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حضـرة صاحب الجاللة الملك عبــدالله الثاني بن الحسين المعظم
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صاحب السمو الملكي األمير حسين بن عبدالله
ولي العهد
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البنك االسالمي األردني
شركة مساهمة عامة محدودة

تأسست في عمان – بالمملكة االردنيـــة الهاشميــة وسجلت بصفة شركـــة 

بتاريخ 1978/11/28 تحت رقم  مساهمة عامة محدودة في سجل الشركات 

)124( وذلك حسب متطلبات قانون الشركات الساري المفعول آنذاك وطبقًا 

لسـنة 1978   )13( رقـم  المؤقت  االردنــي  االسالمـي  البنك  قانــون  ألحكام 

بموجب  إلغاؤه  تـم  والذي   1985 لسـنة   )62( رقـم  القانـــــون  محله  حل  الذي 

قانون البنوك رقم )28( لسـنة 2000 السـاري المفعـول اعتبـارًا مـن 2000/8/2، 

الذي اشتمل على فصل خاص بالبنوك االسالمية.

التقرير السنوي الثالث والثالثون لعـام 2011
المقـدم الـى الهيئة العامــــة فـي اجتماعهـا العادي المنعقد في عمان 

يـوم االربعاء 3 جمادى اآلخرة 1433هـ  الموافق 2012/4/25م
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مدققو الحسابات : السادة ابراهيم العباسي وشركاه والسادة إرنست ويونغ

شركة مجموعة البركة المصرفية

ويمثلها سعـادة السيد عدنان احمد يوسف عبد الملك
رئيس مجلس االدارة

سعادة السيد موسى عبد العزيز محمد شحادة
نائب رئيس مجلس االدارة

الرئيس التنفيذي / المدير العام

عــــضــــومعالي المهندس رائف يوسف محمود نجم

عــــضــــومعالي األستاذ سالم محمد سالم مساعده

عــــضــــوسعادة السيــد كمال سامي سلمان عصفور

شركة مجموعة البركة المصرفية

ويمثلها سعادة السيد حمد عبـد الله علي عقاب
عــــضــــو

شركة مجموعة البركة المصرفية

ويمثلها سعادة السيد عدنان عبدالله الحمد البّسام
عــــضــــو

شركة مجموعة البركة المصرفية

ويمثلها سعادة السيد هود هاشم احمد هاشم
عــــضــــو

عــــضــــوسعادة السيد حيدر عيسى مراد مراد

عــــضــــوسعادة السيد ايمن عبد الكريم بشير حتاحت

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

 السادة أعضاء مجلس اإلدارة  الحالي
والذي تم انتخابه  في 2011/4/2٦
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شركة مجموعة البركة المصرفية 

ويمثلها سعـادة السيد عدنان احمد يوسف عبد الملك
رئيس مجلس االدارة

سعادة السيد موسى عبد العزيز محمد شحادة
نائب رئيس مجلس االدارة

الرئيس التنفيذي / المدير العام

عــــضــــومعالي المهندس رائف يوسف محمود نجم

عــــضــــومعالي األستاذ سالم محمد سالم مساعده

عــــضــــوسعادة السيــد كمال سامي سلمان عصفور

شركة مجموعة البركة المصرفية 

ويمثلها سعادة السيد عثمان احمد سليمان احمد
عــــضــــو

شركة مجموعة البركة المصرفية 

العزيز  عبد  الله  عبد  اللطيف  عبد  السيد  سعادة  ويمثلها 

الراجحي

عــــضــــو

شركة مجموعة البركة المصرفية 

ويمثلها سعادة السيد حمد عبـد الله علي عقاب
عــــضــــو

عــــضــــوسعادة السيد حيدر عيسى مراد مراد

شركـة بيـت االستثمار العالمي ويمثلها:

-  سعادة السيد خالد »محمد وليد« توفيق زكريا
عــــضــــو

عــــضــــوسعادة السيد ايمن عبد الكريم بشير حتاحت

مدققو الحسابات : السادة ابراهيم العباسي وشركاه والسادة إرنست ويونغ

 السادة أعضاء مجلس اإلدارة  السابق
لغاية 2011/4/2٦
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* انتقل الى رحمة الله تعالى بتاريخ 2011/11/22.
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كلمة رئيس مجلس االدارة 
سعادة السيد عدنان احمد يوسف

مسجد الملك الحسين بن طالل
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السالم عليكم ورحمة الله وبركاته، 

الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على خاتم النبيين، وبعد،

حضرات االخوة المساهمين الكرام،

المصرفي  العمل  تجربة  تعميق  في  مسيرته   2011 عام  خالل  االردني،  االسالمي  البنك  واصل 
االسالمي محافظًا على مكانته في الساحة المصرفية األردنية، مرسخًا القناعة بقدرة  الشريعة االسالمية 
على التعامل بفاعلية مع معطيات العصر، معززًا ثقة ورضى المتعاملين معه، ومواكبًا لكل جديد في مجال 

الصناعة المصرفية وتقنياتها.

والمنطقة  العالمي  االقتصاد  يشهده  ما  ورغم  الطيبة،  مسيرته   2011 عام  خالل  البنك  واستمر 
)2.9( مليار  البنك حوالي  بلغت موجودات  الوطني،  االقتصاد  السلبية على  وتأثيراتها  ازمات  المحيطة من 
دينارًا وبنمو نسبته حوالـي )11.3%( عن العام السابق، وبلغ مجموع ارصدة أوعيته االدخارية حوالي )2.6( مليار 
دينارًا وبنمو نسبته حوالـي )12.4%( عن العام السابق، وبلغ مجموع ارصـدة توظيفاته المالية حوالي )1.6( 
مليار دينارًا وبنمو نسبته حوالـي )6.0%( عن العام السابق، وبلغت أرباح االستثمار المشترك حوالي )110( 
مليون دينارًا، وبلغت أرباح البنك قبل الضريبة حوالي )39.7( مليون دينارًا، وبمعدل عائد على متوسط حقوق 
المساهمين نسبته حوالي )20%(، أما األرباح بعد الضريبة فقد بلغت حوالــي )28.3( مليون دينارًا، وبمعدل 
العامة  عائد على متوسط حقوق المساهمين نسبته حوالي )14.2%(، هذا وأوصى مجلس االدارة للهيئة 
الهيئة  الى  اوصى  كما  المدفوع،  رأسماله  )15%( من  بنسبة  المساهمين  على  نقدية  ارباح  بتوزيع  العادية 
العامة غير العادية بتوزيع اسهم مجانية بنسبة )25%( من رأس المال المدفوع وذلك برسملة جزء من االرباح 
المدورة واالحتياطي الخاص واالحتياطي االختياري ليرتفع رأسمال البنك من )100( مليون دينار/سهم الى 

)125( مليون دينار/سهم.

وقام البنك في عام 2011، بتطبيق النظام البنكي الجديد في مزيد من الفروع والمكاتب بشكل 
عبــــــــر  المقدمة  المصرفية  الخدمات  وتوسيع  وتحسين  وتطوير  حاليًا،  به  المعمول  البنكي  للنظام  مواٍز 
االنترنـــــــــــت )I-Banking( وكذلك خدمات الرسائل القصيرة )SMS(، وتركيب وتشغيل مزيٍد من الصرافات 
الكوارث  المعافاة من  الساعة، وتفعيل مركز  المتعاملين على مدار  المملكة لخدمة  انحاء  اآللية في كافة 

حرصًا على استمرار تقديم الخدمة للمتعاملين في كافة الظروف.

وما كان ذلك اإلنجاز إال توفيقًا وفضاًل من الله سبحانه وتعالى، وثمرة دعم متواصل من المؤمنين 
العاملين  التنفيذية ومن  البنك  ادارة  المؤسسة ومنهج عملها، ونتاج جهٍد موصوٍل متميز من  بفكر هذه 

فيها، جزى الله الجميع عنا خير الجزاء.

وسيستمر البنك بالسير على نهجه القويم ان شاء الله، خادمًا لرسالته، متفاعاًل مع احتياجات االقتصاد 
الوطني والمجتمع المحلي مساهمًا في كل عمل خير ما استطاع الى ذلك سبياًل.

عدنان احمد يوسف

رئيس مجلس اإلدارة



16

تقرير مجلس اإلدارة لعام 2011

16

قلعة الربض - عجلون
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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
صدق الله العظيم

اآلية 8 من سورة آل عمران

 تقرير مجلس اإلدارة لعام 2011 

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته، 

الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على خاتم النبيين، وبعد،

حضرات االخوة المساهمين الكرام،

تردى االقتصاد العالمي الى مستويات اعمق مما كان عليه اثناء االزمة المالية التي شهدها 

العالم منذ ثالث سنوات ودخل مرحلة جديدة اكثر خطورة، فاألزمة تعّدت البنوك والمؤسسات 

المالية واالسواق المالية واصبحت تثير القلق حول الجدارة االئتمانية للحكومات نفسها ومدى 

قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، وذلك بعدما ارتفعت نسبة المديونية من الناتج المحلي االجمالي 

لكثير من دول العالم، ومنها الدول الكبرى، الى مستويات قياسية. ومن تلك الدول الواليات 

المتحدة االمريكية اكبر اقتصاد في العالم، مما حذا بشركة ستاندرد اند بورز بتخفيض تصنيفها 

االئتماني درجة واحدة مع توقع مستقبلي سالب، وكذلك قيام تلك الوكالة ووكاالت تصنيف 

اخرى بتخفيض تصنيفاتها لدول عديدة من مختلف القارات. وفي اوروبا اضطرت بعض الدول 

كاليونان وايرلندا واسبانيا الى طلب االنقاذ واقرت مختلف الحكومات في القارة خطة تقشف، 

واصبحت هناك ازمة ثقة في الحكومات المنتخبة مما اضطر رئيسي الحكومة اليونانية وااليطالية 

الى االستقالة.

ورافق هذه المرحلة هلع في االسواق المالية من حين آلخر وتراجعت ثقة المستثمرين فيها، 

كما رافق ذلك تذبذب كبير في اسعار العمالت تجاه بعضها البعض، وارتفاع سعر اونصة الذهب 

الى مستويات قياسية.

عليها  ُأطلق  شعبية   حركات  العربية  الدول  من  العديد  شهدت  االقليمي،  المستوى  وعلى 

قائمة في  كانت  انظمة سياسية  تغيير  الى  التحركات  وادت هذه  العربي«،  »الربيع  مصطلح 

تونس ومصر وليبيا، وال تزال دول اخرى تشهد تحركات مطالبة باسقاط االنظمة فيها، وبقيت 

االيام  ستحمله  لما  وترقب  وخوف  قلق  ذلك  كل  ويرافق  مشتعلة،  منطقتنا  في  التوتر  بؤر 

القادمة من مفاجئات جديدة.

وبالرغم من تبعات هذه األحداث التي تحيط باألردن، اال ان التقديرات األولية تشير الى نمو 

حوالي  ما نسبته  عام 2011  االولى من  ارباع  الثالثة  الحقيقي خالل  االجمالي  المحلي  الناتج 

)2.4%(، مقابل ما نسبته حوالي )2.0%( لنفس الفترة من العام السابق، وتشير التقديرات ايضًا 

الى ان هذا النمو خالل عــــــــام 2011 بكامله سيبلغ حوالي )2.3%(، وهو نفس نسبة نمو عام 
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2010. أما معدل التضخم فقد بلغ )4.4%( خالل عام 2011، بالمقارنة مع )5%( خالل العام السابق.

وارتفع صافي الدين العام لالردن في نهاية شهر تشرين الثاني 2011 عن مستواه في نهاية 

عام 2010 بمقدار )1604( مليون دينارًا او ما نسبته )14%( ليصل الى حوالي )13.1( مليار دينارا، او 

ما نسبته )64%( من الناتج المحلي االجمالي المقدر لعام 2011، واذا بقيت مؤشرات المديونية 

تسير بنفس االتجاه التصاعدي خالل ما تبقى من العام فسترتفع صافي المديونية لتصل الى 

)13.3( مليار دينار او ما نسبته )65%( من الناتج المحلي االجمالي، بعد ان كانت نسبتها )%61.1( 

من الناتج المحلي في نهاية عام 2010.

وسجل حجم تداول األسهم في بورصة عمان خالل عام 2011 حوالي )2.9( مليار دينارا، وبانخفاض 

مقداره حوالي )3.8( مليار دينار او ما نسبته حوالي )56.7%( عن الحجم المسجل في عام 2010. 

انخفض  فقد  الحرة  لألسهم  السوقية  بالقيمة  المرجح  األسهم  ألسعار  القياسي  الرقم  اما 

بمقدار )379( نقطة او ما نسبته )15.9%( عن مستواه المسجل في نهاية العام السابق ليصل 

الى حوالي )1995( نقطة في نهاية العام الحالي.

وعلى صعيد السياسة النقدية، واصل البنك المركزي األردني، سياسته الرامية إلى ترسيخ 

االستقرار النقدي، والحفاظ على مستوى مالئم من احتياطياته من العمالت األجنبية، لتعزيز 

الثقة بالدينار األردني، والحفاظ على استقرار نسبي في مستوى األسعار. ومع ذلك انخفض 

رصيد هذه االحتياطيات في نهاية عام 2011 بمقدار )1.7( مليار دوالر عن مستواه المسجل في 

نهاية عام 2010 ليبلغ حوالي )10.5( مليار دوالر. وتمت المحافظة على سياسة ربط سعر صرف 

الدينار بالدوالر االمريكي التي بدأت في عام 1995، وبواقع )0.708( دينار شــراًء و)0.710( دينار 

بيعًا لكل دوالر، مع السماح لـه بالتذبذب تجاه بقية العمالت األجنبية تبعا لتطورات أسعار صرف 

تلك العمالت في األسواق الدولية.

وخالل عام 2011، قام البنك المركزي االردني برفع )25( نقطة اساس على ادوات السياسة 

النقدية اعتبارًا من 2011/6/1، وعليه اصبح سعر اعادة الخصم )4.50%(. اما بالنسبة لسعر الفائدة 

القروض  على  الفائدة  المرجح السعار  الوسط  انخفض  فقد  االردنية،  المصرفية  السوق  في 

والسلف في نهاية عام 2011 بمقدار )34( نقطة اساس عن مستواه المسجل في نهاية عام 

2010 ليبلغ )8.67%(، بينما ارتفع الوسط المرجح السعار الفائدة على الودائع ألجل لنفس الفترة 

بما مقداره )6( نقاط اساس ليبلغ )%3.46(.

الله  بفضل  استطاع  مصرفنا  أن  إال  معوقات،  من  المحيطة  الظروف  يكتنف  ما  كل  ورغم 

بين  يضع  أن  اإلدارة  مجلس  ويسر  انشطته.  جديد في معظم  نمو  تحقيق  وتعالى،  سبحانه 

إلى تحقيقه مستقباًل  التي تم تحقيقها في عام 2011، وما يتطلع  اإلنجازات  أيديكم أهم 

بإذن الله.
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اواًل: التفرع
 خالل عام 2011، تم افتتاح فرع وادي الحجر/الزرقاء ومكتبي بصيرا/الطفيلة والطيبة/اربد، 

وكذلك تحويل مكتب الضليل/الزرقاء الى فرع، وبذلك أصبحت شبكة تفرع البنك تتشكل 

من )62( فرعًا و)13( مكتبًا مصرفيًا.

 ومن المنتظر خالل العام القادم بإذن الله، استكمال تنفيذ خطة عام 2011 للتفرع بفتح 

السلط/ مدينة  على مشارف  وفرع  الجنوبية/عّمان  ماركا  فرع  جديدة وهي  فروع  ثالثة 

البلقاء وفرع في لواء ناعور/عّمان، ومكتبين جديدين هما مكتبي المنطقة الحرة/الزرقاء 

في  مكتب  وفتح  فرع  الى  اربد   / الحصن  مكتب  تحويل  وكذلك  الشوبك/معان.  ولواء 

المبنى القديم لفرع جرش.

)شارع  الشارع  يقع على نفس  الى موقع جديد  انتقال فرع جرش  تم  اخرى،   ومن جهة 

الملك عبدالله(، وكذلك انتقال مكتب الحصن/اربد الى موقع جديد يقع على نفس الشارع 

)الشارع الرئيسي /الحصن(، حيث يوفر المقران الجديدان راحة افضل للمتعاملين.

ثانيًا: الجهاز الوظيفي
 بنهاية عام 2011، بلغ عدد موظفي البنك )1,904( موظفين، بزيادة مقدارها )75( موظفًا 

العشر  الموظفين خالل  اعداد  بتطور  بيان  يلي  وفيما  عام 2010،  بنهاية  عليه  كان  عما 

سنوات االخيرة:

 وخالل عام 2011، وفي نطاق االهتمام برفع سوية واداء الموظفين، قام البنك باشراك 

)2,702( موظفًا في دورات وندوات من التي ينظمها معهد تدريب البنك ومراكز وجهات 

 ،2010 عام  في  موظفًا   )2,190( اشراك  مقابل  وذلك  وخارجه،  األردن  داخل  متخصصة 

وفيما يلي بيان ذلك: 

٢٠١٠ ٢٠١١٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩

١٫٨٢٩
١٫٩٠٤

١٫٤٠٢ ١٫٣٧٧ ١٫٤١٨ ١٫٤٥٧ ١٫٤٩٨ ١٫٦١١ ١٫٦٥٦ ١٫٧٥٥

ف
ظ

مو

عدد الفروع والمكاتب

٧٢ ٧٥٦٥ ٦٤ ٦٤ ٦٤ ٦٣ ٦٥ ٦٦ ٦٩
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البيــــان
20112010

عدد الدورات/ 
عدد الدورات/ عدد المشاركينالندوات

عدد المشاركينالندوات

1692,1701411,737معهد البنك
161510155433مراكز داخل األردن
13221020مراكز خارج األردن

3432,70230٦2,190المجموع

والمالية  المصرفية  واألعمال  األنشطة  مختلف  الندوات  وتلك  الدورات  هذه  وغّطت   

وسلوك  مالي  وتحليل  واستثمار  وكفاالت  وكمبياالت  واعتمادات  ودائع  من  واإلدارية، 

وظيفي ولغة انجليزية، باإلضافة الى دورات تهتم باألمور الشرعية والمعايير المحاسبية 

ومكافحة  الشاملة  والجودة  المصرفية  المخاطر  وتحليل  االسالمية  المالية  للمؤسسات 

غسل االموال. هذا، باالضافة الى مواصلة التدريب العملي للموظفين الجدد في الفروع.

