأنظمة ال�سبط والرقابة الداخلية يف البنك . ج/ج 

د- تقيي�م جلنيية التدقيييق بتقييدمي الت��سيييات للمجل�ييس بخ�س��ييس تعيييني ، انهيياء عمييل، مكافيياآت املدقييق اخلارجييي واأي �سييروط  تعاقدييية اخييرى تتعلييق بييه ، 
بال�سافيية اىل تقييييم م��س�عييية املدقييق اخلارجييي مييع الخييذ بالعتبييار اأي اأعمييال اأخييرى خارج نطاق التدقيييق قام بها بهدف �سمان تلييك امل��س�عية .

هي- يجب ان تت�فر لدى جلنة التدقيق �سالحية احل�س�ل على اأي معل�مات من الدارة التنفيذية بال�سافة اىل حقها يف ا�سييتدعاء اأي م�ظف تنفيذي 
اأو ع�س� جمل�ييس اإدارة حل�س�ر اجتماعاتها  وعلى ان ين�س على ذلك كتابيا يف ميثاق )Charter( والتى يت�سمن مهام وم�سيي�ؤوليات هذه اللجنه.

و- تقيي�م جلنيية التدقيييق بالجتميياع مييع املدقييق اخلارجييي ، املدقييق الداخلييي، م�سيي�ؤويل المتثييال مييرة واحييده علييى الأقييل يف ال�سيينه وبييدون ح�سيي�ر الدارة 
التنفيذية .

ز- ان م�سيي�ؤولية جلنيية التدقيييق ل تغنييي عيين م�سيي�ؤوليات املجل�ييس اأو الدارة التنفيذييية للبنييك فيمييا يتعلييق بالرقابيية علييى كفاييية اأنظميية ال�سبييط والرقابيية 
الداخلييية لديه .

ح- تقيي�م جلنيية التدقيييق باعتميياد خطيية التدقيييق ال�سيين�ية ومراقبيية تطبيقهييا، ا�سافيية اىل مراجعيية مالحظييات وتعييد جلنيية التدقيق امل�سيي�ؤول املبا�سيير عن 
ال�سييراف علييى اأعمييال اإدارة التدقيق الداخلي .

لجنة االنتقاء والمكافآت .

اأ - يق�م البنك بت�سكيل جلنة النتقاء واملكافاآت من بني اأع�ساء املجل�س يف البنك من ثالثة اأع�ساء غر تنفيذيني على القل )وعلى اأن يك�ن اأغلبهم( 
مبا يف ذلك رئي�س اللجنه من الع�ساء امل�ستقلني .

ب- تتيي�ىل جلنيية النتقيياء واملكافيياآت حتديييد فيمييا اذا كانييت للع�سيي� �سفيية الع�سيي� امل�سييتقل اآخييذه بعييني العتبييار احلد الدنييى للمتطلبات ال�اجييب ت�فرها 
فيييه واليي�اردة يف هييذا الدليييل .

ج- تتيي�ىل جلنيية النتقيياء واملكافيياآت م�سيي�ؤولية ت�فيير معل�مييات وملخ�سييات حيي�ل خلفييية بع�ييس امل�ا�سيييع الهامة عن البنييك لأع�ساء املجل�ييس عند الطلب، 
والتاأكد من اطالعهم امل�سييتمر ح�ل احدث امل�ا�سيع ذات العالقه بالعمل امل�سريف ، وحتقيقا لذلك يق�م البنك بت�سييجيع اأع�ساء جمل�ييس ادارته على 

ح�س�ر الندوات واملنا�سييبات التى تتيح لهم فر�سه اللقاء مع امل�ؤ�س�سييات وال�سييركات املحليه والعاملية .

د- ت��سييي جلنيية النتقيياء واملكافيياآت باملكافيياآت مبييا يف ذلييك الراتييب ال�سييهري واملزايييا الخرى للمدير العييام ، كما تق�م اللجنة مبراجعيية املكافاآت مبا يف 
ذلييك الرواتب املمن�حه لباقي الدارة التنفيذية 

هييي- يتييم الف�سيياح عيين ملخ�ييس ل�سيا�سيية املكافيياآت لييدى البنييك يف التقرير ال�سيين�ي للبنييك وحتديدا مكافاآت اأع�ساء املجل�ييس كل على حييدة واأعلى رواتب 
مت دفعها خالل ال�سيينة للمدراء التنفيذين من غر اأع�ساء املجل�ييس .

و- ل ي�جييد مييا مينييع ميين قيييام جلنيية النتقيياء واملكافيياآت ميين ت�سييمية اأ�سييخا�س ميين اأع�سيياء املجل�ييس لعييادة تر�سيييحهم وانتخابهييم وفقييا لحييكام قانيي�ن 
ال�سييركات ، اآخييذه بعييني العتبييار عييدد مييرات ح�س�رهييم ون�عييية وفاعلييية م�سيياركتهم يف اجتماعات املجل�ييس ، علما بييان قان�ن ال�سييركات ين�س على ان 
مدة �سالحية املجل�س تنتهي بعد اأربع �سن�ات من تاريخ انتخابه واأنه يتطلب لتجديد ع�س�ية اأي ع�س� جمل�س تر�سيح نف�سه لالنتخاب خالل اجتماع 

الهيئيية العامة ال�سيين�ي للبنك .
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لجنة ادارة المخاطر:

اأ - يق�م البنك بت�سكيل جلنة اإدارة  املخاطر يف البنك من اأع�ساء جمل�س الدارة وت�سم يف ع�س�يتها من الإدارة التنفيذية .

