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حضرة صاحب الجاللة
        الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم
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صاحب السمو الملكي
األمير حسين بن عبدالله ولي العهد
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تأسســت في عمان – بالمملكة األردنيـــــة 
شركـــــة  بصفــة  وســجلت  الهاشميــــة 
ســجل  فــي  محــدودة  عامــة  مســاهمة 
ــخ 1978/11/28 تحــت رقــم  الشــركات بتاري
قانــون  متطلبــات  حســب  وذلــك   )124(
آنــذاك  المفعــول  الســاري  الشــركات 
وطبقــًا ألحــكام قانــــون البنــك اإلسالمـــي 
األردنــــي المؤقت رقـــم )13( لســـنة 1978 
 )62( رقـــم  القانـــــــون  محلــه  حــل  الــذي 
لســـنة 1985 والــذي تـــم إلغــاؤه بموجــب 
 2000 لســـنة   )28( رقــم  البنــوك  قانــون 
الســـاري المفعـول اعتبـــارًا مـن 2000/8/2، 
الــذي اشــتمل علــى فصــل خــاص بالبنــوك 

اإلســالمية.

التقرير السنوي
الثامن والثالثون لعـام 2016
المقـدم إلـى الهيئة العامة فـي اجتماعها العادي المنعقد في عّمان

يوم األربعاء 2٩ رجب 1438هـ الموافق 2017/4/26م

شركة مساهمة عامة محدودة
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االلتــزام بترســيخ قيــم المنهــج اإلســالمي 
بالتعامــل مــع الجميــع وفق احــكام ومبادىء 
لمصلحــة  خدمــة  اإلســالمية  الشــريعة 

المجتمــع العامــة.

رسالتنا

الحــرص علــى تحقيــق التــوازن بيــن مصالــح 
ذوي العالقة من مساهمين ومستثمرين 

ومتموليــن وموظفيــن.

الســعي إلــى كل جديــد في مجــال الصناعة 
المصرفيــة والتكنولوجيــة، والتطلــع لبلــوغ 
ثقــة الجميــع فــي خدماتنــا المميــزة التــي 
إطــار  ضمــن  المتغيــرات  مــع  تتماشــى 

التزامنــا بمنهجنــا اإلســالمي.
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أعضاء
مجلس اإلدارة

 شركة مجموعة البركة المصرفية
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 معالي الدكتور
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ويمثلها سعادة السيد عدنان عبدالله الحمد البّسام

 شركة مجموعة البركة المصرفية
ويمثلها سعادة السيد هود هاشم أحمد هاشم

 معالي االستاذ
سالم احمد جميل الخزاعلة

 سعادة السيد
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رئيس مجلس اإلدارة
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 سعادة السيد
عيسى حيدر عيسى مراد

 سعادة الفاضلة
ملك فوزي راغب غانم

 سعادة الدكتور
نبيه احمد سالمة الزينات

 سعادة السيد
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مدققو الحسابات: السادة شركة إبراهيم العّباسي وشركاه.

صورة تجمع أعضاء مجلس اإلدارة وسعادة األستاذ موسى شحادة / المدير العام
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رئيس هيئة الرقابة الشرعية

نائب رئيس هيئة الرقابة الشرعية

عــــضــــو
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الرئيس التنفيذي - المدير العام

نائب المدير العام

نائب المدير العام
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كـــلمة 
رئيس مجلس اإلدارة 



كـــلمة 
رئيس مجلس اإلدارة 

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،
الحمـــد للـــه رب العالميـــن والصـــالة والســـالم 
وصحبـــه  الـــه  وعلـــى  النبييـــن  خاتـــم  علـــى 

وبعـــد، اجمعيـــن 
حضرات األخوة المساهمين الكرام،

يســـرني باالصالـــة عـــن نفســـي وبالنيابـــة عـــن 
مجلـــس إدارة البنـــك اإلســـالمي األردنـــي ان 
اقـــدم لكـــم التقريـــر الســـنوي لعـــام 2016، 
الـــذي حقـــق فيـــه البنـــك مزيـــدًا مـــن اإلنجـــازات، 
مواصـــاًل مســـيرته الخيـــرة محققـــا النجـــاح تلـــو 

النجـــاح، معـــززًا  مكانتـــه ســـنة بعـــد أخـــرى.
فلقـــد بلغـــت الموجـــودات فـــي نهايـــة العـــام 
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نمـــو  وبنســـبة  دينـــار  مليـــار   )4.1( حوالـــي 
وبلـــغ  الســـابق،  العـــام  عـــن   )%7.9( حوالــــي 
حوالـــي  اإلدخاريـــة  أوعيتـــه  أرصـــدة  مجمـــوع 
حوالــــي  نمـــو  وبنســـبة  دينـــار  مليـــار   )3.6(
)7.7%( عـــن العـــام الســـابق، وارتفـــع مجمـــوع 
حوالـــي  ليبلـــغ  الماليـــة  توظيفاتـــه  أرصــــدة 
حوالــــي  نمـــو  وبنســـبة  دينـــار  مليـــار   )2.9(
)3.4%( عـــن العـــام الســـابق، فـــي حيـــن بلغـــت 
حقـــوق المســـاهمين حوالـــي )343( مليـــون 
ـــرادات اإلســـتثمار المشـــترك  ـــار، وبلغـــت إي دين
حوالـــي )198( مليـــون دينـــار واألربـــاح قبـــل 
الضريبـــة حوالـــــي )84( مليـــون دينـــار واألربـــاح 
دينـــار،  مليـــون   )54( حوالـــــي  الضريبـــة  بعـــد 
وبمعـــدل عائـــد بعـــد الضريبـــة علـــى متوســـط 
حقـــوق المســـاهمين )16.52%(، وذلـــك علـــى 
العالمـــي  اإلقتصـــاد  يشـــهده  ممـــا  الرغـــم 
والمنطقـــة المحيطـــة مـــن أزمـــات وتأثيراتهـــا 
هـــذا  الوطنـــي.  اإلقتصـــاد  علـــى  الســـلبية 
وأوصـــى مجلـــس اإلدارة للهيئـــة العامـــة فـــي 
ــة علـــى  ــاح نقديـ ــع أربـ ــادي بتوزيـ ــا العـ اجتماعهـ
رأســـماله  مـــن   )%15( بنســـبة  المســـاهمين 
المدفـــوع، كمـــا أوصـــى إلـــى الهيئـــة العامـــة 
غيـــر العاديـــة بتوزيـــع أســـهم مجانيـــة بنســـبة 
وذلـــك  المدفـــوع  المـــال  رأس  مـــن   )%20(
برســـملة جـــزء مـــن األربـــاح المـــدورة ليرتفـــع 
دينـــار/ مليـــون   )150( مـــن  البنـــك  رأســـمال 

ســـهم إلـــى )180( مليـــون دينار/ســـهم.
وخـــالل عـــام 2016، تـــم االســـتمرار بتطويـــر 
المصرفيـــة،  الخدمـــات  وتحســـين  وتوســـيع 
الصرافـــات  مـــن  المزيـــد  وتركيـــب وتشـــغيل 
لخدمـــة  المملكـــة  أنحـــاء  كافـــة  فـــي  اآلليـــة 
وتـــم  الســـاعة،  مـــدار  علـــى  المتعامليـــن 
اســـتكمال العمـــل علـــى مشـــروع تطبيـــق أمـــن 
 )PCI-DSS( وحمايـــة بيانـــات صناعـــة البطاقـــات
والحصـــول علـــى شـــهادة االعتماديـــة، كمـــا تـــم 
إضافـــة خدمـــات جديـــدة علـــى أجهـــزة الصـــرف 
تســـديد  الفـــوري،  النقـــدي  )اإليـــداع  اآلليـــة 
البطاقـــات  شـــحن  إعـــادة  وخدمـــة  الفواتيـــر 
واســـتحداث  وتطويـــر  الخلويـــة(،  لألجهـــزة 

وانجـــاز عـــدد مـــن األنظمـــة والمنتجـــات.
كمـــا اســـتمر مصرفنـــا فـــي توفيـــر الطاقـــة 

عدنان أحمد يوسف
رئيس مجلس اإلدارة

البديلـــة فـــي بعـــض مقـــرات تواجـــده وذلـــك 
باالســـتفادة مـــن توليـــد الطاقـــة الكهربائيـــة 
مســـتغاًل  الشمســـية  الخاليـــا  باســـتخدام 
لتركيـــب  الفـــروع  أســـطح  علـــى  المســـاحات 
تلـــك الخاليـــا، ممـــا يحقـــق وفـــرًا وتخفيضـــًا فـــي 
فاتـــورة الكهربـــاء والمســـاهمة فـــي التخفيـــف 
مـــن األحمـــال الكهربائيـــة العاليـــة فـــي المملكـــة 
وبالتالـــي المســـاهمة فـــي دعـــم االقتصـــاد 
الوطنـــي وحمايـــة البيئـــة. ومـــن الجديـــر ذكـــره 
ـــة  ـــة فـــروع كمرحل ـــدأ بثالث إن هـــذا المشـــروع ب
ــإن  ــة فـ ــة الثالثـ ــغيل المرحلـ ــد تشـ ــى، وبعـ أولـ
نظـــام توليـــد الطاقـــة المتجـــددة يعمـــل فـــي 
باإلضافـــة  مصرفنـــا،  فـــروع  مـــن  فرعـــًا   )17(
مركـــز  فـــي  الطاقـــة  توليـــد  نظامـــي  إلـــى 
البونـــدد التابـــع للبنـــك واللـــذان يغذيـــان مكتـــب 
للبنـــك ومركـــز البونـــدد ومركـــز المعافـــاة مـــن 

الكـــوارث.
ومـــا كان هـــذا اإلنجـــاز إال توفيقـــًا وفضـــاًل مـــن 
اللـــه ســـبحانه وتعالـــى، وثمـــرة دعـــم متواصـــل 
المؤسســـة  هـــذه  بفكـــر  المؤمنيـــن  مـــن 
ومنهـــج عملهـــا والمتعامليـــن معهـــا، ونتـــاج 
البنـــك  إدارة  مـــن  متميـــز  موصـــوٍل  جهـــٍد 
التنفيذيـــة ومـــن العامليـــن فيهـــا، جـــزى اللـــه 

الجميـــع عنـــا خيـــر الجـــزاء.
نهجـــه  علـــى  بالســـير  البنـــك  وسيســـتمر 
لرســـالته،  خادمـــًا  اللـــه،  شـــاء  إن  القويـــم 
متفاعـــاًل مـــع احتياجـــات اإلقتصـــاد الوطنـــي 
والمجتمـــع المحلـــي مســـاهمًا فـــي كل عمـــل 

خيـــر مـــا اســـتطاع إلـــى ذلـــك ســـبياًل.
ــة  ــة الرقابـ ــاء هيئـ ــى أعضـ ــكري الـ ــجل شـ وأسـ
تبصيرنـــا  فـــي  جهودهـــم  علـــى  الشـــرعية 

الشـــرعية. البنـــك  باعمـــال 
للبنـــك  والتقديـــر  بالشـــكر  أتقـــدم  ختامـــًا، 
الفاعـــل  دوره  علـــى  األردنـــي  المركـــزي 
عمـــل  وطبيعـــة  بخصوصيـــة  واهتمامـــه 
مـــن  يصـــدره  فيمـــا  اإلســـالمية  المصـــارف 

. ت تعليمـــا

التقرير السنوي الثامن والثالثون
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تقرير
مجلس اإلدارة لعام 2016



بسم الله الرحمن الرحيم

اُب ﴾ َك َأنَت الَوهَّ ُدنَك َرْحَمًة ِإنَّ َنا اَل ُتِزْغ ُقُلوَبَنا َبْعَد ِإْذ َهَدْيَتَنا َوَهْب َلَنا ِمن لَّ ﴿ َربَّ

تقرير مجلس اإلدارة لعام 2016 

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،

الحمــد للــه رب العالميــن والصــالة والســالم علــى خاتــم النبييــن وعلــى الــه وصحبــه اجمعيــن وبعــد، 
حضــرات األخــوة المســاهمين الكــرام،

اســتمرت حالــة عــدم اليقيــن خــالل العــام 2016 التــي اثــرت علــى االقتصــاد العالمــي، ومنهــا 
التداعيــات التــي بــرزت جــّراء موافقــة البريطانييــن علــى اســتفتاء خــروج بالدهــم مــن االتحــاد 
االوروبــي، حيــث تعتبــر بريطانيــا احــد االعمــدة الرئيســة فــي االتحــاد االوروبــي ومركزهــا المالــي 
وخامــس اقتصاديــات العالــم، وشــكل خروجهــا صدمــة وآثــارًا ســلبية لالقتصــاد العالمــي مباشــرة 
بعــد اعــالن نتائــج التصويــت، علــى الرغــم مــن ان حكومــة بريطانيــا اكــدت انهــا وضعــت خطــة إلدارة 

المرحلــة االنتقاليــة.

وعلــى المســتوى اإلقليمــي، بقيــت بــؤر التوتــر فــي منطقتنــا مشــتعلة، فاالحتــالل مــا زال جاثمــًا 
علــى فلســطين ومــا يرافقــه مــن تصعيــد لألحــداث بيــن الحيــن واآلخــر، وكذلــك اســتمرار الصــراع 
فــي كل مــن ســوريا والعــراق واليمــن وليبيــا والحالــة االقتصاديــة المترديــة فــي مصــر ومــا تواجهــه 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي مــن عجــز فــي موازناتهــا ونقــص فــي احتياطاتهــا الماليــة بســبب 
االنخفــاض فــي أســعار النفــط ودخــول حــرب اليمــن، ممــا حــدا بهــا الــى اتبــاع سياســة التقشــف 
فــي اإلنفــاق علــى المشــاريع الرأســمالية وبحــث فــرض الضرائــب وإصــدار ســندات او صكــوك او 

االقتــراض المباشــر لســد العجــز فــي موازناتهــا، رغــم مــا لديهــا مــن احتياطيــات نقديــة.

وســط هذه االحداث العالمية واإلقليمية واســتمرار االعباء الناتجة عن تدفق الالجئين الســوريين، 
اشــارت التقديــرات األوليــة لالقتصــاد االردنــي ان نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي خــالل 
األربــاع الثالثــة األولــى مــن العــام 2016 كان حوالــي )2.0%(، مقابــل حوالــي )2.3%( لنفــس الفتــرة 
مــن العــام الســابق، وتشــير التقديــرات ايضــًا الــى ان هــذا النمــو خــالل عــــــــــام 2016 بكاملــه ســيبلغ 
ــي )2.4%( وهــو نفــس نمــو العــام الســابق. أمــا معــدل التضخــم فقــد تراجــع بنســبة )%0.8(  حوال
ــة فقــد  ــة مــع تراجــع بنســبة )0.9%( خــالل عــام 2015. أمــا معــدل البطال خــالل عــام 2016، بالمقارن
شــهد ارتفاعــًا خــالل عــام 2016 ليصــل الــى حوالــي )15.3%( مــن اجمالــي قــوة العمــل، مقابــل 

حوالــي )13.0%( خــالل عــام 2015.

ــة عــام 2015  ــة عــام 2016 عــن مســتواه فــي نهاي وارتفــع اجمالــي الديــن العــام لــألردن فــي نهاي
بمقــدار حوالــي )1.2( مليــار دينــار او مــا نســبته )4.9%(، ليصــل الــى حوالــي )26.1( مليــار دينــار او مــا 

نســبته )94.8%( مــن الناتــج المحلــي االجمالــي المقــدر لعــام 2016.
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وســجل حجــم تــداول األســهم فــي بورصــة عّمــان خــالل عــام 2016 حوالــي )2.3( مليــار دينــار، 
بانخفــاض مقــداره حوالــي )1.1( مليــار دينــار أو مــا نســبته )31.8%( عــن الحجــم المســجل خــالل 
عــام 2015. امــا الرقــم القياســي ألســعار األســهم المرجــح بالقيمــة الســوقية لألســهم الحــرة 
فقــد ارتفــع فــي 2016 بمقــدار حوالــي )34( نقطــة او مــا نســبته )1.6%( عــن مســتواه المســجل 
فــي نهايــة العــام الســابق ليصــل الــى حوالــي )2170( نقطــة. فــي حيــن بلغــت القيمــة الســوقية 
لألســهم المدرجــة فــي البورصــة فــي نهايــة عــام  2016 مــا مقــداره حوالــي )17.3( مليــار دينــار 
مســجلة انخفاضــًا مقــداره حوالــي )645( مليــون دينــار او مــا نســبته )3.6%( عــن مســتواها المســجل 

ــة عــام 2015. فــي نهاي
وعلــى صعيــد السياســة النقديــة، واصــل البنــك المركــزي األردنــي، سياســته الراميــة إلــى ترســيخ 
اإلســتقرار النقــدي، والحفــاظ علــى مســتوى مالئــم مــن إحتياطياتــه مــن العمــالت األجنبيــة، لتعزيــز 
الثقــة بالدينــار األردنــي، والحفــاظ علــى اســتقرار نســبي فــي مســتوى األســعار. وفــي نهايــة 
عــام 2016 بلــغ رصيــد هــذه االحتياطيــات حوالــي )12.9( مليــار دوالر، وهــو مــا يكفــي لتغطيــة 
مســتوردات المملكــة مــن الســلع والخدمــات لنحــو )7( شــهور. وتمــت المحافظــة علــى سياســة 
ربــط ســعر صــرف الدينــار بالــدوالر األمريكــي التــي بــدأت فــي عــام 1995، وبواقــع )0.708( دينــار 
شــــراًء و)0.710( دينــار بيعــًا لــكل دوالر، مــع الســماح لـــه بالتذبــذب تجــاه بقيــة العمــالت األجنبيــة تبعــًا 

لتطــورات أســعار صــرف تلــك العمــالت فــي األســواق الدوليــة.
وفــي كانــون األول مــن عــام 2016 قــام البنــك المركــزي األردنــي برفــع ســعر الفائــدة بمقــدار )25( 
نقطــة أســاس علــى بعــض ادوات السياســة النقديــة، وابقــى علــى ســعر إعــادة الشــراء لليلــة 
واحــدة )3.50%( وســعر إعــادة الخصــم )3.75%(. امــا بالنســبة لســعر الفائــدة فــي الســوق المصرفيــة 
األردنيــة، فقــد انخفــض الوســط المرجــح ألســعار الفائــدة علــى القــروض والســلف فــي نهايــة عــام 
ــغ )%7.83(،  ــام 2015 ليبل ــة ع 2016 بمقــدار )41( نقطــة أســاس عــن مســتواه المســجل فــي نهاي
بينمــا انخفــض الوســط المرجــح ألســعار الفائــدة علــى الودائــع ألجــل لنفــس الفتــرة بمــا مقــداره 

نقطتــي أســاس ليبلــغ )%3.04(.
وبلــغ الرصيــد القائــم الجمالــي التســهيالت االئتمانيــة الممنوحــة مــن البنــوك فــي نهايــة عــام 2016 
مــا مقــداره حوالــي )22.9( مليــار دينــار، مرتفعــًا بمــا مقــداره حوالــي )1.8( مليــار دينــار او مــا نســبته 
حوالــي )8.5%( عــن مســتواه المســجل فــي نهايــة عــام 2015، بالمقارنــة مــع ارتفــاع بلــغ حوالــي 
)1.8( مليــار دينــار او مــا نســبته حوالــي )9.5%( خــالل عــام 2015، حيــث ان االرتفــاع فــي التســهيالت 
االئتمانيــة قــد تركــز غالبيتــه فــي التســهيالت الممنوحــه لقطــاع االنشــاءات بمقــدار حوالــي )923( 

مليــون دينــار.
بلغ رصيد اجمالي الودائع لدى البنوك المرخصة في نهاية عام 2016 حوالي )32.9( مليار دينار، 
مرتفعًا بمقدار حوالي )302( مليون دينار او ما نسبته )0.9%( عن مستواه المسجل في نهاية 

عام 2015، وذلك مقابل ارتفاع بلغ حوالي )2.3( مليار دينار او ما نسبته )7.7%( خالل عام 2015.
ورغــم كل مــا يكتنــف الظــروف المحيطــة مــن معوقــات، إال أن مصرفنــا اســتطاع بفضــل اللــه 
ســبحانه وتعالــى، تحقيــق نمــو جديــد فــي معظــم أنشــطته. ويســر مجلــس اإلدارة أن يضــع بيــن 
أيديكــم أهــم اإلنجــازات التــي تــم تحقيقهــا فــي عــام 2016، ومــا يتطلــع إلــى تحقيقــه مســتقباًل 

بــإذن اللــه.
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اواًل: التفرع
خــالل العــام 2016 تــم افتتــاح فــرع جديــد هــو ســيتي ســنتر/اربد وثالثــة مكاتــب جديــدة هــي: 
وصفــي التل/عّمــان، ذيبان/مأدبــا، عبيــن عبلين/عجلــون وبذلــك أصبحــت شــبكة فــروع ومكاتــب 

البنــك تتشــكل مــن )74( فرعــًا و)23( مكتبــًا مصرفيــًا فــي نهايــة العــام 2016.

ومــن المنتظــر فــي عــام 2017 اســتكمال خطتــي عامــي 2015 و2016 للتفــرع بافتتــاح فرعيــن 
همــا: عبدون/عّمــان وضاحيــة األميــر حســن/عّمان )متوقــع افتتاحــه عــام 2018( وأربعــة مكاتــب هــي: 
الجبيهة/عّمــان، شــفا بدران/عّمــان، عيــن الباشــا/البلقاء والحســا/الطفيلة، والســير فــي خطــة عــام 

2017 للتفــرع بافتتــاح مكتبيــن فــي الطرة/الرمثــا والمفــرق.

ومــن جهــة اخــرى، تــم انتقــال فــرع الغويرية/الزرقــاء الــى موقــع جديــد )مبنــى مصرفنــا( فــي نفــس 
الشــارع )شــارع الملــك غــازي( حيــث يوفــر المــكان الجديــد راحــة افضــل للمتعاملين وتقديــم الخدمات 

المصرفيــة لهم بســهولة ويســر.

ثانيًا: الجهاز الوظيفي
بنهايــة عــام 2016، بلــغ عــدد موظفــي البنــك )2,236( موظفــًا، وفيمــا يلــي بيــان بتطــور أعــداد 

الموظفيــن خــالل العشــرة ســنوات االخيــرة:
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وخــالل عــام 2016، وفــي نطــاق االهتمــام برفــع ســوية وأداء الموظفيــن، قــام البنــك بإشــراك 
)4,199( موظفــًا فــي دورات ونــدوات نظمتهــا اكاديميــة تدريــب وتنميــة المــوارد البشــرية فــي 
البنــك ومراكــز تدريــب وجهــات متخصصــة داخــل األردن وخارجــه، وذلــك مقابــل إشــراك )3,607( 

ــك:  ــان ذل موظفــًا فــي عــام 2015، وفيمــا يلــي بي

البيــــان
2016201٥

عدد المشاركينعدد الدورات/ الندواتعدد المشاركينعدد الدورات/ الندوات

2343,2582062,727اكاديمية تدريب وتنمية الموارد البشرية في البنك

361887343820مراكز تدريب داخل األردن

33544160مراكز تدريب خارج األردن

62٨4,1٩٩٥٩0٣,60٧المجموع

وغّطــت هــذه الــدورات والنــدوات مختلــف األنشــطة واألعمــال المصرفيــة والماليــة واإلداريــة، مــن 
ودائــع واعتمــادات وكمبيــاالت وخطابــات ضمــان وإســتثمار وتحليــل مالــي وســلوك وظيفــي ولغــة 
إنجليزيــة وإســعافات أوليــة، باإلضافــة إلــى دورات تهتــم باألمــور الشــرعية والمعاييــر المحاســبية 
للمؤسســات الماليــة اإلســالمية وتحليــل المخاطــر المصرفيــة والجــودة الشــاملة ومكافحــة غســل 
األمــوال وتمويــل االرهــاب ومشــاريع الطاقــة البديلــة واشــراك الموظفيــن فــي قضايــا ونشــاطات 
ــات االخــالء  ــدم، عملي ــرع بال ــاه المجتمــع: كحمــالت التب ــة تج ــع المســؤولية االجتماعي تخــدم مواضي
التدريــب علــى اإلطفــاء واالســعاف، الصحــة والســالمة المهنيــة. واالشــتراك فــي  الوهميــة، 
مؤتمــرات ونــدوات ذات العالقــة. هــذا، باإلضافــة إلــى مواصلــة التدريــب العملــي للموظفيــن 

الجــدد فــي الفــروع.
كمــا اســتمر البنــك فــي إتاحــة فــرص التدريــب واإلطــالع علــى طبيعــة أعمالــه ألعــداد جديــدة مــن 
طلبــة المؤسســات التعليميــة، حيــث بلــغ هــذا العــدد )1,015( طالبــًا وطالبــة خــالل عــام 2016، 
مقابــل )992( طالبــًا وطالبــة خــالل عــام 2015. كمــا تــم خــالل عــام 2016 تدريــب )54( موظفــًا مــن 
موظفــي مصــارف غيــر أردنيــة علــى أعمــال مصرفنــا، مقابــل تدريــب )21( موظفــًا خــالل عــام 2015.

ثالثًا: التقنيات المصرفية
أنجــز البنــك خــالل عــام 2016، مزيــدًا مــن عمليــات التطويــر والتحديث في مجال التقنيــات المصرفية 

مــن أهمها:
 	 )PCI-DSS( اســتكمال العمــل علــى مشــروع تطبيــق أمــن وحمايــة بيانــات صناعــة البطاقــات

والحصــول علــى شــهادة االعتماديــة.
إضافــة خدمــات جديــدة علــى أجهــزة الصــرف اآلليــة )اإليــداع النقــدي الفــوري، تســديد الفواتيــر 	 

وخدمــة إعــادة شــحن البطاقــات لألجهــزة الخلويــة(.
تحديث المعدات الخاصة بالبيئة االفتراضية والتوسع في تفعيل التطبيقات عليها.	 
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ترقيــة نظــام الحــواالت )SWIFT( وذلــك فــي ســياق تفعيــل الضوابــط األمنيــة المطلوبــة مــن 	 
شــركة ســويفت.

 	.)Anti Money Laundering( إطالق تطبيقات خدمة مكافحة غسل األموال

 	 Foreign Account Tax Compliance( إطالق تطبيق االمتثال الضريبي للحســابات االجنبية
.)Act FATCA

 	.)CRIF( إطالق خدمة االستعالم االئتماني من خالل شركة

تطبيــق المرحلــة الثانيــة مــن نظــام التســويات اإلجماليــة الفــوري )RTGS( ونظــام غرفــة التقاص 	 
.)ACH( اآللي

تطوير واستحداث وانجاز عدد من األنظمة والمنتجات.	 

تركيــب وتشــغيل أجهــزة جديــدة للصــرف اآللــي خــالل عــام 2016، وبذلــك أصبحــت شــبكة 	 
البنــك مــن أجهــزة الصــرف اآللــي تتشــكل مــن )190( جهــازًا مشــكلًة حوالــي ))12.8%( مــن عــدد 
الصرافــات العاملــة فــي المملكــة( ترتبــط جميعهــا مــع حســابات العمــالء، ومــع شــبكة الشــرق 
األوســط لخدمــات الدفــع )Meps( ومــع الشــبكة األردنيــة المشــتركه ألجهــزة الصــرف اآلليــة 
)Jonet( والتــي تتشــكل مــن حوالــي )1500( جهــازًا للصــرف اآللــي، ومــن خاللهــا مــع شــبكة 

فيــزا العالميــة خــارج األردن.

رابعًا: الجوائز التشجيعية
اســتمر البنــك، منــذ عــام 1997، بتوزيــع جوائــز علــى أصحــاب حســابات التوفيــر بقيمــة إجماليــة 	 

مقدارهــا حوالــي )150( الــف دينــار فــي الســنة لتغطيــة تكاليــف الحــج والعمــرة وجوائــز أخــرى.

ومع مطلع عام 2008، استحدث البنك جوائز لتوزيعها على مستخدمي البطاقات المصرفية، 	 
حيــث كانــت الجوائــز لعــام 2016 تتمثــل بحصــول العميــل علــى قيمــة كامــل مشــترياته أو جــزء 

منهــا، بقيمــة إجماليــة بلغــت حوالــي )133( ألــف دينــار.

ومــن المعلــوم، إن البنــك يتحمــل قيمــة جميــع هــذه الجوائــز من أموال المســاهمين حســب  -
الفتــوى الشــرعية الصادرة بهــذا الخصوص.

خامسًا: الدور اإلجتماعي للبنك
اســتمر البنــك فــي تحمــل مســؤولياته اإلجتماعيــة والعمــل علــى ترســيخ القيــم اإلســالمية فــي 
المعامــالت المصرفيــة المعتــادة، والتفاعــل اإليجابــي مــع األنشــطة ذات الطابــع اإلجتماعي. وفيما 

يلــي نمــاذج ممــا قــام بــه البنــك فــي هــذا المجــال خــالل عــام 2016:

أ- المؤتمرات والندوات:

واصــل البنــك خــالل عــام 2016 المشــاركة فــي فعاليــات المؤتمــرات والنــدوات التــي تعمــل علــى 
نشــر وتطويــر أعمــال الصيرفــة اإلســالمية.
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ب- البحث العلمي والتدريب المهني:

استمر اهتمام البنك بأنشطة البحث العلمي والتدريب، وقد بلغ ما تم صرفه على هذه األنشطة 
في عام 2016 حوالي )339( ألف دينار، وتوزعت بنود هذه المصاريف على النحو التالي:

دينارالبيــــــان

4,200نفقات مباشرة ألكاديمية تدريب البنك
196,374مساهمة في نفقات دراسة وتدريب الموظفين

7,920مشاركة في نفقات معهد الدراسات المصرفية التابع للبنك المركزي األردني
130,821رعاية مؤتمرات علمية ومؤسسات تعليمية

٣٣٩,٣1٥المجمــوع

جـ- التبرعات:

واصــل البنــك دعــم كثيــر مــن الفعاليــات اإلجتماعيــة والثقافيــة، وتقديــم التبرعــات ألنشــطتها 
المختلفــة. ومــن بيــن هــذه الفعاليــات، الصنــدوق األردنــي الهاشــمي للتنميــة البشــرية، صنــدوق 
األمــان لمســتقبل األيتــام، مشــروع نشــر الثقافــة الماليــة المجتمعيــة، المســابقات التــي أقامتهــا 
وزارة األوقــاف والشــؤون والمقدســات اإلســالمية لحفــظ القــرآن الكريــم، جمعيــات المحافظــة 
علــى القــرآن الكريــم، حفــالت الزفــاف الجماعــي التــي تنظمهــا جمعيــة العفــاف الخيريــة وغيرهــا 

مــن النشــاطات اإلجتماعيــة التــي تقــام فــي األردن.

بلــغ إجمالــي التبرعــات التــي قدمهــا البنــك داخــل األردن خــالل عــام 2016 لمثــل هــذه الفعاليــات 
حوالـــــــي )844( ألــف دينــار، موزعــة علــى النحــو التالــي:

دينارالعددالبيــــان

2198,498الصندوق األردني الهاشمي للتنمية البشرية

142,500صندوق األمان لمستقبل األيتام

772,200جمعيات ومسابقات حفظ القرآن الكريم

56274,798جمعيات وهيئات خيرية ولجان زكاة

8102,734مؤتمرات علمية وبرامج تعليمية وثقافية

2776,435لجان مساجد

125,000مركز الحسين للسرطان

151,700مشروع نشر الثقافة المالية المجتمعية

103843,865المجموع
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د- القرض الحسن:
اســـتمر البنـــك فـــي اســـتقبال الودائـــع فـــي »حســـاب القـــرض الحســـن« مـــن الراغبيـــن فـــي إقراضهـــا 
عـــن طريـــق البنـــك كقـــروض حســـنة، حيـــث بلـــغ رصيـــد هـــذا الحســـاب فـــي نهايـــة عـــام 2016 حوالـــي 

)1.8( مليون دينــــار.
ـــزواج،  ـــررة، كالتعليـــم والعـــالج وال ـــات إجتماعيـــة مب واســـتمر البنـــك بتقديـــم القـــروض الحســـنة لغاي
ـــدوق ومـــن األمـــوال التـــي  ـــك خـــالل عـــام 2016، مـــن الصن وقـــد بلغـــت القـــروض التـــي منحهـــا البن
خصصهـــا لهـــذه الغايـــة حوالـــي )18.6( مليـــون دينـــار، اســـتفاد منهـــا )21.9( ألـــف مواطـــن، وذلـــك 
مقابـــل حوالـــي )19.3( مليـــون دينـــار فـــي عـــام 2015، كان قـــد اســـتفاد منهـــا )22.1( ألـــف مواطـــن.
ومـــن الجديـــر ذكـــره، أن البنـــك يقـــوم منـــذ تأسيســـه بتقديـــم هـــذه القـــروض، حيـــث بلـــغ مجمـــوع 
ـــار اســـتفاد منهـــا  ـــون دين ـــي )254( ملي ـــام 2016 حوال ـــة ع ـــذ تأسيســـه حتـــى نهاي هـــذه القـــروض من

حوالـــي )426( ألـــف مواطـــن.
كمـــا ان عـــددًا مـــن هـــذه القـــروض يتـــم منحهـــا لشـــباب مقبليـــن علـــى الـــزواج بالتعـــاون مـــع جمعيـــة 
ــار  ــف دينـ ــي )196( ألـ ــام 2016 حوالـ ــي عـ ــروض فـ ــذه القـ ــغ إجمالـــي هـ ــد بلـ ــة، وقـ ــاف الخيريـ العفـ
اســـتفاد منهـــا )221( شـــابًا، مقابـــل حوالـــي )144( ألـــف دينـــار فـــي عـــام 2015 اســـتفاد منهـــا )206( 

شـــابًا.
كمـــا ان عـــددًا مـــن هـــذه القـــروض تـــم منحهـــا لمعلميـــن، مـــن خـــالل االتفاقيـــة الموقعـــة مـــع نقابـــة 
المعلميـــن األردنييـــن، ففـــي عـــام 2016 بلـــغ إجمالـــي تلـــك القـــروض حوالـــي )1.7( مليـــون دينـــار 
موزعـــة علـــى )2,356( مســـتفيدًا، مقابـــل حوالـــي )1.5( مليـــون دينـــار فـــي عـــام 2015 اســـتفاد منهـــا 

)2,266( مســـتفيدًا.

هـ- تمويل المهنيين والحرفيين:
اهتـــم البنـــك منـــذ البدايـــة بتمويـــل متطلبـــات مشـــاريع ذوي المهـــن والحـــرف بصيغـــة المرابحـــة، 
وفـــي عــــام 1994، اســـتحدث البنـــك برنامجـــًا خاصـــًا لتمويـــل مشـــاريع هـــذه الفئـــة بأســـلوب المشـــاركة 
المتناقصـــة المنتهيـــة بالتمليـــك الـــذي يقضـــي بتســـديد التمويـــل مـــن اإليـــرادات الذاتيـــة للمشـــروع 
ل. والعطـــاء مزيـــٍد مـــن االهتمـــام لهـــذه المشـــاريع قـــام البنـــك فـــي عـــام 2013 برفـــع  الممـــوَّ
ـــار وعـــّدل عقـــد  ـــن دين ـــى )8( ماليي ـــه إل ـــل واإلســـتثمار التابعـــة ل رأس مـــال شـــركة الســـماحة للتموي
التأســـيس ونظامهـــا األساســـي ليشـــمل تمويـــل المشـــاريع وذوي الحـــرف الصغيـــرة، ومـــن ثـــم 

قـــام برفـــع رأس مـــال الشـــركة الـــى )12( مليـــون دينـــار فـــي عـــام 2016.

و- صندوق التأمين التبادلي:
اســـتمر البنـــك فـــي رعايـــة صنـــدوق التأميـــن التبادلـــي لمدينـــي البنـــك الـــذي تـــم اســـتحداثه فـــي 
عـــام 1994، ويتضامـــن مـــن خاللـــه المشـــتركون فيـــه علـــى جبـــر الضـــرر الـــذي يلحـــق بأحدهـــم بتســـديد 
رصيـــد مديونيتـــه تجـــاه البنـــك فـــي حـــاالت الوفـــاة أو العجـــز الدائـــم أو اإلعســـار المســـتمر، باإلضافـــة 
إلـــى ان هـــذا الصنـــدوق يعتبـــر مخففـــًا للتعـــرض للمخاطـــر اعتبـــارًا مـــن العـــام 2014 بعـــد ان وافـــق 
ـــم التعويـــض  ـــدد الحـــاالت التـــي ت ـــغ عـ ـــك. وخـــالل عـــام 2016، بل البنـــك المركـــزي األردنـــي علـــى ذل
عنهـــا )226( حالـــة، وبلغـــت التعويضـــات المدفوعـــة عنهـــا حوالـــي )1.4( مليـــون دينـــار، أمـــا إجــــمالي 
ـــالة،  ـــلغ )2,250( حـ ـــة عـــام 2016 فقـــد بـ ـــيس الصنـــدوق حتـــى نهاي ـــذ تأسـ عـــدد حـــاالت التعويـــض من
وبلغــــت التعويضـــات المدفوعـــة عنهــــا حــــوالي )8.3( مالييـــن دينـــار. وفـــي نهايـــة عــــام 2016، بلـــغ 
ــدوق  ــي الصنـ ــتركين فـ ــم للمشـ ــدد القائـ ــغ العـ ــار، وبلـ ــون دينـ ــدوق حوالـــي )74( مليـ ــد الصنـ رصيـ
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ــل  ــار، مقابـ ــار دينـ ــي )1.2( مليـ ــم حوالـ ــدة مديونيتهـ ــوع أرصـ ــترك، ومجمـ ــف مشـ ــي )150( ألـ حوالـ
ــار، ومجمـــوع أرصـــدة مديونيتهـــم حوالـــي )982( مليـــون  رصــــيد مقـــداره حوالـــي )64( مليـــون دينـ

دينـــار فـــي عـــام 2015.
ومــن الجديــر ذكــره، أن البنــك قــد وســع مظلــة المؤمــن عليهــم إعتبــارًا مــن 2015/3/1، لتصبــح 
شــاملة لــكل مــن تبلــغ مديونيتــه )100( ألــف دينــار فأقــل )واعتبــارًا مــن عــام 2013 اصبحــت مظلــة 
التكافــل تشــمل متعاملــي التأجيــر التمويلــي باإلضافــة الــى متعاملــي المرابحــة( بعــد ان كان )75( 
الــف دينــار فاقــل، وســبق للبنــك أن وســع مظلــة المؤمــن لهــم لتصبــح )50( ألــف دينــار فأقــل بــداًل 

مــن )40( ألــف دينــار فأقــل، بعــد أن كانــت )25( ألــف دينــار فأقــل.

ز- التفاعل مع المجتمع المحلي:
شـــارك البنـــك مديريـــة األمـــن العـــام/إدارة الســـير المركزيـــة حملتهـــا الرمضانيـــة وخـــالل عيـــد الفطـــر 
الســـعيد بتقديمـــه الدعـــم لطباعـــة مطويـــات إرشـــادية وتوعويـــة لســـائقي الســـيارات تـــم توزيعهـــا 
فـــي كافـــة مناطـــق المملكـــة بهـــدف نشـــر التوعيـــة وتقديـــم اإلرشـــادات والمعلومـــات الهامـــة للحـــد 
مـــن الحـــوادث واالزدحامـــات المروريـــة، إضافـــة إلـــى توزيـــع المـــاء والتمـــر علـــى الســـائقين فتـــرة أذان 
المغـــرب طيلـــة شـــهر رمضـــان المبـــارك عنـــد اإلشـــارات الضوئيـــة، ويعـــد البنـــك مشـــارك رئيســـي 
وفاعـــل لمختلـــف األنشـــطة والفعاليـــات التـــي تنفذهـــا مديريـــة األمـــن العـــام/إدارة الســـير المركزيـــة 

والتـــي تهـــدف الـــى بـــث التوعيـــة للحـــد مـــن حـــوادث الطـــرق.
ــاء بنـــك العيـــون األردنـــي  ــراكة تربـــط البنـــك مـــع بنـــك العيـــون وجمعيـــة أصدقـ ــا ان هنـــاك شـ كمـ
والوقايـــة مـــن فقـــدان البصـــر، تتـــوج ســـنويًا برعايـــة البنـــك لحفـــل غـــذاء تكريمـــي لـــذوي المتبرعيـــن 
بالقرنيـــات والداعميـــن والمتطوعيـــن وتوزيـــع شـــهادات تقديريـــة لهـــم وذلـــك للعـــام الســـابع علـــى 

التوالـــي.

ح- الطاقة والبيئة:
اســـتمر البنـــك فـــي توفيـــر الطاقـــة البديلـــة فـــي بعـــض مقـــرات تواجـــده وذلـــك باالســـتفادة مـــن 
توليـــد الطاقـــة الكهربائيـــة باســـتخدام الخاليـــا الشمســـية مســـتغاًل المســـاحات علـــى أســـطح 
ــاهمة  ــاء والمسـ ــورة الكهربـ ــًا فـــي فاتـ ــرًا وتخفيضـ ــا يحقـــق وفـ ــا، ممـ ــروع لتركيـــب تلـــك الخاليـ الفـ
فـــي التخفيـــف مـــن األحمـــال الكهربائيـــة العاليـــة فـــي المملكـــة وبالتالـــي المســـاهمة فـــي دعـــم 
االقتصـــاد الوطنـــي وحمايـــة البيئـــة. ومـــن الجديـــر ذكـــره إن هـــذا المشـــروع بـــدأ فـــي شـــهر تمـــوز 
مـــن عـــام 2013 بثالثـــة فـــروع كمرحلـــة أولـــى، وبعـــد تشـــغيل المرحلـــة الثالثـــة فـــإن نظـــام توليـــد 
الطاقـــة المتجـــددة يعمـــل فـــي )17( فـــرع مـــن فـــروع مصرفنـــا، باإلضافـــة إلـــى نظامـــي توليـــد 
ـــدد ومركـــز  ـــان مكتـــب للبنـــك ومركـــز البون ـــذان يغذي ـــع للبنـــك والل ـــدد التاب الطاقـــة فـــي مركـــز البون

المعافـــاة مـــن الكـــوارث.
كمـــا تـــم أخـــذ الموافقـــات والتراخيـــص الالزمـــة واالنتهـــاء مـــن إجـــراءات دراســـة أثـــر الربـــط إلنشـــاء 
محطـــة توليـــد للطاقـــة فـــي عّمـــان تتبـــع شـــركة الكهربـــاء االردنيـــة لتغطيـــة )85%( مـــن اســـتهالك 
ــاء  ــن الكهربـ ــا( مـ ــاء، مأدبـ ــان، الزرقـ ــط )عمـ ــات الوسـ ــي محافظـ ــك فـ ــب وإدارات البنـ ــروع ومكاتـ فـ

والعمـــل جـــاري إلنشـــاء المحطـــة فـــي العـــام 2017.
ــع  ــد تتب ــد للطاقــة فــي إرب ــم اخــذ الموافقــات والتراخيــص الالزمــة إلنشــاء محطــة تولي ــك ت وكذل
شــركة كهربــاء إربــد لتغطيــة اســتهالك فــروع ومكاتــب البنــك فــي محافظــات الشــمال )إربــد، 
الرمثــا، جــرش، عجلــون والمفــرق( مــن الكهربــاء والعمــل جــاري لتشــغيل المحطــة فــي العــام 2017.

التقرير السنوي الثامن والثالثون
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الوضع المالي



سادسًا: الوضع المالي
أ- إجمالي الموجودات:

بلــغ إجمالــي الموجــودات بنهايــة عــام 2016 حوالــي )4,503( مليــون دينــار )شــاملة البنــود خــارج 
ــة عــام  ــار )شــاملة البنــود خــارج الميزانيــة( فــي نهاي الميزانيــة( مقابــل حوالــي )4,170( مليــون دين
2015، وبنســبة نمــو مقدارهــا حوالــي )8%(، وتفاصيــل ذلــك علــى النحــو التالــي بمالييــن الدنانيــر:

مجموع البنود السنة
داخل الميزانية

البنود خارج الميزانية

اإلجمالي
اإلستثمارات 

المقيدة
سندات 
المقارضة

االستثمار 
المجموعبالوكالة

20164,099.528.8368.16.2403.14,502.7
20153,799.029.1338.73.0370.84,169.8

زيادة )نقص(
300.5)0.3(29.43.232.3332.8
%7.9)%1.0(%8.7%104.8%8.7%8.0

2007

1,904

2012

3,256

2009

2,448

2014

3,855

2008

2,148

2013

3,522

2010

2,858

2015

4,170

2011

3,127

2016

4,503
إجمالي الموجودات )مليون دينار(

ب- النقد في الصندوق ولدى البنوك

ــمالي النقــد فــي الصنــدوق ولــدى البنــوك فــي نهايــة عــام 2016 حوالــي )1,150( مليــون  بلــغ إجـ
دينــار، مـــقابل حـــوالي )946( مليــون ديـــنار فــي نـــهاية عــام 2015.

جـ- توظيف األموال

بلــغ إجمالــي أرصــدة التمويــل واإلســتثمار فــي نهايــة عــام 2016 حوالــي )3,243( مليــون دينــار 
)شــاملة البنــود خــارج الميزانيــة(، مــوزع علــى )239( ألــف معاملــة مقابــل حوالــي )3,153( مليــون 

ــة. ــف معامل ــة عــام 2015، مــوزع علــى )201( أل ــة( فــي نهاي ــارج الميزاني ــود خ ــار )شــاملة البن دين
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وشــملت عمليــات التمويــل التــي نفذهــا البنــك فــي الســوق المحليــة خــالل عــام 2016، مختلــف 
األنشــطة والمرافــق اإلقتصاديــة واإلجتماعيــة، واســتفاد مــن هــذه التمويــالت عــدد مــن المرافــق 
الصحيــة )مستشــفيات وعيــادات وشــركات أدويــة( وعــدد من المرافق التعليميــة )جامعات ومدارس 
ومعاهــد تعليميــة(، والعديــد مــن المشــاريع الصناعيــة والعقارية ووســائل وخدمــات النقل باإلضافة 

الــى التمويــالت التــي قدمهــا البنــك الــى القطــاع التجــاري.

وكانت حصص القطاعات اإلقتصادية من أرصدة التمويل )بماليين الدنانير( على النحو التالي:
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إجمالي أرصدة التمويل واإلستثمار )مليون دينار(

عدد المعامالت باآلالف
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االنشاءات وقطاع 
اإلسكان %37.48

االنشاءات وقطاع 
اإلسكان %32.55

التجارة العامة %13.06

التجارة العامة %17.16

الزراعة %0.92 الزراعة %0.45

خدمات النقل وتمويل 
شراء السيارات %17.54

خدمات النقل وتمويل 
شراء السيارات %15.36

السياحة والفنادق 
والمطاعم%1.02 السياحة والفنادق 

والمطاعم %0.31

الخدمات والمرافق 
العامة %23.56 الخدمات والمرافق 

العامة %28.82

األغراض األخرى %2.97 األغراض األخرى 
%4.38

الصناعة والتعدين%3.45 الصناعة والتعدين %0.97
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وُيولــي البنــك أهميــة خاصــة لالحتياجــات األساســية للمواطنيــن فــي عمليــات التمويــل، وفيمــا 
ــل المرابحــة المقــدم مــن أمــوال اإلســتثمار المشــترك والمحافــظ اإلســتثمارية  ــان بتموي يلــي بي

خــالل عــام 2016 ألهــم هــذه االحتياجــات:

عدد المستفيدين من التمويلمليون دينارحاجات األفراد المّمولة

217.015,480أراضي ومساكن ومواد بناء
265.123,223وسائل نقل ومركبات إنشائية

17.75,747أثاث

أمــا الرصيــد القائــم فــي نهايــة عــام 2016 لتمويــل المرابحــة لهــذه االحتياجــــات مــن أموال اإلســتثمار 
المشــترك والمحافــظ اإلســتثمارية فــكان علــــى النحو التالي:

العدد القائم للمستفيدين من التمويلمليون دينارحاجات االفراد المّمولة

561.263,246أراضي ومساكن ومواد بناء
552.286,022وسائل نقل ومركبات إنشائية

35.218,031أثاث

هــذا، واســتمر البنــك فــي توجيــه جــزء مــن أموالــه الذاتيــة وأمــوال اإلســتثمار المشــترك والمحافــظ 
اإلســتثمارية لإلســتثمار في رؤوس أموال الشــركات الوطنية التي ال يشــتمل نشاطها الرئيسي 
علــى مخالفــة شــرعية، وتنتــج ســلعًا وخدمــات ذات نفــع عــام للمجتمــع واإلقتصــاد الوطنــي، وفــي 
نهايــة عــام 2016، كان عــدد الشــركات المســتثمر فــي رؤوس أموالهــا )36( شــركة وحجــم هــذا 

اإلســتثمار حوالــي )95( مليــون دينــار.

د- إجتذاب المدخرات:

بلــغ إجمالــي أرصــدة األوعيــة االدخاريــة فــي نهاية عام 2016 حوالـــي )4,037.5( مليون دينار )شــاملة 
البنــود خــارج الميزانيــة(، مــوزع علــى )903( اآلف حســاب عامــل، مقابــل حوالــي )3,746( مليــون دينــار 

)شــاملة البنــود خــارج الميزانيــة( فــي نهايــة عــام 2015، مــوزع علــى )816( ألــف حســاب عامل.
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هـ- حقوق المساهمين:

ــاهمين بنهايــة عــام 2016 حوالــي )343( مليــون دينــار، مقابــل حوالــي )311(  بلغــت حقــوق المسـ
مليــون دينــار بنهايــة عــام 2015، وتفاصيــل ذلــك علــى النحــو التالــي بمالييــن الدنانيــر:
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2016150.0068.3722.621.000.61100.12342.72

2015150.0055.9914.270.700.5685.63311.15

زيادة 
)نقص(

0.008.388.340.300.0514.4931.57

%0.0%14.0%58.5%42.9%8.2%16.9%10.1

وقــد بلغــت نســبة كفايــة رأس المــال )CAR( فــي نهايــة عامــي 2016 و2015 حوالــي )%22.02( 
و)21.11%( علــى التوالــي حســب معيــار كفايــة رأس المــال للبنــوك اإلســالمية الصــادر عــن البنــك 

المركــزي األردنــي، وهــي نســبة تتجــاوز الحــد المقــرر منــه والبالغــة )12%( علــى االقــل.