التدريب واإلطالع على طبيعة اعماله العداد جديدة  اتاحة فرص  البنك في   كما استمر 

من طلبة المؤسسات التعليمية، حيث بلغ هذا العدد )946( طالبًا خالل عام 2011، مقابل 

)730( طالبًا خالل عام 2010.

 وللمحافظة على كوادر الجهاز الوظيفي وزيادة عطائهم وانتمائهم، قام البنك خالل 

عام 2011 باجراء تعديالت على رواتبهم وامتيازاتهم الوظيفية، وذلك من خالل منحهم 

تعديالت مجزية على الرواتب والعالوات باالضافة الى امتيازات وظيفية اخرى.

ثالثًا: التقنيات المصرفية
التقنيات  مجال  في  والتحديث  التطوير  عمليات  من  مزيدًا   ،2011 عام  خالل  البنك  أنجز 

المصرفية من أهمها:

  استمر البنك في تطبيق النظام البنكي الجديد في مزيد من الفروع والمكاتب بشكل مواٍز 

للنظام البنكي المعمول به حاليًا، ليصبح النظام الجديد مطبقًا في )25( فرعًا و)6( مكاتب.

  تركيب وتشغيل اثنين وعشرين جهاز صرف آلي جديد خالل عام 2011، وبذلك أصبحت 

شبكة البنك من اجهزة الصرف اآللي تتشكل من )106( اجهزة ترتبط جميعها مع حسابات 

 ،)JONET( العمالء، ومع الشبكة األردنية المشتركه ألجهزة الصرف اآللية في المملكة

فيزا  شبكة  مع  خاللها  ومن  اآللي،  للصرف  جهازًا   )1,200( حوالي  من  تتشكل  والتي 

انترناشونال خارج االردن.

  التوســــــــــع والتطور في خدمة الرسائل القصيرة )SMS( والخدمات المصرفيـــة المقدمة 

.)I-Banking( عبـــر االنترنــت

المصرفية  التقنيات  وأجهزة  وشبكات  أنظمة  على  وتحديث  تطوير  بعمليات  القيام   

المختلفة.

  اتمتة وتحديث لعملية توثيق السياسات واالجراءات.



21

رابعًا: الجوائز التشجيعية
  استمر البنك، منذ عام 1997، بتوزيع جوائز على أصحاب حسابات التوفير بقيمة اجمالية 

مقدارها حوالي )150( الف دينارا في السنة لتغطية تكاليف الحج والعمرة وجوائز أخرى.

البطاقات  مستخدمي  على  لتوزيعها  جوائز  البنك  استحدث   ،2008 عام  مطلع  ومع    

المصرفية، حيث كانت الجوائز لعام 2011 تتمثل بحصول العميل على قيمة كامل مشترياته 

او جزء منها، بقيمة اجمالية بلغت حوالي )120( الف دينار.

 ومن المعلوم، ان البنك يتحمل قيمة جميع هذه الجوائز من أموال المساهمين حسب 

الفتوى الشرعية الصادرة بهذا الخصوص.

خامسًا: الدور االجتماعي للبنك
القيم  ترسيخ  على  والعمل  والثقافية  االجتماعية  تحمل مسؤولياته  البنك في  استمر 

ذات  األنشطة  مع  اإليجابي  والتفاعل  المعتادة،  المصرفية  المعامالت  في  اإلسالمية 

الطابع االجتماعي. وفيما يلي نماذج مما قام به البنك في هذا المجال خالل عام 2011:-

أ- المؤتمرات والندوات

يتم  التي  والندوات  المؤتمرات  فعاليات  في  مشاركته   2011 عام  خالل  البنك  واصل 

المصرفيـــة  البركــة  ومجموعة  للتنمية  االسالمي  البنك  من  كل  قبل  من  تنظيمها 

والمجلـــس العام للبنوك والمؤسسات المالية االسالميــة )CIBAFI( ومجلس الخدمـــــات 

الماليـة  للمؤسســــات  والمراجـعــــة  المحاسبـــــــة  وهيئــــــــة   )IFSB( االسالميــــــة  الماليـــة 

على  حرصه  الى  باالضافة  السنوية.  الفقهية  البركة  وندوة   )AAOIFI( االسالميـــــة 

المصارف  اعمال  وتطوير  نشر  على  تعمل  التي  والندوات  المؤتمرات  في  المشاركة 

االسالمية.

ب- البحث العلمي والتدريب المهني

استمر اهتمام البنك بأنشطة البحث العلمي والتدريب، وقد بلغ ما تم صرفه على هذه 

المصاريف على  بنود هذه  وتوزعت  دينارًا،  ألف   )351( عام 2011 حوالي  األنشطة في 

النحو التالي:-

دينارالبيــــــان

3,561نفقات مباشرة لمعهد تدريب البنك

163,455مساهمة في نفقات دراسة وتدريب الموظفين

27,003مشاركة في نفقات معهد الدراسات المصرفية التابع للبنك المركزي األردني

157,037تبرع ورعاية مؤتمرات علمية ومؤسسات تعليمية

351,05٦المجمــوع
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جـ- التبرعات

واصل البنك دعم كثير من الفعاليات االجتماعية والثقافية، وتقديم التبرعات ألنشطتها 

المختلفة. ومن بين هذه الفعاليات، الصندوق األردني للتنمية البشرية، وصندوق األمان 

والمقدسات  والشؤون  االوقاف  وزارة  اقامتها  التي  والمسابقات  االيتام،  لمستقبل 

االسالمية لحفظ القرآن الكريم، وجمعيات حفظ القرآن الكريم، وحفالت الزفاف الجماعي 

التي تنظمها جمعية العفاف الخيرية.

الفعاليات  هذه  لمثل   2011 عام  خالل  البنك  قدمها  التي  التبرعات  اجمالي  وبلغ  هذا، 

حوالـــــي )508( االف دينارًا، موزعة على النحو التالي:

دينارالعددالبيــــان

273,609الصندوق األردني الهاشمي للتنمية البشرية

248,000صندوق األمان لمستقبل االيتام

2558,600جمعيات ومسابقات حفظ القرآن الكريم

77157,509جمعيات وهيئات خيرية ولجان زكاة

27157,037مؤتمرات علمية وبرامج تعليمية وثقافية

5013,384لجان مساجد

183508,139المجموع

د- القرض الحسن:

في  الراغبين  من  الحسن«  القرض  »حساب  في  الودائع  استقبال  في  البنك  استمر 

عام  نهاية  الحساب في  رصيد هذا  بلغ  حيث  البنك كقروض حسنة،  إقراضها عن طريق 

2011 حوالي )771( الف دينـارًا.

واستمر البنك بتقديم القروض الحسنة لغايات اجتماعية مبررة، كالتعليم والعالج والزواج، 

وقد بلغت القروض التي منحها البنك خالل عام 2011، من الصندوق ومن األموال التي 

خصصها لهذه الغاية حوالي )23.4( مليون دينارًا، استفاد منها حوالي )27( الف مواطن، 

وذلك مقابل حوالي )21.6( مليون دينارًا في عام 2010، كان قد استفاد منها حوالي )28( 

الف مواطن.

ومن الجدير ذكره، ان البنك يقوم منذ تأسيسه بتقديم هذه القروض، حيث بلغ مجموع 

هذه القروض منذ تأسيسه حتى نهاية عام 2011 حوالي )154.4( مليون دينارًا استفاد 

منها حوالي )293( الف مواطن.

كما ان عددًا من هذه القروض يتم منحها لشباب مقبلين على الزواج بالتعاون مع جمعية 

العفاف الخيرية، وقد بلغ اجمالي هذه القروض في عام 2011 حوالي )235( الف دينارًا 

استفاد منها  عام 2010  دينارًا في  الف   )225( )340( شابًا، مقابل حوالي  استفاد منها 

)340( شابًا.
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هـ- تمويل المهنيين والحرفيين:

المهن والحرف  الخاص بتمويل مشاريع ومتطلبات اصحاب  البرنامج  البنك تطبيق  واصل 

مليون   )2.2( حوالي  لها  المقدم  التمويل  اجمالي  وبلغ  المشاركة،  باسلوب  المختلفة 

دينارًا. هذا باالضافة الى ما يقدمه البنك من تمويل لهذه الفئة من المواطنين باسلوب 

المرابحة.

و- صندوق التأمين التبادلي:

استمر البنك في رعاية صندوق التأمين التبادلي لمديني البنك الذي تم استحداثه في 

عام 1994، ويتضامن من خالله المشتركون على جبر جزء من الضرر الذي يلحق باحدهم 

 ،2011 عام  وخالل  معينة.  حـاالت  منها في  جزء  او  البنك  تجاه  مديونيته  رصيد  لتسديد 

بلغ عـدد الحاالت التي تم التعويض عنها )169( حالة، وبلغت التعويضات المدفوعة عنها 

في ذلك العام حوالي )637( ألف دينارًا، أما إجـمالي عدد حاالت التعويض منذ تأسـيس 

الصندوق حتى نهاية عام 2011 فقد بـلغ )1368( حـالة، وبلغـت التعويضات المدفوعة عنهـا 

حـوالي )4( مليون دينارًا. وفي نهاية عـام 2011، بلغ رصيد الصندوق حوالي )31.9( مليون 

دينارًا، وبلغ العدد القائم للمشتركين في الصندوق حوالي )114( الف مشترك، ومجموع 

حوالي  مقداره  للصندوق  رصـيد  مقابل  دينارًا،  مليون   )482( حوالي  مديونيتهم  أرصدة 

)29( مليون دينار، ومشـتركين فيه حوالي )108( الف مشترك، مجموع أرصدة مديونيتهم 

حوالي )450( مليون دينار في عام 2010.

ومن الجدير ذكره، ان البنك قد وسع مظلة المؤمن عليهم اعتبارا من 2010/1/1، لتصبح 

شاملة لكل من تبلغ مديونيته )50( الف دينارًا فأقل بداًل من )40( الف دينار، وسبق للبنك 

ان وسع مظلة المؤمن لهم في 2007/8/1 لتصبح )40( الف دينار فأقل، بداًل من )25( 

الف دينار فأقل. واعتبارًا من 2012/1/1 سيطبق هذا التأمين على من تبلغ مديونيته )75( 

ألف دينار فأقل.

ز- سكن كريم لعيش كريم:

انطالقا من مبادرة جاللة الملك عبدالله الثاني »سكن كريم لعيش كريم« و التي تهدف 

إلى توفير السكن المالئم لفئات الدخل المحدود من القطاعين العام والخاص، وأصحاب 

وتسهياًل  االجتماعية  مصرفنا  لرسالة  وتدعيمًا  المستهدفة،  الفئات  من  الحرة  األعمال 

تخصيص  تم  فقد  شقة،  المتالك  الالزم  التمويل  على  المؤهلين  المواطنين  لحصول 

مبلغ )18( مليون دينارًا لهذه الغاية بعائد )5%( سنويًا. ومنذ عام 2010 بلغ عدد التمويالت 

الممنوحة ضمن هذه الفئة لشراء شقق باسلوبي االجارة المنتهية بالتمليك والمرابحة 

التمويل المقدم لها حوالي )17.7( مليون دينارًا حتى نهاية  )683( تموياًل وبلغ اجمالي 

عام 2011.
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الوضع المالي

فرع التاج
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سادسًا: الوضع المالي

أ- اجمالي الموجودات:

حـوالي  مـقابل  دينار  مليون   )3,150( حـوالي   2011 عام  بنهاية  الموجـودات  اجـمالي  بلـغ 

)2,881( مليون دينار في نهاية عام 2010، وبنسبة نمو مقدارها حوالي )9.3%(، وتفاصيل 

ذلك على النحو التالي بماليين الدنانير:-

السنة
مجموع 

البنود داخل 
الميزانية

البنود خارج الميزانية
االجمالي االستثمارات 

المقيدة
سندات 
المقارضة

االستثمار 
المجموعبالوكالة

20112,898.332.6209.49.5251.53,149.8

20102,603.738.1229.59.5277.12,880.7

زيادة )نقص(
294.6)5.5()20.1(0.0)25.6(269.1

%11.3)%14.4()%8.7(%0.0)%9.2(%9.3

ب- النقد في الصندوق ولدى البنوك

 )1,333.8( حوالي  عام 2011  نهاية  البنوك في  ولدى  الصندوق  النقد في  اجـمالي  بلغ 

بزيـادة   أي   ،2010 عام  نـهاية  في  ديـنار  مليون   )1,124.4( حـوالي  مـقابل  دينار،  مليون 

مـقدارها حوالي )209.5( مليون دينار.

ج- توظيف األموال

بلغ اجمالي ارصدة التمويل واالستثمار في نهاية عام 2011 حوالي )1,779( مليون دينار، 

موزع على )147.9( االف معاملة مقابل حوالي )1,696( مليون دينار في نهاية عام 2010، 

موزع على )145.2( الف معاملة.

55.3

٢٠١٠ ٢٠١١٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩

٢٫٨٨١
٣٫١٥٠

١٫٠٣٠
١٫١٥٩

١٫٣٠١

١٫٥٦٨
١٫٧٢٦

١٫٩٢٧
٢٫١٧٠

٢٫٤٧٢
اجمالي الموجودات (مليون دينار)

٠

٥٠٠
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٢٠٠٠

٢٥٠٠

٣٠٠٠
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مل
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 ،2011 عام  خالل  المحلية  السوق  في  البنك  نفذها  التي  التمويل  عمليات  وشملت 

مختلف األنشطة والمرافق اإلقتصادية واإلجتماعية، واستفاد من هذه التمويالت عدد 

من المرافق الصحية )مستشفيات وعيادات وشركات أدوية( وعدد من المرافق التعليمية 

)جامعات ومدارس ومعاهد تعليمية(، والعديد من المشاريع الصناعية والعقارية ووسائل 

خدمات النقل باإلضافة الى التمويالت التي قدمها البنك الى القطاع التجاري.

ووفقًا للتصنيف المعتمد من البنك المركزي األردني، كانت حصص القطاعات االقتصادية 

من ارصدة التمويل )بماليين الدنانير( على النحو التالي:

نة
س
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ين
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 و
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اد
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ة 
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سي
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م
اع
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وا

ق 
اف

مر
وال

ت 
ما

خد
ال

مة
عا

ال

ى
خر

ض ا
غرا

ا

وع
جم

لم
ا

20112.137.0512.5478.8222.54.615.791.21,364.5

20101.814.2475.1399.3219.02.216.8122.01,250.4

وُيولي البنك أهمية خاصة لإلحتياجات األساسية للمواطنين في عمليات التمويل، وفيما 

يلي بيان بتمويل المرابحة المقدم من أموال االستثمار المشترك والمحافظ االستثمارية 

خالل عام 2011 ألهم هذه االحتياجات:

٢٠١٠ ٢٠١١
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٪٣١٫٩٣
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٢٠١٠ ٢٠١١٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩

١٫٦٩٦ ١٫٧٧٩

٧٢٢ ٦٩٦ ٧٦٠ ٨٧٣
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اجمالي أرصدة التمويل واالستثمار
(مليون دينار)

عدد المعامالت باآلالف
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عدد المستفيدين من التمويلمليون دينارحاجات األفراد المّمولة

147.414,042اراضي ومساكن ومواد بناء

127.317,623وسائل نقل ومركبات انشائية

15.93,083أثاث

أموال  من  االحتياجــات  لهذه  المرابحة  لتمويل   2011 عام  نهاية  في  القائم  الرصيد  أما 

االستثمار المشترك والمحافظ االستثمارية فكان علــى النحو التالي:

العدد القائم للمستفيدين من التمويلمليون دينارحاجات االفراد المّمولة

439.450,352اراضي ومساكن ومواد بناء

293.056,485وسائل نقل ومركبات انشائية

35.212,753أثاث

هذا، واستمر البنك في توجيه جزء مهم من اموال االستثمار المشترك لالستثمار في 

رؤوس أموال الشركات الوطنية التي ال يشتمل نشاطها الرئيس على مخالفة شرعية، 

وتنتج سلعًا وخدمات ذات نفع عام للمجتمع واإلقتصاد الوطني، وفي نهاية عام 2011، 

االستثمار  هذا  وحجم  شركة،   )32( اموالها  رؤوس  في  المستثمر  الشركات  عدد  كان 

حوالي )63.9( مليون دينارًا.

د- اجتذاب المدخرات:

نهاية عام 2011 حوالـي )2,858( مليون دينار،  ارصدة االوعية االدخارية في  اجمالي  بلغ 

موزعة على )828.5( الف حساب عامل، مقابل حوالي )2,593( مليون دينار في نهاية عام 

2010، موزعة على )804.5( الف حساب عامل.