ب- تقيي�م جلنيية اإدارة املخاطيير مبراجعيية �سيا�سييات وا�سييرتاتيجيات اإدارة املخاطيير لييدى البنييك قبييل اعتمادهييا ميين املجل�ييس ، وتقييع علييى اإدارة البنييك 
التنفيذييية م�سيي�ؤولية تنفيييذ هييذه ال�سييرتاتيجيات بال�سافيية اىل تط�ييير �سيا�سييات واجييراءات اإدارة خمتلييف اأنيي�اع املخاطيير .

ج- يتييم اقييرتاح هيييكل اإدارة املخاطيير وعملييية تط�يرهييا ميين قبييل الإدارة التنفيذييية للبنييك وبحيييث يتييم مراجعتييه من قبل جلنيية اإدارة املخاطيير واعتماده 
من املجل�س .

د- ت�اكييب جلنيية اإدارة املخاطيير التطيي�رات ال�سييريعه والتعقيييدات املتزايييده التييى تطييراأ علييى اإدارة املخاطيير داخييل البنك ، وتق�م برفييع تقارير دورية اىل 
املجل�ييس ح�ل تلك التط�رات .

هييي- يعمييل جمل�ييس الدارة علييى �سمييان وجيي�د نظييام رقابييي داخلييي فعال والتحقق من ح�سيين ادائه كما يقرر املجل�ييس �سيا�سييات ادارة املخاطر ب�سييكل عام 
ويحدد اطارها .

رابعا : بيئة الضبط والرقابة الداخلية

أنظمة الضبط والرقابة الداخلية :

اأ - تتم مراجعة هيكل اأنظمة ال�سبط والرقابة الداخلية من قبل املدقق الداخلي واملدقق اخلارجي مره واحده على القل �سن�يا .

 Financial( ب- يقيي�م املجل�ييس بت�سمييني التقرييير ال�سيين�ي للبنييك تقريييرا حيي�ل مييدى كفاييية اأنظميية ال�سبييط والرقابيية الداخلييية علييى البييالغ املييايل
Reporting( وبحيييث يت�سميين التقرييير مايلييي :-

ب/اأ فقرة ت��سح م�س�ؤولية الدارة التنفيذية عن و�سع اأنظمة �سبط ورقابة داخلية على البالغ املايل واملحافظة على تلك النظمة .

ب/ب فقرة ح�ل اطار العمل الذي قامت الدارة التنفيذية با�ستخدامه لتقييم فعالية اأنظمة ال�سبط والرقابة الداخلية .

ب/ج تقييم الدارة التنفيذية لفعالية اأنظمة ال�سبط والرقابة الداخلية وكما ه� بتاريخ البيانات املالية التى يت�سمنها التقرير ال�سن�ي للبنك .

ب/د الف�سيياح عيين اأي م�اطيين �سعييف يف اأنظميية ال�سبييط والرقابيية الداخلييية ذات قيميية ج�هرييية )اأي م�اطيين �سعييف ج�هييري ه� نقطيية اأو جمم�عة 
نقيياط �سعييف وا�سحييه ينتييج عنهييا احتمال عدم امكانية منع او الك�سييف عيين بيان غر �سحيح وذات اأثر ج�هري( .

ب/هي تقرير من املدقق اخلارجي يبني راأيه يف تقييم الإدارة التنفيذية لفعالية اأنظمة ال�سبط والرقابة الداخلية .

ب/و  تقرير من هيئة الرقابة ال�سرعية يبني راأيهم يف اللتزام الإدارة التنفيذية بتطبيق احكام ال�سريعة ال�سالمية على العمال امل�سرفية .

ج- يقيي�م البنييك ب��سييع اجييراءات متكيين امل�ظفييني ميين الإبالغ وب�سييكل �سييري يف حينه عن وج�د خميياوف بخ�س��س احتمالية حدوث خمالفات ، وب�سييكل 
ي�سمح بان يتم التحقيق با�ستقاللية يف هذه املخاوف ومتابعتها ويتم مراقبه تنفيذ هذه الإجراءات من قبل جلنة التحقيق .

التدقيق الداخلي :

اأ - ي�فيير البنييك لإدارة التدقيييق الداخلييي العييدد الييكايف ميين الكيي�ادر الب�سييرية امل�ؤهليية ويتييم تدريبهييا ومكافاأتهييا ب�سييكل منا�سييب ولإدارة التدقيييق حييق 
احل�سيي�ل علييى اأي معل�ميية والت�سييال بيياأي م�ظييف داخييل البنييك كمييا لهييا كافيية ال�سالحيييات التييى متكنهييا ميين اأداء املهييام امل�كليية اإاليهييا وعلييى النحيي� 
املطليي�ب ، ويقيي�م البنييك بت�ثيييق مهييام و�سالحيات وم�سيي�ؤوليات اإدارة التدقيق �سمن ميثيياق التدقيق الداخلي )Internal Audit Charter( املعتمد 

ميين املجل�ييس وتعميمه داخييل البنك .

ب- تق�م اإدارة التدقيق الداخلي برفع تقاريرها اىل رئي�س جلنة التدقيق .

ج- ل يكلييف م�ظفيي� التدقيييق الداخلييي بيياأي م�سيي�ؤوليات تنفيذييية وتكيي�ن اإدارة التدقيييق الداخلييي م�سيي�ؤولة عن اقرتاح هيييكل ونطاق التدقيييق الداخلي كما 
تكيي�ن م�سيي�ؤولة عيين اإعييالم جلنة التدقيق عيين اأي احتمالية ل�ج�د تعار�س يف امل�سالح .