2007 20122009 20142008 20132010 20152011 2016

حقوق المساهمين )مليون دينار(

133.5

228.8

176.8

282.2

161.0

255.5

193.6

311.2

206.9

342.7

التقرير السنوي الثامن والثالثون

33



و- إيرادات اإلستثمار المشترك:

بلــغ إجمالــي إيــرادات االســتثمار المشــترك خــالل عــام 2016 حوالــي )198( مليــون دينــار، مقابــل 

حوالــي )177( مليــون دينــار خــالل عــام 2015، وقــد تــم توزيعــه حســب القانــون وقــرارات مجلــس 

اإلدارة علــى النحــو التالــي:

السنة
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2016194.3119.4387.4436.2051.243.640.361.820.111.34

2015175.1117.5178.8031.6247.182.280.231.140.020.90

وكانت نسب توزيع األرباح على الحسابات لعام 2016 كما يلي:

توفيرإشعارألجـلالنسبة العامةالعملـــــة

1.70%2.37%3.05%3.39%العملة المحلية

0.46%0.64%0.83%0.92%العمالت األجنبية

ز- أرباح البنك:

بلغــت أربــاح البنــك قبــل الضريبــة لعــام 2016 حوالــي )83.75( مليــون دينــار، أمــا األربــاح بعــد الضريبــة 

فقــد بلغــت حوالــي )54.02( مليــون دينار.
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كـــلمة الرئيس التنفيذي
المدير العام 

السنة المالية

إجمالي الموجودات )1(

االوعية االدخارية )2(
ستثمار 

التمويل واإل
)3(

س 
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المال 
المدفوع

حقوق المساهمين

إيرادات اإلستثمار المشترك

صندوق مواجهة مخاطر اإلستثمار 
المشترك

الربح قبل الضريبة

الربح بعد الضريبة

النسبة العامة لتوزيع األرباح على 
الحسابات بالعملة المحلية

النسبة العامة لتوزيع األرباح على 
الحسابات بالعمالت األجنبية

نسبة توزيع األرباح على 
المساهمين
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عدد الموظفين

ي 
إجمال

صدة
األر

عدد 
ت 

سابا
الح

العاملة 
ف(

)باالال

ي 
إجمال

صدة
األر

ف 
أل

معاملة

2007
1,904.2

1,676.8
632.9

1,224.8
98.2

65.0
133.5

75.5
20.2

34.4
23.0

5.30%
3.50%

12% نقدًا
م  )5(

سه
25% أ

65
1,611

2008
2,147.5

1,881.7
702.3

1,411.2
111.0

81.3
161.0

101.8
22.9

50.1
35.1

5.70%
2.71%

15%  نقدًا
م )6(

سه
23.076923% أ

66
1,656

2009
2,448.1

2,187.5
736.3

1,556.1
133.4

100.0
176.8

99.8
20.7

38.9
27.9

5.69%
1.25%

12%  نقدًا
69

1,755

2010
2,858.1

2,593.0
804.5

1,700.8
145.4

100.0
193.6

100.8
14.6

40.7
29.1

3.89%
0.72%

15%  نقدًا
72

1,829

2011
3,127.0

2,858.3
828.5

1,784.1
148.2

100.0
206.9

109.7
7.3

39.7
28.3

3.35%
0.69%

15%  نقدًا
م مجانية  )7(

سه
25% أ

75
1,904

2012
3,255.5

2,952.0
887.3

2,468.4
161.3

125.0
228.8

144.6
14.5

51.2
36.4

3.94%
0.83%

15%  نقدًا
79

2,000

2013
3,522.4

3,190.4
)4(  629.4

2,495.2
179.4

125.0
255.5

166.1
8.0

64.7
45.1

4.29%
1.67%

15% نقدًا
م مجانية  )8(

سه
20% ا

80
1,979

2014
3,855.2

3,470.8
776.8

2,630.0
185.8

150.0
282.2

166.4
17.3

64.0
45.1

3.52%
1.45%

13% نقدا
86

2,051

2015
4,169.8

3,745.7
816.1

3,152.8
200.8

150.0
311.2

177.4
19.9

74.7
48.7

3.40%
0.61%

15% نقدا
93

2,148

2016
4,502.7

4,037.5
902.5

3,243.3
239.4

150.0
342.7

197.9
29.6

83.7
54.0

3.39%
0.92%

15% نقدًا
م مجانية  )9(

سه
20% ا

97
2,236

ب مليون دينار
المبالغ ألقر

شر االخيرة
ت الع

سنوا
ي ال

ك ف
طور أعمال البن

ت

ستثمار بالوكالة«.
ضة واإل

ت المقار
سندا

ت المقيدة و
ستثمارا

هرة خارج الميزانية »اإل
ظا

صالح الغير ال
ت المدارة ل

سابا
صدة الح

ال مجموع الميزانية وأر
شام

 )1(
ستثمار بالوكالة.

ضة واإل
ت المقار

سندا
ت المقيدة و

ستثمارا
ك واإل

ت النقدية والبنو
طلقة والتأمينا

ستثمار الم
ت األمانة واإل

سابا
صدة ح

ال أر
شام

 )2(
صدة 

ستثمر من أر
المية، والم

س
ك اإل

ى البنو
ستثمارية لد

ك، والودائع اإل
شتر

ستثمار الم
م واإل

ي، والذم
ستثمار الذات

صدة التمويل واال
ال أر

شام
 )3(

ستثمار بالوكالة«.
ضة واإل

ت المقار
سندا

ت المقيدة و
ستثمارا

صالح الغير »اإل
ت المدارة ل

سابا
الح

ي الجديد.
ظام البنك

ى الن
الء عل

م الموحد للعم
ق الرق

طبي
ى ت

ي عام 2013 إل
ت العاملة ف

سابا
ي عدد الح

ض ف
)4( يعود االنخفا

م توزيعها بتاريخ 2008/7/16.
م مجانية، ت

سه
)5( أ

م توزيعها بتاريخ 2009/9/10.
م مجانية، ت

سه
)6( أ

م توزيعها بتاريخ 2012/6/20.
م مجانية، ت

سه
)7( أ

م توزيعها بتاريخ 2014/6/10.
م مجانية، ت

سه
)8( أ

)9( مقترح توزيعها.

التقرير السنوي الثامن والثالثون

35





الخطة المستقبلية
للبنك لعام 201٧



سابعًا: الخطة المستقبلية للبنك لعام 201٧
االستمرار في إدخال خدمات مصرفية إلكترونية جديدة وتطويرها.. 1

التوســع في منح تمويل األفراد ســواء بالمرابحة او باإلجارة المنتهية بالتمليك أو اإلســتصناع . 2

أو غيرها.

3 ..)SME›s( التوسع في منح تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة

ــداول فــي البورصــة، مــع االســتمرار فــي . 4 ــة للت إصدار/المشــاركة فــي صكــوك إســالمية قابل

تمويــل االحتياجــات الحكوميــة باســتخدام هــذه األداة وبالتمويــل المباشــر بالمرابحــة.

تنويــع الخدمــات وتطويرهــا وطــرح منتجــات تمويليــة جديــدة تلبــي رغبــات واحتياجــات الســوق . 5

المصرفــي، وذلــك بعــد اخــذ الموافقــة الشــرعية عليهــا.

مواكبــة كل جديــد فــي مجــال التقنيــات المصرفيــة، ورفــع كفــاءة االنظمــة اآلليــة المســتخدمة . 6

لتحســين كفــاءة الخدمــات والعمليــات المصرفيــة المقدمــة للعمــالء.

خطة التفرع:. 7

فتح فرعين في عبدون/عّمان وضاحية األمير حسن/عّمان.أ. 

فتــح ســتة مكاتــب فــي الجبيهة/عّمــان، شــفا بدران/عّمــان، عيــن الباشــا/البلقاء، الحســا/ب. 

الطفيلــة، الطرة/الرمثــا والمفــرق.

تركيــب وتشــغيل أجهــزة جديــدة للصــرف اآللــي واســتبدال القديــم منهــا، مــع تطويــر وتحســين . 8

نظــام إدارة تشــغيلها.

تعزيز الحاكمية المؤسسية.. 9

10 ..III وبازل II االستمرار في تطبيق متطلبات بازل

السعي المستمر لتحسين نوعية الموجودات وادارة المخاطر ومراقبة االمتثال.. 11

اســتمرار توفيــر الطاقــة البديلــة فــي مقــرات تواجــد البنــك باالســتفادة مــن توليــد الطاقــة . 12

الكهربائيــة باســتخدام الخاليــا الشمســية.

اســتفادة متعاملــي مصرفنــا مــن الخدمــات والمنتجــات المقدمــة مــن بنــوك مجموعــة البركــة . 13

المصرفيــة )ABG(، وكذلــك اســتفادة متعاملــي بنــوك المجموعــة مــن الخدمــات والمنتجــات 

ــة. ــا، وذلــك بالتنســيق والتعــاون مــع إدارة مجموعــة البركــة المصرفي المقدمــة مــن مصرفن
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توصيات مجلس
اإلدارة للهيئة العامة العادية



ثامنًا: جدول اعمال الهيئة العامة العادية
أيها االخوة المساهمون الكرام:

نرجــو أن نكــون قــد أعطينــا فــي هــذا التقريــر صــورة عــن نشــاطات البنــك وإنجازاتــه خــالل عــام 
2016، ويطيــب لمجلــس اإلدارة أن يتقــدم لهيئتكــم العامــة الموقــرة بجــدول االعمــال التالــي:

ة.. 1 ابق للهيئة العامَّ قراءة وقائع االجتماع العادي السَّ

ة الُمنتهية في 2016/12/31.. 2 نة الماليَّ ة للبنك للسَّ رعيَّ قابة الشَّ سماع تقرير هيئة الرَّ

3 . ،2016/12/31 فــي  ــة  الُمنتهيَّ ــة  الماليَّ ــنة  السَّ عــن  ــركة  الشَّ حســابات  ــق  مدقِّ تقريــر  قــراءة 
وإقــراره. ومناقشــته 

ــة . 4 والخطَّ  ،2016/12/31 فــي  الُمنتهيــة  ــة  الماليَّ ــنة  السَّ عــن  اإلدارة  مجلــس  بتقريــر  ظــر  النَّ
ــركة. للشَّ ة  المســتقبليَّ

ـــــة وحســاب األربــاح والخسائــــــــر، والتوصيــة بتوزيــع أربــاح . 5 نويَّ ـــة السَّ مناقشــة ومصادقــة الميزانيَّ
نقديــة بنســبة )15%( مــن رأس المــال علــى المســاهمين.

ابقة.. 6 ة السَّ نة الماليَّ ة أعضاء مجلس اإلدارة عن السَّ إبراء ذمَّ

ة الُمقبلة، وتحديد أتعابه.. 7 نة الماليَّ ركة للسَّ ق لحسابات الشَّ إنتخاب مدقِّ

ة إدراجها في جدول األعمال، حسب أحكام القانون.. 8 أي أمور ُأخرى تقترح الهيئة العامَّ

كمــا أوصــى مجلــس اإلدارة للهيئــة العامــة غيــر العاديــة بتوزيــع اســهم مجانيــة بنســبة )20%( مــن 
رأس المــال المدفــوع وذلــك برســملة جــزء مــن األربــاح المــدورة ليرتفــع رأس مــال البنــك مــن )150( 

مليــون دينــار / ســهم الــى )180( مليــون دينــار / ســهم.

وختامــًا نتوجــه الــى اللــه العلــي العظيــم، بالحمــد والثنــاء علــى عطائــه ونعمتــه، ومــا وفقنــا إليــه مــن 
إنجــازات، ونســأله ســبحانه العــون والمســاعدة ودوام التوفيــق، عليــه نتــوكل وبــه نســتعين فيمــا 

نســعى إليــه مــن أهــداف وغايــات.

ويســرنا أن نشــكر مســاهمي البنــك الذيــن شــاركوا ويشــاركوا فــي بنائــه، والعمــالء الكــرام 
علــى ثقتهــم بالبنــك وحرصهــم علــى التعامــل معــه لتعزيــز مكانتــه، كمــا نقــدم الشــكر إلــى إدارتــه 
التنفيذيــة وموظفيــه والعامليــن فيــه الذيــن ال يألــون جهــدًا فــي حســن تســيير أعمالــه وإدارتــه 
ــي علــى اســتمرار  ــك المركــزي األردن ــر والعرفــان للبن ــه، كمــا نقــدم الشــكر والتقدي ــراز مكانت وإب
اهتمامــه بمراعــاة خصوصيــة وطبيعــة عمــل المصــارف اإلســالمية فــي التشــريعات والتعليمــات 

التــي يصدرهــا اليهــا.

وأخيــرًا، وليــس آخــرًا، نذكــر باالعتــزاز والتقديــر دور علمائنــا الفقهــاء األفاضــل لجهودهــم فــي 
التوعيــة إلــى وجــوب التعامــل مــع البنــك، جزاهــم اللــه عنــا خيــر الجــزاء.

ونسأل الله أن يهيئ لنا من أمرنا رشدًا وأن يهدينا سواء السبيل.

مجلس اإلدارة
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مجلس اإلدارة لعام 2016

الملحق األول
متطلبات اإلفصاح في دليل الحاكمية المؤسسية للبنك



الملحق األول 
»متطلبات اإلفصاح في دليل الحاكمية المؤسسية للبنك«

1- مدى االلتزام ببنود دليل الحاكمية:

يســعى البنــك اإلســالمي األردنــي دومــًا لتقديــم أفضــل وأرقــى الخدمــات والمنتجــات المصرفيــة 
الشــريعة  بمبــادىء وأحــكام  تلتــزم  إبتــكار وتطويــر خدمــات جديــدة  علــى  والحــرص  اإلســالمية 
اإلســالمية الغــراء. ولمــا كانــت الحاكميــة المؤسســية توفــر أفضــل القواعــد والنظــم واإلجــراءات 
التــي تعــزز الثقــة فــي البنــك وأنشــطته المختلفــة. فــإن مصرفنــا قــرر تبنــي ممارســات الحاكميــة 
المؤسســية الســليمة واعــداد دليــل الحاكميــة المؤسســية وفقــًا الفضــل الممارســات الدوليــة 
بهــذا الخصــوص واســتنادًا إلــى التعليمــات الصــادرة عــن البنــك المركــزي األردنــي رقــم )2016/64( 
تاريــخ 2016/09/25 المتعلقــة بالحاكميــة المؤسســية للبنــوك اإلســالمية. ومــن الجديــر بالذكــر ان 

البنــك قــام بتاريــخ 2007/12/31 باعــداد دليــل الحاكميــة المؤسســية ألول مــرة.

كما قام البنك بإعداد وتحديث دليل الحاكمية المؤسســية، ونشــره على موقع البنك االلكتروني 
)www.jordanislamicbank.com( لاللتــزام بمــا ورد فيــه، مــن حيــث، مجلــس اإلدارة )التشــكيلة، 
المالءمــة، االجتماعــات، واجبــات اميــن الســر، مهــام المجلــس وواجباتــه، واجبــات االعضــاء والرئيــس، 
حــدود للمســؤولية والمســاءلة واللجــان المنبثقــة عــن المجلــس(، اإلدارة التنفيذيــة العليــا )دور 
الرئيــس التنفيذي/المديــر العــام، المهــام، المالءمــة والمســؤولية(، هيئــة الرقابــة الشــرعية )تعييــن 
الهيئــة، المالءمــة، االســتقاللية، االجتماعــات، المهــام، المســؤوليات وتنظيــم أعمــال الهيئــة(، بيئــة 
الضبــط والرقابــة الداخليــة والشــرعية )أنظمــة الضبــط والرقابــة الداخليــة، دائــرة التدقيــق الداخلـــي، 
دائــرة التدقيــق الشــرعي الداخلـــي، التدقيــق الخارجــي، دائــرة إدارة المخاطــر ودائــرة االمتثــال(، 

العالقــة مــع المســاهمين وحقــوق أصحــاب حســابات االســتثمار المشــترك.

2- العالقة مع المساهمين:

يتــم اتخــاذ جميــع الخطــوات القانونيــة لتشــجيع المســاهمين بمــا فيهــم صغارهــم علــى حضــور 
االجتمــاع العــادي وغيــر العــادي للهيئــة العامــة، للمناقشــة والتصويــت إمــا بشــكل شــخصي أو 
الخارجــي  والمدقــق  الشــرعية  الرقابــة  هيئــة  وأعضــاء  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  ويحضــر  بالوكالــة، 
وممثليــن عــن الجهــات الرقابيــة والرســمية االجتمــاع الســنوي للهيئــة العامــة, بهــدف اإلجابــة عــن 
أي أســئلة قــد ُتطــرح، ويتــم إعــداد محضــر للهيئــة العامــة الطــالع المســاهمين علــى المالحظــات 
التــي تمــت خاللــه والنتائــج التــي تــم التوصــل إليهــا، بمــا فــي ذلــك نتائــج التصويــت واالســئلة التــي 
قــام المســاهمون بطرحهــا والــردود عليهــا وكذلــك دعــوة االجتمــاع للهيئــة وجــدول اعمالهــا ويمكــن 

.)www.jordanislamicbank.com( االطــالع علــى ذلــك مــن خــالل موقــع البنــك االلكترونــي
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٣- حقوق أصحاب حسابات االستثمار المشترك وعالقتهم مع المساهمين:

يعمــل البنــك علــى المحافظــة علــى حقــوق أصحــاب حســابات االســتثمار المشــترك، ســواًء كانــت 
هــذه الحســابات لالســتثمار المطلــق أم لالســتثمار المقيــد بوســائل مختلفــة يمكــن االطــالع عليها 
مــن خــالل وســائل متعــددة كدليــل الحاكميــة المؤسســية و/او التقريــر الســنوي و/او موقــع البنــك 
التــي تنظــم  ايضــًا السياســة  االلكترونــي )www.jordanislamicbank.com( والــذي يتضمــن 

عالقــة أصحــاب حســابات االســتثمار المشــترك بالمســاهمين.

4- أنظمة الضبط والرقابة الداخلية:

أواًل: مســؤولية اإلدارة التنفيذيــة العليــا عــن وضــع أنظمــة ضبــط ورقابــة داخليــة علــى اإلبــالغ 
المالــي فــي البنــك والمحافظــة علــى تلــك األنظمــة:

إن مجلــس إدارة البنــك واإلدارة التنفيذيــة العليــا مســؤولين عــن وضــع أنظمــة وإجــراءات رقابــة 	 
داخليــة قــادرة علــى تحقيــق مــا يلــي:

دقة ونزاهة البيانات المالية والتشغيلية الصادرة عن البنك. -

كفاءة وفعالية أداء العمليات التشغيلية للبنك. -

فعالية إجراءات حماية أصول وممتلكات البنك. -

التوافــق مــع سياســات وإجــراءات العمــل الداخليــة والقوانيــن والتشــريعات والتعليمــات  -
الســارية.

ثانيــًا: ُيقــدم التدقيــق الداخلــي خدمــات توكيديــة وإستشــارية مســتقلة وموضوعيــة لمجلــس إدارة 
ــذي مــن شــأنه  ــق األهــداف المقــررة، وال ــة بهــدف مســاعدتها فــي تحقي ــه التنفيذي البنــك وإدارت

تحســين فعاليــة عمليــات إدارة المخاطــر والرقابــة الداخليــة والتحكــم المؤسســي.

ــة  ــرة التدقيــق الداخلــي علــى تقديــم توكيــد معقــول حــول مــدى كفــاءة وفعالي ــًا: تعمــل دائ ثالث
ــدى البنــك وقدرتهــا علــى تحقيــق مــا يلــي: ــة ل ــة الداخلي أنظمــة الضبــط والرقاب

إن مجلــس إدارة البنــك واإلدارة التنفيذيــة العليــا مســؤولين عــن وضــع أنظمــة وإجــراءات رقابــة 	 
داخليــة قــادرة علــى تحقيــق مــا يلــي:

الدقة واإلعتمادية على البيانات المالية. -

كفاءة العمليات التشغيلية. -

التوافق مع األنظمة والتعليمات والقوانين السارية. -

المحافظة على أصول وممتلكات البنك. -

إستمرارية العمل تحت كافة الظروف. -

التحكــم  - المخاطــر وعمليــات  الداخليــة وإدارة  الضبــط والرقابــة  أنظمــة  تحســين وتطويــر 
المؤسســي.

تحسين وتطوير العمليات والمنتجات بما يحقق أهداف البنك. -

التقرير السنوي الثامن والثالثون
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رابعــًا: يشــمل نطــاق عمــل دائــرة التدقيــق الداخلــي كافــة مراكــز عمــل ونشــاطات وعمليــات البنــك، 
بمــا فــي ذلــك الشــركات التابعــة لــه، وبالشــكل الــذي يمّكنــه مــن تقييــم مــدى مالئمــة وفعاليــة 
أنظمــة الضبــط والرقابــة الداخليــة وعمليــات إدارة المخاطــر والتحكــم المؤسســي وإنجــاز كافــة 
المهــام والمســؤوليات المناطــة بهــا، وباإلضافــة إلــى ذلــك تقــوم دائــرة التدقيــق الداخلــي بعــدة 

مهــام، أهمهــا مــا يلــي:

تنفيذ عمليات التدقيق الدورية إستنادًا إلى أسلوب التدقيق المبني على المخاطر.	 

تنفيــذ أي مهمــات خاصــة أو إستشــارات إســتنادًا إلــى توجيهــات لجنــة التدقيــق المنبثقــة عــن 	 
مجلــس اإلدارة أو الرئيــس التنفيذي/المديــر العــام.

ــة الداخليــة  ــة أنظمــة الضبــط والرقاب ــا بتقييــم مــدى فعالي ــة العلي خامســًا: تقــوم اإلدارة التنفيذي
مــن خــالل مــا يلــي:

ــرة التدقيــق الداخلــي علــى لجنــة التدقيــق المنبثقــة 	  ــر التــي يتــم عرضهــا مــن ِقبــل دائ التقاري
ــات الالزمــة بالخصــوص. ــة بأهــم المالحظــات والتوصي عــن مجلــس اإلدارة فــي إجتماعاتهــا الدوري

إدارة المخاطــر الرئيســية التــي قــد تواجــه البنــك، وذلــك مــن ِقبــل دائــرة إدارة المخاطــر ولجنــة 	 
إدارة المخاطــر المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة.

تطويــر االســتراتيجيات والسياســات والعمــل علــى تطبيقهــا بعــد اعتمادهــا مــن ِقبــل مجلــس 	 
إدارة البنــك.

ــًا، 	  ــه فعلي ــزام ب اعتمــاد الهيــكل التنظيمــي للبنــك مــن مجلــس إدارة البنــك، والتأكــد مــن االلت
وتشــكيل اللجــان وتفويــض الســلطات والصالحيــات.

إعــداد موازنــة ســنوية واعتمادهــا مــن مجلــس إدارة البنــك، ورفــع تقاريــر أداء دوريــة لمجلــس 	 
إدارة البنــك تبيــن االنحــراف فــي األداء الفعلــي عــن المقــدر.

وصف وظيفي ُمفصل للمهام والمسؤوليات لكل وظيفة ونشاط لكل وحدة تنظيمية.	 

تحقيق الرقابة الثنائية لكل نشاط أو عملية.	 

فصل وتحديد الواجبات لتجنب تعارض المصالح وتقليل المخاطر.	 

قيــام مجلــس إدارة البنــك و/أو اللجــان المنبثقــة عنــه، باالطــالع علــى تقاريــر الســلطات الرقابيــة 	 
والتدقيــق الخارجــي والداخلــي ومتابعــة المالحظــات الــواردة فيهــا، والتأكــد مــن قيــام إدارة 

البنــك بتصويبهــا واتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لضمــان عــدم تكرارهــا.

سادســًا: تــرى اإلدارة التنفيذيــة العليــا بــأن أنظمــة الضبــط والرقابــة الداخليــة بتاريــخ إعــداد البيانــات 
ــر مجلــس اإلدارة الســنوي للبنــك ُمحكمــة، كمــا تعمــل اإلدارة علــى  ــة التــي يتضمنهــا تقري المالي

إحــكام أنظمــة الضبــط والرقابــة الداخليــة بإســتمرار.

هذا، ويقر مجلس اإلدارة بكفاية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية والرقابة الشرعية.
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٥- اجتماعات مجلس اإلدارة ومعلومات عن اللجان المنبثقة عن المجلس:
عقد المجلس )6( اجتماعات خالل عام 2016.أ. 
فيما يلي معلومات عن لجان المجلس:ب. 

ملخص المهام تشكيلهاأسماء األعضاء حاليًاالبيان
والمسؤوليات

عدد 
اجتماعاتها 
خالل عام 

2016

لجنة الحاكمية 
المؤسسية

د. حاتم حافظ الحلواني التميمي )الرئيس(
سالم احمد جميل الخزاعلة )نائب الرئيس(

عدنان أحمد يوسف عبد الملك )عضو(

مشكلة استجابة 
لمتطلبات 
الحاكمية 

المؤسسية

التأكد من تطبيق دليل الحاكمية 
1المؤسسية

لجنة التدقيق
ملك فوزي راغب غانم )الرئيس(

حمد عبد الله علي عقاب )نائب الرئيس(
نبيه احمد سالمة الزينات )عضو(

مشكلة قديمًا 
بموجب قانون 

البنوك وتعليمات 
هيئة األوراق 

المالية

التأكد من مدى كفاية التدقيق 
الخارجي والداخلي وأنظمة 

الضبط والرقابة الداخلية ومدى 
التقيد بالتشريعات المالية 
والمحاسبية ذات العالقة

4

لجنة 
التسهيالت 
اإلئتمانية *

عدنان أحمد يوسف عبد الملك )الرئيس(
د. حاتم حافظ الحلواني التميمي )نائب الرئيس(

نور »محمد شاهر« »محمد لطفي« مهايني )عضو(
موسى عبد العزيز محمد شحادة )عضو(

تم تشكيلها من 
السنوات األولى 

لتأسيس البنك

الموافقة على التسهيالت 
المصرفية واتفاقيات التمويل 
واالستثمار ضمن الصالحيات 
المفوضة لها من قبل مجلس 

اإلدارة

5

لجنة الترشيح 
والمكافآت

عيسى حيدر عيسى مراد )الرئيس(
عدنان أحمد يوسف عبد الملك )نائب الرئيس(

ملك فوزي راغب غانم )عضو(

مشكلة استجابة 
لمتطلبات 
الحاكمية 

المؤسسية

تحديد صفة العضو المستقل، 
وتقييم فعالية المجلس 

واللجان المنبثقة عنه، وتوفير 
معلومات حول المواضيع الهامة 

عن البنك ألعضاء المجلس، 
والتأكد من وجود سياسة 

مكافآت كافية

3

لجنة إدارة 
المخاطر

صالح يعقوب محمد حسين )الرئيس(
عدنان عبدالله الحمد البّسام )نائب الرئيس(

هود هاشم أحمد هاشم )عضو(
موسى عبد العزيز محمد شحادة، )عضو(
د. حسين سعيد محمد سعيفان )عضو(

د. حسني عبد العزيز حسين جرادات، )عضو(

مشكلة استجابة 
لمتطلبات 
الحاكمية 

المؤسسية

التأكد من وجود سياسات 
واستراتيجيات إلدارة المخاطر 

واالمتثال
4

لجنة 
المسؤولية 
اإلجتماعية

سالم احمد جميل الخزاعلة )الرئيس(
نور »محمد شاهر« »محمد لطفي« مهايني )نائب الرئيس(

عيسى حيدر عيسى مراد )عضو(
حمد عبد الله علي عقاب )عضو(

موسى عبد العزيز محمد شحادة )عضو(

مشكلة استنادًا 
الهتمام 

مصرفنا بالجانب 
اإلجتماعي

اإلشراف على تنفيذ البنك 
1للمسؤولية اإلجتماعية

لجنة حاكمية 
تكنولوجيا 
المعلومات

هود هاشم أحمد هاشم )الرئيس(
سالم احمد جميل الخزاعلة )نائب الرئيس(

عدنان عبدالله الحمد البّسام )عضو(

مشكلة استجابة 
لتعليمات حاكمية 
وادارة المعلومات 

والتكنولوجيا 
المصاحبة لها

االشراف العام واالطالع على 
سير عمليات وموارد ومشاريع 
تكنولوجيا المعلومات للتأكد 

من كفايتها ومساهمتها 
الفاعلة في تحقيق متطلبات 

واعمال البنك

تم تشكيلها 
بتاريخ 

2016/12/13

* تــم إعــادة تشــكيل اللجنــة بقــرار مــن مجلــس اإلدارة بتاريــخ 2016/10/24 لتتوافــق مــع تعليمــات الحاكميــة الجديــدة الصــادرة عــن البنــك 
المركــزي األردنــي بتاريــخ 2016/9/25، علــى ان يكــون القــرار ســاري المفعــول اعتبــارًا مــن 2017/1/1، وتتشــكل اللجنــة كالتالــي: عدنــان 
أحمــد يوســف عبــد الملــك )الرئيــس(، نــور »محمــد شــاهر« »محمــد لطفــي« مهاينــي )نائــب الرئيــس(، وعضويــة كل مــن: حمــد عبــد اللــه 

علــي عقــاب، عدنــان عبداللــه الحمــد البّســام وهــود هاشــم أحمــد هاشــم.

التقرير السنوي الثامن والثالثون

45



ملخص حضور أعضاء مجلس االدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عنه لالجتماعات خالل عام 2016:	. 
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-113635343عدد االعضاء

-64431150عدد االجتماعات

عدنان أحمد يوسف عبد 
-14-3--5الملك

لم يحضر اجتماعي 
مجلس اإلدارة ولجنة 
التسهيالت االئتمانية 

بتاريخ 2016/4/26

د. حاتم حافظ الحلواني 
--15----6التميمي

----1--64حمد عبـد الله علي عقاب

عدنان عبدالله الحمد 
0----3-5البّسام

لم يحضر اجتماع 
مجلس اإلدارة بتاريخ 
2016/7/27 واجتماع 
لجنة ادارة المخاطر 
بتاريخ 2016/7/26

هود هاشم أحمد 
-0----4-6هاشم

سالم احمد جميل 
-0-11---6الخزاعلة

نور »محمد شاهر« 
--5-1---6»محمد لطفي« مهايني

---21--5عيسى حيدر عيسى مراد
لم يحضر اجتماعي 

مجلس اإلدارة ولجنة 
الترشيح والمكافآت 
بتاريخ 2016/12/13

-----3-64ملك فوزي راغب غانم

-------64نبيه احمد سالمة الزينات

صالح يعقوب محمد 
-----4-5حسين

لم يحضر اجتماع 
مجلس اإلدارة بتاريخ 

2016/12/13

موسى عبد العزيز محمد 
--5-1-4--شحادة

د. حسين سعيد محمد 
------4--سعيفان

د. حسني عبد العزيز 
------4--حسين جرادات
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الصالحيات التي قام مجلس اإلدارة بتفويضها للجان الُمنبثقة عن مجلس اإلدارة:د. 

سية: ة المؤسَّ لجنة الحاكميَّ

مــا  - حديــث عليــه كلَّ ة وإجــراء التَّ ســيَّ ــة المؤسَّ وجيــه واإلشــراف علــى إعــداد دليــل الحاكميَّ التَّ
ليــل. دعــت الحاجــة لذلــك، ومراقبــة تطبيــق هــذا الدَّ

سية. - التأكد من تطبيق دليل الحاكمية المؤسَّ

لجنة إدارة المخاطر:

وصية لمجلس اإلدارة بالموافقة عليها. - مراجعة سياسات إدارة المخاطر والتَّ

)مخاطــر  - مثــل  البنــك،  لهــا  ض  يتعــرَّ التــي  المخاطــر  إدارة  فــي  اإلدارة  مســاعدة مجلــس 
ــيولة(. السُّ مخاطــر  شــغيل،  التَّ مخاطــر  ــوق،  السُّ مخاطــر  االئتمــان، 

التأكــد مــن وجــود أنظمــة مالئمــة إلدارة المخاطــر مثــل نظــام إدارة مخاطــر التشــغيل ونظام  -
التصنيــف االئتمانــي للمتعامليــن، ... إلخ.

ــرف المقابــل،  - ض للمخاطــر علــى مســتوى البلــد، العملــة، واآلجــال، الطَّ عــرُّ مراقبــة حــدود التَّ
ــوق والقطــاع. األداة، السُّ

وصية لمجلس اإلدارة بالموافقة عليها. - دراسة وضع حدود مقبولة للمخاطر والتَّ

ض لها البنك. - متابعة قياس وضبط مراقبة المخاطر التي يتعرَّ

ــات غســل األمــوال  - مراقبــة ومتابعــة تطبيــق سياســة االمتثــال، سياســة مكافحــة عمليَّ
ــة لمصرفنــا، قانــون االمتثــال  جاريَّ ــة والتِّ وتمويــل اإلرهــاب، سياســة العقوبــات االقتصاديَّ

ــة )FATCA(، ... إلــخ. الضريبــي للحســابات األجنبيَّ

لجنة الترشيح والمكافآت:

تحديد األعضاء المستقلين في مجلس اإلدارة استنادًا إلى شروط العضو المستقل. -

ــة العليــا  - نفيذيَّ ــة المجلــس أو اإلدارة التَّ ليــن لالنضمــام إلــى عضويَّ تحديــد األشــخاص المؤهَّ
ة. ــرعيَّ أو هيئــة الرقابــة الشَّ

ة،  - ــرعيَّ قابــة الشَّ نفيذي/المديــر العــام للبنــك، وهيئــة الرَّ ئيــس التَّ تقييــم أداء المجلــس والرَّ
ــا للبنــك والتوصيــة لمجلــس اإلدارة فــي ضــوء ذلــك. ــة الُعلي نفيذيَّ واإلدارة التَّ

ة، المكافآت، ... إلخ. - نويَّ يادة السَّ التوصية لمجلس اإلدارة بمنح جميع العاملين في البنك الزِّ

دقيق: لجنة التَّ

ــق مــن  - حقُّ ــة التَّ ــة للبنـــك قبــــــــــل عرضهــا علــى المجلــس، وبصفــة خاصَّ مراجعــة البيانــات الماليَّ
صــات المطلوبــة. مــدى تطبيــق تعليمــات البنــــك المركــزي بشــأن المخصَّ

ة. - ة ذات األثر الجوهري على البيانات الماليَّ مراجعة القضايا المحاسبيَّ

ة للبنك. - اخليَّ قابة الدَّ بط والرَّ مراجعة أنظمة الضَّ

التقرير السنوي الثامن والثالثون
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ــق الحســابات الخارجــي حــول أنظمــة الضبــط والرقابــة الداخليــة ونظــام  - مراجعــة تقاريــر مدقِّ
المعلومــات والتوصيــة لمجلــس اإلدارة فــي ضــوء ذلــك.

ــق الحســابات الخارجــي، أتعابــه، وأي  - وصيــات للمجلــس بخصــوص تعييــن مدقِّ تقديــم التَّ
عاقــد معــه، باإلضافــة إلــى تقييــم اســتقالليته, آخــذة بعيــن االعتبــار أي  ــق بالتَّ شــروط تتعلَّ

دقيــق. ــة التَّ ــف بهــا خــارج نطــاق عمليَّ أعمــال ُأخــرى كلِّ
ة،  - ــرعيَّ وابــط الشَّ ــق الخارجــي علــى مراجعــة مــدى التــزام البنــك بالضَّ ــد مــن قــدرة المدقِّ أكُّ التَّ

ــد مــن قيامــه  أكُّ عــة معــه، والتَّ ــروط المنصــوص عليهــا فــي رســالة االرتبــاط الموقَّ وضمــن الشُّ
بذلك.

اخلــي وعمــل  - دقيــق الدَّ ــق باألمــور الُمرتبطــة بإجــــراءات التَّ وصيــة للمجلــس فيمــا يتعلَّ التَّ
الخارجــي. ــق  المدقِّ

ة: سهيالت االئتمانيَّ لجنة التَّ
ــة المباشــرة وغيــر المباشــرة والواقعــة  - ســهيالت المصرفيَّ دراســة طلبــات الحصــول علــى التَّ

جنــة، والموافقــة عليهــا. ــات اللَّ ضمــن صالحيَّ
ة: - ة االجتماعيَّ لجنة المسؤوليَّ
ــة الخــاص بالبنــك والتوصيــة لمجلــس اإلدارة بالموافقة  - ة االجتماعيَّ مراجعــة تقريــر المســؤوليَّ

عليه.
ة الخاص بالبنك. - ة االجتماعيَّ قيادة برنامج المسؤوليَّ
ة. - نفيذيَّ ابعة لإلدارة التَّ ة التَّ ة االجتماعيَّ متابعة أعمال لجنة المسؤوليَّ

لجنة حاكمية تكنولوجيا المعلومات:
االشــراف العــام واالطــالع علــى ســير عمليــات ومــوارد ومشــاريع تكنولوجيــا المعلومــات  -

للتأكــد مــن كفايتهــا ومســاهمتها الفاعلــة فــي تحقيــق متطلبــات واعمــال البنــك.

6- اجتماعات هيئة الرقابة الشرعية:
عقدت الهيئة )6( اجتماعات خالل عام 2016.أ. 
ملخص حضور اعضاء هيئة الرقابة الشرعية االجتماعات:ب. 

مالحظاتعدد مرات الحضورأسماء األعضاء حاليًا

أ.د. محمود علي مصلح السرطاوي
-6)الرئيس(

أ.د. عبد الستار عبد الكريم ابو غدة
-6)نائب الرئيس(

د. »محمد خير« محمد سالم العيسى
-6)عضو(

أ.د. عبد الرحمن ابراهيم زيد الكيالني
5)عضو(

اعتذر عن حضور اجتماع رقم )2016/3( 
المنعقد بتاريخ 2016/5/18 لوجوده خارج 

المملكة في زيارة علمية
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٧- دائرة إدارة المخاطر:
ترتبــط دائــرة ادارة المخاطــر حســب الهيــكل التنظيمــي لمصرفنــا بشــكل مباشــر مــع لجنــة أ. 

الرئيــس  ادارة مصرفنــا وبشــكل غيــر مباشــر مــع  المنبثقــة عــن مجلــس  المخاطــر  ادارة 
التنفيذي/المديــر العــام وعلــى النحــو اآلتــي:

مجلس اإلدارة/ لجنة إدارة المخاطر

الرئيس التنفيذي/ المدير العام

مدير دائرة إدارة المخاطر

المساعد اإلداريالمسؤول الثاني لدائرة إدارة المخاطر

قسم إدارة 
مخاطر اإلئتمان

مسؤول إدارة
مخاطر اإلئتمان

موظف إدارة
مخاطر اإلئتمان

قسم إدارة 
مخاطر التشغيل

مسؤول إدارة 
مخاطر التشغيل

موظف إدارة 
مخاطر التشغيل

قسم إدارة 
مخاطر السوق

مسؤول إدارة 
مخاطر السوق

موظف إدارة 
مخاطر السوق

قسم إدارة 
المخاطر األخرى

قسم  الرقابة 
على اإلئتمان

مسؤول إدارة 
المخاطر األخرى

مسؤول الرقابة 
على اإلئتمان

موظف إدارة 
المخاطر األخرى

موظف الرقابة 
على اإلئتمان

تقــوم دائــرة إدارة المخاطــر بتنفيــذ مجموعــة مــن األعمــال والمهــام اليوميــة والدوريــة، مــن ب. 
أبرزهــا:

تحليــل وتقييــم المخاطــر المتعلقــة باألنشــطة المختلفــة لمصرفنــا وإعــداد التقاريــر الدوريــة 	 
الخاصــة بهــا.

إعــداد ومراجعــة السياســات ووثائــق إجــراءات العمــل والضوابــط والحــدود الخاصــة بأنشــطة 	 
ومخاطــر  التشــغيل،  ومخاطــر  الســوق،  ومخاطــر  االئتمــان،  بمخاطــر  العالقــة  ذات  مصرفنــا 
الســيولة، ومخاطــر معــدل العائــد، والمخاطــر األخــرى، واســتخدام الطــرق واألســاليب الحديثــة 

لتقييمهــا وإدارتهــا.
إعــداد مســتويات المخاطــر المقبولــة )Risk Appetite( لجميــع أنشــطة مصرفنــا واعتمادهــا 	 

مــن مجلــس إدارة مصرفنــا ومقارنــة المتحقــق فعــاًل بالمســتويات المعتمــدة مــن مجلــس إدارة 
مصرفنــا بشــكل دوري.

التقرير السنوي الثامن والثالثون
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إعــداد تقريــر التقييــم الذاتــي لكفايــة رأس المــال )ICAAP( واعتمــاده مــن مجلــس إدارة مصرفنا 	 
وإرســاله للبنك المركزي األردني بشــكل ســنوي.

إعداد ســيناريوهات األوضاع الضاغطة )Stress Testing( )بشــكل نصف ســنوي( لمعرفة قدرة 	 
مصرفنــا علــى تحمــل الصدمــات، وذلــك بموجــب تعليمــات الحاكميــة المؤسســية للمصــارف 

اإلســالمية، وتزويــد البنــك المركــزي األردنــي بنتائــج االختبــار.

مراجعــة عمليــة التصنيــف االئتمانــي لمتعاملــي مصرفنــا الممنوحيــن تمويــالت حســب درجــة 	 
مخاطرهــم.

أعمــال الرقابــة علــى االئتمــان والتــي تشــمل مراجعــة التقاريــر االئتمانيــة لمتعاملــي مصرفنــا 	 
قبــل وبعــد اتخــاذ القــرار االئتمانــي للتأكــد مــن اســتكمال شــروط الموافقــات اإلداريــة الخاصــة 

بمنــح التمويــالت.

أهم التطورات على عمليات إدارة المخاطر في عام 2016:	. 

تــم تزويــد الدائــرة بأنظمــة محوســبة مناســبة تســاعد فــي إدارة المخاطــر واألعمــال الموكلــة 	 
للدائــرة بكفــاءة، وتــم بالفعــل فــي بدايــة عــام 2016 تطبيــق نظــام محوســب إلدارة مخاطــر 
التشــغيل، وتــم التعاقــد فــي نهايــة عــام 2016 علــى تزويــد الدائــرة بنظــام جديــد للتصنيــف 
االئتمانــي لمخاطــر المتعامليــن مــن شــركة )Moody’s( وهــي شــركة ذات ســمعة عالميــة فــي 
مجالهــا، وقــد تــم تدريــب الموظفيــن المعنييــن علــى اســتخدام النظــام ومــن المتوقــع أن يبــدأ 

تطبيــق النظــام فــي بدايــة الربــع الثانــي مــن عــام 2017.

تــم تعزيــز كادر دائــرة إدارة المخاطــر بعــدٍد كاٍف مــن الموظفيــن للمســاعدة فــي إنجــاز أعمــال 	 
الدائــرة وتطبيــق األنظمــة الجديــدة.

تم بيان المخاطر لدى البنك في اإليضاح رقم )60( لبيانات البنك المالية لعام 2016.د. 

٨- سياسة المكافآت:

أ- الخاصة بأعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس:

تطبــق أحــكام هــذه السياســة بالحــدود التي ال تتعارض مع األنظمــة النافذة بالبنك والتعليمات 	 
الصــادرة عــن البنــك المركــزي األردنــي وتعليمــات الحاكميــة المؤسســية وقانــون الشــركات 

األردنــي وقانــون وتعليمــات هيئــة األوراق الماليــة.

يشــمل نطــاق العمــل: المكافــآت الســنوية، بــدل التنقــالت، المياومــات للعضــو وال ســيما غيــر 	 
المقيــم، بــدل عضويــة اللجــان.
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ب- الخاصة بأعضاء االدارة التنفيذية العليا وحوافز ومكافآت الموظفين:
تطبــق أحــكام هــذه السياســة بالحــدود التــي ال تتعــارض مــع األنظمــة النافــذة بالبنــك كنظــام 	 

موظفــي البنــك اإلســالمي األردنــي وقانــون العمــل األردنــي رقــم )8( لســنة 1996 وتعديالتــه.
يشــمل نطــاق العمــل: مكافــأة األربــاح، منحــة نهايــة الخدمــة، مكافــأة العمــل الخــاص، الزيــادات 	 

الســنوية وهــي مرتبطــة بتقييــم األداء، مكافــأة نهايــة الخدمــة، مكافــأة معنويــة ومكافــأة عينيــة.
فــي ضــوء نتائــج اعمــال البنــك عــن الســنة المنصرمــة، يتــم دفــع المكافــآت لــإلدارة التنفيذيــة 	 

العليــا كالتالــي: )50%( مــن قيمــة المكافــأة فــي العــام الــذي يقــرر فيــه صــرف المكافــأة و)%50( 
األخــرى تدفــع فــي العــام الــذي يليــه، امــا مكافــآت الموظفيــن فيتــم صرفهــا دفعــة واحــدة دون 

تأجيــل فــي العــام الــذي يقــرر فيــه صــرف المكافــأة.

٩- الشفافية واالفصاح:
يشتمل الملحق الثاني على الهيكل التنظيمي للبنك. أ. 

يقر مجلس إدارة البنك انه مسؤول عن دقة وكفاية البيانات المالية للبنك. ب. 
يشــتمل الملحــق الثانــي علــى المعلومــات المطلوبــة عــن كل عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة  ج. 
)المؤهــالت، الخبــرات، مقــدار المســاهمة فــي رأس مــال البنــك، االســتقاللية، تاريــخ التعييــن، 
اي عضويــات يشــغلها فــي مجالــس إدارات شــركات أخــرى، المكافــآت التــي تــم الحصــول عليهــا 
مــن البنــك والتمويــالت الممنوحــة لهــم مــن البنــك، وأي عمليــات أخــرى تمــت بيــن البنــك 

والعضــو أو األطــراف ذوي العالقــة بــه(.
يشــتمل الملحــق الثانــي علــى المعلومــات المطلوبــة عــن كل عضــو مــن أعضــاء هيئــة الرقابــة  د. 
الشــرعية، وعــن المخصصــات الســنوية التــي حصـــل عليـــها، والمبالــغ التــي دفعــت لــكل منهــم 

كنفقــات ســفر وانتقــال داخــل المملكــة وخارجهــا.
ــا  ــا والمكافــآت التــي حصــل عليهــا أشــخاص اإلدارة العلي ــي علــى المزاي يشــتمل الملحــق الثان هـ. 
ــبالغ التــي  ــيرها، والمـ ــافآت وغـ ــة بالبنــك، كأجــور وأتعــاب ورواتــب ومكـ ذوو الســلطة التنفيذي

ــفر وانتقــال داخــل المملكــة. ــل منهــم كنفقــات سـ دفعــت لكـ
ال يوجــد اســتقاالت بيــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أو أعضــاء هيئــة الرقابــة الشــرعية أو اإلدارة  و. 

التنفيذيــة العليــا خــالل العــام.
ــر مــن  ــن يملكــون نســبة )1%( او اكث يشــتمل الملحــق الثانــي علــى أســماء المســاهمين الذي ز. 

رأس مــال البنــك.
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إقـــــرار

يقر مجلس إدارة البنك اإلسالمي األردني:

لــم يحصــل أي عضــو مــن اعضــاء مجلــس االدارة علــى أي منافــع مــن خــالل عملــه فــي البنــك ولــم 

يفصــح عنهــا، ســواًء كانــت تلــك المنافــع ماديــة أم عينيــة، وســواء كانــت لــه شــخصيًا أو ألي مــن ذوي 

العالقــة بــه، وذلــك عــن الســنة المنصرمــة.
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إقـــــرار
تقر هيئة الرقابة الشرعية للبنك اإلسالمي األردني:

لــم يحصــل أي عضــو مــن اعضــاء هيئــة الرقابــة الشــرعية علــى أي منافــع مــن خــالل عملــه فــي البنــك 
ولــم يفصــح عنهــا، ســواًء كانــت تلــك المنافــع ماديــة أم عينيــة، وســواء كانــت لــه شــخصيًا أو ألي مــن 

ذوي العالقــة بــه، وذلــك عــن الســنة المنصرمة.
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الملحق الثاني
متطلبات اإلفصاح في تعليمات هيئة األوراق المالية

مالحق تقرير 
مجلس اإلدارة لعام 2016



الملحق الثاني 
 »متطلبات اإلفصاح في تعليمات هيئة األوراق المالية« 

1 .

فيما يلي بيان بالمعلومات الخاصة بالشركات التابعة:. 2
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شركة المدارس 
العمرية

ذات 
مسؤولية 

محدودة
حي البركة-ش. 99.47824,930%8.6تعليم

وصفي التل/عّمان

شركة السماحة 
للتمويل واإلستثمار

ذات 
مسؤولية 

محدودة
ش. المدينة 100232,610%12.0تمويل

المنورة/عّمان

شركة تطبيقات 
التقنية للمستقبل

ذات 
مسؤولية 

محدودة
ش. وصفي التل/1001322,900%5.0خدمات

عّمان

شركة سنابل الخير 
لإلستثمارات المالية

ذات 
مسؤولية 

محدودة
مجمع بنك 100124,060%5.0وساطة

اإلسكان/عّمان

يتمثل النشاط الرئيسي للبنك في العمل المصرفي اإلسالمي.أ. 
يوضــح البيــان الموجــود فــي آخــر التقريــر عناويــن كل مــن اإلدارة العامــة والفــروع والمكاتب ب. 

وعــدد موظفــي كل منها.

بلــغ حجــم االســتثمار الرأســمالي للبنــك )ممتلــكات ومعــدات بالصافــي( بنهايــة عــام 2016 ج. 
حوالــي )71.6( مليــون دينــار.
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سعادة السيد/ عدنان أحمد يوسف عبد الملك،
بحريني الجنســـية، رئيـــس مجلـــس االدارة، ممثل 

شـــركة مجموعـــة البركـــة المصرفية/البحرين.
عضو غير تنفيذي وغير مستقل.

رئيس مجلس إدارة من تاريخ 4/2٩/200٧.
عضو مجلس إدارة من تاريخ 2000/10/2٨.

تاريخ الميالد: 1/1/1٩٥٥.

- ماجســـتير إدارة اعمـــال مـــن جامعة 
هال – المملكـــة المتحدة عام 1998.

 1975 عـــام  المصرفـــي  بالعمـــل  التحـــق 
فـــي  االمريكيـــة، وعمـــل  البنـــوك  فـــي 
 )ABCِ( المؤسســـة العربيـــة المصرفيـــة 
كنائـــب رئيس تنفيـــذي ورئيـــس مجلس 
إدارة بنك المؤسســـة العربية المصرفية 
االسالمية، وفي عام 2000 أصبح رئيسًا 
المصرفيـــة،  البركـــة  لمجموعـــة  تنفيذيـــًا 
وفـــي عـــام 2002، أصبـــح رئيســـًا تنفيذيًا 
وفـــي  اإلســـالمي.  البحريـــن  لبنـــك 
2004/8/1 عـــاد رئيســـًا تنفيذيًا لمجموعة 
البركـــة المصرفيـــة، رئيـــس ونائب رئيس 
وعضـــو مجلـــس إدارة لعـــدد مـــن البنوك 
التابعـــة لمجموعة البركـــة المصرفية في 
عـــدد من الدول، حاصل علـــى العديد من 

واالوســـمة. الجوائز 

معالي الدكتور/ حاتم حافظ الحلواني التميمي،
أردني الجنسية، نائب رئيس مجلس االدارة.

عضو غير تنفيذي ومستقل.
نائب رئيس مجلس إدارة من تاريخ 4/2٨/201٥.

عضو مجلس إدارة من تاريخ 4/2٨/201٥.
تاريخ الميالد: ٧/2/1٩4٨.

الصناعيـــة  االدارة  فـــي  دكتـــوراة   -
وادارة الطاقـــة – جامعـــة ســـتيرلنغ – 

.2001 عـــام  ســـكوتلندا 

- بكالوريـــوس هندســـة ميكانيـــك – 
مصـــر عـــام 1971.

وزير ســـابق للصناعة والتجـــارة والتموين، 
وتكنولوجيـــا  لالتصـــاالت  ســـابق  وزيـــر 
المعلومـــات، وزير ســـابق للميـــاه والري، 
رئيـــس وعضو مجلس إدارة ســـابق لعدد 

الشـــركات. من 

سعادة السيد/ حمد عبد الله علي عقاب،
بحرينـــي الجنســـية، عضـــو مجلـــس إدارة، ممثـــل 

المصرفية/البحريـــن. البركـــة  مجموعـــة  شـــركة 
عضو غير تنفيذي وغير مستقل.

عضو مجلس إدارة من تاريخ 4/2٩/200٧.
تاريخ الميالد: 1٩٧0/1/1.

جامعـــة   – محاســـبة  بكالوريـــوس   -
.1993 عـــام  البحريـــن 

 )CPA( محاســـب قانونـــي معتمـــد -
عـــام 1996.

معتمـــد  عالمـــي  إداري  محاســـب   -
.2012 عـــام   )CGMA(

مجـــال  فـــي  متنوعـــة  مصرفيـــة  خبـــرة 
التدقيـــق الداخلـــي والخارجـــي والرقابـــة 
الماليـــة وهـــو حاليًا نائب رئيـــس تنفيذي 
ورئيـــس اإلدارة الماليـــة فـــي مجموعـــة 
البركـــة المصرفيـــة، وعضو مجلـــس إدارة 
فـــي عدد مـــن البنوك التابعـــة لمجموعة 
مجلـــس  ورئيـــس  المصرفيـــة،  البركـــة 
معايير المحاســـبة والمراجعة التابع لهيئة 
للمؤسســـات  والمراجعـــة  المحاســـبة 
.)AAOIFI( الماليـــة اإلســـالمية/البحرين

سعادة السيد/ عدنان عبدالله الحمد البّسام،
بحرينـــي الجنســـية، عضـــو مجلـــس إدارة، ممثـــل 

المصرفية/البحريـــن. البركـــة  مجموعـــة  شـــركة 
عضو غير تنفيذي وغير مستقل.

عضو مجلس إدارة من تاريخ 2011/4/26.
تاريخ الميالد: 10/12/1٩6٨.

التركيـــز  - شـــهادة أعمـــال حـــرة مـــع 
علـــى المحاســـبة مـــن جامعـــة جنوب 
واليـــة اوريجـــون – أمريكا عـــام 1994.

 )CPA( محاســـب قانونـــي معتمـــد -
عـــام 1999.

عمـــل فـــي مجـــال المحاســـبة والتدقيق، 
وهـــو حاليـــًا عضـــو منتـــدب فـــي شـــركة 
ورئيس/عضـــو  لإلســـتثمار،  البّســـام 
مجلـــس إدارة  فـــي عدد من الشـــركات، 
مـــن  عـــدد  فـــي  إدارة  مجلـــس  وعضـــو 
البركـــة  لمجموعـــة  التابعـــة  البنـــوك 

المصرفيـــة.
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سعادة السيد/ هود هاشم أحمد هاشم،
بحرينـــي الجنســـية، عضـــو مجلـــس إدارة، ممثـــل 

المصرفية/البحريـــن. البركـــة  مجموعـــة  شـــركة 
عضو غير تنفيذي وغير مستقل.