٢٠١٠ ٢٠١١٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩

٢٫٥٩٣
٢٫٨٥٨

٩٥٦ ١٫٠٧٦ ١٫٢٠٣
١٫٤٢١ ١٫٥٢٦

١٫٦٧٧
١٫٨٨٢

٢٫١٨٨

إجمالي أرصدة األوعية اإلدخارية
(مليون دينار)

عدد الحسابات العاملة باآلالف

804^5 828^5548^5 545^3 543^0 578^5 597^6 632^9 702^3 736^3
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هـ- حقوق المساهمين:

حوالي  مقابل  دينار،  مليون   )207( حوالي   2011 عام  بنهاية  المسـاهمين  حقوق  بلغت 

)194( مليون دينار بنهاية عام 2010، وتفاصيل ذلك على النحو التالي بماليين الدنانير:-

راس المال السنة
المدفوع

احتياطي 
قانوني

احتياطي 
اختياري

احتياطي 
خاص

احتياطي 
مخاطر 

مصرفية 
عامة

احتياطي 
القيمة 

العادلة - 
بالصافي

األرباح 
المدورة

2011100.0034.5113.893.010.700.05854.71

2010100.0030.539.943.010.700.10049.32

زيادة 
)نقص(

0.003.983.950.000.00)0.042(5.39

%0.0%13.0%39.7%0.0%0.0)%42.3(%10.9

وقد بلغت نسبة كفاية رأس المال )CAR( في نهاية عام 2011 حوالي )24.48%( حسب 

مقابل  االردني،  المركزي  البنك  عن  الصادر  االسالمية  للبنوك  المال  رأس  كفاية  معيار 

حوالي )21.57%( في نهاية عام 2010.

و- ارباح االستثمار المشترك:

بلغ إجمالي ارباح االستثمار المشترك خالل عام 2011 حوالي )110( مليون دينار، مقابل 

حوالي )101( مليون دينار خالل عام 2010، وقد تم توزيعه حسب القانون وقرارات مجلس 

االدارة على النحو التالي:-

حقوق المساهمين
(مليون دينار)
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2011107.616.1448.426.3536.692.110.320.950.060.78

201099.049.9044.578.8335.741.790.180.810.010.80

زيادة 
)نقص(

8.566.243.85)2.48(0.950.320.140.140.05)0.02(

%8.6%63.0%8.6)%28.1(%2.7%17.8%76.8%17.8%454.3)%1.6(

وكانت نسب توزيع األرباح على الحسابات لعام 2011 كما يلي:-

توفيراشعارألجـلالنسبة العامةالعملـــــة

1.68%2.35%3.02%3.35%العملة المحلية

0.35%0.48%0.62%0.69%العمالت االجنبية
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ارباح االستثمار المشترك
(مليون دينار)

النسبة العامة لتوزيع األرباح على الحسابات بالعملة االجنبية
النسبة العامة لتوزيع األرباح على الحسابات بالعملة المحلية
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ز- ارباح البنك:

بلغت ارباح البنك قبل الضريبة لعام 2011 حوالي )39.7( مليون دينار، أما األرباح بعد الضريبة 

فقد بلغت حوالي )28.3( مليون دينار.

٢٠١٠ ٢٠١١٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩

ارباح البنك قبل الضريبة (مليون دينار)

األرباح قبل لضريبة / متوسط رأس المال المدفوع
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تطور أعمال البنك في السنوات العشر االخيرة المبلغ ألقرب مليون
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الخطة المستقبلية للبنك لعام 2012

مدينة جرش
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سابعًا: الخطة المستقبلية للبنك لعام 2012

1- استكمال تطبيق النظام البنكي الجديد في جميع فروع ومكاتب البنك، وادخال خدمات 

مصرفية الكترونية جديدة.

2- التوسع في منح تمويل االفراد سواء بالمرابحة او باالجارة المنتهية بالتمليك.

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

اخذ  بعد  وذلك  المصرفي،  السوق  واحتياجات  رغبات  تلبي  جديدة  تمويلية  منتجات  4- طرح 

الموافقة الشرعية عليها.

5- خطة التفرع:

الجنوبية/عّمان« و«مشارف مدينة السلط/البلقاء« و«لواء  أ. فتح ثالثة فروع في »ماركا 

ناعور/عّمان«.

ب. فتح ثالثة مكاتب في “المنطقة الحرة/الزرقاء” و”لواء الشوبك/ معان” و”جرش”.

جـ. تحويل “مكتب الحصن/اربد” الى فرع.

6- تركيب وتشغيل اجهزة جديدة للصرف اآللي واستبدال القديم منها، مع تطوير وتحسين 

نظام ادارة تشغيلها.

7- تشغيل خدمات مركز اتصال المتعاملين.

البركة  بنوك مجموعة  المقدمة من  والمنتجات  الخدمات  استفادة متعاملي مصرفنا من   -8

المصرفية، وكذلك استفادة متعاملي بنوك المجموعة من الخدمات والمنتجات المقدمة 

.)ABG( من مصرفنا، وذلك بالتنسيق والتعاون مع ادارة مجموعة البركة المصرفية

9- تعزيز الحوكمة.

.III وبازل II 10- االستمرار في تطبيق متطلبات بازل
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توصيات مجلس اإلدارة
للهيئة العامة العادية

فرع خلدا
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ثامنًا: توصيات مجلس اإلدارة للهيئة العامة العادية

أيها االخوة المساهمون الكرام: 

نرجو ان نكون قد أعطينا في هذا التقرير صورة عن نشاطات البنك وإنجازاته خالل عام 

2011، ويطيب لمجلس اإلدارة ان يتقدم لهيئتكم العامة الموقرة بالتوصيات التالية:

1- قراءة وقائع االجتماع العادي السابق للهيئة العامة العادية.

2- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك للسنة المالية المنتهية في 2011/12/31.

3- قراءة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31، 

ومناقشته واقراره.

4- النظر بتقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31، والخطة 

المستقبلية للشركة.

األرباح  وتوزيع  والخسائر،  األرباح  وحساب  السنوية  الميزانية  ومصادقة  مناقشة   -5

بنسبــة )15%( من رأس مال البنك على المساهمين.

6- إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية السابقة.

7- تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للبنك.

8- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة، وتحديد أتعابهم.

9- اي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول األعمال، حسب أحكام القانون.

وختامًا نتوجه الى الله العلي العظيم، بالحمد والثناء على عطائه ونعمته، وما وفقنا اليه 

من إنجازات، ونسأله سبحانه العون والمساعدة ودوام التوفيق، عليه نتوكل وبه نستعين 

فيما نسعى اليه من أهداف وغايات.

ويسرنا ان نشكر مساهمي البنك الذين شاركوا ويشاركون في بنائه، والعمالء الكرام 

الى  الشكر  نقدم  كما  لتعزيز مكانته،  التعامل معه  على  بالبنك وحرصهم  ثقتهم  على 

ادارته التنفيذية وموظفيه والعاملين فيه الذين ال يألون جهدًا في حسن تسييره وادارته 

وابراز مكانته.

واخيرًا، وليس اخرًا، نذكر باالعتزاز والتقدير دور علمائنا األفاضل لجهودهم في التوعية 

الى وجوب التعامل مع البنك، جزاهم الله عنا خير الجزاء.

ونسأل الله ان يهيئ لنا من امرنا رشدًا وان يهدينا سواء السبيل.

مجلس اإلدارة
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مالحق 
تقرير مجلس اإلدارة لعام 2011
الملحق األول
متطلبات االفصاح في تعليمات هيئة األوراق المالية

المدرج الروماني 
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الملحق األول

»متطلبات االفصاح في تعليمات هيئة األوراق المالية«

1-  أ- يتمثل النشاط الرئيسي للبنك في العمل المصرفي االسالمي.

وعدد  والفروع  العامة  االدارة  من  كل  عناوين  التقرير  آخر  في  الموجود  البيان  يوضح  ب- 

موظفي كل منها.

حوالي   2011 عام  بنهاية  المساهمين(  )حقوق  للبنك  الرأسمالي  االستثمار  حجم  بلغ  جـ- 

)206.9( مليون دينار.

2- فيما يلي بيان بالمعلومات الخاصة بالشركات التابعة:-

الصفة القانونيةاسم الشركة
مجال 

النشاط

رأس المال 

المدفوع

)مليون دينار(

نسبة

مساهمة 

البنك %

عدد 

الموظفين

أتعاب 

التدقيق 

)دينار(

العنوان

شركة الرزق التجارية
ذات مسؤولية 

محدودة
عمان1.090.011,450تجاري

شركة المدارس العمرية
ذات مسؤولية 

محدودة
4.594.45024.060تعليم

حي البركة- 

ش. وصفي 

التل/ عمان

شركة السماحة العقارية
ذات مسؤولية 

محدودة
عمان1.095.011,450عقارات

شركة تطبيقات التقنية 

للمستقبل

ذات مسؤولية 

محدودة
5.099.8232,610خدمات

ش. وصفي 

التل/عمان

شركة سنابل الخير 

لالستثمارات المالية

ذات مسؤولية 

محدودة
5.0100153.480وساطة

مجمع بنك 

االسكان/

عمان
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ونبذة  االعتباريين  األعضاء  وممثلي  الطبيعيين  االدارة  مجلس  أعضاء  اسماء  يلي  فيما  أ-   -3

تعريفية عن كل واحد منهم:-

الخبرة العمليةالمؤهل العلميأسماء األعضاء

سعادة السيد/ عدنان أحمد يوسف 
عبد الملك،

مجلس  رئيس  الجنسية،  بحريني 
مجموعة  شركة  ممثل  االدارة، 

البركة المصرفية/البحرين.
سنة الميالد: 1958.

- ماجستير ادارة اعمال 1998.

التحق بالعمل المصرفي عام 1975، 
رئيسًا  اصبح   ،2000 عام  وفي 
تنفيذيًا لمجموعة البركة المصرفية، 
رئيسًا  أصبح   ،2002 عام  وفي 
االسالمي.  البحرين  لبنك  تنفيذيًا 
وفي 2004/8/1، عاد رئيسًا تنفيذيًا 

لمجموعة البركة المصرفية.

سعادة السيد/ موسى عبد العزيز 
محمد شحادة،

أردني الجنسية، نائب رئيس مجلس 
االدارة.

الرئيس التنفيذي -  المدير العام.
سنة الميالد: 1941.

من   1979 أعمال  ادارة  ماجستير   -
جامعة سان فرانسيسكو بالواليات 

المتحدة األمريكية.
- بكالوريوس تجارة 1969 من جامعة 

بيروت العربية.

عـام  في  المصرفي  بالعمل  التحق 
1961، وهو حاليا نائب رئيس مجلس 
االدارة ومدير عام البنك اإلسالمي 
إدارة  مجلس  عضو  وهو  األردني، 
وعضو  ورئيس  البركة/البحرين  بنك 
الشركات  من  عدد  إدارة  مجلس 
وتجارية  صناعية  المساهمة 

واستثمارية وتعليمية وتأمين.

يوسف  رائف  المهندس/  معالي 
محمود نجم،

مجلس  عضو  الجنسية،  أردني 
ادارة.

سنة الميالد: 1926.

- بكالوريوس هندسة مدنية 1951 
من جامعة القاهرة.

عامة  أشغال  ووزير  أوقاف  وزير 
المركز  في  حاليًا  شريك  سابق، 

األردني لالستشارات الهندسية.

محمد  سالم  االستاذ/  معالي 
سالم مـساعده،

مجلس  عضو  الجنسية،  أردني 
ادارة.

سنة الميالد: 1930.

- ليسانس حقوق 1954.
سابق  داخلية  ووزير  مالية  وزير 

وعضو سابق بمجلس االعيان.

سامي  كمال  السيد/  سعادة 
سلمان عصفور،

مجلس  عضو  الجنسية،  أردني 
ادارة.

سنة الميالد: 1936.

أعمال  وادارة  تجارة  بكالوريوس   -
األمريكية  الجامعة  من   1960 عام 

ببيروت.

ادارة/ مجلس  وعضو  أعمال  رجل 
هيئة مديرين عدة شركات.

سعادة السيد/ حمد عبد الله علي 
عقاب،

مجلس  عضو  الجنسية،  بحريني 
ادارة، ممثل شركة مجموعة البركة 

المصرفية/البحرين.
سنة الميالد: 1970.

جامعة   – محاسبة  بكالوريوس   -
البحرين 1993.

 )CPA( معتمد  قانوني  محاسب   -
.1996

حاليًا  وهو  متنوعة،  مصرفية  خبرة 
الرقابة  ورئيس  اول  رئيس  نائب 
البركة  مجموعة  في  المالية 
المصرفية/ البحرين، وعضو مجلس 
التابعة  البنوك  من  عدد  في  ادارة 

لمجموعة البركة المصرفية.

سعادة السيد/ عدنان عبدالله 
 الحمد البّسام،

بحريني الجنسية، عضو مجلس 
ادارة، ممثل شركة مجموعة البركة 

 المصرفية/البحرين.
 سنة الميالد: 1968.

- شهادة اعمال حرة مع التركيز 
على المحاسبة من جامعة جنوب 

 والية اوريجون – امريكا - 1994.
 )CPA( محاسب قانوني معتمد -

.1999 

عمل في مجال المحاسبة 
والتدقيق، وهو حاليًا عضو منتدب 

في شركة البسام لالستثمار، 
وهو رئيس/عضو مجلس ادارة  

 في عدد من الشركات.
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الخبرة العمليةالمؤهل العلميأسماء األعضاء

سعادة السيد/ هود هاشم احمد 
هاشم،

بحريني الجنسية، عضو مجلس 
ادارة، ممثل شركة مجموعة البركة 

المصرفية/البحرين.
سنة الميالد: 1965.

- ماجستير في ادارة االعمال – 
بريطانيا - 2005.

- بكالوريوس في علم وهندسة 
الكمبيوتر – السعودية - 1989.

- مدير مشاريع دولي مجاز 
.2008 )CIPM(

- مدقق مجاز ومعتمد النظمة 
.2006 )CISA( المعلومات

عمل في مجال ادارة تقنية 
المعلومات وتحليل النظم، وهو 

حاليًا نائب رئيس اول – ادارة تقنية 
المعلومات في مجموعة البركة 

المصرفية وعضو مجلس ادارة في 
عدد من الشركات.

سعادة السيد/ حيدر عيسى مراد 
مراد،

أردني الجنسية، عضو مجلس 
ادارة.

سنة الميالد: 1940.

- بكالوريوس تجارة-محاسبة 1962.
عضو سابق بمجلس االعيان  

ورئيس وعضو سابق لغرفة صناعة 
وتجارة عمان.

سعادة السيد/ ايمن عبد الكريم 
بشير حتاحت،

أردني الجنسية، عضو مجلس 
ادارة.

سنة الميالد: 1962.

- بكالوريوس إدارة أعمال – لندن 
عام 1982.

رجل أعمال ورئيس وعضو مجلس 
ادارة/هيئة مديرين لعدة شركات، 

النائب االول لرئيس مجلس ادارة غرفة 
صناعة االردن، نائب رئيس مجلس 
ادارة المؤسسة االردنية لتطوير 

المشاريع االقتصادية، عضو هيئة امناء 
بمؤسسة الحسين للسرطان، عضو 

هيئة ادارة تكية ام علي.

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

أردني الجنسية، عضو مجلس 
ادارة.

سنة الميالد: 1956.

- درس في كلية الهندسة المدنية 
- جامعة دمشق.

- دبلوم محاسبة - 1981.
- يدرس حاليًا بكلية الشريعة / 
الجامعة االمريكية المفتوحة - 

فرجينيا.

رجل أعمال ورئيس وعضو مجلس 
ادارة/هيئة مديرين لعدة شركات.

سعادة السيد/ عثمان احمد 
سليمان احمد،

سوداني الجنسية، عضو مجلس 
ادارة، ممثل شركة مجموعة 

البركة المصرفية/البحرين حتى 
.2011/4/26

سنة الميالد: 1941.

- بكالوريوس اقتصاد – جامعة 
الخرطوم 1965.

بدأ عمله ببنك النيلين – السودان 
إلى أن أصبح رئيس مجلس ادارة 

ومدير عام البنك، وفي عام 1988، 
التحق بشركة البركة لإلستثمار 

والتنمية – جدة نائب المدير 
العام للتنسيق المصرفي، وفي 

عام 1995، أصبح مدير تنفيذي 
بمجموعة البركة المصرفية – 

البحرين، ومن ثم نائب الرئيس 
التنفيذي للمجموعة.

سعادة السيد/ عبد اللطيف 
عبد الله عبد العزيز الراجحي، 

سعودي الجنسية، عضو مجلس 
ادارة، ممثل شركة مجموعة 

البركة المصرفية/البحرين حتى 
.2011/4/26

سنة الميالد: 1966.

- ماجستير ادارة اعمال من الجامعة 
االمريكية بيروت عام 2006.

- بكالوريوس ادارة اعمال من 
المعهد العالي للدراسات التعاونية 

والعربية القاهرة عام 1986.

المدير االقليمي لمصرف الراجحي 
منذ عام 1996، ومشرف عام في 

شركة الراجحي للصناعة والتجارة 
– مطابع الخط، وكذلك عضو 

مجلس ادارة في الشركة الشرقية 
الزراعية.

سعادة السيد/ خالد »محمد وليد« 
توفيق زكريا.

أردني الجنسية، عضو مجلس 
ادارة، ممثل شركة بيت االستثمار 

العالمي حتى 2011/4/26.
سنة الميالد: 1966.

- بكالوريوس مالية ومحاسبة 
.1987

عمل لدى عدة بنوك في االردن ما 
بين االعوام 1988-2010، والتحق 
ببيت االستثمار العالمي-األردن 

في عام 2010. 
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ب- فيما يلي اسماء ورتب اشخاص األدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية ونبذة تعريفية عن كل 

واحد منهم:-

الخبرة العمليةالمؤهل العلمياسماء أشخاص االدارة العليا

السيد/ موسى عبد العزيز محمد 
شحادة،

الرئيس التنفيذي -  المدير العام.
سنة الميالد: 1941.

