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شركة مساهمة عامة محدودة

تأسست في عمان – بالمملكة األردنيـــة الهاشميــة 
محدودة  عامة  مساهمة  شركـــة  بصفة  وسجلت 
رقم  تحت   1978/11/28 بتاريخ  الشركات  في سجل 
الشركات  قانون  متطلبات  حسب  وذلك   )124(
الساري المفعول آنذاك وطبقًا ألحكام قانــون البنك 
اإلسالمـي األردنــي المؤقت رقـم )13( لسـنة 1978 
الذي حل محله القانـــــون رقـم )62( لسـنة 1985 والذي 
لسـنة   )28( رقم  البنوك  قانون  بموجب  إلغاؤه  تـم 
2000 السـاري المفعـول اعتبـارًا مـن 2000/8/2، الذي 

اشتمل على فصل خاص بالبنوك اإلسالمية.

التقرير السنوي
التاسع والثالثون

المقـدم إلـى الهيئة العامة فـي 
اجتماعها العادي المنعقد في عّمان

يوم الخميس 10 شعبان 1439هـ 
الموافق 2018/4/26
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ــمــنــهــج  االلــــــتــــــزام بـــتـــرســـيـــخ قـــيـــم ال
وفق  الجميع  مع  بالتعامل  اإلسالمي 
اإلسالمية  الشريعة  ومــبــادىء  احــكــام 

خدمة لمصلحة المجتمع العامة.

رسالتنا

ــــوازن بين  ــــت ـــحـــرص عــلــى تــحــقــيــق ال ال
مساهمين  مــن  العالقة  ذوي  مصالح 

ومستثمرين ومتمولين وموظفين.

الــســعــي إلــــى كـــل جــديــد فـــي مــجــال 
الــصــنــاعــة الــمــصــرفــيــة والــتــكــنــولــوجــيــة، 
والتطلع لبلوغ ثقة الجميع في خدماتنا 
المتغيرات  مع  تتماشى  التي  المميزة 
ضمن إطار التزامنا بمنهجنا اإلسالمي.
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أعضاء مجلس اإلدارة

 ممثل شركة مجموعة البركة المصرفية
سعـادة السيد عدنان أحمد يوسف عبد الملك

معالي الدكتور حاتم حافظ الحلواني التميمي

 ممثل شركة مجموعة البركة المصرفية
سعادة السيد حمد عبـد الله علي العقاب

 ممثل شركة مجموعة البركة المصرفية
سعادة السيد عدنان عبدالله السليمان البّسام

 ممثل شركة مجموعة البركة المصرفية
سعادة السيد هود هاشم أحمد هاشم

معالي االستاذ سالم احمد جميل الخزاعلة

سعادة السيد نور »محمد شاهر« »محمد لطفي« مهايني

سعادة السيد عيسى حيدر عيسى مراد

سعادة الفاضلة ملك فوزي راغب غانم

سعادة الدكتور نبيه احمد سالمة الزينات

سعادة السيد صالح يعقوب محمد حسين

مدققو الحسابات: السادة إرنست ويونغ/األردن والسادة شركة إبراهيم العّباسي وشركاه

رئيس مجلس اإلدارة

نائب رئيس مجلس اإلدارة

عــــضــــو

عــــضــــو

عــــضــــو

عــــضــــو

عــــضــــو

عــــضــــو

عــــضــــو

عــــضــــو

عــــضــــو
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رئيس هيئة الرقابة الشرعية

نائب رئيس هيئة الرقابة الشرعية

عــــضــــو

عــــضــــو

الرئيس التنفيذي - المدير العام

نائب المدير العام

نائب المدير العام

مساعد المدير العام

أعضاء هيئة الرقابة الشرعية 

إدارة البنك اإلسالمي األردني 

 فضيلة األستاذ الدكتور
محمود علي مصلح السرطاوي

 فضيلة األستاذ الدكتور
عبد الستار عبد الكريم ابو غدة

 فضيلة الدكتور
»محمد خير« محمد سالم العيسى

 فضيلة األستاذ الدكتور
عبد الرحمن ابراهيم زيد الكيالني

 سعادة السيد
موسى عبدالعزيز شحادة

 سعادة السيد
محمد ماجد محمود عاّلن

 سعادة الدكتور
حسين سعيد سعيفان

 سعادة السيد
نعيم محمد الخموس





كلمـة 
رئيس مجلس 

اإلدارة



كلمـة 
رئيس مجلس اإلدارة

بسم الله الرحمن الرحيم

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،
الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد،

حضرات األخوة المساهمين الكرام،
بإسمي وبإسم أعضاء مجلس اإلدارة، يسرني أن أضع بين ايديكم التقرير السنوي للعام 2017، 
في  المنتهية  المالية  القوائم  متضمنًا  تحققت،  التي  واإلنجازات  للبنك  العام  األداء  يبين  الذي 

.2017/12/31
نتيجة لالداء الجيد للبنك خالل األعوام الماضية، فقد قام البنك خالل عام 2017 بزيادة رأس ماله 
الى )180( مليون دينار، وذلك بتوزيع اسهم مجانية بنسبة )20%( من رأس المال المدفوع إضافة 
الى توزيع ارباح نقدية بنسبة )15%(، وارتفعت الموجودات بنسبة  حوالـي )2.7%( عن العام السابق 
وبلغت في نهاية العام حوالي )4.2( مليار دينار، وبلغ مجموع أرصدة أوعيته اإلدخارية حوالي )3.7( 
المالية  أرصـدة توظيفاته  السابق، وارتفع مجموع  العام  )2%( عن  مليار دينار وبنسبة نمو حوالـي 
ليبلغ حوالي )2.9( مليار دينار وبنسبة نمو حوالـي )1.6%( عن العام السابق، في حين بلغت حقوق 
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 )191( حوالي  المشترك  اإلستثمار  إيرادات  وبلغت  دينار،  مليون   )375( حوالي  المساهمين 
مليون دينار واألرباح قبل الضريبة حوالــي )81( مليون دينار واألرباح بعد الضريبة حوالــي )54( 
وذلك   ،)%15.09( المساهمين  حقوق  متوسط  على  الضريبة  بعد  عائد  وبمعدل  دينار،  مليون 
على الرغم مما يشهده اإلقتصاد العالمي والمنطقة المحيطة من أزمات وتأثيراتها السلبية 
على اإلقتصاد الوطني، هذا وأوصى مجلس اإلدارة للهيئة العامة في اجتماعها العادي بتوزيع 

أرباح نقدية على المساهمين بنسبة )15%( من رأسماله المدفوع.
وخالل عام 2017 تم تحديث وتطوير استراتيجية البنك للخمس سنوات القادمة )2022-2018( 
وفقًا للمستجدات التي طرأت على السوق والساحة المصرفية، ويقوم مجلس االدارة بمتابعة 

تنفيذها دوريًا.
وعلى صعيد اخر، واصل البنك تطوير وتوسيع وتحسين الخدمات المصرفية وخاصة التكنولوجية 
 ،)Mobile Banking( منها، حيث تم تطبيق الخدمات المصرفية المباشرة عبر الهاتف المصرفي
من  المزيد  وتشغيل  وتركيب  مميز،  عصري  بتصميم  للبنك  جديد  إلكتروني  موقع  وإطالق 

الصرافات اآللية في كافة أنحاء المملكة لخدمة المتعاملين على مدار الساعة.
كما استمر مصرفنا في توفير الطاقة المتجدده في بعض مقرات تواجده وذلك باالستفادة 
من توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الخاليا الشمسية مستغاًل المساحات على أسطح الفروع 
لتركيب تلك الخاليا، مما يحقق وفرًا وتخفيضًا في فاتورة الكهرباء والمساهمة في التخفيف 
من األحمال الكهربائية العالية في المملكة وبالتالي المساهمة في دعم االقتصاد الوطني 
وحماية البيئة، كما تم إحالة عطاء إنشاء محطة في العاصمة عّمان لتوليد الطاقة لتغطية )%85( 
من استهالك فروع ومكاتب وإدارات البنك في محافظات الوسط من الكهرباء، وكذلك تم اخذ 
الموافقات والتراخيص الالزمة إلنشاء محطة توليد للطاقة في إربد لتغطية استهالك فروع 
ومكاتب البنك في محافظات الشمال من الكهرباء، والعمل جاٍر على تشغيل المحطتين في 

العام 2018، إن شاء الله.
من  متواصل  دعم  وثمرة  وتعالى،  سبحانه  الله  من  وفضاًل  توفيقًا  إال  اإلنجاز  هذا  كان  وما 
المؤمنين بفكر هذه المؤسسة ومنهج عملها والمتعاملين معها، ونتاج جهٍد موصوٍل متميز 

من إدارة البنك التنفيذية ومن العاملين فيها، جزى الله الجميع عنا خير الجزاء.
وسيستمر البنك بالسير على نهجه القويم إن شاء الله، خادمًا لرسالته، متفاعاًل مع احتياجات 
اإلقتصاد الوطني والمجتمع المحلي مساهمًا في كل عمل خير ما استطاع إلى ذلك سبياًل.

البنك  باعمال  تبصيرنا  على جهودهم في  الشرعية  الرقابة  أعضاء هيئة  الى  وأسجل شكري 
الشرعية.

ختامًا، أتقدم بالشكر والتقدير للبنك المركزي األردني على دوره الفاعل واهتمامه بخصوصية 
وطبيعة عمل المصارف اإلسالمية فيما يصدره من تعليمات.

عدنان أحمد يوسف
رئيس مجلس اإلدارة
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تقرير مجلس 
اإلدارة لعام 

2017
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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 2017

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،
الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد،

حضرات األخوة المساهمين الكرام،

اكتسب االقتصاد العالمي مزيدًا من القوة والتعافي خالل العام، حيث كان هناك تسارع في نمو اقتصاديات 
دول أوروبا واليابان والصين والواليات المتحدة االمريكية، وجاء هذا التعافي من جراء اإلصالحات االقتصادية 

والمالية التي اتخذتها تلك الدول على مدار السنوات السابقة.

كما شهد عام 2017 استمرار مواجهة اإلرهاب في العديد من دول العالم والمنطقة، كما استمرت االحداث 
الدامية في كل من سوريا والعراق والحرب في اليمن واالزمة السياسية في ليبيا، وهذه االحداث أدت الى 
نزوح المزيد من الالجئين وازهاق األرواح وتدمير مرافق البنية التحتية، كما تفجرت ما يعرف باألزمة الخليجية، حيث 
قامت بعض الدول بقطع عالقاتها الدبلوماسية مع قطر وما شهدته هذه االزمة من تطورات في مرحلة الحقة.

وسط هذه االحداث العالمية واإلقليمية واستمرار االعباء الناتجة عن تدفق الالجئين السوريين، اشارت التقديرات 
األولية لالقتصاد االردني الى أن نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي خالل الشهور األحد عشر من عام 2017 
كان حوالي )2.2%( مقابل نمو بلغ )2.0%( لكامل عام 2016، وتشير التقديرات ايضًا الى ان هذا النمو خالل عــــــــام 
2017 بكامله سيبلغ حوالي )2.3%(، أما معدل التضخم فقد ارتفع بنسبة )3.3%( خالل عام 2017، بالمقارنة مع 
تراجع بنسبة )0.8%( خالل العام السابق. أما معدل البطالة فقد شهد ارتفاعًا خالل الربع الثالث من عام 2017 

ليصل الى حوالي )%18.5(.

وارتفع اجمالي الدين العام لألردن في نهاية عام 2017 عن مستواه في نهاية عام 2016 بمقدار حوالي )1.2( 
المحلي  الناتج  )95.3%( من  او ما نسبته  )27.3( مليار دينار  الى حوالي  )4.4%(، ليصل  او ما نسبته  مليار دينار 

االجمالي لنهاية عام 2017.

وسجل حجم تداول األسهم في بورصة عّمان خالل عام 2017 حوالي )2.9( مليار دينار، مسجاًل ارتفاعًا مقداره 
المرجح  القياسي ألسعار األسهم  الرقم  اما  المسجل خالل عام 2016،  الحجم  )600( مليون دينار عن  حوالي 
بالقيمة السوقية لألسهم الحرة فقد انخفض في عام 2017 بمقدار حوالي )44( نقطة او ما نسبته )0.2%( عن 
مستواه المسجل في نهاية العام السابق ليصل الى حوالي )2127( نقطة، في حين بلغت القيمة السوقية 
لألسهم المدرجة في البورصة في نهاية عام 2017 ما مقداره حوالي )17.0( مليار دينار مسجلة انخفاضًا مقداره 

حوالي )377( مليون دينار او ما نسبته )2.2%( عن مستواها المسجل في نهاية عام 2016.

صدق الله العظيم  
اآلية 8 من سورة آل عمران
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وعلى صعيد السياسة النقدية، واصل البنك المركزي األردني، سياسته الرامية إلى ترسيخ االستقرار النقدي، 
والحفاظ على مستوى مالئم من إحتياطياته من العمالت األجنبية، لتعزيز الثقة بالدينار األردني، والحفاظ على 
استقرار نسبي في مستوى األسعار، ففي نهاية عام 2017 بلغ رصيد هذه االحتياطيات حوالي )14.4( مليار 
دوالر، وهو ما يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لنحو )8.1( اشهر، وتمت المحافظة 
على سياسة ربط سعر صرف الدينار بالدوالر األمريكي التي بدأت في تشرين األول من عام 1995، وبواقع 
)0.708( دينار شــراًء و)0.710( دينار بيعًا لكل دوالر، مع السماح للدينار بالتذبذب تجاه بقية العمالت األجنبية تبعًا 

لتطورات أسعار صرف تلك العمالت في األسواق الدولية.

وخالل العام 2017 قام البنك المركزي األردني برفع سعر الفائدة عدة مرات على ادوات السياسة النقدية، 
وعليه أصبح سعر إعادة الشراء لليلة واحدة )4.5%( وسعر إعادة الخصم )4.75%(، اما بالنسبة لسعر الفائدة في 
السوق المصرفية األردنية، فقد ارتفع الوسط المرجح ألسعار الفائدة على القروض والسلف في نهاية شهر 
تشرين االول من عام 2017 بمقدار )92( نقطة أساس عن مستواه المسجل في نهاية عام 2016 ليبلغ )%8.75(، 
كما ارتفع الوسط المرجح ألسعار الفائدة على الودائع ألجل لنفس الفترة بما مقداره )65( نقطة أساس ليبلغ 

.)%3.69(

وبلغ الرصيد القائم الجمالي التسهيالت االئتمانية الممنوحة من البنوك في نهاية عام 2017 ما مقداره حوالي 
)24.8( مليار دينار، مرتفعًا بحوالي )1.8( مليار دينار او ما نسبته حوالي )8.1%( عن مستواه المسجل في نهاية 

عام 2016، بالمقارنة مع ارتفاع بلغ حوالي )1.8( مليار دينار او ما نسبته حوالي )8.5%( خالل عام 2016.

بلغ رصيد اجمالي الودائع لدى البنوك المرخصة في نهاية عام 2017 حوالي )33.2( مليار دينار، مرتفعًا بحوالي 
)299( مليون دينار او ما نسبته )0.9%( عن مستواه المسجل في نهاية عام 2016، وذلك مقابل ارتفاع بلغ حوالي 

)302( مليون دينار او ما نسبته )0.9%( خالل عام 2016.

ورغم كل ما يكتنف الظروف المحيطة من معوقات، إال أن مصرفنا استطاع بفضل الله سبحانه وتعالى، تحقيق 
نمو جديد في معظم أنشطته، ويسر مجلس اإلدارة أن يضع بين أيديكم أهم اإلنجازات التي تم تحقيقها في 

عام 2017، وما يتطلع إلى تحقيقه مستقباًل بإذن الله.
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اواًل: رأس المال
تم تنفيذ قرار الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ 2017/4/26، بزيادة رأس المال بمبلغ )30( 
مليون دينار، ليصبح )180( مليون دينار بداًل من )150( مليون دينار، وذلك برسملة مبلغ )30( مليون دينار من 
رصيد حساب األرباح المدورة، وتوزيــع أسهم مجانية على المساهمين بمقدار الزيادة كلٍّ بنسبة مساهمته 

في رأس المال بنهاية يوم 2017/6/5.

ثانيًا: التفرع
خالل العام 2017 تم افتتاح ثالثة مكاتب جديدة هي: شفا بدران/عّمان، الحسا/الطفيلة وعين الباشا/عّمان، 
وبذلك أصبحت شبكة فروع ومكاتب البنك تتشكل من )74( فرعًا و)26( مكتبًا مصرفيًا في نهاية العام 2017.
ومن المنتظر في عام 2018 استكمال خطتي عامي 2015 و2017 للتفرع بافتتاح فرع عبدون1/عّمان وثالثة 
مكاتب هي: الطرة/الرمثا2، المفرق3 والجبيهة4/عّمان ، الذي سيكون مقره في مقر الفرع الحالي للجبيهة، 
حيث سيتم نقل الفرع الحالي الى موقع جديد، والسير في خطة عام 2018 للتفرع بافتتاح فرع الزرقاء الغربية 

ومكتب المزار الشمالي/اربد.
ومن جهة اخرى، تم نقل فرع طارق/عّمان الى موقع جديد حيث يوفر المكان الجديد راحة افضل للمتعاملين 
وتقديم الخدمات المصرفية لهم بسهولة ويسر. كما تم االستمرار في تقديم الخدمات خالل العطل الرسمية 

ويومي الجمعة والسبت والفترة المسائية في بعض فروع ومكاتب البنك وذلك على النحو التالي:
فرع ستي سنتر/اربد ومكتبي االستقالل مول وعريفة مول - الفترة المسائية ويومي الجمعة والسبت.	 
فرعي عبدالله غوشة والزرقاء الجديدة - الفترة المسائية ويوم السبت.	 
مكتب المنطقة الحرة/الزرقاء - يوم السبت.	 

ثالثًا: الجهاز الوظيفي
الموظفين خالل  أعداد  بتطور  بيان  يلي  بنهاية عام 2017، وفيما  )2,335( موظفًا  البنك  بلغ عدد موظفي 

السنوات العشر االخيرة:

عدد الموظفين
عدد الفروع والمكاتب

1,656
1,904

2,051
1,755

2,000
2,148

1,829
1,979

2,236
2,335

سيتم افتتاحه بتاريخ )2٠18/2/18( ان شاء الله. 1
سيتم افتتاحه بتاريخ )2٠18/2/21( ان شاء الله. 2
سيتم افتتاحه بتاريخ )2٠18/2/22( ان شاء الله. 3
سيتم افتتاحه بتاريخ )2٠18/3/4( ان شاء الله. 4
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قام البنك خالل عام 2017، في نطاق االهتمام برفع سوية وأداء الموظفين بإشراك )4,570( موظفًا في 
دورات وندوات نظمتها اكاديمية تدريب وتنمية الموارد البشرية في البنك ومراكز تدريب وجهات متخصصة 

داخل األردن وخارجه، وذلك مقابل إشراك )4,199( موظفًا في عام 2016، وفيما يلي بيان ذلك: 

البيــــان

20172016

عدد الدورات/ 
الندوات

عدد 
المشاركين

عدد الدورات/ 
الندوات

عدد 
المشاركين

2173,1712343,258اكاديمية تدريب وتنمية الموارد البشرية في البنك

3991,097361887مراكز تدريب داخل األردن

30503354مراكز تدريب خارج األردن

--4252التدريب االلكتروني

6504,5706284,199المجموع

وغّطت هذه الدورات والندوات مختلف األنشطة واألعمال المصرفية والمالية واإلدارية، من ودائع واعتمادات 
واللغة  اإلدارية  المهارات  وتنمية  وظيفي  وسلوك  مالي  وتحليل  وإستثمار  ضمان  وخطابات  وكمبياالت 
اإلنجليزية، باإلضافة إلى دورات تهتم باألمور الشرعية والمعايير المحاسبية للمؤسسات المالية اإلسالمية 
الطاقة  ومشاريع  االرهاب  وتمويل  األموال  غسل  ومكافحة  الشاملة  والجودة  المصرفية  المخاطر  وتحليل 
للموظفين في مواضيع مختلفة، كما تم اشراك   )e-learning( االلكتروني  التدريب  ايضًا  المتجدده، ووفر 
موظفين في برامج تدريبية وقضايا ونشاطات تخدم مواضيع المسؤولية االجتماعية تجاه المجتمع: كمهارات 
التعامل مع األشخاص ذوي االعاقة ودورات أصدقاء الشرطة وكذلك تلك المرتبطة بالصحة والسالمة المهنية 
كاإلسعافات األولية ومبادئ السالمة العامة ومخاطر المهنة وبيئة العمل، هذا باإلضافة إلى مواصلة التدريب 

العملي للموظفين الجدد في الفروع.
كما استمر البنك في إتاحة فرص التدريب واإلطالع على طبيعة أعماله ألعداد جديدة من طلبة المؤسسات 
التعليمية، حيث بلغ هذا العدد )864( طالبًا وطالبة خالل عام 2017، مقابل )1,015( طالبًا وطالبة خالل عام 
2016، كما تم خالل عام 2017 تدريب )34( موظفًا من موظفي مصارف غير أردنية على أعمال مصرفنا، بينما 

تم تدريب )54( موظفًا خالل عام 2016.

رابعًا: التقنيات المصرفية
أنجز البنك خالل عام 2017، مزيدًا من عمليات التطوير والتحديث في مجال التقنيات المصرفية من أهمها:

 	.)Mobile Banking( تطبيق الخدمات المصرفية المباشرة عبر الهاتف المصرفي
إطالق موقع إلكتروني جديد للبنك بتصميم عصري مميز.	 
 	.)PCI-DSS( تجديد شهادة االعتمادية ألمن وحماية بيانات صناعة البطاقات
تحديث المعدات الخاصة بالبيئة االفتراضية والتوسع في تفعيل التطبيقات عليها.	 
 	.)SWIFT( ترقية وتحديث البنية التحتية ونظام التشغيل الخاص بنظام الحواالت واالعتمادات
 	.)Anti Money Laundering( الخاص بنظام مكافحة غسيل األموال )List Automation( تطبيق نظام
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تطوير واستحداث وانجاز عدد من األنظمة والمنتجات.	 
تركيب وتشغيل أجهزة جديدة للصرف اآللي خالل عام 2017، وبذلك أصبحت شبكة البنك من أجهزة الصراف 	 

ترتبط  المملكة(  العاملة في  الصرافات  ))12.8%( من عدد  اجهزة مشكلًة حوالي  اآللي تتشكل من )206( 
األردنية  الشبكة  ومع   )MEPS( الدفع  لخدمات  األوسط  الشرق  العمالء، ومع شبكة  مع حسابات  جميعها 
المشتركه ألجهزة الصراف اآللية )JONET( والتي تتشكل من حوالي )1,600( جهاز للصراف اآللي، ومن 

خاللها مع شبكة فيزا العالمية خارج األردن.

خامسًا: الجوائز التشجيعية
إجمالية مقدارها حوالي 	  التوفير بقيمة  بتوزيع جوائز على أصحاب حسابات  البنك منذ عام 1997،  استمر 

)150( الف دينار في السنة لتغطية تكاليف الحج والعمرة وجوائز أخرى.
البطاقات المصرفية، حيث كانت 	  البنك جوائز لتوزيعها على مستخدمي  ومع مطلع عام 2008، استحدث 

بلغت  إجمالية  بقيمة  جزء منها،  أو  كامل مشترياته  العميل على قيمة  بحصول  تتمثل  لعام 2017  الجوائز 
حوالي )223( ألف دينار.

الشرعية  الفتوى  المساهمين حسب  أموال  من  الجوائز  جميع هذه  قيمة  يتحمل  البنك  أن  المعلوم،  ومن 
الصادرة بهذا الخصوص.

سادسًا: الدور اإلجتماعي للبنك
المعامالت  في  اإلسالمية  القيم  ترسيخ  على  والعمل  اإلجتماعية  مسؤولياته  تحمل  في  البنك  استمر 
المصرفية المعتادة، والتفاعل اإليجابي مع األنشطة ذات الطابع اإلجتماعي، وفيما يلي نماذج مما قام به 

البنك في هذا المجال خالل عام 2017:

أ- المؤتمرات والندوات:
التي تعمل على نشر وتطوير  والندوات  المؤتمرات  المشاركة في فعاليات  البنك خالل عام 2017  واصل 

أعمال الصيرفة اإلسالمية.

ب- البحث العلمي والتدريب المهني:
استمر اهتمام البنك بأنشطة البحث العلمي والتدريب، وقد بلغ ما تم صرفه على هذه األنشطة في عام 

2017 حوالي )402( ألف دينار، وتوزعت بنود هذه المصاريف على النحو التالي:

دينارالبيــــــان

4,200نفقات مباشرة ألكاديمية تدريب البنك

237,126مساهمة في نفقات دراسة وتدريب الموظفين

11,418مشاركة في نفقات معهد الدراسات المصرفية التابع للبنك المركزي األردني

149,504رعاية مؤتمرات علمية ومؤسسات تعليمية

402,248المجمــوع
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جـ- التبرعات:
واصل البنك دعم كثير من الفعاليات اإلجتماعية والثقافية، وتقديم التبرعات ألنشطتها المختلفة. ومن بين 
هذه الفعاليات، الصندوق األردني الهاشمي للتنمية البشرية وصندوق األمان لمستقبل األيتام ومشروع 
نشر الثقافة المالية المجتمعية والمسابقات التي أقامتها وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية 
لحفظ القرآن الكريم وجمعيات المحافظة على القرآن الكريم وحفالت الزفاف الجماعي التي تنظمها جمعية 

العفاف الخيرية وغيرها من النشاطات اإلجتماعية التي تقام في األردن.
بلغ إجمالي التبرعات التي قدمها البنك داخل األردن خالل عام 2017 لمثل هذه الفعاليات حوالـــــي )880( ألف 

دينار، موزعة على النحو التالي:

دينارالعددالبيــــان

1104,414الصندوق األردني الهاشمي للتنمية البشرية

255,000الهيئة الخيرية الهاشمية

18,000مؤسسة االميرة عالية

142,500صندوق األمان لمستقبل األيتام

677,600جمعيات ومسابقات حفظ القرآن الكريم

63307,472جمعيات وهيئات خيرية ولجان زكاة

11108,353مؤتمرات علمية وبرامج تعليمية وثقافية

1915,085لجان مساجد

110,000تكية ام علي

1100,000صندوق دعم اسر شهداء القوات المسلحة واالجهزة االمنية

151,700مشروع نشر الثقافة المالية المجتمعية

107880,124المجموع

د- القرض الحسن:
استمر البنك في استقبال الودائع في »حساب القرض الحسن« من الراغبين في إقراضها عن طريق البنك 

كقروض حسنة، حيث بلغ رصيد هذا الحساب في نهاية عام 2017 حوالي )1.7( مليون دينـار.
واستمر البنك بتقديم القروض الحسنة لغايات إجتماعية مبررة، كالتعليم والعالج والزواج، وقد بلغت القروض 
التي منحها البنك خالل عام 2017، من الصندوق ومن األموال التي خصصها لهذه الغاية حوالي )13.6( مليون 
قد  كان   ،2016 عام  دينار في  مليون   )18.6( حوالي  مقابل  وذلك  مواطن،  ألف   )20.9( منها  استفاد  دينار، 

استفاد منها )21.9( ألف مواطن.
ومن الجدير ذكره، أن البنك يقوم منذ تأسيسه بتقديم هذه القروض، حيث بلغ مجموع هذه القروض منذ 

تأسيسه حتى نهاية عام 2017 حوالي )268( مليون دينار استفاد منها حوالي )447( ألف مواطن.
كما ان عددًا من هذه القروض تم منحها لشباب مقبلين على الزواج بالتعاون مع جمعية العفاف الخيرية، وقد 
بلغ إجمالي هذه القروض في عام 2017 حوالي )354( ألف دينار استفاد منها )354( شابًا، مقابل حوالي )196( 

ألف دينار في عام 2016 استفاد منها )221( شابًا.
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كما تم منح عدد من هذه القروض للمعلمين، من خالل االتفاقية الموقعة مع نقابة المعلمين األردنيين، 
ففي عام 2017 بلغ إجمالي تلك القروض حوالي )2.2( مليون دينار موزعة على )2,639( مستفيدًا، 

مقابل حوالي )1.7( مليون دينار في عام 2016 استفاد منها )2,356( مستفيدًا.

هـ- تمويل المهنيين والحرفيين:
عـام  المرابحة، وفي  بصيغة  والحرف  المهن  بتمويل متطلبات مشاريع ذوي  البداية  منذ  البنك  اهتم 
1994، استحدث البنك برنامجًا خاصًا لتمويل مشاريع هذه الفئة بأسلوب المشاركة المتناقصة المنتهية 
ل, ويقوم البنك ايضًا  بالتمليك الذي يعتمد على تسديد التمويل من اإليرادات الذاتية للمشروع المموَّ
بتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة سواء من خالل التمويالت الممنوحة لهم من أموال االستثمار 
المشترك او من أموال وسندات المقارضة/حسابات الوكالة باالستثمار )المحافظ االستثمارية( او من 

خالل االتفاقيات الخاصة الموقعة مع البنك المركزي األردني بالخصوص.
قام البنك في عام 2٠13، بإيالء المزيد من االهتمام لهذه المشاريع برفع رأس مال شركة السماحة 
للتمويل واإلستثمار التابعة له إلى )8( ماليين دينار وعّدل عقد التأسيس ونظامها األساسي ليشمل 
تمويل المشاريع وذوي الحرف الصغيرة، ومن ثم قام البنك في عام 2٠16 برفع رأس مال الشركة الى 
)12( مليون دينار, وتساهم التمويالت التي تمنحها الشركة للمشاريع والشركات والحرفيين والمهنيين 
ومشاريع قطاع المرأة في الحد من البطالة والمحافظة على فرص العمل القائمة وتوفير فرص عمل 

جديدة، فخالل عام 2٠17 قامت الشركة بتمويل )1٠6( مشاريع بمبلغ حوالي )1.9( مليون دينار.

و- صندوق التأمين التبادلي:
الذي تم استحداثه في عام 1994،  البنك  التبادلي لمديني  التأمين  البنك في رعاية صندوق  استمر 
ويتضامن من خالله المشتركون فيه على جبر الضرر الذي يلحق بأحدهم بتسديد رصيد مديونيته تجاه 
الدائم أو اإلعسار المستمر، باإلضافة إلى ان هذا الصندوق يعتبر  العجز  أو  الوفاة  البنك في حاالت 
مخففًا للتعرض للمخاطر اعتبارًا من العام 2٠14 بعد ان وافق البنك المركزي األردني على ذلك, وخالل 
عام 2٠17 بلغ عـدد الحاالت التي تم التعويض عنها )234( حالة، وبلغت التعويضات المدفوعة عنها حوالي 
)1.5( مليون دينار، أما إجـمالي عدد حاالت التعويض منذ تأسـيس الصندوق حتى نهاية عام 2٠17 فقد 
بـلغ )2,484( حـالة، وبلغـت التعويضات المدفوعة عنهـا حـوالي )9.8( ماليين دينار, وفي نهاية عـام 2٠17 
بلغ رصيد الصندوق حوالي )81( مليون دينار، وبلغ العدد القائم للمشتركين في الصندوق حوالي )158( 
ألف مشترك، ومجموع أرصدة مديونيتهم حوالي )1.24( مليار دينار، مقابل رصـيد مقداره حوالي )74( 

مليون دينار، ومجموع أرصدة مديونيتهم حوالي )1.16( مليون دينار في عام 2٠16.
ومن الجدير ذكره، أن البنك قد وسع مظلة المؤمن عليهم إعتبارًا من 2٠15/3/1، لتصبح شاملة لكل من 
تبلغ مديونيته )1٠٠( ألف دينار فأقل )واعتبارًا من عام 2٠13 اصبحت مظلة التكافل تشمل متعاملي 
التأجير التمويلي باإلضافة الى متعاملي المرابحة( بعد ان كان السقف )75( الف دينار فاقل، وسبق 
للبنك أن وسع مظلة المؤمنين لتصبح )5٠( ألف دينار فأقل بداًل من )4٠( ألف دينار فأقل، وكان السقف 

عند بدء التأمين )25( ألف دينار فأقل.
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ز- التفاعل مع المجتمع المحلي:
شارك البنك مديرية األمن العام/إدارة السير المركزية حملتها الرمضانية 
الدعم لطباعة نشرات توعوية  بتقديمه  الفطر واالضحى  وخالل عيدي 
إلى  إضافة  السائقين،  لتهنئة  وحلويات  وعلب هدايا  معايدة  وبطاقات 
المغرب طيلة شهر  أذان  فترة  عند  السائقين  على  والتمر  الماء  توزيع 
رمضان المبارك عند اإلشارات الضوئية، كما شارك البنك بشكل فاعل 
احد األنشطة التي تنفذها مديرية األمن العام/إدارة السير المركزية حول 

االتجاهات الحديثة في تخطيط وهندسة المرور والسالمة المرورية.
كما ان هناك شراكة تربط البنك مع بنك العيون وجمعية أصدقاء بنك 
البنك  برعاية  تتوج سنويًا  البصر،  فقدان  من  والوقاية  األردني  العيون 
لحفل غداء تكريمي لذوي المتبرعين بالقرنيات والداعمين والمتطوعين 

وتوزيع شهادات تقديرية لهم وذلك للعام الثامن على التوالي.

ح- الطاقة والبيئة:
استمر البنك في توفير الطاقة المتجدده في بعض مقرات تواجده وذلك 
الشمسية  الخاليا  باستخدام  الكهربائية  الطاقة  توليد  من  باالستفادة 
مستغاًل المساحات على أسطح الفروع لتركيب تلك الخاليا، مما يحقق 
وفرًا وتخفيضًا في فاتورة الكهرباء ويساهم في التخفيف من األحمال 
الكهربائية العالية في المملكة وبالتالي المساهمة في دعم االقتصاد 
الوطني وحماية البيئة. ومن الجدير ذكره أن هذا المشروع بدأ في شهر 
الطاقة  يدخل  اردني  مصرف  اول  مصرفنا  ليكون   2٠13 عام  من  تموز 
الشمسية الى اعماله، ويعمل نظام توليد الطاقة المتجددة اآلن في 
)18( فرعًا، وجاري العمل على تطبيق النظام في خمسة فروع أخرى، 
باإلضافة إلى نظام توليد الطاقة في مركز البوندد التابع لمصرفنا والذي 
يغذي جزءًا من احتياجات المركز ومكتب مصرفنا فيه ومركز المعافاة من 
لتوليد  عّمان  العاصمة  في  محطة  إنشاء  عطاء  إحالة  تم  كما  الكوارث. 
الطاقة لتغطية )85%( من استهالك الكهرباء في فروع ومكاتب وإدارات 
وكذلك  والسلط(،  مأدبا  الزرقاء،  )عمان،  الوسط  محافظات  في  البنك 
تم اخذ الموافقات والتراخيص الالزمة إلنشاء محطة توليد للطاقة في 
إربد لتغطية استهالك الكهرباء في فروع ومكاتب البنك في محافظات 
الشمال )إربد، الرمثا، جرش، عجلون والمفرق( والعمل جاٍر على تشغيل 

المحطتين في العام 2٠18، إن شاء الله.
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الوضع المالي
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سابعًا: الوضع المالي
بتاريخ 2٠17/7/1 وبعد الحصول على موافقة هيئة الرقابة الشرعية ومجلس إدارة مصرفنا، تم تحويل عقد إدارة 

سندات المقارضة )المحافظ االستثمارية( من عقد المضاربة الى عقد الوكالة باالستثمار مقابل اجر معلوم.

أ- إجمالي الموجودات:
الميزانية( مقابل  البنود خارج  بلغ إجمالي الموجودات بنهاية عام 2017 حوالي )4,666( مليون دينار )شاملة 
حوالي )4,503( مليون دينار )شاملة البنود خارج الميزانية( في نهاية عام 2016، وبنسبة نمو مقدارها حوالي 

)3.6%(، وتفاصيل ذلك على النحو التالي بماليين الدنانير:

السنة
مجموع 

البنود داخل 
الميزانية

البنود خارج الميزانية

اإلجمالي اإلستثمارات 
المقيدة

سندات 
المقارضة 
)المحافظ 

االستثمارية(

الوكالة 
باالستثمار 
)المحافظ 

االستثمارية(

الوكالة 
المجموعباالستثمار

20174,211.631.00376.546.6454.14.665.7
20164,099.528.8368.106.2403.14,502.6

زيادة )نقص(
112.12.2)368.1(376.540.451.0163.1
%2.7%7.4--%648.3%12.6%3.6

2٠٠8 2٠11 2٠142٠٠9 2٠12 2٠152٠1٠ 2٠13 2٠16 2٠17

ب- النقد في الصندوق ولدى البنوك
مـقابل  دينار،  مليون   )1,215( حوالي   2017 عام  نهاية  في  البنوك  ولدى  الصندوق  في  النقد  إجـمالي  بلغ 

حـوالي )1,150( مليون ديـنار في نـهاية عام 2016.

جـ- توظيف األموال
بلغ إجمالي أرصدة التمويل واإلستثمار في نهاية عام 2017 حوالي )3,363( مليون دينار )شاملة البنود خارج 
الميزانية(، موزع على )225( ألف معاملة مقابل حوالي )3,243( مليون دينار )شاملة البنود خارج الميزانية( في 

نهاية عام 2016، موزع على )239( ألف معاملة.

2,148

3,127

3,855

2,448

3,256

4,170

2,858
3,522

4,503 إجمالي الموجودات )مليون دينار(4,666
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وشملت عمليات التمويل التي نفذها البنك في السوق المحلية خالل عام 2017، مختلف األنشطة والمرافق 
وعيادات  )مستشفيات  الصحية  المرافق  من  عدد  التمويالت  هذه  من  واستفاد  واإلجتماعية،  اإلقتصادية 
المشاريع  والعديد من  تعليمية(،  )جامعات ومدارس ومعاهد  التعليمية  المرافق  أدوية( وعدد من  وشركات 
الصناعية والعقارية ووسائل وخدمات النقل باإلضافة الى التمويالت التي قدمها البنك الى القطاع التجاري.

وكانت حصص القطاعات اإلقتصادية من أرصدة التمويل )بماليين الدنانير( على النحو التالي:

الصناعة الزراعـةالسنة
والتعدين

التجارة 
العامـة

اإلنشاءات 
وقطاع 
االسكان

خدمات 
النقل 

وتمويل 
شراء 

السيارات

السياحة 
والفنادق 
والمطاعم

الخدمات 
والمرافق 

العامة

أغراض 
المجموعأخرى

201728.0111.0359.91,070.7490.533.5572.059.12,724.7

201625.093.8355.11,018.7476.827.8640.480.62,718.2

2٠٠8 2٠11 2٠142٠٠9 2٠12 2٠152٠1٠ 2٠13 2٠16 2٠17

1411
1784

2630

1556

2468

3153

1701

2495

3243 3363

إجمالي أرصدة التمويل واإلستثمار )مليون دينار(
11

1.
0

16
1.

3

23
9.

4

14
5.

4

18
5.

8

13
3.

4

17
9.

4

22
5.

1

14
8.

2

20
0.

8

عدد المعامالت باآلالف

الصناعة والتعدين 3.45%الصناعة والتعدين %4.07 األغراض األخرى 2.97%األغراض األخرى %2.17

الخدمات 
والمرافق 

العامة %20.99

الخدمات 
والمرافق 

العامة %23.56

االنشاءات 
وقطاع 

اإلسكان 
%39.30

االنشاءات 
وقطاع 

اإلسكان 
%37.48

التجارة العامة 13.06%التجارة العامة %13.21 الزراعة 0.92%الزراعة %1.03

خدمات النقل 
وتمويل شراء 

السيارات %18.00

خدمات النقل 
وتمويل شراء 

السيارات %17.54

السياحة 
والفنادق 

والمطاعم 
%1.23

السياحة 
والفنادق 

والمطاعم 
%1.02

20172016
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وُيولي البنك أهمية خاصة لالحتياجات األساسية للمواطنين في عمليات التمويل، وفيما يلي بيان بتمويل 
المرابحة المقدم من أموال اإلستثمار المشترك وسندات المقارضة/الوكالة باالستثمار )المحافظ االستثمارية( 

خالل عام 2017 ألهم هذه االحتياجات:

عدد المستفيدين من مليون دينارحاجات األفراد المّمولة
التمويل

210.015,171أراضي ومساكن ومواد بناء

215.820,264وسائل نقل ومركبات إنشائية

18.16,174أثاث

وكان الرصيد القائم في نهاية عام 2017 لتمويل المرابحة لهذه االحتياجــات من أموال اإلستثمار المشترك 
وسندات المقارضة/الوكالة باالستثمار )المحافظ االستثمارية( علــى النحو التالي:

العدد القائم للمستفيدينمليون دينارحاجات االفراد المّمولة
من التمويل

481.865,138أراضي ومساكن ومواد بناء

530.188,348وسائل نقل ومركبات إنشائية

36.118,923أثاث

هذا، واستمر البنك في توجيه جزء من أمواله الذاتية وأموال اإلستثمار المشترك وسندات المقارضة/الوكالة 
باالستثمار )المحافظ االستثمارية( لإلستثمار في رؤوس أموال الشركات الوطنية التي ال يشتمل نشاطها 
الرئيسي على مخالفة شرعية، وتنتج سلعًا وخدمات ذات نفع عام للمجتمع واإلقتصاد الوطني، وكان عدد 
الشركات المستثمر في رؤوس أموالها )38( شركة في نهاية عام 2017 وحجم هذا اإلستثمار حوالي )93( 

مليون دينار.

د- إجتذاب المدخرات:
خارج  البنود  دينار )شاملة  )4,163( مليون  عام 2017 حوالـي  نهاية  االدخارية في  األوعية  أرصدة  إجمالي  بلغ 
الميزانية(، موزع على )927( الف حساب عامل، مقابل حوالي )4,038( مليون دينار )شاملة البنود خارج الميزانية( 

في نهاية عام 2016، موزع على )903( آالف حساب عامل.

2٠٠8 2٠11 2٠142٠٠9 2٠12 2٠152٠1٠ 2٠13 2٠16 2٠17

1،882

2،858
3،471

2،187
2،952

3،746

2،593
3،190

4،038 4،163
إجمالي أرصدة األوعية اإلدخارية )مليون دينار(

70
2.

3

88
7.

3

90
2.

5

80
4.

5

77
6.

8

73
6.

3

62
9.

4

92
6.

7

82
8.

5

81
6.

1

عدد الحسابات 
العاملة باآلالف



31

التقرير السنوي التاسع والثالثون

هـ- حقوق المساهمين:
بلغت حقوق المسـاهمين بنهاية عام 2017 حوالي )375( مليون دينار، مقابل حوالي )343( مليون دينار بنهاية 

عام 2016، وتفصيل ذلك على النحو التالي بماليين الدنانير:

رأس المال السنة
المدفوع

إحتياطي 
قانوني

إحتياطي 
إختياري

إحتياطي 
مخاطر 

مصرفية 
عامة

إحتياطي 
القيمة 

العادلة - 
بالصافي

األرباح 
المدورة

حقوق 
المساهمين

2017180.0076.4730.701.001.2185.58374.96

2016150.0068.3722.621.000.61100.12342.72

زيادة )نقص(
30.008.108.080.000.60)14.55(32.24

%20.0%11.8%35.7%0.0%98.6)%14.5(%9.4

على  و)%22.02(   )%23( حوالي  و2016   2017 عامي  نهاية  في   )CAR( المال  رأس  كفاية  نسبة  بلغت  وقد 
التوالي حسب تعليمات كفاية رأس المال للبنوك اإلسالمية الصادرة عن البنك المركزي األردني، وهي نسبة 

تتجاوز الحد المقرر منه والبالغة )%12(.