عضو مجلس إدارة من تاريخ 2011/4/26.
تاريخ الميالد: 1٥/1٩6٥/٥.

 – األعمـــال  إدارة  فـــي  ماجســـتير   -
.2005 عـــام  بريطانيـــا 

- بكالوريـــوس فـــي علم وهندســـة 
الكمبيوتـــر عـــام 1989 – الســـعودية.

 )CIPM( مدير مشـــاريع دولي مجاز -
عام 2008.

ألنظمـــة  ومعتمـــد  مجـــاز  مدقـــق   -
.2006 عـــام   )CISA( المعلومـــات 

عمـــل في مجـــال إدارة تقنية المعلومات 

وتحليـــل النظم، وهـــو حاليًا مستشـــار– 

إدارة تقنيـــة المعلومـــات فـــي مجموعـــة 

البركـــة المصرفيـــة وعضـــو مجلـــس إدارة 

فـــي عدد مـــن البنوك التابعـــة لمجموعة 

المصرفية. البركـــة 

معالي االستاذ/ سالم احمد جميل الخزاعلة،
أردني الجنسية، عضو مجلس إدارة.

عضو غير تنفيذي ومستقل
عضو مجلس إدارة من تاريخ 4/2٨/201٥.

تاريخ الميالد: 2/1/1٩6٣.

- ماجســـتير في الفلسفة – الجامعة 
االردنية عام 1992.

الدراســـات  فـــي  عالـــي  دبلـــوم   -
الفلســـفية – الجامعـــة االردنيـــة عام 

.1987

 – القانـــون  فـــي  بكالوريـــوس   -
.1985 عـــام  االردنيـــة  الجامعـــة 

القانونيـــة،  للشـــؤون  ســـابق  وزيـــر 

وزيـــر  والتجـــارة،  للصناعـــة  ســـابق  وزيـــر 

ســـابق لتطويـــر القطـــاع العـــام، رئيـــس 

آخـــر  وعـــدد  ســـابقًا،  المحاســـبة  ديـــوان 

العـــام  القطاعيـــن  المناصـــب فـــي  مـــن 

والخـــاص.

ســـعادة الســـيد/ نـــور »محمـــد شـــاهر« »محمـــد 
مهاينـــي، لطفـــي« 

أردني الجنسية، عضو مجلس إدارة.
عضو غير تنفيذي ومستقل

عضو مجلس إدارة من تاريخ 2011/4/26.
تاريخ الميالد: 1٩٥6/1/1.

الدراســـات  فـــي  بكالويـــوس   -
الجامعـــة  مـــن  والعربيـــة  اإلســـالمية 
واشـــنطن.  - المفتوحـــة  األمريكيـــة 

- درس فـــي كلية الهندســـة المدنية 
- جامعة دمشـــق.

- دبلوم محاسبة عام 1981.

مجلـــس  وعضـــو  ورئيـــس  أعمـــال  رجـــل 

مـــن  عـــدد  فـــي  مديريـــن  إدارة/هيئـــة 

الشـــركات.

سعادة السيد/ عيسى حيدر عيسى مراد،
أردني الجنسية، عضو مجلس إدارة.

عضو غير تنفيذي ومستقل
عضو مجلس إدارة من تاريخ 4/2٨/201٥.

تاريخ الميالد: 1٩64/6/2٣.

- بكالوريـــوس اقتصـــاد – ادارة اعمال 
ومحاســـبة - الجامعـــة االردنيـــة عـــام 

.1985

عضـــو مجلـــس األعيـــان األردنـــي، رئيس 

غرفـــة تجارة عمان، رئيس وعضو عدد من 

المؤسســـات االقتصاديـــة واالجتماعيـــة، 

عضو مجلـــس إدارة/هيئـــة مديرين حالي 

وســـابق لعدد من الشـــركات.
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سعادة الفاضلة/ ملك فوزي راغب غانم،
أردني الجنسية، عضو مجلس إدارة.

عضو غير تنفيذي ومستقل
عضو مجلس إدارة من تاريخ 4/2٨/201٥.

تاريخ الميالد: 1٩٥4/10/2٨.

- ماجســـتير في البنوك والتمويل – 
عام 1987. ايطاليا 

الجامعـــة   – محاســـبة  بكالوريـــوس   -
.1976 عـــام  االردنيـــة 

اعـــداد  لجنـــة  فـــي  ســـابقة  مستشـــارة 
وتحكـــم  تنظـــم  التـــي  التعليمـــات 
الصكـــوك، خبيـــرة ســـابقة فـــي صندوق 
النقـــد الدولـــي، خبيـــرة تدريـــب، عملـــت 
ســـابقًا فـــي البنـــك المركـــزي االردنـــي 
مدير لدائـــرة الرقابة علـــى البنوك، عضو 
مجلس ادارة لشـــركة التأمين االسالمية 

ســـابقًا.

سعادة الدكتور/ نبيه احمد سالمة الزينات،
أردني الجنسية، عضو مجلس إدارة.

عضو غير تنفيذي ومستقل
عضو مجلس إدارة من تاريخ 4/2٨/201٥.

تاريخ الميالد: ٧/1٩46/11.

- دكتـــوراة فـــي االقتصـــاد – معهـــد 
 – العربيـــة  والدراســـات  البحـــوث 

.2002 عـــام  القاهـــرة 

وادارة  تقييـــم  فـــي  برنامـــج   -
عـــام  جامعـــة هارفـــرد   – االســـتثمار 

.1 9 8 8

- ماجســـتير في االقتصاد – الجامعة 
عام 1982. االردنية 

 – االقتصـــاد  فـــي  بكالوريـــوس   -
.1969 عـــام  االردنيـــة  الجامعـــة 

االردنيـــة  المؤسســـة  عـــام  مديـــر 
مجلـــس  رئيـــس  ســـابقًا،  لالســـتثمار 
إدارة شـــركة البوتـــاس العربيـــة ســـابقًا، 
رئيـــس وعضـــو مجلـــس ادارة عـــدد مـــن 
الشـــركات الصناعيـــة والماليـــة والخدمية 

العامـــة. والمؤسســـات 

سعادة السيد/ صالح يعقوب محمد حسين،
أردني الجنسية، عضو مجلس إدارة.

عضو غير تنفيذي ومستقل
عضو مجلس إدارة من تاريخ 4/2٨/201٥.

تاريخ الميالد: 6/2٥/1٩4٩.

- دبلـــوم التخصـــص فـــي الدراســـات 
العليـــا فـــي الماليـــة واالقتصـــاد عام 
 – الســـوربون  جامعـــة  مـــن   1977

باريـــس.

- دبلـــوم المعهـــد الدولـــي لـــإلدارة 
العامـــة فـــي الماليـــة واالقتصاد عام 

1977 – باريـــس.

- بكالوريـــوس اقتصـــاد واحصـــاء عام 
1970 – الجامعـــة االردنيـــة.

نائـــب محافـــظ البنـــك المركـــزي األردني 
ســـابقًا، مدير مركز ايـــداع االوراق المالية 
ســـابقًا، مستشـــار ســـابق لهيئة االوراق 
الماليـــة وصنـــدوق النقد الدولـــي، عضو 
مؤسســـة  ادارة  مجلـــس  فـــي  ســـابق 
تنفيـــذي  مديـــر  االجتماعـــي،  الضمـــان 
ســـابق في البنـــك اإلســـالمي للتنمية-
ادارة/ مجلـــس  وعضـــو  رئيـــس  جـــدة، 
الشـــركات  مـــن  عـــدد  مديريـــن  هيئـــة 

والمؤسســـات.
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فيما يلي أسماء أعضاء هيئة الرقابة الشرعية ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم:ب. 

الخبرة العمليةالمؤهل العلميأسماء اعضاء هيئة الرقابة الشرعية

ســـماحة األســـتاذ الدكتور محمود علي مصلح 
السرطاوي.

رئيس هيئة الرقابة الشرعية.
رئيس هيئة من تاريخ 26/201٥/٥.
عضو هيئة من تاريخ 4/26/200٥.

تاريخ الميالد: 22/1٩4٣/٩.

- الدكتـــوراة في )الفقه المقارن( 
مـــن جامعة االزهر عام 1976.

- ماجســـتير الفقـــه المقـــارن من 
جامعـــة االزهر عـــام 1972.

الشـــريعة  فـــي  بكالوريـــوس   -
االســـالمية مـــن جامعـــة االزهـــر 

.1967 عـــام 

الجامعـــة   – المقـــارن  الفقـــه  اســـتاذ 
مـــن  عـــدد  فـــي  محاضـــر  االردنيـــة، 
الجامعـــات، عضـــو في هيئـــة الرقابة 
الشرعية لشـــركة التأمين االسالمية 
ونقابة المهندســـين األردنيين، عضو 
اللجـــان، مستشـــار  مـــن  عـــدد  فـــي 
اإلســـالمية  التربيـــة  كتـــب  لتأليـــف 
فـــي وزارة التربيـــة والتعليـــم، حصل 
علـــى وســـام الحســـين المميـــز من 
الدرجـــة األولى في خدمة اإلســـالم 

والدعـــوة اإلســـالمية.

ســـماحة األســـتاذ الدكتـــور عبـــد الســـتار عبد 
الكريـــم ابـــو غدة.

نائب رئيس هيئة الرقابة الشرعية.
نائب رئيس هيئة من تاريخ 26/201٥/٥.

عضو هيئة من تاريخ 2٧/٩/1٩٩4.
تاريخ الميالد: 1٩40/1/2٨.

الشـــريعة  فـــي  الدكتـــوراة   -
االســـالمية )الفقـــه المقارن( من 

.1975 عـــام  االزهـــر  جامعـــة 
- ماجســـتير فـــي علـــوم الحديث 

مـــن جامعـــة االزهر عـــام 1967.
- ماجســـتير فـــي الشـــريعة مـــن 

جامعـــة االزهـــر عـــام 1966.
- ليســـانس حقـــوق مـــن جامعـــة 

عـــام 1965. دمشـــق 
- ليســـانس فـــي الشـــريعة مـــن 

جامعـــة دمشـــق عـــام 1964.

مستشـــار ومدير التطويـــر والبحوث 
ورئيـــس الهيئـــة الشـــرعية لمجموعة 
مجمـــع  عضـــو  المصرفيـــة،  البركـــة 
الفقـــه االســـالمي الدولـــي بجـــدة، 
العالميـــة  الشـــرعية  الهيئـــة  عضـــو 
المعاييـــر  مجلـــس  عضـــو  للـــزكاة، 
بهيئـــة  الشـــرعي  المجلـــس  وعضـــو 
المحاســـبة والمراجعة للمؤسســـات 
الماليـــة االســـالمية، لـــه العديـــد من 

والكتـــب. المؤلفـــات 

ســـماحة الدكتور »محمـــد خير« محمد ســـالم 
. لعيسى ا

تاريـــخ  مـــن  الشـــرعية  الرقابـــة  هيئـــة  عضـــو 
.2012 /4 /2٥

تاريخ الميالد: ٨/4/1٩٥٧.

- دكتوراة تفســـير وعلوم القرآن 
من جامعـــة ام درمان عام 1999.

وعلـــوم  تفســـير-  ماجســـتير   -
القـــرآن من الجامعـــة االردنية عام 

.1990
- بكالوريـــوس دعوة واصول دين 
الجامعة االســـالمية في المدينة 

المنورة عام 1979.

عضـــو مجلـــس اإلفتـــاء األردني منذ 
ســـابق  مفتـــي  ســـنوات،  ثمانـــي 
لألمـــن العام، مرشـــد ديني ومحاضر 
ســـابقًا،  الملكيـــة  الشـــرطة  لكليـــة 
الجامعـــات  مـــن  عـــدد  فـــي  محاضـــر 
ولـــه العديـــد مـــن الكتـــب واألبحـــاث، 
عضو هيئة الرقابة الشـــرعية لشـــركة 
تأميـــن إســـالمية )البركـــة للتكافـــل( 

. بقًا سا

الرحمـــن  عبـــد  الدكتـــور  األســـتاذ  ســـماحة 
الكيالنـــي. زيـــد  ابراهيـــم 

تاريـــخ  مـــن  الشـــرعية  الرقابـــة  هيئـــة  عضـــو 
.201٥ /4 /2٨

تاريخ الميالد: 14/٨/1٩٧0.

- دكتـــوراة الفقـــه واصولـــه مـــن 
.1996 عـــام  االردنيـــة  الجامعـــة 

- ماجســـتير الفقـــه واصولـــه من 
الجامعـــة االردنيـــة عـــام 1993.

- بكالوريـــوس الفقه واصوله من 
الجامعة االردنية عام 1990.

 – واصولـــه  الفقـــه  بقســـم  اســـتاذ 
الجامعة االردنيـــة، خبير بمجمع الفقه 
هيئـــة  عضـــو  الدولـــي،  االســـالمي 
الرقابـــة الشـــرعية المركزية للصكوك 
علمـــاء  رابطـــة  رئيـــس  االســـالمية، 
ومـــدرس  ورئيـــس  عضـــو  األردن، 
ســـابق فـــي عدد مـــن المؤسســـات 
والجامعـــات، لـــه العديد مـــن االبحاث 

والكتـــب.

60



فيمــا يلــي أســماء ورتــب أشــخاص اإلدارة العليــا ذوي الســلطة التنفيذيــة ونبــذة تعريفيــة عــن ج. 
كل واحــد منهــم:

أسماء أشخاص اإلدارة 
الخبرة العمليةالمؤهل العلميالعليا

محمد  العزيز  عبد  موسى  السيد/ 
شحادة.

الرئيس التنفيذي - المدير العام.
تاريخ الميالد: 1941/12/12.

فرانسيسكو  سان  جامعة  من  أعمال  إدارة  ماجستير   -
بالواليات المتحدة األمريكية عام 1979.

- بكالوريوس تجارة من جامعة بيروت العربية عام 1969.

التحق بالعمل المصرفي في عـام 1961، وهو 
حاليًا مدير عام البنك اإلسالمي األردني، وهو 
رئيس وعضو مجلس إدارة عدد من الشركات 
واستثمارية  وتجارية  صناعية  المساهمة، 
عدد  في  وعضو  وبنوك،  وتأمين  وتعليمية 
من الجمعيات واللجان والمنتديات اإلقتصادية 

واإلجتماعية.

رشيد  محمود  ماجد«  »محمد  السيد/ 
عالن.

نائب مدير عام.
تاريخ الميالد: 1953/2/24.

- بكالوريوس إدارة أعمال، جامعة بيروت العربية عام 1986.
- دبلوم علوم مالية ومصرفية، معهد الدراسات المصرفية 

– عمان عام 1978.

التحق بالعمل المصرفي في عام 1974، وفي 
عام 1980 التحق بالبنك، ويشغل حاليًا منصب 
نائب مدير عام، وهو عضو مجلس إدارة إحدى 

الشركات.

الدكتور/ حسين سعيد محمد سعيفان.
نائب مدير عام.

تاريخ الميالد: 1963/11/26.

- دكتوراة مصارف إسالمية عام 2006.
عام  إسالمية  مصارف  ومصرفية/  مالية  علوم  ماجستير   -

.1994
- بكالوريوس محاسبة/ إقتصاد وإحصاء عام 1985.

التحق بالبنك عام 1987، ويشغل حاليًا منصب 
نائب مدير عام، وهو عضو مجلس إدارة/ هيئة 

مديرين في أكثر من شركة.

السيد/ نعيم محمد نجم الخموس.
مساعد مدير عام.

تاريخ الميالد: 1965/2/27.

- ماجستير ادارة اعمال عام 2014.
- بكالوريوس هندسة حاسوب عام 1990.

عمل في البنك سابقًا لمدة 8 سنوات، ومن 
ومصرف  إستشارات  شركة  في  عمل  ثم 
عاد   2009 عام  وفي  السعودية،  الراجحي/ 
منصب  حاليًا  يشغل  وهو  بالبنك،  والتحق 
مديرين  هيئة  عضو  وهو  عام،  مدير  مساعد 

في أكثر من شركة.

حسين  العزيز  عبد  حسني  الدكتور/ 
جرادات.

مدير تنفيذي.
تاريخ الميالد: 1957/2/15.

- دكتوراة مصارف إسالمية عام 2009.
- ماجستير مصارف إسالمية عام 1995.

- بكالوريوس إقتصاد عام 1979.

عمل في مؤسسات إستثمارية وإستشارية، 
والتحق بالبنك عام 1987، ويشغل حاليًا وظيفة 
مدير تنفيذي دائرة إدارة المخاطر، وهو عضو 

هيئة مديرين إحدى الشركات.

»محمد  فهمي«  »محمد  الدكتور/ 
خليل« فهمي الجعبري.

مدير تنفيذي.
تاريخ الميالد: 1964/10/16.

- دكتوراة مصارف إسالمية عام 2016.
- ماجستير إدارة أعمال )MBA( عام 2011.

- بكالوريوس علوم مالية ومصرفية عام 2007.
- دبلوم علوم مالية ومصرفية عام 1985.

- شهادة المحاسب القانوني اإلسالمي )CIPA( عام 2009.
- مدقق أنظمة رقابة معتمد )CICA( عام 2008.
- مصمم أنظمة رقابة معتمد )CCS( عام 2008.

حاليًا  ويشغل   ،1988 عام  في  بالبنك  التحق 
وهو  الداخلي،  التدقيق  دائرة  مدير  وظيفة 

عضو مجلس إدارة في أكثر من شركة.

أبو  أحمد  عبدالله  الحميد  عبد  الدكتور/ 
صقري.

مدير تنفيذي.
تاريخ الميالد: 1963/10/6.

- دكتوراة مصارف إسالمية عام 2010.
- ماجستير مصارف إسالمية عام 2001.

- بكالوريوس محاسبة وإقتصاد عام 1986.
- محاسب قانوني معتمد )JCPA( عام 2005.

بدأ عمله المصرفي عام 1988، والتحق بالبنك 
مدير  وظيفة  حاليًا  ويشغل   ،1992 عام  في 
مجلس/  عضو  وهو  المالية،  الدائرة  تنفيذي 

هيئة مديرين في أكثر من شركة.

صادق  صدقي  فواز«  »محمد  السيد/ 
اإلمام.

مدير تنفيذي.
تاريخ الميالد: 1965/12/15.

- ماجستير إدارة أعمال البنوك والتمويل عام 2006.
- بكالوريوس محاسبة عام 1985 - أمريكا.

بدأ عمله المصرفي عام 1985، والتحق بالبنك 
 17 لمدة  فروعه  في  وعمل   1995 عام  في 
عامًا، ومن ثم عمل لدى مصرف الوحدة/ليبيا، 
ويشغل  بالبنك  والتحق  عاد   2012 عام  وفي 
الخزينة  دائرة  تنفيذي  مدير  وظيفة  حاليًا 
والمؤسسات المالية، وهو عضو مجلس إدارة 

إحدى الشركات.

التقرير السنوي الثامن والثالثون
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أسماء أشخاص اإلدارة 
الخبرة العمليةالمؤهل العلميالعليا

الدكتور/ عبدالله عطية عبدالله عطية.
تاريخ الميالد: 1969/5/21.

- دكتوراة مصارف إسالمية عام 2015.
- ماجستير ادارة اعمال في التمويل والمصارف عام 2007.

- بكالوريوس علوم مالية ومصرفية عام 2005.
- دبلوم دراسات مصرفية ومالية اسالمية عام 2002.

- دبلوم علوم مالية ومصرفية عام 1989.
- شهادة متخصص معتمد في الرقابة الداخلية )CICS( عام 

.2014

مدير  حاليًا  ويشغل   ،1993 عام  بالبنك  التحق 
دائرة الرقابة الداخلية.

ابو  محمد  اسماعيل  رأفت  السيد/ 
عفيفة.

تاريخ الميالد: 1979/6/27.

- ماجستير علم حاسوب عام 2005.
- بكالوريوس علم حاسوب عام 2002.

- شهادة مقيم ضوابط امنية معتمد )ISA( عام 2015.
- شهادة مدقق أمن معلومات معتمد )CIISA( عام 2006.

عمل سابقًا في قطاع المصارف داخل األردن 
ويشغل   ،2008 عام  بالبنك  والتحق  وخارجه، 

حاليًا مدير دائرة امن المعلومات.

السيد/ منصور محمود محمد عقل.
تاريخ الميالد: 1966/9/10.

- بكالوريوس محاسبة عام1999.
- دبلوم محاسبة عام 1987.

- شهادة المصرفي االسالمي المعتمد )CIB( عام 2011.

مدير  حاليًا  ويشغل   ،1989 عام  بالبنك  التحق 
دائرة العمليات الخارجية.

السيد/ زياد فريد محمد ابو زياد.
تاريخ الميالد: 1968/3/3.

- ماجستير مصارف اسالمية عام 2005.
- بكالوريوس محاسبة عام 1992.

- مكافحة غسل األموال )CAMS( عام 2008.
- شهادة محاسب قانوني عربي عام 1997.

غزالة،  ابو  طالل  شركة  في  سابقًا  عمل 
والتحق بالبنك عام 1995، ويشغل حاليًا مدير 
هيئة  مجلس/  عضو  وهو  االمتثال،  دائرة 

مديرين في أكثر من شركة.

السيد/ مهدي ذيب محمد الخليلي.
- دبلوم عام 1984.تاريخ الميالد: 1965/2/17.

 1979 عام  وفي   ،1977 عام  في  عمله  بدأ  
التحق بالبنك، وكان يشغل مدير وحدة عالقات 
بتاريخ  البنك  من  استقالته  قبل  المساهمين 

.2016/2/16

السيد/ خليل ربحي خليل البيك
تاريخ الميالد: 1965/10/15.

- ماجستير مصارف اسالمية عام 2008.
- بكالوريوس مالية ومصرفية عام 2003.

 )CIBA( شهادة المحاسب القانوني االسالمي المعتمد -
عام 2009.

مدير  حاليًا  ويشغل   ،1990 عام  بالبنك  التحق 
من  اعتبارًا  المساهمين  عالقات  وحدة 

.2016/2/17

السيد/ رائد صبحي محمد عطا.
تاريخ الميالد: 1973/9/23.

- ماجستير مصارف اسالمية عام 2008.
- بكالوريوس محاسبة عام 1995.

- شهادة المصرفي االسالمي المعتمد )CIB( عام 2010.

مدير  حاليًا  ويشغل   ،1995 عام  بالبنك  التحق 
دائرة العمليات المركزية )المحلية(.

الدكتور/ علي محمد احمد ابو العز.
تاريخ الميالد: 1979/10/22.

- دكتوراة فقه واصوله عام 2010.
- ماجستير في الدراسات الفقهية والقانونية عام 2006.

- بكالوريوس تخصص فقه واصوله عام 2001.
- دبلوم التمويل اإلسالمي صادر عن )CIMA( عام 2016.

المالية  في  التنفيذي  المهني  الماجستير  شهادة   -
اإلسالمية عام 2015.

- شهادة المحاسب القانوني اإلسالمي )CIPA( عام 2013.
- شهادة المصرفي االسالمي المعتمد )CIB( عام 2011.
- شهادة المراقب والمدقق الشرعي )CSAA( عام 2010.

مدير  حاليًا  ويشغل   ،2009 عام  بالبنك  التحق 
سر  وامين  الداخلي  الشرعي  التدقيق  دائرة 

هيئة الرقابة الشرعية.

األستاذ/ محمد جبر حسن متعب.
- بكالوريوس حقوق عام 1994.تاريخ الميالد: 1967/2/5.

بدأ مزاولة مهنة المحاماة منذ عام 1995، وهو 
 2011 عام  ودولي، وفي  محلي  تحكيم  خبير 

أصبح المستشار القانوني للبنك.

السيد/ فادي علي شحادة عبد الرحيم.
حاليًا - دبلوم سكرتاريا وإدارة مكاتب عام 1998.تاريخ الميالد:1978/6/1 . ويشغل   ،1999 عام  في  بالبنك  التحق 

وظيفة أمين سر مجلس إدارة البنك.
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نبذة تعريفية عن المستشار القانوني للبنك:د. 

الخبرة العمليةالمؤهل العلمياالســـــــــم

األستاذ/ محمد جبر حسن متعب.
- بكالوريوس حقوق عام 1994.تاريخ الميالد: 1967/2/5.

بدأ مزاولة مهنة المحاماة منذ عام 1995، وهو 
 2011 عام  ودولي، وفي  محلي  تحكيم  خبير 

أصبح المستشار القانوني للبنك.

فيما يلي بيان بأسماء المساهمين الذين يملكون ما نسبته 1% فأكثر:. 4

االســـــــــم

نهاية عام 2015نهاية عام 2016
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شركة مجموعة البركة 
-66.00599,007,500%-66.00599,007,500%المصرفية/البحرين

المؤسسة العامة للضمان 
-7,189,035%4.792-5.0017,501,733%االجتماعي

حسين بن محسن بن حسين 
-3,174,987%2.116-2.1173,174,987%الحارثي 

-1,991,127%1.327-1.3271,991,127%هاني مسعود درويش احمد

-1,902,433%1.268-1.2681,902,433%صندوق الحج

ــى . ٥ ــي 201٥ و 2016، عل ــة عام ــي األردن بنهاي ــارف ف ــال المص ــن أعم ــك م ــة البن ــت حص كان
ــي: النحــو التال

نهاية عام البند
2016

نهاية عام 
2015

8.8%9.3%مجموع الموجودات لدى مصرفنا/ مجموع موجودات البنوك

11.5%12.2%مجموع أرصدة األوعية اإلدخارية لدى مصرفنا/ مجموع ودائع العمالء لدى البنوك

14.9%14.2%مجموع أرصدة التمويل واإلستثمار لدى مصرفنا/ مجموع التسهيالت االئتمانية المباشرة للبنوك

ــًا( يشــكلون . 6 ــًا وخارجي ال يوجــد اعتمــاد علــى مورديــن محدديــن و/أو عمــالء رئيســيين )محلي
ــرادات. ــات أو اإلي ــي المشــتريات و/أو المبيع ــر مــن إجمال )10%( فأكث

ــراع أو . ٧ ــراءة اخت ــى أي ب ــل عل ــم يحص ــازات، ول ــة أو امتي ــة حكومي ــأي حماي ــك ب ــع البن ال يتمت
ــاز. حقــوق امتي

لــم يصــدر عــن الحكومــة أو المنظمــات الدوليــة أو غيرهــا قــرارات لهــا أثــر مــادي علــى عمــل . ٨
البنــك أو منتجاتــه أو قدرتــه التنافســية.
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هــذا، وتجــدر اإلشــارة إلــى أن البنــك اإلســالمي األردنــي حصــل فــي عــام 2016 علــى عــدد مــن 
الدوليــة، فمثــاًل: التصنيــف  مــن مؤسســات  العديــد  مــن  المتميــزة  التصنيفــات 

 	Standard & Poor’s
 	Fitch Rating
 	Capital Intelligence
 	:)IIRA( الوكالة اإلسالمية الدولة للتصـنيف

للعملـة  -  »  BBB- / A-3  / مســــتقر  و»  األجنبيــــــــة،  للعمــــــــالت   »  BB+ / A-3  / مســــتقر   «
المحلـي، المسـتوى  علـى   »  A+)jo( / A1)jo( و» مسـتقر  الدولـي،  المسـتوى  علـى   المحليـة 
وSQR( AA( للجودة الشرعية، وبما يفيد التزام البنك بامتياز بتطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية 
االلتـزام  أعلـى درجـات  بنـك إسـالمي فـي األردن ملتـزم بتطبيـق  فـي معامالتـه، كأول وأكبـر 

بالنواحـي الشـرعية.
كمــا حصــل البنــك أيضــًا علــى عــدد مــن الجوائــز العالميــة وشــهادات التقديــر خــالل عــام 2016 مــن عــدة 

جهــات عالميــة، ومــن أبرزهــا:
جائزتين من مجموعة البركة المصرفية في مجال المسؤولية االجتماعية:	 

جائزة بطل اهداف البركة لعام 2016. -
جائزة افضل مساهم في قطاع التعليم لعام 2016. -
جائــزة المنظمــة العربيــة للمســؤولية االجتماعيــة علــى مســتوى المنطقــة العربيــة لعــام 2016 للعــام 	 

التقديــر والتميــز فــي مجــال المســؤولية  التميــز الذهبــي وشــهادة  التوالــي، ودرع  الثانــي علــى 
االجتماعيــة.

 	:Global Finance Magazine - NewYork جائزة/منح التقدير للرئيس التنفيذي/المدير العام من
افضل مؤسسة مالية اسالمية – االردن 2016. -
تــم اختيــار الرئيــس التنفيذي/المديــر العــام ضمــن قائمــة الخمســين شــخصية الناجحــة فــي االعمــال  -

والتمويــل فــي الشــرق االوســط – 2016، ومنــح تقديــر لــه وتــم نشــر ذلــك فــي ملحــق المجلــة/
الشــرق االوســط فــي ابريــل 2016.

 	:World Finance Magazine - London ثالثة جوائز من
افضل مجموعة مصرفية – االردن 2016. -
افضل بنك اسالمي – االردن 2016. -
جائــزة قيــادة االعمــال والمســاهمة المرموقــة فــي التمويــل اإلســالمي – علــى الصعيــد العالمــي  -

2016 الــى الرئيــس التنفيذي/المديــر العــام.
جائــزة النســر العربــي لــالدارة العامــة لعــام 2016 مــن اكاديميــة تتويــج للتميــز العربي تــم منحها للرئيس 	 

التنفيذي/المدير العام.
 	:The Banker Magazine - London جائزة من

افضل بنك إسالمي - االردن 2016. -
 	:emeafinance Magazine - London جائزة من

افضل بنك اسالمي - االردن 2016. -
 	:The Critics Choice \ Cambridge Analytica IF - London جائزتين من

القيادة المصرفية االسالمية لخدمات التجزئة لعام 2016 الى الرئيس التنفيذي/المدير العام. -
اقوى بنك اسالمي لخدمات التجزئة - االردن 2016. -
 	:Islamic Finance News\Malaysia جائزة من

افضل بنك اسالمي - االردن 2015. -
شهادة  تقدير من الشبكة العربية للمسؤولية المجتمعية للمؤسسات – دبي 2016.	 

: » B / سلبي / -BB «، وهو نفس تصنيف المملكة.
.» BB- / سلبي / B « :

.» BB- / B / قوة المركز المالي، و » مستقر » BBB- « :
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)ب( بلــغ عــدد موظفــي البنــك )2,236( موظفــًا فــي نهايــة عــام 2016، وكان توزيعهــم حســب 
المؤهــل العلمــي علــى النحــو اآلتــي:
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11741,2363658331062471114672,236

بينما كان توزيع عدد موظفي الشركات التابعة في نهاية عام 2016، على النحو اآلتي:

الشركة
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643263956324225782المدارس العمرية ذ.م.م.

323-161-3-السماحة للتمويل واإلستثمار ذ.م.م.

1121521132-2-تطبيقات التقنية للمستقبل ذ.م.م.

212-73---سنابل الخير لالستثمارات المالية ذ.م.م.

)جـ( اشتمل تقرير مجلس اإلدارة على برامج التأهيل والتدريب لموظفي البنك.
يتعــرض البنــك بطبيعــة عملــه لمجموعــة مــن المخاطــر، وهــذه المخاطــر مبينــة فــي االيضــاح . 10

رقــم )60( الــوارد فــي القوائــم الماليــة الموحــدة لعــام 2016.
اشــتمل تقريــر مجلــس االدارة علــى اإلنجــازات التــي حققهــا البنــك مدعمــًة باألرقــام، وعلــى . 11

وصــٍف لألحــداث الهامــة التــي مــرت علــى البنــك خــالل الســنة الماليــة 2016.
ال يوجــد أثــر مالــي لعمليــات ذات طبيعــة غيــر متكــررة وال تدخــل ضمــن نشــاط البنــك . 12

الرئيســي.

التقرير السنوي الثامن والثالثون

67



فيمــا يلــي بيــان باألربــاح المتحققــة والموزعــة وصافــي حقــوق المســاهمين واســعار . 1٣
:2016-2012 للســنوات  الماليــة  األوراق 

السنة
األرباح المتحققة
)قبل الضريبة(

)دينـــار(

األرباح الموزعة عن العام
)دينـــار(

صافي حقوق 
المساهمين بنهاية 

السنة
)دينـــار(

أسعار األوراق 
المالية المصدرة/ 

سعر اإلغالق بنهاية 
السنة

دينارفلس

201251,198,005
توزيع مبلغ 18,750,000 دينار نقدًا 

بنسبة 15% من رأس المال
228,796,2538102

201364,680,715
توزيع مبلغ 18,750,000 دينار نقدًا 
بنسبة 15% من رأس المال، وتوزيع 

أسهم مجانية بنسبة %20 *
255,459,4714203

201463,971,706
توزيع مبلغ 19,500,000 دينار نقدًا 

بنسبة 13% من رأس المال
282,212,5246803

201574,685,076
توزيع مبلغ 22,500,000 دينار نقدًا 

بنسبة 15% من رأس المال
311,154,6595503

201683,747,933

أوصى مجلس اإلدارة توزيع مبلغ 
22,500,000 دينار نقدًا بنسبة %15 

من رأس المال، وتوزيع اسهم مجانية 
بنسبة %20

342,719,7628603

* تم توزيع األسهم المجانية بتاريخ 2014/6/10.

تحليل المركز المالي للبنك ونتائج أعماله:. 14
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2016%9.40%79.18%70.42%88.93%2.12%25.62%16.52%36.01

2015%9.19%82.50%73.52%89.11%2.03%25.17%16.42%32.48

اشتمل تقرير مجلس اإلدارة على خطة البنك المستقبلية.. 1٥

بلغــت أتعــاب تدقيــق حســابات البنــك لعــام 2016 مــا مقــداره )110( اآلف دينــار، أمــا مقــدار . 16
أتعــاب التدقيــق للشــركات التابعــة فقــد تــم االفصــاح عنــه فــي بنــد )2( أعــاله.
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 )أ( فيمــا يلــي بيــان بعــدد األوراق الماليــة المصــدرة مــن قبــل الشــركة والمملوكــة مــن قبــل . 1٧
أعضــاء مجلــس اإلدارة وأقاربهــم »الزوجــة واألوالد القصــر« بشــكل تفصيلــي:
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99,007,50099,007,500بحرينية-السادة شركة مجموعة البركة المصرفية ويمثلها:

00بحرينيةالرئيس- سعادة السيد عدنان أحمد يوسف عبد الملك

00بحرينيةعضو- سعادة السيد حمد عبد الله علي عقاب

00بحرينيةعضو- سعادة السيد عدنان عبدالله الحمد البّسام

00بحرينيةعضو- سعادة السيد هود هاشم أحمد هاشم

10,00010,000أردنيةنائب الرئيسمعالي الدكتور حاتم حافظ الحلواني التميمي

5,0005,000أردنيةعضومعالي االستاذ سالم احمد جميل الخزاعلة

15,00015,000أردنيةعضوسعادة السيد نور »محمد شاهر« »محمد لطفي« مهايني

5,0005,000أردنيةعضوسعادة السيد عيسى حيدر عيسى مراد

4,3104,310أردنية-- زوجة السيد عيسى حيدر عيسى مراد

5,0005,000أردنيةعضوسعادة الفاضلة ملك فوزي راغب غانم

6,0005,117أردنيةعضوسعادة الدكتور نبيه احمد سالمة الزينات

1,7401,740أردنية-- زوجة الدكتور نبيه احمد سالمة الزينات

5,0005,000أردنيةعضوسعادة السيد صالح يعقوب محمد حسين

1,0000أردنية-- زوجة السيد صالح يعقوب محمد حسين

60,000-أردنيةنائب الرئيسسعادة السيد موسى عبد العزيز محمد شحادة حتى 2015/4/28

12,000-أردنية-- زوجة السيد موسى عبد العزيز محمد شحادة

108,536-أردنيةعضومعالي المهندس رائف يوسف محمود نجم حتى 2015/4/28

126,000-أردنيةعضومعالي األستاذ سالم محمد سالم مساعده حتى 2015/4/28

2,214-أردنية-- زوجة معالي األستاذ سالم محمد سالم مساعده

11,538-أردنيةعضوسعادة السيد حيدر عيسى مراد مراد حتى 2015/4/28

16,153-أردنيةعضومعالي السيد أيمن عبد الكريم حتاحت حتى 2015/4/28

التقرير السنوي الثامن والثالثون
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)ب( فيمــا يلــي بيــان بعــدد األوراق الماليــة المصــدرة مــن قبــل الشــركة والمملوكــة مــن قبــل 
اإلدارة العليــا ذوي الســلطة التنفيذيــة وأقاربهــم »الزوجــة واألوالد القصــر« بشــكل تفصيلــي:
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الرئيس التنفيذي/المدير السيد موسى عبد العزيز محمد شحادة
85,00060,000أردنيةالعام

12,00012,000أردنية-- زوجة السيد موسى عبد العزيز محمد شحادة

30,00015,000أردنيةنائب مدير عامالسيد »محمد ماجد« محمود رشيد عالن

00أردنيةنائب مدير عامالدكتور حسين سعيد محمد سعيفان

12,00012,000أردنية-- زوجة الدكتور حسين سعيد محمد سعيفان

00أردنيةمساعد مدير عامالسيد نعيم محمد نجم الخموس

00أردنيةمدير دائرة ادارة المخاطرالدكتور حسني عبد العزيز حسين جرادات

00أردنيةمدير دائرة التدقيق الداخليالدكتور »محمد فهمي« »محمد خليل« فهمي الجعبري

00أردنيةمدير الدائرة الماليةالدكتور عبدالحميد عبدالله أحمد أبو صقري

مدير دائرة الخزينة السيد محمد فواز صدقي صادق االمام
00أردنيةوالمؤسسات المالية

00أردنيةمدير دائرة الرقابة الداخليةالدكتور عبدالله عطية عبدالله عطية

00أردنيةمدير دائرة امن المعلوماتالسيد رأفت اسماعيل محمد ابو عفيفة

00أردنيةمدير دائرة العمليات الخارجيةالسيد منصور محمود محمد عقل

00أردنيةمدير دائرة االمتثالالسيد زياد فريد محمد ابو زياد

السيد مهدي ذيب محمد الخليلي
مدير وحدة عالقات 

المساهمين لغاية تاريخ 
2016/2/16

600600أردنية

489489أردنية-- زوجة السيد مهدي ذيب محمد الخليلي

السيد خليل ربحي خليل البيك
مدير وحدة عالقات 

المساهمين من تاريخ 
2016/2/17

00أردنية

مدير دائرة العمليات السيد رائد صبحي محمد عطا
00أردنيةالمركزية )المحلية(

الدكتور علي محمد احمد ابو العز
مدير دائرة التدقيق الشرعي 

الداخلي وأمين سر هيئة 
الرقابة الشرعية

00أردنية

00أردنيةالمستشار القانونياالستاذ محمد جبر حسن متعب

00أردنيةأمين سر مجلس اإلدارةالسيد فادي علي شحادة عبد الرحيم
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)جـــ( فيمــا يلــي بيــان بعــدد األوراق الماليــة المصــدرة مــن قبــل الشــركة والمملوكــة مــن قبــل 
القصــر" بشــكل تفصيلــي: "الزوجــة واألوالد  وأقاربــه  للبنــك  القانونــي  المستشــار 

عدد األسهم في الجنسيةاإلسم
نهاية عام 2016

عدد األسهم في 
نهاية عام 2015

00أردنيةاالستاذ محمد جبر حسن متعب

)د( ال يوجــد شــركات مســيطر عليهــا مــن قبــل أعضــاء مجلــس اإلدارة أو أشــخاص اإلدارة العليــا ذوي 
الســلطة التنفيذيــة وأقاربهم.

)هـ( ال يمتلك اعضاء هيئة الرقابة الشرعية اية اسهم في البنك.
ــات أخــرى  ــكل عضــو مــن أعضــاء مجلــس االدارة، وأي عملي )و( التمويــالت الممنوحــة مــن البنــك ل

ــه. تمــت بيــن البنــك والعضــو أو األطــراف ذوي العالقــة ب

تمويالت مباشرةاالســـــم
)دينــار(

تمويالت غير مباشرة
)دينـــار(

00السادة شركة مجموعة البركة المصرفية ويمثلها أربعة أعضاء:

00- سعادة السيد عدنان أحمد يوسف عبد الملك

00- سعادة السيد حمد عبد الله علي عقاب

00- سعادة السيد عدنان عبدالله الحمد البّسام

00- سعادة السيد هود هاشم أحمد هاشم

00معالي الدكتور حاتم حافظ الحلواني التميمي

00معالي االستاذ سالم احمد جميل الخزاعلة

سعادة السيد نور »محمد شاهر« »محمد لطفي« مهايني
5,626,0341,843,054- الشركة الصناعية التجارية الزراعية - االنتاج/رئيس مجلس االدارة

سعادة السيد عيسى حيدر عيسى مراد
251,4020- شركة عيسى مراد واوالده التجارية/نائب رئيس هيئة المديرين

00سعادة الفاضلة ملك فوزي راغب غانم

00سعادة الدكتور نبيه احمد سالمة الزينات

00سعادة السيد صالح يعقوب محمد حسين

التقرير السنوي الثامن والثالثون
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ــاء مجلــس اإلدارة . 1٨ ــس وأعضـ ــها رئيـ ــل عليـ ــا والمكافــآت التــي حصـ ــان بالمزاي  )أ( فيمــا يلــي بي
كأعضــاء فــي المجلــس، كأجــور وأتعــاب ومكافــآت وغيرهــا، والمبالــغ التــي دفعــت لــكل منهــم 

كنفقــات ســفر وانتقــال داخــل المملكــة وخارجهــا خــالل الســنة الماليــة 2016:
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السادة شركة مجموعة البركة المصرفية ويمثلها أربعة أعضاء:

5,0005,60018,0005,5233,51437,637- سعادة السيد عدنان أحمد يوسف عبد الملك

5,0003,50018,0006,3294,47337,302- سعادة السيد حمد عبد الله علي عقاب

5,0002,10018,0004,0693,51532,684- سعادة السيد عدنان عبدالله الحمد البّسام

5,0002,80018,0006,3293,83435,963- سعادة السيد هود هاشم أحمد هاشم

3,3984,20018,0000025,598معالي الدكتور حاتم حافظ الحلواني التميمي*

3,3981,40018,0000022,798معالي االستاذ سالم احمد جميل الخزاعلة*

5,0004,20018,0000027,200سعادة السيد نور »محمد شاهر« »محمد لطفي« مهايني

3,3982,10018,0000023,498سعادة السيد عيسى حيدر عيسى مراد*

3,3984,90018,0000026,298سعادة الفاضلة ملك فوزي راغب غانم*

3,3982,80018,0000024,198سعادة الدكتور نبيه احمد سالمة الزينات*

3,3982,80018,0000024,198سعادة السيد صالح يعقوب محمد حسين*

1,61700001,617سعادة السيد موسى عبد العزيز محمد شحادة**

1,61700001,617معالي المهندس رائف يوسف محمود نجم**

1,61700001,617معالي األستاذ سالم محمد سالم مساعده**

1,61700001,617معالي السيد ايمن عبد الكريم حتاحت**

1,61700001,617سعادة السيد حيدر عيسى مراد مراد**

* اعتبارًا من 2015/4/28

** حتى 2015/4/28
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)ب( فيمــا يلــي بيــان بالمزايــا والمكافــآت والتــي حصــل عليهــا أشــخاص اإلدارة العليــا ذوو الســلطة 
التنفيذيــة بالبنــك، كأجــور وأتعــاب ورواتــب ومكـــافآت وغـــيرها، والمـــبالغ التــي دفعــت لكـــل منهــم 

كنفقــات ســـفر وانتقــال داخــل المملكــة وخارجهــا خــالل الســنة الماليــة 2016:
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السيد موسى عبد العزيز محمد شحادة 
487,812321,91329,2547,000845,979الرئيس التنفيذي – المدير العام *

السيد »محمد ماجد« محمود رشيد عالن
236,47289,60000326,072نائب المدير العام *

الدكتور حسين سعيد محمد سعيفان
239,27296,76217,1242,800355,958نائب المدير العام *

السيد نعيم محمد نجم الخموس
173,47358,76211,5010243,736مساعد المدير العام

الدكتور حسني عبد العزيز حسين جرادات
69,6868,8625,4002,80086,748مدير دائرة ادارة المخاطر

الدكتور »محمد فهمي« »محمد خليل« فهمي الجعبري
39,8172,7000042,517مدير دائرة التدقيق الداخلي

الدكتور عبدالحميد عبدالله أحمد أبو صقري
51,4554,1002,284057,839مدير الدائرة المالية

السيد محمد فواز صدقي صادق االمام
55,7883,6007,462066,850مدير دائرة الخزينة والمؤسسات المالية

الدكتور عبدالله عطية عبدالله عطية
27,2182,1000029,318مدير دائرة الرقابة الداخلية

السيد رأفت اسماعيل محمد ابو عفيفة
43,5172,0003,634049,151مدير دائرة امن المعلومات

السيد منصور محمود محمد عقل
29,4591,7000031,159مدير دائرة العمليات الخارجية

السيد زياد فريد محمد ابو زياد
30,5596,1623,000039,721مدير دائرة االمتثال

السيد مهدي ذيب محمد الخليلي
10,89977,2960088,195مدير وحدة عالقات المساهمين لغاية تاريخ 2016/2/16

السيد خليل ربحي خليل البيك
24,5761,2250025,801مدير وحدة عالقات المساهمين من تاريخ 2016/2/17

السيد رائد صبحي محمد عطا
24,07311,7001,887037,660مدير دائرة العمليات المركزية )المحلية(

الدكتور علي محمد احمد ابو العز
29,4771,6001,247032,324مدير دائرة التدقيق الشرعي الداخلي

االستاذ محمد جبر حسن متعب
48,00002,826050,826المستشار القانوني

السيد فادي علي شحادة عبد الرحيم
28,6141,5000030,114أمين سر مجلس اإلدارة

* يستخدم كل منهم سيارة خاصة من البنك.
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)جـــ( فيمــا يلــي بيــان بالمزايــا والمكافــآت والتــي حصــل عليهــا المستشــار القانونــي للبنــك كأجــور 
وأتعــاب والمـــبالغ التــي دفعــت لــه كنفقــات ســـفر وانتقــال داخــل المملكــة وخارجهــا خــالل الســنة 

ــة 2016: المالي

نفقات سفر أجور وأتعاباالســـــم
المجموعوتنقالت

4٨,0002,٨26٥0,٨26االستاذ محمد جبر حسن متعب

)د( فيمــا يلــي بيــان بالمخصصــات الســنوية التــي حصـــل عليـــها رئيـــس وأعضـــاء هيئــة الرقابــة 
الشــرعية، والمبالــغ التــي دفعــت لــكل منهــم كنفقــات ســفر وانتقــال داخــل المملكــة وخارجهــا 

خــالل الســنة الماليــة 2016:

المخصصات االســـــم
المجموعبدل تذاكرمياوماتالسنوية

18,0001,56081020,370سماحة األستاذ الدكتور محمود علي عمر مصلح السرطاوي

18,0002,3113,16223,473سماحة األستاذ الدكتور عبد الستار عبد الكريم ابو غدة

18,0001,50781020,317سماحة الدكتور »محمد خير« محمد سالم العيسى

18,0001,49981020,309سماحة األستاذ الدكتور عبد الرحمن ابراهيم زيد الكيالني

اشــتمل تقريــر مجلــس اإلدارة علــى بيــان بالتبرعــات والمنــح التــي دفعهــا البنــك خــالل . 1٩
الســنة الماليــة 2016.

والمشــاريع . 20 العقــود  للبنــك  الموحــدة  الماليــة  البيانــات  فــي   )٥٧( رقــم  اإليضــاح  يبيــن 
واالرتباطــات التــي عقدتهــا الشــركة مــع الشــركات التابعــة أو الشــقيقة أو الحليفــة أو رئيس 
ــك أو أقاربهــم. ــي البن ــام أو أي موظــف ف ــر الع ــس أو المدي ــاء المجل ــس اإلدارة أو أعض مجل

اشــتمل تقريــر مجلــس اإلدارة علــى تفصيــل مســاهمة البنــك فــي حمايــة البيئــة والمجتمــع . 21
المحلــي مــن خــالل األنشــطة المختلفــة التــي يقــوم بهــا.
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إقـــــرار
يقر مجلس إدارة البنك اإلسالمي األردني:

بعدم وجود أي أمور جوهرية قد تؤثر على إستمرارية البنك خالل السنة المالية التالية.أ. 
بمسؤوليته عن إعداد البيانات المالية وتوفير نظام رقابة فّعال في البنك.ب. 

التقرير السنوي الثامن والثالثون

إقـــــرار
نقــر نحــن الموقعيــن أدنــاه بصحــة ودقــة وإكتمــال المعلومــات والبيانــات الــواردة فــي التقريــر 

الســنوي.
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الملحق الثالث
القواعد اإلرشادية لدليل حوكمة الشركات المساهمة العامة

المدرجة في بورصة عمان

مالحق تقرير 
مجلس اإلدارة لعام 2016



الملحق الثالث 
القواعد اإلرشادية لدليل حوكمة الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان 

قــرر البنــك اإلســالمي األردنــي تبنــي ممارســات الحاكميــة المؤسســية الســليمة واعــداد دليــل 
الحاكميــة المؤسســية وفقــًا الفضــل الممارســات الدوليــة بهــذا الخصوص، واســتنادًا إلــى تعليمات 
الحاكميــة المؤسســية للبنــوك اإلســالمية رقــم )2016/64( تاريــخ 2016/09/25 الصــادرة عــن البنــك 
المركــزي األردنــي، ومــن الجديــر بالذكــر ان البنــك قــام بتاريــخ 2007/12/31 باعــداد دليــل الحاكميــة 

المؤسســية ألول مــرة.
البنــك  علــى موقــع  ونشــره  المؤسســية،  الحاكميــة  دليــل  وتحديــث  بإعــداد  البنــك  قــام  وقــد 
االلكترونــي )www.jordanislamicbank.com( لاللتــزام بمــا ورد فيــه، مــن حيــث، مجلــس اإلدارة 
)التشــكيلة، المالءمــة، االجتماعــات، واجبــات اميــن الســر، مهــام المجلس وواجباتــه، واجبات االعضاء 
والرئيــس، حــدود للمســؤولية والمســاءلة واللجــان المنبثقــة عــن المجلــس(، اإلدارة التنفيذيــة 
العليــا )دور الرئيــس التنفيذي/المديــر العــام، المهــام، المالءمــة والمســؤولية(، هيئــة الرقابــة 
ــم  ــة، المالءمــة، االســتقاللية، االجتماعــات، المهــام، المســؤوليات وتنظي ــن الهيئ الشــرعية )تعيي
أعمــال الهيئــة(، بيئــة الضبــط والرقابــة الداخليــة والشــرعية )أنظمــة الضبــط والرقابــة الداخليــة، دائــرة 
ــرة إدارة المخاطــر  ــي، التدقيــق الخارجــي، دائ ــرة التدقيــق الشــرعي الداخلـ ــي، دائ التدقيــق الداخلـ

ــال(، العالقــة مــع المســاهمين وحقــوق أصحــاب حســابات االســتثمار المشــترك. ــرة االمتث ودائ
وعلــى ذلــك يطبــق مصرفنــا جميــع القواعــد اإلرشــادية الواردة في »دليل قواعد حوكمة الشــركات 

المســاهمة العامة المدرجة في بورصة عمان« باســتثناء البنود التالية:

الباب الثاني: مجلس إدارة الشركة المساهمة
ــة . 1 ــل الحاكمي ــون الشــركات ودلي ــد رقــم )1(: يتــم انتخــاب مجلــس اإلدارة وفــق أحــكام قان البن

المؤسســية لمصرفنــا.

الباب الثاني: مجلس إدارة الشركة المساهمة
الفصل األول: مهام ومسؤوليات مجلس اإلدارة

البنــد رقــم )6(: ال يتــم اإلعــالن مســبقًا عــن موعــد اإلفصــاح عــن البيانــات الماليــة قبــل موعــد . 1
إعالنهــا بمــا ال يقــل عــن ثالثــة أيــام عمــل وإنمــا يتــم االلتــزام بالقانــون بالخصــوص.

البنــد رقــم )14(: فيمــا يتعلــق بــإدراج اقتراحــات المســاهمين الخاصــة بمواضيــع معينــه علــى . 2
جــدول أعمــال الهيئــة العامــة، فانــه يتــم وضــع بنــد فــي جــدول أعمــال الهيئــة العامــة »أي أمــور 

أخــرى تقتــرح الهيئــة العامــة إدراجهــا فــي جــدول األعمــال«.