من   1979 أعمال  ادارة  ماجستير   -
جامعة سان فرانسيسكو بالواليات 

المتحدة األمريكية.
- بكالوريوس تجارة 1969 من جامعة 

بيروت العربية.

في  المصرفي  بالعمل  التحق 
رئيس  نائب  حاليا  وهو   ،1961 عـام 
البنك  عام  ومدير  االدارة  مجلس 
عضو  وهو  األردني،  اإلسالمي 
البركة/البحرين  بنك  إدارة  مجلس 
عدد  إدارة  مجلس  وعضو  ورئيس 
صناعية  المساهمة  الشركات  من 
وتعليمية  واستثمارية  وتجارية 

وتأمين.

السيد/ صالح موسى صالح 
الشنتير.

نائب المدير العام.
سنة الميالد: 1944.

- بكالوريوس تجارة/محاسبة 1967، 
جامعة عين شمس.

التحق بالبنك المركزي األردني في 
بالبنك  للعمل  وانتقل   ،1967 عام 
حاليًا  ويشغل   ،1979 عام  في 
وهو  العام،  المدير  نائب  منصب 
هيئة  ادارة/  مجلس  وعضو  رئيس 

مديرين في اكثر من شركة.

السيد/ »محمد ماجد« محمود 
رشيد عالن.

نائب ثان المدير العام.
سنة الميالد: 1953.

عام  اعمال  ادارة  بكالوريوس   -
1986، جامعة بيروت العربية.

- دبلوم علوم مالية ومصرفية، عام 
1978 معهد الدراسات المصرفية – 

عمان.

في  المصرفي  بالعمل  التحق 
التحق   1980 عام  1974، وفي  عام 
منصب  حاليًا  ويشغل  بالبنك، 
العام، وهو عضو  للمدير  ثاٍن  نائب 

مجلس ادارة احدى الشركات.

الدكتور/ حسين سعيد محمد 
»اعمر سعيفان«.

نائب ثان المدير العام.
سنة الميالد: 1963.

- دكتوراه مصارف اسالمية  2006.
- ماجستير علوم مالية ومصرفية/ 

مصارف اسالمية 1994.
اقتصاد  محاسبة/  بكالوريوس   -

واحصاء 1985.

ويشغل   ،1987 عام  بالبنك  التحق 
حاليًا منصب نائب ثاٍن للمدير العام، 
هيئة  ادارة/  مجلس  عضو  وهو 

مديرين في أكثر من شركة.

السيد/ عمر ربحي »شمس 
الدين« جعبري.

مساعد مدير عام.
سنة الميالد: 1955.

- بكالوريوس في علوم الحاسوب 
جامعة   ،1981 عام  االعمال  وادارة 
المتحدة  الواليات  ليفنجستون/ 

االمريكية.

في   1982 عام  في  عمله  بدأ 
ثم في شركة  كويتية ومن  شركة 
سعودية في عام 1986، وفي عام 
المصارف  باحد  بالعمل  التحق   1990
التحق   1993 عام  وفي  االردنية، 
ويشغل  بالبنك،  الحاسوب  بدائرة 
عام،  مدير  مساعد  منصب  حاليًا 
فاكت  شركة  اعمال  على  ويشرف 
هيئة  عضو  وهو  للبنك،  التابعة 

مديرين في أكثر من شركة.

السيد/ نعيم محمد نجم 
الخموس.

مساعد مدير عام
سنة الميالد: 1965.

- بكالوريوس هندسة حاسوب عام 
.1990

 8 لمدة  سابقًا  البنك  في  عمل 
سنوات، ومن ثم عمل في شركة 
الراجحي/  ومصرف  استشارات 
عاد   ،2009 عام  وفي  السعودية، 
حاليًا  يشغل  وهو  بالبنك  والتحق 

منصب مساعد مدير عام.
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الخبرة العمليةالمؤهل العلمياسماء أشخاص االدارة العليا

السيد/ بسيم موسى يونس 
عاصي.

مدير تنفيذي »أ«.
سنة الميالد: 1957.

جامعة   – محاسبة  بكالوريوس   -
السليمانية/1980.

 )JCPA( محاسب قانوني معتمد -
.1989

من  خارجي  حسابات  مدقق  عمل 
 2000 عام  وفي   ،2000-1980 عام 
ويشغل  االسالمي،  بالبنك  التحق 
الرقابة  دائرة  تنفيذي  مدير  حاليًا 
ادارة  مجلس  عضو  وهو  الداخلية، 

في أكثر من شركة.

الدكتور/ حسني عبد العزيز حسين 
جرادات.

مدير تنفيذي »ب«.
سنة الميالد: 1957.

- دكتوراة مصارف اسالمية 2009.
إسالمية  مصارف  ماجستير   -

.1995
- بكالوريوس اقتصاد 1979.

استثمارية  مؤسسات  في  عمل 
عام  بالبنك  والتحق  واستشارية، 
مدير  وظيفة  حاليًا  ويشغل   ،1987
المخاطر، وهو  ادارة  دائرة  تنفيذي 
من  اكثر  في  مديرين  هيئة  عضو 

شركة.

السيد/ سعدي عبد الرحمن 
محمود قطاوي.

مدير تنفيذي »ب«.
سنة الميالد: 1947.

جامعة   – محاسبة  بكالوريوس   -
االسكندرية/1970.

عام  المصرفي  بالعمل  التحق 
وبالبنك عام 1992، ويشغل   1970
دائرة  تنفيذي  مدير  وظيفة  حاليًا 
االلكترونية  والخدمات  البطاقات 
ادارة  مجلس  عضو  وهو  بالبنك، 

احدى الشركات.

السيد/ محمود محمد محمود 
جروان.

مدير تنفيذي »ب«.
سنة الميالد: 1953.

- ماجستير نظم معلومات عام 2009.
- بكالوريوس نظم معلومات عام 2005.

- دبلوم لغة انجليزية عام 1973.

 3 حوالي  محلية  بنوك  في  عمل 
سنوات، والتحق بالبنك عام 1983، 
ويشغل حاليًا وظيفة مدير تنفيذي 
عضو  وهو  الفروع،  شؤون  دائرة 

مجلس ادارة  احدى الشركات.

السيد/ احمد مصطفى محمد 
بحبوح.

مدير تنفيذي »ب«.
سنة الميالد: 1953.

- بكالوريوس ادارة أعمال/ محاسبة 
عام 1975.

وخارجية  محلية  بنوك  في  عمل 
حوالي 15 سنة، والتحق بالبنك عام 
مدير  وظيفة  حاليًا  يشغل   ،1991
البشرية،  الموارد  دائرة  تنفيذي 
اكثر  وهو عضو هيئة مديرين في 

من شركة.

السيد/ بشير عبدربه الحاج بشير 
عكاشه.

مدير تنفيذي »ب«.
سنة الميالد: 1963.

عام  ومالية  اقتصاد  بكالوريوس   -
.1986

 15 حوالي  محلية  بنوك  في  عمل 
 ،2003 عام  بالبنك  والتحق  سنة، 
ويشغل حاليًا وظيفة مدير تنفيذي 
والشركات  االفراد  تمويل  دائرة 
عضو  وهو  والمتوسطة،  الصغيرة 

مجلس ادارة في اكثر من شركة.

السيد/ محمد احمد محمد جبريل.
مدير تنفيذي »ج«.

سنة الميالد: 1962 .

- بكالوريوس ادارة اعمال عام 
.2002

عمل في البنك سابقًا في 
مجموعة تكنولوجيا المعلومات 

لمدة 18 عامًا، ومن ثم عمل في 
مصرف الراجحي/ السعودية، وفي 

عام 2009، عاد والتحق بالبنك 
ويشغل حاليًا وظيفة مدير تنفيذي 

للتخطيط االستراتيجي.

الدكتور/ عبد الحميد عبدالله احمد 
ابو صقري.

سنة الميالد: 1963.

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

.2001
- بكالوريوس محاسبة واقتصاد عام 

.1986
 )JCPA( محاسب قانوني معتمد -

عام 2005.

بدأ عمله المصرفي عام 1988، 
والتحق بالبنك في عام 1992، 

ويشغل حاليًا وظيفة مدير دائرة 
الرقابة المالية، وهو عضو مجلس/ 
هيئة مديرين في اكثر من شركة.
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الخبرة العمليةالمؤهل العلمياسماء أشخاص االدارة العليا

السيد/ مهدي ذيب محمد 
الخليلي.

سنة الميالد: 1956.

- دبلوم 1984.
وفي   ،1977 عام  في  عمله  بدأ  
عام 1979 التحق بالبنك االسالمي 
االردني، وحاليًا يشغل مدير وحدة 

المساهمين.

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

سنة الميالد: 1964.

- ماجستير ادارة اعمال )MBA( عام 2011.
- بكالوريوس علوم مالية ومصرفية عام 2007.

- دبلوم علوم مالية ومصرفية عام 1985.
- محاسب قانوني اسالمي )CIPA( عام 2009.
- مدقق انظمة رقابة معتمد )CICA( عام 2008.
- مصمم انظمة رقابة معتمد )CCS( عام 2008.

 ،1988 عام  في  بالبنك  التحق 
دائرة  مدير  وظيفة  حاليًا  ويشغل 
التدقيق الداخلي والشرعي، وهو 
من  اكثر  في  ادارة  مجلس  عضو 

شركة.

السيد/ محمد جبر حسن متعب.
- بكالوريوس حقوق عام 1994.سنة الميالد: 1967.

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

المستشار القانوني للبنك.

السيد/ فادي علي شحاده عبد 
الرحيم.

سنة الميالد: 1978.

- دبلوم سكرتاريا وادارة مكاتب عام 
.1998

التحق بالبنك في عام 1999، 
ويشغل حاليًا وظيفة امين سر 

مجلس ادارة البنك.

الدكتور/ علي محمد احمد ابو العز.
سنة الميالد: 1979.

- دكتوراة في فلسفة الفقه واصوله عام 2010.
- ماجستير في الفقه واصوله عام 2006.

- بكالوريوس في الفقه واصوله عام 2001.
الشرعي  والمدقق  المراقب  شهادة   -

المعتمد )CSAA( عام 2010.
المعتمد  االسالمي  المصرفي  شهادة   -

)CIB( عام 2011.

 ،2009 عام  في  بالبنك  التحق 
سر  امين  وظيفة  حاليًا  ويشغل 
ومدقق  الشرعية  الرقابة  هيئة 

داخلي شرعي.

4- فيما يلي بيان بأسماء المساهمين الذين يملكون ما نسبته 5% فأكثر:-

االســـــــــم
نهاية عام 2010نهاية عام 2011

النسبةعدد األسهمالنسبةعدد األسهم

البركة  مجموعة  شركة 
المصرفية/البحرين

66,005,000%6666,005,000%66

النحو  البنك من أعمال المصارف في األردن بنهاية عامي 2010 و 2011، على  5- كانت حصة 

التالي:-

البند
نهاية 
عام 
2011

نهاية 
عام 
2010

8.2%8.4%مجموع الموجودات لدى مصرفنا/ مجموع موجودات البنوك

11.3%11.6%مجموع أرصدة األوعية اإلدخارية لدى مصرفنا/ مجموع ودائع العمالء لدى البنوك

11.7%11.2%مجموع أرصدة التمويل واالستثمار لدى مصرفنا/ مجموع التسهيالت االئتمانية المباشرة للبنوك
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6- ال يوجد اعتماد على موردين محددين و/أو عمالء رئيسيين )محليًا وخارجيًا( يشكلون )%10( 

فاكثر من اجمالي المشتريات و/أو المبيعات.

براءة اختراع أو حقوق  أية  او إمتيازات، ولم يحصل على  بأية حماية حكومية  البنك  7- ال يتمتع 

إمتياز.

8- لم يصدر عن الحكومة او المنظمات الدولية او غيرها قرارات لها أثر مادي على عمل البنك او 

منتجاته او قدرته التنافسية.

من  عدد  على   2011 عام  في  حصل  االردني  االسالمي  البنك  ان  الى  االشارة  وتجدر  هذا، 

التصنيفات المتميزة من العديد من مؤسسات التصنيف الدولية، مثل:

• ثبتت مؤسسة Standard & Poor’s تصنيف البنك، حيث حصــــــــل علــــــى تصنيف ائتماني 

لاللتزامات طويـــــلة االجــــــل BB و B لاللتزامات قصيرة االجل مع توقع مستقبلي سلبي.

مستقبلي  توقع  مع   )BBB-( البنك  تصنيف   Capital Intelligence مؤسسة  ثبتت   •

مستقر.

• ثبتت مؤسسة Fitch rating تصنيف البنك )-BB(مع توقع مستقبلي مستقر.

كما حصل البنك ايضًا على عدد من الجوائز العالمية خالل عام 2011، ومن اهمها ما يلي:

• جائزة أفضل بنك إسالمي لخدمات التجزئة على مستوى العالم للعام الثالث على التوالي، 

مجلــــــــة  مـــــــــــــن  التوالي،  على  الثاني  للعام  االردن  فــــي  مصرفية  مجموعة  وافضل 

المصرفية،  المالية  والمؤسسات  البنوك  مجال  في  والمتخصصة   ،)World Finance(

والتي تصدر من لندن.

على  الثاني  للعام  العالم  مستوى  على  التجزئة  لخدمات  إسالمي  بنك  أفضل  جائزة   •

التوالي، وجائزة افضل مؤسسة مالية اسالمية في االردن للعام الثالث على التوالي، 

المالية  والمؤسسات  البـنوك  مجـال  في  المتخصصة   ،)Global Finance( مجلة  من 

حاجات  وتلبية  التمويل اإلسالمي  نمو  نيويورك(، لمساهمته في  )ومقرها  المصرفية 

العمالء، وتقديم منتجات متوافقة مع أحكام وقواعد الشريعة اإلسالمية والحرص على 

استمرار النمو في المستقبل، مما جعله في مصاف البنوك اإلسالمية القيادية.

ويقوم البنك بتطبيق المواصفة الدولية ISO 9001:2008 منذ ايلول من عام 2006.
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فرع الشميساني
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9- )أ( الهيكل التنظيمي للبنك االسالمي األردني

س اإلدارة
مجل

س التنفيذي / المدير العام
الرئي

نائب أول للمدير العام

نائب ثان للمدير العام
نائب ثان للمدير العام

صرفية
مجموعة األعمال الم

ساندة
مجموعة األعمال الم

سية
س

لجنة الحاكمية المؤ
ت

ت والمكافآ
شيحا

لجنة التر
لجنة إدارة المخاطر

ت اإلئتمانية
سهيال

لجنة الت

س اإلدارة
سر مجل

أمانة 

لجنة التدقيق

شارون
ست

الم

دائرة
تمويل

ت
شركا

ال

دائرة
ظ 

المحاف
ستثمارية

اال

دائرة
الخزينة

ت
والعالقا

الخارجية

دائرة
ت

اإلجراءا
وتحليل 
األعمال

صرفية
الم

دائرة
إدارة

شاريع 
الم

المركزية

دائرة
طوير

ت
ت

المنتجا

دائرة
ت 

العمليا
الخارجية

دائرة
طوير 

ت
ظم

الن

دائرة 
ت

العمليا
والبنية
التحتية

دائرة
ادارة
جودة
ظم

الن

دائرة
الدعم
ي

الفن

دائرة
المتابعة

صيل
والتح

دائرة 
ت

سا
الدرا

ث
واالبحا

دائرة
ت

العمليا
المركزية

وحدة
متابعة
خدمة

العمالء

الدائرة
سية

الهند
دائرة

ت
طاقا

الب
ت

والخدما
االلكترونية

مدير تنفيذي

دائرة
الرقابة
المالية

مدير تنفيذي

دائرة
الموارد
شرية

الب

دائرة
شؤون

ال
االدراية

مدير تنفيذي
مدير تنفيذي

مدير تنفيذي

مدير تنفيذي

ي
ستراتيج

ط اال
طي

التخ
ت

تكنولوجيا المعلوما

دائرة
تمويل
األفراد

ت
شركا

وال
صغيرة 

ال
طة

س
والمتو

دائرة
شؤون 
الفروع

دائرة الرقابة الداخلية

ث
طوير والتحدي

لجنة الت
لجنة الموجودات والمطلوبات

شرية
لجنة تنمية الموارد الب

ت
شتريا

لجنة الم

الدائرة القانونية
ت العامة

دائرة العالقا
دائرة االمتثال

دائرة إدارة المخاطر

دائرة التدقيق الداخلي والشرعي

شرعية
هيئة الرقابة ال

ي
ي األردن

الم
س

ك اإل
ي للبن

ظيم
الهيكل التن

ساعد المدير العام
م
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الهيكل التنظيمي لشركة سنابل الخير لالستثمارات المالية
ية

مال
 ال

ت
ارا

ثم
ست

ال
ر ل

خي
 ال

بل
سنا

ة 
رك

ش
ي ل

يم
ظ

تن
 ال

كل
هي

ال
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ق
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ا

م 
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ق
الء
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مة
خد
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س

ق
ل/ 

او
تد
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خد
طاء

س
لو

ا

م 
س

ق
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دار
إ
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س
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اإل
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س

ق
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ط 
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د ا
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س

م
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تث

س
اال

 و
ية

مال
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سا
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ئر
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ة 
ائر

 د
دير
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اإل
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شؤ
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دائ
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)ب( بلغ عدد موظفي البنك )1,904( موظفًا في نهاية عام 2011، وكان توزيعهم حسب 

المؤهل العلمي على النحو التالي:-

اه
ور

كت
د

ير
ست

اج
م

س
يو

ور
كال

ب

هد
مع

م 
لو

دب

مة
عا

 ال
ية

نو
لثا

ا

دون الثانوية العامة

ي
مال

الج
ا

ين
ظف

مو

ين
ني

/ف
ين

ني
مه

س
حرا

ن/
لي

س
مرا

ت
ما

خد
ل 

ما
ع

وع
جم

لم
ا

75775946111941012931035011,904

بينما كان توزيع عدد موظفي الشركات التابعة في نهاية عام 2011، على النحو التالي:

دبلوم ماجستيردكتوراهالشركة
دبلوم بكالوريوسعالي

معهد
الثانوية 
العامة

دون 
الثانوية 
العامة

االجمالي

1-----1-شركة الرزق التجارية

133502 *-2272025367شركة المدارس العمرية

1-----1-شركة السماحة العقارية

شركة تطبيقات التقنية 
223-162-3-للمستقبل

شركة سنابل الخير لالستثمارات 
415-83---المالية

* شاماًل الثانوية العامة وما دون.