2٠٠8 2٠11 2٠142٠٠9 2٠12 2٠152٠1٠ 2٠13 2٠16 2٠17

161.0
206.9

282.2

176.8

228.8

311.2

193.6

255.5

342.7
375.0

حقوق المساهمين )مليون دينار(
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و- إيرادات اإلستثمار المشترك:
 )198( حوالي  مقابل  دينار،  مليون   )191( حوالي   2٠17 عام  خالل  المشترك  االستثمار  إيرادات  إجمالي  بلغ 

مليون دينار خالل عام 2٠16، وقد تم توزيعه حسب القانون وقرارات مجلس اإلدارة على النحو التالي:

السنة

بالعمالت األجنبية )بما يعادل مليون دينار(بالعملة المحلية )مليون دينار(

ي
مال

إلج
ا

ة 
جه

وا
 م

ق
دو

صن
ة 

ص
ح

مار
تث

س
اإل

طر 
خا

م

ه 
فت

ص
ك ب

بن
 ال

صة
ح

ب
ضار

م

ه 
فت

ص
ك ب

بن
 ال

صة
ح

ال
 م

ب
ر

ت 
ابا

س
 ح

صة
ح

قة
طل

لم
ر ا

ما
تث

س
اإل

ي
مال

إلج
ا

ة 
جه

وا
 م

ق
دو

صن
ة 

ص
ح

مار
تث

س
اإل

طر 
خا

م

ه 
فت

ص
ك ب

بن
 ال

صة
ح

ب
ضار

م

ه 
فت

ص
ك ب

بن
 ال

صة
ح

ال
 م

ب
ر

ت 
ابا

س
 ح

صة
ح

قة
طل

لم
ر ا

ما
تث

س
اإل

2017186.9618.7082.8233.5951.854.270.432.130.011.70

2016194.3119.4387.4436.2051.243.640.361.820.111.34

وكانت نسب توزيع األرباح على الحسابات لعام 2٠17 كما يلي:

توفيرإشعارألجـلالنسبة العامةالعملـــــة

1.60%2.24%2.88%3.20%العملة المحلية

0.52%0.73%0.94%1.04%العمالت األجنبية

ز- أرباح البنك:
بلغت أرباح البنك قبل الضريبة لعام 2٠17 حوالي )81( مليون دينار، أما األرباح بعد الضريبة فقد بلغت حوالي 

)54.1( مليون دينار.
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السنة المالية

إجمالي الموجودات )1(

االوعية
االدخارية )2(

التمويل 
ستثمار )3(

واإل

رأس 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

عدد الفروع والمكاتب

عدد الموظفين

إجمالي األرصدة

عدد الحسابات العاملة 
)باالالف(

إجمالي األرصدة

ألف معاملة

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 )5(

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  )6(

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
  629.4

)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  )7(
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  )8(

سه
20% ا

97
2,236

2017
4,665.6

4,163.3
926.7

3,362.7
225.1

180.0
375.0

191.2
36.4

80.9
54.1

3.20%
1.04%

15% نقدا   )9(
100

2,335

ب مليون دينار
المبالغ ألقر

شر االخيرة
ت الع

سنوا
ي ال

ك ف
طور أعمال البن

ت

هرة خارج الميزانية 
ظا

صالح الغير ال
ت المدارة ل

سابا
صدة الح

ال مجموع الميزانية وأر
شام

 )1(
ستثمار 

ستثمارية( واإل
ظ اال

ستثمار )المحاف
ضة/الوكالة باال

ت المقار
سندا

ت المقيدة و
ستثمارا

»اإل
بالوكالة«.
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ثامنًا: الخطة المستقبلية للبنك لعام 2018
االستمرار في إدخال خدمات مصرفية إلكترونية جديدة وتطويرها.. 1
التوسع في منح التمويل لألفراد سواء بالمرابحة او باإلجارة المنتهية بالتمليك أو اإلستصناع أو غيرها.. 2
3 ..)SME's( التوسع في منح التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة
االحتياجات . 4 تمويل  في  االستمرار  مع  البورصة،  في  للتداول  قابلة  إسالمية  صكوك  في  المشاركة 

الحكومية باستخدام هذه األداة وبالتمويل المباشر بالمرابحة.
المصرفي، . 5 السوق  واحتياجات  رغبات  تلبي  جديدة  تمويلية  منتجات  وطرح  وتطويرها  الخدمات  تنويع 

وذلك بعد اخذ الموافقة الشرعية عليها.
مواكبة كل جديد في مجال التقنيات المصرفية، ورفع كفاءة االنظمة اآللية المستخدمة لتحسين كفاءة . 6

الخدمات والعمليات المصرفية المقدمة للعمالء.
االستمرار في تطوير كفاءات ومهارات الموظفين.. 7
خطة التفرع:. 8

فتح فرعين في عبدون/عّمان والزرقاء الغربية/الزرقاء.أ. 
فتح اربعة مكاتب في الطرة/الرمثا، المفرق، الجبيهة/عّمان والمزار الشمالي/إربد.ب. 

تركيب وتشغيل أجهزة جديدة للصرف اآللي واستبدال القديم منها، مع تطوير وتحسين نظام إدارة . 9
تشغيلها.

تعزيز الحاكمية المؤسسية.. 1٠
11 ..III وبازل II االستمرار في تطبيق متطلبات بازل
السعي المستمر لتحسين نوعية الموجودات وادارة المخاطر ومراقبة االمتثال.. 12
االستمرار في تأدية الدور االجتماعي بمختلف المجاالت.. 13
تعزيز الشمول المالي بتوسيع مظلة المستفيدين من الخدمات المالية بجودة عالية، للمساهمة في . 14

وتخفيض  العاملة  األيدي  وزيادة  المجتمع  في  واإلجتماعي  المالي  واإلستقرار  المستدامة  التنمية 
معدالت الفقر وتمكين المرأة.

الكهربائية . 15 الطاقة  توليد  من  باالستفادة  البنك  تواجد  مقرات  في  المتجدده  الطاقة  توفير  استمرار 
باستخدام الخاليا الشمسية.

المصرفية . 16 البركة  مجموعة  بنوك  من  المقدمة  والمنتجات  الخدمات  من  مصرفنا  متعاملي  استفادة 
مصرفنا،  من  المقدمة  والمنتجات  الخدمات  من  المجموعة  بنوك  متعاملي  استفادة  وكذلك   ،)ABG(

وذلك بالتنسيق والتعاون مع إدارة مجموعة البركة المصرفية.



توصيات مجلس
اإلدارة للهيئة العامة العادية
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تاسعًا: جدول اعمال االجتماع العادي للهيئة العامة
أيها االخوة المساهمون الكرام:

نرجو أن نكون قد أعطينا في هذا التقرير صورة عن نشاطات البنك وإنجازاته خالل عام 2017، ويطيب لمجلس 
اإلدارة أن يتقدم لهيئتكم العامة الموقرة بجدول االعمال التالي:

ة.. 1 ابق للهيئة العامَّ قراءة وقائع االجتماع العادي السَّ
ة الُمنتهية في 2017/12/31.. 2 نة الماليَّ ة للبنك للسَّ رعيَّ قابة الشَّ سماع تقرير هيئة الرَّ
ة في 2017/12/31، ومناقشته وإقراره.. 3 ة الُمنتهيَّ نة الماليَّ ركة عن السَّ ق حسابات الشَّ قراءة تقرير مدقِّ
ركة.. 4 ة للشَّ ة المستقبليَّ ة الُمنتهية في 2017/12/31، والخطَّ نة الماليَّ ظر بتقرير مجلس اإلدارة عن السَّ النَّ
ـــة وحساب األرباح والخسائــــــر، والتوصية بتوزيـع أرباح نقدية بنسبة . 5 نويَّ ـة السَّ مناقشة ومصادقة الميزانيَّ

)15%( من رأس مال البنك على المساهمين.
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 انتخاب مدقِّ
ة إدراجها في جدول األعمال، حسب أحكام القانون.. 8 أي أمور ُأخرى تقترح الهيئة العامَّ

وختامًا نتوجه الى الله العلي العظيم، بالحمد والثناء على عطائه ونعمته، وما وفقنا إليه من إنجازات، ونسأله 
سبحانه العون والمساعدة ودوام التوفيق، عليه نتوكل وبه نستعين فيما نسعى إليه من أهداف وغايات.

بالبنك  ثقتهم  الكرام على  والعمالء  بنائه،  الذين شاركوا ويشاركوا في  البنك  أن نشكر مساهمي  ويسرنا 
التنفيذية وموظفيه والعاملين فيه  إدارته  إلى  الشكر  لتعزيز مكانته، كما نقدم  التعامل معه  وحرصهم على 
الذين ال يألون جهدًا في حسن تسيير أعماله وإدارته وإبراز مكانته، كما نقدم الشكر والتقدير والعرفان للبنك 
المركزي األردني على استمرار اهتمامه بمراعاة خصوصية وطبيعة عمل المصارف اإلسالمية في التشريعات 

والتعليمات التي يصدرها اليها.
إلى وجوب  التوعية  لجهودهم في  األفاضل  الفقهاء  علمائنا  والتقدير دور  باالعتزاز  نذكر  آخرًا،  وأخيرًا، وليس 

التعامل مع البنك، جزاهم الله عنا خير الجزاء.
ونسأل الله أن يهيئ لنا من أمرنا رشدًا وأن يهدينا سواء السبيل.

مجلس اإلدارة



مالحق تقرير مجلس
اإلدارة لعام 2017





الملحق األول
»متطلبات اإلفصاح حسب

  دليل الحاكمية المؤسسية للبنك«
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الملحق األول 
»متطلبات اإلفصاح حسب دليل الحاكمية المؤسسية للبنك« 

1- مدى االلتزام ببنود دليل الحاكمية المؤسسية للبنك:
اإلسالمية  المصرفية  والمنتجات  الخدمات  وأرقى  أفضل  لتقديم  دومًا  األردني  اإلسالمي  البنك  يسعى 
والحرص على إبتكار وتطوير خدمات جديدة تلتزم بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية الغراء، ولما كانت الحاكمية 
المختلفة، فإن  البنك وأنشطته  الثقة في  التي تعزز  القواعد والنظم واإلجراءات  المؤسسية توفر أفضل 
مصرفنا قرر تبني ممارسات الحاكمية المؤسسية السليمة واعداد دليل الحاكمية المؤسسية وفقًا الفضل 
الممارسات الدولية بهذا الخصوص واستنادًا إلى التعليمات المعدلة الصادرة عن البنك المركزي األردني رقم 
)2٠16/64( تاريخ 2٠16/٠9/25 المتعلقة بالحاكمية المؤسسية للبنوك اإلسالمية، ومن الجدير بالذكر ان البنك 

قام بتاريخ 2٠٠7/12/31 باعداد دليل الحاكمية المؤسسية ألول مرة.
www.( االلكتروني  البنك  موقع  على  ونشره  المؤسسية،  الحاكمية  دليل  وتحديث  بإعداد  البنك  قام  كما 
jordanislamicbank.com( لاللتزام بما ورد فيه، من حيث، مجلس اإلدارة )التشكيلة، المالءمة، االجتماعات، 
واجبات امين السر، مهام المجلس وواجباته، واجبات االعضاء والرئيس، حدود للمسؤولية والمساءلة واللجان 
المالءمة  المهام،  العام،  التنفيذي/المدير  الرئيس  )دور  العليا  التنفيذية  اإلدارة  المجلس(،  عن  المنبثقة 
والمسؤولية(، هيئة الرقابة الشرعية )تعيين الهيئة، المالءمة، االستقاللية، االجتماعات، المهام، المسؤوليات 
وتنظيم أعمال الهيئة(، بيئة الضبط والرقابة الداخلية والشرعية )أنظمة الضبط والرقابة الداخلية، دائرة التدقيق 
الداخلـي، دائرة التدقيق الشرعي الداخلـي، التدقيق الخارجي، دائرة إدارة المخاطر ودائرة مراقبة االمتثال(، 

العالقة مع المساهمين وحقوق أصحاب حسابات االستثمار المشترك.

2- العالقة مع المساهمين:
يتم اتخاذ جميع الخطوات القانونية لتشجيع المساهمين بمن فيهم صغارهم على حضور االجتماع العادي 
وغير العادي للهيئة العامة، للمناقشة والتصويت إما بشكل شخصي أو بالوكالة، ويحضر أعضاء مجلس اإلدارة 
وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية والمدقق الخارجي وممثلين عن الجهات الرقابية والرسمية االجتماع السنوي 
للهيئة العامة, بهدف اإلجابة عن أي أسئلة قد ُتطرح، ويتم إعداد محضر للهيئة العامة الطالع المساهمين 
على المالحظات التي تمت خالله والنتائج التي تم التوصل إليها، بما في ذلك نتائج التصويت واالسئلة التي 
قام المساهمون بطرحها والردود عليها وكذلك دعوة االجتماع للهيئة وجدول اعمالها ويمكن االطالع على 

.)www.jordanislamicbank.com( ذلك من خالل موقع البنك االلكتروني

3- حقوق أصحاب حسابات االستثمار المشترك وعالقتهم مع المساهمين:
يمكن  مختلفة  بوسائل  المشترك  االستثمار  حسابات  أصحاب  حقوق  على  المحافظة  على  البنك  يعمل 
االطالع عليها من خالل وسائل متعددة كدليل الحاكمية المؤسسية و/او التقرير السنوي و/او موقع البنك 
أصحاب  عالقة  تنظم  التي  السياسة  ايضًا  يتضمن  والذي   )www.jordanislamicbank.com( االلكتروني 

حسابات االستثمار المشترك بالمساهمين.
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4- أنظمة الضبط والرقابة الداخلية:
البنك  المالي في  اإلبالغ  داخلية على  ورقابة  أنظمة ضبط  العليا عن وضع  التنفيذية  اإلدارة  أواًل: مسؤولية 

والمحافظة على تلك األنظمة:
إن مجلس إدارة البنك واإلدارة التنفيذية العليا مسؤولين عن وضع أنظمة وإجراءات رقابة داخلية قادرة على 	 

تحقيق ما يلي:
دقة ونزاهة البيانات المالية والتشغيلية الصادرة عن البنك. –
كفاءة وفعالية أداء العمليات التشغيلية للبنك. –
فعالية إجراءات حماية أصول وممتلكات البنك. –
التوافق مع سياسات وإجراءات العمل الداخلية والقوانين والتشريعات والتعليمات السارية. –

وإدارته  البنك  إدارة  لمجلس  توكيدية واستشارية مستقلة وموضوعية  الداخلي خدمات  التدقيق  ُيقدم  ثانيًا: 
إدارة  عمليات  فعالية  تحسين  شأنه  من  والذي  المقررة،  األهداف  تحقيق  في  مساعدتها  بهدف  التنفيذية 

المخاطر والرقابة الداخلية والتحكم المؤسسي.
ثالثًا: تعمل دائرة التدقيق الداخلي على تقديم توكيد معقول حول مدى كفاية وفعالية أنظمة الضبط والرقابة 

الداخلية لدى البنك وقدرتها على تحقيق ما يلي:
الدقة واالعتمادية على البيانات المالية. –
كفاءة العمليات التشغيلية. –
التوافق مع األنظمة والتعليمات والقوانين السارية. –
المحافظة على أصول وممتلكات البنك. –
استمرارية العمل تحت كافة الظروف. –
تحسين وتطوير أنظمة الضبط والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر وعمليات التحكم المؤسسي. –
تحسين وتطوير العمليات والمنتجات بما يحقق أهداف البنك. –

بما في ذلك  البنك،  كافة مراكز عمل ونشاطات وعمليات  الداخلي  التدقيق  دائرة  يشمل نطاق عمل  رابعًا: 
الشركات التابعة له، وبالشكل الذي يمّكنه من تقييم مدى مالئمة وفعالية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية 
وعمليات إدارة المخاطر والتحكم المؤسسي وإنجاز كافة المهام والمسؤوليات المناطة بها، وباإلضافة إلى 

ذلك تقوم دائرة التدقيق الداخلي بعدة مهام، أهمها ما يلي:
تنفيذ عمليات التدقيق الدورية استنادًا إلى أسلوب التدقيق المبني على المخاطر.	 
تنفيذ أي مهمات خاصة أو استشارات استنادًا إلى توجيهات لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس اإلدارة أو 	 

الرئيس التنفيذي/المدير العام.
خامسًا: تقوم اإلدارة التنفيذية العليا بتقييم مدى فعالية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية من خالل ما يلي:

التقارير التي يتم عرضها من ِقبل دائرة التدقيق الداخلي على لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس اإلدارة 	 
في اجتماعاتها الدورية بأهم المالحظات والتوصيات الالزمة بالخصوص.

المخاطر 	  إدارة  المخاطر ولجنة  إدارة  ِقبل دائرة  البنك، وذلك من  التي قد تواجه  الرئيسية  المخاطر  إدارة 
المنبثقة عن مجلس اإلدارة.

تطوير االستراتيجيات والسياسات والعمل على تطبيقها بعد اعتمادها من ِقبل مجلس إدارة البنك.	 
اعتماد الهيكل التنظيمي للبنك من مجلس إدارة البنك، والتأكد من االلتزام به فعليًا، وتشكيل اللجان 	 
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وتفويض السلطات والصالحيات.
إعداد موازنة سنوية واعتمادها من مجلس إدارة البنك، ورفع تقارير أداء دورية لمجلس إدارة البنك تبين 	 

االنحراف في األداء الفعلي عن المقدر.
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.	 
والتدقيق 	  الرقابية  السلطات  تقارير  على  باالطالع  عنه،  المنبثقة  اللجان  و/أو  البنك  إدارة  مجلس  قيام 

واتخاذ  بتصويبها  البنك  إدارة  قيام  من  والتأكد  فيها،  الواردة  المالحظات  ومتابعة  والداخلي  الخارجي 
اإلجراءات الالزمة لضمان عدم تكرارها.

التي  المالية  البيانات  إعداد  بتاريخ  الداخلية  والرقابة  الضبط  أنظمة  بأن  العليا  التنفيذية  اإلدارة  ترى  سادسًا: 
يتضمنها تقرير مجلس اإلدارة السنوي للبنك ُمحكمة، كما تعمل اإلدارة على إحكام أنظمة الضبط والرقابة 

الداخلية باستمرار.

هذا، ويقر مجلس اإلدارة بكفاية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية والرقابة الشرعية.
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5- اجتماعات مجلس اإلدارة ومعلومات عن اللجان المنبثقة عن المجلس:
أ- عقد المجلس )9( اجتماعات خالل عام 2017.

ب- فيما يلي معلومات عن لجان المجلس:

ملخص المهام والمسؤولياتتشكيلهاأسماء األعضاء حاليًاالبيان

عدد 
اجتماعاتها 
خالل عام 

2017

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 
المؤسسية

1

لجنة التدقيق
ملك فوزي راغب غانم )الرئيس(

حمد عبد الله علي العقاب )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

7

لجنة التسهيالت 
اإلئتمانية

عدنان أحمد يوسف عبد الملك )الرئيس(
نور »محمد شاهر« »محمد لطفي« مهايني )نائب الرئيس(

عدنان عبدالله السليمان البّسام )عضو(
حمد عبد الله علي العقاب )عضو(
هود هاشم أحمد هاشم )عضو(

تم تشكيلها من 
السنوات األولى 

لتأسيس البنك

الموافقة على التسهيالت المصرفية 
واتفاقيات التمويل واالستثمار ضمن 

الصالحيات المفوضة لها من قبل مجلس 
اإلدارة

8

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 السليمان البّسام )نائب الرئيس(

هود هاشم أحمد هاشم )عضو(
موسى عبد العزيز محمد شحادة )عضو(

د. حسين سعيد محمد »اعمر اسعيفان« )عضو(
د. حسني عبد العزيز حسين جرادات )عضو( *

د. منور عطا الله حسن المساعده *

مشكلة استجابة 
لمتطلبات الحاكمية 

المؤسسية

التأكد من وجود سياسات واستراتيجيات 
إلدارة المخاطر ومراقبة االمتثال

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 العقاب )عضو(

موسى عبد العزيز محمد شحادة )عضو(

مشكلة استنادًا 
الهتمام مصرفنا 
بالجانب اإلجتماعي

اإلشراف على تنفيذ برامج البنك 
للمسؤولية اإلجتماعية

1

لجنة حاكمية 
تكنولوجيا 
المعلومات

هود هاشم أحمد هاشم )الرئيس(
سالم احمد جميل الخزاعلة )نائب الرئيس(
عدنان عبدالله السليمان 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

5

* تم اعادة تشكيل اللجنة بتاريخ 2017/12/13، وتعيين الدكتور منور عطا الله حسن المساعده عضوًا في اللجنة بداًل من الدكتور حسني عبد العزيز حسين جرادات الذي 

استقال من البنك في 2017/6/30 لبلوغه سن التقاعد.
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جـ- ملخص حضور أعضاء مجلس االدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عنه لالجتماعات خالل عام 2017:
المنبثقة عنه خالل عام 2017  الثالث على جدول يبين عدد مرات اجتماعات المجلس واللجان  الملحق  يشتمل 

وعدد مرات حضور األعضاء لتلك االجتماعات.

د- الصالحيات التي قام مجلس اإلدارة بتفويضها للجان الُمنبثقة عن مجلس اإلدارة:
سية: ة المؤسَّ لجنة الحاكميَّ

لذلك،  – الحاجة  دعت  ما  كلَّ عليه  حديث  التَّ وإجراء  ة  سيَّ المؤسَّ ة  الحاكميَّ دليل  إعداد  على  واإلشراف  وجيه  التَّ
ليل. ومراقبة تطبيق هذا الدَّ

سية. – التأكد من تطبيق دليل الحاكمية المؤسَّ

لجنة إدارة المخاطر:
وصية لمجلس اإلدارة بالموافقة عليها. – مراجعة سياسات إدارة المخاطر والتَّ
وق،  – ض لها البنك، مثل )مخاطر االئتمان، مخاطر السُّ مساعدة مجلس اإلدارة في إدارة المخاطر التي يتعرَّ

يولة(. شغيل، مخاطر السُّ مخاطر التَّ
التأكد من وجود أنظمة مالئمة إلدارة المخاطر مثل نظام إدارة مخاطر التشغيل ونظام التصنيف االئتماني  –

للمتعاملين، ... إلخ.
وق  – السُّ األداة،  المقابل،  رف  الطَّ واآلجال،  العملة،  البلد،  مستوى  على  للمخاطر  ض  عرُّ التَّ حدود  مراقبة 

والقطاع.
وصية لمجلس اإلدارة بالموافقة عليها. – دراسة وضع حدود مقبولة للمخاطر والتَّ
ض لها البنك. – متابعة قياس وضبط مراقبة المخاطر التي يتعرَّ
ات غسل األموال وتمويل اإلرهاب، سياسة  – مراقبة ومتابعة تطبيق سياسة االمتثال، سياسة مكافحة عمليَّ

ة )FATCA(، ... إلخ. ة لمصرفنا، قانون االمتثال الضريبي للحسابات األجنبيَّ جاريَّ ة والتِّ العقوبات االقتصاديَّ

لجنة الترشيح والمكافآت:
تحديد األعضاء المستقلين في مجلس اإلدارة استنادًا إلى شروط العضو المستقل. –
الرقابة  – هيئة  أو  العليا  ة  نفيذيَّ التَّ اإلدارة  أو  المجلس  ة  عضويَّ إلى  لالنضمام  لين  المؤهَّ األشخاص  تحديد 

ة. رعيَّ الشَّ
ة  – نفيذيَّ التَّ واإلدارة  ة،  رعيَّ الشَّ قابة  الرَّ وهيئة  للبنك،  العام  نفيذي/المدير  التَّ ئيس  والرَّ المجلس  أداء  تقييم 

الُعليا للبنك والتوصية لمجلس اإلدارة في ضوء ذلك.
ة، المكافآت، ... إلخ. – نويَّ يادة السَّ التوصية لمجلس اإلدارة بمنح جميع العاملين في البنك الزِّ

دقيق: لجنة التَّ
ق من مدى تطبيق تعليمات  – حقُّ ة التَّ ة للبنـك قبــــــــل عرضها على المجلس، وبصفة خاصَّ مراجعة البيانات الماليَّ

صات المطلوبة. البنــك المركزي بشأن المخصَّ
ة. – ة ذات األثر الجوهري على البيانات الماليَّ مراجعة القضايا المحاسبيَّ
ة للبنك. – اخليَّ قابة الدَّ بط والرَّ مراجعة أنظمة الضَّ
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ق الحسابات الخارجي حول أنظمة الضبط والرقابة الداخلية ونظام المعلومات والتوصية  – مراجعة تقارير مدقِّ
لمجلس اإلدارة في ضوء ذلك.

عاقد  – ق بالتَّ ق الحسابات الخارجي، أتعابه، وأي شروط تتعلَّ وصيات للمجلس بخصوص تعيين مدقِّ تقديم التَّ
دقيق. ة التَّ ف بها خارج نطاق عمليَّ معه، باإلضافة إلى تقييم استقالليته, آخذة بعين االعتبار أي أعمال ُأخرى كلِّ

روط  – الشُّ وضمن  ة،  رعيَّ الشَّ وابط  بالضَّ البنك  التزام  مدى  مراجعة  على  الخارجي  ق  المدقِّ قدرة  من  د  أكُّ التَّ
د من قيامه بذلك. أكُّ عة معه، والتَّ المنصوص عليها في رسالة االرتباط الموقَّ

ق الخارجي. – اخلي وعمل المدقِّ دقيق الدَّ ق باألمور الُمرتبطة بإجــراءات التَّ وصية للمجلس فيما يتعلَّ التَّ

ة: سهيالت االئتمانيَّ لجنة التَّ
ات  – صالحيَّ ضمن  والواقعة  المباشرة  وغير  المباشرة  ة  المصرفيَّ سهيالت  التَّ على  الحصول  طلبات  دراسة 

جنة والموافقة عليها. اللَّ

ة: ة االجتماعيَّ لجنة المسؤوليَّ
ة الخاص بالبنك والتوصية لمجلس اإلدارة بالموافقة عليه. – ة االجتماعيَّ مراجعة تقرير المسؤوليَّ
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:
كفايتها  – من  للتأكد  المعلومات  تكنولوجيا  ومشاريع  وموارد  عمليات  سير  على  واالطالع  العام  االشراف 

ومساهمتها الفاعلة في تحقيق متطلبات واعمال البنك.

6- اجتماعات هيئة الرقابة الشرعية:
أ- عقدت الهيئة )7( اجتماعات خالل عام 2٠17.

ب- ملخص حضور اعضاء هيئة الرقابة الشرعية االجتماعات:

عدد مرات الحضورأسماء األعضاء حاليًا

7أ.د. محمود علي مصلح السرطاوي )الرئيس(

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

7د. »محمد خير« محمد سالم العيسى )عضو(

7أ.د. عبد الرحمن ابراهيم زيد الكيالني )عضو(
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7- دائرة إدارة المخاطر:
أ- ترتبط دائرة ادارة المخاطر حسب الهيكل التنظيمي لمصرفنا بشكل مباشر مع لجنة ادارة المخاطر المنبثقة 

عن مجلس ادارة مصرفنا وبشكل غير مباشر مع الرئيس التنفيذي/المدير العام وعلى النحو اآلتي:

ب- تقوم دائرة إدارة المخاطر بتنفيذ مجموعة من األعمال والمهام اليومية والدورية، من أبرزها:
تحليل وتقييم المخاطر المتعلقة باألنشطة المختلفة لمصرفنا وإعداد التقارير الدورية الخاصة بها.	 
إعداد ومراجعة السياسات ووثائق إجراءات العمل والضوابط والحدود الخاصة بأنشطة مصرفنا ذات العالقة 	 

بمخاطر االئتمان، ومخاطر السوق، ومخاطر التشغيل، ومخاطر السيولة، ومخاطر معدل العائد، والمخاطر 
األخرى، واستخدام الطرق واألساليب الحديثة لتقييمها وإدارتها.

إعداد المستويات المقبولة من المخاطر )Risk Appetite( لجميع أنشطة مصرفنا واعتمادها من مجلس 	 
إدارة مصرفنا ومقارنة المتحقق فعاًل بالمستويات المعتمدة من مجلس إدارة مصرفنا بشكل دوري.

إعداد تقرير التقييم الداخلي لكفاية رأس المال )ICAAP( واعتماده من مجلس إدارة مصرفنا وإرساله للبنك 	 
المركزي األردني بشكل سنوي.

إعداد سيناريوهات األوضاع الضاغطة )Stress Testing( )بشكل نصف سنوي( لمعرفة قدرة مصرفنا على 	 
تحمل الصدمات، وذلك بموجب تعليمات الحاكمية المؤسسية للمصارف اإلسالمية، وتزويد البنك المركزي 

األردني بنتائج االختبار.
مراجعة عملية التصنيف االئتماني لمتعاملي مصرفنا الممنوحين تمويالت حسب درجة مخاطرهم.	 
اتخاذ 	  التقارير االئتمانية لمتعاملي مصرفنا قبل وبعد  الرقابة على االئتمان والتي تشمل مراجعة  أعمال 

القرار االئتماني للتأكد من استكمال شروط الموافقات اإلدارية الخاصة بمنح التمويالت.

دائرة إدارة المخاطر

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 دراسات 
المخاطر

قسم  نظام
المعلومات اإلداري

مسؤول دراسات 
المخاطر

مسؤول نظام
المعلومات اإلداري

موظف دراسات 
المخاطر

موظف نظام
المعلومات اإلداري
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جـ- أهم التطورات على عمليات إدارة المخاطر في عام 2017:
اعتماد خطة عمل الدائرة للعامين )2019-2018(.	 
اعتماد اإلطار العام إلدارة المخاطر.	 
في 	  المرتفعة  المالية  المالءة  ذوي  واألفراد  والصغرى  والمتوسطة  الكبيرة  الشركات  متعاملي  تصنيف 

.)Moody’s( نظام التنصيف االئتماني الداخلي
وأفضل 	  المعتمدة  العمل  متطلبات خطة  مع  يتناسب  بما  المخاطر  إدارة  لدائرة  التظيمي  الهيكل  تعديل 

الممارسات المهنية.
الدائرة وتطبيق 	  إنجاز أعمال  تم تعزيز كادر دائرة إدارة المخاطر بعدٍد كاٍف من الموظفين للمساعدة في 

األنظمة الجديدة.
د- تم بيان المخاطر لدى البنك في اإليضاح رقم )62( لبيانات البنك المالية لعام 2017.

8- سياسة المكافآت:
أ- الخاصة بأعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس:

تطبق أحكام هذه السياسة بالحدود التي ال تتعارض مع األنظمة النافذة بالبنك والتعليمات الصادرة عن 	 
البنك المركزي األردني وتعليمات الحاكمية المؤسسية وقانون الشركات األردني وقانون وتعليمات هيئة 

األوراق المالية.
بدل 	  المقيم،  غير  وال سيما  للعضو  المياومات  التنقالت،  بدل  السنوية،  المكافآت  العمل:  نطاق  يشمل 

عضوية اللجان.
ب- الخاصة بأعضاء االدارة التنفيذية العليا وحوافز ومكافآت الموظفين:

تطبق أحكام هذه السياسة بالحدود التي ال تتعارض مع األنظمة النافذة بالبنك كنظام موظفي البنك 	 
اإلسالمي األردني وقانون العمل األردني رقم )8( لسنة 1996 وتعديالته.

السنوية وهي 	  الزيادات  الخاص،  العمل  مكافأة  الخدمة،  نهاية  منحة  األرباح،  مكافأة  العمل:  نطاق  يشمل 
مرتبطة بتقييم األداء، مكافأة نهاية الخدمة، مكافأة معنوية ومكافأة عينية.

في ضوء نتائج اعمال البنك عن السنة المنصرمة، يتم دفع المكافآت لإلدارة التنفيذية العليا كالتالي: )%50( 	 
من قيمة المكافأة في العام الذي يقرر فيه صرف المكافأة و)50%( األخرى تدفع في العام الذي يليه، اما 

مكافآت الموظفين فيتم صرفها دفعة واحدة دون تأجيل في العام الذي يقرر فيه صرف المكافأة.



50

البنك اإلسالمي األردني

9- الشفافية واالفصاح:
أ- يشتمل الملحق الرابع على الهيكل التنظيمي للبنك.

ب- يقر مجلس إدارة البنك انه مسؤول عن دقة وكفاية البيانات المالية للبنك والمعلومات الواردة في هذا 
التقرير.

)المؤهالت،  اإلدارة  مجلس  أعضاء  من  عضو  كل  عن  المطلوبة  المعلومات  على  الرابع  الملحق  يشتمل  جـ- 
في  يشغلها  عضويات  اي  التعيين،  تاريخ  االستقاللية،  البنك،  مال  رأس  في  المساهمة  مقدار  الخبرات، 
مجالس إدارات شركات أخرى، المكافآت التي تم الحصول عليها من البنك والتمويالت الممنوحة لهم من 

البنك، وأي عمليات أخرى تمت بين البنك والعضو أو األطراف ذوي العالقة به(.
وعن  الشرعية،  الرقابة  هيئة  أعضاء  من  عضو  كل  عن  المطلوبة  المعلومات  على  الرابع  الملحق  يشتمل  د- 
داخل  وانتقال  سفر  كنفقات  منهم  لكل  دفعت  التي  والمبالغ  عليـها،  حصـل  التي  السنوية  المخصصات 

المملكة وخارجها.
ه- يشتمل الملحق الرابع على المزايا والمكافآت التي حصل عليها أشخاص اإلدارة العليا ذوو السلطة التنفيذية 
بالبنك، كأجور وأتعاب ورواتب ومكـافآت وغـيرها، والمـبالغ التي دفعت لكـل منهم كنفقات سـفر وانتقال 

داخل المملكة.
و- استقال الدكتور/ حسني عبد العزيز حسين جرادات مدير دائرة إدارة المخاطر في 2017/6/30 لبلوغه سن 

التقاعد.
ز- يشتمل الملحق الرابع على أسماء المساهمين الذين يملكون نسبة )1%( او اكثر من رأس مال البنك.

ح- اطلع مجلس اإلدارة على التقرير التجميعي الذي يبين شكاوى المتعاملين عن العام 2017، وكانت نتائج 
تقرير تقييم الشكاوى من قبل المجلس كالتالي:

ال يوجد تركزات للشكاوى بفرع و/او مكتب و/او شخص و/او خدمة و/او منتج محدد.. 1
عدد الشكاوى لحجم االعمال )الخدمات/المنتجات( المقدمة مقبول.. 2
ال يوجد شكاوى تمّثل مخالفة لتعليمات البنك المركزي األردني.. 3
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إقـــــرار

يقر مجلس إدارة البنك اإلسالمي األردني:

لم يحصل أي عضو من اعضاء مجلس االدارة على أي منافع من خالل عمله في البنك ولم يفصح عنها، سواًء 

السنة  عن  وذلك  به،  العالقة  ذوي  من  ألي  أو  شخصيًا  له  كانت  وسواء  عينية،  أم  مادية  المنافع  تلك  كانت 

المنصرمة.
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إقـــــرار

تقر هيئة الرقابة الشرعية للبنك اإلسالمي األردني:
لم يحصل أي عضو من اعضاء هيئة الرقابة الشرعية على أي منافع من خالل عمله في البنك ولم يفصح عنها، 
سواًء كانت تلك المنافع مادية أم عينية، وسواء كانت له شخصيًا أو ألي من ذوي العالقة به، وذلك عن السنة 

المنصرمة.



الملحق الثاني
»متطلبات اإلفصاح حسب دليل 

حاكمية وإدارة المعلومات والتكنولوجيا 
المصاحبة له«
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الملحق الثاني
»متطلبات اإلفصاح حسب دليل حاكمية وإدارة المعلومات والتكنولوجيا المصاحبة له«

1- مدى االلتزام ببنود دليل حاكمية وإدارة المعلومات والتكنولوجيا المصاحبة له:
الحكومية  المستويات  كافة  بالغ على  باهتمام   )IT Governance( المعلومات  تقنية  يحظى مفهوم حوكمة 
الدراسات  لما كشفت عنه  والتشريعية وجهات االشراف والرقابة ومؤسسات االعمال على حد سواء، نظرا 
والبحوث من المنافع والمزايا التي تتحقق على المستوى االقتصادي الكلي وكذلك على مستوى الوحدات 
االقتصادية نتيجة تطبيق قواعد ومعايير ومبادئ الحوكمة الجيدة، وقد تمخضت المحاوالت المتعمقة إلرساء 
تقنية  حوكمة  عليه  اطلق  ما  وهو  الحوكمة  ومحاور  عناصر  الحد  ملحة  اهمية  ظهور  الشركات  حوكمة  دعائم 
المعلومات والذي يعد التطبيق الجيد لمبادئها وقواعدها ومنهجيتها مدخال لحماية امن المعلومات والخصوصية 

بالمؤسسات االقتصادية.
وإدارة  حاكمية  دليل  واعداد  بالموضوع،  المتعلقة  المؤسسية  الحاكمية  ممارسات  تبني  مصرفنا  قرر  لذلك 
المعلومات والتكنولوجيا المصاحبة له استنادًا إلى التعليمات الصادرة عن البنك المركزي األردني رقم )2016/65( 

.)www.jordanislamicbank.com( تاريخ 2016/10/25، ونشره على موقع البنك االلكتروني
2- طبق مصرفنا جميع تعليمات البنك المركزي األردني الصادرة بالخصوص، باستثناء ما يلي:

اإلجراءات المتخذةنص المادةرقم المادة

7-أ-5

التأكد من وجود إطار عام إلدارة مخاطر تكنولوجيا 
المعلومات يتوافق ويتكامل مع اإلطار العام الكلي إلدارة 
المخاطر في البنك وبحيث يأخذ بعين االعتبار ويلبي كافة 
عمليات حاكمية تكنولوجيا المعلومات الواردة في المرفق 

رقم )3( من التعليمات.

جاري العمل على اعداده.

اعتماد موازنة موارد ومشاريع تكنولوجيا المعلومات بما 7-أ-6
يتوافق واألهداف االستراتيجية للبنك.

سيتم اعتماد الموازنة في اول اجتماع 
للجنة في العام 2018.

تقارير األداء واالمتثال بمتطلبات اإلطار العام إلدارة وضبط 7-ب-6 )4(
ومراقبة موارد ومشاريع تكنولوجيا المعلومات.

من ضمن مرحلة تقييم وضع مصرفنا 
لمعيار )COBIT5( اعداد تقارير األداء 

واالمتثال بمتطلبات االطار العام.

9-د-1

 معايير تدقيق تكنولوجيا المعلومات
 بحسب أخر تحديث للمعيار الدولي

)Information Technology Assurance Framework( 
)ITAF( الصادر عن جمعية التدقيق والرقابة على نظم 

.)ISACA( المعلومات

سيتم االلتزام عند سريان التعليمات.



الملحق الثالث
»تقرير الحوكمة« حسب تعليمات 

الشركات المساهمة المدرجة
لسنة 2017 الصادرة عن هيئة

األوراق المالية
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الملحق الثالث 
»تقرير الحوكمة« 

حسب تعليمات الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017 
الصادرة عن هيئة األوراق المالية 

المعلومات والتفاصيل المتعلقة بتطبيق احكام تعليمات وقواعد حوكمة الشركات:. 1
الحاكمية  دليل  واعداد  السليمة  المؤسسية  الحاكمية  ممارسات  تبني  األردني  اإلسالمي  البنك  قرر 
للحاكمية  المعدلة  التعليمات  إلى  الخصوص، واستنادًا  الدولية بهذا  الممارسات  المؤسسية وفقًا الفضل 
المؤسسية للبنوك اإلسالمية رقم )2016/64( تاريخ 2016/09/25 الصادرة عن البنك المركزي األردني، ومن 

الجدير بالذكر ان البنك قام بتاريخ 2007/12/31 باعداد دليل الحاكمية المؤسسية ألول مرة.
www.( وقد قام البنك بإعداد وتحديث دليل الحاكمية المؤسسية، ونشره على موقع البنك االلكتروني
jordanislamicbank.com( لاللتزام بما ورد فيه، من حيث، مجلس اإلدارة )التشكيلة، المالءمة، االجتماعات، 
واجبات امين السر، مهام المجلس وواجباته، واجبات االعضاء والرئيس، حدود للمسؤولية والمساءلة واللجان 
المالءمة  المهام،  العام،  التنفيذي/المدير  الرئيس  )دور  العليا  التنفيذية  اإلدارة  المجلس(،  عن  المنبثقة 
والمسؤولية(، هيئة الرقابة الشرعية )تعيين الهيئة، المالءمة، االستقاللية، االجتماعات، المهام، المسؤوليات 
دائرة  الداخلية،  والرقابة  الضبط  )أنظمة  والشرعية  الداخلية  والرقابة  الضبط  بيئة  الهيئة(،  أعمال  وتنظيم 
التدقيق الداخلـي، دائرة التدقيق الشرعي الداخلـي، التدقيق الخارجي، دائرة إدارة المخاطر ودائرة مراقبة 

االمتثال(، العالقة مع المساهمين وحقوق أصحاب حسابات االستثمار المشترك.
يطبق مصرفنا جميع التعليمات الواردة في »تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017« 

الصادرة عن هيئة األوراق المالية.
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أسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاليين وأسماء ممثلي أعضاء مجلس اإلدارة االعتباريين، وتحديد فيما إذا . 2
كان العضو تنفيذي أو غير تنفيذي ومستقل أو غير مسقل، وعضويات مجالس اإلدارة التي يشغلها عضو 

مجلس اإلدارة في الشركات المساهمة العامة وكذلك أسماء المستقيلين منهم خالل عام 2017:

أسماء ممثلي اعضاء مجلس أسماء اعضاء مجلس االدارة
اإلدارة االعتباريين

تنفيذي/غير 
تنفيذي و 

مستقل/غير 
مستقل

عضويته في مجالس 
إدارات شركات 

مساهمة عامة أخرى 
داخل المملكة

السادة/ شركة مجموعة البركة المصرفية.
سعادة السيد/

عدنان أحمد يوسف عبد الملك.
رئيس مجلس االدارة.

عضو غير تنفيذي 
وغير مستقل.

ال يوجد.

سعادة السيد/
حمد عبد الله علي العقاب.

عضو مجلس إدارة.

عضو غير تنفيذي 
وغير مستقل.

ال يوجد.

سعادة السيد/
عدنان عبدالله السليمان البّسام.

عضو مجلس إدارة.

عضو غير تنفيذي 
وغير مستقل.

ال يوجد.

سعادة السيد/
هود هاشم أحمد هاشم.

عضو مجلس إدارة.

عضو غير تنفيذي 
وغير مستقل.

ال يوجد.

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

-
عضو غير تنفيذي 

ومستقل.
ال يوجد.

معالي االستاذ/ سالم احمد جميل الخزاعلة.
عضو مجلس إدارة.

-
عضو غير تنفيذي 

ومستقل.

- شركة تطوير العقارات.
- شركة الشرق العربي 
لالستثمارات العقارية.

- شركة االتحاد العربي 
الدولي للتأمين.

سعادة السيد/ نور »محمد شاهر« »محمد 
لطفي« مهايني.
عضو مجلس إدارة.

-
عضو غير تنفيذي 

ومستقل.
- الشركة الصناعية التجارية 

الزراعية )اإلنتاج(.

سعادة السيد/ عيسى حيدر عيسى مراد.
عضو مجلس إدارة.

-
عضو غير تنفيذي 

ومستقل.
- المؤسسة الصحفية 

األردنية )الرأي(.

سعادة الفاضلة/ ملك فوزي راغب غانم.
عضو مجلس إدارة.

-
عضو غير تنفيذي 

ومستقل.
ال يوجد.

سعادة الدكتور/ نبيه احمد سالمة الزينات.
عضو مجلس إدارة.

-
عضو غير تنفيذي 

ومستقل.
- شركة مصفاة البترول 

األردنية.

سعادة السيد/ صالح يعقوب محمد حسين.
-عضو مجلس إدارة.

عضو غير تنفيذي 
ومستقل.

ال يوجد.

- ال يوجد استقاالت بين أعضاء مجلس اإلدارة خالل عام 2017.
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3- المناصب التنفيذية وأسماء األشخاص التي يشغلونها:

المنصبأسماء أشخاص اإلدارة العليا

الرئيس التنفيذي - المدير العام.السيد/ موسى عبد العزيز محمد شحادة.

نائب مدير عام.السيد/ »محمد ماجد« محمود رشيد عالن.

نائب مدير عام.الدكتور/ حسين سعيد محمد »اعمر سعيفان«.

مساعد مدير عام.السيد/ نعيم محمد نجم الخموس.

الدكتور/ حسني عبد العزيز حسين جرادات.
مدير تنفيذي دائرة إدارة المخاطر، استقال من البنك في 2017/6/30 

)لبلوغه سن التقاعد(.

مدير تنفيذي دائرة التدقيق الداخلي.الدكتور/ »محمد فهمي« »محمد خليل« فهمي الجعبري.

مدير تنفيذي الدائرة المالية.الدكتور/ عبد الحميد عبدالله أحمد أبو صقري.

مدير تنفيذي دائرة الخزينة والمؤسسات المالية.السيد/ »محمد فواز« صدقي صادق اإلمام.

مدير دائرة الرقابة الداخلية.الدكتور/ عبدالله عطية عبدالله عطية.

مدير دائرة امن المعلومات.السيد/ رأفت اسماعيل محمد ابو عفيفة.