الباب الثاني: مجلس إدارة الشركة المساهمة
الفصل الثاني: اللجان التي يشكلها مجلس اإلدارة

البنــد رقــم )5(: تقــدم لجنــة التدقيــق ولجنــة الترشــيحات والمكافــآت تقريــرًا عــن أعمالهمــا إلــى . 1
مجلــس اإلدارة، وليــس الــى الهيئــة العامــة. ولكــن يمكــن ألي مســاهم أن يستفســر فــي 

اجتمــاع الهيئــة العامــة عــن أعمــال اللجنتيــن المذكورتيــن.
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التقرير السنوي الثامن والثالثون

الباب الثالث: اجتماع الهيئة العامة للشركة
البند رقم )3(: يتم تطبيق ما ورد في النظام األساســي للبنك وقانون الشــركات بخصوص . 1

ــد اإللكترونــي،  ــد العــادي وليــس بالبري دعــوة المســاهم لحضــور اجتمــاع الهيئــة العامــة بالبري
االلكترونــي البنــك  موقــع  علــى  اعمالهــا  وجــدول  للهيئــة  االجتمــاع  دعــوة  وضــع   ويتــم 

.)www.jordanislamicbank.com(
البنــد رقــم )4(: يتــم االلتــزام بمــا ورد فــي قانــون الشــركات فيمــا يتعلــق بــإدراج أيــة مواضيــع . 2

جديــدة غيــر مدرجــة علــى جــدول أعمــال الهيئــة العامــة المرســل للمســاهمين.
ــة مجلــس اإلدارة أن أرســل . 3 ــم يســبق للمســاهم الراغــب بالترشــيح لعضوي ــد رقــم )5(: ل البن

نبــذه تعريفيــه عنــه قبــل انتهــاء الســنة الماليــة للشــركة والتــي تســبق الســنة التــي ســيعقد 
فيهــا اجتمــاع الهيئــة العامــة النتخــاب المجلــس، وبالتالــي ال يتــم إرفــاق مثــل هــذه النبــذه 
مــع الدعــوه الموجهــة للمســاهمين لحضــور اجتمــاع الهيئــة العامــة، حيــث يتــم تطبيــق قانــون 

ــق بالموضــوع. الشــركات فيمــا يتعل

الباب الخامس: اإلفصاح والشفافية
الفصل الرابع: مدقق الحسابات الخارجي

البنــد رقــم )2(: للشــركة مدقــق خارجــي للحســابات، ويتولــى التدقيــق علــى أعمــال الشــركة . 1
ألكثــر مــن أربــع ســنوات متتاليــه، حيــث ال يخالــف ذلــك قانــون الشــركات او دليــل الحاكميــة 

المؤسســية لمصرفنــا.

79





التقرير السنوي لهيئة الرقابة الشرعية
عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/٣1 م
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التقرير السنوي الثامن والثالثون
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تقرير مدقق الحسابات
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التقرير السنوي الثامن والثالثون

87



88



التقرير السنوي الثامن والثالثون
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القوائم المالية الموحدة
٣1 كانون األول 2016



البنك اإلسالمي األردني
شركة مساهمة عامة محدودة

عمان – األردن

جدول المحتويات

قائمةالبيان

أقائمة المركز المالي الموحدة 

بقائمة الدخل الموحدة 

جقائمة الدخل الشامل اآلخر الموحدة 

دقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة  

هـقائمة التدفقات النقدية الموحدة

وقائمة مصادر واستخدامات أموال صندوق القرض الحسن الموحدة

صفحة

101-178إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
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التقرير السنوي الثامن والثالثون

القائمة أ
قائمة المركز المالي الموحدة كما في ٣1 كانون األول 2016

إيضاحالبيان
20162015
دينـــاردينـــار

الموجودات

751ر885ر170891ر770ر090ر41نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

358ر393ر93146ر713ر541أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

500ر444ر0007ر725ر617حسابات إستثمار لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

795ر857ر076ر5092ر488ر044ر72ذمم البيوع الُمؤجلة والذمم األخرى – بالصافي

875ر095ر539483ر944ر8565موجودات إجارة ُمنتهية بالتمليك – بالصافي

826ر713ر02627ر064ر930التمويالت – بالصافي

513ر704ر1417ر544ر107موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية – ذاتي

493ر503ر79753ر536ر1154موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار المشترك

-000ر760ر1237موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

698ر065ر67015ر658ر137إستثمارات في شركات حليفة

613ر008ر076108ر249ر14110إستثمارات في العقارات 

576ر149ر8516ر966ر157قروض حسنة – بالصافي

355ر602ر38063ر633ر1671ممتلكات ومعدات – بالصافي

112ر032ر8363ر028ر182موجودات غير ملموسة

970ر533ر7708ر435ر199موجودات أخرى

435ر991ر798ر6963ر519ر099ر4مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات اإلستثمار المشترك وحقوق غير المسيطرين وحقوق الُملكية

المطلوبات

947ر175ر0423ر812ر208حسابات البنوك والمؤسسات المصرفية 

046ر286ر113ر6921ر334ر199ر211حسابات العمالء الجارية وتحت الطلب 

592ر590ر20643ر919ر2247تأمينات نقدية

695ر571ر4061ر162ر231ذمم دائنة

000ر800ر0005ر500ر246ُمخصصات أخرى

115ر458ر24422ر425ر2525ُمخصص ضريبة الدخل

772ر556302ر26327 بمطلوبات ضريبية ُمؤجلة

812ر715ر74620ر450ر2715مطلوبات أخرى

979ر900ر210ر8921ر931ر304ر1مجموع المطلوبات

* تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم )1( إلى رقم )68( جزءًا من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها.
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إيضاحالبيان
20162015

دينـــاردينـــار

حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار المشترك

925ر318ر225ر7372ر772ر389ر282 أحسابات اإلستثمار الُمطلقة 

183ر120ر40111ر445ر2814 بإحتياطي أصحاب حسابات اإلستثمار في شركات تابعة وحليفة

145ر562ر85710ر210ر2911 أإحتياطي القيمة العادلة

308ر687ر6165ر036ر266 أمطلوبات ضريبية ُمؤجلة

٥61ر6٨٨ر2٥2ر6112ر46٥ر421ر2مجموع حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار المشترك 

977ر172ر0701ر28130 بحقوق غير المسيطرين

٥٣٨ر٨61ر2٥٣ر6٨12ر٥٩٥ر421ر2مجموع حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار المشترك وحقوق غير المسيطرين

073ر908ر45219ر619ر3029صندوق ُمواجهة مخاطر اإلستثمار 

186ر166ر9093ر30652ُمخصص ضريبة دخل صندوق ُمواجهة مخاطر اإلستثمار

حقوق الملكية

حقوق ُمساهمي البنك

000ر000ر000150ر000ر31150رأس المال المدفوع

116ر988ر79659ر370ر3268إحتياطي قانوني

844ر272ر02414ر617ر3222إحتياطي إختياري

000ر000700ر000ر321إحتياطي مخاطر مصرفية عامة

291ر319562ر29608 بإحتياطي القيمة العادلة

408ر631ر62385ر123ر33100أرباح مدورة

6٥٩ر1٥4ر٧62٣11ر٧1٩ر٣42مجموع حقوق الملكية – مساهمي البنك

مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات اإلستثمار المشترك
435ر991ر798ر6963ر519ر099ر4  وحقوق غير المسيطرين وحقوق الملكية

حسابات مدارة لصالح الغير:

895ر105ر97929ر824ر5528اإلستثمارات المقيدة

764ر680ر076338ر099ر56368سندات المقارضة

826ر038ر1493ر222ر576حسابات اإلستثمار بالوكالة

* تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم )1( إلى رقم )68( جزءًا من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها.
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التقرير السنوي الثامن والثالثون

القائمة ب
قائمة الدخل الموحدة للسنة المنتهية في ٣1 كانون األول 2016

إيضاحالبيان
20162015
دينـــاردينـــار

246ر919ر339138ر057ر34148إيرادات البيوع المؤجلة

406ر490421ر35404إيرادات التمويالت

507ر273ر2441ر954ر362أرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار المشترك

-230ر37315أرباح موجودات مالية بالتكلفة المطفأة 

507ر849788ر38997حصة األموال الداخلة في اإلستثمار من األرباح الموزعة من الشركات التابعة والحليفة

537ر098ر7111ر736ر394إيرادات إستثمارات في العقارات

112ر741ر96234ر362ر4040إيرادات موجودات مؤجرة وإجارة منتهية بالتمليك

323ر491148ر41116إيرادات إستثمارات أخرى

6٣٨ر٣٩0ر٣161٧٧ر٩4٥ر1٩٧إيرادات حسابات اإلستثمار المشترك

037ر111ر8892ر139ر422صافي نتائج أعمال الشركات التابعة

259ر411399ر609حصة األموال الداخلة في اإلستثمار من أرباح الشركات الحليفة

٩٣4ر٩00ر6161٧٩ر6٩4ر200إجمالي إيرادات حسابات اإلستثمار المشترك

)761ر077ر48()840ر582ر52(43حصة أصحاب حسابات اإلستثمار المطلقة

)582ر014ر2()391ر132ر2(حصة أصحاب حسابات اإلستثمار من صافي نتائج أعمال الشركات التابعة 

)455ر96()498ر7(حصة حقوق غير المسيطرين من صافي نتائج أعمال الشركات التابعة

)259ر399()411ر609(حصة األموال الداخلة في اإلستثمار من أرباح الشركات الحليفة

)064ر739ر17()532ر794ر19(30حصة صندوق مواجهة مخاطر اإلستثمار

٨1٣ر٥٧٣ر٩44111ر٥6٧ر4412٥حصة البنك من إيرادات حسابات اإلستثمار المشترك بصفته مضاربًا ورب مال

630ر683172ر45268أرباح البنك الذاتية

521ر677778ر675ر461حصة البنك من إيرادات اإلستثمارات المقيدة بصفته مضاربًا

324ر55434ر4655أجرة البنك من إيرادات اإلستثمارات المقيدة بصفته وكياًل

054ر954ر15817ر816ر4718إيرادات الخدمات المصرفية

995ر191ر9632ر838ر481أرباح العمالت األجنبية

666ر772ر3141ر368ر491إيرادات أخرى

00٣ر4٧٨ر2٩٣1٣4ر٥٩1ر14٩إجمالي الدخل

)148ر452ر32()012ر993ر34(50نفقات الموظفين

)325ر042ر9()961ر143ر9(17إستهالكات وإطفاءات

)454ر798ر17()387ر406ر19(51مصروفات أخرى

)000ر200()000ر600ر1(15خسائر تدني موجودات – ذاتي

)000ر300()000ر700(52مخصصات متنوعة

)٩2٧ر٧٩2ر٥٩()٣60ر٨4٣ر6٥(إجمالي المصروفات

0٧6ر6٨٥ر٩٣٣٧4ر٧4٧ر٨٣الربح قبل الضريبة

)620ر964ر25()858ر728ر29(25ضريبة الدخل

4٥6ر٧20ر0٧٥4٨ر01٩ر٥4الربح بعد الضريبة

53الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة
فلـس / دينــارفلـس / دينــار

0/3600/325
* تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم )1( إلى رقم )68( جزءًا من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها.
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القائمة 	
قائمة الدخل الشامل اآلخر الموحدة للسنة المنتهية في ٣1 كانون األول 2016

إيضاحالبيان
20162015

دينـــاردينـــار

456ر720ر07548ر019ر54الربح بعد الضريبة

يضاف: بنود الدخل الشامل اآلخر بعد الضريبة:

)321ر278(028ر46التغير في إحتياطي القيمة العادلة للموجودات المالية – بالصافي

135ر442ر10348ر065ر54مجموع الدخل الشامل اآلخر للسنة

* تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم )1( إلى رقم )68( جزءًا من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها.
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التقرير السنوي الثامن والثالثون
القائمة د

ي ٣1 كانون األول 2016
سنة المنتهية ف

ق الملكية الموحدة لل
ي حقو

ت ف
قائمة التغيرا

ي 31 كانون األول 2016
سنة المنتهية ف

لل
س المال

رأ
المدفوع

ي
ط

إحتيا
ي

قانون
ي

ط
إحتيا

ي
إختيار

طر
ي مخا

ط
إحتيا

صرفية عامة *
م

ي
ط

إحتيا
القيمة العادلة **

أرباح 
مدورة

المجموع

دينــــار
دينــــار

دينــــار
دينــــار

دينــــار
دينــــار

دينــــار

ي 2016
ي أول كانون الثان

صيد كما ف
الر

000ر000ر1٥0
116ر٩٨٨ر٥٩

٨44ر2٧2ر14
000ر٧00

2٩1ر٥62
40٨ر6٣1ر٨٥

6٥٩ر1٥4ر٣11

ضريبة
الربح بعد ال

-
-

-
-

-
075ر019ر54

075ر019ر54

ي القيمة العادلة
ط

ي إحتيا
التغير ف

-
-

-
-

028ر46
-

028ر46

ضريبة 
سنة بعد ال

شامل لل
مجموع الدخل ال

-
-

-
-

02٨ر46
0٧٥ر01٩ر٥4

10٣ر06٥ر٥4

ت
طيا

ى )من( اإلحتيا
المحول إل

-
680ر382ر8

180ر344ر8
000ر300

-
)860ر026ر17(

-

أرباح موزعة ***
-

-
-

-
-

)000ر500ر22(
)000ر500ر22(

ي 31 كانون األول 2016
صيد كما ف

الر
000ر000ر150

796ر370ر68
024ر617ر22

000ر000ر1
319ر608

623ر123ر100
762ر719ر342

ي. 
ي األردن

ك المركز
سبقة من البن

ي 31 كانون األول 2016 إال بموافقة م
صرفية العامة والبالغ 000ر000ر1 دينار كما ف

طر الم
ي المخا

ط
صيد إحتيا

ف بر
صر

ظر الت
*  يح

ي 31 كانون األول 2016.
ي القيمة العادلة والبالغ 319ر608 دينار كما ف

ط
صيد إحتيا

ف بر
صر

ظر الت
**   يح

ي بمبلغ 000ر500ر22 دينار.
س المال ا

سبة 15% من را
همين بن

سا
ى الم

سان 2016 بتوزيع أرباح نقدية عل
همين بتاريخ 27 ني

سا
ت الهيئة العامة للم

***   وافق

م المالية الموحدة وتقرأ معها.
هذه القوائ

م )68( جزءًا من 
ى رق

م )1( إل
ت المرفقة من رق

ضاحا
* تعتبر اإلي
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ي 31 كانون األول 2015
سنة المنتهية ف

لل
س المال

رأ
المدفوع

ي
ط

إحتيا
ي

قانون
ي

ط
إحتيا

ي
إختيار

طر
ي مخا

ط
إحتيا

صرفية عامة *
م

ي
ط

إحتيا
القيمة العادلة **

أرباح 
مدورة

المجموع

دينــــار
دينــــار

دينــــار
دينــــار

دينــــار
دينــــار

دينــــار

ي 201٥
ي أول كانون الثان

صيد كما ف
الر

000ر000ر1٥0
1٨0ر٥12ر٥2

٣22ر٨2٥ر6
000ر٧00

612ر٨40
410ر٣٣4ر٧1

٥24ر212ر2٨2

ضريبة
الربح بعد ال

-
-

-
-

-
456ر720ر48

456ر720ر48

ي القيمة العادلة
ط

ي إحتيا
التغير ف

-
-

-
-

)321ر278(
-

)321ر278(

ضريبة
سنة بعد ال

شامل لل
مجموع الدخل ال

-
-

-
-

)٣21ر2٧٨(
4٥6ر٧20ر4٨

1٣٥ر442ر4٨

ت
طيا

ى )من( اإلحتيا
المحول إل

-
936ر475ر7

522ر447ر7
-

-
)458ر923ر14(

-

أرباح موزعة
-

-
-

-
-

)000ر500ر19(
)000ر500ر19(

ي 31 كانون األول 2015
صيد كما ف

الر
000ر000ر150

116ر988ر59
844ر272ر14

000ر700
291ر562

408ر631ر85
659ر154ر311

ي. 
ي األردن

ك المركز
سبقة من البن

ي 31 كانون األول 2015 إال بموافقة م
صرفية العامة والبالغ 000ر700 دينار كما ف

طر الم
ي المخا

ط
صيد إحتيا

ف بر
صر

ظر الت
*  يح

ي 31 كانون األول 2015.
ي القيمة العادلة والبالغ 291ر562 دينار كما ف

ط
صيد احتيا

ف بر
صر

ظر الت
**  يح

م المالية الموحدة وتقرأ معها.
هذه القوائ

م )68( جزءًا من 
ى رق

م )1( إل
ت المرفقة من رق

ضاحا
* تعتبر اإلي
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التقرير السنوي الثامن والثالثون

القائمة هـ
قائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ٣1 كانون األول 2016

20162015إيضاحالبيان
دينـــاردينـــار

التدفق النقدي من عمليات التشغيل
076ر685ر93374ر747ر83الربح قبل الضريبة

تعديالت لبنود غير نقدية:
325ر042ر9619ر143ر9إستهالكات وإطفاءات

386ر255ر1023ر198ر7صندوق مواجهة مخاطر اإلستثمار
000ر000150ر100مخصص إجازات الموظفين 

000ر000150ر600مخصص تعويض نهاية الخدمة
000ر000200ر600ر1خسائر تدني موجودات – ذاتي

871ر5826ر8مخصص عقارات مستملكة
676ر5123ر257مخصص تدني عقارات مستملكة

)818()563ر101(أرباح بيع ممتلكات ومعدات
)132ر406ر1()271ر072ر1(تأثير التغير في أسعار الصرف على النقد وما في حكمه

٣٨4ر0٨6ر2٥6٨6ر4٨2ر101الربح قبل التغير في الموجودات والمطلوبات
التغير في الموجودات والمطلوبات:

)500ر444ر7()500ر280ر10(الزيادة  في حسابات إستثمار لدى بنوك ومؤسسات مصرفية تزيد مدة مشاركتها عن 3 أشهر
)368ر156ر304( 286ر369ر32النقص ) الزيادة (  في ذمم البيوع المؤجلة والذمم األخرى

)710ر407ر2()200ر350ر2(الزيادة في التمويالت
)043ر780ر67()664ر848ر82(الزيادة في موجودات إجارة منتهية بالتمليك

)918ر666()275ر417ر3(الزيادة في القروض الحسنة
248ر908ر1)800ر901() الزيادة ( النقص في الموجودات األخرى

975ر553ر64686ر048ر86الزيادة في الحسابات الجارية وتحت الطلب
)345ر221()289ر409(النقص في الذمم الدائنة

417ر787ر6148ر328ر4الزيادة في التأمينات النقدية
249ر266ر4)066ر265ر5() النقص ( الزيادة في المطلوبات األخرى

)٩٩٥ر160ر2٨1(٧٥2ر2٧٣ر1٧صافي التغير في الموجودات والمطلوبات
)611ر0٧4ر1٩٥(00٨ر٧٥6ر11٨صافي التدفق النقدي من )المستخدم في( عمليات التشغيل قبل الضرائب

)357ر310ر20()729ر761ر26(الضرائب المدفوعة
)٩6٨ر٣٨4ر21٥(2٧٩ر٩٩4ر٩1صافي التدفق النقدي من )المستخدم في( عمليات التشغيل

التدفق النقدي من عمليات اإلستثمار
100ر013ر0001ر250بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية

-)816ر18(شراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية
249ر742ر8939ر525ر15بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار المشترك

)410ر216ر27()847ر823ر16(شراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار المشترك
-)000ر760ر37(شراء موجودات مالية بالتكلفة المطفأة - بالصافي

-276ر421ر7بيع إستثمار في شركات حليفة
)068ر3()248ر14(شراء إستثمار في شركات حليفة

107ر956554ر929ر6بيع إستثمارات في العقارات
)831ر523ر17()843ر173ر8(شراء إستثمارات في العقارات

094ر839100ر149ر1بيع ممتلكات ومعدات
)489ر950ر8()940ر953ر15(شراء ممتلكات ومعدات

)084ر258ر2()046ر266ر1(شراء موجودات غير ملموسة
)٣٣2ر٥42ر44()٧٧6ر٧٣٣ر4٨(صافي التدفق النقدي المستخدم في عمليات اإلستثمار

التدفق النقدي من عمليات التمويل
670ر496ر123112ر736ر166الزيادة في حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار المطلقة

)000ر500ر19()000ر500ر22(أرباح موزعة على المساهمين
6٧0ر٩٩6ر12٣٩2ر2٣6ر144صافي التدفق النقدي من عمليات التمويل

)6٣0ر٩٣0ر166(626ر4٩6ر1٨٧صافي الزيادة )النقص( في النقد وما في حكمه
132ر406ر2711ر072ر1تأثير تغير أسعار الصرف على النقد وما في حكمه

660ر627ر100ر1621ر103ر54935النقد وما في حكمه في بداية السنة
162ر10٣ر0٥٩٩٣٥ر6٧2ر12٣ر٥41النقد وما في حكمه في نهاية السنة

* تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم )1( إلى رقم )68( جزءًا من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها.
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القائمة و
قائمة مصادر واستخدامات أموال صندوق القرض الحسن

الموحدة للسنة المنتهية في ٣1 كانون األول 2016

البيان
20162015
دينـاردينـار

658ر382ر5768ر٠49ر9رصيد بداية السنة
مصادر أموال الصندوق من:

411ر252ر35117ر372ر13األموال المأذون للبنك بإستخدامها
983ر331ر3931ر787ر1خارج البنك

٣٩4ر٥٨4ر٧441٨ر1٥٩ر1٥مجموع مصادر أموال الصندوق خالل السنة
إستخدامات أموال الصندوق على:

910ر443ر8551ر387ر1التعليم
410ر254655ر805العالج
140ر770279ر285الزواج

210ر748ر65214ر951ر10الحسابات المكشوفة
642ر124ر4042ر151ر2سلف إجتماعية لموظفي البنك

-084ر995ر2مساهمة الصندوق في الشركة االردنية لضمان القروض
٣12ر2٥1ر01٩1٩ر٥٧٧ر1٨مجموع اإلستخدامات خالل السنة

٥٧6ر04٩ر٨٥1٩ر466ر12رصيد نهاية السنة
)000ر900ر2()000ر500ر4(يطرح: مخصص تدني موجودات – ذاتي

576ر149ر8516ر966ر7رصيد نهاية السنة – بالصافي

* تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم )1( إلى رقم )68( جزءًا من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها.

100



إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة



1.  معلومات عامة
ــك«( كشـــركة مســـاهمة عامـــة أردنيـــة بتاريـــخ 28 تشـــرين 	  ــك اإلســـالمي األردني)»البنـ ــس البنـ تأسـ

الثانـــي 1978 بموجـــب أحـــكام قانـــون الشـــركات رقـــم )12( لســـنة 1964 ومركـــزه الرئيســـي فـــي مدينـــة 
عمـــان.

يقوم البنك بتقديم جميع األعمال المالية والمصرفية وأعمال اإلســـتثمار الُمنظمة على غير أســـاس 	 
 الربـــا وفقـــًا ألحـــكام الشـــريعة اإلســـالمية مـــن خـــالل مركـــزه وفروعـــه داخـــل المملكـــة وعددهـــا 74 فرعـــًا 
و23 مكتبـــًا مصرفيـــًا ومـــن خـــالل الشـــركات التابعـــة لـــه، ويخضـــع البنـــك فـــي أعمالـــه ألحـــكام قانـــون 

البنـــوك النافـــذ.

أسهم البنك اإلسالمي األردني مدرجة في بورصة عمان – األردن.	 

تـــم إقـــرار القوائـــم الماليـــة الموحـــدة مـــن قبـــل مجلـــس إدارة البنـــك فـــي جلســـته رقـــم )1( المنعقـــدة 	 
بتاريـــخ 8 شـــباط 2017، وهـــي خاضعـــة لموافقـــة الهيئـــة العامـــة للمســـاهمين والبنـــك المركـــزي األردنـــي.

تـــم اإلطـــالع ومراجعـــة القوائـــم الماليـــة الموحـــدة مـــن قبـــل هيئـــة الرقابـــة الشـــرعية للبنـــك فـــي جلســـتها 	 
رقـــم )2017/1( المنعقـــدة بتاريـــخ 12 كانـــون الثانـــي 2017 وأصـــدرت تقريرهـــا الســـنوي حولهـــا.

تنفيـــذًا إللتـــزام البنـــك اإلســـالمي األردنـــي بمقتضـــى عقـــد تأسيســـه ونظامـــه األساســـي بوجـــوب 	 
تقيـــده بأحـــكام الشـــريعة اإلســـالمية، وتنفيـــذًا لمـــا جـــاء فـــي قانـــون البنـــوك، عّيـــن البنـــك بقـــرار مـــن 
ـــة شـــرعية مـــن أربعـــة أعضـــاء ويكـــون رأيهـــا ملزمـــًا للبنـــك،  ـــة رقاب ـــة العامـــة مـــن المســـاهمين هيئ الهيئ
وتتولـــى الهيئـــة مراقبـــة أعمـــال البنـــك وأنشـــطته مـــن حيـــث اإللتـــزام بمبـــادىء وأحـــكام الشـــريعة 
اإلســـالمية وإبـــداء الـــرأي الشـــرعي فـــي صيـــغ العقـــود الالزمـــة ألعمـــال البنـــك وأنشـــطته، وإصـــدار 

تقريـــر ســـنوي للهيئـــة العامـــة للمســـاهمين.

2.  أهم السياسات المحاسبية
ُأسس إعداد القوائم المالية:

أموال 	  الذاتية ومن  أمواله  الممولة من  التابعة  للبنك وشركاته  الموحدة  المالية  القوائم  إعداد  تم 
المالية  للمؤسسات  والُمراجعة  الُمحاسبة  هيئة  عن  الصادرة  للمعايير  وفقًا  المشترك  اإلستثمار 

اإلسالمية ووفقًا للقوانين المحلية النافذة وتعليمات البنك المركزي األردني.

يقوم البنك بتطبيق المعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية.	 

تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية بإستثناء الموجودات المالية بالقيمة 	 
العادلة من خالل حقوق الملكية والموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق أصحاب حسابات 
بغرض  العقارات  في  واإلستثمارات  المطفأة  بالتكلفة  المالية  والموجودات  المشترك  اإلستثمار 

اإلستخدام حيث تظهر جميعها بالقيمة العادلة بتاريخ القوائم المالية الموحدة.

إن الدينار األردني هو عملة إظهار القوائم المالية الموحدة والذي يمثل العملة الرئيسية للبنك.	 

ُيراعى الفصل بين ما يخص أصحاب حقوق الملكية وما يخص أصحاب حسابات اإلستثمار المشترك.	 
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ُيراعى األخذ بعين اإلعتبار صندوق مواجهة مخاطر اإلستثمار لتغطية التدني في حسابات التمويل 	 
واإلستثمار الممولة من حسابات اإلستثمار المطلقة.

تطبق المعايير الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسيرات 	 
حال عدم وجود معايير  الدولية في  المحاسبة  المنبثقة عن مجلس معايير  الدولية  المالية  التقارير 
صادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية ولحين صدور معايير إسالمية 

تحل محلها.

تعني حسابات اإلستثمار المطلقة حسابات اإلستثمار المشترك أينما وردت.	 

ُأسس توحيد القوائم المالية:

لــة مــن أمــوال 	  تتضمــن القوائــم الماليــة الُموحــدة القوائــم الماليــة للبنــك وشــركاته التابعــة لــه الُمموَّ
البنــك الذاتيــة ومــن أمــوال اإلســتثمار المشــترك والخاضعــة لســيطرته، وتتحقــق الســيطرة عندمــا 
يكــون للبنــك القــدرة علــى التحكــم فــي السياســات الماليــة والتشــغيلية للشــركات التابعــة وذلــك 
للحصــول علــى منافــع مــن أنشــطتها، ويتــم إســتبعاد الُمعامــالت واألرصــدة واإليــرادات والمصروفــات 

فيمــا بيــن البنــك والشــركات التابعــة. 

يتــم إعــداد القوائــم الماليــة للشــركات التابعــة لنفــس الســنة الماليــة للبنــك وبإســتخدام نفــس 	 
البنــك. فــي  الُمتبعــة  الُمحاســبية  السياســات 

يتــم توحيــد نتائــج عمليــات الشــركات التابعــة فــي قائمــة الدخــل الموحــدة مــن تاريــخ تملكهــا وهــو 	 
التاريــخ الــذي يجــري فيــه فعليــًا إنتقــال ســيطرة البنــك علــى الشــركات التابعــة، ويتــم توحيــد نتائــج 
عمليــات الشــركات التابعــة التــي تــم التخلــص منهــا فــي قائمــة الدخــل الُموحــدة حتــى تاريــخ التخلــص 

ــه الســيطرة علــى الشــركة التابعــة. ــذي يفقــد البنــك في ــخ ال وهــو التاري

تمثــل حقــوق غيــر المســيطرين ذلــك الجــزء غيــر المملــوك مــن قبــل البنــك أو مــن قبــل حســابات 	 
اإلســتثمار المطلقــة وذلــك مــن حقــوق الملكيــة فــي الشــركات التابعــة. 

فــي حــال إعــداد قوائــم ماليــة منفصلــة للبنــك كمنشــأة مســتقلة يتــم إظهــار اإلســتثمارات فــي 	 
الشــركات التابعــة بالتكلفــة.

يمتلك البنك كما في 31 كانون األول 2016 الشركات التابعة التالية:	 

تاريخ
 التملك

مكان 
عملها

طبيعة
عمل 

الشركة

نسبة
الملكية 

للبنك

رأس المال 
المدفوع إسم الشركة

% دينــــار

1987 عمان تعليم 4ر%99 000ر550ر8 شركة المدارس العمرية محدودة المسؤولية

1998 عمان تمويل %100 000ر000ر12 شركة السماحة للتمويل واإلستثمار محدودة المسؤولية

1998 عمان خدمات %100 000ر000ر5 شركة تطبيقات التقنية للمستقبل محدودة المسؤولية

2005 عمان وساطة %100 000ر000ر5 شركة سنابل الخير لإلستثمارات المالية محدودة المسؤولية

التقرير السنوي الثامن والثالثون
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معلومات القطاعات:
قطــاع األعمــال يمثــل مجموعــة مــن الموجــودات والعمليــات التــي تشــترك معــًا فــي تقديــم منتجــات 	 

أو خدمــات خاضعــة لمخاطــر وعوائــد تختلــف عــن تلــك المتعلقــة بقطاعــات أعمــال أخــرى، والتــي يتــم 
قياســها وفقــًا للتقاريــر التــي يتــم إســتعمالها مــن قبــل المديــر العــام وصانــع القــرار فــي البنــك.

القطــاع الجغرافــي يرتبــط فــي تقديــم منتجــات أو خدمــات فــي بيئــة إقتصاديــة محــددة خاضعــة لمخاطــر 	 
وعوائــد تختلــف عــن تلــك المتعلقــة بقطاعــات تعمــل فــي بيئــات إقتصاديــة أخــرى.

ُأســس توزيــع أربــاح اإلســتثمار المشــتركة فيمــا بيــن أصحــاب حقــوق الملكيــة وأصحــاب حســابات 
اإلســتثمار المطلقــة وأصحــاب حســابات اإلســتثمار المقيــدة:

10% لحســاب صنــدوق مواجهــة مخاطــر اإلســتثمار إســتنادًا لنــص المــادة )55( مــن قانــون البنــوك  -
األردنــي )2015: %10(.

تــم إقتطــاع حصــة البنــك كمضــارب بنســبة 45% للدينــار األردنــي و 50% للعمــالت األجنبيــة مــن  -
مجمــوع أربــاح اإلســتثمار المشــترك )2015: 45% للدينــار األردنــي، 50% للعمــالت األجنبيــة(.

البنــك الداخلــة فــي  - تــم توزيــع الرصيــد الباقــي علــى حســابات اإلســتثمار المطلقــة وأمــوال 
اإلســتثمار كل بنســبة مشــاركته، علمــًا بــأن أولويــة توظيــف األمــوال تعــود ألصحــاب حســابات 

المطلقــة. اإلســتثمار 

تشــارك حســابات اإلســتثمار المشــترك فــي نتائــج أربــاح اإلســتثمار وتــوزع علــى المســتثمرين كل 	 
بنســبة مشــاركته وشــروط الحســاب الموقعــة بيــن البنــك والمســتثمر .

تشارك حسابات اإلستثمار المشترك باألرباح بناء على األسس التالية:	 

بنسبة 50% من المعدل السنوي لرصيد حسابات التوفير -

بنسبة 70% من المعدل السنوي لرصيد الحسابات الخاضعة إلشعار -

بنسبة 90% من أدنى رصيد لحسابات األجل -

يتحمل البنك كافة المصروفات اإلدارية وال يتم تحميل حسابات اإلستثمار الُمطلقة بأي جزء منها.	 

يتـــم إدارة المحافـــظ اإلســـتثمارية )ســـندات المقارضـــة( وحســـابات اإلســـتثمار المقيـــدة بموجـــب عقـــود 	 
مضاربـــة.

يتم إدارة حسابات اإلستثمار بالوكالة بموجب عقود وكالة بأجر.	 

تــم إقتطــاع حصــة البنــك كمضــارب بنســبة 5% فــي 30 حزيــران 2016 و 15% فــي 31 كانــون األول 	 
 2016 مــن مجمــوع أربــاح ســندات المقارضــة فــي حيــن لــم يتــم إقتطــاع حصــة البنــك كمضــارب فــي

ــران 2015 و تــم إقتطــاع مــا نســبته 10% فــي 31 كانــون األول 2015، وبلغــت النســبة العامــة  30 حزي
 لألربــاح الموزعــة علــى أصحــاب ســندات المقارضــة مــا نســبته 40ر3% في 30 حزيــران 2016 و 62ر3% في

31 كانون األول 2016 مقابل نسبة 4% في 30 حزيران 2015 و 55ر3% في 31 كانون األول 2015.

المقيــدة 	  اإلســتثمار  أربــاح حســابات  مــن   %25 - 7ر%7  بنســبة  البنــك كمضــارب  إقتطــاع حصــة  تــم 
بالدينــار و 40% مــن أربــاح حســابات اإلســتثمار المقيــدة بالعمــالت األجنبيــة، كمــا بلغــت النســبة العامــة 
 لألربــاح الموزعــة علــى حســابات اإلســتثمار المقيــدة بالعمــالت األجنبيــة بمعــّدل 3ر0 % كمــا فــي

31 كانون األول 2016 )2015: 15ر%0(.
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تــم توزيــع الربــح بعــد إقتطــاع حصــة البنــك كمضــارب علــى المحافــظ اإلســتثمارية )ســندات المقارضــة( 	 
وحســابات اإلســتثمار المقيــدة المشــاركة فــي اإلســتثمار كل بنســبة مشــاركته.

اإليرادات والمكاسب والمصروفات والخسائر الُمخالفة للشريعة اإلسالمية:
يقــوم البنــك بتســجيل اإليــرادات والمكاســب والمصروفــات والخســائر المخالفــة للشــريعة اإلســالمية 
فــي حســاب خــاص ضمــن المطلوبــات األخــرى، ويتــم اإلنفــاق منــه لجهــات الخيــر وفقــًا لمــا تقــرره هيئــة 

ــة الشــرعية. الرقاب

الزكاة:
المطلقــة،  اإلســتثمار  حســابات  وأصحــاب  المســاهمين  عاتــق  علــى  تقــع  الــزكاة  إخــراج  مســؤولية  إن 
واإلســتثمار المخصــص والمشــاركين فــي ســندات المقارضــة )المحافــظ اإلســتثمارية( فــي حــال توافــر 

شــروط الوجــوب.

ذمم البيوع الُمؤجلة:
عقود الُمرابحة:. 1

المرابحــة: هــي بيــع الســلعة بمثــل الثمــن الــذي اشــتراها بــه البائــع مــع زيــادة ربــح معلــوم متفــق - 
عليــه، بنســبة مــن الثمــن أو بمبلــغ مقطــوع وهــو أحــد بيــوع األمانــة التــي يعتمــد فيهــا علــى بيــان 

ثمــن الشــراء أو التكلفــة.

المرابحــة لآلمــر بالشــراء: هــي بيــع البنــك إلــى عميلــه )اآلمــر بالشــراء( ســلعة بزيــادة محــددة علــى - 
ثمنهــا أو تكلفتهــا بعــد تحديــد تلــك الزيــادة )ربــح المرابحــة(. ويســمى بالمرابحــة المصرفيــة.

يقــوم البنــك بتطبيــق مبــدأ اإللــزام بالوعــد فــي عقــود المرابحــة لآلمــر بالشــراء وبمــا ينســجم مــع 	 
المعاييــر الصــادرة عــن هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة اإلســالمية.

ــرادات البيــوع الُمؤجلــة )التــي ُيســدد ثمنهــا دفعــة واحــدة تســتحق بعــد الفتــرة الماليــة 	  يتــم إثبــات إي
الحاليــة أو ُيســدد ثمنهــا علــى أقســاط ُتدفــع علــى فتــرات ماليــة ُمتعــددة الحقــة( بتوزيعهــا علــى 
الفتــرات الماليــة الُمســتقبلية لفتــرة األجــل بحيــث ُيخصــص لــكل فتــرة ماليــة نصيبهــا مــن األربــاح بغــض 

النظــر عمــا إذا تــم التســديد نقــدا أم ال.

يتــم إثبــات ذمــم البيــوع الُمؤجلــة عنــد حدوثهــا بقيمتهــا اإلســمية ويتــم قياســها فــي نهايــة الفتــرة 	 
ــة الُمتوقــع تحقيقهــا. ــة علــى أســاس صافــي القيمــة النقدي المالي

عقود اإلستصناع:. 2
يقــوم-  بحيــث  )البائــع(،  والصانــع  )المشــتري(  المســتصنع  بيــن  بيــع  عقــد  هــو   اإلســتصناع: 

الثانــي - بنــاء علــى طلــب مــن األول - بصناعــة ســلعة موصوفــة )المصنــوع( أو الحصــول عليهــا عنــد 
ــع، وذلــك فــي مقابــل  أجــل التســليم علــى أن تكــون مــادة الصنــع و/أو تكلفــة العمــل مــن الصان

الثمــن الــذي يتفقــان عليــه وعلــى كيفيــة ســداده؛ حــااًل عنــد التعاقــد أو مقســطًا أو مؤجــاًل.

اإلســتصناع المــوازي: هــو عبــارة عــن إبــرام عقديــن منفصليــن أحدهمــا مــع العميــل يكــون فيــه - 
البنــك صانعــًا، واآلخــر مــع الصانــع ) المقــاول( يكــون فيــه البنــك مســتصنعًا ويتحقــق الربــح عــن 
طريــق اختــالف الثمــن فــي العقديــن والغالــب أن يكــون أحدهمــا حــااًل )مــع الصانــع( والثانــي مؤجــاًل 

) مــع العميــل(.

التقرير السنوي الثامن والثالثون

105



تشــمل تكاليــف اإلســتصناع التكاليــف المباشــرة والتكاليــف غيــر المباشــرة ألنشــطة اإلســتصناع التــي 	 
يمكــن تخصيصهاعلــى أســس موضوعيــة لعقــود بعينهــا، وال يدخــل فــي هــذه التكاليــف المصروفــات 

اإلداريــة والعموميــة والتســويقية وتكاليــف البحــوث والتطويــر.
ــل التعاقــد 	  ــك تكاليــف مــا قب ــة وكذل ــرة المالي ــات تكاليــف اإلســتصناع التــي تحــدث فــي الفت ــم اثب يت

فــي حســاب إســتصناع تحــت التنفيــذ )فــي اإلســتصناع( أو فــي حســاب تكاليــف اإلســتصناع )فــي 
اإلســتصناع المــوازي(.

فــي حــال عــدم قيــام المســتصنع )المشــتري( بدفــع الثمــن المتفــق عليــه بأكملــه واإلتفــاق علــى 	 
التســديد علــى دفعــات أثنــاء تنفيــذ العقــد أو بعــد إتمــام تنفيذ العقــد يتم إثبات أرباح مؤجلة وحســمها 
مــن رصيــد حســاب ذمــم اإلســتصناع فــي المركــز المالــي للبنــك ســواء كانــت الطريقــة المتبعــة فــي 
إثبــات إيــرادات اإلســتصناع هــي طريقــة نســبة اإلتمــام أو طريقــة العقــود التامــة ويتــم توزيــع األربــاح 
ــاح  ــة نصيبهــا مــن األرب ــكل ســنة مالي ــة المســتقبلية بحيــث يخصــص ل ــة علــى الســنوات المالي المؤجل

بغــض النظــر عمــا إذا تــم التســديد نقــدًا أم ال.
تظهــر عقــود اإلســتصناع بقيمــة المبالــغ المدفوعــة مــن قبــل البنــك منــذ نشــوء التعاقــد، وتظهــر 	 

ــة، ويؤخــذ أي تدنــي فــي القيمــة عــن القيمــة  عقــود اإلســتصناع المــوازي بصافــي القيمــة التعاقدي
ــان الدخــل. ــى بي ــة المتوقــع تحقيقهــا إل النقدي

يتــم إثبــات أي تكاليــف إضافيــة يدفعهــا البنــك فــي عقــود اإلســتصناع المــوازي نتيجــة اإلخــالل بشــروط 	 
اإللتزامــات التعاقديــة كخســائر فــي بيــان الدخــل وال تدخــل فــي قيــاس حســاب تكاليــف اإلســتصناع.

فــي حــال إحتفــاظ البنــك بالمصنــوع ألي ســبب كان يتــم قيــاس هــذه الموجــودات بالقيمــة النقديــة 	 
المتوقــع تحقيقهــا أو بالتكلفــة أيهمــا أقــل ويتــم إثبــات الفــرق إن وجــد كخســارة فــي بيــان الدخــل فــي 

الفتــرة الماليــة التــي تحققــت فيهــا.
موجودات ُمتاحة للبيع اآلجل:

هــي الموجــودات التــي يقــوم البنــك باقتنائهــا بهــدف بيعهــا بيعــًا آجــاًل )بالتقســيط(، ويســمى بيــع 	 
تلــك الموجــودات ببيــع المســاومة مــع التقســيط، وذلــك لتمييزهــا عــن بيــع المرابحــة لآلمــر بالشــراء. 

يتــم إثبــات الموجــودات الُمتاحــة للبيــع اآلجــل عنــد التعاقــد بالتكلفــة ويتــم قياســها علــى أســاس 	 
التكلفــة )قيمــة الشــراء وأيــة مصروفــات ُمباشــرة ُمتعلقــة باالقتنــاء(.

يتــم تقييــم الموجــودات الُمتاحــة للبيــع اآلجــل فــي نهايــة الفتــرة الماليــة بقيمتهــا العادلــة وُيقــاس 	 
مبلــغ التغّيــر الناتــج عــن التقييــم - إن ُوجــد - علــى أســاس الفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة ُمقارنــة بالقيمــة 

العادلــة ويتــم إثبــات األربــاح )الخســائر( غيــر الُمحققــة فــي حســاب إحتياطــي القيمــة العادلــة.
يتــم إثبــات األربــاح فــي عمليــات البيــع اآلجــل وفقــًا لمبــدأ االســتحقاق ُموزعــة علــى الفتــرات الماليــة 	 

لمــدة العقــد وُتســجل أربــاح الســنوات القادمــة فــي حســاب إيــرادات البيــوع الُمؤجلــة.
يتم تسجيل ذمم البيع اآلجل عند التعاقد بقيمتها اإلسمية )الُمتعاقد عليها(.	 

التمويل بالُمشاركة:
هــو تقديــم البنــك والعميــل المــال بنســب متســاوية أو متفاوتــة مــن أجــل إنشــاء مشــروع جديــد أو 	 

المســاهمة فــي مشــروع قائــم، بحيــث يصبــح كل واحــد منهمــا متملــكًا حصــة فــي رأس المــال بصفــة 
ثابتــة أو متناقصــة ومســتحقة لنصيبــه مــن األربــاح. وتقســم الخســارة علــى قــدر حصــة كل شــريك فــي 
رأس المــال وال يصــح اشــتراط خــالف ذلــك. وتقســم إلــى المشــاركة الثابتــة والمشــاركة المتناقصــة 

المنتهيــة بالتمليــك.
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يتــم تســجيل حصــة البنــك فــي رأس مــال الُمشــاركة عنــد تســليمها للشــريك المديــر أو وضعهــا فــي 	 
حســاب الُمشــاركة ويتــم قياســها بقيمــة المبلــغ المدفــوع نقــدًا أو بالقيمــة العادلــة إذا كان عينــًا، وإذا 
ــه يعتــرف بــه ربحــًا  نتــج عــن تقييــم العيــن عنــد التعاقــد فــرق بيــن القيمــة العادلــة والقيمــة الدفتريــة فإنَّ

أو خســارة.
يتــم قيــاس حصــة البنــك فــي رأس مــال الُمشــاركة الثابتــة فــي نهايــة الفتــرة الماليــة بالقيمــة التاريخيــة 	 

وفــي حالــة الُمشــاركة الُمتناقصــة يتــم قيــاس رأس المــال فــي نهايــة الفتــرة الماليــة بالقيمــة التاريخيــة 
محســومًا منهــا القيمــة التاريخيــة للحصــة المبيعــة بالقيمــة العادلــة التــي يتفــق عليهــا ويثبــت الفــرق بين 

القيمتيــن ربحــًا أو خســارة فــي قائمــة الدخــل الموحــدة.
يتــم تســجيل نصيــب البنــك فــي أربــاح أو خســائر عمليــات التمويــل بالُمشــاركة التــي تنشــأ وتنتهــي 	 

ــه  ــا فــي حالــة اســتمرار الُمشــاركة ألكثــر مــن فتــرة ماليــة، فإنَّ خــالل الفتــرة الماليــة بعــد التصفيــة، أمَّ
ــاح عنــد تحققهــا بالتحاســب التــام عليهــا أو علــى أي جــزء منهــا  يتــم تســجيل نصيــب البنــك فــي األرب
ــوزع،  ــي ُت ــاح الت ــك فــي حــدود األرب ــت بهــا وذل ــة التــي حدث ــرة المالي ــن البنــك والشــريك فــي الفت بي
ــا نصيبــه فــي الخســائر لفتــرة ماليــة فيتــم إثباتهــا فــي دفاتــره فــي تلــك الفتــرة وذلــك فــي حــدود  أمَّ

الخســائر التــي يخفــض بهــا نصيــب البنــك فــي رأس مــال الُمشــاركة.
في حالة وقوع خسائر بسبب تعدي المشارك أو تقصيره يتحملها المشارك ويتم إثباتها ذممًا عليه.	 
ــة الُمتوقــع 	  ــة الفتــرة الماليــة تســجيل موجــودات التمويــل بالتكلفــة أو بالقيمــة النقدي يتــم فــي نهاي

تحقيقهــا أيهمــا أقــل وُيثبــت الفــرق كُمخصــص تدنــي تمويــالت.
المركزي 	  البنك  لتعليمات  وفقًا  للعمالء  الممنوحة  العاملة  غير  الُمؤجلة  البيوع  إيرادات  تعليق  يتم 

األردني.
يتـــم شـــطب ذمـــم البيـــوع الُمؤجلـــة والتمويـــالت الُممولـــة مـــن حســـابات اإلســـتثمار الُمطلقـــة فـــي حـــال 	 

عـــدم جـــدوى اإلجـــراءات الُمتخـــذة لتحصيلهـــا بقيدهـــا علـــى حســـاب صنـــدوق ُمواجهـــة مخاطـــر اإلســـتثمار 
)باســـتثناء مـــا يتـــم منحـــه/ تمويلـــه ومـــن ثـــم شـــطبه مـــن ذمـــم البيـــوع الُمؤجلـــة والتمويـــالت فـــي 
نفـــس الســـنة حيـــث يتـــم قيـــده فـــي قائمـــة الدخـــل / علـــى حســـاب أربـــاح اإلســـتثمار( وُيضـــاف المحصـــل 
مـــن الذمـــم/ التمويـــالت التـــي تـــم شـــطبها ســـابقًا إلـــى حســـاب صنـــدوق ُمواجهـــة مخاطـــر اإلســـتثمار 
ــا بخصـــوص ذمـــم  ـ ــا تـــم قيـــده فـــي قائمـــة الدخـــل / إلـــى حســـاب أربـــاح اإلســـتثمار(، أمَّ )باســـتثناء مـ
البيـــوع الُمؤجلـــة والتمويـــالت الُممولـــة مـــن أمـــوال البنـــك الذاتيـــة والُمعـــّد لهـــا ُمخصـــص تدنـــي فيتـــم 
شـــطبها فـــي حـــال عـــدم جـــدوى اإلجـــراءات الُمتخـــذة لتحصيلهـــا بتنزيلهـــا مـــن الُمخصـــص ويتـــم تحويـــل 
أي فائـــض فـــي الُمخصـــص اإلجمالـــي– إن ُوجـــد – إلـــى قائمـــة الدخـــل الموحـــدة وُيضـــاف المحصـــل مـــن 

الذمـــم/ التمويـــالت الســـابق شـــطبها إلـــى اإليـــرادات. 

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل:
هــي الموجــودات الماليــة التــي قــام البنــك بشــرائها بغــرض بيعهــا فــي المســتقبل القريــب وتحقيــق 	 

األربــاح مــن تقلبــات األســعار الســوقية قصيــرة األجــل أو هامــش أربــاح المتاجــرة.
يتــم إثبــات هــذه الموجــودات بالقيمــة العادلــة عنــد الشــراء )تقيــد مصاريــف االقتنــاء علــى قائمــة الدخل 	 

ــة  ــر فــي القيمــة العادل ــة، ويظهــر التغي ــد الشــراء( ويعــاد تقييمهــا الحقــًا بالقيمــة العادل الموحــدة عن
فــي قائمــة الدخــل الموحــدة بمــا فيهــا التغيــر فــي القيمــة العادلــة الناتــج عــن فروقــات تحويــل بنــود 
الموجــودات غيــر النقديــة بالعمــالت األجنبيــة، وفــي حــال بيــع هــذه الموجــودات أو جــزء منهــا يتــم 
ــاح الموزعــة أو  ــاح أو الخســائر الناتجــة عــن ذلــك فــي قائمــة الدخــل الموحــدة. يتــم أخــذ األرب أخــذ األرب

المتحققــة فــي قائمــة الدخــل الموحــدة. 
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موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية- ذاتي:
تمثل هذه الموجودات اإلستثمارات في أدوات الملكية والممولة من أموال البنك الذاتية وذلك 	 

بغرض االحتفاظ بها على المدى الطويل.
يتم إثبات هذه الموجودات عند الشراء بالقيمة العادلة مضافًا إليها مصاريف االقتناء، ويعاد تقييمها 	 

العادلة ضمن  القيمة  العادلة ضمن بند إحتياطي  القيمة  التغير في  العادلة، ويظهر  بالقيمة  الحقًا 
حسابات حقوق الملكية.

في حال بيع هذه الموجودات أو جزء منها فيتم تسجيل األرباح أو الخسائر الناتجة عن ذلك في األرباح 	 
المدورة وفقًا لتعليمات البنك المركزي األردني.

في حال حصول تدني في قيمة هذه الموجودات فيتم تسجيل األرباح أو الخسائر الناتجة عن ذلك 	 
في قائمة الدخل الموحدة.

تبين 	  ما  إذا  الموحدة  الدخل  قائمة  في  سابقًا  تسجيلها  تم  التي  التدني  خسارة  استرجاع  يمكن 
التدني من  لتسجيل خسائر  العادلة قد حدثت في فترة الحقة  القيمة  الزيادة في  أن  بموضوعية 

خالل إحتياطي القيمة العادلة الظاهر ضمن حسابات حقوق الملكية.
يتم تسجيل األرباح المتأتية من هذه الموجودات المالية في تاريخ اإلعالن عن توزيعها في قائمة 	 

الدخل الموحدة.
يتم تسجيل األرباح والخسائر الناتجة عن فروقات تحويل العملة األجنبية لهذه الموجودات في بند 	 

إحتياطي القيمة العادلة.
تظهر الموجودات المالية التي ال يمكن تحديد قيمتها العادلة بشكل يعتمد عليه بالتكلفة، ويتم اجراء 	 

اختبار التدني لهذه الموجودات في نهاية كل فترة مالية ويتم تسجيل أي تدني في قيمتها في 
قائمة الدخل الموحدة، وال يمكن استرجاع خسارة التدني لهذه الموجودات في الفترات الالحقة.