)جـ( اشتمل تقرير مجلس االدارة على برامج التأهيل والتدريب لموظفي البنك.

10- يتعرض البنك بطبيعة عمله لمجموعة من المخاطر، وهذه المخاطر مبينة في االيضاح رقم 

)60( الوارد في القوائم المالية لعام 2011.

وعلى  باألرقام،  مدعمًة  البنك  حققها  التي  االنجازات  على  االدارة  مجلس  تقرير  اشتمل   -11

وصٍف لألحداث الهامة التي مرت على البنك خالل السنة المالية 2011.

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

المالية للسنوات 2011-2007:-

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

200734,369,778
توزيع مبلغ 7,800,000 دينار نقدًا بنسبة 

12% من رأس المال
وتوزيع اسهم مجانية بنسبة %25*

133,475,8367505

200850,060,912
توزيع مبلغ 12,187,500 دينار نقدًا 
بنسبة 15% من رأس المال وتوزيع 

اسهم مجانيه بنسبة %23,076923**
160,989,3847003

توزيع مبلغ 12,000,000 دينار نقدًا 200938,915,617
176,830,5971703بنسبة 12% من رأس المال

اوصى مجلس االدارة توزيع نسبة %15 201040,694,433
193,593,9410003من رأس المال نقدًا

اوصى مجلس االدارة توزيع نسبة %15 201139.725.238
206.876.0097502من رأس المال نقدًا وأسهم مجانية %25

* تم توزيعها بتاريخ 2008/7/16.
** تم توزيعها بتاريخ 2009/9/10.

14- تحليل المركز المالي للبنك ونتائج أعماله:-

السنة

حقوق 
المساهمين 

/ اجمالي 
الودائع

اجمالي 
التمويل 

واالستثمار/
اجمالي 
الودائع

اجمالي 
التمويل 

واالستثمار/
اجمالي 

الموجودات

اجمالي 
الودائع/
اجمالي 

الموجودات

األرباح قبل 
الضريبة/ 
متوسط
اجمالي 

الموجودات

االرباح قبل 
الضريبة/ 
متوسط 
حقوق 

المساهمين

األرباح بعد 
الضريبة/ 
متوسط 
حقوق 

المساهمين

االرباح بعد 
الضريبة/ 
متوسط 

رأس المال 
المدفوع

2011%7.24%62.24%56.84%90.74%1.32%19.84%14.15%28.32

2010%7.47%65.39%58.86%90.01%1.52%21.97%15.71%29.09

15- اشتمل تقرير مجلس االدارة على خطة البنك المستقبلية.

16- )أ( بلغت أتعاب تدقيق حسابات البنك لعام 2011 ما مقداره )120( الف دينار، أما مقدار أتعاب 

التدقيق للشركات التابعة فقد تم االفصاح عنه في بند )2( أعاله.

)ب( بلغ إجمالي أتعاب هيئة الرقابة الشرعية خالل عام 2011 ما مقداره )46.7( الف دينارًا.
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17- )أ( فيما يلي بيان بعدد األوراق المالية المصدرة من قبل الشركة والمملوكة من قبل أعضاء 

مجلس اإلدارة واقاربهم بشكل تفصيلي:-

عدد األسهم في الجنسيةالمنصباالســـــــــــــم
نهاية عام 2011

عدد األسهم في 
نهاية عام 2010

66,005,00066,005,000بحرينيةالسادة شركة مجموعة البركة المصرفية ويمثلها:

--بحرينيةالرئيس-  سعادة السيد عدنان احمد يوسف عبد الملك

--بحرينيةعضو-  سعادة السيد حمد عبد الله علي عقاب

--بحرينيةعضو- سعادة السيد عدنان عبدالله الحمد البّسام

--بحرينيةعضو-  سعادة السيد هود هاشم احمد هاشم

-  سعادة السيد عثمان احمد سليمان احمد
--سودانيةعضوحتى 2011/4/26

-  سعادة السيد عبد اللطيف عبد الله عبد العزيز الراجحي
--سعوديةعضوحتى 2011/4/26

سعادة السيد موسى عبد العزيز محمد شحادة

نائب الرئيس 
الرئيس 

التنفيذي /
المدير العام

100,000100,000أردنية

6,1536,153أردنية--  زوجة السيد موسى عبد العزيز محمد شحادة

48,35848,358أردنيةعضومعالي المهندس رائف يوسف محمود نجم

60.00040,769أردنيةعضومعالي االستاذ سالم محمد سالم مساعده

34,08834,088أردنيةعضوسعادة السيد كمال سامي سلمان عصفور

7,6927,692أردنيةعضوسعادة السيد حيدر عيسى مراد مراد

10,76910,769أردنيةعضوسعادة السيد ايمن عبد الكريم حتاحت

سعادة السيد نور »محمد شاهر« »محمد 
-10.000أردنيةعضولطفي« مهايني

السادة شركة بيت االستثمار العالمي حتى 
5.000-كويتية2011/4/26 وكان يمثلها:

--أردنيةعضو-  سعادة السيد خالد »محمد وليد« توفيق زكريا« 
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)ب( فيما يلي بيان بعدد األوراق المالية المصدرة من قبل الشركة والمملوكة من قبل االدارة 

العليا ذوي السلطة التنفيذية وأقاربهم “الزوجة واألوالد القصر” بشكل تفصيلي:-

عدد األسهم في الجنسيةالوظيفةاالسم
نهاية عام 2011

عدد األسهم في 
نهاية عام 2010

الرئيس التنفيذي/ 1-  السيد موسى عبد العزيز محمد شحادة
100,000100,000أردنيةالمدير العام

6,1536,153أردنية--  زوجة السيد موسى عبد العزيز شحادة

43,25243,252اردنيةنائب المدير العام2- السيد صالح موسى صالح الشنتير

1,8331,833اردنية--  زوجة السيد صالح موسى الشنتير

369369اردنيةنائب ثاٍن للمدير العام3- السيد »محمد ماجد« محمود رشيد عالن

4- الدكتور حسين سعيد محمد »اعمر 
--اردنيةنائب ثاٍن للمدير العامسعيفان«

107107اردنيةمساعد المدير العام5- السيد عمر ربحي »شمس الدين« جعبري

-  زوجة السيد عمر ربحي »شمس الدين« 
123107اردنية-جعبري

-  ابناء السيد عمر ربحي »شمس الدين« 
83-اردنية-جعبري

1,0001,000اردنيةمساعد المدير العام6- السيد نعيم محمد نجم الخموس

--اردنيةمدير تنفيذي »أ«7- السيد بسيم موسى يونس عاصي

--اردنيةمدير تنفيذي »ب«8- الدكتور حسني عبد العزيز حسين جرادات

--اردنيةمدير تنفيذي »ب«9- السيد سعدي عبد الرحمن محمود قطاوي

--اردنيةمدير تنفيذي »ب«10- السيد محمود محمد محمود جروان

--اردنيةمدير تنفيذي »ب«11- السيد احمد مصطفى محمد بحبوح

--اردنيةمدير تنفيذي »ب«12- السيد بشير عبدربه الحاج بشير عكاشة

اردنيةمدير تنفيذي »ج«13- محمد احمد محمد جبريل

14- الدكتور عبدالحميد عبدالله احمد ابو 
صقري

مدير دائرة الرقابة 
--اردنيةالمالية

مدير وحدة 15- السيد مهدي ذيب محمد الخليلي
123123اردنيةالمساهمين

16- السيد »محمد فهمي« »محمد خليل« 
فهمي الجعبري

مدير دائرة التدقيق 
--اردنيةالداخلي والشرعي

--اردنيةالمستشار القانوني17- السيد محمد جبر حسن متعب

امين سر مجلس 18- السيد فادي علي شحاده عبدالرحيم
--اردنيةاالدارة

امين سر هيئة الرقابة 19- الدكتور علي محمد احمد ابو العز
--اردنيةالشرعية
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)جـ( ال يوجد شركات مسيطر عليها من قبل أعضاء مجلس اإلدارة أو أشخاص اإلدارة العليا ذوي 

السلطة التنفيذية وأقاربهم.

18- )أ( فيما يلي بيان بالمزايا والمكافآت التي حصـل عليـها رئيـس وأعضـاء مجلس اإلدارة كأعضاء 

في المجلس، كأجور وأتعاب ومكافآت وغيرها، والمبالغ التي دفعت لكل منهم كنفقات 

سفر وانتقال داخل المملكة وخارجها خالل السنة المالية 2011:-

االســـــم

أتعاب 
عضوية 

المجلس 
)دينــار(

أتعاب 
عضوية 
لجان 

المجلس 
)دينـــار(

بدل 
تنقالت
)دينــار(

نفقات 
سفر 
)دينـــار(

مياومات
المجموع)دينـــار(

السادة شركة مجموعة البركة المصرفية ويمثلها اربعة 
------أعضاء:

5,0001,6004,8004,3204,15419,874-  سعادة السيد عدنان احمد يوسف عبد الملك / الرئيس

5,0001,2004,8004,3203,83419,154-  سعادة السيد حمد عبد الله علي عقاب / عضو

8003,2673,4903,51511,072--  سعادة السيد عدنان عبدالله الحمد البّسام / عضو *

4003,2673,4903,19510,352--  سعادة السيد هود هاشم احمد هاشم / عضو *

5,0004001,5338306398,402-  سعادة السيد عثمان احمد سليمان احمد / عضو **

-  سعادة السيد عبد اللطيف عبد الله عبد العزيز الراجحي / 
1,5331,4601,5989,591-5,000عضو **

سعادة السيد موسى عبد العزيز محمد شحادة / نائب 
11,400--5,0001,6004,800الرئيس

12,600--5,0002,8004,800معالي المهندس رائف يوسف محمود نجم / عضو

12,600--5,0002,8004,800معالي االستاذ سالم محمد سالم مساعده / عضو

11,800--5,0002,0004,800سعادة السيد كمال سامي سلمان عصفور / عضو

11,000--5,0001,2004,800سعادة السيد حيدر عيسى مراد مراد / عضو

11,000--5,0001,2004,800سعادة السيد ايمن عبد الكريم بشير حتاحت / عضو

سعادة السيد  نور »محمد شاهر« »محمد لطفي« مهايني 
3,267--3,267--/ عضو *

------السادة شركة بيت االستثمار العالمي ويمثلها:

3,478--1,533-1,945-  سعادة السيد خالد »محمد وليد« توفيق زكريا / عضو ***

3,055----3,055-  سعادة السيد علي سهيل احمد الشنطي / عضو ****

* اعتبارًا من 2011/4/26.

** حتى 2011/4/26.

*** من 2010/8/12 حتى 2011/4/26.

**** حتى 2010/8/11.
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)ب( بلغ مجموع المزايا والمكافآت التي حصل عليها أشخاص االدارة العليا ذوو السلطة التنفيذية 

بالبنك، كأجور واتعاب ورواتب ومكـافآت وغـيرها والمبالغ التي دفعت لكل منهم كنفقات 

سفر وانتقال داخل المملكة وخارجها خالل عام 2011 مبلغًا وقدره )1.636.578( دينارًا.

السنة  البنك خالل  التي دفعها  بالتبرعات والمنح  بيان  19- اشتمل تقرير مجلس االدارة على 

المالية 2011.

20- يبين االيضاح رقم )57( في البيانات المالية الموحدة للبنك العقود والمشاريع واالرتباطات 

التي عقدتها الشركة مع الشركات التابعة او الشقيقة او الحليفة او رئيس مجلس األدارة 

أو أعضاء المجلس أو المدير العام أو أي موظف في البنك أو أقاربهم.

والمجتمع  البيئة  حماية  في  البنك  مساهمة  تفصيل  على  االدارة  مجلس  تقرير  اشتمل   -21

المحلي من خالل األنشطة المختلفة التي يقوم بها.
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مالحق 
تقرير مجلس اإلدارة لعام 2011
الملحق الثاني
متطلبات االفصاح في دليل الحاكمية المؤسسية للبنك

البحر الميت
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الملحق الثاني

“متطلبات االفصاح في دليل الحاكمية المؤسسية للبنك”

1- مدى االلتزام ببنود دليل الحاكمية:-

والمنتجات  الخدمات  وأرقى  أفضل  لتقديم  دومًا  األردني  االسالمي  البنك  يسعى 

المصرفية اإلسالمية والحرص على ابتكار وتطوير خدمات جديدة تلتزم بمبادىء وأحكام 

الشريعة اإلسالمية الغراء. ولما كانت الحاكمية المؤسسية توفر أفضل القواعد والنظم 

البنك  فإن  المختلفة.  وأنشطته  البنك  في  الثقة  وتعزز  بها  تحقق  التي  واإلجراءات 

يتوافق  وبشكل  السليمة  المؤسسية  الحاكمية  ممارسات  تبني  قرر  قد  اإلسالمي 

مع المبادىء اإلرشادية لضوابط إدارة المؤسسات الصادرة عن مجلس الخدمات المالية 

اإلسالمية )IFSB( وتعليمات البنك المركزي األردني وأفضل الممارسات الدولية.

ولهذا قام البنك بإعداد دليل الحاكمية المؤسسية لاللتزام بما ورد فيه، من حيث، مجلس 

اإلدارة ولجانه، ومسؤولية اإلدارة التنفيذية، وبيئة الضبط والرقابة الداخلية، والشفافية 

واإلفصاح إعتبارًا من 2007/12/31.
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2- اجتماعات مجلس االدارة ومعلومات عن اللجان المنبثقة عن المجلس:-

أ-  عقد المجلس  ستة اجتماعات خالل عام 2011.

ب-  فيما يلي معلومات عن لجان المجلس:

ملخص المهام تشكيلهااسماء االعضاءالبيان
والمسؤوليات

عدد 
اجتماعاتها 
خالل عام 

2011

لجنة 
الحاكمية 

المؤسسية

عدنان احمد يوسف عبد الملك
حيدر عيسى مراد مراد

نور »محمد شاهر« »محمد 
لطفي« مهايني

تم تشكيل اللجنة بتاريخ 
2007/10/30 استجابة 

لمتطلبات دليل الحاكمية 
المؤسسية، الذي 

بدأ سريانه اعتبارًا من 
2007/12/31

التأكد من تطبيق دليل 
1الحاكمية المؤسسية

لجنة 
التدقيق

رائف يوسف محمود نجم
حمد عبد الله علي عقاب

ايمن عبد الكريم بشير حتاحت

مشكلة قديمًا بموجب 
قانون البنوك وتعليمات 

هيئة األوراق المالية

التأكد من مدى كفاية 
التدقيق الخارجي والداخلي 

وانظمة الضبط والرقابة 
الداخلية ومدى التقيد 

بالتشريعات المالية 
والمحاسبية ذات العالقة

4

لجنة 
التسهيالت 

االئتمانية

عدنان احمد يوسف عبد الملك
موسى عبد العزيز محمد شحادة

كمال سامي سلمان عصفور

تم تشكيلها من السنوات 
األولى لتأسيس البنك

الموافقة على التسهيالت 
المصرفية واتفاقيات 

التمويل واالستثمار ضمن 
الصالحيات المفوضة لها من 

قبل مجلس االدارة

5

لجنة 
الترشيحات 
والمكافآت

حيدر عيسى مراد مراد
سالم محمد سالم مساعده

عدنان احمد يوسف عبد الملك
رائف يوسف محمود نجم

تم تشكيلها بتاريخ 
2007/10/30 استجابة 

لمتطلبات دليل الحاكمية 
المؤسسية، الذي 

بدأ سريانه اعتبارًا من 
2007/12/31

تحديد صفة العضو 
المستقل، وتقييم فعالية 
المجلس واللجان المنبثقة 

عنه، وتوفير معلومات حول 
المواضيع الهامة عن البنك 

العضاء المجلس، والتأكد من 
وجود سياسة مكافآت كافية

3

لجنة إدارة 
المخاطر

سالم محمد سالم مساعده، 
عدنان عبدالله الحمد البّسام، 

كمال سامي سلمان عصفور، 
موسى عبد العزيز محمد 

شحادة, هود هاشم احمد 
هاشم **، د. حسين سعيد 
محمد »اعمر اسعيفان«، د. 

حسني عبد العزيز حسين 
جرادات ***، د. عبد الحميد 

عبدالله احمد ابو صقري

تم تشكيلها بتاريخ 
2007/10/30 استجابة 

لمتطلبات دليل الحاكمية 
المؤسسية، الذي 

بدأ سريانه اعتبارًا من 
2007/12/31

التأكد من وجود سياسات 
واستراتيجيات الدارة 

المخاطر واالمتثال
4

* تم اعادة تشكيل اللجان في 2011/4/26.
** اعتبارًا من 2011/7/27.