مدير دائرة العمليات الخارجية.السيد/ منصور محمود محمد عقل.

مدير دائرة مراقبة االمتثال.السيد/ زياد فريد محمد ابو زياد.

مدير وحدة عالقات المساهمين.السيد/ خليل ربحي خليل البيك.

مدير دائرة العمليات المركزية )المحلية(.السيد/ رائد صبحي محمد عطا.

مدير دائرة إدارة المخاطر اعتبارًا من 2017/11/19.الدكتور/ منور عطا الله حسن المساعده.

مدير دائرة التدقيق الشرعي الداخلي وامين سر هيئة الرقابة الشرعية.الدكتور/ علي محمد احمد ابو العز.

أمين سر مجلس اإلدارة.السيد/ فادي علي شحادة عبد الرحيم.

المستشار القانوني.األستاذ/ محمد جبر حسن متعب.

4- ضابط ارتباط تطبيقات الحوكمة مع هيئة األوراق المالية:

المنصباألسم

مدير دائرة الدراسات والمسؤولية اإلجتماعية.السيد/ بّسام أحمد عبدالله أبو غزالة.
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5- اللجان المنبثقة عن المجلس وعدد اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه وملخص حضور االجتماعات 
خالل عام 2017:
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113635353عدد االعضاء

97431185عدد االجتماعات خالل العام

العضو
عدد 

مرات 
الحضور

9عدنان أحمد يوسف عبد الملك
ليس 
عضوًا

ليس 
عضوًا

ليس عضوًا18ليس عضوًا3

8د. حاتم حافظ الحلواني التميمي
ليس 
عضوًا

ليس 
عضوًا

ليس عضوًاليس عضوًا1ليس عضوًاليس عضوًا

97حمد عبـد الله علي العقاب
ليس 
عضوًا

ليس عضوًا8ليس عضوًا1ليس عضوًا

9عدنان عبدالله السليمان البّسام
ليس 
عضوًا

85ليس عضوًاليس عضوًاليس عضوًا4

9هود هاشم أحمد هاشم
ليس 
عضوًا

85ليس عضوًاليس عضوًاليس عضوًا4

9سالم احمد جميل الخزاعلة
ليس 
عضوًا

ليس 
عضوًا

5ليس عضوًا11ليس عضوًا

نور »محمد شاهر« »محمد لطفي« 
مهايني

9
ليس 
عضوًا

ليس 
عضوًا

ليس عضوًا8ليس عضوًا1ليس عضوًا

7عيسى حيدر عيسى مراد
ليس 
عضوًا

ليس 
عضوًا

ليس عضوًاليس عضوًاليس عضوًا21

97ملك فوزي راغب غانم
ليس 
عضوًا

ليس عضوًاليس عضوًاليس عضوًاليس عضوًا3

97نبيه احمد سالمة الزينات
ليس 
عضوًا

ليس عضوًاليس عضوًاليس عضوًاليس عضوًاليس عضوًا

8صالح يعقوب محمد حسين
ليس 
عضوًا

ليس عضوًاليس عضوًاليس عضوًاليس عضوًاليس عضوًا4

موسى عبد العزيز محمد شحادة
ليس 
عضوًا

ليس 
عضوًا

ليس عضوًاليس عضوًاليس عضوًا1ليس عضوًا4

د. حسين سعيد محمد »اعمر 
اسعيفان«

ليس 
عضوًا

ليس 
عضوًا

ليس عضوًاليس عضوًاليس عضوًاليس عضوًاليس عضوًا4

د. حسني عبد العزيز حسين جرادات *
ليس 
عضوًا

ليس 
عضوًا

ليس عضوًاليس عضوًاليس عضوًاليس عضوًاليس عضوًا2

د. منور عطا الله حسن المساعده *
ليس 
عضوًا

ليس 
عضوًا

0
ليس 
عضوًا

ليس 
عضوًا

ليس 
عضوًا

ليس 
عضوًا

ليس عضوًا

* تم اعادة تشكيل اللجنة بتاريخ 2017/12/13، وتعيين الدكتور منور عطا الله حسن المساعده عضوًا في اللجنة بداًل من الدكتور حسني عبد العزيز 
حسين جرادات الذي استقال من البنك في 2017/6/30 لبلوغه سن التقاعد.
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6- رئيس وأعضاء لجنة التدقيق ونبذة عن مؤهالتهم وخبراتهم:

الخبرة العمليةالمؤهل العلميرئيس وأعضاء لجنة التدقيق

سعادة الفاضلة/
ملك فوزي راغب غانم،

رئيسة اللجنة.

- ماجستير في البنوك والتمويل – 
ايطاليا عام 1987.

- بكالوريوس محاسبة – الجامعة االردنية 
عام 1976.

مستشاره ماليه في هيئة األوراق المالية 
األردنيه ، رئيسة لجنة إعداد التعليمات 

المنبثقة عن قانون صكوك التمويل 
اإلسالمي في األردن، خبيرة سابقة في 

صندوق النقد الدولي، خبيرة تدريب، عملت 
سابقًا في البنك المركزي االردني مدير 

لدائرة الرقابة على البنوك، عضو مجلس ادارة 
شركة التأمين االسالمية سابقًا.

سعادة السيد/
حمد عبد الله علي العقاب،

عضو لجنة.

- بكالوريوس محاسبة – جامعة البحرين 
عام 1993.

- محاسب قانوني معتمد )CPA( عام 
.1996

- محاسب إداري عالمي معتمد 
)CGMA( عام 2012.

خبرة مصرفية متنوعة في مجال التدقيق 
الداخلي والخارجي والرقابة المالية وهو حاليًا 

نائب رئيس تنفيذي ورئيس اإلدارة المالية 
في مجموعة البركة المصرفية، وعضو مجلس 

إدارة في عدد من البنوك التابعة لمجموعة 
البركة المصرفية، ورئيس مجلس معايير 

المحاسبة التابع لهيئة المحاسبة والمراجعة 
للمؤسسات المالية اإلسالمية/البحرين 

.)AAOIFI(

سعادة الدكتور/
نبيه احمد سالمة الزينات،

عضو لجنة.

- دكتوراة في االقتصاد – معهد البحوث 
والدراسات العربية – القاهرة عام 2002.
- برنامج في تقييم وادارة االستثمار – 

جامعة هارفرد عام 1988.
- ماجستير في االقتصاد – الجامعة 

االردنية عام 1982.
- بكالوريوس في االقتصاد – الجامعة 

االردنية عام 1969.

مدير عام المؤسسة االردنية لالستثمار 
سابقًا، رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس 
العربية سابقًا، رئيس وعضو مجلس ادارة 

عدد من الشركات الصناعية والمالية والخدمية 
والمؤسسات العامة.



62

البنك اإلسالمي األردني

7- رئيس وأعضاء لجان: الحاكمية المؤسسية، الترشيح والمكافأت، وإدارة المخاطر:

أسماء األعضاء حاليًااللجنة

لجنة
الحاكمية المؤسسية

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

- عدنان أحمد يوسف عبد الملك )عضو(

لجنة
الترشيح والمكافآت

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

- ملك فوزي راغب غانم )عضو(

لجنة
إدارة المخاطر

- صالح يعقوب محمد حسين )الرئيس(
- عدنان عبدالله السليمان البّسام  )نائب الرئيس(

- هود هاشم أحمد هاشم )عضو(
- موسى عبدالعزيز محمد شحادة )عضو(

- د. حسين سعيد محمد »اعمر اسعيفان« )عضو(
- د. حسني عبدالعزيز حسين جرادات )عضو(

- د. منور عطا الله حسن المساعده *

* تم اعادة تشكيل اللجنة بتاريخ 2017/12/13، وتعيين الدكتور منور عطا الله حسن المساعده عضوًا في اللجنة بداًل من الدكتور حسني عبد 
العزيز حسين جرادات الذي استقال من البنك في 2017/6/30 لبلوغه سن التقاعد.

8- اجتماعات لجنة التدقيق مع مدقق الحسابات الخارجي خالل عام 2017م:
اجتمعت لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس اإلدارة مع المدقق الخارجي ومع المدقق الداخلي ومع مسؤول 

دائرة مراقبة االمتثال مرة واحدة خالل العام، وذلك بدون حضور أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا.

9- اجتماعات هيئة الرقابة الشرعية مع مجلس اإلدارة ومع لجنة التدقيق ومع مدقق الحسابات الخارجي خالل 
عام 2017م:

المدقق  المنبثقة عنه ومع  التدقيق  لجنة  الشرعية لمصرفنا مع مجلس اإلدارة ومع  الرقابة  اجتمعت هيئة 
الخارجي مرتين خالل العام، وذلك لمناقشة المسائل ذات االهتمام المشترك.
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الملحق الرابع
»متطلبات اإلفصاح في تعليمات

  هيئة األوراق المالية«
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الملحق الرابع 
»متطلبات اإلفصاح في تعليمات هيئة األوراق المالية« 

1- أ- يتمثل النشاط الرئيسي للبنك في العمل المصرفي اإلسالمي.
ب- يوضح البيان الموجود في آخر التقرير عناوين كل من اإلدارة العامة والفروع والمكاتب وعدد موظفي كل منها.
جـ- بلغ حجم االستثمار الرأسمالي للبنك )ممتلكات ومعدات بالصافي( بنهاية عام 2017 حوالي )78( مليون دينار.

2- فيما يلي بيان بالمعلومات الخاصة بالشركات التابعة:

إسم الشركة

ية
ون

قان
 ال

فة
ص

ال

ط
شا

الن
ل 

جا
م

وع
دف

لم
ل ا

ما
 ال

س
رأ

ار(
دين

ن 
يو

مل
(

بة
س

ن
% 

ك
بن

 ال
مة

ه
سا

م

ين
ظف

مو
 ال

دد
ع

ار(
دين

ق )
قي

تد
 ال

ب
عا

أت

ان
نو

لع
ا

شركة المدارس العمرية
ذات مسؤولية 

محدودة
99.47824,930%12.8تعليم

حي البركة-ش. 
وصفي التل/

عّمان

شركة السماحة للتمويل واالستثمار
ذات مسؤولية 

محدودة
100322,610%12.0تمويل

ش. المدينة 
المنورة/عّمان

شركة تطبيقات التقنية للمستقبل
ذات مسؤولية 

محدودة
1001392,900%5.0خدمات

ش. وصفي 
التل/عّمان

شركة سنابل الخير لالستثمارات المالية
ذات مسؤولية 

محدودة
100124,060%5.0وساطة

مجمع بنك 
اإلسكان/عّمان
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3- أ- فيما يلي أسماء أعضاء مجلس اإلدارة الطبيعيين وممثلي األعضاء االعتباريين ونبذة تعريفية عن كل 
واحد منهم ومن منهم غير تنفيذي و/او مستقل:

الخبرة العمليةالمؤهل العلميأسماء اعضاء مجلس االدارة

سعادة السيد/
عدنان أحمد يوسف عبد الملك،

بحريني الجنسية، رئيس مجلس االدارة، ممثل 
شركة مجموعة البركة المصرفية/البحرين.

عضو غير تنفيذي وغير مستقل.
رئيس مجلس إدارة من تاريخ 2007/4/29.
عضو مجلس إدارة من تاريخ 2000/10/28.

تاريخ الميالد: 1955/1/1.

- ماجستير إدارة اعمال 
من جامعة هال – المملكة 

المتحدة عام 1998.

التحق بالعمل المصرفي عام 1975 في البنوك 
االمريكية، وعمل في المؤسسة العربية المصرفية 

)ABCِ( كنائب رئيس تنفيذي ورئيس مجلس إدارة بنك 
المؤسسة العربية المصرفية االسالمية، وفي عام 

2000 أصبح رئيسًا تنفيذيًا لمجموعة البركة المصرفية، 
وفي عام 2002، أصبح رئيسًا تنفيذيًا لبنك البحرين 

اإلسالمي. وفي 2004/8/1 عاد رئيسًا تنفيذيًا 
لمجموعة البركة المصرفية، رئيس ونائب رئيس وعضو 
مجلس إدارة لعدد من البنوك التابعة لمجموعة البركة 

المصرفية في عدد من الدول، حاصل على العديد من 
الجوائز واالوسمة.

معالي الدكتور/
حاتم حافظ الحلواني التميمي،

أردني الجنسية، نائب رئيس مجلس االدارة.
عضو غير تنفيذي ومستقل.

نائب رئيس مجلس إدارة من تاريخ 2015/4/28.
عضو مجلس إدارة من تاريخ 2015/4/28.

تاريخ الميالد: 1948/2/7.

- دكتوراة في االدارة 
الصناعية وادارة الطاقة – 

المملكة المتحدة عام 2001.
- بكالوريوس هندسة 

ميكانيك – مصر عام 1971.

وزير سابق للصناعة والتجارة والتموين، وزير سابق 
لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، وزير سابق للمياه 

والري، رئيس وعضو مجلس إدارة سابق لعدد من 
الشركات.

سعادة السيد/
حمد عبد الله علي العقاب،

بحريني الجنسية، عضو مجلس إدارة، ممثل 
شركة مجموعة البركة المصرفية/البحرين.

عضو غير تنفيذي وغير مستقل.
عضو مجلس إدارة من تاريخ 2007/4/29.

تاريخ الميالد: 1970/1/1.

- بكالوريوس محاسبة – 
جامعة البحرين عام 1993.

- محاسب قانوني معتمد 
)CPA( عام 1996.

- محاسب إداري عالمي 
معتمد )CGMA( عام 2012.

خبرة مصرفية متنوعة في مجال التدقيق الداخلي 
والخارجي والرقابة المالية وهو حاليًا نائب رئيس 

تنفيذي ورئيس اإلدارة المالية في مجموعة البركة 
المصرفية، وعضو مجلس إدارة في عدد من البنوك 

التابعة لمجموعة البركة المصرفية، ورئيس مجلس 
معايير المحاسبة التابع لهيئة المحاسبة والمراجعة 

.)AAOIFI( للمؤسسات المالية اإلسالمية/البحرين

سعادة السيد/
عدنان عبدالله السليمان البّسام،

بحريني الجنسية، عضو مجلس إدارة، ممثل 
شركة مجموعة البركة المصرفية/البحرين.

عضو غير تنفيذي وغير مستقل.
عضو مجلس إدارة من تاريخ 2011/4/26.

تاريخ الميالد: 1968/10/12.

- شهادة أعمال حرة مع 
التركيز على المحاسبة من 

جامعة جنوب والية اوريجون – 
أمريكا عام 1994.

- محاسب قانوني معتمد 
)CPA( عام 1999.

عمل في مجال المحاسبة والتدقيق، وهو حاليًا عضو 
منتدب في شركة البّسام لإلستثمار، ورئيس/عضو 
مجلس إدارة  في عدد من الشركات، وعضو مجلس 

إدارة في عدد من البنوك التابعة لمجموعة البركة 
المصرفية.
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الخبرة العمليةالمؤهل العلميأسماء اعضاء مجلس االدارة

سعادة السيد/ هود هاشم أحمد هاشم،
بحريني الجنسية، عضو مجلس إدارة، ممثل 

شركة مجموعة البركة المصرفية/البحرين.
عضو غير تنفيذي وغير مستقل.

عضو مجلس إدارة من تاريخ 2011/4/26.
تاريخ الميالد: 1965/5/15.

- ماجستير في إدارة األعمال 
– بريطانيا عام 2005.

- بكالوريوس في علم 
وهندسة الكمبيوتر عام 

1989 – السعودية.
- مدير مشاريع دولي مجاز 

)CIPM( عام 2008.
- مدقق مجاز ومعتمد 

 )CISA( ألنظمة المعلومات
عام 2006.

عمل في مجال إدارة تقنية المعلومات وتحليل النظم، 
وهو حاليًا مستشار– إدارة تقنية المعلومات في 

مجموعة البركة المصرفية وعضو مجلس إدارة في عدد 
من البنوك التابعة لمجموعة البركة المصرفية.

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

عضو غير تنفيذي ومستقل.
عضو مجلس إدارة من تاريخ 2015/4/28.

تاريخ الميالد: 1963/2/1.

- ماجستير في الفلسفة – 
الجامعة االردنية عام 1992.

- دبلوم عالي في الدراسات 
الفلسفية – الجامعة االردنية 

عام 1987.
- بكالوريوس في القانون – 

الجامعة االردنية عام 1985.

وزير سابق للشؤون القانونية، وزير سابق للصناعة 
والتجارة، وزير سابق لتطوير القطاع العام، رئيس ديوان 
المحاسبة سابقًا، وعدد آخر من المناصب في القطاعين 

العام والخاص.

سعادة السيد/ نور »محمد شاهر« »محمد 
لطفي« مهايني،

أردني الجنسية، عضو مجلس إدارة.
عضو غير تنفيذي ومستقل.

عضو مجلس إدارة من تاريخ 2011/4/26.
تاريخ الميالد: 1956/1/1.

- ماجستير اقتصاد إسالمي 
- الجامعة األمريكية المفتوحة 

– واشنطن عام 2016.
- بكالويوس في الدراسات 

اإلسالمية والعربية - الجامعة 
األمريكية المفتوحة – 

واشنطن عام 2013.
- دبلوم محاسبة – دمشق 

عام 1981.
- درس في كلية الهندسة 

المدنية - جامعة دمشق عام 
.1977

رجل أعمال ورئيس وعضو مجلس إدارة/هيئة مديرين 
في عدد من الشركات.

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

عضو غير تنفيذي ومستقل.
عضو مجلس إدارة من تاريخ 2015/4/28.

تاريخ الميالد: 1964/6/23.

- بكالوريوس اقتصاد – ادارة 
اعمال ومحاسبة - الجامعة 

االردنية عام 1985.

عضو مجلس األعيان األردني، رئيس غرفة تجارة 
عمان، رئيس وعضو عدد من المؤسسات االقتصادية 

واالجتماعية، عضو مجلس إدارة/هيئة مديرين لعدد من 
الشركات.
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الخبرة العمليةالمؤهل العلميأسماء اعضاء مجلس االدارة

سعادة الفاضلة/ ملك فوزي راغب غانم،
أردني الجنسية، عضو مجلس إدارة.

عضو غير تنفيذي ومستقل.
عضو مجلس إدارة من تاريخ 2015/4/28.

تاريخ الميالد: 1954/10/28.

- ماجستير في البنوك 
والتمويل – ايطاليا عام 

.1987
- بكالوريوس محاسبة – 

الجامعة االردنية عام 1976.

مستشاره ماليه في هيئة األوراق المالية األردنيه 
، رئيسة لجنة إعداد التعليمات المنبثقة عن قانون 

صكوك التمويل اإلسالمي في األردن، خبيرة سابقة 
في صندوق النقد الدولي، خبيرة تدريب، عملت سابقًا 

في البنك المركزي االردني مدير لدائرة الرقابة على 
البنوك، عضو مجلس ادارة شركة التأمين االسالمية 

سابقًا.

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

عضو غير تنفيذي ومستقل.
عضو مجلس إدارة من تاريخ 2015/4/28.

تاريخ الميالد: 1946/11/7.

- دكتوراة في االقتصاد – 
معهد البحوث والدراسات 

العربية – القاهرة عام 2002.
- برنامج في تقييم وادارة 
االستثمار – جامعة هارفرد 

عام 1988.
- ماجستير في االقتصاد – 
الجامعة االردنية عام 1982.

- بكالوريوس في االقتصاد – 
الجامعة االردنية عام 1969.

مدير عام المؤسسة االردنية لالستثمار سابقًا، رئيس 
مجلس إدارة شركة البوتاس العربية سابقًا، رئيس 

وعضو مجلس ادارة عدد من الشركات الصناعية والمالية 
والخدمية والمؤسسات العامة.

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

عضو غير تنفيذي ومستقل.
عضو مجلس إدارة من تاريخ 2015/4/28.

تاريخ الميالد: 1949/6/25.

- دبلوم التخصص في 
الدراسات العليا في المالية 

واالقتصاد عام 1977 من 
جامعة السوربون – باريس.

- دبلوم المعهد الدولي 
لإلدارة العامة في المالية 

واالقتصاد عام 1977 – 
باريس.

- بكالوريوس اقتصاد واحصاء 
عام 1970 – الجامعة االردنية.

نائب محافظ البنك المركزي األردني سابقًا، مدير مركز 
ايداع االوراق المالية سابقًا، مستشار سابق لهيئة 

االوراق المالية وصندوق النقد الدولي، عضو سابق 
في مجلس ادارة مؤسسة الضمان االجتماعي، مدير 

تنفيذي سابق في البنك اإلسالمي للتنمية-جدة، 
رئيس وعضو مجلس ادارة/هيئة مديرين عدد من 

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

الخبرة العمليةالمؤهل العلميأسماء اعضاء هيئة الرقابة الشرعية

فضيلة األستاذ الدكتور
محمود علي مصلح السرطاوي.

رئيس هيئة الرقابة الشرعية.
رئيس هيئة من تاريخ 2015/5/26.
عضو هيئة من تاريخ 2005/4/26.

تاريخ الميالد: 1943/9/22.

- الدكتوراة في )الفقه 
المقارن( من جامعة االزهر 

عام 1976.
- ماجستير الفقه المقارن من 

جامعة االزهر عام 1972.
- بكالوريوس في الشريعة 

االسالمية من جامعة االزهر 
عام 1967.

أستاذ الفقه واصوله – جامعة العلوم اإلسالمية 
العالمية، عميد كلية الشريعة واستاذ الفقه المقارن – 
الجامعة األردنية سابقًا، محاضر في عدد من الجامعات، 

عضو في هيئة الرقابة الشرعية لشركة التأمين 
االسالمية ونقابة المهندسين األردنيين، عضو في 

عدد من اللجان، مستشار لتأليف كتب التربية اإلسالمية 
في وزارة التربية والتعليم، حصل على وسام الحسين 
المميز من الدرجة األولى في خدمة اإلسالم والدعوة 

اإلسالمية.

فضيلة األستاذ الدكتور
عبد الستار عبد الكريم ابو غدة.

نائب رئيس هيئة الرقابة الشرعية.
نائب رئيس هيئة من تاريخ 2015/5/26.

عضو هيئة من تاريخ 1994/9/27.
تاريخ الميالد: 1940/1/28.

- الدكتوراة في الشريعة 
االسالمية )الفقه المقارن( 
من جامعة االزهر عام 1975.

- ماجستير في علوم الحديث 
من جامعة االزهر عام 1967.

- ماجستير في الشريعة من 
جامعة االزهر عام 1966.

- ليسانس حقوق من جامعة 
دمشق عام 1965.

- ليسانس في الشريعة من 
جامعة دمشق عام 1964.

مستشار ومدير التطوير والبحوث ورئيس الهيئة 
الشرعية الموحدة لمجموعة البركة المصرفية، عضو 
مجمع الفقه االسالمي الدولي بجدة، عضو الهيئة 

الشرعية العالمية للزكاة، وعضو المجلس الشرعي بهيئة 
المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية االسالمية، له 

العديد من المؤلفات والكتب.

فضيلة الدكتور
»محمد خير« محمد سالم العيسى.

عضو هيئة الرقابة الشرعية من تاريخ 2012/4/25.
تاريخ الميالد: 1957/4/8.

- دكتوراة تفسير وعلوم 
القرآن من جامعة ام درمان 

عام 1999.
- ماجستير تفسير- وعلوم 
القرآن من الجامعة االردنية 

عام 1990.
- بكالوريوس دعوة واصول 

دين الجامعة االسالمية في 
المدينة المنورة عام 1979.

عضو مجلس اإلفتاء األردني، مفتي سابق لألمن 
العام، مرشد ديني ومحاضر لكلية الشرطة الملكية 

سابقًا، محاضر في عدد من الجامعات وله العديد من 
الكتب واألبحاث، عضو هيئة الرقابة الشرعية لشركة 

تأمين إسالمية )البركة للتكافل( سابقًا.

فضيلة األستاذ الدكتور
عبد الرحمن ابراهيم زيد الكيالني.

عضو هيئة الرقابة الشرعية من تاريخ 2015/4/28.
تاريخ الميالد: 1970/8/14.

- دكتوراة الفقه واصوله من 
الجامعة االردنية عام 1996.

- ماجستير الفقه واصوله من 
الجامعة االردنية عام 1993.

- بكالوريوس الفقه واصوله 
من الجامعة االردنية عام 

.1990

عميد كلية الشريعة – الجامعة االردنية، خبير بمجمع 
الفقه االسالمي الدولي، عضو هيئة الرقابة الشرعية 

المركزية للصكوك االسالمية، رئيس رابطة علماء 
األردن، عضو ورئيس ومدرس سابق في عدد من 

المؤسسات والجامعات، له العديد من االبحاث والكتب.
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جـ- فيما يلي أسماء ورتب أشخاص اإلدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم:

الخبرة العمليةالمؤهل العلميأسماء أشخاص اإلدارة العليا

السيد/
موسى عبد العزيز محمد شحادة.

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

- ماجستير إدارة أعمال من جامعة سان 
فرانسيسكو 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 المساهمة، صناعية 

وتجارية واستثمارية وتعليمية وتأمين وبنوك، 
وعضو في عدد من الجمعيات واللجان 

والمنتديات اإلقتصادية واإلجتماعية.

السيد/ 
»محمد ماجد« محمود رشيد 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 »اعمر سعيفان«.

نائب مدير عام.
تاريخ الميالد: 1963/11/26.

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

إسالمية عام 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 
ثم عمل في شركة إستشارات ومصرف 
الراجحي/ السعودية، وفي عام 2009 عاد 
والتحق بالبنك، وهو يشغل حاليًا منصب 

مساعد مدير عام، وهو عضو هيئة مديرين 
في أكثر من شركة.

الدكتور/
حسني عبد العزيز حسين 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، وشغل وظيفة 
مدير تنفيذي دائرة إدارة المخاطر قبل ان 

يستقيل في 2017/6/30 لبلوغه سن 
التقاعد.

الدكتور/
»محمد فهمي« »محمد 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.

التحق بالبنك في عام 1988، ويشغل حاليًا 
وظيفة مدير تنفيذي دائرة التدقيق الداخلي، 
وهو عضو مجلس إدارة في أكثر من شركة.



71

التقرير السنوي التاسع والثالثون

الخبرة العمليةالمؤهل العلميأسماء أشخاص اإلدارة العليا

الدكتور/
عبد الحميد عبدالله أحمد أبو 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 في عام 1992، ويشغل حاليًا وظيفة 

مدير تنفيذي الدائرة المالية، وهو عضو 
مجلس/ هيئة مديرين في أكثر من شركة.

السيد/
»محمد فواز« صدقي صادق اإلمام.

مدير تنفيذي.
تاريخ الميالد: 1962/12/15.

- ماجستير إدارة أعمال البنوك والتمويل عام 
.2006

- بكالوريوس محاسبة عام 1985 - أمريكا.

بدأ عمله المصرفي عام 1985، والتحق 
بالبنك في عام 1995 وعمل في فروعه 
لمدة 17 عامًا، ومن ثم عمل لدى مصرف 
الوحدة/ليبيا، وفي عام 2012 عاد والتحق 

بالبنك ويشغل حاليًا وظيفة مدير تنفيذي 
دائرة الخزينة والمؤسسات المالية، وهو 

عضو مجلس إدارة إحدى الشركات.

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.
- مكافحة غسل األموال )CAMS( عام 2017.

- شهادة متخصص معتمد في الرقابة الداخلية 
)CICS( عام 2014.

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

السيد/
رأفت اسماعيل محمد ابو عفيفة.

تاريخ الميالد: 1979/6/27.

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

- شهادة مقيم ضوابط امنية معتمد )ISA( عام 
.2015

 )CIISA( شهادة مدقق أمن معلومات معتمد -
عام 2006.

عمل سابقًا في قطاع المصارف داخل 
األردن وخارجه، والتحق بالبنك عام 2008، 
ويشغل حاليًا مدير دائرة امن المعلومات.

السيد/
منصور محمود محمد عقل.

تاريخ الميالد: 1966/9/10.

- بكالوريوس محاسبة عام1999.
- دبلوم محاسبة عام 1987.

 )CIB( شهادة المصرفي االسالمي المعتمد -
عام 2011.

التحق بالبنك عام 1989، ويشغل حاليًا مدير 
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.

عمل سابقًا في شركة طالل ابو غزالة، 
والتحق بالبنك عام 1995، ويشغل حاليًا مدير 

دائرة مراقبة االمتثال، وهو عضو مجلس/ 
هيئة مديرين في أكثر من شركة.
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الخبرة العمليةالمؤهل العلميأسماء أشخاص اإلدارة العليا

السيد/
خليل ربحي خليل البيك

تاريخ الميالد: 1965/10/15.

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

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

التحق بالبنك عام 1990، ويشغل حاليًا مدير 
وحدة عالقات المساهمين.

السيد/
رائد صبحي محمد عطا.

تاريخ الميالد: 1973/9/23.

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

 )CIB( شهادة المصرفي االسالمي المعتمد -
عام 2010.

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

الدكتور/
منور عطا الله حسن المساعده.

تاريخ الميالد: 1963/1/10.

- دكتوراة مصارف إسالمية عام 2013.
- ماجستير محاسبة عام 2006.

- بكالوريوس محاسبة عام  2004.
- بكالوريوس اقتصاد عام 1986.

بدأ عمله المصرفي عام 1988، والتحق 
بالبنك في عام 2006، ويشغل حاليًا 

وظيفة مدير دائرة إدارة المخاطر اعتبارًا من 
.2017/11/19

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.

 )CIMA( دبلوم التمويل اإلسالمي صادر عن -
عام 2016.

- شهادة الماجستير المهني التنفيذي في 
المالية اإلسالمية عام 2015.

- شهادة المحاسب القانوني اإلسالمي 
)CIPA( عام 2013.

 )CIB( شهادة المصرفي االسالمي المعتمد -
عام 2011.

 )CSAA( شهادة المراقب والمدقق الشرعي -
عام 2010.

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

هيئة الرقابة الشرعية.

السيد/
فادي علي شحادة عبد الرحيم.

تاريخ الميالد: 1978/6/1  .
- دبلوم سكرتاريا وإدارة مكاتب عام 1998.

التحق بالبنك في عام 1999، ويشغل حاليًا 
وظيفة أمين سر مجلس إدارة البنك.

د- نبذة تعريفية عن المستشار القانوني للبنك:

الخبرة العمليةالمؤهل العلمياالسم

األستاذ/ محمد جبر حسن متعب.
تاريخ الميالد: 1967/2/5.

- بكالوريوس حقوق عام 1994.
بدأ مزاولة مهنة المحاماة منذ عام 1995، 

وهو خبير تحكيم محلي ودولي، وفي عام 
2011 أصبح المستشار القانوني للبنك.
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هـ - نبذة تعريفية عن ضابط ارتباط تطبيقات الحوكمة مع هيئة األوراق المالية:

الخبرة العمليةالمؤهل العلمياالسم

السيد/ بّسام احمد عبدالله ابو غزالة.
تاريخ الميالد: 1971/9/12.

- ماجستير ادارة مالية عام 2008.
- بكالوريوس إحصاء وكمبيوتر عام 1993.

التحق بالبنك في عام 1994، 
ويشغل حاليًا مدير دائرة الدراسات 

والمسؤولية االجتماعية.

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

االســـــــــم

نهاية عام 2016نهاية عام 2017

نسبة 
الملكية

عدد 
االسهم

عدد 
المرهون 

منها

نسبة 
الملكية

عدد 
االسهم

عدد 
المرهون 

منها

-66.00599,007,500%-66.005118,809,000%شركة مجموعة البركة المصرفية/البحرين

-5.0017,501,733%-5.0019,002,079%المؤسسة العامة للضمان االجتماعي

-2.1173,174,987%-2.1173,809,984%حسين بن محسن بن حسين الحارثي 

-1.3271,991,127%-1.3272,389,352%هاني مسعود درويش احمد

-1.2681,902,433%-1.2682,282,919%صندوق الحج

5- كانت حصة البنك من أعمال المصارف في األردن بنهاية عامي 2016 و 2017، على النحو التالي:

نهاية عام البند
2017

نهاية عام 
2016

9.3%9.5%مجموع الموجودات لدى مصرفنا/ مجموع موجودات البنوك

12.2%12.5%مجموع أرصدة األوعية اإلدخارية لدى مصرفنا/ مجموع ودائع العمالء لدى البنوك

14.2%13.6%مجموع أرصدة التمويل واإلستثمار لدى مصرفنا/ مجموع التسهيالت االئتمانية المباشرة للبنوك

6- ال يوجد اعتماد على موردين محددين و/أو عمالء رئيسيين )محليًا وخارجيًا( يشكلون )10%( فأكثر من إجمالي 
المشتريات و/أو المبيعات أو اإليرادات.

7- ال يتمتع البنك بأي حماية حكومية أو امتيازات، ولم يحصل على أي براءة اختراع أو حقوق امتياز.
8- لم يصدر عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها قرارات لها أثر مادي على عمل البنك أو منتجاته أو 

قدرته التنافسية.
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هذا، وتجدر اإلشارة إلى أن البنك اإلسالمي األردني حصل في عام 2017 على عدد من التصنيفات المتميزة 
من العديد من مؤسسات التصنيف الدولية، فمثاًل:

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

»مســـتقر                 « للعمـــــــالت األجنبيـــــــة، و»مســـتقر                  « للعملة المحلية على المستوى 
الدولي، و»مستقر                           « على المستوى المحلي، و                   للجودة الشرعية، وبما 

يفيد التزام البنك بامتياز بتطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية في معامالته، كأول وأكبر بنك إسالمي في 
األردن ملتزم بتطبيق أعلى درجات االلتزام بالنواحي الشرعية.

كما حصل البنك أيضًا على عدد من الجوائز العالمية وشهادات التقدير خالل عام 2017 من عدة جهات عالمية، 
ومن أبرزها:

 	:General Council For Islamic Banks And Financial Institution )CIBAFI( جائزة من
االجتماعية  – »المسؤولية   2017 للعام  اإلسالمية  المالية  والمؤسسات  للبنوك  العام  المجلس  جائزة 

والبيئية«، والتي تمنح الول مرة من قبلهم.
 	Regional Social Responsibility Net Work جائزة من 

: )member of The United Nations global compact program(
جائزة المسؤولية المالية الملتزمة بالمسؤولية االجتماعية للبنوك اإلسالمية لعام 2٠17. –
 	:Global Finance Magazine - NewYork جائزة من

افضل مؤسسة مالية اسالمية – االردن 2٠17. –
 	:World Finance Magazine - London ثالثة جوائز من

افضل مجموعة مصرفية – االردن 2٠17. –
افضل بنك اسالمي – االردن 2٠17. –
جائزة قيادة االعمال والمساهمة المرموقة في التمويل اإلسالمي – على الصعيد العالمي 2٠17 الى  –

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

افضل بنك إسالمي - االردن 2٠17. –
 	:emeafinance Magazine - London جائزة من

افضل بنك اسالمي - االردن 2٠16. –
 	:Arab Best Award – Morocco جائزة من

جائزة افضل بنك عربي 2٠17. –
تصنيف الرئيس التنفيذي/المدير العام ضمن قائمة أقوى 1٠٠ رئيس تنفيذي عربي لعام 2٠17. –
 	:Islamic Finance News\Malaysia جائزة من

افضل بنك اسالمي - االردن 2٠16. –

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

.» BB- / B / قوة المركز المالي، و»مستقر »BBB-«

A+)jo( / A1)jo(AA)SQR(
BBB-/A-3/ BB+/A-3/
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»B/سلبي/+B«، وهو نفس تصنيف المملكة.
.»BB-/سلبي/B«

.» BB- / B / قوة المركز المالي، و»مستقر »BBB-«

9- أ
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)ب( بلغ عدد موظفي البنك )2,335( موظفًا في نهاية عام 2017، وكان توزيعهم حسب المؤهل العلمي على 
النحو اآلتي:
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10791,3473538031132451054662,335

بينما كان توزيع عدد موظفي الشركات التابعة في نهاية عام 2017، على النحو اآلتي:

الشركة

اه
ور
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643263956324225782المدارس العمرية ذ.م.م.

2121532-3-السماحة للتمويل واإلستثمار ذ.م.م.

1191421139-3-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.

10- يتعرض البنك بطبيعة عمله لمجموعة من المخاطر، وهذه المخاطر مبينة في االيضاح رقم )62( الوارد في 
القوائم المالية الموحدة لعام 2017.

11- اشتمل تقرير مجلس االدارة على اإلنجازات التي حققها البنك مدعمًة باألرقام، وعلى وصٍف لألحداث 
الهامة التي مرت على البنك خالل السنة المالية 2017.

12- ال يوجد أثر مالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة وال تدخل ضمن نشاط البنك الرئيسي.
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13- فيما يلي بيان باألرباح المتحققة والموزعة وصافي حقوق المساهمين واسعار األوراق المالية للسنوات 
:2017-2013

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

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
توزيع مبلغ 22,500,000 دينار نقدًا بنسبة 15% من 

رأس المال، وتوزيع اسهم مجانية بنسبة %20 **
342,719,7628603

201780,938,755
أوصى مجلس اإلدارة توزيع مبلغ 27,000,000 دينار 

نقدًا بنسبة 15% من رأس المال
374,958,6186503

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

** تم توزيع األسهم المجانية بتاريخ 2017/6/5.

14- تحليل المركز المالي للبنك ونتائج أعماله:
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2017%10.09%78.94%69.65%88.22%1.95%22.56%15.09%32.81

2016%9.40%79.18%70.42%88.93%2.12%25.62%16.52%36.01

15- اشتمل تقرير مجلس اإلدارة على خطة البنك المستقبلية.
التدقيق  أتعاب  مقدار  أما  دينار،  الف   )140( مقداره  ما   2017 لعام  البنك  حسابات  تدقيق  أتعاب  بلغت   -16

للشركات التابعة فقد تم االفصاح عنه في بند )2( أعاله.
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أعضاء مجلس  والمملوكة من قبل  الشركة  المصدرة من قبل  المالية  األوراق  بعدد  بيان  يلي  )أ( فيما   -17
اإلدارة وأقاربهم »الزوجة واألوالد القصر« بشكل تفصيلي:

عدد األسهم في الجنسيةالمنصباالســـــــــــــم
نهاية عام 2017

عدد األسهم في 
نهاية عام 2016

118,809,00099,007,500بحرينية-السادة شركة مجموعة البركة المصرفية ويمثلها:

00بحرينيةالرئيس- سعادة السيد عدنان أحمد يوسف عبد الملك

00بحرينيةعضو- سعادة السيد حمد عبد الله علي العقاب

00بحرينيةعضو- سعادة السيد عدنان عبدالله السليمان البّسام

00بحرينيةعضو- سعادة السيد هود هاشم أحمد هاشم

معالي الدكتور حاتم حافظ الحلواني التميمي
نائب 

الرئيس
12,00010,000أردنية

6,0005,000أردنيةعضومعالي االستاذ سالم احمد جميل الخزاعلة

سعادة السيد نور »محمد شاهر« »محمد لطفي« 
مهايني

18,00015,000أردنيةعضو

6,0005,000أردنيةعضوسعادة السيد عيسى حيدر عيسى مراد

5,1724,310أردنية-- زوجة السيد عيسى حيدر عيسى مراد

6,0005,000أردنيةعضوسعادة الفاضلة ملك فوزي راغب غانم

13,5006,000أردنيةعضوسعادة الدكتور نبيه احمد سالمة الزينات

2,3451,740أردنية-- زوجة الدكتور نبيه احمد سالمة الزينات

5,0005,000أردنيةعضوسعادة السيد صالح يعقوب محمد حسين

01,000أردنية-- زوجة السيد صالح يعقوب محمد حسين
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)ب( فيما يلي بيان بعدد األوراق المالية المصدرة من قبل الشركة والمملوكة من قبل اإلدارة العليا ذوي 
السلطة التنفيذية وأقاربهم »الزوجة واألوالد القصر« بشكل تفصيلي:

الجنسيةالوظيفةاالســـــم

عدد 
األسهم 

في نهاية 
عام 2017

عدد 
األسهم 

في نهاية 
عام 2016

120,00085,000أردنيةالرئيس التنفيذي/المدير العامالسيد موسى عبد العزيز محمد شحادة

15,00012,000أردنية-- زوجة السيد موسى عبد العزيز محمد شحادة

40,00030,000أردنيةنائب مدير عامالسيد »محمد ماجد« محمود رشيد عالن

00أردنيةنائب مدير عامالدكتور حسين سعيد محمد »اعمر سعيفان«

14,40012,000أردنية-- زوجة الدكتور حسين سعيد محمد »اعمر سعيفان«

00أردنيةمساعد مدير عامالسيد نعيم محمد نجم الخموس

الدكتور حسني عبد العزيز حسين جرادات *
مدير دائرة ادارة المخاطر، 
استقال من البنك في 

2017/6/30 لبلوغه سن التقاعد
00أردنية

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

00أردنيةمدير الدائرة الماليةالدكتور عبدالحميد عبدالله أحمد أبو صقري

السيد محمد فواز صدقي صادق االمام
مدير تنفيذي دائرة الخزينة 

والمؤسسات المالية
00أردنية

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 مراقبة االمتثالالسيد زياد فريد محمد ابو زياد

السيد خليل ربحي خليل البيك
مدير وحدة عالقات 

المساهمين
00أردنية

السيد رائد صبحي محمد عطا
مدير دائرة العمليات المركزية 

)المحلية(
00أردنية

الدكتور/ منور عطا الله حسن المساعده
مدير دائرة ادارة المخاطر، منذ 

2017/11/19
00أردنية

الدكتور علي محمد احمد ابو العز
مدير دائرة التدقيق الشرعي 

الداخلي وأمين سر هيئة 
الرقابة الشرعية

00أردنية

00أردنيةأمين سر مجلس اإلدارةالسيد فادي علي شحادة عبد الرحيم
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)جـ( فيما يلي بيان بعدد األوراق المالية المصدرة من قبل الشركة والمملوكة من قبل المستشار القانوني 
للبنك وأقاربه »الزوجة واألوالد القصر« بشكل تفصيلي:

عدد األسهم في الجنسيةاإلسم
نهاية عام 2017

عدد األسهم في 
نهاية عام 2016

00أردنيةاالستاذ محمد جبر حسن متعب

السلطة  ذوي  العليا  اإلدارة  أشخاص  أو  اإلدارة  مجلس  أعضاء  قبل  من  عليها  مسيطر  شركات  يوجد  ال  )د( 
التنفيذية وأقاربهم.

)هـ( ال يمتلك اعضاء هيئة الرقابة الشرعية اي اسهم في البنك.
)و( التمويالت الممنوحة من البنك لكل عضو من أعضاء مجلس االدارة، وأي عمليات أخرى تمت بين البنك 

والعضو أو األطراف ذوي العالقة به.