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار المشترك:
تمثل هذه الموجودات اإلستثمارات في أدوات الملكية والممولة من حسابات اإلستثمار المشترك 	 

وذلك بغرض االحتفاظ بها على المدى الطويل. 
يتم إثبات هذه الموجودات عند الشراء بالقيمة العادلة مضافًا إليها مصاريف االقتناء، ويعاد تقييمها 	 

العادلة ضمن  القيمة  العادلة ضمن بند إحتياطي  القيمة  التغير في  العادلة، ويظهر  بالقيمة  الحقًا 
حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار المشترك.

أو 	  األرباح  تسجيل  فيتم  قيمتها  تدني في  أو حصول  منها  جزء  أو  الموجودات  بيع هذه  حال  في 
الخسائر الناتجة عن ذلك في قائمة الدخل الموحدة بما في ذلك المبالغ المقيدة سابقًا في حقوق 

أصحاب حسابات اإلستثمار المشترك.
تبين 	  ما  إذا  الموحدة  الدخل  قائمة  في  سابقًا  تسجيلها  تم  التي  التدني  خسارة  استرجاع  يمكن 

التدني من  لتسجيل خسائر  العادلة قد حدثت في فترة الحقة  القيمة  الزيادة في  أن  بموضوعية 
خالل إحتياطي القيمة العادلة الظاهر ضمن حسابات اإلستثمار المشترك.

يتم تسجيل األرباح المتأتية من هذه الموجودات المالية في تاريخ اإلعالن عن توزيعها في قائمة 	 
الدخل الموحدة.

يتم تسجيل األرباح والخسائر الناتجة عن فروقات تحويل العملة األجنبية لهذه الموجودات في بند 	 
إحتياطي القيمة العادلة.
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تظهر الموجودات المالية التي ال يمكن تحديد قيمتها العادلة بشكل يعتمد عليه بالتكلفة، ويتم اجراء 	 
اختبار التدني لهذه الموجودات في نهاية كل فترة مالية ويتم تسجيل أي تدني في قيمتها في 

قائمة الدخل الموحدة، وال يمكن استرجاع خسارة التدني لهذه الموجودات في الفترات الالحقة.

موجودات مالية بالتكلفة المطفأة:
هي الموجودات المالية المستثمرة على أساس الريع التعاقدي شريطة أاّل تكون هذه الموجودات 	 

قد حيزت لغرض المتاجرة ، أو مسجلة »بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل«، وتكون التدفقات 
النقدية المتعلقة بها إما على شكل دفعات )ثابتة أو متغيرة( من أصل هذه الموجودات وأرباحها .

يتم إثبات هذه الموجودات عند الشراء بالتكلفة مضافًا اليها مصاريف االقتناء .	 
في نهاية كل فترة مالية تقاس هذه الموجودات باستخدام طريقة معدل الربح الفعلي، ويتم اثبات 	 

كافة األرباح أو الخسائر الناتجة عن عملية االطفاء في قائمة الدخل.
في حال وجود تدني في قيمة هذه الموجودات المالية والذي قد يؤدي إلى عدم إمكانية إسترداد 	 

اصل المبلغ المستثمر أو جزء منه، فيتم قيد قيمة هذا التدني في قائمة الدخل )إذا كان االستثمار 
االستثمار من  كان  حال  )في  االستثمار  أو على صندوق مواجهة مخاطر  الذاتية(  البنك  أموال  من 

أموال االستثمار المشترك(.

إستثمارات في شركات حليفة:
الشركات الحليفة هي تلك الشركات التي يمارس البنك فيها تأثيرًا فعااًل على القرارات المتعلقة 	 

بالسياسات المالية والتشغيلية وال يسيطر البنك عليها، والتي يملك البنك فيها نسبة تتراوح بين 
20% إلى 50% من حقوق التصويت.

تظهر اإلستثمارات في الشركات الحليفة بموجب طريقة حقوق الملكية.	 
في حال إعداد قوائم مالية منفصلة للبنك كمنشأة مستقلة يتم إظهار اإلستثمارات في الشركات 	 

الحليفة بالقيمة العادلة.

اإلجارة واإلجارة الُمنتهية بالتمليك:
اإلجارة هي تمليك منفعة بعوض وتقسم إلى:

اإلجارة التشغيلية: وهي عقود اإلجارة التي ال تنتهي بتملك المستأجر الموجودات المؤجرة.- 
المؤجرة -  الموجودات  المستأجر  بتملك  تنتهي  التي  اإلجارة  وهي  بالتمليك:  المنتهية  اإلجارة 

هيئة  عن  الصادر  بالتمليك  المنتهية  واإلجارة  اإلجارة  معيار  في  ورد  حسبما  صور  عدة  وتأخذ 
المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية واإلسالمية.

ُتقاس الموجودات الُمقتناة بغرض اإلجارة عند اقتنائها بالتكلفة التاريخية شاملة النفقات الُمباشرة 	 
لجعلها صالحة لالستعمال. وُتستهلك الموجودات الُمؤجرة وفقًا لسياسة االستهالك الُمتبعة في 

البنك.
صافي 	  عن  اإلجارة  بغرض  الُمقتناة  الموجودات  من  أي  من  استرداده  الُممكن  المبلغ  يقل  عندما 

ه يتم تخفيض قيمتها إلى القيمة التي ُيمكن استردادها وُتسجل قيمة التدني  قيمتها الدفترية فإنَّ
في قائمة الدخل الموحدة.

ُتوزع إيرادات اإلجارة بما يتناسب مع الفترات المالية التي يشملها عقد اإلجارة.	 
يتم قيد مصروفات صيانة الموجودات الُمؤجرة في الفترة المالية التي تحدث فيها.	 
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إستثمارات في العقارات:
هـــي اقتنـــاء عقـــارات أو أراٍض أو جـــزءًا منها بغرض الحصول علـــى إيراد دوري أو االحتفـــاظ بها لغرض 	 

توقـــع زيادة في قيمتهـــا المســـتقبلية أو لالثنتين معًا.

يتم تســـجيل اإلســـتثمارات فـــي العقارات »بغرض اإلســـتخدام« وفقـــًا لنموذج التكلفـــة أو لنموذج 	 
القيمـــة العادلة.

يتم تســـجيل اإلســـتثمارات في العقارات »بغرض اإلســـتخدام« وفقًا لنموذج التكلفة بالكلفة ناقصًا 	 
اإلســـتهالك المتراكـــم ومخصص التدني إن وجـــد، أما وفقًا لنموذج القيمـــة العادلة يتم قياس هذه 

اإلســـتثمارات بالقيمة العادلة، ويتم تســـجيل الزيادة في القيمة فـــي احتياطي القيمة العادلة.

يتـــم تســـجيل الخســـائر غيـــر المحققة الناتجـــة عن تقييم اإلســـتثمارات فـــي العقارات وفقـــًا لنموذج 	 
القيمـــة العادلـــة فـــي بنـــد احتياطـــي القيمـــة العادلـــة، وذلك إلـــى الحد الذي يســـمح بـــه رصيد ذلك 
االحتياطـــي، وفـــي حـــال تجاوزت الخســـائر غيـــر المحققة رصيد هـــذا االحتياطي يتم إثبـــات ما زاد عن 
رصيـــد االحتياطـــي فـــي قائمة الدخل تحـــت بند أرباح )خســـائر( غيـــر محققة من تقييم اإلســـتثمارات 

فـــي العقارات.

فـــي حـــال وجـــود خســـائر غير محققـــة تـــم إثباتها في فتـــرة مالية ســـابقة وحدثـــت أرباح تقييـــم )غير 	 
متحققـــة( فـــي فترة ماليـــة الحقة فإن هذه األرباح يتم تســـجيلها فـــي قائمة الدخل إلـــى الحد الذي 
يســـاوي الخســـائر غيـــر المحققـــة التي تم تســـجيلها في الفتـــرات الســـابقة في قائمـــة الدخل وأي 

فائـــض في هـــذه األرباح يتـــم إضافته إلـــى احتياطي القيمـــة العادلة.

يتـــم قيـــاس األربـــاح )الخســـائر( المحققـــة من عمليـــة بيع أي مـــن اإلســـتثمارات في العقـــارات على 	 
أســـاس الفـــرق بيـــن القيمة الدفتريـــة وصافي المبلـــغ المتحصل من عمليـــة البيع ويتم إثبـــات الناتج 
باإلضافـــة إلى حصة هذا اإلســـتثمار الســـابقة في احتياطـــي القيمة العادلة – إن وجـــد – في قائمة 

الدخل.

إذا تـــم اســـتخدام نمـــوذج التكلفـــة أو نموذج القيمـــة العادلة فإنه يتـــم تطبيق النمـــوذج على جميع 	 
اإلســـتثمارات في العقارات.

يتـــم تســـجيل اإلســـتثمارات فـــي العقـــارات »بغـــرض البيـــع« بالقيمـــة الدفتريـــة أو بالقيمـــة العادلـــة 	 
مطروحـــًا منهـــا تكاليـــف البيـــع أيهمـــا أقـــل، وال يتـــم إســـتهالكها، ويتـــم إدراج الفروقات فـــي قائمة 

الموحدة. الدخـــل 

يتـــم تصنيـــف اإلســـتثمارات فـــي العقارات بغـــرض البيـــع إذا كان مـــن المتوقع بيعها خالل 12 شـــهر 	 
مـــن تاريـــخ اقتنائهـــا، وإذا لـــم يتـــم بيعها خالل المـــدة المذكـــورة يتم إعـــادة تصنيفها حســـبما ورد أعاله.

يقوم البنك بتســـجيل جميع اإلســـتثمارات في العقارات »بغرض اإلســـتخدام« وفقًا لنموذج القيمة 	 
العادلة.

صندوق ُمواجهة مخاطر اإلستثمار الُمشترك:
يقتطـــع البنـــك ما ال يقل عـــن )10%( من صافي أرباح اإلســـتثمار الُمشـــترك الُمتحققـــة على ُمختلف 	 

العمليـــات الجاريـــة خـــالل الفتـــرة، وتـــزداد النســـبة بنـــاء على تعليمـــات من البنـــك المركـــزي األردني 
لـــة بعد زيادتها في الســـنة المالية الالحقة للســـنة التـــي تقرر فيها  ويســـري مفعـــول النســـبة الُمعدَّ

هـــذا التعديل.
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يـــؤول رصيـــد صنـــدوق مواجهة مخاطر اإلســـتثمار الُمشـــترك إلى صنـــدوق الزكاة وذلـــك بعد تغطية 	 
جميـــع المصروفـــات والخســـائر التي أســـس الصنـــدوق لتغطيتهـــا أو إطفائها، األمر الذي يســـتخلص 
ـــه ليس للُمســـتثمرين في البنك أي حق فـــي المبالغ الُمقتطعة بالنســـبة الُمقررة الُمتجمعة  منـــه، أنَّ
فـــي صنـــدوق ُمواجهة مخاطر اإلســـتثمار، وإنما هي مبالـــغ ُمخصصة لتغطية الخســـائر التي تتعرض 

لها عمليات اإلســـتثمار الُمشترك.

إذا حصلـــت خســـائر فـــي بعـــض عمليات اإلســـتثمار الُمشـــترك التي بـــدأت وتمت في ســـنة ُمعينة، 	 
فُتغطـــى هـــذه الخســـائر من األرباح التي حققتها عمليات اإلســـتثمار الُمشـــترك األخـــرى التي بدأت 
وتمت في الســـنة ذاتها وإذا كانت الخســـائر أكثر من األرباح في الســـنة ذاتها، فُتغطى من صندوق 

ُمواجهة مخاطر اإلســـتثمار.

ن في النتيجة وفي 	  ا إذا بدأت عمليات إســـتثمار ُمشـــترك واســـتمرت في ســـنوات ســـابقة، وتبيَّ أمَّ
ســـنة ُمعينـــة أنَّ تلـــك العمليـــات اإلســـتثمارية كانـــت مـــن حيـــث النتيجـــة عمليـــات خاســـرة، فُتغطى 

خســـارتها مـــن صنـــدوق ُمواجهة مخاطر اإلســـتثمار.

القيمة العادلة للموجودات المالية:
إنَّ أســـعار اإلغـــالق )شـــراء الموجـــودات / بيع المطلوبـــات( في تاريـــخ القوائم الماليـــة الموحدة في 	 

أســـواق نشـــطة ُتمثـــل القيمـــة العادلـــة لـــألدوات المالية التي لها أســـعار ســـوقية وفي حـــال عدم 
توفر أســـعار معلنة أو عدم وجود تداول نشـــط لبعض األدوات المالية أو عدم نشـــاط الســـوق فيتم 

تقديـــر قيمتهـــا العادلـــة بُمقارنتهـــا بالقيمة الســـوقية الحالية ألداة مالية ُمشـــابهة لها إلـــى حد كبير.

فـــي حـــال وجـــود أدوات ماليـــة يتعـــذر قيـــاس قيمتهـــا العادلـــة بشـــكل يعتمد عليـــه فيتـــم إظهارها 	 
بالتكلفـــة بعـــد تنزيـــل أي تدنـــي فـــي قيمتها.

التدني في قيمة الموجودات المالية: 
يقـــوم البنـــك بمراجعـــة القيم المثبتة في الســـجالت للموجـــودات الماليـــة في تاريخ قائمـــة المركز 	 

المالـــي الموحـــدة لتحديـــد فيمـــا إذا كانـــت هنالـــك مؤشـــرات تـــدل على تدني فـــي قيمتهـــا إفراديًا 
أو علـــى شـــكل مجموعـــة، وفـــي حالة وجود مثـــل هذه المؤشـــرات فإنه يتـــم تقدير القيمـــة القابلة 

لالســـترداد من أجـــل تحديد خســـارة التدني.

القيمة العادلة للموجودات غير المالية التي تظهر بالقيمة العادلة:
ُتمثـــل األســـعار الســـوقية فـــي تاريـــخ القوائـــم الماليـــة الموحـــدة )حـــال توفر أســـواق نشـــطة لهذه 	 

الموجـــودات( للموجـــودات غير الماليـــة التي تظهر بالقيمـــة العادلة. وفي حال عـــدم توفر مثل هذه 
األســـواق فيتـــم تقييمهـــا فـــي تاريخ القوائـــم الماليـــة الموحدة من خالل أخذ الُمتوســـط الحســـابي 

لتقييمـــات )3( بيـــوت خبرة ُمرخصـــة وُمعتمدة.

اإلستهالك:
إستهالك الموجودات الُمتاحة لإلستثمار:أ. 
يتم إستهالك الموجودات الُمتاحة لإلستثمار وفقًا للسياسة التي ينتهجها البنك في إستثمار هذه 	 

الموجودات، ويتم إستهالك هذه الموجودات وفقا لعمرها اإلنتاجي بطريقة القسط الثابت.
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الممتلكات والمعدات:ب. 
تظهــر الممتلــكات والمعــدات بالتكلفــة بعــد تنزيــل اإلســتهالك الُمتراكــم وأي تدنــي فــي قيمتهــا، 	 

ويتــم إســتهالك الممتلــكات والمعــدات )بإســتثناء األراضــي( عندمــا تكــون جاهــزة لإلســتخدام بطريقــة 
القســط الثابــت علــى مــدى العمــر اإلنتاجــي الُمتوقــع لهــا:

نسبة اإلستهالكالبيان

2%مباني

5%- 20%معدات وأجهزة وأثاث

15%وسائط نقل

35%أجهزة الحاسب االلي

تتــم ُمراجعــة العمــر اإلنتاجــي للممتلــكات والمعــدات فــي نهايــة كل ســنة، فــإذا كانــت توقعــات العمــر 	 
ة ســابقًا يتــم تســجيل التغّيــر فــي التقديــر للســنوات الالحقــة  اإلنتاجــي تختلــف عــن التقديــرات الُمعــدَّ

بإعتبــاره تغّيــر فــي التقديــرات. 

ــه 	  عندمــا يقــل المبلــغ الُممكــن إســترداده مــن الممتلــكات والمعــدات عــن صافــي قيمتهــا الدفتريــة فإنَّ
يتــم تخفيــض قيمتهــا إلــى القيمــة الُممكــن إســتردادها وُتســجل قيمــة التدنــي فــي قائمــة الدخــل 

الموحــدة.

الموجودات غير الملموسة:
يتــم تصنيــف الموجــودات غيــر الملموســة علــى أســاس تقديــر عمرهــا الزمنــي لفتــرة ُمحــددة أو لفتــرة 	 

غيــر ُمحــددة. ويتــم إطفــاء الموجــودات غيــر الملموســة التــي لهــا عمــر زمنــي ُمحــدد خــالل هــذا العمــر 
ــا الموجــودات غيــر الملموســة التــي عمرهــا  ويتــم قيــد اإلطفــاء فــي قائمــة الدخــل الموحــدة. أمَّ
الزمنــي غيــر ُمحــدد فيتــم ُمراجعــة التدنــي فــي قيمتهــا فــي تاريــخ القوائــم الماليــة الموحــدة ويتــم 

تســجيل أي تدنــي فــي قيمتهــا فــي قائمــة الدخــل الموحــدة.

ــم تســجيلها فــي قائمــة 	  ــر الملموســة الناتجــة عــن أعمــال البنــك ويت ــم رســملة الموجــودات غي ال يت
الدخــل الموحــدة فــي نفــس الســنة.

يتــم ُمراجعــة أيــة ُمؤشــرات علــى تدنــي قيمــة الموجــودات غيــر الملموســة فــي تاريــخ القوائــم الماليــة 	 
ــة تعديــالت علــى  الموحــدة. كذلــك يتــم ُمراجعــة العمــر الزمنــي لتلــك الموجــودات ويتــم إجــراء أيَّ

الفتــرات الالحقــة.

نسبة اإلطفاءالبيان

50%برامج الحاسوب

الموجودات التي آلت ملكيتها للبنك وفاًء لديون ُمستحقة:
تظهــر الموجــودات التــي آلــت ملكيتهــا للبنــك وفــاء لديــون مســتحقة بقائمــة المركــز المالــي الموحــدة 	 

ضمــن اإلســتثمارات فــي العقــارات وذلــك بالقيمــة العادلــة.
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الُمخصصات:
يتــم االعتــراف بالُمخصصــات عندمــا يكــون علــى البنــك إلتزامــات فــي تاريــخ قائمــة المركــز المالــي 	 

الموحــدة ناشــئة عــن أحــداث ســابقة وأنَّ تســديد اإللتزامــات ُمحتمــل وُيمكــن قيــاس قيمتهــا بشــكل 
يعتمــد عليــه.

ُمخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين. 1
يتم احتساب مخصص تعويض نهاية الخدمة وفق أحكام قانون العمل وتعليمات البنك الداخلية. 	 

مخصص إجازات الموظفين. 2
يتــم احتســاب مخصــص إجــازات الموظفيــن وفقــًا لتعليمــات البنــك الداخليــة ويتــم تحويــل المبالــغ لهــذا 	 

المخصــص طبقــًا لمبــدأ االســتحقاق.

ضريبة الدخل:
تمثل مصروفات الضرائب مبالغ الضرائب المستحقة والضرائب المؤجلة.	 

ُتحســب مصروفــات الضرائــب الُمســتحقة علــى أســاس األربــاح الخاضعــة للضريبــة، وتختلــف األربــاح 	 
ــة تشــمل  ــاح الُمعلن ــة الموحــدة ألنَّ األرب ــم المالي ــة فــي القوائ ــاح الُمعلن ــة عــن األرب الخاضعــة للضريب
إيــرادات غيــر خاضعــة للضريبــة أو مصروفــات غيــر قابلــة للتـــنزيل فــي الســنة الماليــة وإنمــا فــي ســنوات 
الحقــة أو الخســائر الُمتراكمــة المقبولــة ضريبيــًا أو بنــود ليســت خاضعــة أو مقبولــة التنزيــل ألغــراض 

ضريبيــة.

قــام البنــك بأخــذ مخصــص لضريبــة الدخــل وفقــًا لقانــون ضريبــة الدخــل رقــم )34( لســنة 2014، ومعيــار 	 
المحاســبة الدولــي رقــم )12( الــذي يقضــي االعتــراف بالضرائــب المؤجلــة والناجمــة عــن الفروقــات 
الزمنيــة إلحتياطــي القيمــة العادلــة، ونتيجــة لذلــك قــد يترتــب علــى البنــك مطلوبــات ضريبيــة مؤجلــة.

إن الضرائــب المؤجلــة هــي الضرائــب المتوقــع دفعهــا او اســتردادها نتيجــة الفروقــات الزمنيــة المؤقتة 	 
بيــن قيمــة الموجــودات او المطلوبــات فــي القوائــم الماليــة الموحــدة والقيمــة التــي يتــم احتســاب 
الربــح الضريبــي علــى اساســها.  يتــم احتســاب الضرائــب المؤجلــة باســتخدام طريقــة االلتــزام بقائمــة 
المركــز المالــي وتحتســب الضرائــب المؤجلــة وفقــًا للنســب الضريبيــة التــي يتوقــع تطبيقهــا عنــد 

تســوية االلتــزام الضريبــي او تحقيــق الموجــودات الضريبيــة المؤجلــة.

يتــم مراجعــة رصيــد الموجــودات الضريبيــة المؤجلــة فــي تاريــخ القوائم المالية الموحــدة ويتم تخفيضها 	 
فــي حالــة توقــع عــدم امكانيــة االســتفادة مــن تلك الموجــودات الضريبية جزئيــا او كليا.

تكاليف اصدار أو شراء أسهم البنك :
يتــم قيــد أي تكاليــف ناتجــة عــن اصــدار أو شــراء أســهم البنــك علــى األربــاح المــدورة )بالصافــي بعــد 	 

األثــر الضريبــي لهــذه التكاليــف إن وجــد(. واذا لــم تســتكمل عمليــة اإلصــدار أو الشــراء فيتــم قيــد هــذه 
التكاليــف كمصروفــات فــي قائمــة الدخــل الموحــدة. 

حسابات ُمدارة لصالح العمالء:
ُتمثــل الحســابات التــي ُيديرهــا البنــك نيابــة عــن العمــالء وال ُتعتبــر مــن موجــودات البنــك، ويتــم إظهــار 	 

رســوم وعمــوالت إدارة تلــك الحســابات فــي قائمــة الدخــل الموحــدة.
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التقاص:
يتــم إجــراء تقــاص بيــن الموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة وإظهــار المبلــغ الصافــي فــي قائمــة 	 

المركــز المالــي الموحــدة فقــط عندمــا تتوفــر الحقــوق القانونيــة الُملزمــة وكذلــك عندمــا يتــم تســويتها 
علــى أســاس التقــاص أو يكــون تحقــق الموجــودات وتســوية المطلوبــات فــي نفــس الوقــت.

تحقق اإليرادات واالعتراف بالمصروفات:
يتــم تحقــق اإليــرادات واإلعتــراف بالمصروفــات علــى أســاس اإلســتحقاق باســتثناء اربــاح إســتثمار 	 

البيــوع الُمؤجلــة والتمويــالت غيــر العاملــة التــي ال يتــم اإلعتــراف بهــا كأربــاح إســتثمار ويتــم تســجيلها 
فــي حســاب أربــاح اإلســتثمار المعلقــة.

يتــم تســجيل العمــوالت كإيــرادات عنــد تقديــم الخدمــات الُمتعلقــة بهــا، ويتــم اإلعتــراف بأربــاح أســهم 	 
الشــركات عنــد تحققهــا )إقرارهــا مــن الهيئــة العامــة للُمســاهمين(.

تاريخ االعتراف بالموجودات المالية:
يتــم اإلعتــراف بشــراء وبيــع الموجــودات الماليــة فــي تاريــخ الُمتاجــرة )تاريــخ التــزام البنــك ببيــع أو شــراء 	 

الموجــودات الماليــة(.

العمالت األجنبية:
يتــم تســجيل الُمعامــالت التــي تتــم بالعمــالت األجنبيــة خــالل الســنة بأســعار الصــرف الســائدة فــي 	 

تاريــخ إجــراء الُمعامــالت )التقابــض(.
ــة الوســطية 	  ــة بأســعار العمــالت األجنبي ــات المالي يتــم تحويــل أرصــدة الموجــودات الماليــة والمطلوب

الســائدة فــي تاريــخ قائمــة المركــز المالــي الموحــدة والُمعلنــة مــن البنــك المركــزي األردنــي.
يتــم تحويــل الموجــودات غيــر الماليــة والمطلوبــات غيــر الماليــة بالعمــالت األجنبيــة والظاهــرة بالقيمــة 	 

العادلــة فــي تاريــخ تحديــد قيمتهــا العادلــة.
يتم تسجيل األرباح والخسائر الناتجة عن تحويل العمالت األجنبية في قائمة الدخل الموحدة.	 
يتــم تســجيل فروقــات التحويــل لبنــود الموجــودات والمطلوبــات بالعمــالت األجنبيــة غيــر النقديــة )مثــل 	 

األســهم( ضمــن إحتياطــي القيمــة العادلة.

النقد وما في حكمه:
هــو النقــد واألرصــدة النقديــة التــي تســتحق خــالل مــدة ثالثــة أشــهر، وتتضمــن: النقــد واألرصــدة لــدى 	 

بنــوك مركزيــة واألرصــدة لــدى البنــوك والمؤسســات المصرفيــة، وتنــزل ودائــع البنــوك والمؤسســات 
ــدة الســحب. المصرفيــة التــي تســتحق خــالل مــدة ثالثــة أشــهر واألرصــدة ُمقيَّ
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٣. استخدام التقديرات
إن إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة وتطبيــق السياســات المحاســبية يتطلــب مــن ادارة البنــك القيــام 	 

ــغ الموجــودات والمطلوبــات الماليــة واإلفصــاح عــن اإللتزامــات  ــر فــي مبال بتقديــرات واجتهــادات تؤث
المحتملــة، كمــا ان هــذه التقديــرات واإلجتهــادات تؤثــر فــي اإليــرادات والمصاريــف والمخصصــات، 
وكذلــك التغيــرات فــي القيمــة العادلــة التــي تظهــر ضمــن كل مــن حقــوق الملكيــة وحقــوق أصحــاب 
حســابات اإلســتثمار المطلقــة. وبشــكل خــاص يتطلــب مــن ادارة البنــك اصــدار أحــكام واجتهــادات هامة 
لتقديــر مبالــغ التدفقــات النقديــة المســتقبلية وأوقاتهــا. ان التقديــرات المذكــورة مبنيــة بالضــرورة 
علــى فرضيــات وعوامــل متعــددة لهــا درجــات متفاوتــة مــن التقديــر وعــدم التيقــن وان النتائــج الفعليــة 
قــد تختلــف عــن التقديــرات وذلــك نتيجــة التغيــرات الناجمــة عــن أوضــاع وظــروف تلــك التقديــرات فــي 

المســتقبل.

إننا نعتقد بأن تقديراتنا ضمن القوائم المالية الموحدة معقولة وهي مفصلة على النحو التالي: 

ــاح 	  مخصــص تدنــي ذمــم البيــوع والتمويــالت: يقــوم البنــك بإقتطــاع مــا نســبته 10% مــن صافــي أرب
حســابات اإلســتثمار المشــترك ويتــم تحويلهــا لصنــدوق مواجهــة مخاطــر اإلســتثمار وفقــًا لنــص المــادة 
)55( مــن قانــون البنــوك، ومــن ثــم تتــم مقارنتهــا بالمخصــص الخــاص لهــذه الذمــم والتمويــالت ضمــن 

األســس الموضوعــة مــن قبــل البنــك المركــزي األردنــي.

مخصــص ضريبــة الدخــل: يتــم تحميــل الســنة الماليــة بمــا يخصهــا مــن نفقــة ضريبة الدخل وفقــًا لألنظمة 	 
والقوانيــن والمعاييــر المحاســبية ويتــم احتســاب واثبــات الموجــودات والمطلوبــات الضريبيــة المؤجلــة 

ومخصــص الضريبــة الالزم.

تقــوم اإلدارة بمراجعــة دوريــة للموجــودات الماليــة التــي تظهــر بالتكلفــة لتقديــر أي تدنــي في قيمتها 	 
ويتــم قيــد التدنــي وفقــًا للجهــة الممولة لتلك اإلســتثمارات.

4. نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

البيان
31 كانون األول 

2016
31 كانون األول 

2015

دينــــاردينــــار

4٧٥ر٧24ر٧42112ر٣٨٧ر120نقد في الخزينة

أرصدة لدى البنك المركزي األردني:

105ر159ر888550ر292ر724حسابات جارية

171ر002ر540229ر089ر246اإلحتياطي النقدي اإللزامي

2٧6ر161ر42٨٧٧٩ر٣٨2ر٩٧0مجموع أرصدة لدى البنك المركزي األردني

751ر885ر170891ر770ر090ر1المجموع

وفقــًا ألحــكام الشــريعة االســالمية الســمحة والنظــام األساســي وعقــد التأســيس فــان البنــك ال 	 
يتقاضــى أي  فوائــد علــى األرصــدة والحســابات الجاريــة  لــدى البنــك المركــزي األردنــي.
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تــم تنزيــل مبلــغ 481ر777ر46 دينــار و 548ر834ر10 دينــار كمــا فــي 31 كانــون األول 2016 و31 كانــون 	 
األول 2015 علــى التوالــي والــذي يمثــل أرصــدة نقديــة لحســابات اإلســتثمار المقيــدة وحســابات 

ــم يتــم إســتثمارها بعــد. ــة التــي ل ســندات المقارضــة وحســابات اإلســتثمار بالوكال

تزيــد عــن ثالثــة شــهور كمــا فــي 31 كانــون األول 2016	   ال يوجــد أي مبالــغ تســتحق خــالل فتــرة 
و31 كانون األول 2015.

ال يوجــد أي مبالــغ مقيــدة الســحب باســتثناء اإلحتياطــي النقــدي اإللزامــي كمــا فــي 31 كانــون األول 	 
2016 و31 كانــون األول 2015.

٥. أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

البيان

بنوك ومؤسسات
مصرفيه محلية

بنوك ومؤسسات
المجموعمصرفيه خارجية

31 كانون 
األول
2016

31 كانون 
األول
2015

31 كانون 
األول
2016

31 كانون 
األول 
2015

31 كانون 
األول
2016

31 كانون 
األول 
2015

دينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــار
963ر955ر94732ر762ر70030ر391ر38729ر761ر26330ر564ر5603ر1حسابات جارية وتحت الطلب

حسابات إستثمار مطلقة 
395ر437ر98413ر950ر39510ر437ر98413ر950ر10--تستحق خالل 3 اشهر أو أقل

358ر393ر93146ر713ر09541ر829ر37142ر712ر26341ر564ر5603ر1المجموع

وفقًا ألحكام الشريعة اإلسالمية السمحة والنظام األساسي وعقد التأسيس فان البنك ال يتقاضى 	 
أي فوائد على األرصدة والحسابات الجارية لدى البنوك والمؤسسات المصرفية المحلية والخارجية.

ال يوجــد أي مبالــغ مقيــدة الســحب لــدى البنــوك والمؤسســات المصرفيــة المحليــة والخارجيــة كمــا فــي 	 
31 كانــون األول 2016 و31 كانــون األول 2015.

6. حسابات إستثمار لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

البيان

بنوك ومؤسسات مصرفيه خارجية

31 كانون األول
2016

31 كانون األول 
2015

دينـــاردينـــار
000ر127ر2-حسابات تستحق خالل )3-6( اشهر

500ر317ر5-من )6-9( اشهر
--من )9-12( شهر

-000ر725ر17أكثر من سنة

500ر444ر0007ر725ر17المجموع

ال يوجد أي مبالغ مقيدة السحب لدى البنوك والمؤسسات المصرفية الخارجية كما في 31 كانون 	 
األول 2016 و31 كانون األول 2015.
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ي
صاف

ى - بال
م األخر

م البيوع المؤجلة والذم
٧. ذم

ي:
ي كما يل

ه
هذا البند 

صيل 
إن تفا

البيان

شتركة
الم

الذاتية
المجموع

31 كانون األول
2016

31 كانون األول 
2015

31 كانون األول
2016

31 كانون األول 
2015

31 كانون األول
2016

31 كانون األول 
2015

دينــــــار
دينــــــار

دينــــــار
دينــــــار

دينــــــار
دينــــــار

األفراد )التجزئة(: 
 

 
شراء 

آلمر بال
المرابحة ل

090ر205ر699
556ر982ر619

-
-

090ر205ر699
556ر982ر619

البيع اآلجل 
360ر088ر4

619ر016ر4
-

-
360ر088ر4

619ر016ر4
صوفة بالذمة

إجارة مو
205ر451ر2

418ر649ر1
-

-
205ر451ر2

418ر649ر1
ك

م إجارة منتهية بالتملي
ذم

106ر301ر3
013ر764ر2

-
-

106ر301ر3
013ر764ر2

الء
م عم

ذم
725ر771ر2

958ر833ر2
212ر569ر7

038ر369ر7
937ر340ر10

996ر202ر10
ت العقارية 

ال
التموي

121ر239ر459
581ر769ر409

000ر250
000ر79

121ر489ر459
581ر848ر409

ى: 
ت الكبر

شركا
ال

ت الدولية 
المرابحا

110ر123ر23
691ر949ر11

-
-

110ر123ر23
691ر949ر11

صناع
ست

اإل
797ر783ر3

775ر102ر2
-

-
797ر783ر3

775ر102ر2
شراء

آلمر بال
المرابحة ل

805ر109ر352
552ر079ر365

-
-

805ر109ر352
552ر079ر365

طة:
س

صغيرة ومتو
ت 

سا
س

مؤ
شراء 

آلمر بال
المرابحة ل

821ر004ر150
450ر224ر156

-
-

821ر004ر150
450ر224ر156

طاع العام 
الحكومة والق

907ر067ر639
920ر195ر822

018ر361
875ر263

925ر428ر639
795ر459ر822

المجموع
04٧ر146ر٣٣٩ر2

٥٣٣ر٥6٨ر٣٩٨ر2
2٣0ر1٨0ر٨

٩1٣ر٧11ر٧
2٧٧ر٣26ر٣4٧ر2

446ر2٨0ر406ر2
ت المؤجله *

ينزل: اإليرادا
)309ر888ر218(

)876ر730ر241(
)000ر30(

-
)309ر918ر218(

)876ر730ر241(
ت المعلقة * *

ينزل: اإليرادا
)110ر601ر10(

)016ر867ر9(
-

-
)110ر601ر10(

)016ر867ر9(
ي 

ص التدن
ص

ينزل: مخ
)349ر668ر72(

)759ر299ر77(
)000ر650(

)000ر525(
)349ر318ر73(

)759ر824ر77(

ى
م األخر

م البيوع المؤجلة والذم
ي ذم

صاف
279ر988ر036ر2

882ر670ر069ر2
230ر500ر7

913ر186ر7
509ر488ر044ر2

795ر857ر076ر2

صناع المؤجلة.
ست

صوفة بالذمة واإل
شراء والبيع اآلجل واإلجارة المو

آلمر بال
ت المرابحة ل

ال من إيرادا
ت المؤجلة ك

ضمن اإليرادا
*  تت

صناع المعلقة.
ست

صوفة بالذمة واإل
شراء والبيع اآلجل واإلجارة المو

آلمر بال
ت المرابحة ل

ال من إيرادا
ت المعلقة ك

ضمن اإليرادا
* *  تت
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فيما يلي الحركة على مخصص تدني ذمم البيوع المؤجلة والذمم األخرى والتمويالت – ذاتي: -

البيان
التمويالت األفراد

العقارية 
الشركات 

الكبرى
الشركات الصغيرة 

والمتوسطة
الحكومة  

اإلجماليوالقطاع العام

دينـــاردينـــاردينــــاردينـــاردينــــاردينــــار

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2016

000ر525----000ر525الرصيد في بداية السنة 

000ر125----000ر125المقتطع خالل السنة من اإليرادات
المستخدم من المخصص خالل السنة

------)الذمم المشطوبة(

000ر650----000ر650الرصيد في نهاية السنة

البيان
التمويالت األفراد

العقارية 
الشركات 

الكبرى
الشركات الصغيرة 

والمتوسطة
الحكومة  

اإلجماليوالقطاع العام

دينـــاردينـــاردينــــاردينـــاردينــــاردينــــار

كما في 31 كانون األول 2016
مخصص تدني قروض حسنة غير العاملة 

757ر279----757ر279على أساس العميل الواحد

مخصص تدني قروض حسنة تحت المراقبة 
345ر190----345ر190على أساس العميل الواحد

مخصص تدني قروض حسنة تحت المراقبة 
898ر179----898ر179على أساس المحفظة

000ر650----000ر650الرصيد في نهاية السنة

البيان
التمويالت األفراد

العقارية 
الشركات 

الكبرى
الشركات الصغيرة 

والمتوسطة
الحكومة  

اإلجماليوالقطاع العام

دينـــاردينـــاردينــــاردينـــاردينــــاردينــــار

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2015

000ر525----000ر525الرصيد في بداية السنة 

856ر32----856ر32المقتطع خالل السنة من اإليرادات
المستخدم من المخصص خالل السنة

)856ر32(----)856ر32()الذمم المشطوبة(

000ر525----000ر525الرصيد في نهاية السنة

البيان
التمويالت األفراد

العقارية 
الشركات 

الكبرى
الشركات الصغيرة 

والمتوسطة
الحكومة  

اإلجماليوالقطاع العام

دينـــاردينـــاردينــــاردينـــاردينــــاردينــــار

كما في 31 كانون األول 2015
مخصص تدني قروض حسنة غير العاملة 

921ر283----921ر283على أساس العميل الواحد

مخصص تدني قروض حسنة تحت المراقبة 
009ر132----009ر132على أساس العميل الواحد

مخصص تدني قروض حسنة تحت المراقبة 
070ر109----070ر109على أساس المحفظة

000ر525----000ر525الرصيد في نهاية السنة

ال يوجــد مخصصــات انتفــت الحاجــة إليهــا نتيجــة تســويات أو تســديد ديــون وحولــت إزاء ذمــم وتمويــالت 	 
وإجــارة أخــرى كمــا فــي 31 كانــون األول 2016 و31 كانــون األول 2015.
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كانت الحركه الحاصلة على ذمم البيع اآلجل كما يلي: -

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2016
اإليرادات المؤجلةذمم البيع اآلجل

دينـــاردينـــار

043ر619286ر016ر4رصيد بداية السنة

209ر931327ر145ر3اإلضافات

)319ر433()190ر074ر3(االستبعادات

933ر360179ر088ر4رصيد نهاية السنة

فيما يلي الحركة على اإليرادات المعلقة: -

البيان

المشتركة

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2016

التمويالتأفراد
 العقارية

الشركات 
الكبرى

الشركات الصغيرة 
المجموع  والمتوسطة

دينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــار

016ر867ر2539ر727ر4101ر497ر8893ر226ر4642ر415ر2الرصيد في بداية السنة

906ر685ر0554ر008ر4931ر651968ر299ر7071ر409ر1يضاف: اإليرادات المعلقة خالل السنة

)636ر444ر3()515ر905()000ر457ر1()206ر84()915ر997(ينزل: اإليرادات المعلقة المحولة لإليرادات

)176ر507(-)389ر216(-)787ر290(ينزل: اإليرادات المعلقة التي تم شطبها

110ر601ر79310ر829ر5141ر792ر3342ر442ر4693ر536ر2الرصيد في نهاية السنة 

البيان

المشتركة

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2015

التمويالتأفراد
 العقارية

الشركات 
الكبرى

الشركات الصغيرة 
المجموع  والمتوسطة

دينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــار

790ر759ر4288ر302ر9811ر827ر3142ر604ر0671ر025ر3الرصيد في بداية السنة

810ر425ر7235ر650806ر751ر7111ر726993ر873ر1يضاف: اإليرادات المعلقة خالل السنة

)584ر318ر4()898ر381()221ر082ر1()136ر371()329ر483ر2(ينزل: اإليرادات المعلقة المحولة لإليرادات

016ر867ر2539ر727ر4101ر497ر8893ر226ر4642ر415ر2الرصيد في نهاية السنة 

التقرير السنوي الثامن والثالثون
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٨. موجودات إجارة منتهية بالتمليك - بالصافي
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

البيان

المشتركة

31 كانون األول 2016

صافي القيمةاإلستهالك المتراكمالتكلفة

دينـــاردينــــاردينــــار

539ر944ر565)201ر156ر178(740ر100ر744موجودات إجارة منتهية بالتمليك / عقارات

البيان

المشتركة

31 كانون األول 2015

صافي القيمةاإلستهالك المتراكمالتكلفة

دينـــاردينــــاردينــــار

875ر095ر483)642ر335ر168(517ر431ر651موجودات إجارة منتهية بالتمليك / عقارات

األول 2016 	  كانون  دينار  كما في 31  المدفوعة 106ر301ر3  غير  المستحقة  اإلجارة  بلغت أقساط 
مقابل 013ر764ر2 دينار كما في 31 كانون األول 2015، وتظهر ضمن ذمم البيوع المؤجلة والذمم 

األخرى كما في اإليضاح رقم )7(.

٩. التمويالت - بالصافي
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

البيان

المجموعالذاتيةالمشتركة

31 كانون 
األول

31 كانون 
األول

31 كانون 
األول

31 كانون 
األول

31 كانون 
األول

31 كانون 
األول

201620152016201520162015

دينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــار

األفراد )التجزئة(: 

022ر887ر02327ر240ر70730ر192254ر315314ر632ر83127ر925ر29مشاركة متناقصة

)196ر173()997ر175(--)196ر173()997ر175(ينزل: مخصص التدني

826ر713ر02627ر064ر70730ر192254ر119314ر459ر83427ر749ر29صافي التمويالت

بلغــت ذمــم البيــوع المؤجلــة والذمــم األخــرى والتمويــالت والقروض الحســنة غير العاملــة 015ر685ر98 	 
دينــار كمــا فــي 31 كانــون األول 2016 أي مــا نســبته 13ر4% مــن رصيــد ذمــم البيــوع المؤجلــة والذمــم 
األخــرى والتمويــالت والقــروض الحســنة مقابــل 938ر148ر104 دينــار كمــا فــي 31 كانــون األول 2015 

أي مــا نســبته 26ر4%  مــن الرصيــد المســتغل فــي نهايــة الســنة الســابقة.
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بلغــت ذمــم البيــوع المؤجلــة والذمــم األخــرى والتمويــالت والقــروض الحســنة غيــر العاملــة بعــد تنزيــل 	 
اإليــرادات المعلقــة 905ر083ر88 دينــار كمــا فــي 31 كانــون األول 2016 أي مــا نســبته 70ر3% مــن 
رصيــد ذمــم البيــوع المؤجلــة والذمــم األخــرى والتمويــالت والقــروض الحســنة بعــد تنزيــل اإليــرادات 
المعلقــة مقابــل 922ر281ر94 دينــار كمــا فــي 31 كانــون األول 2015 اي مــا نســبته 87ر3% مــن الرصيــد 

المســتغل فــي نهايــة الســنة الســابقة.

ــة وبكفالتهــا 	  ــالت الممنوحــة للحكومــة األردني ــة والذمــم األخــرى والتموي ــوع المؤجل بلغــت ذمــم البي
009ر424ر642 دينــار كمــا فــي 31 كانــون األول 2016 أي مــا نســبته 27% مــن رصيــد ذمــم البيــوع 
المؤجلــة وذمــم اإلجــارة والذمــم األخــرى والتمويــالت ، مقابــل 795ر459ر822 دينــار كمــا فــي 31 كانــون 

ــة  الســنة الســابقة. ــد المســتغل فــي نهاي األول 2015 اي مــا نســبته 79ر33% مــن الرصي

10. موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية – ذاتي
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

البيان
31 كانون األول 31 كانون األول

20162015

دينـــاردينـــار

موجودات مالية متوفر لها أسعار سوقية: 

636ر722ر2011ر738ر1أسهم شركات

6٣6ر٧22ر2011ر٧٣٨ر1مجموع موجودات مالية متوفر لها أسعار سوقية

موجودات مالية غير متوفر لها أسعار سوقية:

877ر940981ر055ر1أسهم شركات

000ر000ر0005ر750ر4سندات مقارضة 

٨٧٧ر٩٨1ر٩40٥ر٨0٥ر٥مجموع موجودات مالية غير متوفر لها أسعار سوقية 

513ر704ر1417ر544ر7مجموع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية - ذاتي 

العادلــة 	  قيمتهــا  تحديــد  إمكانيــة  عــدم  بســبب  بالتكلفــة  تظهــر  التــي  الماليــة  الموجــودات  بلغــت 
000ر750ر4 دينــار كمــا فــي 31 كانــون األول 2016 مقابــل 000ر000ر5 دينــار كمــا فــي 31 كانــون األول 

.2015

التقرير السنوي الثامن والثالثون
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ــاب  ــة مــن خــالل  حقــوق أصح ــة بالقيمــة العادل 11. موجــودات مالي
حســابات اإلســتثمار المشــترك

إن تفاصيل هذا البند هي كمايلي: 

البيان
31 كانون األول

2016
31 كانون األول

2015

دينـــاردينـــار

موجودات مالية متوفر لها أسعار سوقية:

488ر550ر73421ر407ر23أسهم شركات

953ر008ر74410ر475ر10صكوك إسالمية

441ر٥٥٩ر4٧٨٣1ر٨٨٣ر٣٣مجموع موجودات مالية متوفر لها أسعار سوقية

موجودات مالية غير متوفر لها أسعار سوقية:

660ر361ر0002ر366ر2أسهم شركات

892ر823ر8196ر378ر4محفظة البنوك إالسالمية

500ر608ر5004ر608ر4صكوك إسالمية  

000ر150ر0008ر300ر9سندات مقارضة 

0٥2ر٩44ر٣1٩21ر6٥٣ر20مجموع موجودات مالية غير متوفر لها أسعار سوقية 

مجموع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق أصحاب حسابات 
493ر503ر79753ر536ر54اإلستثمار المشترك

بلــغ مجمــوع الموجــودات الماليــة التــي تظهــر بالتكلفــة بســبب عــدم إمكانيــة تحديــد قيمتهــا العادلــة 	 
319ر653ر20 دينــار كمــا فــي 31 كانــون األول 2016 مقابــل 052ر944ر21 دينــار كمــا فــي 31 كانــون 

.2015 األول 

12. موجودات مالية بالتكلفة المطفأة
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

البيان
31 كانون األول

2016
31 كانون األول 

2015

دينـــاردينـــار

 موجودات مالية بالتكلفة المطفأة غير متوفر لها أسعار سوقية

-000ر760ر37صكوك إسالمية

-000ر760ر37مجموع موجودات مالية بالتكلفة المطفأة غير متوفر لها أسعار سوقية  

تستحق الصكوك عام 2021 	 

يبلغ العائد على الصكوك 5ر3% سنويا ، تدفع بشكل نصف سنوي .	 

122



ت حليفة
شركا

ي 
ت ف

ستثمارا
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اإل
ب

القيمة بموج
ق الملكية

طريقة حقو
 

31 كانون 
األول
2016

31 كانون 
األول
2015

31 كانون 
األول
2016

31 كانون 
األول
2015

دينـــــار
دينـــــار

دينـــــار
دينـــــار

ش.م.ع
ي للتجارة الدولية 

شركة المركز األردن
األردن

4ر28
ي

تجار
31 كانون األول

1983
082ر071ر1

082ر071ر1
300ر522ر1

021ر552ر1

ش.م.ع
ستثمار 

إل
شركة األمين ل

األردن
9ر29

ت
خدما

31 كانون األول
1995

-
258ر083ر4

-
168ر924ر3

ش.م.ع
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س
شركة التأمين اإل

األردن
5ر33

تأمين
31 كانون األول
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628ر647ر4

380ر633ر4
370ر136ر6

021ر873ر5

ش.م.ع
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األردن

0ر26
صناعة

31 كانون األول
1994

-
585ر127ر5

-
488ر716ر3

شتركة
ت الحليفة / م

شركا
مجموع ال

710ر718ر5
305ر915ر14

670ر658ر7
698ر065ر15

 
	

ي
فــ

قيمتهــا العادلــة كمــا 
ق الملكيــة، علمــًا بــأن 

طريقــة حقــو
ب 

ك بموجــ
شــتر

م
ت الحليفــة / 

شــركا
ي ال

فــ
ت 

ســتثمارا
ظهــار اإل

م إ
يتــ

 
ي 31 كانون األول 2015.

31 كانون األول 2016 مبلغ 140ر898ر6 دينار مقابل 622ر876ر12 دينار كما ف

التقرير السنوي الثامن والثالثون
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14. إستثمارات في العقارات 
بغرض اإلستخدام:

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

البيان

المشتركـــة

31 كانون األول
2016

31 كانون األول
2015

دينــــاردينــــار

160ر019ر717108ر525ر110إستثمارات في عقارات *    

)871ر6()453ر15(مخصص عقارات مستملكة **

)676ر3()188ر261(مخصص تدني عقارات مستملكة 

613ر008ر076108ر249ر110صافي الموجودات

* تظهر اإلستثمارات في العقارات بالقيمة العادلة، علمًا بأن القيمة الدفترية )التكلفة( لها 698ر489ر95 
دينار كما فـي 31 كانون األول 2016 مقابل 811ر245ر94 دينار كما في 31 كانون األول 2015.