*** اعتبارًا من 2011/11/1.

3- دائرة ادارة المخاطر:

أ-  تتبع دائرة ادارة المخاطر لالشراف المباشر من قبل سعادة المدير العام.

ب-  تم ايراد المخاطر لدى البنك في االيضاح رقم )60( لبيانات البنك المالية لعام 2011.
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4- الشفافية واإلفصاح:

أ-  يشتمل الملحق الثالث على النص الكامل لدليل الحاكمية المؤسسية.

ب-  يشتمل الملحق األول على المعلومات المطلوبة عن كل عضو من اعضاء مجلس االدارة. 

جـ-  يشتمل الملحق األول على الهيكل التنظيمي للبنك.

د-  يشتمل دليل الحاكمية المؤسسية على مهام ومسؤوليات لجان المجلس.

هـ-  يشتمل الملحق األول على مكافآت أعضاء المجلس ورواتب موظفي اإلدارة العليا.

5- أنظمة الضبط والرقابة الداخلية:

تقر االدارة التنفيذية للبنك بما يلي:

1-  انها مسؤولة عن وضع انظمة ضبط ورقابة داخلية على اإلبالغ المالي في البنك والمحافظة 

على تلك األنظمة لضمان جودة وشفافية المعلومات والبيانات المالية المنشودة.

2-  أنها قد قامت باستخدام اطار العمل التالي لتقييم ومراجعة أنظمة الضبط والرقابة الداخلية:-

  فهم المخاطر الرئيسية التي تواجه البنك والعمل على مواجهتها وتخفيفها وذلك من 

خالل دائرة ادارة المخاطر ولجنة إدارة المخاطر، وتطوير وتحديث األنظمة واإلجراءات 

الالزمة إلدارة المخاطر بشكل متواصل.

اعتمادها  بعد  تطبيقها  والعمل على  والسياسات وتطويرها  االستراتيجيات  إعداد   

من مجلس اإلدارة.

 إعداد الهيكل التنظيمي للبنك واعتماده من مجلس اإلدارة والتأكد من االلتزام به 

فعليًا وتشكيل اللجان وتفويض السلطات والصالحيات.

 إعداد موازنة سنوية واعتمادها من مجلس اإلدارة ورفع تقارير أداء دورية لمجلس 

اإلدارة تبين االنحراف في األداء الفعلي عن المقدر.

 وصف مفصل للمهام والمسؤوليات لكل وظيفة ونشاط لكل وحدة تنظيمية.

 تحقيق الرقابة الثنائية لكل نشاط أو عملية.

  فصل وتحديد الواجبات لتجنب تعارض المصالح وتقليل المخاطر.

  قيام مجلس اإلدارة و/أو اللجان المنبثقة عنه باالطالع على تقارير السلطات الرقابية 

والتدقيق الخارجي والداخلي ومتابعة المالحظات الواردة فيها والتأكد من قيام إدارة 

البنك بتصويبها واتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان عدم تكرارها.

3-  أنها قد قامت بتقييم أنظمة الضبط والرقابة الداخلية وتأكدت من فعاليتها، وذلك كما 

هو الوضع في نهاية عام 2011.

4-  أن جميع اإليضاحات الواردة في االفصاحات معتمدة وكاملة وعادلة ومتوازنة ومفهومة 

وتستند إلى البيانات المالية المنشورة للبنك، وال يوجد أي بيانات أو معلومات أخرى 

قد يؤدي عدم اإلفصاح عنها إلى التأثير على نتائج العمليات الحالية و/أو المستقبلية 

و/أو الوضع المالي للبنك بما في ذلك اآلثار المحتملة وحاالت عدم التأكد.
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مالحق 
تقرير مجلس اإلدارة لعام 2011
الملحق الثالث
النص الكامل لدليل الحاكمية المؤسسية للبنك

فرع عمان
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الملحق الثالث
“النص الكامل لدليل الحاكمية المؤسسية للبنك”

المقدمة

 تنبع أهمية الحاكمية المؤسسية في البنك من أنها توفر أساسًا لتعزيز الثقة في البنك 

وأنشطته المختلفة والتمكين من المساهمة في تطوير الجهاز المصرفي األردني وفي 

التنمية الوطنية.

 يسعى البنك لتقديم خدمات ومنتجات مصرفية متميزة وااللتزام بتطويرها وتحسينها 

وابتكار خدمات جديدة تنسجم مع مبادئ الشريعة اإلسالمية الغراء، ويحقق مصالح ذوي 

العالقة معه، وعليه قرر مجلس اإلدارة تبني هذا الدليل للحاكمية المؤسسية وبشكل 

يتوافق مع المبادئ اإلرشادية لضوابط إدارة المؤسسات التي تقتصر على تقديم خدمات 

مالية إسالمية )عدا شركات التأمين اإلسالمية وصناديق االستثمار اإلسالمية( الصادرة 

عن مجلس الخدمات المالية اإلسالمية )IFSB( وتعليمات البنك المركزي األردني وأفضل 

الممارسات الدولية.

أواًل : المبادئ اإلرشادية

1- الحرص على تحقيق العدالة في معاملة كافة الجهات ذات العالقة، مثل )المساهمين، 

المودعين، موظفي البنك، السلطات الرقابية(.

البنك وأدائه  تقييم وضع  العالقة من  الجهات ذات  ن  يمكَّ الشفافية واإلفصاح بشكل   -2

المالي.

3- المساءلة في العالقات بين إدارة البنك التنفيذية ومجلس اإلدارة  وبين مجلس اإلدارة 

والمساهمين وبين مجلس اإلدارة والجهات األخرى ذات العالقة.

4- المسؤولية من حيث الفصل الواضح في المسؤوليات وتفويض الصالحيات.

ثانيًا : االلتزام بالحاكمية

1- تشكيل لجنة منبثقة عن مجلس اإلدارة تسمى »لجنة الحاكمية  المؤسسية«، تتألف من 

رئيس المجلس واثنين من األعضاء غير التنفيذيين لتوجيه عملية إعداد وتحديث وتطبيق 

الدليل.

الدليل  ببنود  البنك  إدارة  التزام  مدى  يوضح  للجمهور  بتقرير  السنوي  التقرير  تضمين   -2

وبتطبيق كل بند من بنوده مع ذكر أسباب عدم االلتزام بأي بند لم يتم تطبيقه.
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ثالثًا : مجلس اإلدارة

1- مبادئ عامة

المالية،  وسالمته  البنك  بعمليات  المتعلقة  المسؤوليات  كافة  المجلس  يتحمل  أ- 

والمودعين  المساهمين  ومصالح  المركزي  البنك  متطلبات  تلبية  من  والتأكد 

والموظفين والجهات األخرى ذات العالقة، والتأكد من أن إدارة البنك تتم بشكل 

حصيف وضمن إطار القوانين والتعليمات النافذة والسياسات الداخلية للبنك.

ب- يقوم المجلس برسم األهداف اإلستراتيجية للبنك باإلضافة إلى الرقابة على 

إدارته التنفيذية التي يقع عليها مسؤولية العمليات اليومية، كما يقوم المجلس 

بالمصادقة على أنظمة الضبط والرقابة الداخلية ويتأكد من مدى فعاليتها ومدى 

المطلوبة  أو  المعتمدة  والسياسات واإلجراءات  اإلستراتيجية  بالخطة  البنك  تقيد 

بموجب القوانين والتعليمات الصادرة بمقتضاها، باإلضافة إلى التأكد من أن جميع 

مخاطر البنك قد تم إدارتها بشكل سليم.

2- رئيس المجلس والمدير العام

ال  أن  وعلى  العام،  والمدير  )الرئيس(  المجلس  رئيس  منصبي  بين  الفصل  يتم  أ- 

تربط بين الرئيس والمدير العام أي قرابة دون الدرجة الثالثة، ويكون الفصل في 

كلما  مراجعتها  ويتم  المجلس  من  مقرة  كتابية  تعليمات  بموجب  المسؤوليات 

اقتضت الحاجة.

ب- يفضل أاّل يكون الرئيس تنفيذيًا، أما إن كان تنفيذيًا، فان البنك يقوم بتعيين عضو 

مستقل كنائب لرئيس المجلس بهدف ضمان توفر مصدر مستقل ناطق  باسم 

المساهمين، وفي كل األحوال،  يتم اإلفصاح عن وضع الرئيس سواء تنفيذي أو 

غير تنفيذي.

3- دور رئيس المجلس

األعضاء  وبين  للبنك  التنفيذية  واإلدارة  المجلس  من  كل  بين  بناءة  عالقة  إقامة  أ- 

التنفيذيين واألعضاء غير التنفيذيين.

ب- خلق ثقافة خالل اجتماعات المجلس تشجع على النقد البناء حول القضايا التي 

النقاشات  على  تشجع  كما  األعضاء،  بين  النظر  وجهات  في  تباين  حولها  يوجد 

والتصويب عن تلك القضايا.

ج- التأكد من وصول المعلومات الكافية إلى كل عضو من أعضاء المجلس والمساهمين 

في الوقت المناسب.

د- التأكد من توفر معايير عالية من الحاكمية المؤسسية لدى البنك.
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4- تشكيلة المجلس

والمهارات  والمهنية  العملية  الخبرة  في  التنوع  المجلس  تشكيل  في  ُيراعى   -1

يشغلون  )أعضاء  تنفيذيين  أعضاء  المجلس  يضم  أن  مراعاة  وكذلك  المتخصصة 

وظائف في البنك(، وأعضاء غير تنفيذيين )أعضاء ال يشغلون وظائف في البنك(، 

مع مراعاة أن يكون أغلبية األعضاء من األعضاء غير التنفيذيين.

التنفيذيين، ثالثة أعضاء مستقلين  ُيراعى أن يكون من بين أعضاء المجلس غير   -2

على األقل ال تربطهم بالبنك أي عالقة أخرى غير عضويتهم في مجلس اإلدارة.

3- ُيّعرف العضو المستقل على انه العضو )سواء بصفته الشخصية أو ممثال لشخص 

اعتباري( الذي ال يربطه بالبنك أي عالقة أخرى غير عضويته في مجلس اإلدارة، األمر 

الذي يجعل حكمه على األمور ال يتأثر بأي اعتبارات أو أمور خارجية. ويتضمن الحد 

األدنى للمتطلبات الواجب توفرها في العضو المستقل ما يلي:-

لتاريخ  السابقة  الثالث  السنوات  البنك خالل  أن ال يكون قد عمل كموظف في  أ. 

ترشحه لعضوية المجلس.

ب. أن ال تربطه بأي إداري في البنك قرابة دون الدرجة الثانية.

ج. أن ال يتقاضى من البنك أي راتب أو مبلغ مالي باستثناء ما يتقاضاه لقاء عضويته 

في المجلس.

باستثناء  البنك  معها  يتعامل  لشركة  مالكا  أو  إدارة  مجلس  عضو  يكون  ال  أن  د. 

التعامالت التي تنشأ بسبب الخدمات و/أو األعمال المعتادة التي يقدمها البنك 

لعمالئه وعلى أن تحكمها ذات الشروط التي تخضع لها التعامالت المماثلة مع أي 

طرف آخر ودون أي شروط تفضيلية.

هـ. أن ال يكون شريكا للمدقق الخارجي أو موظفًا لديه خالل السنوات الثالث السابقة 

لتاريخ ترشحه لعضوية المجلس.

و. أن ال تشكل مساهمته مصلحة مؤثرة في رأسمال البنك )السيطرة على ما ال 

يقل عن 10%( أو يكون حليفًا لمساهم آخر.

5- تنظيم أعمال المجلس

أ- ال تقل اجتماعات المجلس عن )6( اجتماعات في السنة، وتبادر اإلدارة التنفيذية 

إلى اقتراح المواضيع التي تراها مهمة على جدول أعمال كل اجتماع.

ب- يتم تزويد أعضاء المجلس بالمعلومات الكافية، وقبل مدة كافية من اجتماعات 

المجلس لتمكينهم من اتخاذ القرارات المناسبة.

ج- تكون مسؤوليات أعضاء مجلس اإلدارة محددة وواضحة وبما يتناسب والتشريعات 

يوضح  بكتاب  انتخابه  عند  المجلس  أعضاء  تزويد كل عضو من  العالقة، ويتم  ذات 

حقوق العضو ومسؤولياته وواجباته.
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موافقة  تتطلب  التي  المصرفية  العمليات  لجميع  كتابي  وبشكل  التوضيح  يتم  د- 

المجلس )على سبيل المثال صالحية المجلس بخصوص منح التمويالت التي تزيد 

عن مبلغ معين(.

هـ- على أعضاء المجلس أن يكونوا على اطالع  دائم بالتطورات داخل كل من البنك 

والقطاعات المصرفية المحلية والدولية وعلى البنك تزويد األعضاء بملخص مناسب 

عن أعمال البنك عند التعيين وخالل فترة العضوية أو عند الطلب.

و- ألعضاء المجلس ولجانه االتصال المباشر مع اإلدارة التنفيذية.

ز- ألعضاء المجلس ولجانه، وإذا ما اقتضت الحاجة صالحية االستعانة بمصادر خارجية 

لمساعدتهم في القيام بالمهام الموكلة إليهم على أكمل وجه.

ح- يقوم أمين سر المجلس بتدوين نقاشات المجلس واقتراحاتهم وتصويت األعضاء 

الذي يتم خالل اجتماعات المجلس، وعلى أمين السر التأكد من إتباع أعضاء المجلس 

لإلجراءات المقرة من المجلس، ومن نقل المعلومات بين أعضاء المجلس ولجانه 

وكتابة محاضر  المجلس  اجتماعات  تحديد مواعيد  إلى  باإلضافة  التنفيذية  واإلدارة 

االجتماع، وعلى المجلس أن يحدد وظيفة ومهام أمين سر المجلس بشكل رسمي 

وكتابي وبما يتماشى ومستوى المسؤوليات المشار إليها أعاله، كما يتم اتخاذ أي 

قرار يتعلق بتعيينه أو تنحيته من قبل المجلس باإلجماع.

6- أنشطة المجلس: 

    )التعيينات واإلحالل، التقييم الذاتي وتقييم أداء المدير العام، التخطيط(

أ- تتضمن سياسة المجلس تعيين مدير عام يتمتع بالنزاهة والكفاءة الفنية والخبرة 

المصرفية.

التنفيذيين مثل  المدراء  بعض  تعيين  عند  المجلس  الحصول على موافقة  يتم  ب- 

المدير المالي )CFO( ومدير التدقيق الداخلي والتأكد من توفر الخبرات المطلوبة 

لديهم.

ج- يقـوم المجلس بإقرار خطط إحالل Succession Plans للمدراء التنفيذيين للبنك 

وبحيث تتضمن المؤهالت والمتطلبات الواجب توفرها لشاغلي هذه الوظائف.

لجنة  خالل  من  سنويا  األقل  على  واحدة  مرة  ككل  المجلس  أداء  تقييم  يتم  د- 

الترشيحات والمكافآت، ويتم تقييم المدير العام من قبل المجلس سنويا.

هـ- يقوم المجلس بتحديد أهداف البنك، كما يقوم بتوجيه اإلدارة التنفيذية لرسم 

عمل  خطط  بوضع  التنفيذية  اإلدارة  وتقوم  األهداف.  هذه  لتحقيق  إستراتيجية 

تتماشى مع تلك االستراتيجيات وذلك من خالل عملية تخطيط تشمل مساهمة 

والتأكد  العمل  وخطط  اإلستراتيجية  باعتماد  المجلس  ويقوم  البنك.  دوائر  جميع 

اتخاذ  العمل ومن  األداء وفقًا لخطط  انجازات  بمراجعة  التنفيذية  اإلدارة  من قيام 
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التقديرية جزءًا من  التصويبية حيثما لزم. وتعتبر عملية إعداد الموازنات  اإلجراءات 

عملية التخطيط قصير األجل وقياس األداء.

و- على المجلس أن يتأكد من أن البنك يتمتع بنزاهة عالية في ممارسة أعماله. ويتم 

لتعارض  تعريف  تتضمن  العمل  أخالقيات  وميثاق  سياسات  توفر  خالل  من  ذلك 

المصالح والصفقات التي يقوم بها موظفو البنك لمصلحتهم الشخصية بناًء على 

المعطاة  نتيجة الصالحيات  الحصول/االطالع عليها  البنك تم  معلومات داخلية عن 

لهم. ويتم تعميم هذه السياسات وميثاق أخالقيات العمل على موظفي البنك 

أن  وعلى  للجمهور.  ونشرها  عليها  موافقتهم  على  والحصول  المجلس  وأعضاء 

تتضمن هذه السياسات ما يلي:-

1. قواعد وإجراءات تنظم العمليات مع األطراف ذوي العالقة سواء بين البنك وموظفيه أو 

أعضاء مجلس إدارته أو شركاتهم، أو األطراف ذوي الصلة بهم، بما في ذلك عمليات 

يؤكد  ما  القواعد  تلك  تتضمن  أن  يجب  كما  البنك.  مع  المشتركة  والمتاجرة  التمويل 

بأن يتم منح االئتمان ألعضاء المجلس وشركاتهم وفقًا لألسعار السائدة في السوق 

بحث  فيه  يتم  اجتماع  أي  في  العضو  يشارك  ال  وان  تفضيلية،  لشروط  وفقا  وليس 

ذلك التعامل أو التعاقد أو التصويت عليه. كما يتم اإلفصاح عنها في التقرير السنوي 

للبنك. وعلى دوائر البنك المعنية بأنظمة الضبط والرقابة الداخلية التأكد من أن عمليات 

األطراف ذوي العالقة قد تمت وفقًا لهذه السياسة.

2. أنظمة ضبط واضحة تمنع أعضاء المجلس والموظفين من استغالل المعلومات الداخلية 

في البنك لمصلحتهم الشخصية.