د- متار�س اإدارة التدقيق الداخلي مهامها وتعد تقريرها كامال دون اأي تدخل خارجي ويحق لها مناق�سة تقاريرها مع الدوائر التى مت تدقيقها .

هي- تت�سمن امل�س�ؤولية الأ�سا�سية لإدارة التدقيق الداخلي مراجعة وبحد ادنى مايلي:
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1 - عمليييات الإبييالغ املييايل يف البنييك للتاأكييد ميين املعل�مات الرئي�سييية ح�ل الميي�ر املالية والإدارية والعمليات تت�فر فيهييا الدقة والعتمادية والت�قيت 
املنا�سب .

2- المتثال ل�سيا�سات البنك الداخلية واملعاير والجراءات الدولية والق�انني والتعليمات ذات العالقه .

3- التاأكد من تنفيذ املعامالت امل�سرفية وفقا لحكام ال�سريعة ال�سالمية، وما تقره هيئة الرقابة ال�سرعية .

هيئة الرقابة الشرعية :

اأ - يعني جمل�س الدارة هيئة رقابة �سرعية يك�ن يف ع�س�يتها )3( اأع�ساء على القل من علماء ال�سريعة ال�سالمية .

ب- تك�ن مهام الهيئة:

1- درا�سيية جميييع امل��س�عييات وال�ستف�سييارات وال�سيييغ التم�يلييية املختلفييه التييى يتعامييل بهييا البنييك للتاأكييد ميين انهييا تن�سييجم مييع احييكام ال�سييريعة 
ال�سييالمية .

2- تق�م اللجنه بالتحقق من وج�د ال�سند الفقهي امل�ؤيد لتحميل البنك اأي خ�سارة واقعه يف نطاق عمليات ال�ستثمار امل�سرتك .

3- التحقييق والقناعيية ميين مراعيياة ال�س�ابييط ال�سييرعيه لييكل العقيي�د والتعليمييات وغرها من املعامييالت واملتطلبات الجرائية لها وعييدم وج�د مانع اأو 
حمظ�ر �سرعي تتم امل�افقة عليها اأو يتم تعديلها لتن�سجم مع احكام ال�سريعة ال�سالمية .

4- ا�سدار تقرير �سيين�ي من قبل اللجنة عن كل �سيينة منتهية يتم فيه مراجعة امليزانية العامه للبنك وبيان الرباح واخل�سييائر والي�ساحات املرفقه 
وعييدم اظهييار اأي خمالفييه �سييرعية بهييا .

التدقيق الخارجي :

اأ - يتبنييى البنييك الييدوران املنتظييم للتدقيييق اخلارجييي بييني مكاتييب التدقيييق ويف حييال �سع�بيية تطبيييق ذلييك ميين الناحييية العملييية ، يطلييب البنييك الييدوران 
املنتظم لل�سييريك الرئي�سييي امل�سيي�ؤول عن التدقيق اخلارجي للبنك .

ب- يقيي�م املدقييق اخلارجييي بتزويييد جلنيية التدقيييق بن�سييخة ميين تقريييره ويجتمييع املدقق اخلارجي مييع جلنة التدقيق بييدون ح�سيي�ر الإدارة التنفيذية مرة 
واحدة على القل �سيين�يًا .

إدارة المخاطر :

ا - ترفع دائرة اإدارة املخاطر يف البنك تقاريرها اإىل جلنة اإدارة املخاطر اما بالن�سبه للعمليات الي�ميه فيك�ن ارتباطها مع املدير العام .

ب- تت�سمن م�س�ؤوليات دائرة اإدارة املخاطر يف البنك مايلي :

ب/1 حتليل جميع املخاطر مبا فيها خماطر الئتمان ، خماطر ال�س�ق ، خماطر ال�سي�له وخماطر العمليات .

ب/2 تط�ير منهجيات القيا�س وال�سبط لكل ن�ع من ان�اع املخاطر .

ب/3 الت��سية للجنة اإدارة املخاطر ب�سق�ف للمخاطر وامل�افقات ورفع التقارير وت�سجيل حالت ال�ستثناءات عن �سيا�سة اإدارة املخاطر .

ب/4 تزويييد املجل�ييس والإدارة التنفيذييية العليييا مبعل�مييات عيين قيا�ييس املخاطيير ومنظ�ميية املخاطيير )Risk Profile( يف البنييك )يقيي�م املجل�ييس 
مبراجعيية اإح�سائيييات املخاطيير يف البنييك الن�عيييه والكمييية وب�سييكل منتظييم يف كل اجتميياع للمجل�ييس(

ب/5 ت�فر معل�مات ح�ل املخاطر لدى البنك ل�ستخدامها لأغرا�س الإف�ساح والن�سر للجمه�ر .

ج- تقيي�م جلييان البنييك مثييل جلييان الئتمييان واإدارة امل�جيي�دات واملطل�بييات / اخلزينييه وخماطيير الت�سييغيل مب�سيياعدة دائييرة اإدارة املخاطيير يف القيييام 
مبهامهييا وفييق ال�سالحيييات املحييدده لهييذه اللجييان .

د- يت�سمن التقرير ال�سن�ي للبنك معل�مات عن دائرة اإدارة املخاطر بخ�س��س هيكلها وطبيعة عملياتها والتط�رات التى طراأت فيها .
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Compliance : المتثال

اأ - لدى البنك دائرة لالمتثال ويق�م البنك برفدها بك�ادر مدربه وتكافاأ ب�سكل كاف ومبا يتما�سى وتعليمات البنك املركزي ال�سادره بهذا اخل�س��س.