 ** تــم إحتســاب مخصــص مقابــل العقــارات المســتملكة قبــل 1 كانــون الثانــي 2011 إعتبــارًا مــن تاريــخ
1 كانــون الثانــي 2015 وبنســبة 10% للســنة األولــى )2015( وبنســبة 25% للســنة الثانيــة )2016( بنــاًء علــى 

تعليمــات البنــك المركــزي األردنــي.
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1٥. قروض حسنة - بالصافي
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

البيان
31 كانون األول 312015 كانون األول 2016

دينـــاردينـــار

576ر049ر8519ر466ر12قروض حسنة

)000ر900ر2()000ر500ر4(يطرح مخصص تدني موجودات – ذاتي *

576ر149ر8516ر966ر7صافي القروض الحسنة

*  إن الحركة على مخصص تدني موجودات – ذاتي كما يلي:

البيـــان

رصيد
 بداية السنة

المكون
خالل السنة

المستخدم
خالل السنة

المحول اليه
خالل السنة

ما تم رده
لإليرادات

رصيد
نهاية السنة

دينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــار

2016

000ر500ر4---000ر600ر0001ر900ر2مخصص تدني موجودات - ذاتي

000ر500ر4---000ر600ر0001ر900ر2المجموع

2015

000ر900ر2---000ر000200ر700ر2مخصص تدني موجودات - ذاتي

000ر900ر2---000ر000200ر700ر2المجموع

التقرير السنوي الثامن والثالثون
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16. ممتلكات ومعدات - بالصافي 
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

البيـــان

31 كانون األول 2016

مبانيأراضي
معدات 
وأجهزة 

وأثاث
أجهزة وسائط نقل

اإلجماليحاسوب

دينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــار
الكلفة 

620ر626ر823109ر329ر24513ر314ر4342ر133ر85444ر402ر26429ر446ر20الرصيد في بداية السنة
544ر971ر77514ر300361ر151244ر875ر2232ر871ر0953ر619ر7إضافات

)042ر309ر1()836ر36(-)945ر514()356ر293()905ر463(إستبعادات
122ر2٨٩ر٧6212٣ر6٥4ر٥4٥1٣ر٥٥٨ر6402ر4٩٣ر٧2146ر٩٨0ر4٥4٣2ر601ر2٧الرصيد في نهاية السنة

)042ر750ر47()771ر701ر10()649ر844()120ر658ر30()502ر545ر5(-اإلستهالك المتراكم
)639ر874ر6()987ر600ر1()158ر120()490ر673ر4()004ر480(-إستهالك السنة

766ر981260ر9-785ر250--إستبعادات

)٩1٥ر٣6٣ر٥4()٧٧٧ر2٩2ر12()٨0٧ر٩64()٨2٥ر0٨0ر٣٥()٥06ر02٥ر6(-اإلستهالك المتراكم في نهاية السنة

20٧ر٩2٥ر٩٨٥6٨ر٣61ر٧٣٨1ر٥٩٣ر٨1٥1ر412ر21٥11ر٩٥٥ر4٥426ر601ر2٧صافي القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات 

762ر018ر5702ر960-192ر058ر1--دفعات على حساب شراء ممتلكات ومعدات

411ر689---411ر689-مشاريع تحت التنفيذ

380ر633ر55571ر322ر7382ر593ر0071ر471ر62612ر644ر45427ر601ر27صافي الممتلكات والمعدات في نهاية السنة

البيـــان

31 كانون األول 2015

مبانيأراضي
معدات 
وأجهزة 

وأثاث
أجهزة وسائط نقل

اإلجماليحاسوب

دينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــار

الكلفة 
029ر801ر694100ر139ر06611ر741ر1131ر969ر50439ر339ر65229ر611ر18الرصيد في بداية السنة

694ر130ر21110ر233ر8722ر452753ر765ر6094ر550497ر880ر1إضافات

)103ر305ر1()082ر43()693ر180()131ر601()259ر434()938ر45(إستبعادات

620ر626ر٨2٣10٩ر٣2٩ر24٥1٣ر٣14ر4٣42ر1٣٣ر٨٥444ر402ر2642٩ر446ر20الرصيد في نهاية السنة

)735ر284ر41()215ر242ر9()041ر745()388ر107ر26()091ر190ر5(-اإلستهالك المتراكم

)289ر676ر6()041ر462ر1()608ر99()272ر697ر4()368ر417(-إستهالك السنة

982ر485210ر2-540ر957146ر61-إستبعادات

)042ر٧٥0ر4٧()٧٧1ر٧01ر10()64٩ر٨44()120ر6٥٨ر٣0()٥02ر٥4٥ر٥(-اإلستهالك المتراكم في نهاية السنة

٥٧٨ر٨٧6ر0٥261ر62٨ر٥٩62ر46٩ر٣141ر4٧٥ر٣٥21٣ر٨٥٧ر2642٣ر446ر20صافي القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات 

391ر931796ر87-460ر708--دفعات على حساب شراء ممتلكات ومعدات

386ر929---386ر929-مشاريع تحت التنفيذ

355ر602ر98363ر715ر5962ر469ر7741ر183ر73814ر786ر26424ر446ر20صافي الممتلكات والمعدات في نهاية السنة

فــي	  كمــا  دينــار  698ر761ر35  بالكامــل  المســتهلكة  والمعــدات  الممتلــكات  تكلفــة   بلغــت 
31 كانون األول 2016 مقابل 915ر326ر30 دينار كما في 31 كانون األول 2015.
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1٧. إستهالكات وإطفاءات
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

البيـــان
31 كانون األول 2015 31 كانون األول 2016

دينـــاردينـــار

289ر676ر6396ر874ر6إستهالك الممتلكات والمعدات
036ر366ر3222ر269ر2إطفاء الموجودات غير الملموسة

325ر042ر9619ر143ر9المجمـــوع

1٨. موجودات غير ملموسة
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

البيـــان

31 كانون األول 312015 كانون األول 2016

أنظمة حاسوب وبرامجأنظمة حاسوب وبرامج

دينـــــاردينـــــار

696ر832ر8202ر514ر2رصيد بداية السنة
160ر048ر1532ر152ر1إضافات

)036ر366ر2()322ر269ر2(إطفاء السنة
٨20ر٥14ر6٥12ر٣٩٧ر1المجموع

292ر185517ر631دفعات على حساب شراء برامج

112ر032ر8363ر028ر2رصيد نهاية السنة

1٩. موجودات أخرى 
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

البيـــان
31 كانون األول

2016
31 كانون األول 

2015

دينــــاردينــــار
531ر147378ر228إيرادات برسم القبض 

803ر494346ر330مصروفات مدفوعة مقدمًا
742ر200ر1363ر161ر4حسابات مدينة مؤقتة 
541ر334863ر639قرطاسية ومطبوعات 
325ر042895ر877إيجارات مدفوعة مقدمًا
593ر051661ر718طوابع البريد والواردات 

460ر579ر1121ر288ر1حسابات البطاقات المصرفية 
000ر00025ر25أمانات صندوق ضمان التسوية 

317ر729306ر599تسوية سحوبات البطاقات المصرفية – جونت المركز
658ر725276ر568أخرى

970ر533ر7708ر435ر9المجموع
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20. حسابات البنوك والمؤسسات المصرفية
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

 البيـــان

31 كانون األول 312015 كانون األول 2016

المجموعخارج المملكةداخل المملكةالمجموعخارج المملكةداخل المملكة

دينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــار

947ر175ر3923ر087ر5553ر04288ر812ر4878ر723ر5558ر88حسابات جارية وتحت الطلب

947ر175ر3923ر087ر5553ر04288ر812ر4878ر723ر5558ر88المجموع 

21. حسابات العمالء الجارية وتحت الطلب
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

 البيـــان

31 كانون األول 2016 

مؤسسات صغيرة شركات كبرىأفراد
ومتوسطة

الحكومة
المجموعوالقطاع العام

دينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــار

766ر622ر234988ر879ر09827ر217ر139174ر627ر29513ر899ر772حسابات جارية 

926ر711ر402210ر2387ر023ر5481ر73894ر586ر209حسابات تحت الطلب

692ر334ر199ر6361ر886ر33627ر240ر687175ر721ر03313ر486ر982المجموع 

 البيـــان

31 كانون األول 2015 

مؤسسات صغيرة شركات كبرىأفراد
ومتوسطة

الحكومة
المجموعوالقطاع العام

دينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــار

961ر367ر060916ر600ر0198ر210ر888168ر095ر99414ر461ر725حسابات جارية 

085ر918ر196-946ر988950ر15115ر951ر195حسابات تحت الطلب

046ر286ر113ر0601ر600ر9658ر160ر876169ر111ر14514ر413ر921المجموع 

ــار أي مــا نســبته 33ر2% مــن 	  ــع الحكومــة والقطــاع العــام داخــل المملكــة 636ر886ر27 دين بلغــت ودائ
إجمالــي حســابات العمــالء الجاريــة وتحــت الطلــب كمــا فــي 31 كانــون األول 2016 مقابــل 060ر600ر8 

دينــار أي مــا نســبته 77ر0% كمــا فــي 31 كانــون األول 2015.

بلغــت الحســابات الجامــدة 404ر138ر51 دينــار كمــا فــي 31 كانــون األول 2016 مقابــل 171ر633ر46 	 
دينــار كمــا فــي 31 كانــون األول 2015.

بلغــت الودائــع المحجــوزة )مقيــدة الســحب( 098ر468ر10 دينــار كمــا فــي 31 كانــون األول 2016 أي مــا 	 
نســبته 87ر0% مــن مجمــوع حســابات العمــالء الجاريــة وتحــت الطلــب مقابــل 530ر800ر8 دينــار كمــا فــي 

31 كانــون األول 2015 أي مــا نســبته 79ر0% مــن مجمــوع حســابات العمــالء الجاريــة وتحــت الطلــب.
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22. تأمينات نقدية
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

البيـــان
31 كانون األول

2016
31 كانون األول

2015

دينــــاردينــــار

207ر032ر29614ر003ر16تأمينات مقابل ذمم بيوع وتمويالت وذمم أخرى

594ر934ر73023ر120ر25تأمينات مقابل تسهيالت غير مباشرة

791ر623ر1805ر795ر6تأمينات أخرى

592ر590ر20643ر919ر47المجموع

 2٣. ذمم دائنة

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

البيـــان
31 كانون األول 312015 كانون األول 2016

دينـــاردينـــار

695ر571ر4061ر162ر1ذمم عمالء دائنة 

695ر571ر4061ر162ر1المجموع

24. مخصصات أخرى
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

البيـــان

31 كانون األول 2016

رصيد
 بداية السنة

المكون
 خالل السنة

المستخدم 
خالل السنة

رصيد
 نهاية السنة

دينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــار

000ر500ر3-000ر000600ر900ر2مخصص تعويض نهاية الخدمة

000ر000ر3-000ر000100ر900ر2مخصص إجازات الموظفين

000ر500ر6-000ر000700ر800ر5المجموع

البيـــان

31 كانون األول 2015

رصيد 
بداية السنة

المكون
 خالل السنة

المستخدم
 خالل السنة

رصيد
 نهاية السنة

دينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــار

000ر900ر2-000ر000150ر750ر2مخصص تعويض نهاية الخدمة

000ر900ر2-000ر000150ر750ر2مخصص إجازات الموظفين

000ر800ر5-000ر000300ر500ر5المجموع
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2٥. مخصص ضريبة الدخل
مخصص ضريبة دخل البنك:أ. 

إن الحركة على مخصص ضريبة دخل البنك هي كما يلي:

البيـــان
31 كانون األول 312015 كانون األول 2016

دينـــاردينـــار

852ر803ر11516ر458ر22رصيد بداية السنة

)350ر307ر15()139ر998ر20(ضريبة الدخل المدفوعة

620ر964ر85825ر728ر29ضريبة الدخل المستحقة

)007ر003ر5()590ر763ر5(دفعة مقدمة لضريبة الدخل عن عام 2016 ، 2015

115ر458ر24422ر425ر25رصيد نهاية السنة

تمثل ضريبة الدخل الظاهرة في قائمة الدخل الموحدة ما يلي:ب. 

البيـــان
31 كانون األول 312015 كانون األول 2016

دينـــاردينـــار

620ر964ر85825ر728ر29ضريبة الدخل المستحقة عن أرباح السنة

620ر964ر85825ر728ر29المجموع

تم احتساب ضريبة الدخل المستحقة للسنة المالية المنتهية في 31 كانون األول 2016 وفقًا لقانون ضريبة 	 
الدخل رقم 34 لسنة 2014.

تم التوصل لتسوية نهائية لضريبة دخل البنك حتى نهاية العام 2014، وتقديم كشف التقدير الذاتي لعام 2015.	 

تم التوصل لتسوية نهائية لضريبة الدخل حتى نهاية عام 2014، وتقديم كشف التقدير الذاتي لعام 2015 	 
لشركة تطبيقات التقنية للمستقبل وشركة السماحة للتمويل واالستثمار وشركة سنابل الخير لالستثمارات 

المالية وشركة المدارس العمرية.
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26. مطلوبات ضريبية مؤجلة
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

البيـــان

31 كانون 31 كانون األول  2016
األول 2015

رصيد 
بداية السنة

المبالغ 
المحررة

المبالغ
المضافة

رصيد 
نهاية السنة

الضريبة
المؤجلة

الضريبة
المؤجلة

دينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــار

أ. مطلوبات ضريبية مؤجلة مشتركة *

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق 
636ر009866ر454774ر211ر0812ر917)731ر181ر1(104ر476ر2أصحاب حسابات اإلستثمار المشترك

672ر820ر6074ر262ر0195ر036ر38715ر163ر5)717ر900ر3(349ر773ر13إستثمارات في العقارات

308ر687ر6165ر036ر4736ر247ر46817ر080ر6)448ر082ر5(453ر249ر16المجموع

ب. مطلوبات ضريبية مؤجلة ذاتية **

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق 
772ر556302ر875327ر812935ر70-063ر865الملكية – ذاتي

772ر556302ر875327ر812935ر70-063ر865المجموع

*  تشمل المطلوبات الضريبية المؤجلة - مشتركة مبلغ 616ر036ر6  دينار كما في 31 كانون األول 2016 مقابل 
308ر687ر5 دينار كما في 31 كانون األول 2015 ناتجة عن أرباح تقييم الموجودات المالية وغير المالية التي تظهر 

ضمن احتياطي القيمة العادلة الخاص بأصحاب حسابات اإلستثمار المطلقة.

**  تشمل المطلوبات الضريبية المؤجلة - ذاتي مبلغ 556ر327 دينار كما في 31 كانون األول 2016 مقابل 772ر302 
دينار كما في 31 كانون األول 2015 ناتجة عن أرباح تقييم الموجودات المالية التي تظهر ضمن احتياطي القيمة 

العادلة الخاص بحقوق الملكية.

إن الحركة على بند المطلوبات الضريبية المؤجلة هي كما يلي:

مشتركةأ. 

البيـــان
31 كانون األول 312015 كانون األول 2016

دينــــاردينــــار

885ر154ر3087ر687ر5رصيد بداية السنة

-308ر349المضاف

)577ر467ر1(-المستبعد

308ر687ر6165ر036ر6المجموع 
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ذاتيةب. 

البيـــان
31 كانون األول 312015 كانون األول 2016

دينــــاردينــــار

637ر772452ر302رصيد بداية السنة

-784ر24المضاف

)865ر149(-المستبعد

772ر556302ر327رصيد نهاية السنة

ملخص تسوية الربح المحاسبي مع الربح الضريبي	. 

البيـــان
31 كانون األول 312015 كانون األول 2016

دينـــاردينـــار

076ر685ر93374ر747ر83الربح المحاسبي

)791ر182ر1()688ر038ر1(أرباح غير خاضعة للضريبة

703ر590744ر371ر2مصروفات غير مقبولة ضريبيا

988ر246ر83574ر080ر85الربح الضريبي

يعود الى:

571ر048ر42874ر631ر84البنك

417ر407198ر449الشركات التابعة

35%35%نسبة ضريبة الدخل القانونية – البنك

24%24%نسبة ضريبة الدخل القانونية – للشركات التابعة

8ر34%5ر35%نسبة ضريبة الدخل الفعلية

2٧. مطلوبات أخرى
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

البيـــان
31 كانون األول 312015 كانون األول 2016

دينـــاردينـــار

797ر695ر3971ر116ر1شيكات مقبولة الدفع
444ر741ر2561ر757ر1إيرادات مقبوضة مقدمًا
983ر331ر3931ر787ر1صندوق القرض الحسن

276ر670591ر623أمانات مؤقتة
759ر897ر5781ر283ر2دائنة مختلفة 

809ر399ر9166ر301ر2شيكات تسديد كمبياالت 
489ر9-معامالت في الطريق بين المركز والفروع

121ر519ر5895ر486ر4شيكات مدير
134ر529ر9471ر093ر1أخرى

812ر715ر74620ر450ر15المجموع
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2٨. أ. حسابات اإلستثمار المطلقة
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

البيـــان

31 كانون األول 2016 

مؤسسات صغيرة شركات كبرىأفراد
ومتوسطة

الحكومة 
المجموعبنوكوالقطاع العام

دينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــار

841ر274ر443510ر445640ر37919ر338ر1794ر395371ر905ر504حسابات التوفير

483ر717ر30-335ر460ر76016ر112945ر2764ر307ر13خاضعة إلشعار

573ر197ر796ر1-155ر202ر05941ر040ر84288ر687ر5175ر267ر661ر1ألجل

٨٩٧ر1٨٩ر٣٣٧ر44٣2ر٩٣٥640ر6٨1ر1٩٨٥٧ر٣24ر1٣٣٩٣ر06٣ر1٨٨6ر4٨0ر1٧٩ر2المجموع 

حصة المودعين من عوائد 
840ر582ر86352ر6203ر297ر0951ر115ر3972ر865136ر029ر49اإلستثمار

إجمالي حسابات اإلستثمار 
737ر772ر389ر3062ر555644ر979ر29358ر439ر53095ر199ر0536ر510ر228ر2المطلقة  

البيـــان

31 كانون األول 2015

مؤسسات صغيرة شركات كبرىأفراد
ومتوسطة

الحكومة 
المجموعبنوكوالقطاع العام

دينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــار

374ر504ر688473ر081338ر61318ر830ر5503ر442766ر550ر468حسابات التوفير

337ر009ر29-084ر789ر90815ر112716ر2334ر499ر12خاضعة إلشعار

453ر727ر674ر0001ر000ر7335ر437ر24521ر099ر96376ر716ر5124ر473ر567ر1ألجل

164ر241ر1٧٧ر6٨٨2ر٣٣٨ر٨٩٨٥ر244ر٧66٣٧ر646ر62٥٨0ر4٨٧ر1٨٧٥ر٥2٣ر04٨ر2المجموع 

حصة المودعين من عوائد 
761ر077ر87648ر62215ر388825ر796ر6461ر229121ر318ر45اإلستثمار

إجمالي حسابات اإلستثمار 
925ر318ر225ر5642ر354ر5205ر070ر15438ر443ر27182ر609ر4165ر841ر093ر2المطلقة  

تشارك حسابات اإلستثمار المطلقة باألرباح بناء على األسس التالية:	 

بنسبة 50% من المعدل السنوي لرصيد حسابات التوفير. -

بنسبة 70% من المعدل السنوي لرصيد الحسابات الخاضعة إلشعار. -

بنسبة 90% من أدنى رصيد لحسابات األجل. -

 بلغــت النســبة العامــة لألربــاح بالدينــار 39ر3% كمــا فــي 31 كانــون األول 2016 مقابــل مــا نســبته	 
4ر3 % كمــا فــي 31 كانــون األول 2015، كمــا بلغــت النســبة العامــة لألربــاح بالعمــالت األجنبيــة 92ر%0 

كمــا فــي 31 كانــون األول 2016 مقابــل 6ر0 % كمــا فــي 31 كانــون األول 2015.

التقرير السنوي الثامن والثالثون
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بلغــت حســابات اإلســتثمار المطلقــة )للحكومــة األردنيــة والقطــاع العــام( داخــل المملكــة 555ر979ر58 	 
دينــار أي مــا نســبته 47ر2% مــن إجمالــي حســابات اإلســتثمار المطلقــة كمــا فــي 31 كانــون األول 2016 

مقابــل 520ر070ر38 دينــار أي مــا نســبته 71ر1% كمــا فــي 31 كانــون أول 2015.
بلغــت حســابات اإلســتثمار المحجــوزة )مقيــدة الســحب( 003ر524ر5 دينــار كمــا فــي 31 كانــون األول 	 

2016 أي مــا نســبته 23ر0% مــن إجمالــي حســابات اإلســتثمار المطلقــة مقابــل 297ر997ر8 دينــار كمــا 
فــي 31 كانــون األول 2015 أي مــا نســبته 4ر0% مــن إجمالــي حســابات اإلســتثمار المطلقــة.

غيـــر  وحقـــوق  اإلســـتثمار  حســـابات  أصحـــاب  إحتياطـــي  ب.   .2٨
وحليفـــة تابعـــة  شـــركات   – المســـيطرين 

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

البيـــان

مشتـــركة

 31 كانون األول 31 كانون األول
20162015
دينـــاردينـــار

790ر969ر44110ر505ر12إحتياطي أصحاب حسابات اإلستثمار – شركات تابعة 

393ر960150ر939ر1إحتياطي أصحاب حسابات اإلستثمار – شركات حليفة 

1٨٣ر120ر40111ر44٥ر14المجموع

٩٧٧ر1٧2ر0٧01ر1٣0حقوق غير المسيطرين 

2٩. إحتياطي القيمة العادلة
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

مشتـــركةأ. 

البيـــان

مشتـــركة

31 كانون األول  31 كانون األول
20162015
دينـــاردينـــار

إحتياطي موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق أصحاب حسابات 
468ر609ر4451ر437ر1اإلستثمار المشترك 

677ر952ر4128ر773ر9إحتياطي إستثمارات في العقارات

145ر562ر85710ر210ر11المجموع

ذاتيةب. 

البيـــان

ذاتيــــــة

31 كانون األول 31 كانون األول
20162015
دينـــاردينـــار

291ر319562ر608إحتياطي موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية – ذاتي

291ر319562ر608المجموع
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إن الحركــة علــى إحتياطــي القيمــة العادلــة / ضمــن حقــوق أصحــاب حســابات اإلســتثمار 	. 
المطلقــة كانــت علــى النحــو التالــي:

البيـــان

31 كانون األول 2016

موجودات مالية 
بالقيمة العادلة 

إستثمارات في 
المجموعالعقارات

دينـــاردينـــاردينـــار

453ر249ر34916ر773ر10413ر476ر2الرصيد في بداية السنة *

468ر080ر3876ر163ر0815ر917أرباح غير متحققة

)616ر036ر6()607ر262ر5()009ر774(مطلوبات ضريبية مؤجلة

)448ر082ر5()717ر900ر3()731ر181ر1(أرباح منقولة الى قائمة الدخل الموحدة

857ر210ر41211ر773ر4459ر437ر1الرصيد في نهاية السنة

البيـــان

31 كانون األول 2015

موجودات مالية 
بالقيمة العادلة 

إستثمارات في 
المجموعالعقارات

دينـــاردينـــاردينـــار

529ر442ر82020ر489ر70915ر952ر4الرصيد في بداية السنة

)104ر967ر3()311ر495ر1()793ر471ر2(خسائر غير متحققة

)308ر687ر5()672ر820ر4()636ر866(مطلوبات ضريبية مؤجلة

)972ر225()160ر221()812ر4(أرباح منقولة الى قائمة الدخل الموحدة

145ر562ر67710ر952ر4688ر609ر1الرصيد في نهاية السنة

ــة الســنة بعــد إضافــة المطلوبــات الضريبيــة المؤجلــة للســنة  ــة فــي بداي *  يظهــر رصيــد إحتياطــي القيمــة العادل
الســابقة بمبلــغ 308ر687ر5 دينــار.

إن الحركة على إحتياطي القيمة العادلة / ضمن حقوق الملكية كانت على النحو التالي:د. 

البيـــان

موجودات مالية بالقيمة العادلة

31 كانون األول 312015 كانون األول 2016

دينـــاردينـــار

249ر293ر0631ر865الرصيد في بداية السنة *

)186ر428(812ر70)خسائر( أرباح غير متحققة

)772ر302()556ر327(مطلوبات ضريبية مؤجلة

291ر319562ر608الرصيد في نهاية السنة

ــة الســنة بعــد إضافــة المطلوبــات الضريبيــة المؤجلــة للســنة  ــة فــي بداي *  يظهــر رصيــد إحتياطــي القيمــة العادل
الســابقة بمبلــغ 772ر302 دينــار.

التقرير السنوي الثامن والثالثون
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٣0. صندوق مواجهة مخاطر اإلستثمار 
إن الحركة على صندوق مواجهة مخاطر اإلستثمار كما يلي:أ. 

البيـــان
31 كانون األول 312015 كانون األول 2016

دينـــاردينـــار

467ر498ر98983ر752ر91رصيد بداية السنة

064ر739ر53217ر794ر19يضاف : المحول من أرباح إستثمار السنة

591ر18-صافي تسوية الضريبة 

745ر995624ر92المسترد من خسائر سنوات سابقة 

)675ر752ر5()315ر991ر13(يطرح : الخسائر المطفأة خالل السنة *

)017ر209ر1()739ر366ر1(يطرح : دفعة على حساب الضريبة لعام 2016 و 2015

)186ر166ر3()909ر652(صافي الضريبة المستحقة **

989ر752ر55391ر629ر95رصيد نهاية السنة

* تمثــل الخســائر المقيــدة علــى حســاب الصنــدوق كمــا فــي 31 كانــون األول 2016 خســائر إهــالك ديــون 
بمبلــغ 538ر036ر6 دينــار مقابــل 675ر752ر5 دينــار كمــا فــي 31 كانــون األول 2015 وخســائر متحققــة مــن 
إســتثمارت فــي الصكــوك ومــن بيــع إســتثمارات فــي األســهم  بمبلــغ 777ر954ر7 دينــار اردنــي كمــا فــي 
31 كانــون االول 2016 وذلــك وفــق أحــكام المــادة )55( مــن قانــون البنــوك والتفســير الصــادر عــن ديــوان 

تفســير القوانيــن.

تم بتاريخ 31 كانون األول 2016 إقتطاع ما نسبته 10% من صافي أرباح اإلستثمار المشترك المتحققة 	 
من مختلف العمليات وتم تحويل المبلغ لصندوق مواجهة مخاطر االستثمار )2015 : %10(.

إن رصيد صندوق مواجهة مخاطر اإلستثمار يؤول إلى صندوق الزكاة في حالة تصفية البنك.	 

* *  يمثل بند ضريبة دخل الصندوق أعاله ما يلي:

البيـــان
31 كانون األول 312015 كانون األول 2016

دينـــاردينـــار

203ر375ر6484ر019ر2ضريبة الدخل المستحقة على أرباح إستثمار الصندوق

)017ر209ر1()739ر366ر1(ينزل: دفعة على حساب الضريبة لعام 2016 و 2015

186ر166ر9093ر652صافي الضريبة المستحقة
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إن رصيد صندوق مواجهة مخاطر اإلستثمار موزع كما يلي:ب. 

البيـــان
31 كانون األول 312015 كانون األول 2016

دينـــاردينـــار

٩٨٩ر٧٥2ر٥٥٣٩1ر62٩ر٩٥رصيد نهاية السنة 

684ر761ر37175ر513ر70مقابل ذمم البيوع المؤجلة )مخصص التدني( – إيضاح )7(

075ر538ر2701ر640ر1مقابل ذمم اإلجارة المنتهية بالتمليك )مخصص التدني( – إيضاح )7(

196ر997173ر175مقابل التمويالت )مخصص التدني( – إيضاح )9(

871ر4536ر15مقابل عقارات مستملكة – إيضاح )14(

676ر1883ر261مقابل تدني عقارات مستملكة – إيضاح )14(

٥02ر4٨٣ر2٧٩٧٧ر606ر٧2مجموع مخصص التدني

حصة صندوق التأمين التبادلي – مقابل ذمم البيوع المؤجلة )مخصص 
)526ر602ر5()959ر514ر6(التدني(

حصة صندوق التأمين التبادلي – مقابل ذمم اإلجارة المنتهية بالتمليك 
)060ر36()219ر81()مخصص التدني(

073ر908ر45219ر619ر29الرصيد المتبقي *

* يعود الرصيد المتبقي )الجزء غير الموزع( لحسابات اإلستثمار المشترك.
 	 ،  2014 عام  نهاية  حتى  اإلستثمار  مخاطر  مواجهة  صندوق  على  المستحقة  الضرائب  تسوية  تم 

الصندوق وفقًا  رصيد  المعلنة من  الضرائب  ، وتسديد  لعام 2015  الذاتي  التقدير  وتقديم كشف 
للفتوى الشرعية بهذا الخصوص.

صندوق التأمين التبادلي	. 
إن الحركة على صندوق التأمين التبادلي كما يلي:

البيـــان
31 كانون األول 312015 كانون األول 2016

دينـــاردينـــار

٩٨6ر٥٩0ر2٧0٥٣ر2٣6ر64رصيد بداية السنة 

081ر675ر8341ر535ر1يضاف: أرباح حسابات الصندوق لعام 2015، 2014

692ر007ر66017ر095ر17يضاف: أقساط التأمين المستوفاة خالل السنة

-771ر16يضاف: المسترد من خسائر سنوات سابقة

)685ر287ر3()520ر679ر3(يطرح: أقساط التأمين المدفوعة لشركة التأمين اإلسالمية خالل السنة

)590ر916()351ر938(يطرح: دفعة على حساب الضريبة لعام 2016، 2015

)203ر090ر3()637ر211ر4(يطرح: ضريبة دخل الصندوق خالل السنة

)000ر16()000ر16(يطرح: مكافأة أعضاء لجنة الصندوق

)740ر1()740ر1(يطرح: أتعاب مدققي حسابات الصندوق خالل السنة

)271ر725()990ر325(يطرح: الخسائر المطفأة خالل السنة

270ر236ر29764ر711ر73رصيد نهاية السنة

التقرير السنوي الثامن والثالثون
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يســتند نظــام صنــدوق التأميــن التبادلــي إلــى فقــرة )د/3( مــن المــادة )54( مــن قانــون البنــوك رقــم 	 
28 لســنة 2000.

فــي حــال إجــراء أي تعديــل علــى نظــام صنــدوق التأميــن التبادلــي يجــب الحصــول علــى موافقــة البنــك 	 
المركــزي األردنــي المســبقة.

فــي حــال وقــف العمــل بصنــدوق التأميــن التبادلــي ألي ســبب كان، يقــرر مجلــس اإلدارة كيفيــة 	 
التصــرف بأمــوال الصنــدوق فــي أوجــه الخيــر.

وافــق البنــك المركــزي األردنــي بموجــب كتابــه رقــم )12160/1/10( تاريــخ 2014/10/9 علــى اعتبــار 	 
الصنــدوق مخففــًا للتعــرض للمخاطــر.

يتــم التعويــض عــن المشــترك بالســداد مــن أمــوال الصنــدوق مــا يحــدده البنــك مــن رصيــد ديــن 	 
المشــترك القائــم المؤمــن عليــه فــي المرابحــة أو بــأي صيغــة بيــع آجــل أو مــا يحــدده البنــك مــن المبلــغ 

ــة:  ــك فــي الحــاالت التالي ــل فــي اإلجــارة وذل ــغ المتبقــي مــن أصــل التموي ــه/ أو المبل ــن ب المدي

وفاة المشترك. -
عجز المشترك عجزًا جسديًا كليًا ودائمًا. -
عجز المشترك عن السداد النقطاع مصادر دخله لمدة سنة على األقل وال يوجد لديه ما يملكه  -

لبيعه وسداد دينه أو تملكه المأجور، كما ال يوجد له أمل في أن يتاح له مصدر دخل سنة مقبلة 
تمكنه من عملية السداد أو االستمرار في التأجير التمويلي وحسب قرار البنك بذلك.

إن رصيد صندوق التأمين التبادلي موزع كما يلي:

البيـــان
31 كانون األول 312015 كانون األول 2016

دينـــاردينـــار

2٧0ر2٣6ر2٩٧64ر٧11ر٧٣رصيد نهاية السنة 
)526ر602ر5()959ر514ر6(مقابل ذمم البيوع المؤجلة )مخصص التدني(

)060ر36()219ر81(مقابل ذمم اإلجارة المنتهية بالتمليك )مخصص التدني(

684ر597ر11958ر115ر67فائض صندوق التأمين التبادلي

تــم إحتســاب مخصــص التدنــي لذمــم البيــوع المؤجلة واإلجارة المنتهية بالتمليك المشــمولة بصندوق 	 
التأميــن التبادلــي اعتبــارًا مــن 31 كانــون األول 2014، وذلــك وفقًا لتعليمــات البنك المركزي األردني.

مخصص تدني الشركات التابعةد. 
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

البيـــان
31 كانون األول 312015 كانون األول 2016

دينـــاردينـــار

702ر70820ر64شركة السماحة للتمويل واإلستثمار - إيضاح )7(
317ر000280ر450شركة المدارس العمرية - إيضاح )7(

019ر708301ر514المجموع

٣1. رأس المال
بلــغ رأس المــال المكتتــب بــه والمدفــوع كمــا فــي 31 كانــون األول 2016 مبلــغ 150 مليــون دينــار 	 

)2015: 150 مليــون دينــار( موزعــًا علــى 150 مليــون ســهم )2015: 150 مليــون ســهم(.
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٣2. اإلحتياطيات
إحتياطي قانوني:

تمثــل المبالــغ المتجمعــة فــي هــذا البنــد مــا تــم تحويلــه مــن األرباح الســنوية قبل الضرائب بنســبة %10 	 
خــالل الســنة والســنوات الســابقة وفقــا لقانــون البنــوك وهو غيــر قابل للتوزيع على المســاهمين.

إحتياطي اختياري:
تمثــل المبالــغ المتجمعــة فــي هــذا البنــد مــا تــم تحويلــه مــن األربــاح الســنوية قبــل الضرائــب بنســبة ال 	 

تزيــد عــن 20% خــالل الســنة والســنوات الســابقة. 

يســتخدم اإلحتياطــي االختيــاري فــي األغــراض التــي يقررهــا مجلــس اإلدارة ويحــق للهيئــة العامــة 	 
توزيعــه بالكامــل أو أي جــزء منــه كأربــاح.

إحتياطي مخاطر مصرفية عامة:
يمثــل هــذا البنــد إحتياطــي مخاطــر مصرفيــة عامــة علــى ذمــم البيــوع المؤجلــة وتمويــالت البنــك 	 

الممولــة مــن أمــوال البنــك الذاتيــة وفقــا لتعليمــات البنــك المركــزي األردنــي.

إن اإلحتياطيات المقيدة التصرف بها هي كما يلي:

طبيعة التقييدالمبلغ/ دينـــارالبيـــان

بموجب قانون البنوك796ر370ر68إحتياطي قانوني

بموجب تعليمات البنك  المركزي األردني 000ر000ر1إحتياطي مخاطر مصرفية عامة

٣٣. األرباح المدورة 
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

البيـــان
31 كانون األول 312015 كانون األول 2016

دينـــاردينـــار

410ر٣٣4ر40٨٧1ر6٣1ر٨٥الرصيد في بداية السنة 

456ر720ر07548ر019ر54الربح بعد الضريبة

)936ر475ر7()680ر382ر8(المحول إلى االحتياطي القانوني

)522ر447ر7()180ر344ر8(المحول إلى االحتياطي االختياري

-)000ر300(احتياطي مخاطر مصرفية عامة

)000ر500ر19()000ر500ر22()أرباح( موزعة على المساهمين

408ر631ر62385ر123ر100رصيد نهاية السنة

أرباح مقترح توزيعها:
تبلغ نسبة األرباح النقدية المقترح توزيعها على المساهمين لسنة 2016 ما نسبته 15% من رأس 	 

المال أي بمبلغ 000ر500ر22 دينار، وتوزيع أسهم مجانية بنسبة 20% بمبلغ 000ر000ر30 دينار وهاتين 
النقدية  األرباح  نسبة  بلغت  حين  في  للمساهمين،  العامة  الهيئة  لموافقة  خاضعتين  النسبتين 

الموزعة على المساهمين في العام السابق 15% من رأس المال أي بمبلغ 000ر500ر22 دينار.

التقرير السنوي الثامن والثالثون
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٣4. إيرادات البيوع المؤجلة 
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

البيان

ذاتيةمشتركة

31 كانون األول
2016

31 كانون األول
2015

31 كانون األول
2016

31 كانون األول
2015

دينـــاردينـــاردينـــاردينـــار

األفراد )التجزئة(:

--693ر140ر08445ر264ر52المرابحة لآلمر بالشراء  

--695ر843163ر315البيع اآلجل

--883ر996111ر188إجارة موصوفة بالذمة

000ر996158ر92978ر553ر84531ر297ر34التمويالت العقارية

الشركات الكبرى:

--343ر09933ر60المرابحات الدولية

---810ر330اإلستصناع

--318ر643ر91020ر796ر19المرابحة لآلمر بالشراء 

مؤسسات صغيرة ومتوسطة:

--572ر223ر4509ر602ر9المرابحة لآلمر بالشراء 

--813ر048ر30232ر200ر31الحكومة والقطاع العام 

000ر996158ر24678ر919ر339138ر057ر148المجموع 

٣٥. إيرادات التمويالت
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

البيان

المجموعذاتية مشتركة

31 كانون 
األول
2016

31 كانون 
األول
2015

31 كانون 
األول
2016

31 كانون 
األول
2015

31 كانون 
األول
2016

31 كانون 
األول
2015

دينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــار

األفراد )التجزئة(:

579ر305372ر502400ر9754ر0773ر330368ر396مشاركة متناقصة  

مؤسسات صغيرة ومتوسطة:

329ر16053ر8--329ر16053ر8مشاركة متناقصة

908ر465425ر502408ر9754ر4063ر490421ر404المجموع
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أربــاح موجــودات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل حقــوق   .٣6
المشــترك اإلســتثمار  حســابات  أصحــاب 

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

البيان

مشتركة

31 كانون األول
2016

31 كانون األول
2015

دينـــاردينـــار

146ر946535ر528عوائد توزيعات أسهم الشركات

812ر7314ر181ر1أرباح بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة

887ر676287ر103إيرادات محفظة البنوك اإلسالمية

937ر166427ر122ر1إيرادات صكوك تأجير إسالمية

725ر72517ر17إيرادات صناديق استثمارية

507ر273ر2441ر954ر2المجموع 

٣٧. أرباح موجودات مالية بالتكلفة المطفأة
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

البيان

مشتركة

31 كانون األول
2016

31 كانون األول
2015

دينـــاردينـــار

-230ر315صكوك إسالمية 

-230ر315المجموع 

التقرير السنوي الثامن والثالثون

141



ــة  ــاح الموزع ــن األرب ــتثمار م ــي اإلس ــة ف ــوال الداخل ــة األم ٣٨. حص
ــة ــة والحليف ــركات التابع ــن الش م

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

األرباح الموزعة
نسبة التوزيع  نسبة الملكية

31 كانون األول مشتــركة
2015

31 كانون األول 
2016

دينــــار دينــــار % %

شركات تابعة:

- 517ر484 0ر6 4ر99 شركة المدارس العمرية

شركات حليفة:

120ر77 120ر77 0ر8 4ر28 شركة المركز األردني للتجارة الدولية ش.م.ع 

287ر178 - - 9ر29 شركة األمين لإلستثمار ش.م.ع

100ر299 212ر319 0ر8 4ر33 شركة التأمين اإلسالمية ش.م.ع

000ر234 000ر117 0ر5 0ر26 الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية ش.م.ع

507ر788 849ر997 المجمـوع

٣٩. إيرادات إستثمارات في العقارات 
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

البيـــان

مشتركــة

31 كانون األول 312015 كانون األول 2016

دينـــاردينـــار

537ر098ر7111ر736ر4أرباح متحققة من إستثمارات في العقارات

537ر098ر7111ر736ر4المجموع

40. إيرادات موجودات مؤجرة وإجارة منتهية بالتمليك
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

البيـــان

مشتركــة

31 كانون األول 312015 كانون األول 2016

دينـــاردينـــار

112ر741ر96234ر362ر40إجارة منتهية بالتمليك

112ر741ر96234ر362ر40المجموع
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41. إيرادات إستثمارات أخرى
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

البيـــان
31 كانون األول 312015 كانون األول 2016

دينـــاردينـــار

323ر491148ر116إيرادات الودائع اإلستثمارية لدى المؤسسات اإلسالمية

323ر491148ر116المجموع

42. صافي نتائج أعمال الشركات التابعة
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

البيـــان
31 كانون األول 312015 كانون األول 2016

دينـــاردينـــار

اإليرادات

314ر538ر3359ر954ر9األقساط المدرسية والمواصالت

083ر250143ر9أرباح موجودات مالية

685ر259103ر128إيرادات سندات المقارضة

608ر567ر3941ر610ر1إيرادات المشاريع

218ر251435ر472إيرادات أخرى

٩0٨ر٧٨٧ر4٨٩11ر1٧4ر12مجموع اإليرادات

المصروفات

)249ر223ر7()781ر188ر8(مصروفات إدارية

)281ر955()365ر046ر1(إستهالكات

)851ر202()677ر223(مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها

)490ر295ر1()777ر575(مصروفات أخرى

)٨٧1ر6٧6ر٩()600ر0٣4ر10(مجموع المصروفات

037ر111ر8892ر139ر2صافي نتائج األعمال
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4٣. حصة اصحاب حسابات اإلستثمار المطلقة 
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

البيـــان
31 كانون األول 312015 كانون األول 2016

دينـــاردينـــار

876ر86315ر3بنوك ومؤسسات

عمالء

486ر120ر3296ر728ر6توفير 

283ر779696ر626خاضع الشعار

116ر245ر86941ر223ر45ألجل 

761ر077ر84048ر582ر52المجموع

44. حصــه البنــك من إيرادات حســابات اإلســتثمار المشــترك بصفته 
مضاربــًا ورب مال

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

البيـــان
31 كانون األول 312015 كانون األول 2016

دينـــاردينـــار

959ر939ر23679ر257ر89بصفته مضارب 

854ر633ر70831ر310ر36بصفته رب مال

813ر573ر944111ر567ر125المجموع

4٥. أرباح البنك الذاتية 
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

البيـــان
31 كانون األول 312015 كانون األول 2016

دينـــاردينـــار

000ر996158ر78إيرادات البيوع المؤجلة - إيضاح )34(

502ر9754ر3إيرادات التمويالت - إيضاح )35( 

917977ر174أرباح موجودات مالية من خالل قائمة الدخل الموحدة

151ر7959ر10أرباح توزيعات موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية

630ر683172ر268المجموع
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46. حصة البنك من إيرادات اإلستثمارات المقيدة بصفته مضاربًا و وكياًل:
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

بصفته مضارب بصفته وكيل بصفته مضارب بصفته وكيل

31 كانون األول 2015البيـــان 31 كانون األول 2016

دينــــار دينــــار دينــــار دينــــار

324ر97 034ر103 435ر545 582ر177 إيرادات اإلستثمارات المقيدة

)196ر66( )710ر68( )693ر450( )028ر122( ينزل: حصة أصحاب حسابات اإلستثمارات المقيدة

12٨ر٣1 ٣24ر٣4 ٧42ر٩4 ٥٥4ر٥٥ الصافي

124ر667ر14 - 036ر558ر18 - أرباح سندات المقارضة

)731ر919ر13( - )101ر977ر16( - ينزل: حصة أصحاب حسابات سندات المقارضة

٣٩٣ر٧4٧ - ٩٣٥ر٥٨0ر1 - الصافي

521ر778 324ر34 677ر675ر1 554ر55 المجموع 

4٧. إيرادات الخدمات المصرفية
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

31 كانون األول 2015 31 كانون األول 2016
البيـــان

دينـــــار دينـــــار

880ر910 805ر850 عمولة إعتمادات مستندية

184ر475ر2 701ر695ر2 عمولة كفاالت

367ر474 136ر485 عمولة بوالص تحصيل

680ر662 620ر640 عمولة حواالت

326ر730ر3 979ر882ر3 عمولة تحويل الرواتب 

050ر412ر2 732ر159ر2 عمولة شيكات معادة 

662ر316ر1 227ر323ر1 عمولة إدارة الحسابات

099ر401 297ر378 عمولة دفاتر شيكات

322ر120 753ر90 عمولة إيداع نقد بالعمالت األجنبية

066ر386 592ر543 عمولة وساطة 

934ر119 111ر121 عمولة تحصيل شيكات

144ر514ر3 410ر792ر3 إيرادات البطاقات المصرفية

340ر430ر1 795ر851ر1 عموالت أخرى 

054ر954ر17 158ر816ر18 المجمـوع
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4٨. أرباح العمالت األجنبية
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

ذاتيــــة

31 كانون األول 2015البيـــان 31 كانون األول 2016

دينــــار دينــــار

863ر785 692ر766 ناتجة عن التداول

132ر406ر1 271ر072ر1 ناتجة عن التقييم

995ر191ر2 963ر838ر1 المجمــوع

4٩. إيرادات أخرى
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

31 كانون األول 2015 31 كانون األول 2016
البيـــان

دينــــار دينــــار

797ر89 098ر73 إيجارات مقبوضة

- 211ر193 إيرادات البوندد 

037ر372 746ر383 بريد وهاتف

030ر165 636ر160 إيجارات الصناديق الحديدية

802ر145ر1 623ر557 إيرادات أخرى

666ر772ر1 314ر368ر1 المجمــوع

٥0. نفقات الموظفين
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

31 كانون األول 2015 31 كانون األول 2016
البيـــان

دينــــار دينــــار

448ر489ر25 955ر692ر27 رواتب ومنافع وعالوات

172ر905ر2 047ر193ر3 مساهمة البنك في الضمان االجتماعي

395ر536ر2 275ر626ر2 نفقات طبية

097ر189 574ر200 نفقات تدريب

622ر201 411ر203 مياومات

261ر123 593ر125 وجبات طعام

139ر790 633ر742 مكافآت نهاية الخدمة

014ر217 524ر208 تأمين تكافلي

148ر452ر32 012ر993ر34 المجمــوع
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٥1. مصروفات أخرى
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

31 كانون األول 2015 31 كانون األول 2016
البيـــان

دينــــار دينــــار

589ر526ر1 475ر353ر1 بريد وهاتف

047ر686ر1 584ر331ر1 قرطاسية ومطبوعات ولوازم

516ر783 149ر337ر2 صيانة أنظمة ورخص برامج

464ر337ر1 332ر514ر1 بطاقات مصرفية 

229ر467ر1 591ر605ر1 إيجارات مدفوعة

495ر356ر2 922ر288ر2 مياه وكهرباء وتدفئة

960ر109ر1 177ر135ر1 صيانة وتصليحات وتنظيفات

015ر556 700ر616 أقساط تأمين

557ر903 975ر011ر1 سفر وتنقالت

644ر290 838ر228 أتعاب قانونية وشرعية واستشارات

060ر104 460ر116 أتعاب مهنية

829ر684 323ر659 إشتراكات وعضويات

860ر909 865ر850 تبرعات

385ر829 291ر890 رسوم ورخص وضرائب

504ر145 562ر148 ضيافة وإكراميات

009ر917ر1 587ر080ر2 دعاية وإعالن

600ر149 235ر149 جوائز حسابات التوفير

900ر46 000ر49 أتعاب لجان مجلس اإلدارة

159ر122 227ر133 جوائز حسابات ماستر كارد والفيزا

283ر74 863ر78 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

408ر10 127ر21 صندوق حماية المستثمر

856ر32 000ر125 ديون مشكوك في تحصيلها

438ر256 094ر139 تغطية حسابات مكشوفة

647ر497 010ر541 أخرى

454ر798ر17 387ر406ر19 المجمــوع
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٥2. مخصصات متنوعة
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

31 كانون األول 2015 31 كانون األول 2016
البيـــان

دينــــار دينــــار

000ر150 000ر600 مخصص تعويض نهاية الخدمة

000ر150 000ر100 مخصص إجازات الموظفين

000ر300 000ر700 المجمــوع

٥٣. الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

البيـــان
31 كانون األول 312015 كانون األول 2016

دينـــاردينـــار

456ر720ر07548ر019ر54ربح السنة بعد الضريبة )دينار(

000ر000ر000150ر000ر150المتوسط المرجح لعدد األسهم )سهم(  

0/3600/325الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة )فلس/ دينار(

٥4. النقد وما في حكمه
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

البيـــان
31 كانون األول 312015 كانون األول 2016

دينـــاردينـــار

751ر885ر170891ر770ر090ر1النقد واألرصدة لدى البنوك المركزية التي تستحق خالل ثالثة أشهر 

358ر393ر93146ر713ر41يضاف: أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية تستحق خالل ثالثة أشهر 

)947ر175ر3()042ر812ر8(ينزل: حسابات البنوك والمؤسسات المصرفية التي تستحق خالل ثالثة أشهر 

162ر103ر059935ر672ر123ر1المجموع 
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ت المقيدة
ستثمارا

٥٥. اإل
ي:

ي كما يل
ه

هذا البند 
صيل 

إن تفا

المجموع
صدة النقدية 

األر
م بيوع مؤجلة

ذم
ت الدولية

المرابحا
ت

المتاجرة بالعقارا

البيـــان
31 كانون األول

2015
31 كانون األول

2016
31 كانون األول

2015
31 كانون األول

2016
31 كانون األول

2015
31 كانون األول

2016
31 كانون األول

2015
31 كانون األول

2016
31 كانون األول

2015
31 كانون األول

2016

دينــار
دينــار

دينــار
دينــار

دينــار
دينــار

دينــار
دينــار

دينــار
دينــار

0٨٩ر402ر2٧
٣01ر41٨ر٣0

٩٩0ر40٩ر2
22٥ر6٧٨ر1

4٩٥ر64٧
٧46ر2٨٣ر4

2٥2ر0٣٣ر24
٩٧٨ر144ر24

٣٥2ر٣11
٣٥2ر٣11

سنة
ي بداية ال

ت ف
ستثمارا

اإل

308ر815ر16
507ر019ر14

684ر737ر3
516ر215ر3

545ر351ر4
159ر908ر8

079ر726ر8
543ر895ر1

-
289

ت
إيداعا

)292ر865ر13(
)870ر893ر12(

)449ر469ر4(
)513ر386ر4(

)261ر772(
)389ر985ر1(

)582ر623ر8(
)968ر521ر6(

-
-

ت
سحوبا

324ر97
435ر545

-
-

714ر72
793ر472

610ر24
642ر72

-
-

ستثمارية
أرباح إ

)128ر31(
)742ر94(

-
-

)747ر15(
)184ر57(

)381ر15(
)558ر37(

-
-

ضاربًا
صفته م

ك ب
أجر البن

301ر418ر30
631ر994ر31

225ر678ر1
228ر507

746ر283ر4
125ر622ر11

978ر144ر24
637ر553ر19

352ر311
641ر311

سنة
ي نهاية ال

ت ف
ستثمارا

اإل

)406ر312ر1(
)652ر169ر3(

-
-

)406ر312ر1(
)652ر169ر3(

-
-

-
-

ينــزل: أربــاح مؤجلة

895ر105ر29
979ر824ر28

225ر678ر1
228ر507

340ر971ر2
473ر452ر8

978ر144ر24
637ر553ر19

352ر311
641ر311

سنة
ي نهاية ال

صيد ف
ي الر

صاف
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ضة
ت المقار

سندا
 .٥6

ي:
ي كما يل

ه
هذا البند 

صيل 
إن تفا

المجموع
صدة النقدية

األر
ك

إجارة منتهية بالتملي
م البيوع المؤجلة 

ذم
ت

المتاجرة بالعقارا
ت مالية للمتاجرة

موجودا

البيـــان
31 كانون األول

2015
31 كانون األول

2016
31 كانون األول

2015
31 كانون األول

2016
31 كانون األول

2015
31 كانون األول

2016
31 كانون األول

2015
31 كانون األول

2016
31 كانون األول

2015
31 كانون األول

2016
31 كانون األول

2015
31 كانون األول

2016

دينــار
دينــار

دينــار
دينــار

دينــار
دينــار

دينــار
دينــار

دينــار
دينــار

دينــار
دينــار

٧60ر٣6٥ر٣0٣
2٨٧ر624ر402

٥1٨ر٨0٣ر٥٥
٣٩1ر44٣ر٨

0٩0ر٣4٨ر4٧
4٧2ر6٧٨ر٩2

٨٩6ر11٩ر116
4٨٩ر1٩٣ر220

1٧4ر1٨4ر2٧
600ر0٣1ر2٨

0٨2ر٩10ر٥6
٣٣٥ر2٧٧ر٥٣

سنة
صيد بداية ال

ر

٨6٩ر٥1٩
٧٧٥ر6٥6

ستثمارية 
ت اإل

عدد الوحدا
سنة

ي بداية ال
ف

٥00ر٩٣4ر2٥٩
٥00ر٣٨٧ر٣2٨

ي بداية 
ت ف

قيمة الوحدا
سنة

ال

571ر904ر224
600ر054ر227

684ر240ر67
959ر247ر131

005ر272ر45
842ر436ر14

929ر191ر105
859ر222ر70

946ر812ر2
300ر403

007ر387ر4
640ر743ر10

ت
إيداعا

)775ر565ر139(
)364ر784ر219(

)811ر600ر114(
)676ر806ر95(

)399ر491ر3(
)940ر984ر18(

)031ر739ر12(
)913ر675ر82(

)310ر793ر2(
)119ر045ر1(

)224ر941ر5(
)716ر271ر21(

ت
سحوبا

124ر667ر14
036ر558ر18

-
-

073ر751ر3
670ر517ر5

188ر104ر12
919ر164ر15

393ر890
680ر350

)530ر078ر2(
)233ر475ر2(

ستثمارية
سائر( إ

أرباح )خ

)393ر747(
)935ر580ر1(

-
-

)297ر201(
)837ر414(

)493ر483(
)732ر139ر1(

)603ر62(
)366ر26(

-
-

ضاربًا
صفته م

ك ب
أجر البن

2٨٧ر624ر402
624ر٨٧1ر426

٣٩1ر44٣ر٨
6٧4ر٨٨4ر4٣

4٧2ر6٧٨ر٩2
20٧ر2٣٣ر٩٣

4٨٩ر1٩٣ر220
622ر٧6٥ر221

600ر0٣1ر2٨
0٩٥ر٧14ر2٧

٣٣٥ر2٧٧ر٥٣
026ر2٧4ر40

المجموع

)523ر943ر63(
)548ر772ر58(

-
-

)878ر794ر33(
)846ر289ر32(

)645ر148ر30(
)702ر482ر26(

-
-

-
-

ظ مؤجلة
ينزل: أرباح محاف

٧64ر6٨0ر٣٣٨
0٧6ر0٩٩ر٣6٨

٣٩1ر44٣ر٨
6٧4ر٨٨4ر4٣

٥٩4ر٨٨٣ر٥٨
٣61ر٩4٣ر60

٨44ر044ر1٩0
٩20ر2٨2ر1٩٥

600ر0٣1ر2٨
0٩٥ر٧14ر2٧

٣٣٥ر2٧٧ر٥٣
026ر2٧4ر40

ي نهاية 
صيد ف

ي الر
صاف

سنة
ال

٧٧٥ر6٥6
462ر٧14

ستثمارية 
ت اإل

عدد الوحدا
سنة

ي نهاية ال
ف

٥00ر٣٨٧ر٣2٨
000ر2٣1ر٣٥٧

ت 
قيمة الوحدا

ي نهاية 
ستثمارية ف

اإل
سنة

ال

866ر296ر2
926ر990ر1

-
-

-
-

-
-

-
-

866ر296ر2
926ر990ر1

ي معدل األرباح
ط

إحتيا

308ر996ر7
086ر877ر8

-
-

-
-

308ر996ر7
086ر877ر8

-
-

-
-

ستثمار
طر اإل

ص مخا
ص

مخ

90
64

-
-

-
-

-
64

90
-

-
-

ى
ت أخر

طلوبا
م

264ر293ر10
076ر868ر10

-
-

-
-

308ر996ر7
150ر877ر8

90
-

866ر296ر2
926ر990ر1

سنة
ي نهاية ال

صيد ف
الر
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٥٧. حسابات اإلستثمار بالوكالة 

البيـــان
31 كانون األول 312015 كانون األول  2016

دينـــاردينـــار

826ر038ر1493ر222ر6حسابات إستثمار بالوكالة – البنك المركزي األردني

826ر038ر1493ر222ر6المجموع

تمثــل حســابات اإلســتثمار بالوكالــة مبالــغ نقديــة مودعــة لــدى البنــك يقــوم بإدارتهــا وإســتثمارها 	 
حســب صيــغ اإلســتثمار المتفقــة مــع مبــادىء وأحــكام الشــريعة اإلســالمية المتفــق عليها بيــن الموكل 
والبنــك مقابــل أجــر مقطــوع أو نســبة مــن المــال المســتثمر وذلــك علــى أســاس عقــد الوكالــة بأجــر ، 
وفــي حــال وجــود خســائر فيتحملهــا المــوكل إال إذا كانــت بســبب تعــدي أو تقصيــر مــن طــرف البنــك.