تمويالت مباشرةاالســـــم
)دينــار(

تمويالت غير مباشرة
)دينـــار(

00السادة شركة مجموعة البركة المصرفية ويمثلها:

00- سعادة السيد عدنان أحمد يوسف عبد الملك

00- سعادة السيد حمد عبد الله علي العقاب

00- سعادة السيد عدنان عبدالله  السليمان 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
- الشركة الصناعية التجارية الزراعية – االنتاج/رئيس مجلس االدارة

6,629,9462,421,040

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

102,92719,200

15,2660سعادة الفاضلة ملك فوزي راغب غانم

001,00سعادة الدكتور نبيه احمد سالمة الزينات

27,0640سعادة السيد صالح يعقوب محمد حسين
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في  كأعضاء  اإلدارة  مجلس  وأعضـاء  رئيـس  عليـها  حصـل  التي  والمكافآت  بالمزايا  بيان  يلي  فيما  )أ(   -18
المجلس، كأجور وأتعاب ومكافآت وغيرها، والمبالغ التي دفعت لكل منهم كنفقات سفر وانتقال داخل 

المملكة وخارجها خالل السنة المالية 2017:
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السادة شركة مجموعة البركة المصرفية ويمثلها:

5,0008,40024,0005,6764,79347,869- سعادة السيد عدنان أحمد يوسف عبد الملك

5,00011,20024,0007,7015,75153,652- سعادة السيد حمد عبد الله علي العقاب

5,00011,90024,0007,4335,75154,084- سعادة السيد عدنان عبدالله  السليمان البّسام

5,00011,90024,0007,7555,75154,406- سعادة السيد هود هاشم أحمد هاشم

5,00070024,0000029,700معالي الدكتور حاتم حافظ الحلواني التميمي

5,0008,40024,0000037,400معالي االستاذ سالم احمد جميل الخزاعلة

5,0006,30024,0000035,300سعادة السيد نور »محمد شاهر« »محمد لطفي« مهايني

5,0002,10024,0000031,100سعادة السيد عيسى حيدر عيسى مراد

5,0007,00024,0000036,000سعادة الفاضلة ملك فوزي راغب غانم

5,0007,00024,0000033,900سعادة الدكتور نبيه احمد سالمة الزينات

5,0004,90024,0000031,800سعادة السيد صالح يعقوب محمد حسين
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التنفيذية  السلطة  ذوو  العليا  اإلدارة  أشخاص  عليها  حصل  والتي  والمكافآت  بالمزايا  بيان  يلي  فيما  )ب( 
بالبنك، كأجور وأتعاب ورواتب ومكـافآت وغـيرها، والمـبالغ التي دفعت لكـل منهم كنفقات سـفر وانتقال 

داخل المملكة وخارجها خالل السنة المالية 2017:

رواتب االســـــم
نفقات سفر مكافآتاجمالية

وتنقالت
اتعاب عضوية 
المجموعلجان المجلس

السيد موسى عبد العزيز محمد شحادة
/ الرئيس التنفيذي – المدير العام *

574,412225,03023,3553,500826,297

السيد »محمد ماجد« محمود رشيد عالن
/ نائب المدير العام *

276,30857,6002,184 336,092

الدكتور حسين سعيد محمد »اعمر سعيفان«
/ نائب المدير العام *

279,03365,37219,6692,100366,174

السيد نعيم محمد نجم الخموس
/ مساعد المدير العام

203,73440,12310,016 253,873

الدكتور حسني عبد العزيز حسين جرادات
/ مدير دائرة ادارة المخاطر **

35,671127,5103,0001,400167,581

الدكتور »محمد فهمي« »محمد خليل« فهمي الجعبري
/ مدير دائرة التدقيق الداخلي

47,9582,6002,752 53,310

الدكتور عبدالحميد عبدالله أحمد أبو صقري
/ مدير الدائرة المالية

55,7733,0002,032 60,805

السيد محمد فواز صدقي صادق االمام
/ مدير تنفيذي دائرة الخزينة والمؤسسات المالية

59,9973,30010,824 74,121

الدكتور عبدالله عطية عبدالله عطية
/ مدير دائرة الرقابة الداخلية

29,8101,600  31,410

السيد رأفت اسماعيل محمد ابو عفيفة
/ مدير دائرة امن المعلومات

47,2611,600285 49,146

السيد منصور محمود محمد عقل
/ مدير دائرة العمليات الخارجية

27,9861,450  29,436

السيد زياد فريد محمد ابو زياد
/ مدير دائرة مراقبة االمتثال

33,3646,5733,000 42,937

السيد خليل ربحي خليل البيك
/ مدير وحدة عالقات المساهمين

25,8691,509  27,378

السيد رائد صبحي محمد عطا
/ مدير دائرة العمليات المركزية )المحلية(

26,0461,400  27,446

الدكتور منور عطا الله حسن المساعده
/  مدير دائرة ادارة المخاطر ***

26,5301,7001,971 30,201

الدكتور علي محمد احمد ابو العز
/ مدير دائرة التدقيق الشرعي الداخلي

31,8611,400567 33,828

السيد فادي علي شحادة عبد الرحيم
/ أمين سر مجلس اإلدارة

30,6422,390  33,032

* يستخدم كل منهم سيارة خاصة من البنك.
** استقال من البنك في 2017/6/30 لبلوغه سن التقاعد.

*** تم تعيينه مديرًا لدائرة المخاطر اعتبارًا من 2017/11/19.
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)جـ( فيما يلي بيان بالمزايا والمكافآت والتي حصل عليها المستشار القانوني للبنك كأجور وأتعاب والمـبالغ 
التي دفعت له كنفقات سـفر وانتقال داخل المملكة وخارجها خالل السنة المالية 2017:

نفقات سفر أجور وأتعاباالســـــم
المجموعوتنقالت

51,0002,65353,653االستاذ محمد جبر حسن متعب

)د( فيما يلي بيان بالمخصصات السنوية التي حصـل عليـها رئيـس وأعضـاء هيئة الرقابة الشرعية، والمبالغ 
التي دفعت لكل منهم كنفقات سفر وانتقال داخل المملكة وخارجها خالل السنة المالية 2017:

المخصصات االســـــم
المجموعبدل تذاكرمياوماتالسنوية

18,00077375019,523فضيلة األستاذ الدكتور محمود علي عمر مصلح السرطاوي

18,0002,2353,34823,583فضيلة األستاذ الدكتور عبد الستار عبد الكريم ابو غدة

18,0000018,000فضيلة الدكتور »محمد خير« محمد سالم العيسى

18,00093284419,776فضيلة األستاذ الدكتور عبد الرحمن ابراهيم زيد الكيالني

19- اشتمل تقرير مجلس اإلدارة على بيان بالتبرعات والمنح التي دفعها البنك خالل السنة المالية 2017.
20- يبين اإليضاح رقم )59( في البيانات المالية الموحدة للبنك العقود والمشاريع واالرتباطات التي عقدتها 
الشركة مع الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة أو رئيس مجلس اإلدارة أو أعضاء المجلس أو المدير 

العام أو أي موظف في البنك أو أقاربهم.
21- اشتمل تقرير مجلس اإلدارة على تفصيل مساهمة البنك في حماية البيئة والمجتمع المحلي من خالل 

األنشطة المختلفة التي يقوم بها.
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التقرير السنوي لهيئة 
الرقابة الشرعية

عن السنة المالية المنتهية في 
2017/12/31 م
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عضو مجموعة البركة المصرفية

اإلدارة العامة
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عضو مجموعة البركة المصرفية

اإلدارة العامة
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تقرير مدققي 
الحسابات المستقلين
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القوائم 
المالية 

الموحدة
31 كانون األول 2017
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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

1٠9-187 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
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إيضاحالبيان
31 كانون األول 312016 كانون األول 2017

دينـــاردينـــار

الموجودات

170ر770ر090ر9501ر666ر138ر41نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

931ر713ر63341ر124ر554أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

000ر725ر00017ر979ر621حسابات إستثمار لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

509ر488ر044ر0412ر613ر021ر72ذمم البيوع الُمؤجلة والذمم األخرى – بالصافي

539ر944ر435565ر844ر8590موجودات إجارة ُمنتهية بالتمليك – بالصافي

026ر064ر35730ر980ر930التمويالت – بالصافي

141ر544ر8257ر528ر1010موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية – ذاتي

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق أصحاب حسابات 
االستثمار المشترك

797ر536ر22654ر359ر1152

000ر760ر80037ر134ر1263موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

670ر658ر1167ر383ر138استثمارات في شركات حليفة

076ر249ر403110ر212ر14120إستثمارات في العقارات 

851ر966ر5357ر997ر158قروض حسنة – بالصافي

380ر633ر96671ر028ر1678ممتلكات ومعدات – بالصافي

836ر028ر0782ر548ر181موجودات غير ملموسة

770ر435ر3659ر217ر1910موجودات أخرى

696ر519ر099ر7304ر618ر211ر4مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار المشترك وحقوق غير المسيطرين وحقوق الُملكية

المطلوبات

042ر812ر0408ر012ر205حسابات البنوك والمؤسسات المصرفية 

692ر334ر199ر0671ر717ر127ر211حسابات العمالء الجارية وتحت الطلب 

206ر919ر97747ر906ر2247تأمينات نقدية

406ر162ر9991ر23812ذمم دائنة

000ر500ر0006ر750ر246ُمخصصات أخرى

244ر425ر96625ر760ر2523ُمخصص ضريبة الدخل

556ر528327ر26650 بمطلوبات ضريبية ُمؤجلة

746ر450ر67115ر369ر2719مطلوبات أخرى

892ر931ر304ر2481ر980ر231ر1مجموع المطلوبات

قائمة )أ(: قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31 كانون األول 2017

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم )1( إلى رقم )7٠( جزءًا من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها
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إيضاحالبيان
31 كانون األول 312016 كانون األول 2017

دينـــاردينـــار

حقوق أصحاب حسابات االستثمار المشترك

737ر772ر389ر6302ر960ر534ر282 أحسابات االستثمار الُمطلقة 

401ر445ر86014ر634ر2817 باحتياطي أصحاب حسابات االستثمار في شركات تابعة وحليفة

857ر210ر54011ر684ر297 أإحتياطي القيمة العادلة

616ر036ر8286ر137ر264 أمطلوبات ضريبية ُمؤجلة

611ر465ر421ر8582ر417ر564ر2مجموع حقوق أصحاب حسابات االستثمار المشترك 

070ر487130ر28165 بحقوق غير المسيطرين

مجموع حقوق أصحاب حسابات االستثمار المشترك وحقوق غير 
المسيطرين

681ر595ر421ر3452ر583ر564ر2

452ر619ر48729ر350ر3036صندوق مواجه مخاطر االستثمار 

909ر032652ر746ر303ُمخصص ضريبة دخل صندوق ُمواجهة مخاطر االستثمار

حقوق الملكية

حقوق ُمساهمي البنك

000ر000ر000150ر000ر31180رأس المال المدفوع

796ر370ر38068ر471ر3276إحتياطي قانوني

024ر617ر75222ر701ر3230احتياطي اختياري

000ر000ر0001ر000ر321إحتياطي مخاطر مصرفية عامة

319ر122608ر208ر291 باحتياطي القيمة العادلة

623ر123ر364100ر577ر3385األرباح المدورة

762ر719ر618342ر958ر374مجموع حقوق الملكية – مساهمي البنك

مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار المشترك
  وحقوق غير المسيطرين وحقوق الملكية

696ر519ر099ر7304ر618ر211ر4

حسابات مدارة لصالح الغير:

979ر824ر38928ر967ر5530االستثمارات المقيدة

076ر099ر368-56 سندات المقارضة )المحافظ االستثمارية(

-843ر477ر57376حسابات الوكالة باالستثمار )المحافظ االستثمارية(

149ر222ر4996ر562ر5846حسابات الوكالة باالستثمار

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم )1( إلى رقم )7٠( جزءًا من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها
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إيضاحالبيان
31 كانون األول 312016 كانون األول 2017

دينـــاردينـــار
339ر057ر074148ر057ر34141إيرادات البيوع المؤجلة

490ر116404ر35433إيرادات التمويالت
أرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق أصحاب حسابات 

االستثمار المشترك
244ر071ر6533ر292ر362

230ر251315ر598ر371أرباح موجودات مالية بالتكلفة المطفأة 
849ر760880ر3886أرباح موزعة من الشركات التابعة والحليفة

711ر736ر1704ر39797إيرادات استثمارات في العقارات
962ر362ر58440ر535ر4043إيرادات موجودات مؤجرة وإجارة منتهية بالتمليك

491ر855116ر429ر411إيرادات استثمارات أخرى
316ر945ر463197ر230ر191إيرادات حسابات االستثمار المشترك

889ر139ر9912ر447ر422صافي نتائج أعمال الشركات التابعة
411ر110609ر722حصة األموال الداخلة في االستثمار من أرباح الشركات الحليفة

616ر694ر564200ر400ر194إجمالي إيرادات حسابات االستثمار المشترك
)840ر582ر52()642ر554ر53(43حصة أصحاب حسابات االستثمار المطلقة

)391ر132ر2()386ر440ر2(حصة أصحاب حسابات االستثمار من صافي نتائج أعمال الشركات التابعة 
)498ر7()605ر7(حصة حقوق غير المسيطرين من صافي نتائج أعمال الشركات التابعة

)411ر609()110ر722(حصة األموال الداخلة في االستثمار من أرباح الشركات الحليفة
)532ر794ر19()046ر123ر19(30حصة صندوق مواجهة مخاطر اإلستثمار

944ر567ر775125ر552ر44118حصة البنك من إيرادات حسابات االستثمار المشترك بصفته مضاربًا ورب مال
683ر213268ر4526أرباح البنك الذاتية

677ر675ر3751ر349ر462حصة البنك من إيرادات االستثمارات المقيدة بصفته مضاربًا
554ر44655ر473ر462أجرة البنك من إيرادات االستثمارات المقيدة بصفته وكياًل

158ر816ر69018ر646ر4719إيرادات الخدمات المصرفية
963ر838ر9641ر035ر482أرباح العمالت األجنبية

314ر368ر0361ر886ر491إيرادات أخرى
293ر591ر499149ر970ر146إجمالي الدخل

)676ر977ر34()734ر392ر37(50نفقات الموظفين
)961ر143ر9()280ر736ر7(17استهالكات واطفاءات

)723ر421ر19()730ر652ر20(51مصروفات أخرى
)000ر600ر1(-15تدني موجودات – ذاتي

)000ر700()000ر250(52مخصصات متنوعة
)360ر843ر65()744ر031ر66(إجمالي المصروفات

933ر747ر75583ر938ر80الربح قبل الضريبة
)858ر728ر29()702ر799ر26(25ضريبة الدخل

075ر019ر05354ر139ر54الربح بعد الضريبة

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

0/3010/300

قائمة )ب(: قائمة الدخل الموحدة للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2017

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم )1( إلى رقم )7٠( جزءًا من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها
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إيضاحالبيان
31 كانون األول 312016 كانون األول 2017

دينـــاردينـــار

075ر019ر05354ر139ر54الربح بعد الضريبة

يضاف: بنود الدخل الشامل اآلخر بعد الضريبة:

028ر80346ر599التغير في احتياطي القيمة العادلة للموجودات المالية – بالصافي

103ر065ر85654ر738ر54مجموع الدخل الشامل اآلخر للسنة

قائمة )ج(: قائمة الدخـل الشامل اآلخر الموحدة للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2017

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم )1( إلى رقم )7٠( جزءًا من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها
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ي 31 كانون األول 2017
سنة المنتهية ف

لل
س المال

رأ
المدفوع

ي
ط

احتيا
ي

قانون
ي

ط
احتيا

ي
إختيار

طر
ي مخا

ط
احتيا

صرفية عامة *
م

ي
ط

إحتيا
القيمة العادلة **

أرباح 
مدورة

المجموع

دينــــار
دينــــار

دينــــار
دينــــار

دينــــار
دينــــار

دينــــار

ي 2017
ي أول كانون الثان

صيد كما ف
الر

000ر000ر150
796ر370ر68

024ر617ر22
000ر000ر1

319ر608
623ر123ر100

762ر719ر342

ضريبة
الربح بعد ال

-
-

-
-

-
053ر139ر54

053ر139ر54

ي القيمة العادلة
ط

ي احتيا
التغير ف

-
-

-
-

803ر599
-

803ر599

ضريبة 
شامل بعد ال

مجموع الدخل ال
-

-
-

-
803ر599

053ر139ر54
856ر738ر54

س المال
ي رأ

الزيادة ف
000ر000ر30

-
-

-
-

)000ر000ر30(
-

ت
طيا

ى )من( االحتيا
المحول إل

-
584ر100ر8

728ر084ر8
-

-
)312ر185ر16(

-

أرباح موزعة ***
-

-
-

-
-

)000ر500ر22(
)000ر500ر22(

ي 31 كانون األول 2017
صيد كما ف

الر
000ر000ر180

380ر471ر76
752ر701ر30

000ر000ر1
122ر208ر1

364ر577ر85
618ر958ر374

ي. 
ي األردن

ك المركز
سبقة من البن

ي 31 كانون األول 2017 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 2017.
ي القيمة العادلة والبالغ 122ر208ر1 دينار كما ف

ط
صيد إحتيا

ف بر
صر

ظر الت
**  يح

ي بمبلغ 
س المال أ

سبة 20% من رأ
م مجانية بن

سه
ي بمبلغ 000ر500ر22 دينار، وتوزيع أ

س المال أ
سبة 15% من رأ

همين بن
سا

ى الم
سان 2017 بتوزيع أرباح نقدية عل

همين بتاريخ 26 ني
سا

ت الهيئة العامة للم
***  وافق

الل االرباح المدورة.
000ر000ر30 دينار من خ

ي 31 كانون األول 2017
سنة المنتهية ف

ي حقوق الملكية الُموحدة لل
ت ف

قائمة )د(: قائمة التغيرا

م المالية الموحدة وتقرأ معها
هذه القوائ

م )7٠( جزءًا من 
ى رق

م )1( إل
ت المرفقة من رق

ضاحا
تعتبر اإلي
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ي 31 كانون األول 2016
سنة المنتهية ف

لل
س المال

رأ
المدفوع

ي
ط

احتيا
ي

قانون
ي

ط
إحتيا

ي
اختيار

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

000ر000ر150
116ر988ر59

844ر272ر14
000ر700

291ر562
408ر631ر85

659ر154ر311

ضريبة
الربح بعد ال

-
-

-
-

-
075ر019ر54

075ر019ر54

ي القيمة العادلة
ط

ي احتيا
التغير ف

-
-

-
-

028ر46
-

028ر46

ضريبة  
شامل بعد ال

مجموع الدخل ال
-

-
-

-
028ر46

075ر019ر54
103ر065ر54

ت
طيا

ى )من( االحتيا
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 احتيا

ف بر
صر

ظر الت
*  يح

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

ط
صيد احتيا

ف بر
صر

ظر الت
**  يح

ي بمبلغ 000ر500ر22 دينار 
س المال أ

سبة 15% من رأ
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 )7٠( جزءًا من 
ى رق

م )1( إل
ت المرفقة من رق

ضاحا
تعتبر اإلي
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31 كانون األول 312016 كانون األول 2017إيضاحالبيان
دينـــاردينـــار

التدفق النقدي من عمليات التشغيل
933ر747ر75583ر938ر80الربح قبل الضريبة

التعديالت لبنود غير نقدية:
961ر143ر2809ر736ر7استهالكات واطفاءات

102ر198ر1587ر824ر9صندوق مواجهة مخاطر االستثمار
000ر000100ر250مخصص إجازات الموظفين 

000ر600-مخصص تعويض نهاية الخدمة
000ر600ر1-خسائر تدني موجودات – ذاتي

582ر8)090ر3(مخصص عقارات مستملكة
512ر983257ر271مخصص تدني عقارات مستملكة

-373ر818ر1مخصص تدني موجودات مالية
)563ر101()453ر24(أرباح بيع ممتلكات ومعدات

)271ر072ر1()309ر244ر1(تأثير التغير في أسعار الصرف على النقد وما في حكمه
256ر482ر697101ر567ر99الربح قبل التغير في الموجودات والمطلوبات

التغير في الموجودات والمطلوبات:
)500ر280ر10()000ر254ر4(الزيادة في حسابات استثمار لدى بنوك ومؤسسات مصرفية تزيد مدة مشاركتها عن 3 أشهر

 286ر369ر46832ر875ر22النقص في ذمم البيوع المؤجلة والذمم األخرى
)200ر350ر2()331ر916(الزيادة في التمويالت

)664ر848ر82()896ر899ر24(الزيادة في موجودات إجارة منتهية بالتمليك
)275ر417ر3()684ر030ر1(الزيادة في القروض الحسنة

)800ر901()595ر781(الزيادة في الموجودات األخرى
646ر048ر86)625ر617ر71()النقص( الزيادة في الحسابات الجارية وتحت الطلب

)289ر409()407ر349(النقص في الذمم الدائنة
614ر328ر4)229ر12()النقص( الزيادة في التأمينات النقدية

)066ر265ر5(925ر918ر3الزيادة )النقص( في المطلوبات األخرى
752ر273ر17)374ر067ر77(صافي التغير في الموجودات والمطلوبات

008ر756ر323118ر500ر22صافي التدفق النقدي من عمليات التشغيل قبل الضرائب
)729ر761ر26()980ر463ر28(25الضرائب المدفوعة

279ر994ر91)657ر963ر5(صافي التدفق النقدي )المستخدم في( من عمليات التشغيل
التدفق النقدي من عمليات االستثمار

000ر250-بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية – ذاتي 
)816ر18()909ر061ر2(شراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية - ذاتي

893ر525ر43215ر593ر3بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق أصحاب حسابات االستثمار المشترك
)847ر823ر16()678ر128ر5(شراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق أصحاب حسابات االستثمار المشترك

)000ر760ر37()000ر439ر27(شراء موجودات مالية بالتكلفة المطفأة – بالصافي
-200ر064ر2بيع موجودات مالية بالتكلفة المطفأة – بالصافي

276ر421ر2957ر22بيع استثمارات في شركات حليفة
)248ر14(-شراء استثمارات في شركات حليفة

956ر929ر7346ر910ر2بيع استثمارات في العقارات
)843ر173ر8()615ر673ر16(شراء استثمارات في العقارات

839ر149ر2721ر28بيع ممتلكات ومعدات
)940ر953ر15()927ر000ر13(شراء ممتلكات ومعدات

)046ر266ر1()000ر654(شراء موجودات غير ملموسة
)776ر733ر48()196ر339ر56(صافي التدفق النقدي المستخدم في عمليات االستثمار

التدفق النقدي من عمليات التمويل
123ر736ر028166ر666ر147الزيادة في حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة

)000ر500ر22()000ر500ر22(أرباح موزعة على المساهمين
123ر236ر028144ر166ر125صافي التدفق النقدي من عمليات التمويل

626ر496ر175187ر863ر62صافي الزيادة في النقد وما في حكمه
271ر072ر3091ر244ر1تأثير تغير أسعار الصرف على النقد وما في حكمه

162ر103ر059935ر672ر123ر541النقد وما في حكمه في بداية السنة
059ر672ر123ر5431ر779ر187ر541النقد وما في حكمه في نهاية السنة

قائمة )هـ(: قائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2017

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم )1( إلى رقم )7٠( جزءًا من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها
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البيان
31 كانون األول 312016 كانون األول 2017

دينـاردينـار

576ر049ر8519ر466ر12رصيد بداية السنة

مصادر أموال الصندوق من:

351ر372ر60213ر852ر10األموال المأذون للبنك باستخدامها

393ر787ر4021ر725ر1خارج البنك

744ر159ر00415ر578ر12مجموع مصادر أموال الصندوق خالل السنة

إستخدامات أموال الصندوق على:-

855ر387ر5021ر091ر2التعليم

254ر755805ر988العالج

770ر370285ر327الزواج

652ر951ر20910ر875ر7الحسابات المكشوفة

404ر151ر8522ر325ر2سلف اجتماعية لموظفي البنك

084ر995ر2-مساهمة الصندوق في الشركة األردنية لضمان القروض

019ر577ر68818ر608ر13مجموع االستخدامات خالل السنة

851ر466ر53512ر497ر13رصيد نهاية السنة

)000ر500ر4()000ر500ر4(يطرح: مخصص تدني موجودات – ذاتي

851ر966ر5357ر997ر8رصيد نهاية السنة – بالصافي

قائمة )و(: قائمة مصادر واستخدامات أموال صندوق القرض الحسن الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2017

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم )1( إلى رقم )7٠( جزءًا من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها



إيضاحات حول القوائم 
المالية الموحدة
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1. معلومات عامة
الثاني 1978 	  بتاريخ 28 تشرين  أردنية  البنك اإلسالمي األردني “البنك” كشركة مساهمة عامة  تأسس 

بموجب أحكام قانون الشركات رقم )12( لسنة 1964 ومركزه الرئيسي في مدينة عمان.
يقوم البنك بتقديم جميع األعمال المالية والمصرفية وأعمال االستثمار الُمنظمة على غير أساس الربا 	 

المملكة وعددها 74 فرعًا و26  الشريعة اإلسالمية من خالل مركزه وفروعه داخل  وفقًا ألحكام ومبادئ 
مكتبًا مصرفيًا ومن خالل الشركات التابعة له، ويخضع البنك في أعماله ألحكام قانون البنوك النافذ.

أسهم البنك اإلسالمي األردني مدرجة في بورصة عمان – األردن.	 
تم إقرار القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس إدارة البنك في جلسته رقم )1( المنعقدة بتاريخ 7 شباط 	 

2018، وهي خاضعة لموافقة الهيئة العامة للمساهمين والبنك المركزي األردني.
تم اإلطالع ومراجعة القوائم المالية الموحدة من قبل هيئة الرقابة الشرعية للبنـــك في جلستهــــــا رقــــم 	 

)2018/1 ( المنعقدة بتاريخ 18 كانون الثاني 2018 وأصدرت تقريرها السنوي حولها.
تقيده 	  بوجوب  األساسي  ونظامه  تأسيسه  عقد  بمقتضى  األردني  اإلسالمي  البنك  اللتزام  تنفيذًا 

بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية، وتنفيذًا لما جاء في قانون البنوك، عّين البنك بقرار من الهيئة العامة 
للمساهمين هيئة رقابة شرعية من أربعة أعضاء ويكون رأيها ملزمًا للبنك، وتتولى الهيئة مراقبة أعمال 
صيغ  في  الشرعي  الرأي  وإبداء  اإلسالمية  الشريعة  ومبادئ  بأحكام  االلتزام  حيث  من  وأنشطته  البنك 

العقود الالزمة ألعمال البنك وأنشطته، وإصدار تقرير سنوي للهيئة العامة للمساهمين.

2. أهم السياسات المحاسبية
ُأسس إعداد القوائم المالية:

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

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 باستثناء الموجودات المالية بالقيمة العادلة 	 

من خالل حقوق الملكية والموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق أصحاب حسابات االستثمار 
المشترك والموجودات المالية بالتكلفة المطفأة واالستثمارات في العقارات بغرض االستخدام.

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 االستثمار المشترك.	 
التمويل 	  حسابات  في  التدني  لتغطية  االستثمار  مخاطر  مواجهة  صندوق  االعتبار  بعين  األخذ  ُيراعى 

واالستثمار الممولة من حسابات االستثمار المطلقة.
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تطبق المعايير الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسيرات التقارير 	 
المالية الدولية المنبثقة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية في حال عدم وجود معايير صادرة عن هيئة 

المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية ولحين صدور معايير إسالمية تحل محلها.
تعني حسابات االستثمار المطلقة حسابات االستثمار المشترك أينما وردت.	 

ُأسس توحيد القوائم المالية:
لة من أموال البنك الذاتية 	  تتضمن القوائم المالية الُموحدة القوائم المالية للبنك وشركاته التابعة له الُمموَّ

ومن أموال االستثمار المشترك والخاضعة لسيطرته، وتتحقق السيطرة عندما يكون للبنك القدرة على 
أنشطتها،  من  منافع  على  للحصول  وذلك  التابعة  للشركات  والتشغيلية  المالية  السياسات  التحكم في 

ويتم استبعاد الُمعامالت واألرصدة واإليرادات والمصروفات فيما بين البنك والشركات التابعة. 
السياسات 	  نفس  وباستخدام  للبنك  المالية  السنة  لنفس  التابعة  للشركات  المالية  القوائم  إعداد  يتم 

الُمحاسبية الُمتبعة في البنك.
يتم توحيد نتائج عمليات الشركات التابعة في قائمة الدخل الموحدة من تاريخ تملكها وهو التاريخ الذي يجري 	 

فيه فعليًا انتقال سيطرة البنك على الشركات التابعة، ويتم توحيد نتائج عمليات الشركات التابعة التي تم 
التخلص منها في قائمة الدخل الُموحدة حتى تاريخ التخلص وهو التاريخ الذي يفقد البنك فيه السيطرة 

على الشركة التابعة.
االستثمار 	  حسابات  قبل  من  أو  البنك  قبل  من  المملوك  غير  الجزء  ذلك  المسيطرين  غير  حقوق  تمثل 

المطلقة وذلك من حقوق الملكية في الشركات التابعة. 
في حال إعداد قوائم مالية منفصلة للبنك كمنشأة مستقلة يتم إظهار االستثمارات في الشركات التابعة 	 

بالتكلفة.
يمتلك البنك كما في 31 كانون األول 2017 الشركات التابعة التالية:	 

تاريخ
 التملك

مكان 
عملها

طبيعة
عمل 

الشركة

نسبة
الملكية 

للبنك

رأس المال 
المدفوع إسم الشركة
دينــــار

1987 عمان تعليم 4ر%99 000ر825ر12 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
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معلومات القطاعات: 
قطاع األعمال يمثل مجموعة من الموجودات والعمليات التي تشترك معًا في تقديم منتجات أو خدمات 	 

خاضعة لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات أعمال أخرى، والتي يتم قياسها وفقًا للتقارير 
التي يتم استعمالها من قبل المدير العام وصانع القرار في البنك.

القطاع الجغرافي يرتبط في تقديم منتجات أو خدمات في بيئة اقتصادية محددة خاضعة لمخاطر وعوائد 	 
تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات تعمل في بيئات اقتصادية أخرى.

ُأسس توزيع أرباح االستثمار المشتركة فيما بين أصحاب حقوق الملكية وأصحاب حسابات االستثمار المطلقة 
وأصحاب حسابات االستثمار المقيدة:

األردنـــي  – البنــوك  قانــون  من   )55( المادة  لنص  استنادا  االستثمار  مخاطر  مواجهة  صندوق  لحساب   %10
.)%10 :2016(

تم اقتطاع حصة البنك كمضارب بنسبة 3ر44% بداًل من 45% للدينار األردني و50% للعمالت األجنبية من  –
مجموع أرباح االستثمار المشترك )2016: 45% للدينار األردني، 50% للعمالت األجنبية(.

تم توزيع الرصيد الباقي على حسابات االستثمار المطلقة وأموال البنك الداخلة في االستثمار كل بنسبة  –
مشاركته، علمًا بأن أولوية توظيف األموال تعود ألصحاب حسابات االستثمار المطلقة.

بنسبة 	  كل  المستثمرين  على  وتوزع  االستثمار  أرباح  نتائج  في  المشترك  االستثمار  حسابات  تشارك 
مشاركته وشروط الحساب الموقعة بين البنك والمستثمر.

تشارك حسابات االستثمار المشترك باألرباح بناء على األسس التالية:	 
بنسبة 5٠% من المعدل السنوي لرصيد حسابات التوفير –
بنسبة 7٠% من المعدل السنوي لرصيد الحسابات الخاضعة إلشعار –
بنسبة 9٠% من أدنى رصيد لحسابات األجل –

يتحمل البنك كافة المصروفات اإلدارية باستثناء مصاريف تأمين الموجودات المؤجرة المنتهية بالتمليك 	 
يتم تحميلها على أرباح االستثمار المشترك.

بتاريخ 1 تموز 2٠17 تم تحويل عقد ادارة سندات المقارضة )المحافظ االستثمارية( من عقد المضاربة الى 	 
عقد الوكالة باالستثمار وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة الرقابة الشرعية ومجلس ادارة مصرفنا ، 

وتم تصفية حقوق والتزامات سندات المقارضة )المحافظ االستثمارية( بتاريخ 3٠ حزيران 2٠17.
الوكالة 	  حسابات  مال  رأس  من  5ر%1  من  بداًل  2ر%1  بنسبة  بأجر  وكياًل  بصفته  البنك  اجرة  اقتطاع  تم 

باالستثمار )المحافظ االستثمارية( في 31 كانون االول 2٠17، وبلغت النسبة العامة لألرباح الموزعة على 
أصحاب حسابات الوكالة باالستثمار 64ر3% في 31 كانون األول 2٠17.

المقارضة 	  أرباح سندات  بنسبة 25% في 3٠ حزيران 2٠17 من مجموع  البنك كمضارب  اقتطاع حصة  تم 
)المحافظ االستثمارية( في حين تم اقتطاع حصة البنك كمضارب بنسبة 5% في 3٠ حزيران 2٠16 و %15  
النسبة  )المحافظ االستثمارية(، وبلغت  المقارضة  أرباح سندات  كانون االول 2٠16 من مجموع  في 31 
العامة لألرباح الموزعة على أصحاب سندات المقارضة )المحافظ االستثمارية( 69ر3% في 3٠ حزيران 2٠17 

مقابل 4٠ر3%  في 3٠ حزيران 2٠16 و 62ر3%  في 31 كانون االول 2٠16.
)المحافظ االستثمارية( بعد 	  الوكالة باالستثمار/ سندات المقارضة  الربح على اصحاب حسابات  تم توزيع 

اقتطاع )أجرة البنك كوكيل / حصة البنك كمضارب(.
يتم ادارة حسابات االستثمار المقيدة بموجب عقود مضاربة.	 
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تم اقتطاع حصة البنك كمضارب بنسبة 7ر7% - 25% من أرباح حسابات االستثمار المقيدة بالدينار و %4٠ 	 
من أرباح حسابات االستثمار المقيدة بالعمالت األجنبية، كما بلغت النسبة العامة لألرباح الموزعة على 
 2٠17 األول  كانـــــون   31 فـــي  كمــــا   % 6ر٠  معدلــــــه  ما  األجنبيــة  بالعمالت  المقيدة  االستثمار  حسابات 

)2٠16: 3ر٠%(.
تم توزيع الربح بعد اقتطاع حصة البنك كمضارب على حسابات االستثمار المقيدة كل بنسبة مشاركته.	 

اإليرادات والمكاسب والمصروفات والخسائر الُمخالفة للشريعة اإلسالمية:
في 	  اإلسالمية  للشريعة  المخالفة  والخسائر  والمصروفات  والمكاسب  اإليرادات  بتسجيل  البنك  يقوم 

حساب خاص ضمن المطلوبات األخرى، ويتم اإلنفاق منه لجهات الخير وفقًا لما تقرره هيئة الرقابة الشرعية.

الزكاة:
إن مسؤولية إخراج الزكاة تقع على عاتق المساهمين وأصحاب حسابات االستثمار المطلقة، واالستثمار 	 

المخصص والمشاركين في حسابات الوكالة باالستثمار/ سندات المقارضة )المحافظ االستثمارية( في 
حال توافر شروط الوجوب.

تبلغ نسبة زكاة السهم الواحد )3ر%3( .	 

ذمم البيوع الُمؤجلة:
عقود الُمرابحة:. 1

المرابحة: هي بيع السلعة بمثل الثمن الذي اشتراها به البائع مع زيادة ربح معلوم متفق عليه، بنسبة من  –
الثمن أو بمبلغ مقطوع وهو أحد بيوع األمانة التي يعتمد فيها على بيان ثمن الشراء أو التكلفة.

أو  – ثمنها  على  محددة  بزيادة  سلعة  بالشراء(  )اآلمر  عميله  إلى  البنك  بيع  هي  بالشراء:  لآلمر  المرابحة 
تكلفتها بعد تحديد تلك الزيادة )ربح المرابحة(. ويسمى بالمرابحة المصرفية.

المعايير 	  مع  ينسجم  وبما  بالشراء  لآلمر  المرابحة  عقود  في  بالوعد  اإللزام  مبدأ  بتطبيق  البنك  يقوم 
الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية.

يتم إثبات إيرادات البيوع الُمؤجلة )التي ُيسدد ثمنها دفعة واحدة تستحق بعد الفترة المالية الحالية أو ُيسدد 	 
ثمنها على أقساط ُتدفع على فترات مالية ُمتعددة الحقة( بتوزيعها على الفترات المالية الُمستقبلية 
لفترة األجل بحيث ُيخصص لكل فترة مالية نصيبها من األرباح بغض النظر عما إذا تم التسديد نقدا أم ال.

يتم إثبات ذمم البيوع الُمؤجلة عند حدوثها بقيمتها اإلسمية ويتم قياسها في نهاية الفترة المالية على 	 
أساس صافي القيمة النقدية الُمتوقع تحقيقها.

عقود اإلستصناع:. 2
اإلستصناع: هو عقد بيع بين المستصنع )المشتري( والصانع )البائع(، بحيث يقوم الثاني- بناء على طلب  –

من األول - بصناعة سلعة موصوفة )المصنوع( أو الحصول عليها عند أجل التسليم على أن تكون مادة الصنع 
و/أو تكلفة العمل من الصانع، وذلك في مقابل الثمن الذي يتفقان عليه وعلى كيفية سداده؛ حااًل عند 

التعاقد أو مقسطًا أو مؤجاًل. 
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صانعًا،  – البنك  فيه  يكون  العميل  مع  أحدهما  منفصلين  عقدين  إبرام  عن  عبارة  هو  الموازي:  اإلستصناع 
واآلخر مع الصانع ) المقاول( يكون فيه البنك مستصنعًا ويتحقق الربح عن طريق اختالف الثمن في العقدين 

والغالب أن يكون أحدهما حااًل ) مع الصانع ( والثاني مؤجاًل ) مع العميل (.
يمكن 	  التي  اإلستصناع  المباشرة ألنشطة  غير  والتكاليف  المباشرة  التكاليف  اإلستصناع  تكاليف  تشمل 

تخصيصها على أسس موضوعية لعقود بعينها، وال يدخل في هذه التكاليف المصروفات اإلدارية والعمومية 
والتسويقية وتكاليف البحوث والتطوير.

يتم اثبات تكاليف اإلستصناع التي تحدث في الفترة المالية وكذلك تكاليف ما قبل التعاقد في حساب 	 
إستصناع تحت التنفيذ )في اإلستصناع( أو في حساب تكاليف اإلستصناع )في اإلستصناع الموازي(.

في حال عدم قيام المستصنع )المشتري( بدفع الثمن المتفق عليه بأكمله واإلتفاق على التسديد على 	 
دفعات أثناء تنفيذ العقد أو بعد إتمام تنفيذ العقد يتم إثبات أرباح مؤجلة وحسمها من رصيد حساب ذمم 
هي  اإلستصناع  إيرادات  إثبات  في  المتبعة  الطريقة  كانت  سواء  للبنك  المالي  المركز  في  اإلستصناع 
طريقة نسبة اإلتمام أو طريقة العقود التامة ويتم توزيع األرباح المؤجلة على السنوات المالية المستقبلية 

بحيث يخصص لكل سنة مالية نصيبها من األرباح بغض النظر عما إذا تم التسديد نقدًا أم ال.
تظهر عقود اإلستصناع بقيمة المبالغ المدفوعة من قبل البنك منذ نشوء التعاقد، وتظهر عقود اإلستصناع 	 

الموازي بصافي القيمة التعاقدية، ويؤخذ أي تدني في القيمة عن القيمة النقدية المتوقع تحقيقها إلى 
قائمة الدخل الموحدة.

يتم إثبات أي تكاليف إضافية يدفعها البنك في عقود اإلستصناع الموازي نتيجة اإلخالل بشروط اإللتزامات 	 
التعاقدية كخسائر في قائمة الدخل الموحدة وال تدخل في قياس حساب تكاليف اإلستصناع.

المتوقع 	  النقدية  بالقيمة  الموجودات  يتم قياس هذه  كان  بالمصنوع ألي سبب  البنك  إحتفاظ  حال  في 
تحقيقها أو بالتكلفة أيهما أقل ويتم إثبات الفرق إن وجد كخسارة في قائمة الدخل الموحدة في الفترة 

المالية التي تحققت فيها.

موجودات ُمتاحة للبيع اآلجل:
هي الموجودات التي يقوم البنك باقتنائها بهدف بيعها بيعًا آجاًل )بالتقسيط(، ويسمى بيع تلك الموجودات 	 

ببيع المساومة مع التقسيط، وذلك لتمييزها عن بيع المرابحة لآلمر بالشراء. 
يتم إثبات الموجودات الُمتاحة للبيع اآلجل عند التعاقد بالتكلفة ويتم قياسها على أساس التكلفة )قيمة 	 

الشراء وأية مصروفات ُمباشرة ُمتعلقة باالقتناء(.
التغّير 	  العادلة وُيقاس مبلغ  المالية بقيمتها  الفترة  للبيع اآلجل في نهاية  الُمتاحة  الموجودات  يتم تقييم 

الناتج عن التقييم - إن ُوجد - على أساس الفرق بين القيمة الدفترية ُمقارنة بالقيمة العادلة ويتم إثبات 
األرباح )الخسائر( غير الُمحققة في حساب احتياطي القيمة العادلة.

يتم إثبات األرباح في عمليات البيع اآلجل وفقًا لمبدأ االستحقاق ُموزعة على الفترات المالية لمدة العقد 	 
وُتسجل أرباح السنوات القادمة في حساب إيرادات البيوع الُمؤجلة.

يتم تسجيل ذمم البيع اآلجل عند التعاقد بقيمتها اإلسمية )الُمتعاقد عليها(.	 
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التمويل بالُمشاركة:
هو تقديم البنك والعميل المال بنسب متساوية أو متفاوتة من أجل إنشاء مشروع جديد أو المساهمة 	 

متناقصة  أو  ثابتة  بصفة  المال  رأس  في  حصة  متملكًا  منهما  واحد  كل  يصبح  بحيث  قائم،  مشروع  في 
ومستحقة لنصيبه من األرباح. وتقسم الخسارة على قدر حصة كل شريك في رأس المال وال يصح اشتراط 

خالف ذلك. وتقسم المشاركة إلى المشاركة الثابتة والمشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك.
أو وضعها في حساب 	  المدير  للشريك  تسليمها  عند  الُمشاركة  مال  رأس  البنك في  حصة  تسجيل  يتم 

إذا كان عينًا، وإذا نتج عن تقييم  العادلة  بالقيمة  أو  المدفوع نقدًا  المبلغ  الُمشاركة ويتم قياسها بقيمة 
ه يعترف به ربحًا أو خسارة. العين عند التعاقد فرق بين القيمة العادلة والقيمة الدفترية فإنَّ

يتم قياس حصة البنك في رأس مال الُمشاركة الثابتة في نهاية الفترة المالية بالقيمة التاريخية وفي حالة 	 
الُمشاركة الُمتناقصة يتم قياس رأس المال في نهاية الفترة المالية بالقيمة التاريخية محسومًا منها القيمة 
التي يتفق عليها ويثبت الفرق بين القيمتين ربحًا أو خسارة في  العادلة  بالقيمة  المباعة  التاريخية للحصة 

قائمة الدخل الموحدة.
يتم تسجيل نصيب البنك في أرباح أو خسائر عمليات التمويل بالُمشاركة التي تنشأ وتنتهي خالل الفترة 	 

ه يتم تسجيل نصيب البنك  ا في حالة استمرار الُمشاركة ألكثر من فترة مالية، فإنَّ المالية بعد التصفية، أمَّ
في األرباح عند تحققها بالتحاسب التام عليها أو على أي جزء منها بين البنك والشريك في الفترة المالية 
ا نصيبه في الخسائر لفترة مالية فيتم إثباتها في  التي حدثت بها وذلك في حدود األرباح التي ُتوزع، أمَّ

دفاتره في تلك الفترة وذلك في حدود الخسائر التي يخفض بها نصيب البنك في رأس مال الُمشاركة.
في حالة وقوع خسائر بسبب تعدي المشارك أو تقصيره يتحملها المشارك ويتم إثباتها ذممًا عليه.	 
يتم في نهاية الفترة المالية تسجيل موجودات التمويل بالتكلفة أو بالقيمة النقدية الُمتوقع تحقيقها أيهما 	 

أقل وُيثبت الفرق كُمخصص تدني تمويالت.
يتم تعليق إيرادات البيوع الُمؤجلة غير العاملة الممنوحة للعمالء وفقًا لتعليمات البنك المركزي األردني.	 
عدم 	  حال  في  الُمطلقة  االستثمار  حسابات  من  الُممولة  والتمويالت  الُمؤجلة  البيوع  ذمم  شطب  يتم 

ما  )باستثناء  االستثمار  مخاطر  ُمواجهة  على حساب صندوق  بقيدها  لتحصيلها  الُمتخذة  اإلجراءات  جدوى 
يتم منحه/ تمويله ومن ثم شطبه من ذمم البيوع الُمؤجلة والتمويالت في نفس السنة حيث يتم قيده 
في قائمة الدخل / على حساب أرباح االستثمار( وُيضاف المحصل من الذمم/ التمويالت التي تم شطبها 
سابقًا إلى حساب صندوق ُمواجهة مخاطر االستثمار )باستثناء ما تم قيده في قائمة الدخل / إلى حساب 
البيوع الُمؤجلة والتمويالت الُممولة من أموال البنك الذاتية والُمعّد  ا بخصوص ذمم  أرباح االستثمار(، أمَّ
لها ُمخصص تدني فيتم شطبها في حال عدم جدوى اإلجراءات الُمتخذة لتحصيلها بتنزيلها من الُمخصص 
ويتم تحويل أي فائض في الُمخصص اإلجمالي– إن ُوجد – إلى قائمة الدخل الموحدة وُيضاف المحصل من 

الذمم/ التمويالت السابق شطبها إلى اإليرادات. 
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موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل:
هي الموجودات المالية التي قام البنك بشرائها بغرض بيعها في المستقبل القريب وتحقيق األرباح من 	 

تقلبات األسعار السوقية قصيرة األجل أو هامش أرباح المتاجرة.
يتم إثبات هذه الموجودات بالقيمة العادلة عند الشراء )تقيد مصاريف االقتناء على قائمة الدخل الموحدة 	 

الدخل  قائمة  في  العادلة  القيمة  في  التغير  ويظهر  العادلة،  بالقيمة  الحقًا  تقييمها  ويعاد  الشراء(  عند 
الموحدة بما فيها التغير في القيمة العادلة الناتج عن فروقات تحويل بنود الموجودات غير النقدية بالعمالت 
األجنبية، وفي حال بيع هذه الموجودات أو جزء منها يتم أخذ األرباح أو الخسائر الناتجة عن ذلك في قائمة 

الدخل الموحدة. يتم أخذ األرباح الموزعة أو المتحققة في قائمة الدخل الموحدة. 