ب- تقيي�م دائييرة المتثييال باإعييداد منهجيييه فعاليية ل�سمييان امتثييال البنييك بجميييع الق�انييني والت�سييريعات النافييذه واأي اإر�سييادات واأدلييه ذات عالقيية، وعلى 
البنييك ت�ثيييق مهييام �سالحيييات وم�سيي�ؤوليات اإدارة المتثال ويتم تعميمهييا داخل البنك .

ج- يعتمد املجل�س ويراقب �سيا�سة المتثال ويك�ن اإعدادها وتط�يرها والتاأكد من تطبيقها يف البنك من �سالحيات اإدارة المتثال .

د- ترفييع وحييدة المتثييال تقاريرهييا حيي�ل نتائييج اأعمالهييا ومراقبتهييا لالمتثييال اىل املجل�ييس او ميين خييالل اللجنييه املعنييية مييع اإر�سييال ن�سييخه اإىل الإدارة 
التنفيذييية ومبييا يتما�سييى وتعليمييات البنييك املركييزي ال�سييادرة بهييذا اخل�س��ييس .

خامسا: العالقه مع المساهمين:

1 - يق�م البنك باتخاذ خط�ات لت�سييجيع امل�سيياهمني على ح�س�ر الجتماع ال�سيين�ي للهيئة العامة وللت�س�يت اإما ب�سييكل �سييخ�سي او ت�كيل �سييخ�س يف 
حالة غيابهم .

2 - يح�سر روؤ�ساء جلان التدقيق والنتقاء واملكافاآت واأي جلان اخر منبثقه عن املجل�س الجتماع ال�سن�ي للهيئة العامة .

3 - يح�سر ممثل�ن عن املدققني اخلارجيني الجتماع ال�سن�ي للهيئة العامة بهدف الجابة عن اأي اأ�سئله قد تطرح ح�ل التدقيق وتقرير املدقق .

4 - يراعى الت�س�يت على حدة على كل ق�سية تثار خالل الجتماع ال�سن�ي للهيئة العامه .

5 - وفقا ملا ورد يف قان�ن ال�سييركات ينتخب اأع�ساء املجل�ييس اأو يعاد انتخابهم خالل الجتماع ال�سيين�ي للهيئة العامة ووفقا ملا جاء يف النظام ال�سا�سييي 
للبنك ، كما يجري انتخاب املدقق اخلارجي خالل نف�س الجتماع .

6 - بعييد انتهيياء الجتميياع ال�سيين�ي للهيئيية العاميية يتييم اإعييداد تقرييير لطييالع امل�سيياهمني حيي�ل املالحظييات التييى متييت خاللييه والنتائييج مبييا يف ذلييك نتائييج 
الت�س�يييت والأ�سييئلة التييى قييام امل�سيياهمني بطرحهييا وردود الدارة التنفيذييية عليها .

سادسا: العالقه مع أصحاب حسابات االستثمار :

1 - يقيي�م البنييك بالإقييرار بحقيي�ق اأ�سحيياب اح�سييابات ال�سييتثمار يف متابعيية اداء ا�سييتثماراتهم واملخاطيير ذات العالقيية وو�سييع ال��سييائل الكافييية ل�سمييان 
املحافظييه على هذه احلق�ق وممار�سييتها .

2 - يقيي�م البنييك باعتميياد ا�سييرتاتيجية �سييليمة تتييالءم مييع املخاطيير والع�ائييد املت�قعييه لأ�سحيياب ح�سييابات ال�سييتثمار اآخذييين يف العتبييار التمييييز بييني 
اأ�سحيياب ح�سييابات ال�سييتثمار املقيييدة واملطلقيية بالإ�سافيية اإىل اإعتميياد ال�سييفافية يف دعييم اأي ع�ائييد .

سابعا: الشفافية واالفصاح :

1 - يقيي�م البنييك بالف�سيياح وفقييا للمعاييير املحا�سييبية ال�سييالمية ال�سييادرة عيين هيئيية املحا�سييبة واملراجعيية الإ�سييالمية للم�ؤ�س�سييات املالييية الإ�سييالمية 
)AAOIFI(، وحيثمييا ل ي�جييد معاييير حما�سييبية اإ�سييالمية يتييم تطبيييق املعاييير الدولييية للتقارييير املاليييه )IFRS( بحيييث ل تخالييف اأحييكام ال�سييريعة 
وتعليمييات البنييك املركييزي الأردين ال�سييارية وال�سييادرة مبقت�سييى قانيي�ن البنيي�ك النافييذ والت�سييريعات ذات العالقيية عييالوة علييى ذلييك فيياإن البنك يك�ن 
علييى دراييية بالتغيييرات التييى تطييراأ على املمار�سييات الدولية لالإبالغ املايل ونطاق ال�سييفافية املطل�ب من امل�ؤ�س�سييات املالييية والتى تقع على اإدارة البنك 
م�سيي�ؤولية التاأكييد ميين التقيييد بالتطبيييق الكامييل لكافيية التعديييالت التى تطراأ على املعاير الدوليييه للتقارير املاليه وتقيي�م الإدارة التنفيذية برفع تقارير 
ح�ل التط�رات اىل املجل�ييس بالإ�سافة اإىل تقدمي الت��سيات ح�ل �سييبل تعزيز ممار�سييات البنك يف جمال الف�ساح وب�سييكل يزيد عن متطلبات البنك 

املركييزي الردين بهييذا اخل�س��س .