ز- يجب أن تتوفر لدى البنك سياسات مكتوبة تغطي كافة األنشطة المصرفية لديه. ويتم تعميمها 

على المستويات اإلدارية، ومراجعتها بانتظام للتأكد من شمولها ألي تعديالت أو تغييرات 

طرأت على القوانين والتعليمات والظروف االقتصادية وأي أمور أخرى تتعلق بالبنك.

ح- يقوم البنك وكجزء من عملية الموافقة على منح االئتمان بتقييم نوعية الحاكمية المؤسسية 

لعمالئه من الشركات وخاصة الشركات المساهمة العامة، بحيث يتم تضمين تقييم المخاطر 

للعمالء بنقاط الضعف والقوة لممارساتهم في مجال الحاكمية. وقد يرى البنك مكافأة 

عمالئه الذين تتوفر في مؤسساتهم حاكمية جيدة.

7- مهام ومسؤوليات مجلس اإلدارة

أ- تعيين المدير العام وتحديد صالحياته ومسؤولياته وإنهاء خدماته.

ب- ممارسة الصالحيات التي لم يفوضها للمدير العام.

البنك واعتماد حدود مقبولة لهذه المخاطر  الرئيسية التي تواجه  ج- فهم المخاطر 

واإلشراف على اإلدارة التنفيذية في البنك لضمان اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحديد 

وقياس وضبط ومراقبة هذه المخاطر.
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السلطات  وتفويض  المجلس  لجان  وتشكيل  للبنك  التنظيمي  الهيكل  اعتماد  د- 

والصالحيات.

هـ- اعتماد استراتيجيات البنك وسياساته وموازنته السنوية وميثاق أخالقيات العمل 

ومراجعتها بشكل دوري.

ومتابعة  والداخلي  الخارجي  والتدقيق  الرقابية  السلطات  تقارير  على  االطالع  و- 

المخالفات والمالحظات الواردة فيها مع التأكد من قيام اإلدارة التنفيذية بتصويبها 

تتعلق  أخرى  تقارير  أي  إلى  إضافة  تكرارها،  عدم  لضمان  الالزمة  اإلجراءات  واتخاذ 

باالمتثال وإدارة المخاطر وأي أمور أخرى ذات عالقة.

ز- إقرار البيانات المالية السنوية والنصف سنوية والربعية بعد تصديقها من مدققي 

الحسابات، واإلفصاح عنها للجهات ذات العالقة.

في  ونجاحها  المجلس  بسياسات  التزامها  ومدى  التنفيذية  اإلدارة  أداء  تقييم  ح- 

تحقيق النتائج واألهداف المخطط لها ومعالجة االنحرافات.

البنك  وإدارة  بتنظيم  المتعلقة  الداخلية  اللوائح  وإصدار  للعمل  العامة  األسس  إقرار  ط- 

وشؤون الموظفين والعاملين فيه، ويدخل في ذلك حق التعاقد مع ذوي الكفاءة من الخبراء 

والمستشارين وغيرهم للعمل في البنك، وكذلك وضع اللوائح الخاصة بالتعيينات والترقيات 

والزيادات والمكافآت التشجيعية وسائر األمور المالية واإلدارية لُحسن إدارة البنك.

ي- إقرار اللوائح الداخلية المتعلقة بتنظيم العمل وأحكام قبول الودائع االستثمارية 

وإصدار سندات المقارضة، وطريقة حساب نسبة المشاركة في األرباح، وتنظيم 

إدارة الصناديق المشتركة واألموال المخصصة لغايات معينة.

توظيف  مجاالت  في  وآخر،  حين  بين  التطبيق  الواجبة  العامة  السياسة  رسم  ك- 

األموال والموارد المالية المتاحة، وتحديد طرق استثمارها، وترتيب توزيع المخاطر 

والضمانات المقبولة من الوجهة الشرعية.

عن  يتقاضاها  أن  للبنك  يمكن  التي  واألجور  والعموالت  الخدمة  رسوم  إقرار  ل- 

األعمال المصرفية وأعمال اإلدارة في نشاطاته المختلفة.

م- إقرار التسويات والمصالحات وقبول التحكيم التي توافق إدارة البنك على الدخول فيها.

ن- إقرار خطة العمل السنوية الموضوعة لفتح الفروع الجديدة، والتوسع في مجاالت 

القائم  المصرفي  العمل  لتطوير  الجديدة  األساليب  وابتكار  المختلفة،  االستثمار 

على غير أساس الربا )الفائدة(.

ش- تعيين واحد أو أكثر من أعضاء المجلس يكون له أو لهم حق التوقيع عن البنك 

منفردين أو مجتمعين، وفقًا لما يقرره مجلس اإلدارة بهذا الشأن.

إعطاء  وإجازة  موظفيه،  من  عام  بوجه  البنك  عن  بالتوقيع  المفوضين  تعيين  س- 

حاجة  حسب  والفروع  العامة  اإلدارة  في  الالزمين  للموظفين  التوقيع  صالحيات 

العمل ومتطلباته.
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رابعًا : لجان المجلس

لجنة  إلى  باإلضافة  التالية  الدائمة  اللجان  فعاليته  زيادة  وبهدف  اإلدارة  مجلس  يشكل   -1

»الحاكمية المؤسسية«:-

ب- لجنة الترشيحات والمكافآت أ- لجنة التدقيق    

د- لجنة التسهيالت االئتمانية جـ- لجنة إدارة المخاطر   

يتم تفويضها  الوقت  للقيام بمهام محددة ولمدة محددة من  لجان  للمجلس تشكيل   -2

بصالحيات ومسؤوليات من قبله.

3- تضع اللجان بموافقة مجلس اإلدارة إجراءات عمل خطية تنظم عملها وتحدد التزاماتها. 

.)Charter( على أن ُيَنص ذلك كتابيًا في ميثاق

4- تقدم اللجان تقاريرها وتوصياتها لمجلس اإلدارة ويتم اإلفصاح عن أسماء األعضاء في 

هذه اللجان وملخص عن مهامها ومسؤولياتها ضمن التقرير السنوي للبنك.

5- تعتمد مبدأ الشفافية عند تعيين أعضاء لجان المجلس.

6- تجتمع اللجان حسب ما ورد في نظام تشكيلها أو كلما دعت الحاجة لذلك.

7- تتألف اللجان من أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين )وقد تضم في عضويتها أعضاء 

من اإلدارة التنفيذية إذا لم يتعارض ذلك مع التشريعات النافذة(، وان ال يقل عدد أعضاء 

اللجنة عن ثالثة، وتؤخذ قراراتها وتوصياتها باألكثرية المطلقة.

8- تتمتع اللجان بالصالحيات التالية:-

أ- طلب أي معلومات من اإلدارة التنفيذية ومن موظفي البنك الذين يتوجب عليهم 

التعاون لتوفير هذه المعلومات بشكل كامل ودقيق.

ب- طلب المشورة القانونية أو المالية أو اإلدارية أو الفنية من أي مستشار خارجي.

ج- طلب حضور أي موظف في البنك للحصول على المزيد من اإليضاحات.

أ- لجنة الحاكمية المؤسسية

1- تشكل اللجنة من رئيس مجلس اإلدارة واثنين من األعضاء غير التنفيذيين لتوجيه 

عملية إعداد وتحديث وتطبيق دليل الحاكمية المؤسسية.

2- تتأكد اللجنة من تطبيق دليل الحاكمية المؤسسية من حيث، مجلس اإلدارة، لجان 

الرقابة الشرعية، بيئة الضبط والرقابة  التنفيذية، هيئة  المجلس، مسؤولية اإلدارة 

حسابات  أصحاب  حقوق  المساهمين،  مع  العالقة  الخارجي،  التدقيق  الداخلية، 

االستثمار، والشفافية واإلفصاح.

ب- لجنة التدقيق

1- يجب أن يكون عضوين على األقل من أعضاء اللجنة حاصلين على مؤهالت علمية و/

أو خبرة عملية في مجاالت اإلدارة المالية وأن ال يقل عدد األعضاء المستقلين في 

اللجنة عن عضوين اثنين.
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2- يتم اإلفصاح عن أسماء أعضاء اللجنة في التقرير السنوي للبنك.

3- تقوم اللجنة بممارسة المهام والمسؤوليات الموكلة إليها بموجب قانون البنوك 

وأي تشريعات أخرى ذات عالقة، ويتضمن ذلك ما يلي:-

أ- نطاق ونتائج ومدى كفاية التدقيق الداخلي والخارجي للبنك.

ب- القضايا المحاسبية ذات األثر الجوهري على البيانات المالية.

ج- أنظمة الضبط والرقابة الداخلية في البنك.

د- بحث كل ما يتعلق بعمل مدقق الحسابات الخارجي بما في ذلك مالحظاته ومقترحاته 

إلى  بشأنها  التوصيات  وتقديم  لها  البنك  إدارة  استجابة  مدى  ومتابعة  وتحفظاته 

مجلس اإلدارة.

وإبداء  فيها  يرد  ما  وتقييم  الخارجي  الحسابات  مدقق  مع  المراسالت  مراجعة  هـ- 

المالحظات والتوصيات بشأنها إلى مجلس اإلدارة.

و- متابعة مدى التقيد بقانون األوراق المالية واألنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة 

بموجبه.

ز- دراسة التقارير الدورية قبل عرضها على مجلس اإلدارة وتقديم التوصيات بشأنها 

مع التركيز على ما يلي:-

1- أي تغيير في السياسات المحاسبية المتبعة.

2- أي تغيير يطرأ على الحسابات جراء عمليات التدقيق أو نتيجة لمقترحات مدقق 

الحسابات الخارجي.

3- دراسة خطة عمل مدقق الحسابات الخارجي والتأكد من أن البنك يوفر للمدقق 

التسهيالت الضرورية للقيام بعمله.

واالطالع  الداخلي  التدقيق  إجراءات  وتقييم  الداخلي  التدقيق  خطة  اعتماد   -4

تظهر  مخالفات  بأي  المتعلقة  تلك  سيما  وال  الداخلي  التدقيق  تقارير  على 

نتيجة لعمل المدقق الداخلي.

التدقيق  بإجراءات  المرتبطة  باألمور  يتعلق  فيما  اإلدارة  لمجلس  التوصية   -5

الداخلي وعمل المدقق الداخلي.

بعقد  البنك  قيام  عن  ينجم  قد  المصالح  في  تضارب  أي  وجود  عدم  من  التأكد   -6

الصفقات أو إبرام العقود أو الدخول في المشروعات مع األطراف ذوي العالقة.

7- مراجعة تعامالت األطراف ذوي العالقة مع البنك قبل إبرامها.

8- أي أمور أخرى يقررها مجلس اإلدارة.

ح- تقدم اللجنة توصياتها للمجلس بخصوص تعيين، إنهاء عمل، مكافأة المدقق الخارجي، 

وأي شروط تعاقدية أخرى تتعلق به. باإلضافة إلى تقييم موضوعية المدقق الخارجي 

مع األخذ بعين االعتبار أي أعمال أخرى خارج نطاق التدقيق قام بها بهدف ضمان تلك 

الموضوعية.
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ط- للجنة صالحية الحصول على أي معلومات من اإلدارة التنفيذية باإلضافة إلى حقها في 

استدعاء أي موظف تنفيذي أو عضو مجلس إدارة لحضور اجتماعها.

مرة  االمتثال  الداخلي، مسؤول  المدقق  الخارجي،  المدقق  مع  باالجتماع  اللجنة  تقوم  ي- 

واحدة على األقل في السنة وبدون حضور اإلدارة التنفيذية.

ك- إن مسؤولية لجنة التدقيق ال تغني عن مسؤوليات المجلس أو اإلدارة التنفيذية للبنك 

فيما يتعلق بالرقابة على كفاية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية لديه.

ج- لجنة الترشيحات والمكافآت

1- تشكل اللجنة من ثالثة أعضاء غير تنفيذيين على األقل، وعلى أن يكون أغلبهم بما في 

ذلك رئيس اللجنة من األعضاء المستقلين.

2- تقوم اللجنة بتسمية أعضاء المجلس مع األخذ بعين االعتبار قدرات ومؤهالت األشخاص 

المرشحين، وفي حاالت إعادة الترشيح يؤخذ بعين االعتبار عدد مرات حضورهم ونوعية 

وفاعلية مشاركتهم في اجتماعات المجلس.

3- تتولى اللجنة تحديد فيما إذا كان للعضو صفة العضو المستقل أم ال، آخذة بعين االعتبار 

الحد األدنى للمتطلبات الواجب توفرها في العضو المستقل.

يكون  وبحيث  المجلس  فعالية  تقييم  ومعتمدة في  محددة  أسس  بإتباع  اللجنة  تقوم   -4

المالية  والمؤسسات  األخرى  البنوك  مقارنة  ويتضمن  موضوعي  األداء  تقييم  معيار 

االلتزام  ومدى  للبنك  المالية  البيانات  وصحة  سالمة  معايير  إلى  باإلضافة  المشابهة، 

بالمتطلبات الرقابية.

5- تتولى اللجنة مسؤولية توفير معلومات وملخصات حول خلفية بعض المواضيع الهامة عن 

البنك ألعضاء المجلس عند الطلب، والتأكد من إطالعهم المستمر حول أحدث المواضيع 

ذات العالقة بالعمل المصرفي، وتحقيقًا لذلك يقوم البنك بتشجيع أعضاء مجلس إدارته 

المحلية  المؤسسات والشركات  اللقاء مع  تتيح لهم فرصة  التي  الندوات  على حضور 

والعالمية.

6- تقوم اللجنة بمراجعة المكافآت الممنوحة لإلدارة التنفيذية وتوصي بالمكافآت )بما في 

ذلك الراتب الشهري والمنافع األخرى للمدير العام(. كما تقوم اللجنة بمراجعة المكافآت 

)بما في ذلك الرواتب( الممنوحة لباقي اإلدارة التنفيذية.

أن تكون  البنك تتضمن  التأكد من وجود سياسة مكافآت لدى  اللجنة مسؤولية  7- تتولى 

المكافآت والرواتب كافية الستقطاب أشخاص مؤهلين للعمل في البنك واالحتفاظ 

بهم وبشكل يتماشى مع الرواتب الممنوحة من قبل البنوك المماثلة في السوق.

للبنك،  السنوي  التقرير  في  البنك  لدى  المكافآت  لسياسة  ملخص  عن  اإلفصاح  يتم   -8

السنة  خالل  دفعها  تم  رواتب  وأعلى  حده  على  كل  المجلس  أعضاء  مكافآت  وتحديد 

للمدراء التنفيذيين من غير أعضاء المجلس.
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د- لجنة إدارة المخاطر

إدارة  واستراتيجيات  سياسات  وتقييم  بمراجعة  المخاطر  إدارة  مجال  في  اللجنة  تختص   -1

المخاطر لدى البنك قبل االعتماد من المجلس، وال سيما ما يلي:-

أ- السيولة النقدية.

ب- االستثمار والتمويل.

ج- مخاطر االئتمان بما فيها المراكز المالية.

د- أوضاع االحتياطيات.

هـ- مدى كفاية تغطية بوالص التأمين للمخاطر.

و- كفاية رأس المال التنظيمي واالقتصادي للبنك.

ز- مخاطر التشغيل في جميع مراكز عمل ودوائر البنك.

ح- مراجعة وتقييم أساليب ومنهجيات قياس المخاطر المستخدمة في البنك.

ط- حدود التعرض للمخاطر على مستوى البلد، العملة، واآلجال، الطرف المقابل، األداة، 

السوق والقطاع.

ي- المنتجات والخدمات الجديدة قبل إطالقها.

ك- مراجعة هيكل دائرة المخاطر وعملية تطويرها قبل عرضها على مجلس اإلدارة.

المخاطر  إدارة  على  تطرأ  التي  المتزايدة  والتعقيدات  السريعة  التطورات  مواكبة  ل- 

داخل البنك ورفع تقارير دورية إلى المجلس حول تلك التطورات.

بمراجعة  اإلرهاب  وتمويل  األموال  غسل  ومكافحة  االمتثال  مجال  في  اللجنة  وتختص   -2

وتقييم السياسات واإلجراءات الخاصة بذلك قبل اعتمادها من المجلس، وال سيما ما 

يلي:- 

أ- أدلة العمل المتعلقة باالمتثال، وذلك بتطبيق بنود القوانين والتعليمات واألنظمة 

الخاصة بأعمال البنك والمتعلقة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

التعديالت  واقتراح  اإلرهاب  وتمويل  األموال  غسل  ومكافحة  االمتثال  مراقبة  ب- 

المناسبة عليها.

جـ- النماذج المتعلقة بمعرفة العميل )KYC( ونماذج فتح الحساب ونماذج تقارير الحركات 

المشبوهة الداخلية والخارجية، وغيرها من النماذج ذات العالقة.

د- الضوابط الرقابية للعمليات التشغيلية في حماية وتحصين البنك ضد إمكانية استخدام 

عملياته التشغيلية من قبل عصابات غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

هـ- التأكد من وجود التدريب الخاص بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب بما يتناسب 

المستخدمة  الحديثة  واالتجاهات  األساليب  لردع  الجديدة،  والتعليمات  القوانين  مع 

في هذا المجال.

من  األعلى  الكبيرة  النقدية  العمليات  تقرير  من  المعروفين  المتعاملين  استثناء  و- 

السقف المحدد، وتحديد سقف االستثناء وتعديله حسب تطور أوضاع العميل.
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ز- مدى امتثال الموظفين بتطبيق السياسات واإلجراءات والتعليمات المتعلقة باالمتثال 

وبمكافحة غسل األموال.