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية- ذاتي:
تمثل هذه الموجودات االستثمارات 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 الحقًا 	 

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

األرباح 	  ذلك في  عن  الناتجة  الخسائر  أو  األرباح  فيتم تسجيل  منها  جزء  أو  الموجودات  بيع هذه  حال  في 
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.

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

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 االستثمار المشترك:
تمثل هذه الموجودات االستثمارات في أدوات الملكية والممولة من حسابات االستثمار المشترك وذلك 	 

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

بالقيمة العادلة، ويظهر التغير في القيمة العادلة ضمن بند احتياطي القيمة العادلة ضمن حقوق أصحاب 
حسابات االستثمار المشترك.
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في حال بيع هذه الموجودات أو جزء منها أو حصول تدني في قيمتها فيتم تسجيل األرباح أو الخسائر 	 
الناتجة عن ذلك في قائمة الدخل الموحدة بما في ذلك المبالغ المقيدة سابقًا في حقوق أصحاب حسابات 

االستثمار المشترك.
يمكن استرجاع خسارة التدني التي تم تسجيلها سابقًا في قائمة الدخل الموحدة إذا ما تبين بموضوعية 	 

أن الزيادة في القيمة العادلة قد حدثت في فترة الحقة لتسجيل خسائر التدني من خالل احتياطي القيمة 
العادلة الظاهر ضمن حسابات االستثمار 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 احتياطي 	 
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 بالتكلفة المطفأة:
الموجودات قد 	  أاّل تكون هذه  التعاقدي شريطة  الريع  المستثمرة على أساس  المالية  الموجودات  هي 

حيزت لغرض المتاجرة ، أو مسجلة “بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الموحدة “، 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 الموحدة.
في حال وجود تدني في قيمة هذه الموجودات المالية والذي قد يؤدي إلى عدم إمكانية استرداد اصل 	 

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

االستثمار المشترك(.

استثمارات 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 2٠% إلى 5٠% من 
حقوق التصويت.

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

بالقيمة العادلة.
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اإلجارة واإلجارة الُمنتهية بالتمليك:
اإلجارة هي تمليك منفعة بعوض وتقسم إلى:

اإلجارة التشغيلية: وهي عقود اإلجارة التي ال تنتهي بتملك المستأجر الموجودات المؤجرة. –
اإلجارة المنتهية بالتمليك: وهي اإلجارة التي تنتهي بتملك المستأجر الموجودات المؤجرة وتأخذ عدة صور  –

حسبما ورد في معيار اإلجارة واإلجارة المنتهية بالتمليك الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات 
المالية اإلسالمية.

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

قيمتها 	  عن صافي  اإلجارة  بغرض  الُمقتناه  الموجودات  من  أي  من  استرداده  الُممكن  المبلغ  يقل  عندما 
ه يتم تخفيض قيمتها إلى القيمة التي ُيمكن استردادها وُتسجل قيمة التدني في قائمة  الدفترية فإنَّ

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.	 

استثمارات في العقارات:
هي اقتناء عقارات أو أراٍض أو جزءًا منها بغرض الحصول على إيراد دوري أو االحتفاظ بها لغرض توقع زيادة 	 

في قيمتها المستقبلية أو لالثنتين معًا.
القيمة 	  لنموذج  أو  التكلفة  لنموذج  وفقًا  االستخدام”  “بغرض  العقارات  في  االستثمارات  تسجيل  يتم 

العادلة.
يتم تسجيل االستثمارات في العقارات “بغرض االستخدام” وفقًا لنموذج التكلفة بالكلفة ناقصًا االستهالك 	 

المتراكم ومخصص التدني إن وجد، أما وفقًا لنموذج القيمة العادلة يتم قياس هذه االستثمارات بالقيمة 
العادلة، ويتم تسجيل الزيادة في القيمة في احتياطي القيمة العادلة.

يتم تسجيل الخسائر غير المحققة الناتجة عن تقييم االستثمارات في العقارات وفقًا لنموذج القيمة العادلة 	 
في بند احتياطي القيمة العادلة، وذلك إلى الحد الذي يسمح به رصيد ذلك االحتياطي، وفي حال تجاوزت 
الخسائر غير المحققة رصيد هذا االحتياطي يتم إثبات ما زاد عن رصيد االحتياطي في قائمة الدخل تحت 

بند أرباح )خسائر( غير محققة من تقييم االستثمارات في العقارات.
متحققة( 	  )غير  تقييم  أرباح  وحدثت  مالية سابقة  فترة  إثباتها في  تم  محققة  غير  خسائر  وجود  حال  في 

في فترة مالية الحقة فإن هذه األرباح يتم تسجيلها في قائمة الدخل إلى الحد الذي يساوي الخسائر غير 
المحققة التي تم تسجيلها في الفترات السابقة في قائمة الدخل وأي فائض في هذه األرباح يتم إضافته 

إلى احتياطي القيمة العادلة.
يتم قياس األرباح )الخسائر( المحققة من عملية بيع أي من االستثمارات في العقارات على أساس الفرق 	 

بين القيمة الدفترية وصافي المبلغ المتحصل من عملية البيع ويتم إثبات الناتج باإلضافة إلى حصة هذا 
االستثمار السابقة في احتياطي القيمة العادلة – إن وجد – في قائمة الدخل الموحدة.

إذا تم استخدام نموذج التكلفة أو نموذج القيمة العادلة فإنه يتم تطبيق النموذج على جميع االستثمارات 	 
في العقارات.

يتم تسجيل االستثمارات في العقارات “بغرض البيع” بالقيمة الدفترية أو بالقيمة العادلة مطروحًا منها 	 
تكاليف البيع أيهما أقل، وال يتم استهالكها، ويتم إدراج الفروقات في قائمة الدخل الموحدة.
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تاريخ 	  بيعها خالل 12 شهر من  المتوقع  كان من  إذا  البيع  بغرض  العقارات  يتم تصنيف االستثمارات في 
اقتنائها، وإذا لم يتم بيعها خالل المدة المذكورة يتم إعادة تصنيفها حسبما ورد أعاله.

يقوم البنك بتسجيل جميع االستثمارات في العقارات “بغرض االستخدام” وفقًا لنموذج القيمة العادلة.	 

صندوق ُمواجهة مخاطر االستثمار الُمشترك:
يقتطع البنك ما ال يقل عن )1٠%( من صافي أرباح االستثمار الُمشترك الُمتحققة على ُمختلف العمليات 	 

الجارية خالل الفترة، وتزداد النسبة بناء على تعليمات من البنك المركزي األردني ويسري مفعول النسبة 
لة بعد زيادتها في السنة المالية الالحقة للسنة التي تقرر فيها هذا التعديل. الُمعدَّ

جميع 	  تغطية  بعد  وذلك  الزكاة  صندوق  إلى  الُمشترك  االستثمار  مخاطر  مواجهة  صندوق  رصيد  يؤول 
ليس  ه  أنَّ منه،  يستخلص  الذي  األمر  إطفائها،  أو  لتغطيتها  الصندوق  أسس  التي  والخسائر  المصروفات 
الُمتجمعة في صندوق ُمواجهة  الُمقررة  الُمقتطعة بالنسبة  المبالغ  البنك أي حق في  للُمستثمرين في 
مخاطر االستثمار، وإنما هي مبالغ ُمخصصة لتغطية الخسائر التي تتعرض لها عمليات االستثمار الُمشترك.

إذا حصلت خسائر في بعض عمليات االستثمار الُمشترك التي بدأت وتمت في سنة ُمعينة، فُتغطى هذه 	 
الخسائر من األرباح التي حققتها عمليات االستثمار الُمشترك األخرى التي بدأت وتمت في السنة ذاتها 

وإذا كانت الخسائر أكثر من األرباح في السنة ذاتها، فُتغطى من صندوق ُمواجهة مخاطر االستثمار.
ن في النتيجة وفي سنة ُمعينة 	  ا إذا بدأت عمليات استثمار ُمشترك واستمرت في سنوات سابقة، وتبيَّ أمَّ

أنَّ تلك العمليات االستثمارية كانت من حيث النتيجة عمليات خاسرة، فُتغطى خسارتها من صندوق ُمواجهة 
مخاطر االستثمار.

القيمة العادلة للموجودات المالية:
أسواق 	  الموحدة في  المالية  القوائم  تاريخ  المطلوبات( في  بيع   / الموجودات  )شراء  اإلغالق  أسعار  إنَّ 

نشطة ُتمثل القيمة العادلة لألدوات المالية التي لها أسعار سوقية وفي حال عدم توفر أسعار معلنة أو 
عدم وجود تداول نشط لبعض األدوات المالية أو عدم نشاط السوق فيتم تقدير قيمتها العادلة بُمقارنتها 

بالقيمة السوقية الحالية ألداة مالية ُمشابهة لها إلى حد كبير.
في حال وجود أدوات مالية يتعذر قياس قيمتها العادلة بشكل يعتمد عليه فيتم إظهارها بالتكلفة بعد 	 

تنزيل أي تدني في قيمتها.

التدني في قيمة الموجودات المالية: 
يقوم البنك بمراجعة القيم المثبتة في السجالت للموجودات المالية في تاريخ القوائم المالية الموحدة 	 

لتحديد فيما إذا كانت هنالك مؤشرات تدل على تدني في قيمتها إفراديًا أو على شكل مجموعة، وفي 
حالة وجود مثل هذه المؤشرات فإنه يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد من أجل تحديد خسارة التدني.
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القيمة العادلة للموجودات غير المالية التي تظهر بالقيمة العادلة:
الموجودات( 	  )حال توفر أسواق نشطة لهذه  الموحدة  المالية  القوائم  تاريخ  السوقية في  ُتمثل األسعار 

للموجودات غير المالية التي تظهر بالقيمة العادلة. وفي حال عدم توفر مثل هذه األسواق فيتم تقييمها 
ُمرخصة  خبرة  بيوت   )3( لتقييمات  الحسابي  الُمتوسط  أخذ  خالل  من  الموحدة  المالية  القوائم  تاريخ  في 

وُمعتمدة.

االستهالك:
أ - استهالك الموجودات الُمتاحة لالستثمار:

هذه 	  استثمار  في  البنك  ينتهجها  التي  للسياسة  وفقًا  لالستثمار  الُمتاحة  الموجودات  استهالك  يتم 
الموجودات، ويتم استهالك هذه الموجودات وفقا لعمرها اإلنتاجي بطريقة القسط الثابت.

ب- الممتلكات والمعدات:
تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة بعد تنزيل االستهالك الُمتراكم وأي تدني في قيمتها، ويتم استهالك 	 

الممتلكات والمعدات )باستثناء األراضي( عندما تكون جاهزة لالستخدام بطريقة القسط الثابت على مدى 
العمر اإلنتاجي الُمتوقع لها:

نسبة االستهالكالبيان

2%مباني

5%- 20%معدات وأجهزة وأثاث

15%وسائط نقل

35%أجهزة الحاسب االلي

تتم ُمراجعة العمر اإلنتاجي للممتلكات والمعدات في نهاية كل سنة، فإذا كانت توقعات العمر اإلنتاجي 	 
باعتباره تغّير في  الالحقة  التقدير للسنوات  التغّير في  ة سابقًا يتم تسجيل  الُمعدَّ التقديرات  تختلف عن 

التقديرات. 
تتم مراجعة القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات ألغراض التدني عند وجود أحداث أو أية مؤشرات على 	 

أن القيمة الدفترية ال يمكن استردادها.
ه يتم تخفيض 	  عندما يقل المبلغ الُممكن استرداده من الممتلكات والمعدات عن صافي قيمتها الدفترية فإنَّ

قيمتها إلى القيمة الُممكن استردادها وُتسجل قيمة التدني في قائمة الدخل الموحدة.

الموجودات غير الملموسة:
يتم تصنيف الموجودات غير الملموسة على أساس تقدير عمرها الزمني لفترة ُمحددة أو لفترة غير ُمحددة. 	 

ويتم إطفاء الموجودات غير الملموسة التي لها عمر زمني ُمحدد خالل هذا العمر ويتم قيد اإلطفاء في 
ا الموجودات غير الملموسة التي عمرها الزمني غير ُمحدد فيتم ُمراجعة التدني  قائمة الدخل الموحدة. أمَّ
الدخل  قائمة  في  قيمتها  في  تدني  أي  تسجيل  ويتم  الموحدة  المالية  القوائم  تاريخ  في  قيمتها  في 

الموحدة.
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ال يتم رسملة الموجودات غير الملموسة الناتجة عن أعمال البنك ويتم تسجيلها في قائمة الدخل الموحدة 	 
في نفس السنة.

يتم ُمراجعة أية ُمؤشرات على تدني قيمة الموجودات غير الملموسة في تاريخ القوائم المالية الموحدة. 	 
ة تعديالت على الفترات الالحقة. كذلك يتم ُمراجعة العمر الزمني لتلك الموجودات ويتم إجراء أيَّ

نسبة اإلطفاءالبيان

50%برامج الحاسوب

الموجودات التي آلت ملكيتها للبنك وفاًء لديون ُمستحقة:
الموحدة ضمن 	  المالي  المركز  بقائمة  لديون مستحقة  وفاء  للبنك  ملكيتها  آلت  التي  الموجودات  تظهر 

االستثمارات في العقارات وذلك بالقيمة العادلة.

الُمخصصات:
يتم االعتراف بالُمخصصات عندما يكون على البنك التزامات في تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة ناشئة 	 

عن أحداث سابقة وأنَّ تسديد االلتزامات ُمحتمل وُيمكن قياس قيمتها بشكل يعتمد عليه.
ُمخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين. 1

يتم احتساب مخصص تعويض نهاية الخدمة وفق أحكام قانون العمل وتعليمات البنك الداخلية. 	 
مخصص إجازات الموظفين. 2

يتم احتساب مخصص إجازات الموظفين وفقًا لتعليمات البنك الداخلية ويتم تحويل المبالغ لهذا المخصص 	 
طبقًا لمبدأ االستحقاق.

ضريبة الدخل:
تمثل مصروفات الضرائب مبالغ الضرائب المستحقة والضرائب المؤجلة.	 
الخاضعة 	  األرباح  وتختلف  للضريبة،  الخاضعة  األرباح  أساس  على  الُمستحقة  الضرائب  مصروفات  ُتحسب 

غير خاضعة  إيرادات  الُمعلنة تشمل  األرباح  الموحدة ألنَّ  المالية  القوائم  الُمعلنة في  األرباح  للضريبة عن 
للضريبة أو مصروفات غير قابلة للتـنزيل في السنة المالية وإنما في سنوات الحقة أو الخسائر الُمتراكمة 

المقبولة ضريبيًا أو بنود ليست خاضعة أو مقبولة التنزيل ألغراض ضريبية.
قام البنك بأخذ مخصص لضريبة الدخل وفقًا لقانون ضريبة الدخل رقم )34( لسنة 2٠14، ومعيار المحاسبة 	 

الدولي رقم )12( الذي يقضي االعتراف بالضرائب المؤجلة والناجمة عن الفروقات الزمنية الحتياطي القيمة 
العادلة، ونتيجة لذلك قد يترتب على البنك مطلوبات ضريبية مؤجلة.

بين 	  المؤقتة  الزمنية  الفروقات  نتيجة  استردادها  او  دفعها  المتوقع  الضرائب  هي  المؤجلة  الضرائب  إن 
قيمة الموجودات او المطلوبات في القوائم المالية الموحدة والقيمة التي يتم احتساب الربح الضريبي 
على اساسها.  يتم احتساب الضرائب المؤجلة باستخدام طريقة االلتزام بقائمة المركز المالي وتحتسب 
تحقيق  او  الضريبي  االلتزام  تسوية  عند  تطبيقها  يتوقع  التي  الضريبية  للنسب  وفقًا  المؤجلة  الضرائب 

الموجودات الضريبية المؤجلة.
يتم مراجعة رصيد الموجودات الضريبية المؤجلة في تاريخ القوائم المالية الموحدة ويتم تخفيضها في حالة 	 

توقع عدم امكانية االستفادة من تلك الموجودات الضريبية جزئيا او كليا.
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تكاليف اصدار أو شراء أسهم البنك :
يتم قيد أي تكاليف ناتجة عن اصدار أو شراء أسهم البنك على األرباح المدورة )بالصافي بعد األثر الضريبي 	 

لهذه التكاليف إن وجد(. واذا لم تستكمل عملية اإلصدار أو الشراء فيتم قيد هذه التكاليف كمصروفات 
في قائمة الدخل الموحدة. 

حسابات ُمدارة لصالح العمالء:
البنك، ويتم إظهار رسوم 	  ُتعتبر من موجودات  العمالء وال  نيابة عن  البنك  ُيديرها  التي  الحسابات  ُتمثل 

وعموالت إدارة تلك الحسابات في قائمة الدخل الموحدة.

التقاص:
المركز 	  قائمة  الصافي في  المبلغ  وإظهار  المالية  والمطلوبات  المالية  الموجودات  بين  تقاص  إجراء  يتم 

أساس  على  تسويتها  يتم  عندما  وكذلك  الُملزمة  القانونية  الحقوق  تتوفر  عندما  الموحدة فقط  المالي 
التقاص أو يكون تحقق الموجودات وتسوية المطلوبات في نفس الوقت.

تحقق اإليرادات واالعتراف بالمصروفات:
يتم تحقق اإليرادات واالعتراف بالمصروفات على أساس االستحقاق باستثناء ارباح استثمار البيوع الُمؤجلة 	 

والتمويالت غير العاملة التي ال يتم االعتراف بها كأرباح استثمار ويتم تسجيلها في حساب أرباح االستثمار 
المعلقة.

يتم تسجيل العموالت كإيرادات عند تقديم الخدمات الُمتعلقة بها، ويتم االعتراف بأرباح أسهم الشركات 	 
عند تحققها )إقرارها من الهيئة العامة للُمساهمين(.

تاريخ االعتراف بالموجودات المالية:
يتم االعتراف بشراء وبيع الموجودات المالية في تاريخ الُمتاجرة )تاريخ التزام البنك ببيع أو شراء الموجودات 	 

المالية(.

العمالت األجنبية:
يتم تسجيل الُمعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية خالل السنة بأسعار الصرف السائدة في تاريخ إجراء 	 

الُمعامالت )التقابض(.
يتم تحويل أرصدة الموجودات المالية والمطلوبات المالية بأسعار العمالت األجنبية الوسطية السائدة في 	 

تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة والُمعلنة من البنك المركزي األردني.
يتم تحويل الموجودات غير المالية والمطلوبات غير المالية بالعمالت األجنبية والظاهرة بالقيمة العادلة في 	 

تاريخ تحديد قيمتها العادلة.
يتم تسجيل األرباح والخسائر الناتجة عن تحويل العمالت األجنبية في قائمة الدخل الموحدة.	 
يتم تسجيل فروقات التحويل لبنود الموجودات والمطلوبات بالعمالت األجنبية غير النقدية )مثل األسهم( 	 

ضمن احتياطي القيمة العادلة.
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النقد وما في حكمه:
بنوك 	  لدى  واألرصدة  النقد  وتتضمن:  أشهر،  ثالثة  مدة  خالل  تستحق  التي  النقدية  واألرصدة  النقد  هو 

مركزية واألرصدة لدى البنوك والمؤسسات المصرفية، وتنزل ودائع البنوك والمؤسسات المصرفية التي 
دة السحب. تستحق خالل مدة ثالثة أشهر واألرصدة ُمقيَّ

3. استخدام التقديرات
إن إعداد القوائم المالية الموحدة وتطبيق السياسات المحاسبية يتطلب من ادارة البنك القيام بتقديرات 	 

واجتهادات تؤثر في مبالغ الموجودات والمطلوبات المالية واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة، كما ان هذه 
التقديرات واالجتهادات تؤثر في اإليرادات والمصاريف والمخصصات، وكذلك التغيرات في القيمة العادلة 
التي تظهر ضمن كل من حقوق الملكية وحقوق أصحاب حسابات اإلستثمار المطلقة. وبشكل خاص يتطلب 
ان  وأوقاتها.  المستقبلية  النقدية  التدفقات  مبالغ  لتقدير  هامة  واجتهادات  أحكام  اصدار  البنك  ادارة  من 
التقديرات المذكورة مبنية بالضرورة على فرضيات وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم 
التيقن وان النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغيرات الناجمة عن أوضاع وظروف تلك 

التقديرات في المستقبل.

إننا نعتقد بأن تقديراتنا ضمن القوائم المالية الموحدة معقولة وهي مفصلة على النحو التالي: 
حسابات 	  أرباح  صافي  من   %10 نسبته  ما  باقتطاع  البنك  يقوم  والتمويالت:  البيوع  ذمم  تدني  مخصص 

االستثمار المشترك ويتم تحويلها لصندوق مواجهة مخاطر االستثمار وفقًا لنص المادة )55( من قانون 
البنوك، ومن ثم تتم مقارنتها بالمخصص الخاص لهذه الذمم والتمويالت ضمن األسس الموضوعة من 

قبل البنك المركزي األردني.
مخصص ضريبة الدخل: يتم تحميل السنة المالية بما يخصها من نفقة ضريبة الدخل وفقًا لألنظمة والقوانين 	 

والمعايير المحاسبية ويتم احتساب واثبات الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة ومخصص الضريبة 
الالزم.

تقوم اإلدارة بمراجعة دورية للموجودات المالية التي تظهر بالتكلفة لتقدير أي تدني في قيمتها ويتم قيد 	 
التدني وفقًا للجهة الممولة لتلك االستثمارات.
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4. نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

البيان
31 كانون األول 312016 كانون األول 2017

دينــــاردينــــار

742ر387ر532120ر043ر136نقد في الخزينة

أرصدة لدى البنك المركزي األردني:

888ر292ر150724ر127ر751حسابات جارية

540ر089ر268246ر496ر251االحتياطي النقدي اإللزامي

428ر382ر418970ر623ر002ر1مجموع أرصدة لدى البنك المركزي األردني

170ر770ر090ر9501ر666ر138ر1المجموع

ال 	  البنك  فان  التأسيس  وعقد  األساسي  والنظام  السمحة  االسالمية  الشريعة  ومبادئ  ألحكام  وفقًا 
يتقاضى أي  فوائد على األرصدة والحسابات الجارية  لدى البنك المركزي األردني.

تم تنزيل مبلغ 369ر530ر24 دينار و 481ر777ر46 دينار كما في 31 كانون األول 2017 و31 كانون األول 2016 	 
على التوالي والذي يمثل أرصدة نقدية لحسابات مدارة لصالح الغير.

ال يوجد أي مبالغ تستحق خالل فترة تزيد عن ثالثة شهور كما في 31 كانون األول 2017 و31 كانون األول 	 
.2016

ال يوجد أي مبالغ مقيدة السحب باستثناء االحتياطي النقدي اإللزامي كما في 31 كانون األول 2017 و31 	 
كانون األول 2016.

5. أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفيه
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

البيان

بنوك ومؤسسات مصرفيه 
محلية

بنوك ومؤسسات مصرفيه 
المجموعخارجية

31 كانون 
األول
2017

31 كانون 
األول
2016

31 كانون 
األول
2017

31 كانون 
األول 
2016

31 كانون 
األول
2017

31 كانون 
األول 
2016

دينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــار

947ر762ر49830ر950ر38740ر761ر93830ر948ر56040ر5601ر1حسابات جارية وتحت الطلب

حسابات استثمار مطلقة تستحق 
خالل 3 اشهر أو أقل

984ر950ر13510ر174ر98413ر950ر13510ر174ر13--

931ر713ر63341ر124ر37154ر712ر07341ر123ر56054ر5601ر1المجموع
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ال 	  البنك  فان  التأسيس  وعقد  األساسي  والنظام  السمحة  اإلسالمية  الشريعة  ومبادئ  ألحكام  وفقًا 
يتقاضى أي فوائد على األرصدة والحسابات الجارية لدى البنوك والمؤسسات المصرفية المحلية والخارجية.

ال يوجد أي مبالغ مقيدة السحب لدى البنوك والمؤسسات المصرفية المحلية والخارجية كما في 31 كانون 	 
األول 2017 و31 كانون األول 2016.

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

البيان

بنوك ومؤسسات مصرفيه خارجية

31 كانون األول  312016 كانون األول 2017

دينـــاردينـــار

-000ر254ر4من )9-12( شهر

000ر725ر00017ر725ر17أكثر من سنة

000ر725ر00017ر979ر21المجموع

ال يوجد أي مبالغ مقيدة السحب لدى البنوك والمؤسسات المصرفية الخارجية كما في 31 كانون األول 	 
2017 و31 كانون األول 2016.
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ي

صاف
ى - بال

م األخر
م البيوع المؤجلة والذم

7. ذم
ي:

ي كما يل
ه

هذا البند 
صيل 

إن تفا

البيان

شتركة
الم

الذاتية
المجموع

31 كانون األول  2017
31 كانون األول  2016

31 كانون األول  2017
31 كانون األول  2016

31 كانون األول  2017
31 كانون األول  2016

دينــــــار
دينــــــار

دينــــــار
دينــــــار

دينــــــار
دينــــــار

األفراد )التجزئة(: 
 

 
شراء 

آلمر بال
المرابحة ل

824ر556ر709
090ر205ر699

-
-

824ر556ر709
090ر205ر699

البيع اآلجل 
695ر814ر5

360ر088ر4
-

-
695ر814ر5

360ر088ر4
صوفة بالذمة

إجارة مو
486ر330ر3

205ر451ر2
-

-
486ر330ر3

205ر451ر2
ك

م إجارة منتهية بالتملي
ذم

190ر313ر4
106ر301ر3

-
-

190ر313ر4
106ر301ر3

الء
م عم

ذم
198ر794ر3

725ر771ر2
391ر513ر4

926ر525ر5
589ر307ر8

651ر297ر8
ت العقارية 

ال
التموي

883ر32٠ر478
121ر239ر459

٠٠٠ر2٠٠
٠٠٠ر25٠

883ر52٠ر478
121ر489ر459

ى: 
ت الكبر

شركا
ال

ت الدولية 
المرابحا

372ر801ر24
110ر123ر23

-
-

372ر801ر24
110ر123ر23

صناع
ست

اإل
974ر542ر7

797ر783ر3
-

-
974ر542ر7

797ر783ر3
شراء

آلمر بال
المرابحة ل

885ر215ر366
805ر109ر352

-
-

885ر215ر366
805ر109ر352

طة:
س

صغيرة ومتو
ت 

سا
س

مؤ
شراء 

آلمر بال
المرابحة ل

645ر330ر149
821ر004ر150

-
-

645ر330ر149
821ر004ر150

الء
م عم

ذم
-

-
687ر780ر1

286ر043ر2
687ر780ر1

286ر043ر2
طاع العام 

الحكومة والق
٠66ر885ر558

9٠7ر٠67ر639
92٠ر146

٠18ر361
986ر٠31ر559

925ر428ر639
المجموع

218ر906ر311ر2
047ر146ر339ر2

ر6 998ر640
230ر180ر8

216ر547ر318ر2
277ر326ر347ر2

ت المؤجلة *
ينزل: اإليرادا

)776ر119ر209(
)309ر888ر218(

)000ر20(
)000ر30(

)776ر139ر209(
)309ر918ر218(

ت المعلقة **
ينزل: اإليرادا

)334ر702ر11(
)110ر601ر10(

-
-

)334ر702ر11(
)110ر601ر10(

ي 
ص التدن

ص
ينزل: مخ

)305ر451ر75(
)349ر668ر72(

)760ر640(
)000ر650(

)065ر092ر76(
)349ر318ر73(

م البيوع المؤجلة 
ي ذم

صاف
ى

م األخر
والذم

803ر632ر015ر2
279ر988ر036ر2

238ر980ر5
230ر500ر7

041ر613ر021ر2
509ر488ر044ر2

صوفة بالذمة المؤجلة.
صناع واإلجارة المو

ست
شراء والبيع اآلجل واإل

آلمر بال
ت المرابحة ل

ال من إيرادا
ت المؤجلة ك

ضمن اإليرادا
*  تت

صوفة بالذمة المعلقة.
صناع واإلجارة المو

ست
شراء والبيع اآلجل واإل

آلمر بال
ت المرابحة ل

ال من إيرادا
ت المعلقة ك

ضمن اإليرادا
**  تت
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ي
صاف

ى - بال
م األخر

م البيوع المؤجلة والذم
7. ذم

ي:
ي كما يل

ه
هذا البند 

صيل 
إن تفا

البيان

شتركة
الم

الذاتية
المجموع

31 كانون األول  2017
31 كانون األول  2016

31 كانون األول  2017
31 كانون األول  2016

31 كانون األول  2017
31 كانون األول  2016

دينــــــار
دينــــــار

دينــــــار
دينــــــار

دينــــــار
دينــــــار

األفراد )التجزئة(: 
 

 
شراء 

آلمر بال
المرابحة ل

824ر556ر709
090ر205ر699

-
-

824ر556ر709
090ر205ر699

البيع اآلجل 
695ر814ر5

360ر088ر4
-

-
695ر814ر5

360ر088ر4
صوفة بالذمة

إجارة مو
486ر330ر3

205ر451ر2
-

-
486ر330ر3

205ر451ر2
ك

م إجارة منتهية بالتملي
ذم

190ر313ر4
106ر301ر3

-
-

190ر313ر4
106ر301ر3

الء
م عم

ذم
198ر794ر3

725ر771ر2
391ر513ر4

926ر525ر5
589ر307ر8

651ر297ر8
ت العقارية 

ال
التموي

883ر32٠ر478
121ر239ر459

٠٠٠ر2٠٠
٠٠٠ر25٠

883ر52٠ر478
121ر489ر459

ى: 
ت الكبر

شركا
ال

ت الدولية 
المرابحا

372ر801ر24
110ر123ر23

-
-

372ر801ر24
110ر123ر23

صناع
ست

اإل
974ر542ر7

797ر783ر3
-

-
974ر542ر7

797ر783ر3
شراء

آلمر بال
المرابحة ل

885ر215ر366
805ر109ر352

-
-

885ر215ر366
805ر109ر352

طة:
س

صغيرة ومتو
ت 

سا
س

مؤ
شراء 

آلمر بال
المرابحة ل

645ر330ر149
821ر004ر150

-
-

645ر330ر149
821ر004ر150

الء
م عم

ذم
-

-
687ر780ر1

286ر043ر2
687ر780ر1

286ر043ر2
طاع العام 

الحكومة والق
٠66ر885ر558

9٠7ر٠67ر639
92٠ر146

٠18ر361
986ر٠31ر559

925ر428ر639
المجموع

218ر906ر311ر2
ر146ر339ر2 047

998ر640ر6
230ر180ر8

216ر547ر318ر2
277ر326ر347ر2

ت المؤجلة *
ينزل: اإليرادا

)776ر119ر209(
)309ر888ر218(

)000ر20(
)000ر30(

)776ر139ر209(
)309ر918ر218(

ت المعلقة **
ينزل: اإليرادا

)334ر702ر11(
)110ر601ر10(

-
-

)334ر702ر11(
)110ر601ر10(

ي 
ص التدن

ص
ينزل: مخ

)305ر451ر75(
)349ر668ر72(

)760ر640(
)000ر650(

)065ر092ر76(
)349ر318ر73(

م البيوع المؤجلة 
ي ذم

صاف
ى

م األخر
والذم

803ر632ر015ر2
279ر988ر036ر2

238ر980ر5
230ر500ر7

041ر613ر021ر2
509ر488ر044ر2

صوفة بالذمة المؤجلة.
صناع واإلجارة المو

ست
شراء والبيع اآلجل واإل

آلمر بال
ت المرابحة ل

ال من إيرادا
ت المؤجلة ك

ضمن اإليرادا
*  تت

صوفة بالذمة المعلقة.
صناع واإلجارة المو

ست
شراء والبيع اآلجل واإل

آلمر بال
ت المرابحة ل

ال من إيرادا
ت المعلقة ك

ضمن اإليرادا
**  تت

فيما يلي الحركة على مخصص تدني ذمم البيوع المؤجلة والذمم األخرى والتمويالت – ذاتي:	 

31 كانون األول 2017
التمويالت األفراد

العقارية 
الشركات 

الكبرى

الشركات 
الصغيرة 

والمتوسطة

الحكومة  
اإلجماليوالقطاع العام

دينـــاردينـــاردينــــاردينـــاردينــــاردينــــار

000ر650----000ر650الرصيد في بداية السنة 

------المقتطع خالل السنة من اإليرادات
المستخدم من المخصص خالل السنة

)240ر9(----)240ر9()الذمم المشطوبة(

760ر640----760ر640الرصيد في نهاية السنة

31 كانون األول 2017
التمويالتاألفراد

 العقارية 
الشركات 

الكبرى

الشركات 
الصغيرة 

والمتوسطة

الحكومة  
اإلجماليوالقطاع العام

دينـــاردينـــاردينــــاردينـــاردينــــاردينــــار
مخصص تدني قروض حسنة غير العاملة على أساس 

007ر288----007ر288العميل الواحد

مخصص تدني قروض حسنة تحت المراقبة على 
114ر258----114ر258أساس العميل الواحد

مخصص تدني قروض حسنة تحت المراقبة على
639ر94----639ر94أساس المحفظة

760ر640----760ر640الرصيد في نهاية السنة

31 كانون األول 2016
التمويالتاألفراد

 العقارية 
الشركات 

الكبرى

الشركات 
الصغيرة 

والمتوسطة

الحكومة  
اإلجماليوالقطاع العام

دينـــاردينـــاردينــــاردينـــاردينــــاردينــــار

000ر525----000ر525الرصيد في بداية السنة 

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

 المستخدم من المخصص خالل السنة 
------)الذمم المشطوبة(

000ر650----000ر650الرصيد في نهاية السنة

31 كانون األول 2016
التمويالت األفراد

العقارية 
الشركات 

الكبرى

الشركات 
الصغيرة 

والمتوسطة

الحكومة  
اإلجماليوالقطاع العام

دينـــاردينـــاردينــــاردينـــاردينــــاردينــــار
مخصص تدني قروض حسنة غير العاملة على أساس 

757ر279----757ر279العميل الواحد

مخصص تدني قروض حسنة تحت المراقبة على 
345ر190----345ر190أساس العميل الواحد

مخصص تدني قروض حسنة تحت المراقبة على 
898ر179----898ر179أساس المحفظة

000ر650----000ر650الرصيد في نهاية السنة

ال يوجد مخصصات انتفت الحاجة إليها نتيجة تسويات أو تسديد ديون وحولت إزاء ذمم وتمويالت وإجارة أخرى كما في 31 كانون األول 2017 	 

و31 كانون األول 2016.
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كانت الحركة الحاصلة على ذمم البيع اآلجل كما يلي: –

البيان

31 كانون األول 2017

اإليرادات المؤجلةذمم البيع اآلجل

دينـــاردينـــار

933ر360179ر088ر4رصيد بداية السنة

154ر755738ر669ر6اإلضافات

)716ر455()420ر943ر4(االستبعادات

371ر695462ر814ر5رصيد نهاية السنة

فيما يلي الحركة على اإليرادات المعلقة: –

البيان

المشتركة

31 كانون األول 2017

التمويالتأفراد
 العقارية

الشركات 
الكبرى

الشركات 
الصغيرة 

والمتوسطة
المجموع  

دينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــار

110ر601ر79310ر829ر5141ر792ر3342ر442ر4693ر536ر2الرصيد في بداية السنة

528ر281ر6125ر245911ر391ر9891ر714ر6821ر263ر1يضاف: اإليرادات المعلقة خالل السنة

)999ر422ر3()250ر711()591ر293ر1()073ر620()085ر798(ينزل: اإليرادات المعلقة المحولة لإليرادات

)305ر757()303ر179(-)900ر396()102ر181(ينزل: اإليرادات المعلقة التي تم شطبها 

334ر702ر85211ر850ر1681ر890ر3502ر140ر9644ر820ر2الرصيد في نهاية السنة 

البيان

المشتركة

31 كانون األول 2016

التمويالت أفراد
العقارية

الشركات 
الكبرى

الشركات 
الصغيرة 

والمتوسطة
المجموع  

دينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــار

016ر867ر2539ر727ر4101ر497ر8893ر226ر4642ر415ر2الرصيد في بداية السنة

906ر685ر0554ر008ر4931ر651968ر299ر7071ر409ر1يضاف: اإليرادات المعلقة خالل السنة

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

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

110ر601ر79310ر829ر5141ر792ر3342ر442ر4693ر536ر2الرصيد في نهاية السنة 
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8. موجودات إجارة منتهية بالتمليك- بالصافي
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

البيان

المشتركة

31 كانون األول 2017

صافي القيمةاالستهالك المتراكمالتكلفة

دينـــاردينــــاردينــــار

435ر844ر590)707ر017ر181(142ر862ر771موجودات إجارة منتهية بالتمليك / عقارات

البيان

المشتركة

31 كانون األول 2016

صافي القيمةاالستهالك المتراكمالتكلفة

دينـــاردينــــاردينــــار

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

مقابل 	   2017 األول  كانون   31 كما في  دينار  190ر313ر4  المدفوعة  غير  المستحقة  اإلجارة  أقساط  بلغت 
106ر301ر3 دينار كما في 31 كانون األول 2016، وتظهر ضمن ذمم البيوع المؤجلة والذمم األخرى إيضاح 

رقم )7(.

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

البيان

المجموعالذاتيةالمشتركة

31 كانون األول
2017

31 كانون األول
2016

31 كانون األول
2017

31 كانون األول
2016

31 كانون األول
2017

31 كانون األول
2016

دينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــار

األفراد )التجزئة(:

023ر240ر03830ر381ر19230ر101314ر831282ر925ر93729ر098ر30مشاركة متناقصة

الشركات الكبرى

-000ر812---000ر812مشاركة

)997ر175()681ر212(--)997ر175()681ر212(ينزل: مخصص التدني

026ر064ر35730ر980ر19230ر101314ر834282ر749ر25629ر698ر30صافي التمويالت

بلغت ذمم البيوع المؤجلة وذمم االجارة المنتهية بالتمليك والذمم األخرى والتمويالت والقروض الحسنة 	 
غير العاملة 265ر387ر105 دينار كما في 31 كانون األول 2017 أي ما نسبته 46ر4% من رصيد ذمم البيوع 
المؤجلة وذمم االجارة المنتهية بالتمليك والذمم األخرى والتمويالت والقروض الحسنة مقابل 015ر685ر98 

دينار كما في 31 كانون األول 2016 أي ما نسبته 13ر4% من الرصيد المستغل في نهاية السنة السابقة.
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بلغت ذمم البيوع المؤجلة وذمم االجارة المنتهية بالتمليك والذمم األخرى والتمويالت والقروض الحسنة 	 
العاملة بعد تنزيل اإليرادات المعلقة 588ر757ر94 دينار كما في 31 كانون األول 2017 أي ما نسبته  غير 
03ر4% من رصيد ذمم البيوع المؤجلة وذمم االجارة المنتهية بالتمليك والذمم األخرى والتمويالت والقروض 
الحسنة بعد تنزيل اإليرادات المعلقة مقابل 905ر083ر88 دينار كما في 31 كانون األول 2016 اي ما نسبته 

70ر3% من الرصيد المستغل في نهاية السنة السابقة.
بلغت ذمم البيوع المؤجلة والذمم األخرى والتمويالت الممنوحة للحكومة األردنية وبكفالتها 070ر027ر562 	 

المؤجلة وذمم اإلجارة  البيوع  90ر23% من رصيد ذمم  دينار كما في 31 كانون األول 2017 أي ما نسبته 
والذمم األخرى والتمويالت ، مقابل 009ر424ر642 دينار كما في 31 كانون األول 2016 اي ما نسبته %27 

من الرصيد المستغل في نهاية  السنة السابقة.

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

البيان
31 كانون األول

2017
31 كانون األول 

2016

دينـــاردينـــار

موجودات مالية متوفر لها أسعار سوقية:

201ر738ر3751ر523ر2أسهم شركات

201ر738ر3751ر523ر2مجموع موجودات مالية متوفر لها أسعار سوقية

موجودات مالية غير متوفر لها أسعار سوقية:

940ر055ر4501ر605ر1أسهم شركات

-000ر400ر6حسابات الوكالة باالستثمار )المحافظ االستثمارية(

000ر750ر4-سندات المقارضة )المحافظ االستثمارية(

940ر805ر4505ر005ر8مجموع موجودات مالية غير متوفر لها أسعار سوقية 

141ر544ر8257ر528ر10مجموع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية - ذاتي 

بلغت الموجودات المالية التي تظهر بالتكلفة بسبب عدم إمكانية تحديد قيمتها العادلة ٠٠٠ر4٠٠ر6 دينار 	 
كما في 31 كانون األول 2٠17 مقابل ٠٠٠ر75٠ر4 دينار كما في 31 كانون األول 2٠16.
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11. موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق أصحاب حسابات االستثمار المشترك
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي: 

البيان
31 كانون األول 312016 كانون األول 2017

دينـــاردينـــار

موجودات مالية متوفر لها أسعار سوقية:

734ر407ر51223ر956ر21أسهم شركات

744ر475ر04810ر910ر9صكوك إسالمية

478ر883ر56033ر866ر31مجموع موجودات مالية متوفر لها أسعار سوقية

موجودات مالية غير متوفر لها أسعار سوقية:

000ر366ر6432ر568ر2أسهم شركات

819ر378ر8964ر983ر2محفظة البنوك اإلسالمية

500ر608ر5004ر608ر4صكوك إسالمية  

-000ر150ر12حسابات الوكالة باالستثمار )المحافظ االستثمارية(

000ر300ر9-سندات المقارضة )المحافظ االستثمارية(

319ر653ر03920ر311ر22مجموع موجودات مالية غير متوفر لها أسعار سوقية 

-)373ر818ر1(مخصص تدني موجودات مالية

319ر653ر66620ر492ر20مجموع موجودات مالية غير متوفر لها أسعار سوقية
مجموع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق أصحاب حسابات االستثمار 

المشترك
797ر536ر22654ر359ر52

بلغ مجموع الموجودات المالية التي تظهر بالتكلفة بسبب عدم إمكانية تحديد قيمتها العادلة 666ر492ر2٠ 	 
دينار كما في 31 كانون األول 2٠17 مقابل 319ر653ر2٠ دينار كما في 31 كانون األول 2٠16.

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

البيان

المشتركة

31 كانون األول  312016 كانون األول 2017

دينـــاردينـــار

      موجودات مالية بالتكلفة المطفأة غير متوفر لها أسعار سوقية
000ر760ر80037ر134ر63     صكوك إسالمية

000ر760ر80037ر134ر63مجموع موجودات مالية بالتكلفة المطفأة غير متوفر لها أسعار سوقية  

- يبلغ العائد على الصكوك 8ر2 % – 1ر4 % سنويا ، تدفع بشكل نصف سنوي ، وفترة استحقاقها 5 سنوات.
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ت حليفة 

شركا
ي 

ت ف
ستثمارا

13. ا
ي: 

ي كما يل
ه

هذا البند 
صيل 

إن تفا

شركة
م ال

س
ا

ت الحليفة 
شركا

ال
بلد

س
سي

التأ
سبة

ن
الملكية %

طبيعة
ط

شا
الن

تاريخ إعداد
م 

القوائ
المالية

تاريخ
ك

التمل

شتركة
الم

تكلفة 
ستثمار

اإل
ب

القيمة بموج
ق الملكية

طريقة حقو
 

31 كانون 
األول
2017

31 كانون 
األول
2016

31 كانون 
األول
2017

31 كانون 
األول
2016

دينـــــار
دينـــــار

دينـــــار
دينـــــار

ي للتجارة 
شركة المركز األردن

ش.م.ع
الدولية 

األردن
4ر28

ي
تجار

31 كانون 
األول

1983
507ر070ر1

082ر071ر1
853ر587ر1

300ر522ر1

المية
س

شركة التأمين اإل
ش.م.ع

األردن
3ر33

تأمين
31 كانون 

األول
1995

908ر625ر4
628ر647ر4

263ر795ر6
370ر136ر6

ت الحليفة 
شركا

  مجموع ال
415ر696ر5

710ر718ر5
116ر383ر8

670ر658ر7

 	
ي 31 كانون األول 2٠17 

طريقة حقوق الملكية، علمًا بأن قيمتها العادلة كما ف
ب 

ك بموج
شتر

ت الحليفة - م
شركا

ي ال
ت ف

ستثمارا
ظهار اال

م إ
يت

ي 31 كانون األول 2016.
86٠ر٠55ر8 دينار مقابل 14٠ر898ر6 دينار كما ف
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14. استثمارات في العقارات 
بغرض اإلستخدام:

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

البيان

المشتركـــة

31 كانون األول 312016 كانون األول 2017

دينــــاردينــــار

717ر525ر937110ر757ر120إستثمارات في عقارات*    
)453ر15()363ر12(مخصص إستثمارات في العقارات المستملكة  **

)188ر261()171ر533(مخصص تدني إستثمارات في العقارات المستملكة 
076ر249ر403110ر212ر120صافي الموجودات

*  تظهر االستثمارات في العقارات بالقيمة العادلة، علمًا بأن القيمة الدفترية )التكلفة( لها 579ر252ر109 دينار كما فـي 31 كانون 
األول 2017 مقابل 698ر489ر95 دينار كما في 31 كانون األول 2016.