2 - يق�م البنك بت�فر املعل�مات اجل�هرية وال�سا�سييية ح�ل ح�سييابات ال�سييتثمار التى يديرها لأ�سحاب ح�سييابات ال�سييتثمار وللجمه�ر بالقدر الكايف 
ويف ال�قت املنا�سب .

3 - يلتييزم البنييك بت�فيير معل�مييات ذات دلليية ومعنييى ح�ل ن�سيياطاته لكل من البنك املركزي وامل�سيياهمني ، وامل�دعني والبن�ك الأخرى واجلمه�ر ب�سييكل 
عام ، مع الرتكيز على الق�سايا التى تثر قلق امل�ساهمني ويف�سح البنك عن جميع هذه املعل�مات ب�سكل دوري ومتاح للجميع .
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4 - ي��سح البنك يف تقريرة ال�سن�ي عن م�س�ؤوليتة جتاه دقه وكفاية البيانات املالية للبنك واملعل�مات ال�ارده يف تقريرة ال�سن�ي .

5 - يلتييزم البنييك باملحافظيية علييى خطيي�ط ات�سييال مييع ال�سييلطات الرقابييية وامل�سيياهمني وامل�دعييني والبنيي�ك الأخييرى واجلمهيي�ر ب�سييكل عييام وتكيي�ن هييذه 
اخلطيي�ط من خييالل مايلي:-

اأ - وظيفة عالقات امل�ستثمرين وي�سغلها كادر م�ؤهل قادر على ت�فر معل�مات �ساملة وم��س�عية وحمدثة عن البنك وو�سعه املايل واأداوؤه واأن�سطته.

ب-  التقرير ال�سن�ي والذي يتم ا�سداره بعد نهاية ال�سنة املالية .

ج- الجتماعات الدورية بني الدارة التنفيذية يف البنك وامل�ستثمرين وامل�ساهمني .

د- تقييدمي ملخ�ييس دوري للم�سيياهمني واأ�سحيياب ح�سييابات ال�سييثتمار واملحللييني يف ال�سيي�ق املييايل وال�سحفيني املتخ�س�سني يف القطيياع املايل من قبل 
الإدارة التنفيذية العليا وب�سكل خا�س املدير العام واملدير املايل .

هييي- ت�فيير املعل�مييات اليي�اردة يف التقرييير ال�سيين�ي للبنييك اأو يف املحا�سييرات التييى تقدمهييا الإدارة التنفيذييية وذلييك ميين خييالل وظيفيية عالقييات 
امل�سييتثمرين وعلييى امل�قييع اللكييرتوين للبنييك ب�سييكل حمييدث وباللغتييني العربييية والجنليزييية .

6 - يت�سميين التقرييير ال�سيين�ي للبنييك اإف�سيياح ميين الإدارة التنفيذييية للبنييك ي�سييمى )MD&A( بحيييث ي�سييمح للم�سييتثمرين بفهييم نتائييج العمليييات 
“Management Discussion and Analysis” احلالييية وامل�سييتقبلية وال��سييع املييايل للبنييك مبييا يف ذلييك الأثيير املحتمييل لالجتاهييات املعروفيية 
واحليي�ادث وحييالت عييدم التاأكييد ، ويتعهييد البنييك باللتزام باأن جميع الي�ساحات ال�اردة يف هييذا الف�ساح معتمدة وكاملة وعادلة ومت�ازنة ومفه�مة 

وت�سييتند اىل البيانييات املالييية املن�سيي�رة اىل البنك .

7 - يت�سمن التقرير ال�سن�ي وكجزء من اللتزام بال�سفافية والف�ساح الكامل على وجه اخل�س��س ما يلي:

اأ - دليل احلاكمية امل�ؤ�س�سية لدى البنك والتفا�سيل ال�سن�ية للتزامه ببن�دها .

ب- معل�مييات عيين كل ع�سيي� جمل�ييس اإدارة ، م�ؤهالتييه وخرباتييه ، مقييدار ح�ستييه يف راأ�سييمال البنييك ، فيما اذا كان م�سييتقاًل ، تنفيذي اأو غر تنفيذي، 
ع�س�يته يف جلان املجل�ييس ، تاريخ انتخابه يف املجل�ييس، اأي ع�س�يات يف جمال�ييس ادارة اأخرى ، املكافاآت / الرواتب التى ح�سل عليها من البنك ، 

القرو�س املمن�حه من البنك واأي عمليات اأخرى بني البنك والع�س� اأو �سييركاته اأو الطراف ذوي ال�سلة  به.

ج- ملخ�س للهيكل التنظيمي للبنك .

د- ملخ�س ملهام وم�س�ؤوليات جلان املجل�س واأي �سالحيات قام املجل�س بتف�ي�سها لتلك اللجان.

هي- عدد مرات اجتماع املجل�س وجلان املجل�س .

و- ملخ�س عن �سيا�سة املكافاآت واأعلى راتب مت دفعه لالإدارة التنفيذية .

ز- �سهادة املجل�س بكفاية اأنظمة ال�سبط والرقابة الداخلية .

ح- و�سف لهيكل واأن�سطة دائرة اإدارة املخاطر .

ط- امل�ساهمني الرئي�سيني يف البنك.

8 - يجييب علييى البنييك ت�فيير املعل�مييات اجل�هريييه والآ�سا�سيييه حيي�ل ح�سييابات ال�سييتثمار التييى يديرهييا ل�سحيياب ح�سييابات ال�سييتثمار وللجمهيي�ر بالقدر 
الييكايف ويف ال�قت املنا�سييب .