أجرة البنك 1% سنويًا. 	 

٥٨. المعامالت مع اطراف ذات عالقة
تشمل القوائم المالية الموحدة القوائم المالية للبنك والشركات التابعة التالية:أ. 

رأس مـال الشركـة
نسبة الملكية إسم الشركة

31 كانون األول 2015 31 كانون األول 2016

000ر550ر8 000ر550ر8 4ر%99 شركة المدارس العمرية محدودة المسؤولية

000ر000ر8 000ر000ر12 %100 شركة السماحة للتمويل واإلستثمار محدودة المسؤولية

000ر000ر5 000ر000ر5 %100 شركة تطبيقات التقنية للمستقبل محدودة المسؤولية

000ر000ر5 000ر000ر5 %100 شركة سنابل الخير لإلستثمارات المالية محدودة المسؤولية

قــام البنــك بالدخــول فــي معامــالت مــع الشــركة األم والشــركات التابعــة والشــركات الحليفــة ومــع كبار 	 
ــك  ــة للبن ــا ضمــن النشــاطات اإلعتيادي ــة العلي المســاهمين وأعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذي
وبإســتخدام نســب المرابحــة والعمــوالت التجاريــة، إن جميــع ذمــم البيــوع المؤجلــة والتمويالت واإلجارة 

المنتهيــة بالتمليــك الممنوحــة لألطــراف ذات العالقــة تعتبــر عاملــة ولــم يؤخــذ لهــا أي مخصصــات.

التقرير السنوي الثامن والثالثون
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فيما يلي ملخص المعامالت مع أطراف ذات عالقة:ب. 

البيـــان

المجموعالجهات ذات العالقة 

الشركة
 األم

الشركات  
الحليفة

الشركات 
التابعة

أعضاء مجلس 
االدارة واشخاص 
االدارة التنفيذية 

العليا

31 كانون 
األول
2016

31 كانون 
األول
2015

دينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــار

بنود داخل قائمة المركز المالي الموحدة: 

245ر863ر2265ر787ر1367ر056ر4286ر662337ر393ر1-ذمم بيوع مؤجلة

403ر516857ر190ر5161ر190ر1---تمويل إسكان الموظفين/ مشاركة

106ر6679ر3-667ر3--تمويل مشاركة

757ر756ر70714ر813ر50511ر320ر8341ر184ر6483ر251ر7207ر56ودائع

بنود خارج قائمة المركز المالي الموحدة:

793ر208ر0852ر561ر0542ر843ر3331ر698669ر48-كفاالت وإعتمادات

البيـــان
31 كانون 

األول
2016

31 كانون 
األول
2015

عناصر قائمة الدخل الموحدة:

145ر094255ر500268ر930126ر66444ر96-إيرادات مقبوضة

606ر294502ر714195ر6908ر89072ر113-أرباح مدفوعة

 بلغـــت النســـبة العامـــة لألربـــاح الموزعـــة علـــى الحســـابات االســـتثمارية بالدينـــار39ر3% كمـــا فـــي 	 
31 كانون األول 2016 )2015: 40ر%3(.

بلغـــت النســـبة العامـــة لألربـــاح الموزعـــة علـــى الحســـابات االســـتثمارية بالعمـــالت األجنبيـــة 92ر0% كمـــا 	 
فـــي31 كانـــون األول 2016 )2015: 60ر%0(.

بلغـــت نســـبة المرابحـــة علـــى التمويـــالت الممنوحـــة 5ر3%– 5ر5% ســـنويًا كمـــا فـــي 31 كانـــون األول 	 
)2015: 5ر3%– 5ر%5(.  2016

 بلغت نسبة الربح على تمويل المشاركة الممنوح للموظفين  حوالي 2% – 8ر4% سنويًا كما في 	 
31 كانون األول 2016 )2015: حوالي 2% – 8ر%4(.

بلغـــت نســـبة العمولـــة المســـتوفاة علـــى الكفـــاالت1%-4% ســـنويًا كمـــا فـــي 31 كانـــون األول 2016 	 
)2015: 1%- 4%( وعلـــى اإلعتمـــادات المســـتندية 1/4% - 3/8% لفتـــرات ربعيـــة كمـــا فـــي 31 كانـــون األول 

ـــة(. ـــرات ربعي 2016 )2015: 1/4% - 3/8% لفت
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فيما يلي ملخص لمنافع )رواتب ومكافآت ومنافع أخرى( اإلدارة التنفيذية العليا للبنك:ج. 

البيـــان
31 كانون األول 312015 كانون األول  2016

دينـــاردينـــار

356ر967ر١٧٩1ر314ر2رواتب ومكافات وتنقالت

-963ر74مكافآت نهاية الخدمة

356ر967ر1421ر389ر2المجموع

٥٩. القيمة العادلة لألدوات المالية
ــة  ــد وعــرض القيمــة العادل ــل التقييــم وذلــك فــي تحدي يســتخدم البنــك الترتيــب التالــي ألســاليب وبدائ

ــة: ــألدوات المالي ل

المستوى األول: األسعار السوقية المعلنة في األسواق الفعالة لنفس الموجودات والمطلوبات.	 

المســتوى الثانــي: تقنيــات أخــرى حيــث تكــون كل المدخــالت التــي لهــا تأثيــر مهــم علــى القيمــة 	 
العادلــة يمكــن مالحظتهــا بشــكل  مباشــر أو غيــر مباشــر مــن معلومــات الســوق.

المســتوى الثالــث: تقنيــات أخــرى حيــث تســتخدم مدخــالت لهــا تأثيــر مهــم علــى القيمــة العادلــة  	 
ولكنهــا ليســت مبنيــة علــى معلومــات مــن الســوق يمكــن مالحظتهــا.

الجـــدول التالـــي يبيـــن تحليـــل األدوات الماليـــة المســـجلة بالقيمـــة العادلـــة وحســـب الترتيـــب الهرمـــي 
المذكـــور أعـــاله:

المجموعالمستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األول31 كانون األول 2016

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
بالديناربالديناربالديناربالدينارحقوق أصحاب حسابات اإلستثمار المشترك

478ر883ر33--478ر883ر33أسهم شركات

المجموعالمستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األول31 كانون األول 2015

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
بالديناربالديناربالديناربالدينارحقوق أصحاب حسابات اإلستثمار المشترك

441ر559ر31--441ر559ر31أسهم شركات

60. القيمــة العادلــة للموجــودات والمطلوبــات الماليــة التــي ال 
تظهــر بالقيمــة العادلــة بالقوائــم الماليــة الموحــدة

كمــا هــو مبيــن فــي إيضــاح رقــم 10 و11 تشــمل الموجــودات الماليــة غيــر المدرجــة فــي األســواق الماليــة 
مبلــغ 319ر403ر25 دينــار تظهــر بالتكلفــة لعــدم تمكــن البنــك مــن تقديــر قيمتهــا العادلــة.
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61. إدارة المخاطر
ـــاع إجـــراءات شـــاملة إلدارة المخاطـــر، 	  ـــإدارة مخاطـــره المصرفيـــة المتنوعـــة مـــن خـــالل إتب يقـــوم البنـــك ب

بمـــا فـــي ذلـــك الرقابـــة المالئمـــة مـــن قبـــل مجلـــس اإلدارة واإلدارة العليـــا مـــن أجـــل تحديـــد وقيـــاس 
ومتابعـــة ومراقبـــة فئـــات المخاطـــر ذات الصلـــة وإعـــداد تقاريـــر عنهـــا، واإلحتفـــاظ حيـــث يلـــزم بـــرأس مـــال 
ـــار الخطـــوات المالئمـــة لإللتـــزام  ـــة مـــن هـــذه المخاطـــر، وتأخـــذ هـــذه اإلجـــراءات فـــي اإلعتب كاٍف للوقاي

بالنواحـــي الشـــرعية.

تتكامـــل الهيـــاكل التنظيميـــة للبنـــك فـــي إدارة المخاطـــر كل حســـب مهامـــه، األمـــر الـــذي يســـاعد فـــي 	 
وضـــع ومراقبـــة السياســـات والتعليمـــات بمســـتوى مناســـب لـــكل مـــن المخاطـــر التـــي يتعـــرض لهـــا 
البنـــك وصـــواًل إلـــى تحقيـــق العائـــد المقبـــول للمســـاهمين دون المســـاس بالمتانـــة الماليـــة للبنـــك، 
ـــرة إدارة المخاطـــر لـــدى البنـــك مـــع اللجـــان المنبثقـــة عـــن مجلـــس  وفـــي هـــذا اإلطـــار يتكامـــل عمـــل دائ

اإلدارة واإلدارة التنفيذيـــة )لجنـــة إدارة المخاطـــر ولجنـــة إدارة الموجـــودات والمطلوبـــات(.

اإلفصاحات الوصفية والكمية:
1. مخاطر االئتمان والتركز في الموجودات والمطلوبات

إن الممارســـة اليوميـــة لألعمـــال المصرفيـــة تنطـــوي علـــى تعـــرض البنـــك لعـــدد مـــن المخاطـــر  -
ومنهـــا مخاطـــر االئتمـــان الناتجـــة عـــن تخلـــف أو عجـــز الطـــرف اآلخـــر عـــن الوفـــاء بالتزاماتـــه تجـــاه البنـــك، 
ـــؤدي إلـــى حـــدوث خســـائر، ويقـــوم البنـــك بالتأكـــد مـــن أن هـــذه المخاطـــر ال تتعـــدى اإلطـــار  ممـــا ي
ـــة والعمـــل علـــى الحفـــاظ علـــى مســـتوياتها  العـــام المحـــدد مســـبقًا فـــي سياســـة البنـــك االئتماني
ضمـــن منظومـــة العالقـــة المتوازنـــة بيـــن المخاطـــر والعائـــد والســـيولة، ويقـــوم علـــى إدارة مخاطـــر 
االئتمـــان فـــي البنـــك باإلضافـــة إلـــى دائـــرة إدارة المخاطـــر عـــدد مـــن اللجـــان مـــن مجلـــس اإلدارة 
واإلدارة التنفيذيـــة، حيـــث يتـــم تحديـــد ســـقوف لمبالـــغ التســـهيالت االئتمانيـــة التـــي يمكـــن منحهـــا 
للعميـــل الواحـــد )فـــرد أو مؤسســـة( والعمـــالء ذوي الصلـــة وبمـــا ينســـجم والتعليمـــات الصـــادرة 

عـــن البنـــك المركـــزي األردنـــي.

يعمـــل البنـــك علـــى مراقبـــة مخاطـــر االئتمـــان، حيـــث يتـــم تقييـــم الوضـــع االئتمانـــي للعمـــالء  -
بشـــكل دوري وفـــق نظـــام تقييـــم مخاطـــر العمـــالء لـــدى البنـــك والمســـتند إلـــى تقييـــم عناصـــر 
المخاطـــر االئتمانيـــة واحتمـــاالت عـــدم الســـداد ســـواًء ألســـباب إداريـــة أو ماليـــة أو تنافســـية، إضافـــة 
إلـــى حصـــول البنـــك علـــى ضمانـــات مناســـبة مـــن العمـــالء للحـــاالت التـــي تتطلـــب ذلـــك وحســـب 

مســـتويات المخاطـــر لـــكل عميـــل ولـــكل عمليـــة منـــح تســـهيالت إضافيـــة.
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وتتضمن سياسة البنك إلدارة مخاطر االئتمان ما يلي:
وجود إستراتيجية وسياسة ائتمانية وإستثمارية واضحة ومعتمدة من قبل مجلس اإلدارة.. 1

تحديد التركزات االئتمانية والسقوف:. 2

تتضمـــن السياســـة االئتمانيـــة نســـب محـــددة وواضحـــة للحـــد األقصـــى لالئتمـــان الممكـــن منحـــه  -
ألي عميـــل، كمـــا أن هنـــاك ســـقوف لحجـــم االئتمـــان الممكـــن منحـــه مـــن قبـــل كل مســـتوى إداري.

تحديد أساليب تخفيف المخاطر:. 3

تعتمد عملية إدارة المخاطر في البنك على العديد من األساليب من أجل تخفيف المخاطر، ومنها:

توزيع وتنويع اإلستثمارات االئتمانية على مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية. -

وجـــود ســـقوف ائتمانيـــة وإســـتثمارية واضحـــة ومتفقـــة مـــع تعليمـــات البنـــك المركـــزي األردنـــي  -
لـــكل نـــوع مـــن أنـــواع اإلســـتثمار.

الضمانات وحسب قابليتها للتسييل ونسبة تغطيتها لالئتمان الممنوح. -

صالحيـــات الموافقـــة علـــى االئتمـــان تتفـــاوت مـــن مســـتوى إداري آلخـــر، وتعتمـــد علـــى حجـــم  -
التمويـــل ودرجـــة المخاطـــرة.

الحد من مخاطر تركز الموجودات والمطلوبات:. 4

التوزيـــع  - الســـنوية  البنـــك  خطـــة  تتضمـــن  حيـــث  الجانـــب،  هـــذا  إلدارة  بفاعليـــة  البنـــك  يعمـــل 
المســـتهدف لالئتمـــان علـــى عـــدة قطاعـــات مـــع التركيـــز علـــى القطاعـــات الواعـــدة، إضافـــة إلـــى أن 
الخطـــة تتضمـــن توزيـــع االئتمـــان علـــى المناطـــق الجغرافيـــة داخـــل المملكـــة األردنيـــة الهاشـــمية.

دراسة االئتمان والرقابة عليه ومتابعته:. 5

قـــام البنـــك بتطويـــر السياســـات واإلجـــراءات الالزمـــة لتحديـــد أســـلوب دراســـة االئتمـــان والمحافظـــة  -
علـــى حياديـــة وتكامـــل عمليـــة اتخـــاذ القـــرارات والتأكـــد مـــن أن مخاطـــر االئتمـــان يتـــم تقييمهـــا بدقـــة، 

والموافقـــة عليهـــا بشـــكل صحيـــح ومتابعـــة مراقبتهـــا باســـتمرار.

ــح  - ــان، وتوضيـ ــة علـــى االئتمـ ــات للموافقـ ــة يتضمـــن صالحيـ ــة االئتمانيـ ــام للسياسـ ــار العـ إن اإلطـ
حـــدود االئتمـــان وأســـلوب تحديـــد درجـــة المخاطـــر.

التقرير السنوي الثامن والثالثون
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1- التعرضــات لمخاطــر االئتمــان )بعــد مخصــص التدنــي وبعــد طرح اإليــرادات المؤجلــة واإليرادات 
المعلقــة وقبــل الضمانــات ومخففــات المخاطر األخرى(

البيـــان

ذاتيـــةمشتركــة
31 كانون األول 

2016
31 كانون األول 

2015
31 كانون األول 

2016
31 كانون األول 

2015
دينــــاردينــــاردينــــاردينــــار

بنود داخل قائمة المركز المالي الموحدة

276ر161ر428779ر382ر970--أرصدة لدى بنوك مركزية

963ر955ر94732ر762ر39530ر437ر98413ر950ر10أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

--500ر444ر0007ر725ر17حسابات إستثمار لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

ذمم البيوع المؤجلة والذمم األخرى

614ر969ر97912ر890ر52311ر653ر804538ر107ر611لألفراد

000ر00079ر694220ر056ر779334ر139ر370التمويالت العقارية

للشركات

--239ر468ر518321ر209ر336الشركات الكبرى

)SMEs( 770ر264ر234129ر231ر125المؤسسات الصغيرة والمتوسطة--

875ر102263ر356ر6563ر227ر944746ر299ر594للحكومة والقطاع العام

التمويالت

المشــاركة :

000ر00055ر55--لألفراد

707ر192278ر119259ر459ر83427ر749ر29التمويالت العقارية 

بنود خارج قائمة المركز المالي الموحدة

077ر253ر722112ر674ر114--كفاالت

678ر151ر41850ر579ر38--إعتمادات

775ر511ر2985ر325ر5--قبوالت

462ر269ر403122ر915ر140--السقوف غير المستغلة

427ر949ر115ر4891ر421ر316ر8961ر011ر118ر0972ر414ر095ر2اإلجمالي

الضمانات ومخففات مخاطر االئتمان األخرى مقابل التعرضات االئتمانية:
المقابل،  - للطرف  االئتمانية  المخاطر  تقييم  على  تعتمد  المطلوبة  الضمانات  ونوع  كمية  إن 

بالمدين  المتعلقة   )Risk Exposure( للمخاطر  التعرض  حجم  خفض  أو  تعديل  ويمكن  كما 
االئتمان مخاطر  من  التخفيف  أساليب  باستخدام  آخر،  ملتزم  أو  معه  المتعامل  الطرف   أو 

)Credit Risk Mitigation( المعمول بها لدى المصارف اإلسالمية، ومنها )رهن الموجودات، 
كفالة طرف ثالث، العربون، هامش الجدية، تأمينات نقدية، رهن األسهم(.

أما أنواع الضمانات للتعرضات االئتمانية الواردة في الجدول أعاله فهي كما يلي:
-    كفاالت بنكية مقبولة. التأمينات النقدية.     -

-   رهن السيارات واآلليات. الضمانات العقارية.     -
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ي:
ق الجدول التال

طر وف
ب درجة المخا

س
ت ح

ال
ى والتموي

م األخر
م البيوع المؤجلة والذم

ت االئتمانية لذم
ضا

2- تتوزع التعر
ذاتية

شتركة
م

البيـــان
2016

المجموع

ك 
البنو

ت
سا

س
والمؤ

صرفية 
الم

ى
األخر

الحكومة
طاع 

والق
العام

ت
شــركــــــا

الـ

ت 
ال

التموي
العقارية

األفراد
المجموع

ك 
البنو

ت 
سا

س
والمؤ

صرفية 
الم

ى
األخر

الحكومة 
طاع 

والق
العام

ت
شــركــــــا

الـ

ت 
ال

التموي
العقارية

األفــــراد
ت 

سا
س

المؤ
صغيرة 

ال
طة

س
والمتو

ت 
شركا

ال
ى

الكبر

ت 
سا

س
المؤ

صغيرة 
ال

طة
س

والمتو

ت 
شركا

ال
ى

الكبر

دينــــار
دينــــار

دينـــار 
دينــــار

دينــــار
دينــــار

دينــــار
دينــــار

دينــــار
دينــــار

دينــــار
دينــــار

دينــــار
دينــــار

530ر738ر973
428ر382ر970

102ر356ر3
-

-
-

-
235ر281ر665

-
907ر067ر639

826ر933
110ر123ر23

-
392ر156ر2

طر
متدنية المخا

593ر117ر44
947ر762ر30

-
-

-
192ر509

454ر845ر12
631ر968ر564ر1

984ر675ر28
-

085ر520ر116
027ر750ر321

294ر372ر434
241ر650ر663

طر
مقبولة المخا

ستحقة:*
منها م

99
-

-
-

-
-

99
563ر194

-
-

168ر35
622ر65

165ر27
608ر66

لغاية 30 يوم

245ر6
-

-
-

-
-

245ر6
068ر749ر4

-
-

911ر970
790ر968ر1

964ر626
403ر182ر1

من 31 لغاية 60 يوم

922ر731ر1
-

-
-

-
-

922ر731ر1
584ر331ر71

-
-

327ر535ر12
743ر978ر14

316ر729ر22
198ر088ر21

ت المراقبة
تح

غير عاملة:

081ر462
-

-
-

-
-

081ر462
785ر345ر4

-
-

689ر30
210ر180ر1

732ر323ر1
154ر811ر1

ى
ستو

دون الم

381ر361
-

-
-

-
-

381ر361
467ر860ر6

-
-

096ر303
-

840ر662ر3
531ر894ر2

ك فيها
شكو

م

141ر695ر1
-

-
-

-
-

141ر695ر1
160ر960ر84

-
-

798ر681ر19
622ر984ر17

770ر076ر27
970ر216ر20

هالكة

64٨ر106ر022ر1
٣٧٥ر14٥ر001ر1

102ر٣٥6ر٣
-

-
1٩2ر٥0٩

٩٧٩ر0٩٥ر1٧
٨62ر٧4٧ر٣٩٧ر2

٩٨4ر6٧٥ر2٨
٩0٧ر06٧ر6٣٩

٨21ر004ر1٥0
٧12ر016ر٣٧٩

٩٥2ر164ر4٨٩
4٨6ر٨1٧ر٧11

المجموع

000ر30
-

-
-

-
000ر30

-
309ر888ر218

-
963ر767ر44

631ر324ر7
442ر207ر22

899ر026ر65
374ر561ر79

ت مؤجلة
طرح: إيرادا

ي

-
-

-
-

-
-

-
110ر601ر10

-
-

793ر829ر1
514ر792ر2

334ر442ر3
469ر536ر2

ت معلقة
طرح: إيرادا

ي

000ر150ر5
-

-
-

-
-

000ر150ر5
346ر844ر72

-
-

163ر619ر15
238ر807ر17

106ر806ر20
839ر611ر18

ي
ص تدن

ص
طرح: مخ

ي

648ر926ر016ر1
375ر145ر001ر1

102ر356ر3
-

-
192ر479

979ر945ر11
097ر414ر095ر2

984ر675ر28
944ر299ر594

234ر231ر125
518ر209ر336

613ر889ر399
804ر107ر611

ي
صاف

ال

ط.
سا

ق أحد األق
ستحقا

ي حال إ
ق ف

ستح
صيد الذمة م

*  يعتبر كامل ر

التقرير السنوي الثامن والثالثون
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ذاتية
شتركة

م

البيـــان
2015

المجموع

ك 
البنو

ت
سا

س
والمؤ

صرفية 
الم

ى
األخر

الحكومة
طاع 

والق
العام

ت
شــركــــــا

الـ

ت 
ال

التموي
العقارية

األفراد
المجموع

ك 
البنو

ت 
سا

س
والمؤ

صرفية 
الم

ى
األخر

الحكومة 
طاع 

والق
العام

ت
شــركــــــا

الـ

ت 
ال

التموي
العقارية

األفــــراد
ت 

سا
س

المؤ
صغيرة 

ال
طة

س
والمتو

ت 
شركا

ال
ى

الكبر

ت 
سا

س
المؤ

صغيرة 
ال

طة
س

والمتو

ت 
شركا

ال
ى

الكبر

دينــــار
دينــــار

دينـــار 
دينــــار

دينــــار
دينــــار

دينــــار
دينــــار

دينــــار
دينــــار

دينــــار
دينــــار

دينــــار
دينــــار

151ر425ر779
276ر161ر779

875ر263
-

-
-

-
919ر233ر838

-
920ر195ر822

010ر516ر1
691ر949ر11

-
298ر572ر2

طر
متدنية المخا

074ر769ر45
963ر955ر32

-
-

-
707ر278

404ر534ر12
758ر501ر422ر1

895ر881ر20
-

115ر004ر121
642ر961ر302

075ر932ر388
031ر722ر588

طر
مقبولة المخا

ستحقة:*
منها م

33
-

-
-

-
-

33
563ر43

-
-

061ر3
627ر15

207ر9
668ر15

لغاية 30 يوم

899ر5
-

-
-

-
-

899ر5
599ر090ر3

-
-

442ر902
670ر760

018ر671
469ر756

من 31 لغاية 60 يوم

955ر458ر1
-

-
-

-
-

955ر458ر1
386ر678ر84

-
-

386ر979ر8
961ر251ر31

079ر995ر28
960ر451ر15

ت المراقبة
تح

غير عاملة:

471ر598
-

-
-

-
-

471ر598
210ر987ر4

-
-

815ر354
491ر121ر1

158ر717ر1
746ر793ر1

ى
ستو

دون الم

196ر204
-

-
-

-
-

196ر204
132ر637ر7

-
-

001ر700ر1
591ر851ر3

407ر793
133ر292ر1

ك فيها
شكو

م

588ر677ر1
-

-
-

-
-

588ر677ر1
338ر044ر89

-
-

ر670ر22 123
642ر995ر27

177ر964ر16
396ر414ر21

هالكة

4٣٥ر1٣٣ر٨2٩
2٣٩ر11٧ر٨12

٨٧٥ر26٣
-

-
٧0٧ر2٧٨

614ر4٧٣ر16
٧4٣ر0٨2ر44٧ر2

٨٩٥ر٨٨1ر20
٩20ر1٩٥ر٨22

4٥0ر224ر1٥6
01٨ر1٣2ر٣٧٩

٨٩6ر401ر4٣٧
٥64ر246ر6٣1

المجموع

-
-

-
-

-
-

-
876ر730ر241

-
264ر968ر75

035ر077ر7
401ر591ر25

033ر746ر61
143ر348ر71

ت مؤجلة
طرح: إيرادا

ي

-
-

-
-

-
-

-
016ر867ر9

-
-

253ر727ر1
410ر497ر3

889ر226ر2
464ر415ر2

ت معلقة
طرح: إيرادا

ي

000ر425ر3
-

-
-

-
-

000ر425ر3
955ر472ر77

-
-

392ر155ر18
968ر574ر28

161ر913ر11
434ر829ر18

ي
ص تدن

ص
طرح: مخ

ي

435ر708ر825
239ر117ر812

875ر263
-

-
707ر278

614ر048ر13
896ر011ر118ر2

895ر881ر20
656ر227ر746

770ر264ر129
239ر468ر321

813ر515ر361
523ر653ر538

ي
صاف

ال

ط.
سا

ق أحد األق
ستحقا

ي حال إ
ق ف

ستح
صيد الذمة م

*  يعتبر كامل ر
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التقرير السنوي الثامن والثالثون
ت:

ال
ى والتموي

م األخر
م البيوع المؤجلة والذم

ت المقدمة مقابل ذم
ضمانا

ي توزيع القيمة العادلة لل
وفيما يل

ذاتية

البيـــان
2016

المجموع
الحكومة

طاع 
 والق

العام

ت
شركا

ال

ت 
ال

التموي
العقارية

األفراد
المجموع

الحكومة 
طاع 

والق
العام

ت
شركا

ال

ت 
ال

التموي
العقارية

األفراد
ت 

سا
س

المؤ
صغيرة 

ال
طة

س
والمتو

ت 
شركا

ال
ى

الكبر

ت 
سا

س
المؤ

صغيرة 
ال

طة
س

والمتو

ت 
شركا

ال
ى

الكبر

دينــــار
دينــــار

دينــــار
دينــــار

دينــــار
دينــــار

دينــــار
دينــــار

دينــــار
دينــــار

دينــــار
دينــــار

ت مقابل:
ضمانا

ال

102ر356ر3
102ر356ر3

-
-

-
-

235ر281ر665
907ر067ر639

826ر933
110ر123ر23

-
392ر156ر2

طر
متدنية المخا

608ر714ر6
-

-
-

192ر509
416ر205ر6

626ر963ر154ر1
-

454ر888ر96
299ر057ر289

615ر030ر377
258ر987ر391

طر
مقبولة المخا

540
-

-
-

-
540

731ر007ر58
-

877ر809ر10
408ر094ر14

753ر675ر17
693ر427ر15

ت المراقبة
تح

غير عاملة:

720ر23
-

-
-

-
720ر23

727ر875ر1
-

246ر13
402ر509

349ر571
730ر781

ى 
ستو

دون الم

692ر47
-

-
-

-
692ر47

212ر169ر5
-

376ر228
-

870ر759ر2
966ر180ر2

ك فيها
شكو

م

445ر197
-

-
-

-
445ر197

542ر994ر72
-

853ر909ر16
704ر451ر15

332ر263ر23
653ر369ر17

هالكة

10٧ر٣40ر10
102ر٣٥6ر٣

-
-

1٩2ر٥0٩
٨1٣ر4٧4ر6

0٧٣ر2٩2ر٩٥٨ر1
٩0٧ر06٧ر6٣٩

6٣2ر٧٨٣ر12٥
٩2٣ر2٣٥ر٣42

٩1٩ر٣00ر421
6٩2ر٩0٣ر42٩

المجموع

منها:

636ر33
-

-
-

-
636ر33

218ر090ر3
-

826ر933
-

-
392ر156ر2

ت نقدية
تأمينا

-
-

-
-

-
-

110ر123ر23
-

-
110ر123ر23

-
-

ت بنكية 
كفاال

مقبولة

049ر778
-

-
-

192ر509
857ر268

509ر250ر958
-

790ر104ر110
490ر198ر311

115ر384ر402
114ر563ر134

عقارية

320ر172ر6
-

-
-

-
320ر172ر6

600ر12
-

600ر12
-

-
-

م متداولة
سه

أ

-
-

-
-

-
-

729ر747ر334
-

417ر732ر14
323ر914ر7

804ر916ر18
185ر184ر293

ت
ت واليا

سيارا
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ذاتية

البيـــان
2015

المجموع
الحكومة

طاع 
 والق

العام

ت
شركا

ال

ت 
ال

التموي
العقارية

األفراد
المجموع

الحكومة 
طاع 

والق
العام

ت
شركا

ال

ت 
ال

التموي
العقارية

األفراد
ت 

سا
س

المؤ
صغيرة 

ال
طة

س
والمتو

ت 
شركا

ال
ى

الكبر

ت 
سا

س
المؤ

صغيرة 
ال

طة
س

والمتو

ت 
شركا

ال
ى

الكبر

دينــــار
دينــــار

دينــــار
دينــــار

دينــــار
دينــــار

دينــــار
دينــــار

دينــــار
دينــــار

دينــــار
دينــــار

ت مقابل:
ضمانا

ال

875ر263
875ر263

-
-

-
-

919ر233ر838
920ر195ر822

010ر516ر1
691ر949ر11

-
298ر572ر2

طر
متدنية المخا

639ر295ر6
-

-
-

707ر278
932ر016ر6

852ر223ر051ر1
-

490ر792ر96
637ر382ر268

844ر105ر336
881ر942ر349

طر
مقبولة المخا

-
-

-
-

-
-

971ر998ر62
-

331ر383ر10
311ر900ر24

090ر838ر17
239ر877ر9

ت المراقبة
تح

غير عاملة:

619ر106
-

-
-

-
619ر106

588ر683ر2
-

923ر190
468ر603

993ر923
204ر965

ى 
ستو

دون الم

931ر19
-

-
-

-
931ر19

120ر158ر6
-

778ر370ر1
689ر105ر3

755ر639
898ر041ر1

ك فيها
شكو

م

000ر70
-

-
-

-
000ر70

808ر986ر76
-

352ر600ر19
741ر204ر24

051ر667ر14
664ر514ر18

هالكة

064ر٧٥6ر6
٨٧٥ر26٣

-
-

٧0٧ر2٧٨
4٨2ر21٣ر6

2٥٨ر2٨٥ر0٣٨ر2
٩20ر1٩٥ر٨22

٨٨4ر٨٥٣ر12٩
٥٣٧ر146ر٣٣٣

٧٣٣ر1٧4ر٣٧0
1٨4ر٩14ر٣٨2

المجموع

منها:

694ر27
-

-
-

-
694ر27

308ر088ر4
-

010ر516ر1
-

-
298ر572ر2

ت نقدية
تأمينا

-
-

-
-

-
-

691ر949ر11
-

-
691ر949ر11

-
-

ت بنكية 
كفاال

مقبولة

898ر450
-

-
-

707ر278
191ر172

005ر954ر923
-

416ر668ر114
010ر404ر315

389ر945ر354
190ر936ر138

عقارية

597ر013ر6
-

-
-

-
597ر013ر6

600ر12
-

600ر12
-

-
-

م متداولة
سه

أ

-
-

-
-

-
-

734ر084ر276
-

858ر656ر13
836ر792ر5

344ر229ر15
696ر405ر241

ت
ت واليا

سيارا
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ذمم البيوع المؤجلة والذمم األخرى والتمويالت المجدولة:

هـــي تلـــك الذمـــم التـــي ســـبق وأن صنفـــت كذمـــم / تمويـــالت غيـــر عاملـــة وأخرجـــت مـــن إطـــار الذمـــم 	 
ـــة أصوليـــة وتـــم تصنيفهـــا كذمـــم / تمويـــالت تحـــت المراقبـــة  ـــر العاملـــة بموجـــب جدول والتمويـــالت غي
ـــار  ـــغ 208ر178ر26 دين ـــون األول 2016  مبل ـــغ اجماليهـــا كمـــا فـــي 31 كان ـــة، وقـــد بل ـــت إلـــى عامل أو حول

ـــار كمـــا فـــي 31 كانـــون األول 2015. مقابـــل مبلـــغ 197ر080ر24 دين

ذمم البيوع المؤجلة والذمم األخرى والتمويالت المعاد هيكلتها:

يقصـــد بإعـــادة الهيكلـــة إعـــادة ترتيـــب وضـــع الذمـــم / التمويـــالت مـــن حيـــث تعديـــل األقســـاط أو إطالـــة 	 
ـــم تصنيفهـــا  ـــخ وت ـــرة الســـماح ... ال ـــد فت ـــل بعـــض األقســـاط أو تمدي عمـــر الذمـــم / التمويـــالت أو تأجي
كذمـــم / تمويـــالت تحـــت المراقبـــة، وقـــد بلـــغ إجماليهـــا مبلـــغ 467ر049ر1 دينـــار كمـــا فـــي 31 كانـــون 

األول 2016 مقابـــل مبلـــغ 813ر647 دينـــار كمـــا فـــي 31 كانـــون األول 2015.

الصكوك 

يوضـــح الجـــدول التالـــي تصنيفـــات الصكـــوك كموجـــودات ماليـــة  بالقيمـــة العادلـــة مـــن خـــالل حقـــوق 	 
ــات  ــأة حســـب مؤسسـ ــة المطفـ ــة بالتكلفـ ــترك وموجـــودات ماليـ ــتثمار المشـ ــابات اإلسـ ــاب حسـ أصحـ

التصنيـــف الخارجيـــة: 

٣1 كانون االول 2016

اإلجمالي 

موجودات مالية 
بالقيمة العادلة من 
خالل حقوق أصحاب 
اإلستثمار المشترك 

موجودات مالية 
بالتكلفة المطفأة  مؤسسة التصنيف درجة التصنيف

دينـار دينـار دينـار

500ر608ر4 500ر608ر4 ـــ S&P A

744ر475ر10 744ر475ر10 ـــ S&P BB

000ر760ر37 ـــ 000ر760ر37 S&P BB -

244ر844ر52 244ر084ر15 000ر760ر37 اإلجمالي

٣1 كانون االول 201٥

اإلجمالي 

موجودات مالية 
بالقيمة العادلة من 
خالل حقوق أصحاب 
اإلستثمار المشترك 

موجودات مالية 
بالتكلفة المطفأة  مؤسسة التصنيف درجة التصنيف

دينـار دينـار دينـار

500ر608ر4 500ر608ر4 ـــ S&P A

953ر008ر10 953ر008ر10 ـــ S&P BB

453ر617ر14 453ر617ر14 ـــ اإلجمالي

التقرير السنوي الثامن والثالثون
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ي:
ي وكما يل

ب التوزيع الجغراف
س

ت االئتمانية ح
ضا

ي التعر
٣- التركز ف

البيـــان
داخل المملكة

ق
شر

دول ال
ى

ط األخر
س

األو
أوروبا

سيا *
آ

أمريكا
ى

دول أخر
ي

إجمال

دينــــار
دينـــار

دينـــار
دينــار

دينـــار
دينـــار

دينــــار

ك مركزية
ى بنو

صدة لد
أر

428ر382ر970
-

-
-

-
-

428ر382ر970

صرفية
ت م

سا
س

ك ومؤ
ى بنو

صدة لد
أر

560ر1
916ر118ر6

096ر928ر9
935ر484

464ر404ر18
960ر775ر6

931ر713ر41

صرفية
ت م

سا
س

ك ومؤ
ى بنو

ك لد
شتر

ستثمار م
ت إ

سابا
ح

-
-

-
-

-
000ر725ر17

000ر725ر17

ت :
ال

ى والتموي
م األخر

م البيوع المؤجلة والذم
ذم

األفراد
783ر053ر623

-
-

-
-

-
783ر053ر623

ت العقارية
ال

التموي
805ر368ر400

-
-

-
-

-
805ر368ر400

ت :
شركا

ال

ى
ت الكبر

شركا
ال

408ر086ر313
650ر455ر3

845ر972ر4
-

-
615ر694ر14

518ر209ر336

)SM
Es( طة

س
صغيرة والمتو

ت ال
سا

س
المؤ

234ر231ر125
-

-
-

-
-

234ر231ر125

طاع العام
الحكومة والق

046ر656ر597
-

-
-

-
-

046ر656ر597

ك :
صكو

ال

ق 
الل حقو

ت المالية بالقيمة العادلة من خ
ضمن الموجودا

ك
شتر

ستثمار الم
ت اإل

سابا
ب ح

صحا
أ

-
244ر084ر15

-
-

-
-

244ر084ر15

طفأة
ت المالية بالتكلفة الم

ضمن الموجودا
000ر760ر37

-
-

-
-

-
000ر760ر37

ي 31 كانون األول 2016
ي كما ف

اإلجمال
264ر540ر067ر3

810ر658ر24
941ر900ر14

935ر484
464ر404ر18

575ر195ر39
989ر184ر165ر3

ي 31 كانون األول 2015
ي كما ف

اإلجمال
045ر370ر879ر2

230ر039ر30
987ر033ر13

680ر402ر1
475ر093ر13

367ر398ر21
784ر337ر958ر2

ط
س

ق األو
شر

ستثناء دول ال
*  بإ
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ي:
ي وكما يل

صاد
طاع اإلقت

ب الق
س

ت االئتمانية ح
ضا

ي التعر
4- التركز ف

البيـــان
ي

مـــال
ي

صناع
تجارة

ت
عقارا

زراعة
م

سه
أ

أفراد
حكومة

طاع عـــام
وق

ي
إجمال

دينـــار
دينـــار

دينـــار
دينــار

دينـــار
دينـار

دينـــار
دينـــار

دينـــار

ك مركزية
ى بنو

صدة لد
أر

-
-

-
-

-
-

-
428ر382ر970

428ر382ر970

صرفية
ت م

سا
س

ك ومؤ
ى بنو

صدة لد
أر

931ر713ر41
-

-
-

-
-

-
-

931ر713ر41

صرفية
ت م

سا
س

ك ومؤ
ى بنو

ستثمار لد
ت إ

سابا
ح

000ر725ر17
-

-
-

-
-

-
-

000ر725ر17

ت
ال

ى والتموي
م األخر

م البيوع المؤجلة والذم
ذم

-
761ر685ر81

267ر420ر319
805ر368ر400

254ر041ر23
-

253ر347ر660
046ر656ر597

386ر519ر082ر2

ك :
صكو

ال

الل 
ت المالية بالقيمة العادلة من خ

ضمن الموجودا
ك

شتر
ستثمار الم

ت اإل
سابا

ب ح
صحا

ق أ
حقو

-
-

244ر084ر15
-

-
-

-
-

244ر084ر15

طفأة
ت المالية بالتكلفة الم

ضمن الموجودا
-

-
000ر760ر37

-
-

-
-

-
000ر760ر37

ي ٣1 كانون األول 2016
ي كما ف

اإلجمال
٩٣1ر4٣٨ر٥٩

٧61ر6٨٥ر٨1
٥11ر264ر٣٧2

٨0٥ر٣6٨ر400
2٥4ر041ر2٣

-
2٥٣ر٣4٧ر660

4٧4ر0٣٨ر٥6٨ر1
٩٨٩ر1٨4ر16٥ر٣

ي ٣1 كانون األول 201٥
ي كما ف

اإلجمال
٨٥٨ر٨٣٧ر٥٣

04٩ر٨٣٣ر2٥
٥٨6ر6٣1ر4٧2

٥20ر٧٩4ر٣61
٩22ر٨٨٨ر11

-
042ر6٩٩ر٥06

٨0٧ر6٥2ر٥2٥ر1
٧٨4ر٣٣٧ر٩٥٨ر2

التقرير السنوي الثامن والثالثون

163



2. مخاطر السيولة
ـــه فـــي 	  ـــة إلتزامات ـــر التمويـــل الـــالزم لتأدي تتمثـــل مخاطـــر الســـيولة فـــي عـــدم قـــدرة البنـــك علـــى توفي

ـــخ إســـتحقاقها، وإلدارة هـــذه المخاطـــر يقـــوم البنـــك بمـــا يلـــي: تواري

تحليل السيولة )فجوات اإلستحقاق(.. 1

اإلحتفاظ بنسبة سيولة معقولة لمواجهة التدفقات النقدية الصادرة. . 2

تنويع مصادر التمويل.. 3

وجود لجنة إلدارة الموجودات والمطلوبات.. 4

توزيــع التمويــالت علــى القطاعــات المختلفــة والمناطــق الجغرافيــة المتعــددة للتقليــل مــن مخاطــر . 5
التركــزات.

ذلــك . 6 الطبيعيــة والطارئــة، ويشــمل  الظــروف  علــى أســاس  الســيولة  إدارة  يتــم قيــاس ورقابــة 
المختلفــة. الماليــة  والنســب  للموجــودات  اإلســتحقاق  آجــال  وتحليــل  إســتخدام 
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م المالية الموحدة:
ي بتاريخ القوائ

ق التعاقد
ستحقا

إل
س الفترة المتبقية ل

سا
ى أ

صومة( عل
ت )غير المخ

طلوبا
ص الجدول أدناه توزيع الم

أوال: يلخ

البيـــان
2016

أقل من
شهر

 
ى 3 

شهر إل
من 

شهور
ى 

شهور إل
من 3 

شهور
 6

شهور
من 6 

سنة واحدة
ى 

 حت
ى

سنة حت
من 

ت
سنوا

 3 
أكثر من

ت
سنوا

 3 
بدون 

ق
ستحقا

إ
المجموع

دينـــار
دينـــار

دينـــار
دينـــار

دينـــار
دينـــار

دينـــار
دينـــار

ت:
طلوبا

الم
 

 
 

 
 

 
 

صرفية
ت م

سا
س

ك ومؤ
ت بنو

سابا
ح

042ر812ر8
-

-
-

-
-

-
042ر812ر8

الء الجارية 
ت العم

سابا
ح

664ر230ر445
340ر337ر172

300ر357ر136
259ر377ر100

639ر509ر103
490ر522ر241

-
692ر334ر199ر1

ت النقدية
التأمينا

312ر339ر12
435ر739ر5

057ر262ر5
744ر104ر5

097ر842ر5
561ر631ر13

-
206ر919ر47

ى 
ت أخر

صا
ص

مخ
-

-
-

-
-

-
000ر500ر6

000ر500ر6

ضريبة الدخل
ص 

ص
مخ

098ر170ر10
-

146ر255ر15
-

-
-

-
244ر425ر25

ضريبية مؤجلة 
ت 

طلوبا
م

174ر826
-

-
521ر052ر1

782ر578ر1
-

695ر906ر2
172ر364ر6

ستثمار
طر اإل

ق مواجهة مخا
صندو

164ر261
-

745ر391
-

-
-

452ر619ر29
361ر272ر30

ى 
ت أخر

طلوبا
م

724ر398ر16
051ر186ر5

256ر757ر1
938ر137ر7

023ر932ر2
-

418ر857ر8
410ر269ر42

طلقة 
ستثمار الم

ت اإل
سابا

ب ح
صحا

ق أ
حقو

312ر262ر281
261ر816ر205

680ر334ر245
401ر391ر321

425ر790ر400
728ر307ر935

-
807ر902ر389ر2

المجموع 
490ر300ر775

087ر079ر389
184ر358ر404

863ر063ر435
966ر652ر514

779ر461ر190ر1
565ر883ر47

934ر799ر756ر3

ستحقاقاتها المتوقعة( 
ب إ

س
ت )ح

مجموع الموجودا
554ر574ر311ر1

849ر800ر179
184 266ر265ر

400ر632ر449
057ر327ر001ر1

544ر813ر832
026ر106ر140

696ر519ر099ر4

البيـــان
2015

أقل من
شهر

 
ى 3 

شهر إل
من 

شهور
ى 

شهور إل
من 3 

شهور
 6

شهور
من 6 

سنة واحدة
ى 

 حت
ى

سنة حت
من 

ت
سنوا

 3 
أكثر من

ت
سنوا

 3 
بدون 

ق
ستحقا

إ
المجموع

دينـــار
دينـــار

دينـــار
دينـــار

دينـــار
دينـــار

دينـــار
دينـــار

ت:
طلوبا

الم
 

 
 

 
 

 
 

صرفية
ت م

سا
س

ك ومؤ
ت بنو

سابا
ح

947ر175ر3
-

-
-

-
-

-
947ر175ر3

الء الجارية 
ت العم

سابا
ح

714ر322ر413
675ر080ر160

094ر682ر126
513ر283ر93

115ر975ر95
935ر941ر223

-
046ر286ر113ر1

ى 
ت أخر

صا
ص

مخ
320ر187ر1

866ر978ر1
-

-
-

-
000ر800ر5

186ر966ر8

ضريبة الدخل
ص 

ص
مخ

793ر421ر8
322ر036ر14

-
-

-
-

-
115ر458ر22

ضريبية مؤجلة 
ت 

طلوبا
م

056ر877
-

-
134ر964

202ر446ر1
-

688ر702ر2
080ر990ر5

ى 
ت أخر

طلوبا
م

694ر489ر26
787ر045ر11

919ر564ر6
794ر689ر15

506ر913ر7
974ر197ر12

803ر739ر28
477ر641ر108

طلقة 
ستثمار الم

ت اإل
سابا

ب ح
صحا

ق أ
حقو

258ر849ر231
259ر586ر186

393ر353ر223
261ر095ر294

859ر484ر420
895ر949ر868

-
925ر318ر225ر2

المجموع 
782ر323ر685

909ر727ر373
406ر600ر356

702ر032ر404
682ر819ر525

804ر089ر105ر1
491ر242ر37

776ر836ر487ر3

ستحقاقاتها المتوقعة( 
ب إ

س
ت )ح

مجموع الموجودا
796ر967ر100ر1

758ر154ر118
611ر847ر219

166ر285ر419
861ر077ر983

265ر697ر823
978ر960ر133

435ر991ر798ر3
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ثانيًا: بنود خار	 قائمة المركز المالي الموحدة:

البيـــان

31 كانون األول 2016

المجموع لغاية سنة 

دينـــاردينـــار

716ر904ر71643ر904ر43اإلعتمادات والقبوالت 

722ر674ر722114ر674ر114الكفاالت

403ر915ر403140ر915ر140السقوف غير المستغلة 

744ر862ر7444ر862ر4إلتزامات رأسمالية 

585ر357ر585304ر357ر304المجموع 

البيـــان

31 كانون األول 2015

المجموع لغاية سنة 

دينـــاردينـــار

453ر663ر45355ر663ر55اإلعتمادات والقبوالت 

077ر253ر077112ر253ر112الكفاالت

462ر269ر462122ر269ر122السقوف غير المستغلة 

942ر160ر9422ر160ر2إلتزامات رأسمالية 

934ر346ر934292ر346ر292المجموع 

٣. مخاطر السوق
ــعار 	  ــر وأسـ ــداول أو التأجيـ ــة للتـ ــودات القابلـ ــة الموجـ ــات فـــي قيمـ ــن التقلبـ ــر الســـوق عـ ــأ مخاطـ تنشـ

صـــرف العمـــالت وأســـعار األســـهم وأســـعار الســـلع والموجـــودات المؤجـــرة، ويعمـــل البنـــك علـــى 
ــر مـــن خـــالل: تخفيـــف هـــذه المخاطـ

تنويع اإلستثمارات وتوزيعها على عدة قطاعات ومناطق جغرافية.. 1
فــي ضــوء هــذه . 2 المســتقبلية واإلســتثمار  الصــرف  اإلســتثمار وأســعار  إتجاهــات عوائــد  دراســة 

الدراســات.
وضع حدود لإلستثمار على مستوى البلد، العملة، السوق، األداة والطرف المقابل.. 3
دراسة الوضع االئتماني للطرف المقابل قبل الشروع في اإلستثمار.. 4
موائمة مراكز العمالت ما أمكن وبما يتناسب مع تعليمات البنك المركزي األردني.. 5

يقـــوم البنـــك بإســـتخدام تحليـــل الحساســـية لقيـــاس مخاطـــر الســـوق وذلـــك لـــكل نـــوع مـــن أنـــواع مخاطـــر 	 
ـــة(،  ـــة والتركـــز فـــي مخاطـــر العمـــالت األجنبي ـــد، مخاطـــر العمـــالت األجنبي الســـوق )مخاطـــر أســـعار العائ
وكذلـــك إســـتخدام القيمـــة المعرضـــة للمخاطـــر لقيـــاس مخاطـــر التغيـــر فـــي أســـعار األســـهم، وقـــد تـــم 
إســـتخدام بعـــض المؤشـــرات للتعـــرف علـــى أثـــر حساســـية الدخـــل للتغيـــر فـــي الموجـــودات الماليـــة 
والمطلوبـــات الماليـــة المحتفـــظ بهـــا وحساســـية حقـــوق الملكيـــة وأصحـــاب حســـابات اإلســـتثمار للتغيـــر 
فـــي المعـــدل الثابـــت فـــي الموجـــودات الماليـــة بالقيمـــة العادلـــة الممولـــة مـــن األمـــوال المشـــتركة، 
وقـــد تـــم اإلعتمـــاد علـــى عـــدد مـــن الفرضيـــات المتعلقـــة بتغيـــر أســـعار المرابحـــة ومؤشـــرات بورصـــة 

عمـــان وأســـعار العمـــالت وغيرهـــا.
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أ.  مخاطر معدل العائد
تنشـــأ مخاطـــر معـــدل العائـــد فـــي ســـياق المخاطـــر اإلجماليـــة المشـــمولة فـــي قائمـــة المركـــز المالـــي 	 

ــابات  ــاب حسـ ــع أصحـ ــة إلـــى توقـ ــية المقارنـ ــاع فـــي المعـــدالت القياسـ ــد يـــؤدي االرتفـ الموحـــدة، وقـ
اإلســـتثمار المشـــترك لمعـــدل عائـــد أعلـــى، وتختلـــف مخاطـــر معـــدل العائـــد عـــن مخاطـــر ســـعر الفائـــدة 
مـــن حيـــث أن المؤسســـات التـــي تعمـــل وفـــق أحـــكام الشـــريعة اإلســـالمية تهتـــم بنتائـــج أنشـــطتها 
ـــق. ـــج مســـبقًا بشـــكل دقي ـــد تلـــك النتائ ـــازة اإلســـتثمار، وال يمكـــن تحدي ـــرة حي ـــة فت اإلســـتثمارية فـــي نهاي

ــات 	  ــغ الموجـــودات والمطلوبـ ــة لوجـــود فجـــوة فـــي مبالـ ــد نتيجـ ــر معـــدل العائـ يتعـــرض البنـــك لمخاطـ
حســـب اآلجـــال الزمنيـــة المتعـــددة أو نتيجـــة إعـــادة تســـعير معـــدل العائـــد علـــى المعامـــالت الالحقـــة 
فـــي فتـــرة زمنيـــة معينـــة، ويقـــوم البنـــك بـــإدارة هـــذه المخاطـــر عـــن طريـــق تحديـــد نســـب معـــدالت 
األربـــاح المســـتقبلية وفـــق توقعـــات ظـــروف الســـوق وتطويـــر أدوات جديـــدة تتوافـــق مـــع الشـــريعة 

اإلســـالمية وذلـــك مـــن خـــالل إســـتراتيجية إدارة المخاطـــر لـــدى البنـــك.
ويعمل البنك على إدارة هذه المخاطر من خالل:	 

إدارة فجوات معدالت العائد والتكلفة للموجودات والمطلوبات حسب اآلجال الزمنية المتعددة.. 1
فــي ضــوء هــذه . 2 المســتقبلية واإلســتثمار  الصــرف  اإلســتثمار وأســعار  إتجاهــات عوائــد  دراســة 

الدراســات.