بتاريخ   )2510/1/10( رقم  االردني  المركزي  البنك  كتاب  بموجب  المستملكة  العقارات  في  استثمارات  مخصص  احتساب  تم    **
2017/2/14 بما نسبته 10% سنويًا اعتبارًا من 2016/1/1 ولحين الوصول الى ما نسبته 50% من قيمة تلك العقارات.

15. قروض حسنة - بالصافي
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

البيان
31 كانون األول 312016 كانون األول 2017

دينـــاردينـــار

851ر466ر53512ر497ر13قروض حسنة

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

851ر966ر5357ر997ر8صافي القروض الحسنة

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

البيان
رصيد

 بداية السنة
المكون

خالل السنة
المستخدم
خالل السنة

المحول اليه
خالل السنة

ما تم رده
لإليرادات

رصيد
نهاية السنة

دينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــار

31 كانون االول 2017

000ر500ر4----000ر500ر4مخصص تدني موجودات - ذاتي

000ر500ر4----000ر500ر4المجموع

31 كانون االول 2016

000ر500ر4---000ر600ر0001ر900ر2مخصص تدني موجودات - ذاتي

000ر500ر4---000ر600ر0001ر900ر2المجموع
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16. ممتلكات ومعدات - بالصافي 
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

البيان

31 كانون األول 2017

مبانيأراضي
معدات 

وأجهزة واثاث
اإلجماليأجهزة حاسوبوسائط نقل

دينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــار

الكلفة 
122ر289ر762123ر654ر54513ر558ر6402ر493ر72146ر980ر45432ر601ر27الرصيد في بداية السنة

722ر471ر1178ر621ر2311ر2513ر344ر3513ر772887ر615ر2إضافات
)977ر034ر1()678ر229()905ر227()545ر126()849ر450(-إستبعادات

867ر725ر201130ر046ر87115ر333ر3462ر711ر22349ر417ر22633ر217ر30الرصيد في نهاية السنة
)915ر363ر54()777ر292ر12()807ر964()825ر080ر35()506ر025ر6(-اإلستهالك المتراكم

)522ر601ر6()769ر436ر1()820ر86()437ر515ر4()496ر562(-إستهالك السنة
774ر178301ر223227ر37338ر36--إستبعادات

)663ر663ر60()368ر502ر13()404ر013ر1()889ر559ر39()002ر588ر6(-اإلستهالك المتراكم في نهاية السنة
204ر062ر83370ر543ر4671ر320ر4571ر151ر22110ر829ر22626ر217ر30صافي القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات 

364ر972ر2901ر531-074ر441ر1--دفعات على حساب شراء ممتلكات ومعدات
398ر994ر5---398ر994ر5-مشاريع تحت التنفيذ

صافي الممتلكات والمعدات في نهاية 
السنة

966ر028ر12378ر075ر4672ر320ر5311ر592ر61911ر823ر22632ر217ر30

البيان

31 كانون األول 2016

مبانيأراضي
معدات 

وأجهزة واثاث
اإلجماليأجهزة حاسوبوسائط نقل

دينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــار

الكلفة 
620ر626ر823109ر329ر24513ر314ر4342ر133ر85444ر402ر26429ر446ر20الرصيد في بداية السنة

544ر971ر77514ر300361ر151244ر875ر2232ر871ر0953ر619ر7إضافات
)042ر309ر1()836ر36(-)945ر514()356ر293()905ر463(إستبعادات

122ر289ر762123ر654ر54513ر558ر6402ر493ر72146ر980ر45432ر601ر27الرصيد في نهاية السنة
)042ر750ر47()771ر701ر10()649ر844()120ر658ر30()502ر545ر5(-اإلستهالك المتراكم

)639ر874ر6()987ر600ر1()158ر120()490ر673ر4()004ر480(-إستهالك السنة
766ر981260ر9-785ر250--إستبعادات

)915ر363ر54()777ر292ر12()807ر964()825ر080ر35()506ر025ر6(-اإلستهالك المتراكم في نهاية السنة
207ر925ر98568ر361ر7381ر593ر8151ر412ر21511ر955ر45426ر601ر27صافي القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات 

762ر018ر5702ر960-192ر058ر1--دفعات على حساب شراء ممتلكات ومعدات
411ر689---411ر689-مشاريع تحت التنفيذ

صافي الممتلكات والمعدات في نهاية 
السنة

380ر633ر55571ر322ر7382ر593ر0071ر471ر62612ر644ر45427ر601ر27

بلغت تكلفة الممتلكات والمعدات المستهلكة بالكامل 628ر674ر42 دينار كما في 31 كانون األول 2٠17 	 
مقابل 698ر761ر35 دينار كما في 31 كانون األول 2٠16.
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17. استهالكات واطفاءات
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

البيان
31 كانون األول 2016 31 كانون األول 2017

دينـــاردينـــار

639ر874ر5226ر601ر6استهالك الممتلكات والمعدات

322ر269ر7582ر134ر1اطفاء الموجودات غير الملموسة

961ر143ر2809ر736ر7المجمـــوع

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

البيان

أنظمة حاسوب وبرامج

31 كانون األول 312016 كانون األول 2017

دينـــــاردينـــــار

820ر514ر6512ر397ر1رصيد بداية السنة

153ر152ر5781ر257إضافات

)322ر269ر2()758ر134ر1(اطفاء السنة

651ر397ر4711ر520المجموع

185ر607631ر027ر1دفعات على حساب شراء برامج

836ر028ر0782ر548ر1رصيد نهاية السنة
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19. موجودات أخرى 
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

البيان
31 كانون األول  312016 كانون االول 2017

دينــــاردينــــار

147ر927228ر134إيرادات برسم القبض 

494ر653330ر330مصروفات مدفوعة مقدمًا

136ر161ر9294ر819ر4حسابات مدينة مؤقتة 

334ر922639ر534قرطاسية ومطبوعات 

042ر112877ر824إيجارات مدفوعة مقدمًا

051ر793718ر623طوابع البريد والواردات 

841ر887ر9251ر653ر1حسابات البطاقات المصرفية 

000ر00025ر27أمانات صندوق ضمان التسوية 

192ر528224ر329التأمينات العامة 

533ر576344ر938أخرى

770ر435ر3659ر217ر10المجموع

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

البيان

31 كانون األول 312016 كانون األول 2017

المجموعخارج المملكةداخل المملكةالمجموعخارج المملكةداخل المملكة

دينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــار

042ر812ر4878ر723ر5558ر04088ر012ر4855ر923ر5554ر88حسابات جارية وتحت الطلب

042ر812ر4878ر723ر5558ر04088ر012ر4855ر923ر5554ر88المجموع 
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21. حسابات العمالء الجارية وتحت الطلب
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

البيان

31 كانون األول 2017 

مؤسسات صغيرة شركات كبرىأفراد
ومتوسطة

الحكومة
المجموعوالقطاع العام

دينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــار
723ر580ر611917ر112ر54128ر312ر632178ر137ر93919ر017ر692حسابات جارية 

344ر136ر210-915ر154ر9431ر48698ر882ر208حسابات تحت الطلب
067ر717ر127ر6111ر112ر45628ر467ر575179ر236ر42519ر900ر900المجموع 

البيان

31 كانون األول 2016 

مؤسسات صغيرة شركات كبرىأفراد
ومتوسطة

الحكومة
المجموعوالقطاع العام

دينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــار
766ر622ر234988ر879ر09827ر217ر139174ر627ر29513ر899ر772حسابات جارية 

926ر711ر402210ر2387ر023ر5481ر73894ر586ر209حسابات تحت الطلب
692ر334ر199ر6361ر886ر33627ر240ر687175ر721ر03313ر486ر982المجموع 

إجمالي 	  من  49ر%2  نسبته  ما  أي  دينار  611ر112ر28  المملكة  داخل  العام  والقطاع  الحكومة  ودائع  بلغت 
حسابات العمالء الجارية وتحت الطلب كما في 31 كانون األول 2٠17 مقابل 636ر886ر27 دينار أي ما نسبته 

33ر2% كما في 31كانون األول 2٠16.
 بلغت الحسابات الجامدة 772ر537ر48 دينار كما في 31 كانون األول 2٠17 مقابل 4٠4ر138ر51 دينار كما في 	 

31 كانون األول 2٠16.
بلغت الودائع المحجوزة )مقيدة السحب( ٠99ر722ر6 دينار كما في 31 كانون األول 2٠17 أي ما نسبته 6٠ر٠% 	 

من مجموع حسابات العمالء الجارية وتحت الطلب مقابل ٠98ر468ر1٠ دينار كما في 31 كانون األول 2٠16 
أي ما نسبته 87ر٠% من مجموع حسابات العمالء الجارية وتحت الطلب.

22. تأمينات نقدية
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

البيان
31 كانون األول 312016 كانون األول 2017

دينــــاردينــــار

296ر003ر75516ر155ر16تأمينات مقابل ذمم بيوع وتمويالت وذمم أخرى
730ر120ر17725ر688ر24تأمينات مقابل تسهيالت غير مباشرة

180ر795ر0456ر063ر7تأمينات أخرى
206ر919ر97747ر906ر47المجموع
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23. ذمم دائنة
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

البيان
31 كانون األول 312016 كانون األول 2017

دينـــاردينـــار

406ر162ر9991ر812ذمم عمالء دائنة 

406ر162ر9991ر812المجموع

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

البيان

31 كانون األول 2017

رصيد
 بداية السنة

المكون
 خالل السنة

المستخدم 
خالل السنة

رصيد
 نهاية السنة

دينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــار

000ر500ر3--000ر500ر3مخصص تعويض نهاية الخدمة

000ر250ر3-000ر000250ر000ر3مخصص إجازات الموظفين

000ر750ر6-000ر000250ر500ر6المجموع

البيان

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
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25. مخصص ضريبة الدخل
أ- مخصص ضريبة دخل البنك:

إن الحركة على مخصص ضريبة دخل البنك هي كما يلي:

البيان
31 كانون األول 312016 كانون األول 2017

دينـــاردينـــار

115ر458ر24422ر425ر25رصيد بداية السنة

)139ر998ر20()980ر095ر23(ضريبة الدخل المدفوعة

858ر728ر70229ر799ر26ضريبة الدخل المستحقة

)590ر763ر5()000ر368ر5(دفعة من ضريبة الدخل عن عام 2017 ، 2016

244ر425ر96625ر760ر23رصيد نهاية السنة

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

البيان
31 كانون األول 312016 كانون األول 2017

دينـــاردينـــار

858ر728ر70229ر799ر26ضريبة الدخل المستحقة عن أرباح السنة

858ر728ر70229ر799ر26المجموع

تم احتساب ضريبة الدخل المستحقة للسنة المالية المنتهية في 31 كانون األول 2017 وفقًا لقانون ضريبة 	 
الدخل رقم )34( لعام 2014.

تم التوصل لتسوية نهائية لضريبة دخل البنك حتى نهاية العام 2015 ، وتم تقديم كشف التقدير الذاتي 	 
لعام 2016.

التقنية 	  نهاية عام 2014 لشركة تطبيقات  التابعة حتى  الشركات  نهائية لضريبة دخل  التوصل لتسوية  تم 
وقدمت  المالية,  لإلستثمارات  الخير  سنابل  وشركة  واإلستثمار  للتمويل  السماحة  وشركة  للمستقبل 
الشركات المذكورة كشف التقدير الذاتي لعامي 2015 و 2016, وتم تسوية ضريبة الدخل لشركة المدارس 

العمرية حتى عام 2015, وتم تقديم كشف التقدير الذاتي لعام 2016.
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26. مطلوبات ضريبية مؤجلة
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

البيان

31 كانون األول 2017
31 كانون األول 

2016

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 أصحاب حسابات اإلستثمار المشترك

009ر953774ر010110ر317-)444ر894ر1(454ر211ر2

607ر262ر8755ر026ر3584ر505ر11-)661ر530ر3(019ر036ر15إستثمارات في العقارات

616ر036ر8286ر137ر3684ر822ر11-)105ر425ر5(473ر247ر17المجموع

ب. مطلوبات ضريبية مؤجلة ذاتية **

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
حقوق الملكية – ذاتي

556ر528327ر650650ر858ر7751ر922-875ر935

556ر528327ر650650ر858ر7751ر922-875ر935المجموع

*  تشمل المطلوبات الضريبية المؤجلة - مشتركة مبلغ 828ر137ر4 دينار كما في 31 كانون األول 2017 مقابل 616ر036ر6  دينار كما في 31 كانون 
بأصحاب حسابات االستثمار  الخاص  العادلة  القيمة  احتياطي  التي تظهر ضمن  المالية  المالية وغير  الموجودات  تقييم  أرباح  ناتجة عن  األول 2016 

المطلقة.
**  تشمل المطلوبات الضريبية المؤجلة - ذاتي مبلغ 528ر650 دينار كما في 31 كانون األول 2017 مقابل 556ر327 دينار كما في 31 كانون األول 

2016 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:
أ.  مشتركة

البيان
31 كانون األول 312016 كانون األول 2017

دينــــاردينــــار

308ر687ر6165ر036ر6رصيد بداية السنة

308ر349-المضاف

-)788ر898ر1(المستبعد

616ر036ر8286ر137ر4المجموع 

ب.  ذاتية

البيان
31 كانون األول 312016 كانون األول 2017

دينــــاردينــــار

772ر556302ر327رصيد بداية السنة
784ر97224ر322المضاف

556ر528327ر650المجموع 
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ج.   ملخص تسوية الربح المحاسبي مع الربح الضريبي

البيان
31 كانون األول 312016 كانون األول 2017

دينـــاردينـــار

933ر747ر75583ر938ر80الربح المحاسبي
)688ر038ر1()199ر799ر4(أرباح غير خاضعة للضريبة

590ر371ر5922ر459مصروفات غير مقبولة ضريبيًا
835ر080ر14885ر599ر76الربح الضريبي

يعود الى:
428ر631ر24084ر508ر76البنك

407ر908449ر90الشركات التابعة
35%35%نسبة ضريبة الدخل القانونية – البنك

24%24%نسبة ضريبة الدخل القانونية – الشركات التابعة
5ر35%1ر33%نسبة ضريبة الدخل الفعلية

27. مطلوبات أخرى
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

البيان
31 كانون األول 312016 كانون األول 2017

دينـــاردينـــار

397ر116ر4141ر349ر2شيكات مقبولة الدفع

256ر757ر7521ر824ر1إيرادات مقبوضة مقدمًا

393ر787ر4021ر725ر1صندوق القرض الحسن

670ر793623ر837أمانات مؤقتة

578ر283ر8892ر310ر2دائنة مختلفة 

916ر301ر0932ر748ر4شيكات تسديد كمبياالت 

589ر486ر8964ر060ر4شيكات مدير

947ر093ر4321ر512ر1أخرى

746ر450ر67115ر369ر19المجموع
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28. أ. حسابات االستثمار المطلقة
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

البيان

31 كانون األول 2017 

شركات كبرىأفراد
مؤسسات 

صغيرة 
ومتوسطة

الحكومة 
المجموعبنوكوالقطاع العام

دينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــار
270ر043ر701539ر292660ر3438ر046ر6949ر240500ر827ر528حسابات التوفير

348ر386ر31-150ر768ر09916ر183ر5-099ر435ر9خاضعة إلشعار
370ر976ر910ر0001ر000ر1365ر761ر07143ر447ر113114ر641ر0505ر127ر742ر1ألجل

988ر405ر481ر7012ر660ر5785ر537ر51360ر676ر807128ر141ر3896ر389ر280ر2المجموع 
حصة المودعين من عوائد 

االستثمار
642ر554ر89953ر86610ر308ر4241ر798ر7902ر663132ر303ر49

إجمالي حسابات االستثمار 
المطلقة 

630ر960ر534ر6002ر671ر4445ر846ر93761ر474ر597131ر274ر0526ر693ر329ر2

البيان

31 كانون األول 2016 

شركات كبرىأفراد
مؤسسات 

صغيرة 
ومتوسطة

الحكومة 
المجموعبنوكوالقطاع العام

دينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــار
841ر274ر443510ر445640ر37919ر338ر1794ر395371ر905ر504حسابات التوفير

483ر717ر30-335ر460ر76016ر112945ر2764ر307ر13خاضعة إلشعار
573ر197ر796ر1-155ر202ر05941ر040ر84288ر687ر5175ر267ر661ر1ألجل

897ر189ر337ر4432ر935640ر681ر19857ر324ر13393ر063ر1886ر480ر179ر2المجموع 
حصة المودعين من عوائد 

االستثمار
840ر582ر86352ر6203ر297ر0951ر115ر3972ر865136ر029ر49

إجمالي حسابات االستثمار 
المطلقة 

737ر772ر389ر3062ر555644ر979ر29358ر439ر53095ر199ر0536ر510ر228ر2

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. –

بلغت النسبة العامة لألرباح بالدينار 20ر3% كما في 31 كانون االول 2017 مقابل ما نسبته 39ر3% كما في 	 
31 كانون االول 2016 , كما بلغت النسبة العامة لألرباح بالعمالت األجنبية 04ر1% كما في 31 كانون األول 

2017 مقابل 92ر0% كما في 31 كانون األول 2016.
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بلغت حسابات االستثمار المطلقة )للحكومة األردنية والقطاع العام( داخل المملكة 444ر846ر61 دينار أي ما 	 
نسبته 44ر2% من اجمالي حسابات اإلستثمار المطلقة كما في 31 كانون االول 2017 مقابل 555ر979ر58 

دينار اي ما نسبته 47ر2% كما في 31 كانون األول 2016 .
بلغت حسابات اإلستثمار المحجوزة )مقيدة السحب( 505ر978ر3 دينار كما في 31 كانون األول 2017 أي ما 	 

نسبته 16ر0% من إجمالي حسابات اإلستثمار المطلقة مقابل 003ر524ر5 دينار كما في 31 كانون األول 
2016 أي ما نسبته 23ر0% من إجمالي حسابات اإلستثمار المطلقة.

28. ب. احتياطي أصحاب حسابات االستثمار وحقوق غير المسيطرين – شركات تابعة 
وحليفة

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

البيان

مشتـــركة

 31 كانون األول 2016 31 كانون األول 2017

دينـــاردينـــار

441ر505ر15912ر948ر14احتياطي أصحاب حسابات االستثمار – شركات تابعة 

960ر939ر7011ر686ر2احتياطي أصحاب حسابات االستثمار – شركات حليفة 

401ر445ر86014ر634ر17المجموع
070ر487130ر165حقوق غير المسيطرين 

29. احتياطي القيمة العادلة
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

أ. مشتـــركة

البيان

مشتـــركة

31 كانون األول  2016 31 كانون األول 2017

دينـــاردينـــار
احتياطي موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق أصحاب حسابات 

االستثمار المشترك 
445ر437ر0571ر206

412ر773ر4839ر478ر7احتياطي استثمارات في العقارات
857ر210ر54011ر684ر7المجموع

ب. ذاتية

البيان

ذاتيــــــة

31 كانون األول  312016 كانون األول 2017

دينـــاردينـــار

319ر122608ر208ر1احتياطي موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية – ذاتي
319ر122608ر208ر1المجموع
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المطلقة كانت على  العادلة / ضمن حقوق أصحاب حسابات االستثمار  القيمة  إحتياطي  الحركة على  إن  ج. 
النحو التالي:

البيان

31 كانون األول 2017

موجودات مالية 
بالقيمة العادلة 

استثمارات في 
المجموعالعقارات

دينـــاردينـــاردينـــار
473ر247ر01917ر036ر45415ر211ر2الرصيد في بداية السنة *

)626ر351ر5()182ر457ر3()444ر894ر1(خسائر غير متحققة
)828ر137ر4()875ر026ر4()953ر110(مطلوبات ضريبية مؤجلة

)479ر73()479ر73(-أرباح منقولة الى قائمة الدخل الموحدة
540ر684ر4837ر478ر0577ر206الرصيد في نهاية السنة

البيان

31 كانون األول 2016

موجودات مالية بالقيمة 
العادلة 

 استثمارات 
المجموعفي العقارات

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

*  يظهر رصيد احتياطي القيمة العادلة في بداية السنة بعد إضافة المطلوبات الضريبية المؤجلة للسنة السابقة بمبلغ 616ر036ر6 دينار.

د.  إن الحركة على احتياطي القيمة العادلة / ضمن حقوق الملكية كانت على النحو التالي:

البيان

موجودات مالية بالقيمة العادلة

31 كانون األول 312016 كانون األول 2017

دينـــاردينـــار

063ر875865ر935الرصيد في بداية السنة *
812ر7757٠ر922أرباح غير متحققة

)556ر327()528ر65٠(مطلوبات ضريبية مؤجلة
319ر122608ر208ر1الرصيد في نهاية السنة

*  يظهر رصيد احتياطي القيمة العادلة في بداية السنة بعد إضافة المطلوبات الضريبية المؤجلة للسنة السابقة بمبلغ 556ر327 دينار.
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30. صندوق مواجهة مخاطر االستثمار 
أ- إن الحركة على صندوق مواجهة مخاطر االستثمار كما يلي:

البيان
31 كانون األول 312016 كانون األول 2017

دينـــاردينـــار

989ر752ر55391ر629ر95رصيد بداية السنة

532ر794ر04619ر123ر19يضاف: المحول من أرباح استثمار السنة

-265ر22صافي تسوية الضريبة 

995ر91692ر420المسترد من خسائر سنوات سابقة 

)315ر991ر13()404ر857ر4(يطرح : الخسائر المطفأة خالل السنة *

)739ر366ر1()788ر358ر1(يطرح : دفعة على حساب الضريبة لعام 2017 , 2016

)909ر652()032ر746ر3(صافي الضريبة المستحقة **

553ر629ر55695ر233ر105رصيد نهاية السنة

* تمثل الخسائر المقيدة على حساب الصندوق كما في 31 كانون األول 2017 خسائر إهالك ديون بمبلغ 404ر857ر4 دينار مقابل 538ر036ر6 دينار 
كما في 31 كانون األول 2016 ، وال يوجد خسائر استثمارات في الصكوك ومن بيع االستثمارات في االسهم كما في 31 كانون االول 2017 مقابل 

777ر954ر7 دينار كما في 31 كانون االول 2016، وذلك وفق أحكام المادة )55( من قانون البنوك والتفسير الصادر عن ديوان تفسير القوانين.

تم بتاريخ 31 كانون األول 2017 إقتطاع ما نسبته 10% من صافي أرباح اإلستثمار المشترك المتحققة من 	 
مختلف العمليات وتم تحويل المبلغ لصندوق مواجهة مخاطر االستثمار )2016 : %10(.

إن رصيد صندوق مواجهة مخاطر اإلستثمار يؤول إلى صندوق الزكاة في حالة تصفية البنك.	 

**  يمثل بند ضريبة دخل الصندوق أعاله ما يلي:

البيان
31 كانون األول 312016 كانون األول 2017

دينـــاردينـــار

648ر019ر8202ر104ر5ضريبة الدخل المستحقة على أرباح استثمار الصندوق

)739ر366ر1()788ر358ر1(ينزل: دفعة على حساب الضريبة لعام 2017 , 2016

909ر032652ر746ر3صافي الضريبة المستحقة
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إن رصيد صندوق مواجهة مخاطر االستثمار موزع كما يلي: ب( 

البيان
31 كانون األول 312016 كانون األول 2017

دينـــاردينـــار
553ر629ر55695ر233ر105رصيد نهاية السنة 

371ر513ر86970ر100ر73مقابل ذمم البيوع المؤجلة )مخصص التدني( – إيضاح )7(
270ر640ر6171ر820ر1مقابل ذمم اإلجارة المنتهية بالتمليك )مخصص التدني( – إيضاح )7(

997ر681175ر212مقابل التمويالت )مخصص التدني( – إيضاح )9(
453ر36315ر12مقابل استثمارات في العقارات المستملكة – إيضاح )14(

188ر171261ر533مقابل تدني استثمارات في العقارات المستملكة – إيضاح )14(
-373ر818ر1مقابل تدني موجودات مالية – إيضاح )11(

279ر606ر07472ر498ر77مجموع مخصص التدني
)959ر514ر6()661ر417ر8(حصة صندوق التأمين التبادلي – مقابل ذمم البيوع المؤجلة )مخصص التدني(

حصة صندوق التأمين التبادلي – مقابل ذمم اإلجارة المنتهية بالتمليك 
)مخصص التدني(

)219ر81()344ر197(

452ر619ر48729ر350ر36الرصيد المتبقي *

* يعود الرصيد المتبقي )الجزء غير الموزع( لحسابات االستثمار المشترك.

وتم 	   ،  2015 عام  نهاية  حتى  اإلستثمار  مخاطر  مواجهة  دخل صندوق  لضريبة  نهائية  لتسوية  التوصل  تم 
تقديم كشف التقدير الذاتي  لعام 2016 ، وتسديد الضرائب المعلنة من رصيد الصندوق وفقًا للفتوى 

الشرعية بهذا الخصوص.

ج(    صندوق التأمين التبادلي 
إن الحركة على صندوق التأمين التبادلي كما يلي:

البيان
31 كانون األول 312016 كانون األول 2017

دينـــاردينـــار
270ر236ر29764ر711ر73رصيد بداية السنة 

834ر535ر0151ر981ر1يضاف: أرباح حسابات الصندوق لعام 2016 ، 2015
660ر095ر86217ر806ر14يضاف: أقساط التأمين المستوفاة خالل السنة

771ر61416ر42يضاف: المسترد من خسائر سنوات سابقة
)520ر679ر3()919ر208ر4(يطرح: أقساط التأمين المدفوعة خالل السنة

)351ر938()438ر709(يطرح: دفعة على حساب الضريبة لعام 2017 ، 2016
)637ر211ر4()404ر180ر4(يطرح: ضريبة دخل الصندوق 2016 , 2015

)000ر16()000ر16(يطرح: مكافأة أعضاء لجنة الصندوق
)740ر1()740ر1(يطرح: أتعاب مدققي حسابات الصندوق خالل السنة

)990ر325()162ر538(يطرح: الخسائر المطفأة خالل السنة
297ر711ر12573ر887ر80رصيد نهاية السنة
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يستند نظام صندوق التأمين التبادلي إلى فقرة )د/3( من المادة )54( من قانون البنوك رقم )28( لعام 	 
.2000

في حال إجراء أي تعديل على نظام صندوق التأمين التبادلي يجب الحصول على موافقة البنك المركزي 	 
األردني المسبقة.

في حال وقف العمل بصندوق التأمين التبادلي ألي سبب كان، يقرر مجلس اإلدارة كيفية التصرف بأموال 	 
الصندوق في أوجه الخير.

وافق البنك المركزي األردني بموجب كتابه رقم )12160/1/10( بتاريخ 2014/10/09 على اعتبار الصندوق 	 
مخففًا للتعرض للمخاطر.

يتم التعويض عن المشترك بالسداد من أموال الصندوق ما يحدده البنك من رصيد دين المشترك القائم 	 
المؤمن عليه في المرابحة أو بأي صيغة بيع آجل أو ما يحدده البنك من المبلغ المدين به/ أو المبلغ المتبقي 

من أصل التمويل في اإلجارة وذلك في الحاالت التالية: 
وفاة المشترك. –
عجز المشترك عجزًا جسديًا كليًا ودائمًا. –
لبيعه  – يملكه  ما  لديه  يوجد  وال  األقل  على  لمدة سنة  دخله  مصادر  النقطاع  السداد  عن  المشترك  عجز 

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:

البيان
31 كانون األول 312016 كانون األول 2017

دينـــاردينـــار

297ر711ر12573ر887ر80رصيد نهاية السنة 

)959ر514ر6()661ر417ر8(مقابل ذمم البيوع المؤجلة )مخصص التدني(

)219ر81()344ر197(مقابل ذمم اإلجارة المنتهية بالتمليك )مخصص التدني(

119ر115ر12067ر272ر72رصيد صندوق التأمين التبادلي بعد المخصصات

تم احتساب مخصص التدني لذمم البيوع المؤجلة واإلجارة المنتهية بالتمليك المشمولة بصندوق التأمين 	 
التبادلي اعتبارًا من 31 كانون األول 2٠14، وذلك بموافقة البنك المركزي األردني.

يغطي صندوق التأمين التبادلي التمويالت الممنوحة من قبل البنك )التمويالت الممنوحة من حسابات 	 
االستثمار المشترك وحسابات الوكالة باالستثمار(.

د(      مخصص تدني الشركات التابعة

البيان
31 كانون األول 312016 كانون األول 2017

دينـــاردينـــار

708ر51464ر81شركة السماحة للتمويل واالستثمار –  ايضاح رقم )7(

000ر305450ر448شركة المدارس العمرية –  ايضاح رقم )7(

708ر819514ر529المجموع
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31. رأس المال
بلغ رأس المال المكتتب به والمدفوع كما في 31 كانون األول 2٠17 مبلغ 18٠ مليون دينار )2٠16: 15٠ 	 

مليون دينار( موزعًا على 180 مليون سهم )2016: 150 مليون سهم(.

32. االحتياطيات
احتياطي قانوني:

تمثل المبالغ المتجمعة في هذا البند ما تم تحويله من األرباح السنوية قبل الضرائب بنسبة 10% خالل 	 
السنة والسنوات السابقة وفقا لقانون البنوك وهو غير قابل للتوزيع على المساهمين.

احتياطي اختياري:
تمثل المبالغ المتجمعة في هذا البند ما تم تحويله من األرباح السنوية قبل الضرائب بنسبة ال تزيد عن 	 

2٠% خالل السنة والسنوات السابقة ويستخدم االحتياطي االختياري في األغراض التي يقررها مجلس 
اإلدارة ويحق للهيئة العامة توزيعه بالكامل أو أي جزء منه كأرباح.

احتياطي مخاطر مصرفية عامة:
يمثل هذا البند احتياطي مخاطر مصرفية عامة على ذمم البيوع المؤجلة وتمويالت البنك الممولة من 	 

أموال البنك الذاتية وفقا لتعليمات البنك المركزي األردني.
إن االحتياطيات المقيدة التصرف بها هي كما يلي:

طبيعة التقييدالمبلغ / ديناراسم االحتياطي
بموجب قانون البنوك380ر471ر76إحتياطي قانوني

بموجب تعليمات البنك المركزي األردني000ر000ر1إحتياطي مخاطر مصرفية عامة

33. األرباح المدورة 
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

البيان
31 كانون األول 312016 كانون األول 2017

دينـــاردينـــار
408ر631ر62385ر123ر100الرصيد في بداية السنة 

075ر019ر05354ر139ر54الربح بعد الضريبة
)680ر382ر8()584ر100ر8(المحول إلى االحتياطي القانوني
)180ر344ر8()728ر084ر8(المحول إلى االحتياطي االختياري

)000ر300(-احتياطي مخاطر مصرفية عامة
)000ر500ر22()000ر500ر22(أرباح موزعة على المساهمين

-)000ر000ر30(المحول لزيادة رأس المال
623ر123ر364100ر577ر85رصيد نهاية السنة

أرباح مقترح توزيعها:
أي 	  المال  رأس  من   %15 الحالي   للعام  المساهمين  على  توزيعها  المقترح  النقدية  األرباح  نسبة  تبلغ 

بلغت  حين  في  للمساهمين،  العامة  الهيئة  لموافقة  خاضعة  النسبة  وهذه  دينار،  مليون   27 بمبلغ 
بمبلغ  أي  المال  رأس  من   %15 السابق  العام  في  المساهمين  على  الموزعة  النقدية  األرباح   نسبة 

5ر22 مليون دينار, وتوزيع أسهم مجانية بنسبة 20% من رأس المال أي بمبلغ 30 مليون دينار.
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34. إيرادات البيوع المؤجلة 
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

البيان

ذاتيةمشتركة

31 كانون األول
2017

31 كانون األول
2016

31 كانون األول
2017

31 كانون األول
2016

دينـــاردينـــاردينـــاردينـــار

األفراد )التجزئة(:

--084ر264ر81552ر372ر53المرابحة لآلمر بالشراء  

--843ر238315ر456البيع اآلجل

--996ر611188ر252إجارة موصوفة بالذمة

996ر٠٠٠78ر8451٠ر297ر38534ر731ر36التمويالت العقارية

الشركات الكبرى:

--099ر47360ر123المرابحات الدولية

--810ر267330ر331اإلستصناع

--910ر796ر89819ر602ر16المرابحة لآلمر بالشراء 

مؤسسات صغيرة ومتوسطة:

--450ر602ر2989ر385ر8المرابحة لآلمر بالشراء 

--3٠2ر2٠٠ر٠8931ر8٠1ر24الحكومة والقطاع العام 

996ر00078ر33910ر057ر074148ر057ر141المجموع 

35. إيرادات التمويالت
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

البيان

المجموعذاتية مشتركة

31 كانون األول
2017

31 كانون األول
2016

31 كانون األول
2017

31 كانون األول
2016

31 كانون األول
2017

31 كانون األول
2016

دينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــار

األفراد )التجزئة(:

305ر353400ر975431ر7373ر3303ر616396ر427مشاركة متناقصة 

مؤسسات صغيرة ومتوسطة:

160ر5008ر5--160ر5008ر5مشاركة متناقصة

465ر853408ر975436ر7373ر4903ر116404ر433المجموع
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العادلة من خالل حقوق أصحاب حسابات االستثمار  بالقيمة  أرباح موجودات مالية   .36
المشترك

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

البيان

مشتركة

31 كانون األول
2017 

31 كانون األول
2016

دينـــاردينـــار

946ر614645ر995عوائد توزيعات أسهم الشركات

731ر181ر1-أرباح بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة

401ر248121ر86إيرادات محفظة البنوك اإلسالمية

166ر122ر7911ر210ر1إيرادات صكوك تأجير إسالمية

244ر071ر6533ر292ر2المجموع 

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

البيان

مشتركة

31 كانون األول
2017

31 كانون األول
2016

دينـــاردينـــار

230ر251315ر598ر1صكوك إسالمية 

230ر251315ر598ر1المجموع 

38. أرباح موزعة من الشركات التابعة والحليفة
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

األرباح الموزعة نسبة
 التوزيع 

نسبة
31 كانون األول 2016مشتــركة الملكية 31 كانون األول 2017

دينــــار دينــــار % %

شركات تابعة:

517ر484 - - 4ر99 شركة المدارس العمرية ذ.م.م

شركات حليفة:

120ر77 760ر86 9 4ر28 شركة المركز األردني للتجارة الدولية ش.م.ع 

212ر319 - - 3ر33 شركة التأمين اإلسالمية ش.م.ع

849ر880 760ر86 المجمـوع
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39. إيرادات استثمارات في العقارات 
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

البيان

مشتركــة

31 كانون األول 312016 كانون األول 2017

دينـــاردينـــار

711ر736ر1704ر797أرباح متحققة من استثمارات في العقارات

711ر736ر1704ر797المجموع

40. إيرادات موجودات مؤجرة وإجارة منتهية بالتمليك
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

مشتركــة

31 كانون األول 2016البيان 31 كانون األول 2017

دينــــار دينــــار

962ر362ر40 584ر535ر43 إجارة منتهية بالتمليك

962ر362ر40 584ر535ر43 المجموع

41. إيرادات استثمارات أخرى
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

البيان
31 كانون األول 312016 كانون األول 2017

دينـــاردينـــار

491ر855116ر429ر1إيرادات الودائع اإلستثمارية لدى المؤسسات اإلسالمية

491ر855116ر429ر1المجموع
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42. صافي نتائج أعمال الشركات التابعة
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

البيان
31 كانون األول 312016 كانون األول 2017

دينـــاردينـــار
اإليرادات

335ر954ر2139ر193ر10األقساط المدرسية والمواصالت
250ر8009ر7أرباح موجودات مالية

259ر032128ر225إيرادات حسابات الوكالة باإلستثمار/ سندات المقارضة )المحافظ االستثمارية( 
113ر091932ر233ر1إيرادات التمويل

281ر608678ر843ر1إيرادات المشاريع
251ر190472ر446إيرادات أخرى

489ر174ر93412ر948ر13مجموع اإليرادات
المصروفات

)781ر188ر8()593ر840ر9(مصروفات إدارية
)365ر046ر1()820ر043ر1(استهالكات

)677ر223()806ر16(مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها
)777ر575()724ر599(مصروفات أخرى

)600ر034ر10()943ر500ر11(مجموع المصروفات
889ر139ر9912ر447ر2صافي نتائج األعمال

43. حصة أصحاب حسابات االستثمار المطلقة 
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

البيان
31 كانون األول 312016 كانون األول 2017

دينـــاردينـــار
863ر8993ر1٠بنوك ومؤسسات

عمالء:
329ر728ر1046ر767ر6توفير 

779ر983626ر638خاضع إلشعار
869ر223ر65645ر137ر46ألجل 

840ر582ر64252ر554ر53المجموع

44. حصه البنك من إيرادات حسابات االستثمار المشترك بصفته مضاربًا ورب مال
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

البيان
31 كانون األول 312016 كانون األول 2017

دينـــاردينـــار

236ر257ر38789ر958ر84بصفته مضارب 

708ر310ر38836ر594ر33بصفته رب مال

944ر567ر775125ر552ر118المجموع
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45. أرباح البنك الذاتية 
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

البيان
31 كانون األول 312016 كانون األول 2017

دينـــاردينـــار

996ر00078ر10إيرادات البيوع المؤجلة - إيضاح )34(

975ر7373ر3إيرادات التمويالت - إيضاح )35( 

917ر174-أرباح موجودات مالية من خالل قائمة الدخل الموحدة

795ر47610ر12أرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية

683ر213268ر26المجموع

46. حصة البنك من إيرادات االستثمارات المقيدة بصفته مضاربًا و وكياًل:
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

بصفته 
مضارب

بصفته 
وكيل

بصفته 
مضارب

بصفته 
وكيل

31 كانون األول 2016البيان 31 كانون األول 2017

دينــــار دينــــار دينــــار دينــــار

435ر545 582ر177 688ر831 085ر383 إيرادات اإلستثمارات المقيدة

)693ر450( )028ر122( )554ر694( )664ر239( ينزل: حصة أصحاب حسابات اإلستثمارات المقيدة

742ر94 554ر55 134ر137 421ر143 الصافي

036ر558ر18 - 964ر848ر8 - أرباح سندات المقارضة )المحافظ االستثمارية(

)101ر977ر16( - )723ر636ر6( - ينزل: حصة أصحاب سندات المقارضة )المحافظ االستثمارية(

935ر580ر1 - 241ر212ر2 - الصافي

- - - 411ر366ر9 ارباح حسابات الوكالة باالستثمار )المحافظ االستثمارية(

- - - )386ر036ر7( ينزل: حصة اصحاب حسابات الوكالة باإلستثمار)المحافظ االستثمارية(

- - - 025ر330ر2 الصافي

677ر675ر1 554ر55 375ر349ر2 446ر473ر2 المجموع 
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47. إيرادات الخدمات المصرفية
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

31 كانون األول 2016 31 كانون األول 2017
البيان

دينـــــار دينـــــار

805ر850 914ر716 عمولة اعتمادات مستندية

701ر695ر2 260ر534ر2 عمولة كفاالت

136ر485 756ر473 عمولة بوالص تحصيل

620ر640 941ر620 عمولة حواالت

979ر882ر3 117ر163ر4 عمولة تحويل الرواتب 

732ر159ر2 695ر699ر2 عمولة شيكات معادة 

227ر323ر1 390ر320ر1 عمولة إدارة الحسابات

297ر378 104ر336 عمولة دفاتر شيكات

753ر90 539ر90 عمولة إيداع نقد بالعمالت األجنبية

592ر543 907ر308 عمولة وساطة 

111ر121 472ر117 عمولة تحصيل الشيكات

410ر792ر3 236ر405ر4 إيرادات البطاقات المصرفية

795ر851ر1 359ر859ر1 عموالت أخرى 

158ر816ر18 690ر646ر19 المجمـوع

48. أرباح العمالت االجنبية
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

31 كانون األول 2016 31 كانون األول 2017
البيان

دينــــار دينــــار

692ر766 655ر791 ناتجة عن التداول

271ر072ر1 309ر244ر1 ناتجة عن التقييم

963ر838ر1 964ر035ر2 المجمــوع
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49. إيرادات أخرى
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

31 كانون األول 2016 31 كانون األول 2017
البيان

دينــــار دينــــار

098ر73 668ر71 إيجارات مقبوضة

211ر193 038ر597 إيرادات البوندد 

746ر383 734ر350 بريد وهاتف

636ر160 230ر196 إيجارات الصناديق الحديدية

623ر557 366ر670 إيرادات أخرى

314ر368ر1 036ر886ر1 المجمــوع

50. نفقات الموظفين
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

31 كانون األول 2016 31 كانون األول 2017
البيان

دينــــار دينــــار

955ر692ر27 092ر604ر29 رواتب ومنافع وعالوات

047ر193ر3 291ر545ر3 مساهمة البنك في الضمان االجتماعي

275ر626ر2 603ر726ر2 نفقات طبية

574ر200 326ر241 نفقات تدريب

075ر188 700ر187 مياومات

593ر125 480ر133 وجبات طعام

633ر742 398ر743 مكافآت نهاية الخدمة

524ر208 844ر210 تأمين تكافلي

676ر977ر34 734ر392ر37 المجمــوع
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51. مصروفات أخرى
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

31 كانون األول 2016 31 كانون األول 2017
البيان

دينــــار دينــــار

475ر353ر1 565ر408ر1 بريد وهاتف

584ر331ر1 190ر294ر1 قرطاسية ومطبوعات ولوازم

149ر337ر2 810ر389ر2 صيانة أنظمة ورخص برامج

332ر514ر1 919ر718ر1 بطاقات مصرفية 

591ر605ر1 585ر696ر1 إيجارات مدفوعة

922ر288ر2 607ر292ر2 مياه وكهرباء وتدفئة

177ر135ر1 527ر442ر1 صيانة وتصليحات وتنظيفات

700ر616 297ر708 أقساط تأمين

975ر011ر1 892ر162ر1 سفر وتنقالت

838ر228 840ر231 أتعاب قانونية وشرعية واستشارات

460ر116 460ر146 أتعاب مهنية

323ر659 519ر701 إشتراكات وعضويات

865ر850 124ر880 تبرعات

291ر890 452ر982 رسوم ورخص وضرائب

562ر148 704ر148 ضيافة وإكراميات

587ر080ر2 862ر727ر1 دعاية وإعالن

235ر149 530ر148 جوائز حسابات التوفير

000ر49 600ر82 أتعاب لجان مجلس اإلدارة

227ر133 464ر223 جوائز حسابات الفيزا والماستر كارد 

863ر78 080ر67 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

127ر21 027ر9 صندوق حماية المستثمر

000ر125 - ديون مشكوك في تحصيلها

094ر139 551ر487 تغطية حسابات مكشوفة

346ر556 125ر701 أخرى

723ر421ر19 730ر652ر20 المجمــوع
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52. مخصصات متنوعة
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

31 كانون األول 2016 31 كانون األول 2017
البيان

دينــــار دينــــار

000ر600 - مخصص تعويض نهاية الخدمة

000ر100 000ر250 مخصص إجازات الموظفين

000ر700 000ر250 المجمــوع

53. الحصة األساسية للسهم من ربح السنة
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