وفقًا لتعليمات المحاكمية المؤسسية ومتطلبات البنك المركزي األردني فقد تم تشكيل اللجان التاليه .

1- لجنة المحاكميه

رئي�سًاال�سريف فار�س �سرف / رئي�س جمل�س الإدارة

ع�س�ًاال�سيد حممد م��سى داٌود / نائب رئي�س جمل�س الإدارة

ع�س�ًاالدكت�ر طارق احلم�ري / ع�س� جمل�س الإدارة 

وقد مت عقد اجتماع واحد للجنة خالل عام ٢٠١٤
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2- لجنة الترشيحات والمكافآت )لجنة االنتقاء والمكافآت(

رئي�سًاال�سريف فار�س �سرف / رئي�س جمل�س الإدارة

ع�س�ًاال�سيد داٌود الغ�ل / ع�س� جمل�س الإدارة

ع�س�ًاالدكت�ر طارق احلم�ري / ع�س� جمل�س الإدارة 

وقد مت عقد اجتماعني للجنة خالل عام ٢٠١٤

3- لجنة إدارة المخاطر 

رئي�سًاال�سريف فار�س �سرف / رئي�س جمل�س الإدارة

ع�س�ًاالدكت�ر اأحمد ع��س عبداحلليم / ع�س� جمل�س الإدارة

ع�س�ًاال�سيد املدير العام  

ع�س�ًاال�سيد مدير اإدارة املخاطر

ع�س�ًاال�سيد مدير اإدارة التدقيق الداخلي 

وقد مت عقد اأربعة اجتماعات للجنة خالل عام ٢٠١٤

4- لجنة التدقيق

رئي�سًاال�سيد حممد م��سى داٌود / نائب رئي�س جمل�س الإدارة

ع�س�ًاال�سيد داٌود الغ�ل / ع�س� جمل�س الإدارة

ع�س�ًاالدكت�ر طارق احلم�ري / ع�س� جمل�س الإدارة 

وقد مت عقد �شتة اجتماعات للجنة خالل عام ٢٠١٤

5- لجنة التسهيالت العليا واالستثمار 

رئي�سًاال�سريف فار�س �سرف / رئي�س جمل�س الإدارة

ع�س�ًاال�سيد حممد م��سى داوود / نائب رئي�س جمل�س الإدارة

ع�س�ًاالدكت�ر اأحمد ع��س عبداحلليم  / ع�س� جمل�س الإدارة 

تعقد اللجنه اجتماعات دورية خالل عام ٢٠١٤

6- اللجنة االستيراتيجية 

رئي�سًاال�سريف فار�س �سرف / رئي�س جمل�س الإدارة

ع�س�ًاال�سيد داوود الغ�ل

ع�س�ًاال�سيد املدير العام  

وقد مت عقد ثالثة اجتماعات خالل عام ٢٠١٤





131ا لـتـقـر يـر  ا لـ�سـنـو ي  لـلـبـنـك  ا لعـر بـــي  ا لإ �سـال مـــي  ا لـد و لــــي 2014

تقرير المسؤولية االجتماعية
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تتركز المسؤولية االجتماعية لدى البنك على عدة محاور وأهمها:
محاربة الفقر والبطالة.

المشاركة في التنمية االقتصادية المستدامة.
تعزيز التكافل االجتماعي.

التوعية بالمصرفية اإلسالمية.
المساهمة في التنمية البشرية.
المشاركة في العمل التطوعي.

المحافظة على البيئة والسالمة العامة. 
تعم��ل  ال��دويل كم�ؤ�س�س��ة مالي��ة  الإ�س��امي  العرب��ي  البن��ك  ي�س��عى 
وف��ق اأح��كام ال�س��ريعة الإ�س��امية الغ��راء ب��اأن يع��زز دوره الفاع��ل جتاه 
جمتمعه, حيث اأن ن�ساط البنك يرتكز ب�سكل رئي�سي نح� املجتمع من 
خ��ال الت�س��جيع عل��ى التنمية القت�سادية امل�س��تدامة ودعم �س��ريحتي 

امل�ؤ�س�س��ات ال�سغ��رة واملت��س��طة  والأف��راد م��ن خ��ال املنتج��ات املت�افق��ة م��ع اأح��كام ال�س��ريعة املتن�ع��ة والت��ي تغط��ي الحتياج��ات التم�يلي��ة 
والت�س��جيع عل��ى الدخ��ار وكم��ا يه��دف البن��ك اإىل حمارب��ة الفق��ر والبطال��ة م��ن خال امل�س��اركة يف العديد م��ن احلمات اخلري��ة بالتعاون مع 
جهات معتربة بالإ�سافة اإىل تعزيز ال�عي بامل�سرفية الإ�سامية من خال الت�ا�سل مع جهات عدة داخل اململكة واإقامة ور�ش العمل م�سرتكة 
ب��ن البن��ك ودائ��رة قا�س��ي الق�س��اة ودائ��رة الإفت��اء الع��ام و ووزارة الأوق��اف والت��ي ت�س��تهدف الق�س��اة ال�س��رعين واملفتي��ن وال�ع��اظ به��دف 