البيـــان

31 كانون االول 2016

التغير )زيادة( بسعر
 العائد )%1(

حساسية 
)األرباح والخسائر(

حساسية
 حقوق الملكية 

حساسية حقوق أصحاب 
حسابات اإلستثمار

دينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــار

586ر584ر0142ر484ر4-600ر068ر7دينار أردني

البيـــان

31 كانون االول 2016

التغير )نقص( بسعر
 العائد )%1(

حساسية 
)األرباح والخسائر(

حساسية
 حقوق الملكية 

حساسية حقوق أصحاب 
حسابات اإلستثمار

دينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــار

)586ر584ر2()014ر484ر4(-)600ر068ر7(دينار أردني

البيـــان

31 كانون االول 2015

التغير )زيادة( بسعر
 العائد )%1(

حساسية 
)األرباح والخسائر(

حساسية
 حقوق الملكية 

حساسية حقوق أصحاب 
حسابات اإلستثمار

دينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــار

686ر060ر7454ر883ر6-431ر944ر10دينار أردني

البيـــان

31 كانون االول 2015

التغير )نقص( بسعر
 العائد )%1(

حساسية 
)األرباح والخسائر(

حساسية
 حقوق الملكية 

حساسية حقوق أصحاب 
حسابات اإلستثمار

دينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــار

)686ر060ر4()745ر883ر6(-)431ر944ر10(دينار أردني
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ب.  مخاطر العمالت األجنبية
مخاطـــر العمـــالت األجنبيـــة هـــي المخاطـــر الناتجـــة عـــن تغيـــر قيمـــة األدوات الماليـــة نتيجـــة التغيـــر فـــي 	 

أســـعار العمـــالت األجنبيـــة، يعتبـــر الدينـــار األردنـــي عملـــة األســـاس للبنـــك، يتـــم إدارة العمـــالت األجنبيـــة 
علـــى أســـاس التعامـــل الفـــوري وليـــس علـــى أســـاس التعامـــل اآلجـــل، و تتـــم مراقبـــة العمـــالت 
ـــة، حيـــث أن السياســـة العامـــة للبنـــك فـــي  ـــكل عمل ـــك حـــدود المراكـــز ل ـــة بشـــكل يومـــي و كذل األجنبي
ـــة  ـــة المراكـــز المطلوب ـــأول وتغطي ـــة المراكـــز أواًل ب ـــة تقـــوم علـــى أســـاس تصفي إدارة العمـــالت األجنبي
حســـب إحتياجـــات العمـــالء،  ويقـــوم مجلـــس اإلدارة بوضـــع حـــدود للمركـــز المالـــي لـــكل عملـــة لـــدى 
ـــاع إســـتراتيجيات للتأكـــد مـــن  البنـــك، وتتـــم مراقبـــة مراكـــز العمـــالت األجنبيـــة بشـــكل يومـــي ويتـــم إتب

اإلحتفـــاظ بمراكـــز العمـــالت األجنبيـــة ضمـــن الحـــدود المعتمـــدة.

تنـــص السياســـة اإلســـتثمارية للبنـــك علـــى أن الحـــد األقصـــى لمراكـــز العمـــالت األجنبيـــة يجـــب أن ال 	 
يتجـــاوز 15% مـــن إجمالـــي حقـــوق المســـاهمين أو 50% مـــن إجمالـــي التزامـــات البنـــك بالعمـــالت األجنبيـــة 
أيهمـــا أكبـــر )بحـــد أقصـــى 5% مـــن حقـــوق المســـاهمين لـــكل عملـــة باســـتثناء الـــدوالر األمريكـــي( وذلـــك 
لتغطيـــة إحتياجـــات العمـــالء مـــن اإلعتمـــادات المســـتندية والحـــواالت وبوالـــص التحصيـــل، وليـــس بهـــدف 

المضاربـــة أو المتاجـــرة.

العملـــة

31 كانون االول 2016

التغير في سعر
صرف العملة )%5(

األثر على
األرباح والخسائر 

األثر على
حقوق الملكية 

ــــــ745ر936ر9دوالر أمريكي 
571633ر42710ر211يورو

ـــ339ر7812ر46جنيه إسترليني
ـــ821891ر17ين ياباني

ـــ316ر32227ر546عمالت أخرى

العملـــة

31 كانون االول 2015

التغير في سعر
صرف العملة )%5(

األثر على
األرباح والخسائر 

األثر على
حقوق الملكية 

986ر986577ر717577ر559ر11دوالر أمريكي 
678234234ر4يورو

309ر3096ر1766ر126جنيه إسترليني
239112112ر2ين ياباني

770ر77054ر39254ر095ر1عمالت أخرى
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ت األجنبية:
ال

طر العم
ي مخا

التركز ف

2016
ي

دوالر أمريك
يورو

ي
سترلين

جنيه إ
ي

ين يابان
ى

أخر
المجموع

ت:
الموجودا

ك مركزية
ى بنو

ق ولد
صندو

ي ال
النقد ف

124ر286ر68
766ر528ر7

795ر369ر2
-

432ر282ر1
117ر467ر79

صرفية
ت م

سا
س

ك ومؤ
ى بنو

صدة لد
أر

041ر527ر21
922ر651ر5

292ر267ر1
858ر72

554ر242ر2
667ر761ر30

صرفية
ت م

سا
س

ك ومؤ
ى بنو

ستثمار لد
ت اإل

سابا
ح

384ر709ر25
600ر966ر2

-
-

-
984ر675ر28

ى
م األخر

م البيوع المؤجلة والذم
ذم

248ر723ر102
014ر850ر8

975ر937
-

733ر738ر3
970ر249ر116

ي
ق الملكية- ذات

الل حقو
ت مالية بالقيمة العادلة من خ

موجودا
758ر821

667ر12
-

-
-

425ر834

ك 
شتر

ستثمار الم
ت   اإل

سابا
ب ح

صحا
ق أ

الل حقو
ت مالية بالقيمة العادلة من خ

موجودا
923ر732ر19

-
-

-
-

923ر732ر19

ى
ت أخر

موجودا
198ر234

674ر70
-

-
-

872ر304

ت
ي الموجودا

إجمال
6٧6ر0٣4ر2٣٩

64٣ر0٨0ر2٥
062ر٥٧٥ر4

٨٥٨ر٧2
٧1٩ر26٣ر٧

٩٥٨ر026ر2٧6

ت:
طلوبا

الم

صرفية
ت الم

سا
س

ك والمؤ
ودائع البنو

598ر594ر1
639ر27

-
-

200ر1
437ر623ر1

ت النقدية 
التأمينا

496ر472ر4
026ر114

-
-

512ر1
034ر588ر4

ت الجارية
سابا

الح
064ر356ر60

887ر280ر10
394ر659ر1

121
927ر544ر1

393ر841ر73

طلقة
ستثمار الم

ت اإل
سابا

ح
825ر666ر162

154ر444ر14
887ر868ر2

916ر54
758ر169ر5

540ر204ر185

ى
ت أخر

طلوبا
م

948ر7
510ر2

-
-

-
458ر10

ت
طلوبا

ي الم
إجمال

٩٣1ر0٩٧ر22٩
216ر٨6٩ر24

2٨1ر٥2٨ر4
0٣٧ر٥٥

٣٩٧ر٧1٧ر6
٨62ر26٧ر26٥

ي الموحدة لعام 2016
ي التركز داخل قائمة المركز المال

صاف
٧4٥ر٩٣6ر٩

42٧ر211
٧٨1ر46

٨21ر1٧
٣22ر٥46

0٩6ر٧٥٩ر10

ي الموحدة لعام 2016
ت محتملة خار	 قائمة المركز المال

إلتزاما
001ر٩01ر2٧

2٣2ر٧2٣ر2
-

-
٥٧4ر164

٨0٧ر٧٨٨ر٣0

2015
ي

دوالر أمريك
يورو

ي
سترلين

جنيه إ
ي

ين يابان
ى

أخر
المجموع

ت
ي الموجودا

إجمال
2٥٨ر٣44ر240

٣0٧ر٨1٧ر22
141ر41٣ر6

٣24ر٥٥
٣٧1ر٩٣0ر٨

401ر٥60ر2٧٨

ت
طلوبا

ي الم
إجمال

٥41ر٧٨4ر22٨
62٩ر٨12ر22

٩6٥ر2٨6ر6
0٨٥ر٥٣

٩٧٩ر٨٣4ر٧
1٩٩ر٧٧2ر26٥

ي الموحدة لعام 201٥
ي التركز داخل قائمة المركز المال

صاف
٧1٧ر٥٥٩ر11

6٧٨ر4
1٧6ر126

2٣٩ر2
٣٩2ر0٩٥ر1

202ر٧٨٨ر12

ي الموحدة لعام 201٥
ت محتملة خار	 قائمة المركز المال

إلتزاما
٧٨1ر٣40ر٣1

٩٥٧ر٧26ر4
٥٧٧ر٥2

-
٨٩0ر41٨ر1

20٥ر٥٣٩ر٣٧
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	.  مخاطر أسعار األسهم
تنتـــج مخاطـــر أســـعار األســـهم عـــن التغيـــر فـــي القيمـــة العادلـــة لإلســـتثمارات فـــي األســـهم، ويعمـــل 	 

البنـــك علـــى إدارة هـــذه المخاطـــر عـــن طريـــق تنويـــع اإلســـتثمارات فـــي عـــدة مناطـــق جغرافيـــة وقطاعـــات 
اقتصاديـــة، معظـــم إســـتثمارات األســـهم التـــي يملكهـــا البنـــك مدرجـــة فـــي ســـوق عمـــان المالـــي.

البيـــان
التغير في المؤشر

)%5(
األثر على أألرباح 

والخسائر
األثر على حقوق 

الملكية 

األثر على حقوق 
أصحاب حسابات 

اإلستثمار المشترك

دينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــار

2016

307ر005300ر521-312ر821مؤشر سوق عمان المالي 

2015

792ر0381ر3-830ر4مؤشر سوق عمان المالي

مخاطر السلع د- 
تنشـــأ مخاطـــر الســـلع عـــن التقلبـــات فـــي قيمـــة الموجـــودات القابلـــة للتـــداول أو التأجيـــر وترتبـــط 	 

ــتقبلية والقيـــم الســـوقية لموجـــودات محـــددة، حيـــث يتـــم التعـــرض إلـــى  ــة والمسـ ــات الحاليـ بالتقلبـ
تقلـــب أســـعار الســـلع المشـــتراة المدفوعـــة بالكامـــل بعـــد إبـــرام عقـــود الســـلم مـــن خـــالل فتـــرة الحيـــازة 

وإلـــى التقلـــب فـــي القيمـــة المتبقيـــة للموجـــودات المؤجـــرة فـــي نهايـــة مـــدة التأجيـــر.

4.  مخاطر اإلمتثال
هـــي مخاطـــر العقوبـــات القانونيـــة أو الرقابيـــة أو الخســـائر الماديـــة أو مخاطـــر الســـمعة التـــي قـــد 	 

يتعـــرض لهـــا البنـــك جـــراء عـــدم اإلمتثـــال للقوانيـــن واألنظمـــة والتعليمـــات واألوامـــر وقواعـــد الســـلوك 
والمعاييـــر والممارســـات المصرفيـــة الســـليمة، ومـــن أهـــم مخاطـــر عـــدم اإلمتثـــال للقوانيـــن واألنظمـــة 
والتعليمـــات مخاطـــر العقوبـــات القانونيـــة والرقابيـــة ومخاطـــر الســـمعة ومخاطـــر الخســـائر الماليـــة 
ومخاطـــر الجرائـــم الماليـــة وعمليـــات غســـل األمـــوال واالحتيـــال والفســـاد، ولحمايـــة البنـــك مـــن هـــذه 
المخاطـــر تقـــوم دائـــرة اإلمتثـــال بالتأكـــد مـــن امتثـــال البنـــك وسياســـاته الداخليـــة لجميـــع القوانيـــن 
ــليمة  ــة السـ ــات المصرفيـ ــر والممارسـ ــلوك والمعاييـ ــد السـ ــر وقواعـ ــات واألوامـ ــة والتعليمـ واألنظمـ
ـــال  ـــر سياســـة اإلمتث ـــة، وذلـــك مـــن خـــالل وضـــع وتطوي ـــة والدولي ـــة المحلي الصـــادرة عـــن الجهـــات الرقابي
ـــة  ـــر السياســـة العامـــة لمكافحـــة غســـل األمـــوال وإعـــداد إجـــراءات وأدل ـــال واعـــداد وتطوي ودليـــل اإلمتث
عمـــل بخصـــوص القوانيـــن واألنظمـــة والتعليمـــات الداخليـــة والخارجيـــة وإعـــداد ميثـــاق أخالقيـــات العمـــل 

وعقـــد الـــدورات التدريبيـــة الالزمـــة.  

٥.  مخاطر التشغيل
هـــي مخاطـــر الخســـارة التـــي قـــد تنتـــج عـــن فشـــل أو عـــدم مالئمـــة )اإلجـــراءات الداخليـــة، العنصـــر 	 

البشـــري، واألنظمـــة( أو الفشـــل أو عـــدم المالئمـــة الـــذي مصـــدره األحـــداث الخارجيـــة. ويشـــمل هـــذا 
التعريـــف المخاطـــر القانونيـــة ومخاطـــر عـــدم اإللتـــزام بالمعاييـــر الشـــرعية، ويعمـــل البنـــك علـــى إدارة 

هـــذه المخاطـــر مـــن خـــالل:
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وجــود تعليمــات تطبيقيــة وإجــراءات عمــل موثقــة يتــم اإللتــزام بهــا مــن قبــل الموظفيــن،  -
حيــث تعمــل علــى تقليــل إحتماليــة حــدوث أخطــار تشــغيلية.

جمــع بيانــات حــول األحــداث/ الخســائر التشــغيلية لبنــاء قاعــدة بيانــات بتلــك األحــداث ليتــم  -
تحليلهــا بإســتخدام نظــام خــاص بــإدارة المخاطــر التشــغيلية وإســتخراج التقاريــر المتنوعــة.

قيــام البنــك بإعــداد خطــة إلســتمرارية العمــل )Business Continuity Plan BCP( تعمــل  -
ــار  ــل التعرضــات واإلنقطاعــات التــي يواجههــا البنــك، وخطــة للتعافــي مــن اآلث علــى تقلي

والخســائر الناجمــة عــن األزمــات.
تقــوم الدائــرة القانونيــة بالتأكــد مــن ســالمة العقــود والمســتندات الخاصــة بالبنــك، وتقــوم  -

دائــرة المتابعــة والتحصيــل بمتابعــة الحســابات غيــر العاملــة والســير بإجــراءات تحصيــل الديــن.
تقــوم دائــرة تكنولوجيــا المعلومــات وبالتنســيق والتعــاون مــع دائــرة الرقابــة الداخليــة ودائرة  -

التدقيــق الداخلــي والشــرعي بوضــع السياســات واإلجــراءات الالزمــة للمحافظــة علــى أمــن 
وســرية المعلومــات فــي البنــك وصالحيــات الدخــول علــى البرامــج واالنظمــة العاملــة فــي 

البنك.

6.  مخاطر السمعة
هـــي المخاطـــر التـــي قـــد تنشـــأ عـــن وجـــود انطبـــاع ســـلبي عـــن البنـــك قـــد يـــؤدي إلـــى حـــدوث خســـائر 	 

ــذا  ــأ هـ ــد ينشـ ــة، وقـ ــوك منافسـ ــى بنـ ــالء إلـ ــول العمـ ــى تحـ ــؤدي إلـ ــد يـ ــل أو قـ ــادر التمويـ ــي مصـ فـ
االنطبـــاع نتيجـــة تصرفـــات يقـــوم بهـــا مـــدراء أو موظفـــو البنـــك أو نتيجـــة عـــدم خدمـــة العمـــالء بالجـــودة 
والســـرعة المطلوبـــة أو بســـبب وجـــود ضعـــف فـــي أنظمـــة الســـرية لـــدى البنـــك والتـــي قـــد تـــؤدي 
إلـــى زعزعـــة ثقـــة العمـــالء فـــي البنـــك، أو قيـــام البنـــك بممارســـة أنشـــطة غيـــر قانونيـــة مثـــل غســـل 

األمـــوال أو تمويـــل قطاعـــات غيـــر مرغـــوب فيهـــا أو تعرضـــه لعمليـــات ســـطو أو قرصنـــة متعـــددة.
 ويعمـــل البنـــك علـــى إدارة هـــذه المخاطـــر مـــن خـــالل مجموعـــة مـــن اإلجـــراءات والتـــي تعمـــل علـــى تعزيـــز 	 

ثقـــة العمـــالء فـــي البنـــك، وتقديـــم خدمـــات مصرفيـــة جيـــدة، والمحافظـــة علـــى الســـرية المصرفيـــة، 
وعـــدم ممارســـة أنشـــطة غيـــر قانونيـــة أو تمويـــل قطاعـــات غيـــر مرغـــوب فيهـــا، وتوفيـــر أنظمـــة حمايـــة 

مالئمـــة.
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62. معلومات عن قطاعات البنك
أ.  معلومات عن أنشطة البنك

يتـــم تنظيـــم البنـــك ألغـــراض إداريـــة بحيـــث يتـــم قيـــاس القطاعـــات وفقـــًا للتقاريـــر التـــي يتـــم إســـتعمالها 	 
مـــن قبـــل المديـــر العـــام وصانـــع القـــرار الرئيســـي لـــدى البنـــك مـــن خـــالل أربعـــة قطاعـــات أعمـــال رئيســـية:

حسابات األفراد 
والخدمــات  والتمويــالت  المؤجلــة  البيــوع  وذمــم  المطلقــة  اإلســتثمار  حســابات  متابعــة  تشــمل 

باألفــراد. الخاصــة  األخــرى  المصرفيــة 

حسابات المؤسسات 
والخدمــات  والتمويــالت  الُمؤجلــة  البيــوع  وذمــم  الُمطلقــة  اإلســتثمار  حســابات  ُمتابعــة  تشــمل 

المؤسســات. مــن  بالعمــالء  الخاصــة  األخــرى  المصرفيــة 

اإلستثمار في الموجودات 
يشمل هذا القطاع إستثمار البنك في العقارات والتأجير.

الخزينة 
يشمل هذا القطاع تقديم خدمات التداول والخزينة وإدارة أموال البنك.
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طة:
ش

ب األن
س

ك ُموزعة ح
ت أعمال البن

طاعا
ت عن ق

ي معلوما
فيما يل

البيـــان
األفراد

ت
ســا

س
المؤ

ي 
ستثمار ف

اإل
ت

الموجودا
الخزينة

ى
أخر

المجمــوع

2016
2015

دينـــــار
دينــــار

دينــــار
دينــــار

دينــــار
دينــــار

دينــــار

ي(
شــتركة + ذات

ت )ُم
ي اإليــرادا

إجمالــ
010ر342ر129

250ر988ر74
113ر955ر8

738ر627ر8
554ر55

665ر968ر221
828ر294ر200

ت التابعة
شركا

ي نتائج أعمال ال
صاف

-
-

889ر139ر2
-

-
889ر139ر2

037ر111ر2

ستثمار من
طر اإل

ق ُمواجهة مخا
صندو

صة 
ح

شتركة
ستثمار الُم

ت اإل
سابا

ب ح
صحا

ت أ
 إيرادا

)201ر634ر12(
)682ر148ر7(

-
)649ر11(

-
)532ر794ر19(

)064ر739ر17(

ب 
صحا

صة ا
طلقة وح

ستثمار الم
ت اإل

سابا
ب ح

صحا
عائد ا

طرين من 
سي

ق غير الم
طلقة وحقو

ستثمار الم
ت اإل

سابا
ح

ت التابعة
شركا

ي نتائج أعمال ال
صاف

)920ر998ر48(
)975ر552ر3(

)889ر139ر2(
)945ر30(

-
)729ر722ر54(

)798ر188ر50(

طاع
نتائج أعمال الق

٨٨٩ر٧0٨ر6٧
٥٩٣ر2٨6ر64

11٣ر٩٥٥ر٨
144ر٥٨٥ر٨

٥٥4ر٥٥
2٩٣ر٥٩1ر14٩

00٣ر4٧٨ر1٣4

ت موزعة
صروفا

م
)777ر530ر29(

)467ر419ر28(
)801ر029ر4(

)315ر863ر3(
-

)360ر843ر65(
)927ر792ر59(

ضريبة
الربح قبل ال

112ر1٧٨ر٣٨
126ر٨6٧ر٣٥

٣12ر٩2٥ر4
٨2٩ر٧21ر4

٥٥4ر٥٥
٩٣٣ر٧4٧ر٨٣

0٧6ر6٨٥ر٧4

ضريبة الدخل
)262ر925ر13(

)097ر427ر12(
)859ر723ر1(

)640ر652ر1(
-

)858ر728ر29(
)620ر964ر25(

ضريبة
الربح بعد ال

٨٥0ر2٥2ر24
02٩ر440ر2٣

4٥٣ر201ر٣
1٨٩ر06٩ر٣

٥٥4ر٥٥
0٧٥ر01٩ر٥4

4٥6ر٧20ر4٨

طاع
ت الق

موجودا
706ر532ر154ر1

829ر019ر920
553ر034ر776

101ر209ر150ر1
-

189ر796ر000ر4
724ر607ر702ر3

ت حليفة
شركا

ي 
ستثمار ف

اإل
-

-
670ر658ر7

-
-

670ر658ر7
698ر065ر15

ت
طاعا

ى الق
ت غير ُموزعة عل

موجودا
-

-
-

-
837ر064ر91

837ر064ر91
013ر318ر81

ت
مجموع الموجودا

٧06ر٥٣2ر1٥4ر1
٨2٩ر01٩ر٩20

22٣ر6٩٣ر٧٨٣
101ر20٩ر1٥0ر1

٨٣٧ر064ر٩1
6٩6ر٥1٩ر0٩٩ر4

4٣٥ر٩٩1ر٧٩٨ر٣

طاع
ت الق

طلوبا
م

086ر996ر210ر3
343ر111ر378

-
042ر812ر8

-
471ر919ر597ر3

918ر780ر341ر3

ت
طاعا

ى الق
ت غير ُموزعة عل

طلوبا
م

-
-

-
-

463ر880ر158
463ر880ر158

858ر055ر146

ت
طلوبا

مجموع الم
0٨6ر٩٩6ر210ر٣

٣4٣ر111ر٣٧٨
-

042ر٨12ر٨
46٣ر٨٨0ر1٥٨

٩٣4ر٧٩٩ر٧٥6ر٣
٧٧6ر٨٣6ر4٨٧ر٣

سمالية
ت رأ

صروفا
م

-
-

-
-

986ر219ر17
986ر219ر17

573ر208ر11

ت
طفاءا

ت وإ
الكا

سته
إ

-
-

-
-

961ر143ر9
961ر143ر9

325ر042ر9
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ب.  معلومات التوزيع الجغرافي

ــاع التوزيـــع الجغرافـــي ألعمـــال البنـــك، ُيمـــارس البنـــك نشـــاطاته بشـــكل رئيســـي 	  ُيمثـــل هـــذا القطـ
فـــي المملكـــة األردنيـــة الهاشـــمية التـــي ُتمثـــل األعمـــال المحليـــة.

ــاع الجغرافـــي 	  ــا يلـــي توزيـــع إيـــرادات وموجـــودات البنـــك ومصروفاتـــه الرأســـمالية حســـب القطـ فيمـ
ــر  ــًا للتقاريـ ــه ووفقـ ــها بـ ــاًء علـــى األســـلوب التـــي يتـــم قياسـ ــة للبنـــك بنـ ــة الداخليـ وحســـب السياسـ

التـــي يتـــم إســـتعمالها مـــن قبـــل المديـــر العـــام وصانـــع القـــرار الرئيســـي لـــدى البنـــك:

البيـــان

المجموعخارج المملكة داخل المملكة

201620152016201520162015

دينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــار

828ر294ر665200ر968ر986221ر272922ر429ر8421ر371ر393199ر539ر220إجمالي اإليرادات

435ر991ر798ر6963ر519ر099ر4014ر560ر958278ر026ر034276ر431ر520ر7383ر492ر823ر3مجموع الموجودات

573ر208ر98611ر219ر17--573ر208ر98611ر219ر17المصروفات الرأسمالية

6٣. إدارة رأس المال
ـــي 	  ـــات بمـــا فيهـــا اإلحتياطـــي القانون ـــك مـــن رأس المـــال المدفـــوع، واإلحتياطي يتكـــون رأس مـــال البن

واإلحتياطـــي اإلختيـــاري وإحتياطـــي مخاطـــر مصرفيـــة عامـــة واإلحتياطيـــات األخـــرى واألربـــاح المـــدورة.

وفقـــًا لتعليمـــات البنـــك المركـــزي األردنـــي المســـتندة إلـــى مقـــررات مجلـــس الخدمـــات الماليـــة 	 
ــال البنـــك  ــة بأعمـ ــر المتعلقـ ــة المخاطـ ــال كاٍف لمواجهـ ــرأس مـ ــاظ بـ اإلســـالمية ، علـــى البنـــك اإلحتفـ
ـــة  وهـــي المخاطـــر االئتمانيـــة ومخاطـــر الســـوق والمخاطـــر التشـــغيلية ، ويجـــب أن ال تقـــل نســـبة كفاي

ــررة. ــات المقـ ــب التعليمـ ــن 12% حسـ ــال عـ رأس المـ

يعمل البنك على تحقيق أهداف رأس المال من خالل ما يلي:

تحقيق معدل عائد مرٍض على رأس المال دون المساس بالمتانة المالية، و تحقيق معدل عائد  -
مقبول على حقوق الملكية.

الوصول برأس المال إلى الحد المطلوب حسب متطلبات لجنة بازل للرقابة المصرفية وتوجهات  -
الجهات الرقابية.

توفير رأس مال كاٍف للتوسع في منح التمويالت واإلستثمارات الكبيرة وبما ينسجم وتعليمات  -
البنك المركزي األردني ، وكذلك مواجهة أي مخاطر مستقبلية.
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يتم احتساب نسبة كفاية رأس المال وفقًا لتعليمات البنك المركزي األردني المستندة لمقررات 	 
مجلس الخدمات المالية اإلسالمية، وفي ما يلي نسبة كفاية رأس المال مقارنة مع السنة السابقة:

البيـــان
31 كانون األول 312015 كانون األول 2016

بآالف الدنانيربآالف الدنانير

14٩ر٣٣02٨٣ر٣1٥بنود رأس المال االساسي:

000ر000150ر150رأس المال المكتتب به )المدفوع(

988ر37159ر68اإلحتياطي القانوني

273ر61714ر22اإلحتياطي االختياري

131ر62463ر77األرباح المدورة

50% من حصة البنك من إستثمارات في رؤوس أموال البنوك
)247()247(   والشركات المالية األخرى

)964()006ر1(50% من حصة البنك في اإلستثمار في شركات التأمين

)032ر3()029ر2(الموجودات غير الملموسة

4٨6ر٣٩٣٨ر1٣بنود رأس المال اإلضافي:

إحتياطي القيمة العادلة للموجوادات المالية بالقيمة العادلة من خالل
274253   حقوق الملكية

حصة البنك من إحتياطي القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة
622464العادلة من خالل حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار المشترك

305ر4634ر8حصة البنك من فائض صندوق مواجهة مخاطر اإلستثمار

000700ر1إحتياطي المخاطر المصرفية العامة / ذاتي

975ر2873ر4حصة البنك من إحتياطي المخاطر المصرفية العامة / المشترك

50% من حصة البنك من إستثمارات في رؤوس أموال البنوك
)247()247(والشركات المالية األخرى

)964()006ر1(50% من حصة البنك في اإلستثمار في شركات التأمين

6٣٥ر٧2٣2٩1ر٣2٨مجموع رأس المال التنظيمي

مجموع الموجودات والبنود خار	 قائمة المركز المالي الموحدة
4٧0ر٣٨1ر0٨11ر4٩٣ر1المرجحة بالمخاطر

11ر21%02ر22%نسبة كفاية رأس المال

50ر20%12ر21%نسبة رأس المال األساسي

64. حسابات مدارة لصالح العمالء
مقابل 	   2016 األول  كانون  كما في31  دينار  204ر146ر403  العمالء  لصالح  المدارة  الحسابات  بلغت 

485ر825ر370 دينار كما في 31 كانون األول 2015، وال يتم إظهار هذه الحسابات ضمن موجودات 
ومطلوبات البنك في القوائم المالية الموحدة.

التقرير السنوي الثامن والثالثون
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6٥. تحليل إستحقاقات الموجودات والمطلوبات
يبين الجدول التالي تحليل الموجودات والمطلوبات وفقا للفترة المتوقعة إلستردادها أو تسويتها:

البيـــان
31 كانون األول 2016

المجموع أكثر من سنةلغاية سنة 
دينــــاردينــــاردينــــار

الموجودات:
170ر770ر090ر1-170ر770ر090ر1نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

931ر713ر41-931ر713ر41أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية 
000ر725ر17-000ر725ر17حسابات إستثمار مطلقة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

509ر488ر044ر7752ر230ر193ر7341ر257ر851ذمم البيوع المؤجلة والذمم األخرى – بالصافي
539ر944ر992565ر599ر547526ر344ر39موجودات إجارة منتهية بالتمليك – بالصافي

026ر064ر47130ر402ر55526ر661ر3التمويالت – بالصافي
141ر544ر5357ر606698ر845ر6موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية – ذاتي

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق أصحاب حسابات 
797ر536ر67754ر236ر12022ر300ر32اإلستثمار المشترك

000ر760ر00037ر760ر37-موجودات مالية بالتكلفة المطفأة
670ر658ر6677ر914ر0031ر744ر5إستثمارات في شركات حليفة

076ر249ر262110ر199ر81488ر049ر22إستثمارات في العقارات
851ر966ر0327ر542ر8193ر424ر4قروض حسنة – بالصافي

380ر633ر38071ر633ر71-ممتلكات ومعدات – بالصافي
836ر028ر8362ر028ر2-موجودات غير ملموسة – بالصافي

770ر435ر9-770ر435ر9موجودات أخرى
6٩6ر٥1٩ر0٩٩ر62٧4ر246ر٩٧4ر06٩1ر2٧٣ر12٥ر2مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات اإلستثمار المطلقة:
042ر812ر8-042ر812ر8حسابات البنوك والمؤسسات المصرفية 

693ر334ر199ر1301ر032ر563345ر302ر854حسابات العمالء الجارية وتحت الطلب – أمانة
203ر919ر65547ر473ر54819ر445ر28التأمينات النقدية

406ر162ر1-406ر162ر1ذمم دائنة
000ر500ر0006ر500ر6-مخصصات أخرى

244ر425ر25-244ر425ر25مخصص ضريبة الدخل
556ر433327ر123237ر90مطلوبات ضريبية مؤجلة

746ر450ر15-746ر450ر15مطلوبات أخرى
737ر772ر389ر0832ر968ر335ر6541ر804ر053ر1حسابات اإلستثمار المطلقة

859ر210ر61011ر674ر2494ر536ر6إحتياطي القيمة العادلة
401ر445ر83314ر114ر5687ر330ر7إحتياطي اصحاب حسابات اإلستثمار - شركات تابعة وحليفة

070ر070130ر130-حقوق غير المسيطرين
452ر619ر45229ر619ر29-صندوق مواجهة مخاطر اإلستثمار

616ر036ر0446ر248ر5724ر788ر1مطلوبات ضريبية مؤجلة
909ر652-909ر652مخصص ضريبة دخل صندوق مواجهة مخاطر اإلستثمار

٩٣4ر٧٩٩ر٧٥6ر٣10٣ر٩٩٨ر٧٥2ر6241ر٨01ر00٣ر2مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات اإلستثمار المطلقة 
762ر719ر317342ر248ر445221ر471ر121الصافي
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البيـــان

31 كانون األول 2015

المجموع أكثر من سنةلغاية سنة 

دينــــاردينــــاردينــــار

الموجودات:

751ر885ر891-751ر885ر891نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

358ر393ر46-358ر393ر46أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية 

500ر444ر7-500ر444ر7حسابات إستثمار مطلقة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

795ر857ر076ر9992ر555ر278ر7961ر301ر798ذمم البيوع المؤجلة والذمم األخرى – بالصافي

875ر095ر761483ر526ر114450ر569ر32موجودات إجارة منتهية بالتمليك – بالصافي

826ر713ر86027ر742ر96623ر970ر3التمويالت - بالصافي 

513ر704ر1287ر385676ر028ر7موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية – ذاتي
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق أصحاب حسابات 

493ر503ر53753ر185ر95622ر317ر31اإلستثمار المشترك

698ر065ر27315ر299ر42511ر766ر3إستثمارات في شركات حليفة  

613ر008ر889108ر406ر72486ر601ر21إستثمارات في العقارات

576ر149ر1906ر386708ر441ر5قروض حسنة – بالصافي

355ر602ر35563ر602ر63-ممتلكات ومعدات – بالصافي

112ر032ر1123ر032ر3-موجودات غير ملموسة – بالصافي

970ر533ر8-970ر533ر8موجودات أخرى

4٣٥ر٩٩1ر٧٩٨ر104٣ر٧٣6ر٩40ر٣٣11ر2٥٥ر٨٥٨ر1مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات اإلستثمار المطلقة:

947ر175ر3-947ر175ر3حسابات البنوك والمؤسسات المصرفية 

046ر286ر113ر0511ر917ر995319ر368ر793حسابات العمالء الجارية وتحت الطلب – أمانة

592ر590ر67743ر425ر91517ر164ر26التأمينات النقدية

695ر571ر1-695ر571ر1ذمم دائنة

000ر800ر0005ر800ر5-مخصصات أخرى

115ر458ر22-115ر458ر22مخصص ضريبة الدخل

772ر940302ر832211ر90مطلوبات ضريبية مؤجلة

812ر715ر51020ر564ر3027ر151ر13مطلوبات أخرى

925ر318ر225ر7532ر434ر289ر1721ر884ر935حسابات اإلستثمار المطلقة

145ر562ر10-145ر562ر10إحتياطي القيمة العادلة

183ر120ر04611ر780ر1372ر340ر8إحتياطي أصحاب حسابات اإلستثمار - شركات تابعة وحليفة

977ر172ر9771ر172ر1-حقوق غير المسيطرين 

073ر908ر07319ر908ر19-صندوق مواجهة مخاطر اإلستثمار

308ر687ر9505ر936ر3583ر750ر1مطلوبات ضريبية مؤجلة

186ر166ر3-186ر166ر3مخصص ضريبة دخل صندوق مواجهة مخاطر اإلستثمار

٧٧6ر٨٣6ر4٨٧ر٩٧٧٣ر1٥1ر66٨ر٧٩٩1ر6٨4ر٨1٩ر1مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات اإلستثمار المطلقة 

659ر154ر127311ر584ر532272ر570ر38الصافي
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66. إرتباطــات وإلتزامــات محتملــة )خــار	 قائمــة المركــز المالــي 
الموحــدة(

أ.  إرتباطات وإلتزامات ائتمانية:

البيـــان
31 كانون األول 312015 كانون األول 2016

دينـــاردينـــار

6٧٨ر1٥1ر41٨٥0ر٥٧٩ر٣٨إعتمادات 

٧٧٥ر٥11ر2٩٨٥ر٣2٥ر٥قبوالت

0٧٧ر2٥٣ر٧22112ر6٧4ر114كفاالت:

384ر319ر77932ر446ر33- دفع

611ر736ر47446ر360ر51- حسن التنفيذ

082ر197ر46933ر867ر29- أخرى

462ر26٩ر40٣122ر٩1٥ر140السقوف غير المستغلة

992ر185ر841290ر494ر299المجموع

ب.  إلتزامات تعاقدية:

البيـــان
31 كانون األول 312015 كانون األول 2016

دينـــاردينـــار

942ر160ر7442ر862ر4عقود شراء ممتلكات ومعدات وأنظمة

942ر160ر7442ر862ر4المجموع

تستحق اإللتزامات التعاقدية المذكورة أعاله خالل سنة من تاريخه.

6٧. القضايا المقامة على البنك
بلغت قيمة القضايا المقامة على البنك )ذاتي( 574ر903ر10 دينار بمخصص 927ر76 دينار كما في 	 

األول  كانون  دينار كما  في 31  500ر1  دينار بمخصص  األول 2016، مقابل 347ر906ر10  كانون   31
2015، كما بلغت قيمة القضايا المقامة على البنك )مشترك( 049ر575ر1 دينار بمخصص 293ر174 
دينار، مقابل 960ر526ر1 دينار بمخصص 293ر174 دينار كما في 31 كانون األول 2015، علمًا أنه حسب 
رأي اإلدارة ومحامي البنك، إن ما قد يترتب على القضايا الخاصة بحسابات اإلستثمار المشترك يتم 
قيده على حساب صندوق مواجهة مخاطر اإلستثمار وما قد يترتب على البنك )ذاتي( يتم تغطيته 

من خالل المخصصات.

6٨. أرقام المقارنة
تم إعادة تصنيف وتعديل بعض أرقام المقارنة لعام 2015  لتتناسب مع أرقام التصنيف لعام 2016.	 
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 بيانات اإلدارة العامة للبنك 
وفروعه ومكاتبه



 بيانات اإلدارة العامة للبنك وفروعه ومكاتبه 
Website

http://www.jordanislamicbank.com

e-mail
jib@islamicbank.com.jo

 Contact Center - مركز االتصال
هاتف:  96265680001+

االدارة العامة/
الرمز ص.بفاكسهاتفالعنوانالفرع

البريدي
عدد 

الموظفين

شارع الثقافة - اإلدارة العامة
الشميساني/عمان

+962 6 5677377
+962 6 5666325

+962 6 5666326
+962 6 568475592622511190617

شارع الثقافة - فرع الشميساني
الشميساني/عمان

+962 6 5677107
+962 6 5623613

+962 6 5691700
+962 6 56236129259971119042

4638306 6 962+شارع الملك فيصل/عمانفرع عمان
+962 6 4653306

+962 6 4652400
+962 6 461429979871111827

5694403 6 962+شارع خالد بن الوليد/عمانفرع جبل الحسين
+962 6 5673408

+962 6 5693866
+962 6 5624184

926943
9210471111029

3981401 5 962+شارع الملك حسين/الزرقاءفرع الزرقاء
+962 5 3984667

+962 5 3930911
+962 5 398464657531311143

4744361 6 962+شارع األمير حسن/عمانفرع الوحدات
+962 6 4778101

+962 6 4789144
+962 6 4751645161651115231

7245151 2 962+شارع بغداد/اربدفرع اربد /ش. بغداد
+962 2 7240728

+962 2 7247051
+962 2 724073019502111039

فرع بيادر وادي 
5816152 6 962+الشارع الرئيسي/البيادرالسير

+962 6 5859662+962 6 58241621402231181430

شارع الدرب – دوار األميرة فرع العقبة
هيا/العقبة

+962 3 2014315
+962 3 2014317+962 3 201431310487711022

3242802 5 962+شارع البتراء/مأدبافرع مأدبا
+962 5 3248898+962 5 32447026951711023

5341563 6 962+شارع الملك حسين/صويلحفرع صويلح
+962 6 5359879+962 6 53494617171191019

2132235 3 962+شارع الملك حسين/معانفرع معان
+962 3 2131799+962 3 21317332047111119

2353513 3 962+الشارع اإليطالي/الكركفرع الكرك
+962 3 2352636

+962 3 2353508
+962 3 23534842206111026

6352652 2 962+شارع الملك عبد الله/جرشفرع جرش
+962 2 6352653

+962 2 6352654
+962 2 6352264322611031

6231974 2 962+شارع الملك فيصل/المفرقفرع المفرق
+962 2 6230381+962 2 6232212682511027

3553790 5 962+شارع البياضة/السلطفرع السلط
+962 5 3557985+962 5 355379210351911017

2242647 3 962+شارع البلدية/الطفيلةفرع الطفيلة
+962 3 2242648+962 3 2242650426611021

5159721 6 962+شارع الروضة/عمانفرع ضاحية الروضة
+962 6 5152774+962 6 51517739611551119618
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االدارة العامة/
الرمز ص.بفاكسهاتفالعنوانالفرع

البريدي
عدد 

الموظفين

3744756 5 962+شارع الملك حسين/الرصيفةفرع الرصيفة
+962 5 3743698+962 5 374475811381371022

4614801 6 962+سقف السيل/عمانفرع سقف السيل
+962 6 4615974

+962 6 4614805
+962 6 46162561820591111827

فرع اربد/ش. 
7279401 2 962+شارع الهاشمي/اربدالهاشمي

+962 2 7276821
+962 2 7279405
+962 2 72764375012110135

مقابل المؤسسة فرع عجلون
االستهالكية/عجلون

+962 2 6420777
+962 2 6421004+962 2 64207001672681024

العبدلي - مقابل الكراجات/فرع جبل اللويبدة 
عمان

+962 6 4616420
+962 6 4616340+962 6 46164509279881119016

ش الملك حسين/دير ابي فرع دير ابي سعيد
سعيد

+962 2 6521551
+962 2 6521654+962 2 6521553452171022

4757161 6 962+شارع اليرموك/عمانفرع ش. اليرموك
+962 6 4757162+962 6 47571696208231116222

4162001 6 962+الحزام الدائري/عمانفرع أبو علندا
+962 6 4162973+962 6 41629717421159220

4023801 6 962+خلف سوق الخضار/سحابفرع سحاب
+962 6 4023804+962 6 40238036471151120

4889311 6 962+شارع الملك عبد الله/عمانفرع ماركا الشمالية
+962 6 4894399+962 6 48866333409651113423

2370001 3 962+شارع الجامعة/مؤتةفرع مؤتة
+962 3 2370285+962 3 2371804506162127

3930901 5 962+شارع الملك غازي/الزرقاءفرع الغويرية
+962 5 3930902+962 5 39309031502661311515

7380490 2 962+شارع البنوك/الرمثافرع الرمثا
+962 2 7380493+962 2 73804945462141023

فرع الهاشمي 
الشمالي

جبل الهاشمي الشمالي/
عمان

+962 6 5052111
+962 6 5051117+962 6 50551142306931112319

3811701 5 962+الهاشمية/الزرقاءفرع الهاشمية
+962 5 3811705+962 5 38117091851312516

7401352 2 962+شارع حكما/اربدفرع اربد/ ش. حكما
+962 2 7401357+962 2 74013612301012111022

4726333 6 962+مخيم البقعة/البقعةفرع البقعة
+962 6 4726335+962 6 47263348251938119

4752300 6 962+شارع الحاووز/عمانفرع جبل التاج
+962 6 4755644+962 6 47523024106761114117

6454501 2 962+الشارع الرئيسي/كفرنجةفرع كفرنجة
+962 2 6454609+962 2 6454510612687315

4921400 6 962+شارع صبرا وشاتيال/عمانفرع جبل النصر
+962 6 4921406+962 6 49214094258381114018

3745150 5 962+شارع ياجوز الرئيسي/ياجوزفرع ياجوز
+962 5 3745152+962 5 37451531200321371218

4397930 6 962+شارع الدستور/عمانفرع حي نزال
+962 6 4397931+962 6 43979377109991117123

5333184 6 962+تالع العلي/عمانفرع تالع العلي
+962 6 5340255+962 6 534274415821195318

التقرير السنوي الثامن والثالثون
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االدارة العامة/
الرمز ص.بفاكسهاتفالعنوانالفرع

البريدي
عدد 

الموظفين

3935401 5 962+شارع الفاروق/الزرقاءفرع حي معصوم
+962 5 3935418+962 5 3935427118971311817

فرع ش. عبد الله 
5857520 6 962+ام السماق/عمانغوشة

+962 6 5857521+962 6 58575297091182118

7254756 2 962+إيدون/اربدفرع اربد/ش. إيدون
+962 2 7254760+962 2 72547636205952116221

فرع ش وصفي 
5528102 6 962+شارع وصفي التل/عمانالتل

+962 6 5528095+962 6 55280759610211119622

5673325 6 962+جبل النزهة/عمانفرع جبل النزهة
+962 6 5673397+962 6 56736352404481112417

5714077 6 962+شارع مرج الحمام/عمانفرع مرج الحمام
+962 6 5714556+962 6 571553810931173217

الشارع الرئيسي/وادي فرع وادي موسى
موسى

+962 3 2157919
+962 3 2157920+962 3 2157922537181016

شارع الجبيهة الرئيسي/فرع الجبيهة
عمان

+962 6 5344261
+962 6 5344237+962 6 53442398741194118

5060436 6 962+شارع شهاب الهبري/عمانفرع طارق/طبربور
+962 6 5060541+962 6 50605482951194722

فرع اربد /ش. 
7262101 2 962+شارع فلسطين/اربدفلسطين

+962 2 7262105+962 2 726210939222111024

3852402 5 962+شارع مكة المكرمة/الزرقاءفرع الزرقاء الجديدة
+962 5 3852405+962 5 38524101504721311518

3573520 5 962+الشارع الرئيسي/دير عالفرع دير عال
+962 5 3573521+962 5 3573525441821016

5812226 6 962+الصويفية/عمانفرع الصويفية
+962 6 5812227+962 6 58120291426431184415

5236325 6 962+ابو نصير/عمانفرع أبو نصير
+962 6 5236326+962 6 52363295414051193718

2386626 3 962+الثنية/الكركفرع الثنية 
+962 3 2386627+962 3 2386632156115115

4120846 6 962+خريبة السوق/عمانفرع خريبة السوق
+962 6 4120928+962 6 41208949871162119

5545948 6 962+شارع عامر بن مالك/عمانفرع خلدا
+962 6 5536296+962 6 554281344281195316

فرع الشونة 
الشمالية

الشارع الرئيسي/الشونة 
الشمالية

+962 2 6580282
+962 2 6580275+962 2 6580298152811013

2315050 3 962+القصر/الكركفرع القصر
+962 3 2315590+962 3 2315524326121015

4633016 6 962+جبل عمان/عمانفرع جبل عمان
+962 6 4633017+962 6 46330488406101118016

3825179 5 962+مجمع طارق/الضليلفرع الضليل
+962 5 3825180+962 5 38251811901313614

3651990 5 962+االوتستراد/الزرقاءفرع وادي الحجر
+962 5 3652304+962 2 365103419271311014

7012401 2 962+الحصن/اربدفرع اربد/الحصن
+962 2 7012402+962 2 70124043572151016
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االدارة العامة/
الرمز ص.بفاكسهاتفالعنوانالفرع

البريدي
عدد 

الموظفين

شارع الملك عبدالله الثاني – فرع بوابة السلط
مقابل قصر العدل/السلط

+962 5 3530591
+962 5 3530639+962 5 35504534841911015

شارع مأدبا الغربي/مثلث فرع ناعور
حي الشهيد

+962 6 5725861
+962 6 5725864+962 6 57258701141171014

فرع المستشفى 
5657261 6 962+شارع الملك حسين/عماناالسالمي

+962 6 5657262+962 6 56572649284301119014

4205617 6 962+شارع الحرية/المقابلينفرع شارع الحرية
+962 6 4206259+962 6 42057696061162315

فرع ضاحية 
4205413 6 962+ضاحية الياسمين/عمانالياسمين

+962 6 4205347+962 6 42053867100681111716

فرع الشونة 
الجنوبية

شارع جسر الملك حسين/
الشونة الجنوبية

+962 5 3581173
+962 5 3581175+962 5 3581194231811012

شارع صالح الهمالن )الفداء فرع ماركا الجنوبية
سابقًا( ماركا الجنوبية/عمان

+962 6 4900205
+962 6 4900193+962 6 49002084203001114215

4460159 6 962+الطريق الصحراوي/الجيزةفرع الجيزة
+962 6 4460165+962 6 44601662821601013

الشارع الرئيسي – مجمع فرع الّشوبك
الدوائر/الشوبك

+962 3 2165460
+962 3 2165467+962 3 2165461667191012

مثلث سما الروسان- بني فرع اربد/بني كنانة
كنانة/اربد

+962 2 7585150
+962 2 7585152+962 2 7585124252112915

فرع اربد/سيتي 
سنتر

شارع األمير حسن- المجمع 
التجاري – سيتي سنتر/اربد

+962 2 6911305
+962 2 6911306+962 2 691130912332111013

مكاتب

مكتب المدينة 
4029720 6 962+المدينة الصناعية/سحابالصناعية/سحاب

+962 6 4029722+962 6 4029725259115124

5528394 6 962+عمان مول/عمانمكتب السي تاون
+962 6 5528395+962 6 55283971582119535

3611253 5 962+مخيم حطين/الرصيفةمكتب مخيم حطين
+962 5 3611254+962 5 36113282720137134

3656663 5 962+الشارع الرئيسي/عوجانمكتب عوجان
+962 5 3656664+962 5 36550298545131624

مكتب االستقالل 
5683936 6 962+شارع االستقالل/النزهةمول

+962 6 5683937+962 6 5683897922503111923

2341494 3 962+المرج/الكركمكتب المرج
+962 3 2341496+962 3 234149514611124

2267082 3 962+بصيرا/الطفيلةمكتب بصيرا
+962 3 2267087+962 3 226710554666104

7330039 2 962+الطيبة/اربدمكتب اربد/الطيبة
+962 2 7330041+962 2 733045617218104

6340115 2 962+شارع الملك حسين/جرشمكتب جرش
+962 2 6340122+962 2 634013032261106

مكتب المنطقة 
الحرة

بوابة رقم )1( - المنطقة 
الحرة/الزرقاء

+962 5 3826739
+962 5 3826762+962 5 3826741186131344

مكتب البادية 
الشمالية

شارع بغداد الدولي – 
الصالحية/المفرق

+962 2 6282369
+962 2 6282383+962 2 628288260545105

التقرير السنوي الثامن والثالثون
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االدارة العامة/
الرمز ص.بفاكسهاتفالعنوانالفرع

البريدي
عدد 

الموظفين

وسط البلد - قضاء العارضه/مكتب الصبيحي
الصبيحي

+962 5 3523466
+962 5 3523495+962 5 3523510484191105

شارع الملك حسين - مكنب الشجرة
الشجرة/الرمثا

+962 2 7359348
+962 2 7359377+962 2 735936642213824

شارع الحمامات التونسية/مكتب العقبة
العقبة

+962 3 2014665
+962 3 2014687+962 3 20317061048771107

طريق عمان مأدبا الغربي – مكتب مأدبا
مقابل شركة الكهرباء/مأدبا

+962 5 3241731
+962 5 3241756+962 5 3241756695171104

بلدة الحسينية-المزار مكتب الحسينية
الجنوبي/الكرك

+962 3 2332709
+962 3 2332711+962 3 233271250616216

بلعما-بجانب مديرية قضاء مكتب بلعما
بلعما/المفرق

+962 2 6203931
+962 2 6203932+962 2 6203937185131255

شارع الشهيد – المجمع مكتب سامح مول
التجاري عريفة مول/عمان

+962 6 5066236
+962 6 5065730+962 6 5066779295119473

شارع عراق األمير – وادي مكتب وادي السير
السير/عمان

+962 6 5865424
+962 6 5864780+962 6 5864891140223118145

مكتب المدينة 
الرياضية

شارع الملكة رانيا العبد 
الله – دوار المدينة الرياضية/

عمان

+962 6 5656872
+962 6 5657912+962 6 5658097926943111106

مكتب شارع 
وصفي التل

شارع وصفي التل )الجاردنز 
سابقًا( – عمارة رقم )94( – 
بجانب مسجد الطّباع/عمان

+962 6 5693372
+962 6 5693465+962 6 5693469961021111964

مكتب ذيبان
الشارع الرئيسي )الطريق 
الملوكي ذيبان – الكرك( – 

لواء ذيبان/مأدبا

+962 5 3207466
+962 5 3207467+962 5 3207469695171105

مثلث اشتفينا – منطقة مكتب عبين عبلين
عبين عبلين/عجلون

+962 2 6440369
+962 2 6440375+962 2 6440372167268105

مدينة سحاب الصناعية/مكتب البوندد
سحاب

+962 6 4029727
+962 6 4029728+962 6 40297292591151212

ال يوجد فروع ومكاتب للبنك خارج المملكة.	 
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