31 كانون األول 312016 كانون األول 2017 البيان

075ر019ر05354ر139ر54ربح السنة بعد الضريبة )دينار(

000ر000ر000180ر000ر180المتوسط المرجح لعدد األسهم )سهم(  

0/3010/300الحصة األساسية للسهم من ربح السنة )فلس/ دينار(

54. النقد وما في حكمه
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

البيان
31 كانون األول 312016 كانون األول 2017

دينــــاردينــــار

170ر770ر090ر9501ر666ر138ر1النقد واألرصدة لدى البنوك المركزية التي تستحق خالل ثالثة أشهر 

931ر713ر63341ر124ر54يضاف: أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية التي تستحق خالل ثالثة أشهر 

)042ر812ر8()040ر012ر5(ينزل: حسابات البنوك والمؤسسات المصرفية التي تستحق خالل ثالثة أشهر 

059ر672ر123ر5431ر779ر187ر1المجموع 
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ت المقيدة

ستثمارا
55. اال

ي:
ي كما يل

ه
هذا البند 

صيل 
إن تفا

المجموع
صدة النقدية 

األر
م بيوع مؤجلة

ذم
ت الدولية

المرابحا
ت

ي العقارا
ت ف

ستثمارا
إ

البيان
31 كانون 

األول
2016

31 كانون 
األول
2017

31 كانون 
األول
2016

31 كانون 
األول
2017

31 كانون 
األول
2016

31 كانون 
األول
2017

31 كانون 
األول
2016

31 كانون 
األول
2017

31 كانون 
األول
2016

31 كانون 
األول
2017

دينــار
دينــار

دينــار
دينــار

دينــار
دينــار

دينــار
دينــار

دينــار
دينــار

301ر418ر30
631ر994ر31

225ر678ر1
228ر507

746ر283ر4
125ر622ر11

978ر144ر24
637ر553ر19

352ر311
641ر311

ي بداية 
ت ف

ستثمارا
اإل

سنة
ال

507ر019ر14
511ر365ر11

516ر215ر3
714ر685ر2

159ر908ر8
615ر298ر7

543ر895ر1
182ر381ر1

289
-

ت
إيداعا

)073ر627ر8()870ر893ر12(
)513ر386ر4(

)601ر351ر2(
)389ر985ر1(

)794ر336ر3(
)968ر521ر6(

)678ر938ر2(
-

-
ت

سحوبا

435ر545
688ر831

-
-

793ر472
242ر651

642ر72
446ر180

-
-

ستثمارية
أرباح إ

)742ر94(
)134ر137(

-
-

)184ر57(
)149ر78(

)558ر37(
)985ر58(

-
-

ضاربًا
صفته م

ك ب
صة البن

ح

631ر994ر31
623ر427ر35

228ر507
341ر841

125ر622ر11
039ر157ر16

637ر553ر19
602ر117ر18

641ر311
641ر311

ي نهاية 
ت ف

ستثمارا
اإل

سنة
ال

)652ر169ر3(
)234ر460ر4(

-
-

)652ر169ر3(
)234ر460ر4(

-
-

-
-

ينزل: أرباح مؤجلة

979ر824ر28
389ر967ر30

228ر507
341ر841

473ر452ر8
805ر696ر11

637ر553ر19
602ر117ر18

641ر311
641ر311

ي نهاية 
صيد ف

ي الر
صاف

سنة
ال
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ستثمارية(

ظ اال
ضة )المحاف

ت المقار
سندا

 .56
ي:

ي كما يل
ه

هذا البند 
صيل 

إن تفا

المجموع
صدة النقدية

األر
ك

إجارة منتهية بالتملي
م البيوع المؤجلة 

ذم
ت

ي العقارا
ت ف

ستثمارا
إ

ت مالية للمتاجرة
موجودا

البيان
31 كانون 

األول
2016

31 كانون 
األول
2017

31 كانون 
األول
2016

31 كانون 
األول
2017

31 كانون 
األول
2016

31 كانون 
األول
2017

31 كانون 
األول
2016

31 كانون 
األول
2017

31 كانون 
األول
2016

31 كانون 
األول
2017

31 كانون 
األول
2016

31 كانون 
األول
2017

دينــار
دينــار

دينــار
دينــار

دينــار
دينــار

دينــار
دينــار

دينــار
دينــار

دينــار
دينــار

287ر624ر402
624ر871ر426

391ر443ر8
674ر884ر43

472ر678ر92
207ر233ر93

489ر193ر220
622ر765ر221

600ر031ر28
095ر714ر27

335ر277ر53
026ر274ر40

سنة
صيد بداية ال

ر

775ر656
462ر714

سنة
ي بداية ال

ستثمارية ف
ت اإل

عدد الوحدا

500ر387ر328
000ر231ر357

سنة
ي بداية ال

ستثمارية ف
ت اإل

قيمة الوحدا

6٠٠ر٠54ر227
1٠2ر981ر181

959ر247ر131
773ر739ر84

842ر436ر14
653ر559ر4

859ر222ر7٠
٠49ر13٠ر89

3٠٠ر4٠3
٠11ر828ر2

64٠ر743ر1٠
616ر723

ت
إيداعا

)449ر489ر615()364ر784ر219(
)676ر806ر95(

)447ر624ر128(
)940ر984ر18(

)632ر816ر99(
)913ر675ر82(

)026ر394ر316(
)119ر045ر1(

)731ر584ر30(
)716ر271ر21(

)613ر069ر40(
ت

سحوبا

036ر558ر18
964ر848ر8

-
-

670ر517ر5
020ر389ر2

919ر164ر15
140ر331ر7

680ر350
833ر56

)233ر475ر2(
)029ر928(

ستثمارية
سائر( إ

أرباح )خ

)935ر580ر1(
)241ر212ر2(

-
-

)837ر414(
)248ر365(

)732ر139ر1(
)785ر832ر1(

)366ر26(
)208ر14(

-
-

ضاربًا
صفته م

ك ب
صة البن

ح

624ر871ر426
-

674ر884ر43
-

207ر233ر93
-

622ر765ر221
-

095ر714ر27
-

026ر274ر40
-

المجموع

)548ر772ر58(
-

-
-

)846ر289ر32(
-

)702ر482ر26(
-

-
-

-
-

ينزل: أرباح مؤجلة

076ر099ر368
-

674ر884ر43
-

361ر943ر60
-

920ر282ر195
-

095ر714ر27
-

026ر274ر40
-

سنة
ي نهاية ال

صيد ف
ي الر

صاف

462ر714
140ر791

سنة
ي نهاية ال

ستثمارية ف
ت اإل

عدد الوحدا

000ر570ر000395ر231ر357
سنة

ي نهاية ال
ستثمارية ف

ت اإل
قيمة الوحدا

926ر99٠ر1
-

-
-

-
-

-
-

-
-

926ر99٠ر1
-

ي معدل األرباح
ط

إحتيا

٠86ر877ر8
-

-
-

-
-

٠86ر877ر8
-

-
-

-
-

ستثمار
طر اإل

ص مخا
ص

مخ

64
-

-
-

-
-

64
-

-
-

-
-

ى
ت أخر

طلوبا
م

076ر868ر10
-

-
-

-
-

150ر877ر8
-

-
-

926ر990ر1
-

سنة
ي نهاية ال

صيد ف
الر

 
	

ك 
ستثمار اعتبارًا من 1 تموز 2017 وذل

ى عقد الوكالة  باال
ضاربة ال

ستثمارية( من عقد الم
ظ اال

ضة )المحاف
ت المقار

سندا
م تحويل عقد ادارة 

ت
ظ 

ضة )المحاف
ت المقار

سندا
ت 

ق والتزاما
صفية حقو

م ت
ك، وت

ى ذل
صرفنا عل

س ادارة م
شرعية ومجل

هيئة الرقابة ال
ى موافقة 

صول عل
بعد الح

ستثمارية( بتاريخ 30 حزيران 2017.
اال
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ستثمارية(

ظ اال
ستثمار )المحاف

ت الوكالة باال
سابا

57. ح
ي:

ي كما يل
ه

هذا البند 
صيل 

إن تفا

المجموع
صدة النقدية

األر
ك

إجارة منتهية بالتملي
م البيوع المؤجلة 

ذم
ت

ي العقارا
ت ف

ستثمارا
ت مالية للمتاجرةإ

موجودا

البيان
31 كانون 

األول
2016

31 كانون
 األول
2017

31 كانون 
األول
2016

31 كانون 
األول
2017

31 كانون 
األول
2016

31 كانون 
األول
2017

31 كانون 
األول
2016

31 كانون 
األول
2017

31 كانون 
األول
2016

31 كانون 
األول
2017

31 كانون 
األول
2016

31 كانون 
األول
2017

دينــار
دينــار

دينــار
دينــار

دينــار
دينــار

دينــار
دينــار

دينــار
دينــار

دينــار
دينــار

-
376ر831ر458

-
785ر046ر85

-
765ر034ر89

-
879ر311ر218

-
756ر493ر30

-
191ر944ر35

ضة 
ت المقار

سندا
صيد المحول من 

الر
ستثمارية(

ظ اال
)المحاف

-
140ر791

سنة
ي بداية ال

ستثمارية ف
ت اإل

عدد الوحدا

-
000ر570ر395

سنة
ي بداية ال

ت ف
قيمة الوحدا

-
543ر459ر168

-
762ر984ر88

-
124ر582ر3

-
026ر918ر70

-
991ر752ر4

-
640ر221

ت
إيداعا

-
)024ر537ر191(

-
)589ر214ر154(

-
)236ر733ر7(

-
)022ر495ر29(

-
-

-
)177ر94(

ت
سحوبا

-
411ر366ر9

-
-

-
853ر354ر2

-
253ر407ر8

-
164ر259

-
)859ر654ر1(

ستثمارية
سائر( إ

أرباح )خ

-
)025ر330ر2(

-
-

-
)512ر380(

-
)911ر529ر1(

-
)962ر197(

-
)640ر221(

ال 
صفته وكي

ك ب
أجرة البن

-
281ر790ر442

-
958ر816ر19

-
994ر857ر86

-
225ر612ر266

-
949ر307ر35

-
155ر195ر34

المجموع

-
)880ر725ر58(

-
-

-
)726ر151ر28(

-
)154ر574ر30(

-
-

-
-

ينزل: أرباح مؤجلة

-
)558ر586ر7(

-
-

-
-

-
)558ر586ر7(

-
-

-
-

ستثمار
طر اإل

ص مخا
ص

ينزل: مخ

-
843ر477ر376

-
958ر816ر19

-
268ر706ر58

-
513ر451ر228

-
949ر307ر35

-
155ر195ر34

سنة
ي نهاية ال

صيد ف
ي الر

صاف

-
424ر743

سنة
ي نهاية ال

ستثمارية ف
ت اإل

عدد الوحدا

-
000ر712ر371

سنة
ي نهاية ال

ستثمارية ف
ت اإل

قيمة الوحدا

-
798ر097ر3

-
-

-
-

-
-

-
798ر097ر3

-
-

ت 
ي القيمة العادلة / عقارا

ط
إحتيا

-
045ر668ر1

-
-

-
-

-
-

-
045ر668ر1

-
-

ضريبية مؤجلة 
ت 

طلوبا
م

-
843ر477ر376

-
-

-
-

-
-

-
843ر765ر4

-
-

سنة
ي نهاية ال

صيد ف
الر

 
	

ك 
ستثمار اعتبارًا من 1 تموز 2017 وذل

ى عقد الوكالة باال
ضاربة ال

ستثمارية( من عقد الم
ظ اال

ضة )المحاف
ت المقار

سندا
م تحويل عقد ادارة 

ت
ظ 

ضة )المحاف
ت المقار

سندا
ت 

ق والتزاما
صفية حقو

م ت
ك، وت

ى ذل
صرفنا عل

س ادارة م
شرعية ومجل

هيئة الرقابة ال
ى موافقة 

صول عل
بعد الح

ستثمارية( بتاريخ 30 حزيران 2017.
اال
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58. حسابات الوكالة باالستثمار

البيان
31 كانون األول 312016 كانون األول 2017

دينـــاردينـــار

-592ر866ر30حسابات الوكالة باالستثمار – مجموعة البركة المصرفية 

149ر222ر4076ر088ر15حسابات الوكالة باالستثمار – البنك المركزي األردني

-500ر607حسابات الوكالة باالستثمار – شركة التأمين اإلسالمية 

149ر222ر4996ر562ر46المجموع

تمثل حسابات الوكالة باالستثمار مبالغ نقدية مودعة لدى البنك ، ويقوم البنك بإدارتها واستثمارها حسب 	 
صيغ االستثمار المتفقة مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية المتفق عليها بين الموكل والبنك )الوكيل( 
مقابل أجر مقطوع أو نسبة من المال المستثمر وذلك على أساس عقد الوكالة بأجر ، وفي حال وجود 

خسائر فيتحملها الموكل إال إذا كانت بسبب تعدي أو تقصير من البنك )الوكيل(.
أجرة البنك 1% - 25ر1% سنويًا. 	 

59. المعامالت مع اطراف ذات عالقة
أ- تشمل القوائم المالية الموحدة القوائم المالية للبنك والشركات التابعة التالية:

رأس مـال الشركـة

نسبة الملكية 31 كانون األول 2016إسم الشركة 31 كانون األول 2017

دينـــار دينـــار

000ر550ر8 000ر825ر12 4ر%99 شركة المدارس العمرية محدودة المسؤولية

000ر000ر12 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

كبار 	  ومع  الحليفة  والشركات  التابعة  والشركات  األم  الشركة  مع  معامالت  في  بالدخول  البنك  قام 
للبنك  االعتيادية  النشاطات  العليا ضمن  التنفيذية  اإلدارة  وأشخاص  اإلدارة  مجلس  وأعضاء  المساهمين 
وباستخدام نسب المرابحة والعموالت التجارية، إن جميع ذمم البيوع المؤجلة والتمويالت واإلجارة المنتهية 

بالتمليك الممنوحة لألطراف ذات العالقة تعتبر عاملة ولم يؤخذ لها أي مخصصات.
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ب- فيما يلي ملخص المعامالت مع أطراف ذات عالقة:

البيان

المجموعالجهات ذات العالقة 

الشركة
 األم

الشركات  
الحليفة

الشركات 
التابعة

أعضاء مجلس 
االدارة واشخاص 
االدارة التنفيذية 

العليا

31 كانون األول
2017

31 كانون األول
2016

دينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــار

بنود داخل قائمة المركز المالي الموحدة:
226ر787ر7637ر640ر0868ر989ر8806ر797230ر420ر1-ذمم بيوع مؤجلة

تمويل إسكان الموظفين/ 
مشاركة

516ر190ر9341ر714ر9341ر714ر1---

667ر3-----تمويل مشاركة
707ر813ر99811ر827ر59214ر126ر3252ر998ر0924ر083ر9897ر619ودائع

بنود خارج قائمة المركز المالي الموحدة:
085ر561ر8532ر089ر0403ر422ر3332ر480660ر7-كفاالت واعتمادات

31 كانون األول
2017

31 كانون األول
2016

بنود قائمة الدخل الموحدة:
142ر389ر0602ر112ر3678ر821ر2582ر367ر4351ر923ر3-مصروفات مدفوعة

094ر914268ر555285ر505143ر85426ر115-إيرادات مقبوضة
294ر463195ر42979ر0128ر0227ر64-أرباح مدفوعة

بلغت نسبة المرابحة على التمويالت الممنوحة 5ر3% – 5ر5%  سنويًا كما في 31 كانون األول 2٠17	 
)2٠16: 5ر3% – 5ر%5(.

بلغـــت نســـبة الربـــح علـــى تمويـــل المشـــاركة الممنـــوح للموظفيـــن حوالـــي 2% – 8ر4% ســـنويًا كمـــا فـــي	 
31 كانون األول 2٠17)2٠16: حوالي 2% – 8ر%4(.

بلغـــت نســـبة العمولـــة المســـتوفاة علـــى الكفـــاالت 1% – 4% ســـنويًا كمـــا فـــي 31 كانـــون األول 2٠17	 
) 2٠16: 1% – 4%( وعلى االعتمادات المستندية 1/4% – 3/8% لفترات ربعية كما في 31 كانون األول 2٠17 

)2٠16: 1/4% – 3/8% لفترات ربعية (.
فيما يلي ملخص لمنافع )رواتب ومكافآت ومنافع أخرى( اإلدارة التنفيذية العليا للبنك:	 

البيان
31 كانون األول 312016 كانون األول  2017

دينـــاردينـــار

179ر314ر2802ر324ر2رواتب ومكافآت وتنقالت

963ر78774ر118مكافآت نهاية الخدمة

142ر389ر0672ر443ر2المجموع
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60. القيمة العادلة لألدوات المالية
يستخدم البنك الترتيب التالي ألساليب وبدائل التقييم وذلك في تحديد وعرض القيمة العادلة لألدوات 	 

المالية:
المستوى األول: األسعار السوقية المعلنة في األسواق الفعالة لنفس الموجودات والمطلوبات. –
المستوى الثاني: تقنيات أخرى حيث تكون كل المدخالت التي لها تأثير مهم على القيمة العادلة يمكن  –

مالحظتها بشكل  مباشر أو غير مباشر من معلومات السوق.
المستوى الثالث: تقنيات أخرى حيث تستخدم مدخالت لها تأثير مهم على القيمة العادلة  ولكنها ليست  –

مبنية على معلومات من السوق يمكن مالحظتها.

الجدول التالي يبين تحليل األدوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة وحسب الترتيب الهرمي المذكور أعاله:

المجموعالمستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األول31 كانون األول 2017

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
بالديناربالديناربالديناربالدينارحقوق أصحاب حسابات االستثمار المشترك

560ر866ر31--560ر866ر31أدوات مالية

المجموعالمستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األول31 كانون األول 2016

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق
بالديناربالديناربالديناربالدينارأصحاب حسابات االستثمار المشترك

478ر883ر33--478ر883ر33أدوات مالية

العادلة  بالقيمة  تظهر  ال  التي  المالية  والمطلوبات  للموجودات  العادلة  القيمة   .61
بالقوائم المالية الموحدة

كما هو مبين في إيضاح رقم )1٠و11( تشمل الموجودات المالية غير المدرجة في األسواق المالية مبلغ 	 
666ر892ر26 دينار التي تظهر بالتكلفة لعدم تمكن البنك من تقدير قيمتها العادلة.

62. إدارة المخاطر
يقوم مصرفنا بإدارة المخاطر التي يتعرض لها وفقًا لما هو محدد في اإلطار العام إلدارة المخاطر المعتمد 	 

من قبل مجلس اإلدارة.
أهداف 	  تحقيق  على  تعمل  آمنة  أعمال  بيئة  توفير  مصرفنا  لدى  المخاطر  إلدارة  الرئيس  الهدف  ويتمثل 

مصرفنا االستراتيجية ، وذلك من خالل تحقيق مجموعة من األهداف وعلى النحو اآلتي :
االحتفاظ برأس مال كاٍف لمواجهة المخاطر.. 1
جودة الموجودات.. 2
االحتفاظ بسيولة مالئمة.. 3
أنظمة ضبط ورقابة داخلية فّعالة.. 4
نظام تقارير فّعال.. 5
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اإلفصاحات الوصفية والكمية:
1- مخاطر االئتمان:

تعرف مخاطر االئتمان في مصرفنا بأنها المخاطر التي تنشأ نتيجة لعدم قدرة و/أو عدم رغبة المتعامل في 	 
سداد االلتزامات المترتبة عليه في تواريخ استحقاقها بما في ذلك أصل المبلغ واألرباح.

وتتضمن سياسة البنك إلدارة مخاطر االئتمان ما يلي:	 
تحديد استراتيجية إدارة مخاطر االئتمان.. 1
تحديد المستوى المقبول من مخاطر االئتمان.. 2
تحديد السقوف االئتمانية والحد األعلى للتركزات االئتمانية.. 3
تحديد أساليب تخفيف مخاطر االئتمان والتركزات االئتمانية، والتي تشمل:. 4

تنويع التسهيالت االئتمانية على القطاعات االقتصادية. –
تحديد سقوف ائتمانية واستثمارية واضحة ومتفقة مع تعليمات البنك المركزي األردني. –
استخدام مخففات مخاطر االئتمان المتنوعة . –
تحديد الصالحيات االئتمانية. –

دراسة االئتمان والرقابة عليه ومتابعته:. 5
يتم إعداد الطلب االئتماني من قبل دوائر األعمال, وتقوم دائرة االئتمان ببذل العناية الواجبة في  –

دراسة الطلبات االئتمانية، ومن ثم يتم عرض الطلب االئتماني على الجهة االئتمانية صاحبة الصالحية، 
وذلك تحقيقًا لمبدأ الفصل بين المهام.

المالية  – المالءة  ذوي  واألفراد  والمتوسطة  والصغيرة  الكبرى  الشركات  متعاملي  تقييم  يتم 
المتعامل )Moody’s(، وذلك على مستوى  الداخلي  االئتماني  التصنيف   المرتفعة من خالل نظام 
.Facility Risk Rating )FRR( وعلى مستوى التسهيالت االئتمانية ، Obligor Risk Rating )ORR(

يمثل التصنيف االئتماني على مستوى المتعامل )ORR( الجدارة االئتمانية للمتعامل والذي يعكس  –
.Probability of Default )PD( احتمال التعثر

يمثل التصنيف االئتماني على مستوى التسهيالت االئتمانية )FRR( جودة مخففات مخاطر االئتمان  –
.Loss Given Default )LGD(المقدمة من قبل المتعامل ، والذي يعكس نسبة الخسائر عند التعثر
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1.  التعرضات لمخاطر االئتمان )بعد مخصص التدني وبعد طرح اإليرادات المؤجلة واإليرادات المعلقة وقبل 
الضمانات ومخففات المخاطر األخرى(

البيان

ذاتيـــةمشتركــة

31 كانون األول 312016 كانون األول 312017 كانون األول 312016 كانون األول 2017

دينــــاردينــــاردينــــاردينــــار

بنود داخل قائمة المركز المالي الموحدة:
428ر382ر418970ر623ر002ر1--أرصدة لدى بنوك مركزية

947ر762ر49830ر950ر98440ر950ر13510ر174ر13أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
--000ر725ر00017ر979ر21حسابات إستثمار لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

ذمم البيوع المؤجلة والذمم األخرى:
979ر890ر75611ر537ر8049ر107ر459611ر126ر625لألفراد

000ر000220ر779180ر139ر787370ر907ر388التمويالت العقارية

للشركات:
-774ر51849ر209ر296336ر476ر355الشركات الكبرى

)SMEs( 239ر068ر2342ر231ر361125ر865ر124المؤسسات الصغيرة والمتوسطة-
1٠2ر356ر٠٠43ر142ر9443ر299ر9٠٠594ر256ر521للحكومة والقطاع العام

التمويالت
المشاركة:

000ر08555ر44--لألفراد
192ر016259ر834238ر749ر25629ر886ر29التمويالت العقارية 

---000ر812الشركات الكبرى

بنود خارج قائمة المركز المالي الموحدة:
722ر674ر863114ر757ر110--كفاالت

418ر579ر11038ر498ر41--إعتمادات
298ر325ر9625ر650ر3--قبوالت

403ر915ر180140ر786ر115--السقوف غير المستغلة
489ر421ر316ر9051ر526ر330ر0971ر414ر095ر1942ر484ر081ر2اإلجمالي

: Credit Risk Mitigations )CRM( مخففات مخاطر االئتمان مقابل التعرضات االئتمانية
ويمكن 	  كما  المقابل،  للطرف  اإلئتمانية  المخاطر  تقييم  على  تعتمد  المطلوبة  الضمانات  ونوع  كمية  إن 

تعديل أو خفض حجم التعرض للمخاطر )Risk Exposure( المتعلقة بالمدين أو الطرف المتعامل معه أو 
ملتزم آخر، باستخدام أساليب التخفيف من مخاطر اإلئتمان )Credit Risk Mitigation( المعمول بها لدى 
المصارف اإلسالمية، ومنها )رهن الموجودات، كفالة طرف ثالث، العربون، هامش الجدية، تأمينات نقدية، 

رهن األسهم(.

أما مخففات مخاطر اإلئتمان للتعرضات اإلئتمانية الواردة في الجدول أعاله فهي كما يلي:
	 كفاالت بنكية مقبولة.	  التأمينات النقدية.    
	 رهن السيارات واآلليات.	  الضمانات العقارية.    
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البنك اإلسالمي األردني
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

البيان

2017
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

422ر765ر005ر1
418ر623ر002ر1

004ر142ر3
-

-
-

-
584ر585ر587

-
066ر885ر558

519ر795ر1
372ر801ر24

-
627ر103ر2

طر
متدنية المخا

661ر235ر53
498ر950ر40

-
239ر068ر2

774ر49
016ر438

134ر729ر9
281ر333ر604ر1

135ر153ر35
-

201ر173ر112
189ر344ر335

538ر119ر447
218ر543ر674

طر
مقبولة المخا

ستحقة:*
منها م

200
-

-
-

-
-

200
935ر92

-
-

541ر5
932ر6

120ر31
342ر49

لغاية 30 يوم

329ر3
-

-
-

-
-

329ر3
249ر745ر6

-
-

074ر167ر1
443ر422ر3

692ر344ر1
040ر811

من 31 لغاية 60 
يوم

013ر215ر2
-

-
-

-
-

013ر215ر2
613ر442ر83

-
-

719ر417ر14
824ر380ر21

832ر158ر26
238ر485ر21

ت المراقبة
تح

غير عاملة:
932ر254

-
-

-
-

-
932ر254

764ر065ر5
-

-
950ر228

-
129ر566ر1

685ر270ر3
ى

ستو
دون الم

129ر567
-

-
-

-
-

129ر567
508ر389ر8

-
-

696ر682ر1
-

166ر244ر3
646ر462ر3

ك فيها
شكو

م

393ر956ر1
-

-
-

-
-

393ر956ر1
540ر153ر89

-
-

560ر032ر19
846ر845ر17

155ر331ر30
979ر943ر21

هالكة

550ر994ر063ر1
916ر573ر043ر1

004ر142ر3
239ر068ر2

774ر49
016ر438

601ر722ر14
290ر970ر377ر2

135ر153ر35
066ر885ر558

645ر330ر149
231ر372ر399

820ر419ر508
393ر809ر726

المجموع

000ر20
-

-
-

-
000ر20

-
776ر119ر209

-
166ر628ر37

572ر955ر6
149ر793ر22

740ر026ر63
149ر716ر78

ت 
طرح: إيرادا

ي
مؤجلة

-
-

-
-

-
-

-
334ر702ر11

-
-

852ر850ر1
168ر890ر2

350ر140ر4
964ر820ر2

ت 
طرح: إيرادا

ي
معلقة

760ر140ر5
-

-
-

-
-

760ر140ر5
986ر663ر75

-
-

860ر658ر15
618ر400ر17

687ر458ر22
821ر145ر20

ص 
ص

طرح: مخ
ي

ي
تدن

790ر833ر058ر1
916ر573ر043ر1

004ر142ر3
239ر068ر2

774ر49
016ر418

841ر581ر9
194ر484ر081ر2

135ر153ر35
900ر256ر521

361ر865ر124
296ر288ر356

043ر794ر418
459ر126ر625

ي
صاف

ال

ط.
سا

ق أحد األق
ستحقا

ي حال ا
ق ف

ستح
صيد الذمة م

*  يعتبر كامل ر
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التقرير السنوي التاسع والثالثون
ذاتية

شتركة
م

البيان
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

648ر106ر022ر1
375ر145ر001ر1

102ر356ر3
-

-
192ر509

979ر095ر17
862ر747ر397ر2

984ر675ر28
907ر067ر639

821ر004ر150
712ر016ر379

952ر164ر489
486ر817ر711

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 ا
ق ف

ستح
صيد الذمة م

*  يعتبر كامل ر
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البنك اإلسالمي األردني
ت:

ال
ى والتموي

م األخر
م البيوع المؤجلة والذم

ت المقدمة مقابل ذم
ضمانا

ي توزيع القيمة العادلة لل
وفيما يل

ذاتية
شتركة

م

31 كانون االول 2017
البيان

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

004ر142ر3
004ر142ر3

-
-

-
-

584ر585ر587
066ر885ر558

519ر795ر1
372ر801ر24

-
627ر103ر2

طر
متدنية المخا

440ر062ر7
-

-
-

016ر438
424ر624ر6

040ر292ر937
-

495ر812ر81
422ر631ر193

101ر696ر264
022ر152ر397

طر
مقبولة المخا

865ر114
-

000ر35
-

-
865ر79

904ر339ر69
-

943ر340ر13
949ر507ر17

370ر827ر16
642ر663ر21

ت المراقبة
تح

غير عاملة:

908ر40
-

-
-

-
908ر40

221ر021ر3
-

546ر136
-

039ر934
636ر950ر1

ى 
ستو

دون الم

114ر84
-

-
-

-
114ر84

005ر841ر5
-

539ر171ر1
-

677ر258ر2
789ر410ر2

ك فيها
شكو

م

990ر195
-

-
-

-
990ر195

399ر150ر76
-

640ر256ر16
010ر243ر15

323ر907ر25
426ر743ر18

هالكة

321ر640ر10
004ر142ر3

000ر35
-

016ر438
301ر025ر7

153ر230ر679ر1
066ر885ر558

682ر513ر114
753ر183ر251

510ر623ر310
142ر024ر444

المجموع

منها:

-
-

-
-

-
-

146ر899ر3
-

519ر795ر1
-

-
627ر103ر2

ت نقدية
تأمينا

-
-

-
-

-
-

372ر801ر24
-

-
372ر801ر24

-
-

ت بنكية مقبولة
كفاال

049ر047ر2
-

000ر35
-

016ر438
033ر574ر1

449ر780ر743
-

756ر075ر101
179ر969ر218

267ر856ر290
247ر879ر132

عقارية

650ر518ر4
-

-
-

-
650ر518ر4

235ر027ر1
-

-
235ر027ر1

-
-

م متداولة
سه

أ

618ر932
-

-
-

-
618ر932

885ر836ر346
-

407ر642ر11
967ر385ر6

243ر767ر19
268ر041ر309

ت
ت وآليا

سيارا
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التقرير السنوي التاسع والثالثون
ذاتية

شتركة
م

31 كانون االول 2016
البيان

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
9٠7ر٠67ر639

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

107ر340ر10
102ر356ر3

-
-

192ر509
813ر474ر6

073ر292ر958ر1
907ر067ر639

632ر783ر125
923ر235ر342

919ر300ر421
692ر903ر429

المجموع

منها:

636ر33
-

-
-

-
636ر33

218ر090ر3
-

826ر933
-

-
392ر156ر2

ت نقدية
تأمينا

-
-

-
-

-
-

110ر123ر23
-

-
110ر123ر23

-
-

ت بنكية مقبولة
كفاال

049ر778
-

-
-

192ر509
857ر268

509ر250ر958
-

790ر104ر110
490ر198ر311

115ر384ر402
114ر563ر134

عقارية

320ر172ر6
-

-
-

-
320ر172ر6

600ر12
-

600ر12
-

-
-

م متداولة
سه

أ

-
-

-
-

-
-

729ر747ر334
-

416ر732ر14
323ر914ر7

804ر916ر18
186ر184ر293

ت
ت وآليا

سيارا
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البنك اإلسالمي األردني

ذمم البيوع المؤجلة والذمم األخرى والتمويالت المجدولة:
هي تلك الذمم التي سبق وأن صنفت كذمم / تمويالت غير عاملة وأخرجت من إطار الذمم والتمويالت غير 
العاملة بموجب جدولة أصولية وتم تصنيفها كذمم / تمويالت تحت المراقبة أو حولت إلى عاملة، وقد بلغ 
اجماليها كما في 31 كانون األول 2017 مبلغ 382ر466ر36 دينار مقابل مبلغ 208ر178ر26 دينار كما في 31 

كانون األول 2016.

ذمم البيوع المؤجلة والذمم األخرى والتمويالت المعاد هيكلتها:
أو  األقســـاط  تعديـــل  حيـــث  مـــن  التمويـــالت   / الذمـــم  وضـــع  ترتيـــب  إعـــادة  الهيكلـــة  بإعـــادة  يقصـــد 
وتـــم  الـــخ,   ... الســـماح  فتـــرة  تمديـــد  أو  األقســـاط  بعـــض  تأجيـــل  أو  التمويـــالت   / الذمـــم  عمـــر  إطالـــة 
 2017 األول  كانـــون   31 فـــي  كمـــا  إجماليهـــا  بلـــغ  وقـــد  المراقبـــة،  تحـــت  تمويـــالت   / كذمـــم   تصنيفهـــا 

مبلغ 775ر158ر2 دينار, مقابل مبلغ 467ر049ر1 دينار كما في 31 كانون األول 2016.

الصكوك :
يوضح الجدول التالي تصنيفات الصكوك كموجودات مالية  بالقيمة العادلة من خالل حقوق أصحاب حسابات 

االستثمار المشترك وموجودات مالية بالتكلفة المطفأة حسب وكاالت التصنيف الخارجية: 

31 كانون االول 2017

اإلجمالي
موجودات مالية بالقيمة العادلة 
من خالل حقوق أصحاب حسابات 

اإلستثمار المشترك

موجودات مالية 
بالتكلفة المطفأة   وكاالت

 التصنيف
 درجة 

التصنيف

دينـار دينـار دينـار
500ر608ر4 500ر608ر4 - S&P B+
185ر811ر2 185ر811ر2 - S&P BB-
863ر098ر7 863ر098ر7 - S&P CCC+
800ر134ر63 - 800ر134ر63 S&P B+
348ر653ر77 548ر518ر14 800ر134ر63 اإلجمالي

  
31 كانون االول 2016

اإلجمالي
موجودات مالية بالقيمة العادلة 
من خالل حقوق أصحاب حسابات 

اإلستثمار المشترك

موجودات مالية 
بالتكلفة المطفأة   وكاالت

 التصنيف
 درجة 

التصنيف

دينـار دينـار دينـار
500ر608ر4 500ر608ر4 - S&P BB -
744ر475ر10 744ر475ر10 - S&P BB
000ر760ر37 - 000ر760ر37 S&P BB -
244ر844ر52 244ر084ر15 000ر760ر37 اإلجمالي
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3. التركز في التعرضات االئتمانية حسب التوزيع الجغرافي وكما يلي:

البيان
داخل المملكة

دول الشرق
األوسط األخرى

اإلجماليدول أخرىأمريكاآسيا *أوروبا

دينــــاردينـــاردينـــاردينــاردينـــاردينـــاردينــــار

418ر623ر002ر1-----418ر623ر002ر1أرصدة لدى بنوك مركزية

633ر124ر32454ر086ر28-226ر596711ر406ر92713ر918ر56011ر1أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

حسابات إستثمار مشترك لدى بنوك 
ومؤسسات مصرفية

000ر979ر21----000ر979ر21-

ذمم البيوع المؤجلة والذمم األخرى والتمويالت:

300ر708ر634-----300ر708ر634األفراد

059ر212ر419-----059ر212ر419التمويالت العقارية

الشركات:

070ر338ر356---672ر172ر7003ر628ر69821ر536ر331الشركات الكبرى

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
)SMEs(

600ر933ر126-----600ر933ر126

904ر398ر524-----904ر398ر524الحكومة والقطاع العام

الصكوك:
ضمن الموجودات المالية بالقيمة 

العادلة من خالل حقوق أصحاب حسابات 
اإلستثمار المشترك

548ر518ر14---984ر908ر5649ر609ر4-

ضمن الموجودات المالية بالتكلفة 
المطفأة

800ر134ر63-----800ر134ر63

اإلجمالي كما في 
31 كانون األول 2017

332ر971ر217ر3243ر086ر28-226ر252711ر488ر19126ر136ر33960ر549ر102ر3

اإلجمالي كما في
31 كانون األول 2016

989ر184ر165ر5753ر195ر46439ر404ر93518ر941484ر900ر81014ر658ر26424ر540ر067ر3

*  بإستثناء دول الشرق األوسط
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ي:

ي وكما يل
صاد

طاع االقت
ب الق

س
ت االئتمانية ح

ضا
ي التعر

4. التركز ف

البيان
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

-
-

-
-

-
-

-
418ر623ر002ر1

418ر623ر002ر1

ت 
سا

س
ك ومؤ

ى بنو
صدة لد

أر
صرفية

م
633ر124ر54

-
-

-
-

-
-

-
633ر124ر54

ك 
ى بنو

ستثمار لد
ت إ

سابا
ح

صرفية
ت م

سا
س

ومؤ
000ر979ر21

-
-

-
-

-
-

-
000ر979ر21

م 
م البيوع المؤجلة والذم

ذم
ت

ال
ى والتموي

األخر
-

327ر188ر110
079ر889ر359

059ر212ر419
890ر042ر28

-
674ر859ر619

904ر398ر524
933ر590ر061ر2

ك:
صكو

ال
ت المالية 

ضمن الموجودا
الل 

بالقيمة العادلة من خ
ت 

سابا
ب ح

صحا
ق أ

حقو
ك

شتر
ستثمار الم

اإل
-

-
548ر518ر14

-
-

-
-

-
548ر518ر14

ت المالية 
ضمن الموجودا

طفأة
بالتكلفة الم

-
-

800ر134ر63
-

-
-

-
-

800ر134ر63

ي
ي كما ف

اإلجمال
31 كانون األول 2017

633ر103ر76
327ر188ر110

427ر542ر437
059ر212ر419

890ر042ر28
-

674ر859ر619
322ر022ر527ر1

332ر971ر217ر3

ي
ي كما ف

اإلجمال
31 كانون األول 2016

931ر438ر59
761ر685ر81

511ر264ر372
805ر368ر400

254ر041ر23
-

253ر347ر660
474ر038ر568ر1

989ر184ر165ر3
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مخاطر السيولة:

تواريخ 	  في  التزاماته  لتأدية  الالزمة  السيولة  توفير  على  البنك  قدرة  عدم  في  السيولة  مخاطر  تتمثل 
استحقاقها، وإلدارة هذه المخاطر يقوم البنك بما يلي:

تحليل السيولة )فجوات االستحقاق(.. 1
االحتفاظ بنسبة سيولة معقولة لمواجهة التدفقات النقدية الصادرة. . 2
تنويع مصادر التمويل.. 3
وجود لجنة إلدارة الموجودات والمطلوبات.. 4
توزيع التمويالت على القطاعات المختلفة والمناطق الجغرافية المتعددة للتقليل من مخاطر التركزات.. 5
يتم قياس ورقابة إدارة السيولة على أساس الظروف الطبيعية والطارئة، ويشمل ذلك استخدام وتحليل . 6

آجال االستحقاق للموجودات والنسب المالية المختلفة.
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البنك اإلسالمي األردني
م المالية:

ي بتاريخ القوائ
ق التعاقد

ستحقا
ال

س الفترة المتبقية ل
سا

ى أ
صومة( عل

ت )غير المخ
طلوبا

ص الجدول أدناه توزيع الم
أوال: يلخ

البيان
31 كانون االول 2017

أقل 
شهر

من 
شهر 

من 
شهور

ى 3 
إل

شهور
من 3 

شهور
ى 6 

 إل
شهور

من 6 
سنة واحدة

ى 
 حت

سنة
من 

ت
سنوا

ى3 
 حت

أكثر 
ت

سنوا
من 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
040ر012ر5

-
-

-
-

-
-

040ر012ر5
الء الجارية 

ت العم
سابا

ح
125ر549ر418

818ر761ر161
306ر930ر127

794ر098ر94
107ر613ر97

917ر763ر227
-

067ر717ر127ر1
ت النقدية

التأمينا
203ر275ر12

808ر703ر5
944ر235ر5

195ر091ر5
248ر880ر5

579ر720ر13
-

977ر906ر47
ى 

ت أخر
صا

ص
مخ

-
-

-
-

-
-

000ر750ر6
000ر750ر6

ضريبة الدخل
ص 

ص
مخ

386ر504ر9
-

580ر256ر14
-

-
-

-
966ر760ر23

ضريبية مؤجلة 
ت 

طلوبا
م

110ر571
-

-
375ر805

063ر208ر1
-

808ر203ر2
356ر788ر4

ستثمار
طر اإل

ق مواجهة مخا
صندو

413ر498ر1
-

619ر247ر2
-

-
-

487ر350ر36
519ر096ر40

ى 
ت أخر

طلوبا
م

584ر441ر17
095ر311ر6

752ر824ر1
624ر481ر9

545ر243ر2
-

470ر199ر8
070ر502ر45

طلقة 
ستثمار الم

ت اإل
سابا

ب ح
صحا

ق أ
حقو

476ر080ر301
695ر171ر218

099ر141ر260
758ر857ر340

880ر412ر424
720ر296ر990

489ر165
117ر126ر535ر2

المجموع 
337ر932ر765

416ر948ر391
300ر636ر411

746ر334ر450
843ر357ر531

216ر781ر231ر1
254ر669ر53

ر836ر3 112ر660
ستحقاقاتها 

ب إ
س

ت )ح
مجموع الموجودا

المتوقعة( 
782ر285ر385ر1

466ر081ر175
377ر190ر208

480ر836ر483
909ر742ر983

567ر709ر816
149ر772ر158

730ر618ر211ر4

البيان
31 كانون االول 2016

أقل 
شهر

من 
شهر 

من 
شهور

ى 3 
إل

شهور
من 3 

شهور
ى 6 

 إل
شهور

من 6 
سنة واحدة

ى 
 حت

سنة
من 

ت
سنوا

ى3 
 حت

أكثر 
ت

سنوا
من 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 

ب إ
س

ت )ح
مجموع الموجودا

المتوقعة( 
554ر574ر311ر1

849ر800ر179
ر265ر184 266

400ر632ر449
057ر327ر001ر1

544ر813ر832
026ر106ر140

696ر519ر099ر4
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ثانيًا: بنود خارج قائمة المركز المالي الموحدة:

البيان

31 كانون األول 312016 كانون األول 2017

لغاية سنة لغاية سنة 

دينـــاردينـــار

716ر904ر07243ر149ر45االعتمادات والقبوالت 

722ر674ر863114ر757ر110الكفاالت

403ر915ر180140ر786ر115السقوف غير المستغلة 

744ر862ر5074ر317ر3التزامات رأسمالية تعاقدية

585ر357ر622304ر010ر275المجموع 

مخاطر السوق

الخاصة بأدوات الملكية في سجل 	  الناتجة عن تحركات أسعار السوق و  التقلبات  تنشأ مخاطر السوق عن 
المتاجرة و أسعار صرف العمالت و معدل العائد السوقي و أسعار السلع و المخزون، ويعمل البنك على 

تخفيف هذه المخاطر من خالل:
تنويع االستثمارات وتوزيعها على عدة قطاعات ومناطق جغرافية.. 1
دراسة توجهات عوائد االستثمار وأسعار الصرف المستقبلية واالستثمار في ضوء هذه الدراسات.. 2
وضع حدود لالستثمار على مستوى البلد، العملة، السوق، األداة والطرف المقابل.. 3
موائمة مراكز العمالت ما أمكن وبما يتناسب مع تعليمات البنك المركزي األردني.. 4
المعرضة 	  القيمة  استخدام  الى  إضافة  السوق  مخاطر  لقياس  الحساسية  تحليل  باستخدام  البنك  يقوم 

للمخاطر )VAR( لقياس مخاطر التغيرات في اسعار االسهم .
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أ. مخاطر معدل العائد

تعرف مخاطر معدل العائد بانها انخفاض معدل العائد على االستثمارات مقارنة مع السوق المحلي والتي 	 
تنشأ بسبب ارتفاع معدل العائد “الفائدة” في السوق المحلي وعدم مقدرة مصرفنا على زيادة معدل 

العائد على التمويالت الممنوحة بمعدل عائد ثابت )كالمرابحة(.
ويعمل البنك على إدارة هذه المخاطر من خالل:	 

إدارة فجوات معدالت العائد والتكلفة للموجودات والمطلوبات حسب اآلجال الزمنية المتعددة.. 1
دراسة اتجاهات عوائد االستثمار.. 2

العملة

31 كانون االول 2017

التغير )زيادة( بسعر
 العائد )%1(

حساسية 
)األرباح والخسائر(

حساسية
 حقوق الملكية 

حساسية حقوق أصحاب 
حسابات اإلستثمار

دينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــار

570ر685ر7362ر380ر4-306ر066ر7دينار أردني

العملة

31 كانون االول 2017

التغير )نقص( بسعر 
العائد )%1(

حساسية 
)األرباح والخسائر(

حساسية 
حقوق الملكية 

حساسية حقوق أصحاب 
حسابات اإلستثمار

دينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــار

)570ر685ر2()736ر380ر4(-)306ر066ر7(دينار أردني

العملة

31 كانون االول 2016

التغير )زيادة( بسعر 
العائد )%1(

حساسية 
)األرباح والخسائر(

حساسية
 حقوق الملكية 

حساسية حقوق أصحاب 
حسابات اإلستثمار

دينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــار

586ر584ر0142ر484ر4-600ر068ر7دينار أردني

العملة

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
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ب. مخاطر العمالت األجنبية
هي المخاطر الناتجة عن التغير في أسعار صرف العمالت األجنبية التي يحتفظ بها مصرفنا . وتتم إدارة 	 

األجنبية بشكل يومي  العمالت  ، ومراقبة مراكز   )Spot( الفوري  التعامل  األجنبية على أساس  العمالت 
مقابل الحدود المعتمدة )Limits( لكل عملة ، حيث أن السياسة العامة لمصرفنا في إدارة العمالت األجنبية 

تقوم على أساس تصفية المراكز اواًل بأول وتغطية المراكز المطلوبة حسب احتياجات العمالء.
تنص السياسة االستثمارية للبنك على أن الحد األقصى لمراكز العمالت األجنبية يجب أن ال يتجاوز 15% من 	 

إجمالي حقوق المساهمين أو 5٠% من إجمالي التزامات البنك بالعمالت األجنبية أيهما أكبر )بحد أقصى 
من  العمالء  احتياجات  لتغطية  وذلك  األمريكي(  الدوالر  باستثناء  عملة  لكل  المساهمين  حقوق  من   %5

االعتمادات المستندية والحواالت وبوالص التحصيل، وليس بهدف المضاربة أو المتاجرة.