مناق�س��ة وعر���ش ال�سي��غ ال�س��رعية املق��رة م��ن قبل هيئ��ة الرقابة ال�س��رعية للبنك. 
يق��دم البن��ك التم�ي��ل ب�سيغ��ة القر���ش احل�س��ن بهدف م�س��اعدة العماء على م�اجهة الظروف الطارئة الت��ي يتعر�س�ن لها, ولتعزيز التكافل 
بن اأفراد املجتمع يق�م البنك باإدارة �سندوق للتاأمن التباديل لتغطية مدي�نيات العماء املت�فين و الفاقدين ل�ظائفهم نتيجة العجز الكلي 
للتم�ي��ات املمن�ح��ة م��ن قب��ل البن��ك وقد �س��اهم البنك بتغطية العديد من احلالت حتى تاريخ��ه, ولدعم القت�ساد املحلي قام البنك بت�قيع 
اتفاقي��ات متع��ددة م��ع البن��ك املرك��زي الأردين به��دف تق��دمي مت�ي��ات للم�س��اريع ال�سغ��رة واملت��س��طة وامليكروي��ة مل��ا لها من دور اأ�سا�س��ي يف 

حمارب��ة الفق��ر واإيجاد فر�ش عمل جديدة للمتعطلن عن العمل. 
يق���م البن��ك م��ن خ��ال خطط��ه الطم�ح��ة بامل�س��اهمة يف تقلي��ل انبعاث��ات الكرب���ن واملحافظ��ة عل��ى م�س��ادر الطاق��ة غ��ر املتج��ددة من خال 
م�ساريع ت�فر الطاقة و الطاقة املتجددة �س�اء من خال املباين والفروع التابعة له اأو من خال طرح منتجات بع�ائد منخف�سة لتم�يل هذه 
امل�ساريع  على م�ست�ى امل�ؤ�س�سات والأفراد وقد قام البنك وبالتعاون مع مديرية الدفاع املدين بتنفيذ تدريبات الإخاء والإنقاذ لكافة م�ظفي 

البنك حر�سا من البنك على �سامة امل�ظفن والعماء وال�سكان املحيطن يف حالت احلرائق والك�ارث الطبيعية ل قدر اهلل.



ا لـتـقـر يـر  ا لـ�سـنـو ي  لـلـبـنـك  ا لعـر بـــي  ا لإ �سـال مـــي  ا لـد و لــــي 2014133

يع��ي البن��ك ب��دوره مبحارب��ة الفق��ر واجل���ع بالإ�ساف��ة اإىل اأهمي��ة التط���ع يف �سق��ل وتط�ي��ر �س��خ�سية امل�ظ��ف وق��د ق��ام البن��ك بامل�س��اركة يف 
العدي��د م��ن الأن�س��طة اخلري��ة والتط�عية.

ت�قيع اتفاقية تعاون يف جمال التق�سيط بن البنك وجامعة الزرقاء

م�ساركة البنك يف اإفطار تكية اأم علي خال �سهر رم�سان املبارك

يحر�ش البنك على تلبية احتياجات العماء التم�يلية وقد مت الرتكيز على تق�سيط م�ساريف الدرا�سة اجلامعية 
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اإن م�س���ؤولية البن��ك ه��ي زي��ادة ال�ع��ي بامل�سرفي��ة الإ�س��امية  وق��د عق��دت جمم�ع��ة م��ن اللق��اءات ب��ن البنك و دائ��رة قا�سي الق�س��اة ودائرة 
الإفتاء العام ووزارة الأوقاف وال�س���ؤون واملقد�س��ات الإ�س��امية: 

البنك ينظم ور�سة عمل للق�ساة ال�سرعين

البنك ينظم ور�سة عمل للق�ساة ال�سرعين
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افتتاح دورة اأدوات ال�ستثمار مل�ظفي وزارة الأوقاف وال�س�ؤون واملقد�سات الإ�سامية

البنك ينظم لقاء مع جمم�عة من  املفتن يف اململكة
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ي���يل البن��ك اهتمام��ا كب��را يف امل�س��اريع ال�سغ��رة واملت��س��طة وق��د ق��ام البن��ك باإطاق منتج خم�س���ش لتم�يل القطاع��ات الطبية من �سمن 
هذه ال�سريحة , بالإ�سافة اإىل زيادة مظلة برنامج »كفالة« لت�سبح 550 األف دينار. وامل�ساركة يف العديد من الأن�سطة وامل�ؤمترات التي تهدف 
اإىل تنمي��ة قط��اع امل�ؤ�س�س��ات ال�سغ��رة واملت��س��طة العامل��ة يف اململك��ة وق��د مت ت�قي��ع اتفاقية وكالة ال�س��تثمار مع البنك املرك��زي بهدف تقدمي 

مت�يات بع�ائد خمف�سة للم�ؤ�س�س��ات ال�سغرة واملت��س��طة وامليكروية.  

ت�قيع اتفاقية التم�يل ال�سناعي واخلدمات واتفاقية الإجارة املنتهية بالتمليك مع ال�سركة الأردنية ل�سمان القرو�ش

افتتاح دورة اأدوات ال�ستثمار مل�ظفي وزارة الأوقاف وال�س�ؤون واملقد�سات الإ�سامية
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ي�س��عى البن��ك اىل تق��دمي الدع��م ل�س��ريحة امل�ؤ�س�س��ات ال�سغ��رة واملت��س��طة م��ن خ��ال جمم�ع��ة م��ن املب��ادرات امل�س��رتكة م��ع البن��ك املرك��زي 
الأردين به��دف تق��دمي التم�يل باق��ل الع�ائد.

ت�قيع اتفاقية وكالة ال�ستثمار مع البنك املركزي الأردين

م�ساركة البنك يف رعاية م�ؤمتر مت�يل امل�ساريع ال�سغرة الذي نظمته ال�سركة الأردنية ل�سمان القرو�ش
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تق���م جلن��ة الن�س��اط الجتماع��ي مل�ظف��ي البن��ك ب��دور مه��م يف زي��ادة التفاع��ل ب��ن م�ظف��ي البنك عل��ى اختاف م�س��ت�ياتهم واأ�س��رهم بهدف 
تق�ي��ة الروابط املهني��ة وتعزيز عمل الفريق.

ي�س��عى البن��ك دائم��ا للت�ا�س��ل م��ع العم��اء واجلمه���ر ل��دى كاف��ة حمافظات اململكة وق��د مت عقد جمم�عة م��ن اللقاءات ب��ن الإدارة التنفيذية 
وعماء البنك.

حفل اإفطار جماعي مل�ظفي البنك خال �سهر رم�سان املبارك

لقاء الإدارة التنفيذية للبنك مع عماء البنك يف منطقة العقبة القت�سادية اخلا�سة
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يه��دف البن��ك اإىل ت�س��هيل التم�ي��ل املق��دم لاأف��راد املنت�س��بن لكاف��ة امل�ؤ�س�س��ات احلك�مي��ة واخلا�س��ة بالإ�سافة اإىل منت�س��بي النقاب��ات املهنية 
وق��د ق��ام البن��ك بت�قيع جمم�عة م��ن التفاقيات  مع عدد من اجلهات.

رعاية البنك لإحدى حمات تكية ام علي

ت�قيع اتفاقية تعاون مع نقابة ال�سحفين الأردنين
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جدول اعمال االجتماع السنوي العادي الثامن عشر للهيئة العامة لمساهمي

البنك العربي االسالمي الدولي

27 جمادى االولى 1436

الموافق 18 اذار 2015

1- تالوة وقائع اجلل�شة ال�شابقة للهيئة العامة ال�شابع ع�شر .

2- مناق�ش��ة تقري��ر جمل���س الإدارة ع��ن ال�ش��نة املالي��ة 2014 وخط��ة عم��ل ال�ش��ركة لل�ش��نة التالي��ة وامل�شادق��ة 
عليهم��ا.

3- �شماع تقرير مدققي ح�شابات البنك عن ال�شنة املالية 2014 .

4- مناق�شة ح�شابات وميزانية البنك عن ال�شنة املالية 2014 وامل�شادقة عليها .

5- موافقة الهيئة العامة على تخ�شي�س الأرباح املتحققة للعام 2014 .

6- اإبراء ذمة اأع�شاء جمل�س الإدارة عن ال�شنة املذكورة .

7- انتخاب مدققي ح�شابات البنك لل�شنة املالية 2015 وحتديد اأتعابهم .

8- اأي اأم���ور تق��رح الهيئ��ة العام��ة اإدراجه��ا يف ج��دول الأعم��ال مم��ا يدخ��ل يف نط��اق الإجتم��اع الع��ادي للهيئ��ة 
العام��ة ، عل��ى اأن يق��رن اإدراج ه��ذا الإق��راح مبوافق��ة ع��دد م��ن امل�ش��اهمني ميثل��ون م��ا ل يق��ل ع��ن 10% م��ن 

الأ�ش��هم املمثل��ة يف الإجتم��اع .

الحمد 
 الذي علَّم بالقلم، علَّم ا�نسان ما لم يعلم.
والصالة والسالم على محمد النبي ا�مي الذي بعثه ا
 رحمة للعالمين
وجعل من أمته ا�مية خير أمة أخرجت للناس، كانت في جاهلية جهالء،

فأنزل ا
 على رسوله (إقرأ) فأصبحت بها حين قرأت وكتبت معلمة العالم،
وحاملة راية الفكر والعلم عن بني البشر قرونًا.

الخط العربي، هذا الحرف المقدس الذي نزل به القرآن الكريم،
وجعل النطق به عبادة 
 التي ال يقبل ا
 صالة بغيره.

وجعل فيه سر إعجازه وبيانه، فزاد هذا الحرف جماًال إلى خصوصياته،
مما جعل الخطاطين عبر العصور وفي سائر البالد التي يوجد فيها

فنانون وخطاطون يتبارون في رسم حروفه فيطرزونها وينمقونها،
ويجعلون من هذا الحرف الصامت حرفًا ينطق بحركة الحيوية، ليعبر

عن جماله في تلك ا�شكال والحركات التي جعلته يتكلم من غير لسان،
وتفوح رائحته العطرة من خالل متابعة الكلمة الواحدة حرفًا حرفًا.

إحياًء لهذا التراث الرائع، والسحر الحالل،
الذي يفخر به العرب وغيرهم.

وإلى الذين يعملون بصمت، ويعيشون بعيداً عن ا�ضواء،
والشهرة، والجاه والمال.

أولئك هم المخلصون حقًا.
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محالت ليدرز
مبنى أمانة عمان الكبرى

سوبر ماركت حبوب
صيدلية اورانج

مكة مول
أبو شيخة للصرافة 

دائرة قاضي القضاة

محافظات الوسط
فرع الزرقاء

فرع جامعة الزرقاء
فرع الرصيفة

فرع الزرقاء الجديدة
فرع الجبل الشمالي - الرصيفة

فرع مادبا
فرع السلط
فرع دير عال

محافظات الشمال
فرع اربد

فرع إربد الهاشمي
فرع ارابيال مول

فرع المفرق
فرع عجلون

فرع جرش

محافظات الجنوب
فرع العقبة

فرع الكرك
فرع مؤتة 

فرع الطفيلة
فرع معان
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الخط العربي ...
يستوقف الناظر ويثير الدهشة وا	عجاب

iiabank.com.jo