العملـــة
31 كانون االول 2017

صافي 
المراكز

التغير في سعر
صرف العملة )%5(

األثر على
األرباح والخسائر

األثر على
حقوق الملكية 

-029ر033ر11دوالر أمريكي    --

390ر6991ر7685ر3648ر175يورو

-775ر8073ر1455ر116جنيه إسترليني

-021901586ر18ين ياباني

-427ر04210ر83316ر320عمالت أخرى

العملـــة
31 كانون االول 2016

صافي 
المراكز

التغير في سعر
صرف العملة )%5(

األثر على
األرباح والخسائر 

األثر على
حقوق الملكية 

---745ر936ر9دوالر أمريكي 

871633ر5716ر42710ر211يورو

-520ر3391ر7812ر46جنيه إسترليني

-821891579ر17ين ياباني

-755ر31617ر32227ر546عمالت أخرى
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ت االجنبية:

ال
طر العم

ي مخا
التركز ف

البيان
31 كانون االول 2017

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

164ر855ر125
839ر717ر2

844ر651ر2
-

624ر074ر1
471ر299ر132

صرفية
ت م

سا
س

ك ومؤ
ى بنو

صدة لد
أر

833ر725ر30
288ر752ر6

293ر694
448ر75

356ر701ر2
218ر949ر40

صرفية
ت م

سا
س

ك ومؤ
ى بنو

ستثمار لد
ت اإل

سابا
ح

825ر450ر33
310ر702ر1

-
-

-
135ر153ر35

ى
م األخر

م البيوع المؤجلة والذم
ذم

775ر207ر61
565ر735ر9

455ر037ر1
-

855ر778ر3
650ر759ر75

ي
ق الملكية- ذات

الل حقو
ت مالية بالقيمة العادلة من خ

موجودا
758ر821

538ر14
-

-
-

296ر836
ت   

سابا
ب ح

صحا
ق أ

الل حقو
ت مالية بالقيمة العادلة من خ

موجودا
ك 

شتر
ستثمار الم

اإل
000ر338ر18

-
-

-
-

000ر338ر18

ى
ت أخر

موجودا
688ر348

565ر66
-

-
-

253ر415
ت

ي الموجودا
إجمال

043ر748ر270
105ر989ر20

592ر383ر4
448ر75

835ر554ر7
023ر751ر303

ت:
طلوبا

الم
صرفية

ت الم
سا

س
ك والمؤ

ودائع البنو
877ر619

623ر3
-

-
830ر11

330ر635
ت النقدية 

التأمينا
545ر471ر4

889ر111
-

-
512ر1

946ر584ر4
ت الجارية

سابا
الح

949ر956ر56
938ر702ر4

714ر474ر1
113

762ر555ر1
476ر690ر64

طلقة
ستثمار الم

ت اإل
سابا

ح
545ر888ر196

291ر995ر15
733ر792ر2

314ر57
857ر644ر5

740ر378ر221
ى

ت أخر
طلوبا

م
098ر778

-
-

-
041ر20

139ر798
ت

طلوبا
ي الم

إجمال
014ر715ر259

741ر813ر20
447ر267ر4

427ر57
002ر234ر7

631ر087ر292
ي الموحدة لعام 2017

ي التركز داخل قائمة المركز المال
صاف

029ر033ر11
364ر175

145ر116
021ر18

833ر320
392ر663ر11

ي الموحدة لعام 2017
ت محتملة خارج قائمة المركز المال

إلتزاما
146ر226ر28

577ر759ر2
-

-
710ر848

433ر834ر31

31 كانون االول 2016

ت
ي الموجودا

إجمال
676ر034ر239

643ر080ر25
575ر4 062ر

858ر72
719ر263ر7

958ر026ر276
ت

طلوبا
ي الم

إجمال
931ر097ر229

216ر869ر24
281ر528ر4

037ر55
397ر717ر6

862ر267ر265
ي الموحدة لعام 2016

ي التركز داخل قائمة المركز المال
صاف

745ر936ر9
427ر211

781ر46
821ر17

322ر546
096ر759ر10

ي الموحدة لعام 2016
ت محتملة خارج قائمة المركز المال

إلتزاما
001ر901ر27

232ر723ر2
-

-
574ر164

807ر788ر30
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ج. مخاطر أسعار األسهم
تنتج مخاطر أسعار األسهم عن التغير في القيمة العادلة لالستثمارات في األسهم، ويعمل البنك على إدارة 

هذه المخاطر عن طريق تنويع االستثمارات في عدة مناطق جغرافية وقطاعات اقتصادية.

البيان
التغير في المؤشر

)%5(
األثر على أألرباح 

والخسائر
األثر على حقوق 

الملكية 

األثر على حقوق 
أصحاب حسابات 

اإلستثمار المشترك

دينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــار

31 كانون االول 2017
122ر229206ر336-351ر542مؤشر سوق عمان المالي 

31 كانون االول 2016
307ر005300ر521-312ر821مؤشر سوق عمان المالي

د. مخاطر السلع
تنشأ مخاطر السلع عن التقلبات في قيمة الموجودات القابلة للتداول أو التأجير وترتبط بالتقلبات الحالية 	 

والمستقبلية والقيم السوقية لموجودات محددة، حيث يتم التعرض إلى تقلب أسعار السلع المشتراة 
المتبقية  القيمة  في  التقلب  وإلى  الحيازة  فترة  خالل  من  السلم  عقود  إبرام  بعد  بالكامل  المدفوعة 

للموجودات المؤجرة كما في نهاية مدة التأجير.

مخاطر االمتثال
لها 	  يتعرض  قد  التي  السمعه  مخاطر  أو  المادية  الخسائر  أو  الرقابية  أو  القانونية  العقوبات  مخاطر  هي 

البنك جراء عدم االمتثال للقوانين واألنظمة والتعليمات واألوامر وقواعد السلوك والمعايير والممارسات 
العقوبات  مخاطر  والتعليمات  واألنظمة  للقوانين  االمتثال  عدم  مخاطر  أهم  ومن  السليمة،  المصرفية 
غسل  وعمليات  المالية  الجرائم  ومخاطر  المالية  الخسائر  ومخاطر  السمعة  ومخاطر  والرقابية  القانونية 
األموال واالحتيال والفساد، ولحماية البنك من هذه المخاطر تقوم دائرة االمتثال بالتأكد من امتثال البنك 
وسياساته الداخلية لجميع القوانين واألنظمة والتعليمات واألوامر وقواعد السلوك والمعايير والممارسات 
المصرفية السليمة الصادرة عن الجهات الرقابية المحلية والدولية، وذلك من خالل وضع وتطوير سياسة 
االمتثال ودليل االمتثال واعداد وتطوير السياسة العامة لمكافحة غسل األموال وإعداد إجراءات وأدلة عمل 
بخصوص القوانين واألنظمة والتعليمات الداخلية والخارجية وإعداد ميثاق أخالقيات العمل وعقد الدورات 

التدريبية الالزمة.  
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مخاطر التشغيل
هي مخاطر الخسارة الناجمة عن عدم كفاية أو فشل اإلجراءات الداخلية ، أو العنصر البشري ، أو االنظمة، 	 

أو الناجمة عن االحداث الخارجية التي تشمل على سبيل المثال ال الحصر ، المخاطر القانونية ومخاطر عدم 
بالسمعة.  المتعلقة  والمخاطر  االستراتيجية  المخاطر  على  التعريف  هذا  واليشتمل   ، بالشريعة  االلتزام 

ويعمل البنك على إدارة هذه المخاطر من خالل :
مراجعة عمليات مصرفنا وإعداد اجراءات عمل موثقة تتضمن جميع الضوابط الرقابية الالزمة لتقليل احتمال 	 

و/أو اثر حدوث االحداث التشغيلية .
قيام البنك بإعداد خطة إلستمرارية العمل )Business Continuity Plan )BCP تعمل على تقليل التعرضات 	 

واالنقطاعات التي يواجهها البنك ، وخطة التعافي من االثار والخسائر الناجمة عن االزمات .
تقوم الدائرة القانونية بالتأكد من سالمة العقود والمستندات الخاصة بالبنك.	 
الداخلية 	  الرقابة  المعلومات ودائرة  امن  دائرة  والتعاون مع  وبالتنسيق  المعلومات  تكنولوجيا  دائرة  تقوم 

ودائرة التدقيق الداخلي بوضع السياسات واإلجراءات الالزمة للمحافظة على امن وسرية المعلومات في 
البنك ، وصالحيات الدخول على البرامج واالنظمة في البنك.

مخاطر السمعة
هي المخاطر الناشئة عن وجود انطباع سلبي عن البنك قد يؤدي الى حدوث خسائر في مصادر التمويل 	 

أو قد يؤدي الى تحول العمالء الى بنوك منافسة.
ويعمل البنك على إدارة هذه المخاطر من خالل مجموعة من اإلجراءات والتي تعمل على تعزيز ثقة العمالء 	 

في البنك، وتقديم خدمات مصرفية جيدة، والمحافظة على السرية المصرفية، وعدم ممارسة أنشطة غير 
قانونية أو تمويل قطاعات غير مرغوب فيها، وتوفير أنظمة حماية مالئمة.

63. معلومات عن قطاعات البنك
أ. معلومات عن أنشطة البنك

يتم تنظيم البنك ألغراض إدارية بحيث يتم قياس القطاعات وفقًا للتقارير التي يتم استعمالها من قبل 	 
المدير العام وصانع القرار الرئيسي لدى البنك من خالل أربعة قطاعات أعمال رئيسية:

حسابات األفراد 
تشمل متابعة حسابات االستثمار المطلقة وذمم البيوع المؤجلة والتمويالت والخدمات المصرفية األخرى 	 

الخاصة باألفراد.

حسابات المؤسسات 
تشمل ُمتابعة حسابات االستثمار الُمطلقة وذمم البيوع الُمؤجلة والتمويالت والخدمات المصرفية األخرى 	 

الخاصة بالعمالء من المؤسسات.

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

البيان
األفراد

ت
ســا

س
المؤ

ي 
ستثمار ف

اال
ت

الموجودا
الخزينة

ى
أخر

المجمــوع

 31 كانون األول
2017

 31 كانون األول
2016

دينـــــار
دينــــار

دينــــار
دينــــار

دينــــار
دينــــار

دينــــار

ي(
ك + ذات

شتر
ت )م

ي اإليرادا
إجمال

322ر726ر136
129ر833ر64

314ر175ر6
002ر770ر11

420ر143
187ر648ر219

665ر968ر221

صة االموال الداخلة 
ت التابعة وح

شركا
ي نتائج أعمال ال

صاف
ت الحليفة

شركا
ستثمار من ارباح ال

ي اال
ف

-
-

101ر170ر3
-

-
101ر170ر3

300ر749ر2

ستثمار من
طر اال

ق ُمواجهة مخا
صندو

صة 
ح

شتركة
ستثمار الُم

ت اال
سابا

ب ح
صحا

ت أ
 إيرادا

)171ر303ر13(
)744ر260ر4(

)531ر617(
)600ر941(

-
)046ر123ر19(

)532ر794ر19(

صة
طلقة وح

ستثمار الم
ت اال

سابا
ب ح

صحا
عائد عائد ا

ق غير
طلقة وحقو

ستثمار الم
ت اال

سابا
ب ح

صحا
ا

صة 
ت التابعة وح

شركا
ي نتائج أعمال ال

صاف
طرين من 

سي
 الم

ت الحليفة
شركا

ستثمار من ارباح ال
ي اال

االموال الداخلة ف

)744ر296ر48(
)626ر605ر4(

)101ر170ر3(
)272ر652(

-
)743ر724ر56(

)140ر332ر55(

طاع
نتائج أعمال الق

407ر126ر75
759ر966ر55

783ر557ر5
130ر176ر10

420ر143
499ر970ر146

293ر591ر149

ت موزعة
صروفا

م
)046ر623ر32(

)357ر043ر26(
)537ر549ر2(

)804ر815ر4(
-

)744ر031ر66(
)360ر843ر65(

ضريبة
الربح قبل ال

361ر503ر42
402ر923ر29

246ر008ر3
326ر360ر5

420ر143
755ر938ر80

933ر747ر83

ضريبة الدخل
)136ر927ر13(

)869ر567ر10(
)760ر928(

)082ر340ر1(
)855ر35(

)702ر799ر26(
)858ر728ر29(

ضريبة
الربح بعد ال

225ر576ر28
533ر355ر19

486ر079ر2
244ر020ر4

565ر107
053ر139ر54

075ر019ر54

طاع
ت الق

موجودا
530ر867ر142ر1

868ر725ر909
689ر079ر837

583ر770ر214ر1
-

670ر443ر104ر4
189ر796ر000ر4

ت حليفة
شركا

ي 
ستثمار ف

اال
-

-
116ر383ر8

-
-

116ر383ر8
670ر658ر7

ت
طاعا

ى الق
ت غير ُموزعة عل

موجودا
-

-
-

-
944ر791ر98

944ر791ر98
837ر064ر91

ت
مجموع الموجودا

530ر867ر142ر1
868ر725ر909

805ر462ر845
583ر770ر214ر1

944ر791ر98
730ر618ر211ر4

696ر519ر099ر4

طاع
ت الق

طلوبا
م

477ر593ر230ر3
220ر084ر432

-
040ر012ر5

-
737ر689ر667ر3

471ر919ر597ر3

ت
طاعا

ى الق
ت غير ُموزعة عل

طلوبا
م

-
-

-
-

375ر970ر168
375ر970ر168

463ر880ر158

ت
طلوبا

مجموع الم
477ر593ر230ر3

220ر084ر432
-

040ر012ر5
375ر970ر168

112ر660ر836ر3
934ر799ر756ر3

سمالية
ت رأ

صروفا
م

-
-

-
-

927ر654ر13
927ر654ر13

986ر219ر17

ت
طفاءا

ت وإ
الكا

سته
ا

-
-

-
-

280ر736ر7
280ر736ر7

961ر143ر9
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ب. معلومات التوزيع الجغرافي
ُيمثل هذا القطاع التوزيع الجغرافي ألعمال البنك، ُيمارس البنك نشاطاته بشكل رئيسي في المملكة 	 

األردنية الهاشمية التي ُتمثل األعمال المحلية.
فيما يلي توزيع إيرادات وموجودات البنك ومصروفاته الرأسمالية حسب القطاع الجغرافي وحسب السياسة 	 

الداخلية للبنك بناًء على األسلوب التي يتم قياسها به ووفقًا للتقارير التي يتم استعمالها من قبل المدير 
العام وصانع القرار الرئيسي لدى البنك:

البيان

المجموعخارج المملكة داخل المملكة

201720162017201620172016

دينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــار

665ر968ر187221ر648ر272219ر429ر0531ر861ر3932ر539ر134220ر787ر216إجمالي اإليرادات

696ر519ر099ر7304ر618ر211ر9584ر026ر023276ر751ر738303ر492ر823ر7073ر867ر907ر3مجموع الموجودات

986ر219ر92717ر654ر13--986ر219ر92717ر654ر13المصروفات الرأسمالية

64. إدارة رأس المال
يتكون رأس مال البنك من رأس المال المدفوع، واالحتياطيات بما فيها االحتياطي القانوني واالحتياطي 	 

االختياري واحتياطي مخاطر مصرفية عامة واالحتياطيات األخرى واألرباح المدورة.
وفقًا لتعليمات البنك المركزي األردني المستندة إلى مقررات مجلس الخدمات المالية اإلسالمية ، على 	 

البنك االحتفاظ برأس مال كاٍف لمواجهة المخاطر المتعلقة بأعمال البنك وهي المخاطر االئتمانية ومخاطر 
السوق والمخاطر التشغيلية ، ويجب أن ال تقل نسبة كفاية رأس المال عن 12% حسب التعليمات المقررة.

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.
الجهات 	  المصرفية وتوجهات  للرقابة  بازل  لجنة  المطلوب حسب متطلبات  الحد  إلى  المال  برأس  الوصول 

الرقابية.
البنك 	  وتعليمات  ينسجم  وبما  الكبيرة  التمويالت واالستثمارات  منح  للتوسع في  كاٍف  مال  رأس  توفير 

المركزي األردني ، وكذلك مواجهة أي مخاطر مستقبلية.
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لمقررات مجلس  المستندة  األردني  المركزي  البنك  لتعليمات  المال وفقًا  رأس  كفاية  احتساب نسبة  يتم   -
الخدمات المالية اإلسالمية، وفي ما يلي نسبة كفاية رأس المال مقارنة مع السنة السابقة:

البيان
31 كانون األول 312016 كانون األول 2017

بآالف الدنانيربآالف الدنانير

330ر025315ر343بنود رأس المال االساسي:

000ر000150ر180رأس المال المكتتب به )المدفوع(

371ر47168ر76اإلحتياطي القانوني

617ر70222ر30اإلحتياطي االختياري

624ر57777ر58األرباح المدورة

50% من حصة البنك من إستثمارات في رؤوس أموال البنوك والشركات المالية 
األخرى

)247()247(

)006ر1()930(50% من حصة البنك في اإلستثمار في شركات التأمين

)029ر2()548ر1(الموجودات غير الملموسة

393ر94113ر14بنود رأس المال اإلضافي:

546274إحتياطي القيمة العادلة للموجوادات المالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية

حصة البنك من إحتياطي القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل 
حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار المشترك

37622

463ر5508ر10حصة البنك من فائض صندوق مواجهة مخاطر اإلستثمار

000ر0001ر1إحتياطي المخاطر المصرفية العامة / ذاتي

287ر9854ر3حصة البنك من إحتياطي المخاطر المصرفية العامة / المشترك

50% من حصة البنك من إستثمارات في رؤوس أموال البنوك والشركات المالية 
األخرى

)247()247(

)006ر1()930(50% من حصة البنك في اإلستثمار في شركات التأمين

723ر966328ر357مجموع رأس المال التنظيمي

081ر493ر2691ر556ر1مجموع الموجودات والبنود خارج قائمة المركز المالي الموحدة المرجحة بالمخاطر

02ر22%23%نسبة كفاية رأس المال

12ر21%04ر22%نسبة رأس المال األساسي

65. حسابات مدارة لصالح العمالء
بلغت الحسابات المدارة لصالح العمالء 731ر007ر454 دينار كما في31 كانون األول 2017 مقابل 204ر146ر403 	 

دينار كما في31 كانون األول 2016، وال يتم إظهار هذه الحسابات ضمن موجودات ومطلوبات البنك في 
القوائم المالية الموحدة. 
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66. تحليل استحقاقات الموجودات والمطلوبات
يبين الجدول التالي تحليل الموجودات والمطلوبات وفقا للفترة المتوقعة الستردادها أو تسويتها:

البيان

31 كانون األول 2017

المجموع أكثر من سنةلغاية سنة 

دينــــاردينــــاردينــــار

الموجودات:
950ر666ر138ر1-950ر666ر138ر1نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

633ر124ر54-633ر124ر54أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية 
000ر979ر00021ر725ر00017ر254ر4حسابات استثمار مطلقة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

041ر613ر021ر3542ر586ر096ر6871ر026ر925ذمم البيوع المؤجلة والذمم األخرى – بالصافي
435ر844ر476590ر903ر959546ر940ر43موجودات إجارة منتهية بالتمليك – بالصافي

357ر980ر39330ر832ر96426ر147ر4التمويالت – بالصافي
825ر528ر93410ر025ر8911ر502ر9موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية – ذاتي

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق أصحاب حسابات االستثمار 
المشترك

226ر359ر26752ر495ر95919ر863ر32

800ر134ر23063ر380ر57061ر754ر1موجودات مالية بالتكلفة المطفأة
116ر383ر1168ر383ر8-استثمارات في شركات حليفة

403ر212ر923120ر169ر48096ر042ر24استثمارات في العقارات
535ر997ر2418ر907ر2943ر090ر5قروض حسنة – بالصافي

966ر028ر96678ر028ر78-ممتلكات ومعدات – بالصافي
078ر548ر0781ر548ر1-موجودات غير ملموسة – بالصافي

365ر217ر64710ر238ر7181ر978ر8موجودات أخرى
730ر618ر211ر6254ر224ر959ر1051ر394ر252ر2مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة:
040ر012ر5-040ر012ر5حسابات البنوك والمؤسسات المصرفية 

067ر717ر127ر0231ر377ر044325ر340ر802حسابات العمالء الجارية وتحت الطلب – أمانة
977ر906ر82747ر600ر15019ر306ر28التأمينات النقدية

999ر812-999ر812ذمم دائنة
000ر750ر0006ر750ر6-مخصصات أخرى

966ر760ر23-966ر760ر23مخصص ضريبة الدخل
528ر528650ر65٠-مطلوبات ضريبية مؤجلة

671ر369ر8٠419ر867567ر8٠1ر18مطلوبات أخرى
630ر960ر534ر6032ر709ر414ر0271ر251ر120ر1حسابات االستثمار المطلقة

540ر684ر5537ر436ر9875ر247ر2احتياطي القيمة العادلة
860ر634ر65817ر438ر2024ر196ر13احتياطي اصحاب حسابات االستثمار - شركات تابعة وحليفة

487ر487165ر165-حقوق غير المسيطرين
487ر350ر48736ر350ر36-صندوق مواجهة مخاطر االستثمار

828ر137ر3434ر761ر4852ر376ر1مطلوبات ضريبية مؤجلة
032ر746ر3-032ر746ر3مخصص ضريبة الدخل صندوق مواجهة مخاطر االستثمار

112ر660ر836ر3133ر808ر816ر7991ر851ر019ر2مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة 
618ر958ر312374ر416ر306142ر542ر232الصافي
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البيان

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 استثمار 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 اصحاب الملكية – ذاتي
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق أصحاب حسابات 

االستثمار المشترك
797ر536ر67754ر236ر12022ر300ر32

000ر760ر00037ر760ر37-موجودات مالية بالتكلفة المطفأة
670ر658ر6677ر914ر0031ر744ر5استثمارات في شركات حليفة

076ر249ر262110ر199ر81488ر049ر22استثمارات في العقارات
851ر966ر0327ر542ر8193ر424ر4قروض حسنة – بالصافي

380ر633ر38071ر633ر71-ممتلكات ومعدات – بالصافي
836ر028ر8362ر028ر2-موجودات غير ملموسة – بالصافي

770ر435ر9-770ر435ر9موجودات أخرى
696ر519ر099ر6274ر246ر974ر0691ر273ر125ر2مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار 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 االستثمار المطلقة

859ر210ر61011ر674ر2494ر536ر6احتياطي القيمة العادلة
401ر445ر83314ر114ر5687ر330ر7احتياطي أصحاب حسابات اإلستثمار - شركات تابعة وحليفة

070ر070130ر130-حقوق غير المسيطرين 
452ر619ر45229ر619ر29-صندوق مواجهة مخاطر االستثمار

616ر036ر0446ر248ر5724ر788ر1مطلوبات ضريبية مؤجلة
909ر652-909ر652مخصص ضريبة دخل صندوق مواجهة مخاطر االستثمار

934ر799ر756ر3103ر998ر752ر6241ر801ر003ر2مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة 
762ر719ر317342ر248ر445221ر471ر121الصافي
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67. ارتباطات والتزامات محتملة )خارج قائمة المركز المالي الموحدة(
أ. إرتباطات وإلتزامات ائتمانية:

البيان
31 كانون األول 312016 كانون األول 2017

دينـــاردينـــار

418ر579ر11038ر498ر41إعتمادات 

298ر325ر9625ر650ر3قبوالت

722ر674ر863114ر757ر110كفاالت:

779ر446ر39333ر185ر35- دفع

474ر360ر66651ر648ر46- حسن التنفيذ

469ر867ر80429ر923ر28- أخرى

403ر915ر180140ر786ر115السقوف غير المستغلة

841ر494ر115299ر693ر271المجموع

ب. إلتزامات تعاقدية:

البيان
31 كانون األول 312016 كانون األول 2017

دينـــاردينـــار

744ر862ر5074ر317ر3عقود شراء ممتلكات المعدات )أنظمة(

744ر862ر5074ر317ر3المجموع

تستحق إاللتزامات التعاقدية المذكورة أعاله خالل سنة من تاريخه.	 

68. القضايا المقامة على البنك :
في	  كما  دينار  925ر10  بمخصص  دينار  537ر340ر10  )ذاتي(  البنك  على  المقامة  القضايا  قيمة   بلغت 

31 كانون األول 2017 مقابل 574ر903ر10 دينار بمخصص 927ر76 دينار كما في 31 كانون االول 2016 ، كما 
بلغت قيمة القضايا المقامة على البنك )مشترك( 474ر458ر2 دينار بمخصص 418ر192 دينار كما في 31 
كانون االول 2017 ، مقابل 049ر575ر1 دينار بمخصص 293ر174دينار كما في 31 كانون االول 2016 ، علما 
أنه حسب رأي االدارة ومحامي البنك ، ان ما قد يترتب على القضايا الخاصة بحسابات االستثمار المشترك 
يتم قيده على حساب صندوق مواجهة مخاطر االستثمار وما قد يترتب على البنك )ذاتي( يتم تغطيته من 

خالل المخصصات، وال يترتب أي مبالغ إضافية لقاء هذه القضايا.
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69. تحليل أثر المعايير الصادرة وغير النافذة بعد
قامت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية )AAOIFI( بإصدار معيار المحاسبة المالي 	 

المعالجة  المعيار  هذا  ويبين  العالية”،  المخاطر  ذات  وااللتزامات  االئتمانية  والخسائر  “التدني   )30( رقم 
ذات  وااللتزامات  واالستثمارات  للتمويالت  المتوقعة  االئتمانية  والخسائر  بالتدني  المتعلقة  المحاسبية 

المخاطر العالية في المؤسسات المالية اإلسالمية.
معيار 	  بمتطلبات  كبير  حد  الى  مشابهه  المتوقعة  االئتمانية  الخسائر  بخصوص  المعيار  هذا  متطلبات  إن 

التقارير المالية الدولي  )IFRS9(، وإن تاريخ التطبيق االلزامي للمعيار هو االول من كانون الثاني 2020، مع 
السماح بالتطبيق المبكر للمعيار .

علمًا بأنه ال يوجد أثر جوهري على القوائم المالية الموحدة كما في 31 كانون األول 2017 وذلك بسبب 	 
االستثمار  ارباح  صافي  من  اقتطاعه  يتم  والذي  االستثمار،  مخاطر  مواجهة  صندوق  رصيد  في  الزيادة 

المشترك استنادا للمادة )55( من قانون البنوك. 

70. أرقام المقارنة
تم إعادة تصنيف وتعديل بعض أرقام المقارنة لعام 2016  لتتناسب مع أرقام التصنيف لعام 2017.	 
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 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

اإلدارة العامة
شارع الثقافة - 

الشميساني/عمان
+962 6 5677377
+962 6 5666325

+962 6 5666326
+962 6 5684755

9262251119069٠

فرع الشميساني
شارع الثقافة - 

الشميساني/عمان
+962 6 5677107
+962 6 5623613

+962 6 5691700
+962 6 5623612

9259971119043

شارع الملك فيصل/عمانفرع عمان
+962 6 4638306
+962 6 4653306

+962 6 4652400
+962 6 4614299

79871111827

شارع خالد بن الوليد/عمانفرع جبل الحسين
+962 6 5694403
+962 6 5673408

+962 6 5693866
+962 6 5624184

926943
921047

1111032

شارع الملك حسين/الزرقاءفرع الزرقاء
+962 5 3981401
+962 5 3984667

+962 5 3930911
+962 5 3984646

57531311141

شارع األمير حسن/عمانفرع الوحدات
+962 6 4744361
+962 6 4778101

+962 6 4789144
+962 6 4751645

161651115231

فرع اربد /ش. 
بغداد

شارع بغداد/اربد
+962 2 7245151
+962 2 7240728

+962 2 7247051
+962 2 7240730

19502111038

فرع بيادر وادي 
السير

الشارع الرئيسي/البيادر
+962 6 5816152
+962 6 5859662

+962 6 58241621402231181428

فرع العقبة
شارع الدرب – دوار األميرة 

هيا/العقبة
+962 3 2014315
+962 3 2014317

+962 3 201431310487711023

شارع البتراء/مأدبافرع مأدبا
+962 5 3242802
+962 5 3248898

+962 5 32447026951711025

شارع الملك حسين/صويلحفرع صويلح
+962 6 5341563
+962 6 5359879

+962 6 5349461717119102٠

شارع الملك حسين/معانفرع معان
+962 3 2132235
+962 3 2131799

+962 3 21317332047111121

الشارع اإليطالي/الكركفرع الكرك
+962 3 2353513
+962 3 2352636

+962 3 2353508
+962 3 2353484

2206111023

شارع الملك عبد الله/جرشفرع جرش
+962 2 6352652
+962 2 6352653

+962 2 6352654
+962 2 6352264

32261103٠
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االدارة العامة/
الرمز ص.بفاكسهاتفالعنوانالفرع

البريدي
عدد 

الموظفين

شارع الملك فيصل/المفرقفرع المفرق
+962 2 6231974
+962 2 6230381

+962 2 6232212682511028

شارع البياضة/السلطفرع السلط
+962 5 3553790
+962 5 3557985

+962 5 355379210351911017

شارع البلدية/الطفيلةفرع الطفيلة
+962 3 2242647
+962 3 2242648

+962 3 224265042661102٠

فرع ضاحية 
الروضة

شارع الروضة/عمان
+962 6 5159721
+962 6 5152774

+962 6 51517739611551119623

شارع الملك حسين/الرصيفةفرع الرصيفة
+962 5 3744756
+962 5 3743698

+962 5 374475811381371018

فرع سقف 
السيل

سقف السيل/عمان
+962 6 4614801
+962 6 4615974

+962 6 4614805
+962 6 4616256

1820591111828

فرع اربد/ش. 
الهاشمي

شارع الهاشمي/اربد
+962 2 7279401
+962 2 7276821

+962 2 7279405
+962 2 7276437

5012110135

فرع عجلون
مقابل المؤسسة 
االستهالكية/عجلون

+962 2 6420777
+962 2 6421004

+962 2 64207001672681023

فرع جبل اللويبدة 
العبدلي - مقابل الكراجات/

عمان
+962 6 4616420
+962 6 4616340

+962 6 46164509279881119016

فرع دير ابي 
سعيد

ش الملك حسين/دير ابي 
سعيد

+962 2 6521551
+962 2 6521654

+962 2 6521553452171022

شارع اليرموك/عمانفرع ش. اليرموك
+962 6 4757161
+962 6 4757162

+962 6 47571696208231116221

الحزام الدائري/عمانفرع أبو علندا
+962 6 4162001
+962 6 4162973

+962 6 41629717421159221

خلف سوق الخضار/سحابفرع سحاب
+962 6 4023801
+962 6 4023804

+962 6 40238036471151121

فرع ماركا 
الشمالية

شارع الملك عبد الله/عمان
+962 6 4889311
+962 6 4894399

+962 6 48866333409651113423

شارع الجامعة/مؤتةفرع مؤتة
+962 3 2370001
+962 3 2370285

+962 3 2371804506162128

شارع الملك غازي/الزرقاءفرع الغويرية
+962 5 3930901
+962 5 3930902

+962 5 39309031502661311516

شارع البنوك/الرمثافرع الرمثا
+962 2 7380490
+962 2 7380493

+962 2 73804945462141023

فرع الهاشمي 
الشمالي

جبل الهاشمي الشمالي/
عمان

+962 6 5052111
+962 6 5051117

+962 6 50551142306931112321

الهاشمية/الزرقاءفرع الهاشمية
+962 5 3811701
+962 5 3811705

+962 5 38117091851312517

)شامل موظفي خدمات
ضاحية الروضة(
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االدارة العامة/
الرمز ص.بفاكسهاتفالعنوانالفرع

البريدي
عدد 

الموظفين

فرع اربد/ ش. 
حكما

شارع حكما/اربد
+962 2 7401352
+962 2 7401357

+962 2 74013612301012111019

مخيم البقعة/البقعةفرع البقعة
+962 6 4726333
+962 6 4726335

+962 6 47263348251938119

شارع الحاووز/عمانفرع جبل التاج
+962 6 4752300
+962 6 4755644

+962 6 47523024106761114118

الشارع الرئيسي/كفرنجةفرع كفرنجة
+962 2 6454501
+962 2 6454609

+962 2 6454510612687316

شارع صبرا وشاتيال/عمانفرع جبل النصر
+962 6 4921400
+962 6 4921406

+962 6 49214094258381114018

شارع ياجوز الرئيسي/ياجوزفرع ياجوز
+962 5 3745150
+962 5 3745152

+962 5 37451531200321371217

شارع الدستور/عمانفرع حي نزال
+962 6 4397930
+962 6 4397931

+962 6 43979377109991117122

تالع العلي/عمانفرع تالع العلي
+962 6 5333184
+962 6 5340255

+962 6 534274415821195318

شارع الفاروق/الزرقاءفرع حي معصوم
+962 5 3935401
+962 5 3935418

+962 5 3935427118971311817

فرع ش. عبد الله 
غوشة

ام السماق/عمان
+962 6 5857520
+962 6 5857521

+962 6 58575297091182119

فرع اربد/ش. 
إيدون

إيدون/اربد
+962 2 7254756
+962 2 7254760

+962 2 72547636205952116221

فرع ش وصفي 
التل

شارع وصفي التل/عمان
+962 6 5528102
+962 6 5528095

+962 6 55280759610211119625

جبل النزهة/عمانفرع جبل النزهة
+962 6 5673325
+962 6 5673397

+962 6 56736352404481112417

شارع مرج الحمام/عمانفرع مرج الحمام
+962 6 5714077
+962 6 5714556

+962 6 571553810931173217

فرع وادي 
موسى

الشارع الرئيسي/وادي 
موسى

+962 3 2157919
+962 3 2157920

+962 3 2157922537181015

فرع الجبيهة
شارع الجبيهة الرئيسي/

عمان
+962 6 5344261
+962 6 5344237

+962 6 53442398741194117

فرع طارق/
طبربور

شارع شهاب الهبري/عمان
+962 6 5060436
+962 6 5060541

+962 6 50605482951194723

فرع اربد /ش. 
فلسطين

شارع فلسطين/اربد
+962 2 7262101
+962 2 7262105

+962 2 726210939222111022

فرع الزرقاء 
الجديدة

شارع مكة المكرمة/الزرقاء
+962 5 3852402
+962 5 3852405

+962 5 38524101504721311519
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االدارة العامة/
الرمز ص.بفاكسهاتفالعنوانالفرع

البريدي
عدد 

الموظفين

الشارع الرئيسي/دير عالفرع دير عال
+962 5 3573520
+962 5 3573521

+962 5 3573525441821017

الصويفية/عمانفرع الصويفية
+962 6 5812226
+962 6 5812227

+962 6 58120291426431184415

ابو نصير/عمانفرع أبو نصير
+962 6 5236325
+962 6 5236326

+962 6 52363295414051193718

الثنية/الكركفرع الثنية 
+962 3 2386626
+962 3 2386627

+962 3 2386632156115115

خريبة السوق/عمانفرع خريبة السوق
+962 6 4120846
+962 6 4120928

+962 6 41208949871162119

شارع عامر بن مالك/عمانفرع خلدا
+962 6 5545948
+962 6 5536296

+962 6 554281344281195316

فرع الشونة 
الشمالية

الشارع الرئيسي/الشونة 
الشمالية

+962 2 6580282
+962 2 6580275

+962 2 6580298152811014

القصر/الكركفرع القصر
+962 3 2315050
+962 3 2315590

+962 3 2315524326121015

جبل عمان/عمانفرع جبل عمان
+962 6 4633016
+962 6 4633017

+962 6 46330488406101118015

مجمع طارق/الضليلفرع الضليل
+962 5 3825179
+962 5 3825180

+962 5 38251811901313615

االوتستراد/الزرقاءفرع وادي الحجر
+962 5 3651990
+962 5 3652304

+962 2 365103419271311014

الحصن/اربدفرع اربد/الحصن
+962 2 7012401
+962 2 7012402

+962 2 70124043572151016

فرع بوابة السلط
شارع الملك عبدالله الثاني – 

مقابل قصر العدل/السلط
+962 5 3530591
+962 5 3530639

+962 5 35504534841911015

فرع ناعور
شارع مأدبا الغربي/مثلث 

حي الشهيد
+962 6 5725861
+962 6 5725864

+962 6 57258701141171014

فرع المستشفى 
االسالمي

شارع الملك حسين/عمان
+962 6 5657261
+962 6 5657262

+962 6 56572649284301119014

شارع الحرية/المقابلينفرع شارع الحرية
+962 6 4205617
+962 6 4206259

+962 6 42057696061162315

فرع ضاحية 
الياسمين

ضاحية الياسمين/عمان
+962 6 4205413
+962 6 4205347

+962 6 42053867100681111717

فرع الشونة 
الجنوبية

شارع جسر الملك حسين/
الشونة الجنوبية

+962 5 3581173
+962 5 3581175

+962 5 3581194231811012

فرع ماركا 
الجنوبية

شارع صالح الهمالن )الفداء 
سابقًا( ماركا الجنوبية/عمان

+962 6 4900205
+962 6 4900193

+962 6 49002084203001114215
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البنك اإلسالمي األردني

االدارة العامة/
الرمز ص.بفاكسهاتفالعنوانالفرع

البريدي
عدد 

الموظفين

الطريق الصحراوي/الجيزةفرع الجيزة
+962 6 4460159
+962 6 4460165

+962 6 44601662821601013

فرع الّشوبك
الشارع الرئيسي – مجمع 

الدوائر/الشوبك
+962 3 2165460
+962 3 2165467

+962 3 2165461667191012

فرع اربد/بني 
كنانة

مثلث سما الروسان- بني 
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

فرع عبدون *
عبدون- حي عبدون 

الشمالي – شارع فوزي 
القاوقجي–بناية رقم )5(

+962 6 5922782
+962 6 5922645

+962 6 592283485274511185-

مكاتب

مكتب المدينة 
الصناعية/سحاب

المدينة الصناعية/سحاب
+962 6 4029720
+962 6 4029722

+962 6 4029725259115124

مكتب السي 
تاون

عمان مول/عمان
+962 6 5528394
+962 6 5528395

+962 6 55283971582119535

مكتب مخيم 
حطين

مخيم حطين/الرصيفة
+962 5 3611253
+962 5 3611254

+962 5 36113282720137135

الشارع الرئيسي/عوجانمكتب عوجان
+962 5 3656663
+962 5 3656664

+962 5 36550298545131624

مكتب االستقالل 
مول

شارع االستقالل/النزهة
+962 6 5683936
+962 6 5683937

+962 6 5683897922503111923

المرج/الكركمكتب المرج
+962 3 2341494
+962 3 2341496

+962 3 234149514611124

بصيرا/الطفيلةمكتب بصيرا
+962 3 2267082
+962 3 2267087

+962 3 226710554666104

مكتب اربد/
الطيبة

الطيبة/اربد
+962 2 7330039
+962 2 7330041

+962 2 733045617218104

شارع الملك حسين/جرشمكتب جرش
+962 2 6340115
+962 2 6340122

+962 2 634013032261106

مكتب المنطقة 
الحرة

بوابة رقم )1( - المنطقة 
الحرة/الزرقاء

+962 5 3826739
+962 5 3826762

+962 5 3826741186131345

مكتب البادية 
الشمالية

شارع بغداد الدولي – 
الصالحية/المفرق

+962 2 6282369
+962 2 6282383

+962 2 628288260545105

مكتب الصبيحي
وسط البلد - قضاء العارضه/

الصبيحي
+962 5 3523466
+962 5 3523495

+962 5 3523510484191105

* سيتم افتتاحه بتاريخ )2018/2/18( ان شاء الله.
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التقرير السنوي التاسع والثالثون

االدارة العامة/
الرمز ص.بفاكسهاتفالعنوانالفرع

البريدي
عدد 

الموظفين

مكنب الشجرة
شارع الملك حسين - 

الشجرة/الرمثا
+962 2 7359348
+962 2 7359377

+962 2 735936642213825

مكتب العقبة
شارع الحمامات التونسية/

العقبة
+962 3 2014665
+962 3 2014687

+962 3 20317061048771106

مكتب مأدبا
طريق عمان مأدبا الغربي – 
مقابل شركة الكهرباء/مأدبا

+962 5 3241731
+962 5 3241756

+962 5 3241756695171106

مكتب الحسينية
بلدة الحسينية-المزار 

الجنوبي/الكرك
+962 3 2332709
+962 3 2332711

+962 3 233271250616216

مكتب بلعما
بلعما-بجانب مديرية قضاء 

بلعما/المفرق
+962 2 6203931
+962 2 6203932

+962 2 6203937185131255

مكتب سامح 
مول

شارع الشهيد – المجمع 
التجاري عريفة مول/عمان

+962 6 5066236
+962 6 5065730

+962 6 5066779295119474

مكتب وادي 
السير

شارع عراق األمير – وادي 
السير/عمان

+962 6 5865424
+962 6 5864780

+962 6 5864891140223118144

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

مكتب عبين 
عبلين

مثلث اشتفينا – منطقة 
عبين عبلين/عجلون

+962 2 6440369
+962 2 6440375

+962 2 6440372167268105

مكتب شفا بدران
بلدية شفا بدران – طريق 
بيرين – قرب مالعب أمانة 

عمان

+962 6 5231048
+962 6 5231085

+962 6 523128749119345

مكتب الحسا

لواء الحسا – الطريق 
الصحراوي – بجانب 

المؤسسة االستهالكية 
العسكرية

+962 3 2277251
+962 3 2277269

+962 3 227727455646104

مكتب عين الباشا

محافظة البلقاء – بلدية 
عين الباشا – مقابل كازية 
عين الباشا – قرب اإلشارة 

الضوئية )إشارة الصحية(

+962 6 4726834
+962 6 4726894

+962 6 472690477193845
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االدارة العامة/
الرمز ص.بفاكسهاتفالعنوانالفرع

البريدي
عدد 

الموظفين

مكتب الطرة *

محافظة إربد – لواء الرمثا 
– الطرة – الشارع الرئيسي 

– دوار الشهيد معاذ 
الكساسبة

+962 2 7361090
+962 2 7361094

+962 2 7361096252110-

مكتب بوابة 
المفرق **

محافظة المفرق –شارع 
الدكتور خالد أبو سماقة – 

باتجاه جامعة آل البيت

+962 2 6236754
+962 2 6236765

+962 2 623676656325110-

مكتب الجبيهة 
***

------

مكتب البوندد
مدينة سحاب الصناعية/

سحاب
+962 6 4029727
+962 6 4029728

+962 6 40297292591151215

*     سيتم افتتاحه بتاريخ )2018/2/21( ان شاء الله.
**   سيتم افتتاحه بتاريخ )2018/2/22( ان شاء الله.

*** سيتم افتتاحه بتاريخ )2018/3/4( ان شاء الله.

- ال يوجد فروع ومكاتب للبنك خارج المملكة.