ح- تقارير الحسابات، عمليات السحب واإليداع، التحويالت واألنشطة األخرى المتعلقة 

بالحسابات التي تعتبر خطرة نسبيًا، ومدى ارتباط ومالئمة هذه العمليات لألنشطة 

االقتصادية.

هـ- لجنة التسهيالت االئتمانية

تختص اللجنة بالموافقة على التسهيالت المصرفية واتفاقيات التمويل واالستثمار 

ضمن الصالحيات المفوضة لها من قبل مجلس اإلدارة.

خامسًا : مسؤولية اإلدارة التنفيذية

1- إعداد االستراتيجيات والسياسات وتطويرها والعمل على تطبيقها بعد اعتمادها من 

مجلس اإلدارة.

2- إعداد وتطوير إجراءات العمل بشكل يضمن تحديد وقياس وضبط ومراقبة المخاطر التي 

تواجه البنك وتطبيق تلك اإلجراءات.

3- إعداد البيانات المالية والحسابات الختامية وتقديمها لمجلس اإلدارة العتمادها.

4- إعداد هيكل تنظيمي والتأكد من االلتزام به فعليا بعد اعتماده من مجلس اإلدارة.

لمجلس  دورية  إدارية  تقارير  ورفع  اإلدارة  مجلس  من  واعتمادها  موازنة سنوية  إعداد   -5

اإلدارة تبين االنحراف في األداء الفعلي عن المخطط.

6- وضع سياسات ضبط ورقابة داخلية مناسبة وتطبيقها بعد اعتمادها من مجلس اإلدارة.

7- تنفيذ المسؤوليات وفقًا للصالحيات المخولة.

8- تحقيق فعالية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية ورفع تقرير سنوي على األقل إلى مجلس 

اإلدارة حول تطبيق وفعالية األنظمة.

9- وضع اإلجراءات الكفيلة بتنظيم كفاية رأس المال ورفع تقارير دورية إلى مجلس اإلدارة 

بهذا الخصوص.

الداخلي  والتدقيق  الرقابية  السلطات  مثل  والداخلية  الخارجية  الرقابية  الجهات  تزويد   -10

الجهات  لكل   المحدد  الوقت  وفي  عالقة،  ذات  أخرى  جهات  وأي  الخارجي  والتدقيق 

بالمعلومات والكشوفات المطلوبة الالزمة لقيامها بمهامها بالشكل األمثل.

11- تضمين التقرير السنوي بما يفيد مسؤولية اإلدارة التنفيذية عن توفير أنظمة ضبط 

ورقابة داخلية لضمان جودة وشفافية المعلومات والبيانات المالية المنشودة.

12- صياغة ميثاق أخالقيات العمل الخاص بالبنك واعتماده من مجلس اإلدارة وتعميمه على 

المستويات اإلدارية في البنك.

13- تنمية المهارات والسلوك المهني للعاملين في البنك لتتوافق مع أحدث التطورات 

والتقنيات.
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سادسًا : هيئة الرقابة الشرعية

بوجوب  األساسي  ونظامه  تأسيسه  عقد  بمقتضى  اإلسالمي  البنك  اللتزام  تنفيذا   -1

تقيده بأحكام  الشريعة اإلسالمية، وتنفيذا لما جاء في قانون البنوك، يعين البنك بقرار 

من الهيئة العامة للمساهمين هيئة تسمى )هيئة الرقابة الشرعية( ال يقل عدد أعضائها 

المهام  الهيئة  هذه  وتتولى  اإلسالمي،  للبنك  ملزما  رأيها  ويكون  أشخاص  ثالثة  عن 

التالية:-

أ. مراقبة أعمال البنك وأنشطته من حيث التزامها باألحكام الشرعية.

ب. إبداء الرأي الشرعي في صيغ العقود الالزمة ألعمال البنك وأنشطته.

ج. النظر في أي أمور تكلف بها وفقًا ألوامر البنك المركزي الصادرة لهذه الغاية.

د. إبداء الرأي الشرعي لمجلس اإلدارة والمدير العام فيما يختص بمعامالت البنك.

هـ. إصدار تقرير سنوي للهيئة العامة للمساهمين.

األقل  الهيئة مرتين على  لها، وتجتمع  رئيسًا  أعضائها  أحد  الشرعية  الرقابة  تعين هيئة   -2

سنويًا وكلما دعت الحاجة لذلك بدعوة من رئيسها أو بناًء على قرار من مجلس اإلدارة، أو 

بناء على طلب اثنين من أعضائها، أو بناًء على طلب المدير العام، ويكون اجتماعها قانونيًا 

بحضور عضوين على األقل، إذا كان عدد أعضائها ثالثة أشخاص، وبحضور أغلبية أعضائها 

إذا زاد عددهم على ثالثة أشخاص، وتتخذ قراراتها في أي حال باإلجماع أو بأغلبية عدد 

أعضائها.

الهيئة  اجتماعات  محاضر  بتدوين  ويقوم  الشرعية  الرقابة  لهيئة  سر  أمين  تعيين  يتم   -3

ومتابعة محاضر الجلسات واالستفسارات واألجوبة الخاصة من قبل الهيئة.

4- ينبغي للبنك نشر فتاوى هيئة الرقابة الشرعية الطالع الجمهور عليها.

سابعًا : بيئة الضبط والرقابة الداخلية

1- أنظمة الضبط والرقابة الداخلية

أ- تتم مراجعة هيكل أنظمة الضبط والرقابة الداخلية من قبل المدقق الداخلي والمدقق 

الخارجي مرة واحدة على األقل سنويًا.

أنظمة  كفاية  مدى  حول  تقريرًا  للبنك  السنوي  التقرير  بتضمين  المجلس  يقوم  ب- 

الضبط والرقابة الداخلية على اإلبالغ المالي وبحيث يتضمن التقرير ما يلي:-

1. فقرة توضح مسؤولية اإلدارة التنفيذية عن وضع أنظمة ضبط ورقابة داخلية على 

اإلبالغ المالي في البنك والمحافظة على تلك األنظمة.

فعالية  لتقييم  باستخدامه  التنفيذية  اإلدارة  قامت  الذي  العمل  إطار  حول  2. فقرة 

أنظمة الضبط والرقابة الداخلية.

3. تقييم اإلدارة التنفيذية لفعالية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية، وكما هو بتاريخ 

البيانات المالية التي يتضمنها التقرير السنوي للبنك.
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4. تقرير من المدقق الخارجي يبين رأيه في تقييم اإلدارة التنفيذية وفعالية أنظمة 

الضبط والرقابة الداخلية.

قيمة  ذات  الداخلية  والرقابة  الضبط  أنظمة  مواطن ضعف في  أي  عن  اإلفصاح   .5

جوهرية.

ج- يتم وضع إجراءات تمكن الموظفين من اإلبالغ بشكل سري في حينه عن وجود مخاوف 

بخصوص احتمالية حدوث مخالفات وبشكل يسمح بأن يتم التحقيق باستقاللية في 

هذه المخاوف ومتابعتها، ويتم مراقبة تنفيذ هذه اإلجراءات من قبل لجنة التدقيق.

2- دائرة التدقيق الداخلـي والشرعي

البشرية  الكوادر  من  الكافي  العدد  والشرعي  الداخلي  التدقيق  إلدارة  البنك  يوفر   -1

المؤهلة، وبحيث يتم تدريبها ومكافأتها بشكل مناسب.

التدقيق الداخلي والشرعي حق الحصول على أي معلومة واالتصال بأي  2- يكون إلدارة 

موظف داخل البنك، كما ُتعطى الصالحيات التي تمكنها من أداء المهام الموكلة إليها 

وعلى النحو المطلوب.

اإلدارة  مجلس  عن  المنبثقة  التدقيق  للجنة  والشرعي  الداخلي  التدقيق  دائرة  تتبع   -3

وترفع نتائج أعمالها إليها مباشرة، كما تكون إدارة التدقيق الداخلي مسؤولة عن اقتراح 

هيكل ونطاق التدقيق الداخلي وإعالم لجنة التدقيق عن أي إحتمالية لوجود تعارض في 

المصالح.

4- تضطلع دائرة التدقيق الداخلي بالمهام والمسؤوليات التالية:-

ومدى  المخاطر  إدارة  وأنظمة  الداخلي  والضبط  الرقابة  أنظمة  كفاية  من  التأكد  أ. 

فعاليتها.

ب. التأكد من أن أعمال البنك تنسجم مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية.

خالل  من  األكمل  الوجه  على  بمسؤولياته  القيام  على  اإلدارة  مجلس  ج. مساعدة 

تزويده بالتحليالت وعمليات التقييم والتوصيات بشأن األنشطة التي تقوم دائرة 

التدقيق بمراجعتها.

د. التأكد من تنفيذ تعليمات الهيئات الرقابية وقرارات مجلس اإلدارة.

هـ. التأكد من تنفيذ قرارات وتوصيات هيئة الرقابة الشرعية بشأن االلتزام بالجوانب 

الشرعية للمعامالت.

و. توثيق مهام وصالحيات ومسؤوليات إدارة التدقيق الداخلي والشرعي ضمن ميثاق 

التدقيق الداخلي المعتمد من مجلس اإلدارة.
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أعمال/مسؤوليات  بأي  والشرعي  الداخلي  التدقيق  موظفي  تكليف  عدم  ز. 

تنفيذية.

ح. مراجعة عمل الوحدات التنظيمية في دوائر اإلدارة العامة والفروع وإعداد التقارير 

الالزمة  اإلجراءات  باتخاذ  المعنية  واإلجراءات  اكتشافها  تم  التي  المالحظات  حول 

ويحق  خارجي  تدخل  أي  دون  التقارير  وُتعّد  والمخالفات،  المالحظات  تلك  لمعالجة 

لدائرة التدقيق الداخلي والشرعي مناقشة تقاريرها مع الدوائر والفروع التي يتم 

تدقيقها.

ط. مراجعة عمليات اإلبالغ المالي في البنك للتأكد من أن المعلومات الرئيسية حول 

األمور المالية واإلدارية تتوفر فيها الدقة واالعتمادية والتوقيت المناسب.

ي. التأكد من االمتثال لسياسات البنك الداخلية والمعايير واإلجراءات الدولية والقوانين 

والتعليمات ذات العالقة.

البنك وأنظمته الداخلية واقتراح تطوير أوجه  التأكد من تطبيق تعليمات ولوائح  ك. 

الضعف في النظم المالية واإلدارية والفنية.

ل. مراجعة حسابات الشركات التابعة للبنك.

م. أي أعمال واختصاصات أخرى ذات عالقة بطبيعة عمل الدائرة ُتسندها إليها لجنة 

التدقيق.

3- دائرة إدارة المخاطر

أ- األهداف:-

إدارة المخاطر المختلفة التي يمكن أن يتعرض لها البنك مثل مخاطر السوق، مخاطر 

التشغيل ومخاطر االئتمان، مخاطر العمالت األجنبية، مخاطر السيولة، مخاطر معدل 

مقبول  مخاطر  بمستوى  أعلى  ربحية  معدالت  على  الحصول  بهدف  وذلك  العائد 

وذلك لمختلف األنشطة.

ب- تضطلع دائرة إدارة المخاطر بالمهام والمسؤوليات التالية:-

العمالت  مخاطر  اإلئتمان،  مخاطر  التشغيلية،  المخاطر  الـسوق،  مخاطـر  إدارة   .1

األجنبية، مخاطر السيولة، مخاطر معدل العائد واستخدام أحدث الطُرق واألساليب 

العلمية لقياس هذه المخاطر.

2. تحليل وتقييم المخاطر المتعلقة باألنشطة والمنتجات والخدمات الجديدة قبل 

إطـالقها وكذلك األمر بالنسبة لألنشطة والمنتجات والخدمات القائمة.

3. تطوير منهجية القياس والضبط لكل نوع من أنواع المخاطر.

التقارير،  ورفع  والموافقات،  المخاطر،  بسقوف  المخاطر  إدارة  للجنة  التوصية   .4

وتسجيل حاالت االستثناءات عن سياسة إدارة المخاطر إن وجدت.

5. تزويد المجلس واإلدارة التنفيذية العليا بمعلومات عن قياس المخاطر ومنظومة 

المخاطر )Risk profile( في البنك.
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6. تساعد اللجان المشكلة في البنك دائرة المخاطر في القيام بالمهام والمسؤوليات 

المطلوبة منها.

7. توفير معلومات حول المخاطر لدى البنك الستخدامها ألغراض اإلفصاح والنشر 

للجمهور.

هيكلها  بخصوص  المخاطر  إدارة  عن  معلومات  للبنك  السنوي  التقرير  تضمين   .8

وطبيعة عملياتها والتطورات التي طرأت عليها.

4- دائرة االمتثال

أ- األهداف:-

لجميع  الداخلية  وسياساته  البنك  امتثال  من  التأكد  إلى  االمتثال  إدارة  تهدف   .1

القوانين واألنظمة والتعليمات واألوامر وقواعد السلوك والمعايير والممارسات 

تحدد  التي  والدولية  المحلية  الرقابية  الجهات  عن  الصادرة  السليمة  المصرفية 

وتقيم وتقدم النصح واإلرشاد وتراقب وترفع التقارير إلى مجلس اإلدارة حول 

مدى االمتثال في البنك.

2. تتمثل مخاطر االمتثال في العقوبات القانونية أو الرقابية أو الخسائر المادية أو 

مخاطر السمعة التي قد يتعرض لها البنك جراء عدم االمتثال للقوانين واألنظمة 

المصرفية  والممارسات  والمعايير  السلوك  وقواعد  واألوامر  والتعليمات 

السليمة.

ب- تضطلع دائرة االمتثال بالمهام والمسؤوليات التالية:-

التي  االمتثال  مخاطر  إدارة  في  البنك  وموظفي  التنفيذية  اإلدارة  مساعدة   .1

يواجهها البنك.

2. تقديم النصح لإلدارة التنفيذية حول القوانين واألنظمة والمعايير المطبقة وأي 

تعديالت تطرأ عليها.

3. تثقيف الموظفين حول مواضيع االمتثال وإعداد إرشادات مكتوبة بهذا الخصوص 

قبل وضع دليل لالمتثال يتناسب مع حجم وطبيعة وتعقيد عمليات البنك وتنظيمه 

الداخلي، ودليل إرشادات الممارسات العملية وميثاق السلوك المهني.

النافذة  القوانين والتشريعات  بجميع  البنك  امتثال  إعداد منهجية فعالة لضمان   .4

وأي إرشادات وأدلة ذات عالقة.

بعد  وذلك  البنك،  في  تطبيقها  من  والتأكد  االمتثال  سياسة  وتطوير  إعداد   .5

اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة.

6. رفع تقارير حول نتائج أعمال ومراقبة االمتثال إلى مجلس اإلدارة أو اللجنة المنبثقة 

عنه، مع إرسال نسخة إلى اإلدارة التنفيذية.
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ثامنًا : التدقيق الخارجي

التزاما بأحكام قانون البنوك وأي أحكام وردت في أي تشريعات أخرى ذات عالقة، فان البنك 

يلتزم بما يلي:-

أ- توقيع اتفاقية مع المدقق الخارجي لتدقيق أعمال البنك بحيث تشمل قيامه بكافة األمور 

تتضمن  أن  الدولية، على  التدقيق  والمنسجمة مع متطلبات معايير  عاتقه  تقع على  التي 

اإلتفاقية قيام المدقق الخارجي بما يلي:- 

1. تزويد مجلس اإلدارة بتقرير مفصل يتضمن كافة مواطن الضعف في أنظمة المحاسبة 

ِلُع عليها خالل عملية التدقيق. والرقابة الداخلية وأي أمور أخرى ذات أثر سلبي يطَّ

2. التحقق من صحة وسالمة البيانات المقدمة له خالل عملية التدقيق.

ن من أجلها. 3. تزويد البنك المركزي بنسخ من التقارير التي يقدمها للبنك في إطار مهمة التدقيق الذي ُعيِّ

ب- التحقق من توفر الشروط التالية في مدقق الحسابات الخارجي:-

1. أن يكون حاصاًل على إجازة مزاولة المهنة سارية المفعول.

2. أن يكون عضوًا في جمعية المحاسبين القانونيين األردنيين.

بعد  األقل  لمدة ثالث سنوات متتالية على  المهنة بشكل متفرغ  يكون قد مارس  أن   .3

حصوله على إجازة مزاولة مهنة تدقيق الحسابات.

4. أن يشاركه أو يعمل في مكتبه مدقق واحد أو أكثر ممن تتوفر فيهم الشروط السابقة.

ج- الحصول على موافقة لجنة التدقيق قبل االتفاق مع المدقق الخارجي لتقديم أي خدمات 

أخرى خارج نطاق مهمة التدقيق، وبما ينسجم وقانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات النافذ 

والتعليمات الصادرة بمقتضاه وعلى أن يتم اإلفصاح عن هذه الخدمات.

د- مراعاة الدوران المنتظم للتدقيق الخارجي بين مكاتب التدقيق، وفي حالة صعوبة تطبيق 

عن  المسؤول  الرئيسي  للشريك  المنتظم  الدوران  مراعاة  يتم  العملية  الناحية  من  ذلك 

التدقيق الخارجي للبنك.

هـ- اتخاذ اإلجراءات المناسبة للتأكد مما يلي:-

1. أن ال يكون مدقق الحسابات الخارجي مؤسسًا أو مساهمًا أو عضوًا في مجلس إدارة 

البنك، أو أن يكون شريكًا ألي عضو من أعضاء المجلس أو موظفًا لديه.

2. أن ال يقوم بأي أعمال إضافية أخرى لصالح البنك كتقديم االستشارات اإلدارية والفنية 

إال بموافقة لجنة التدقيق.

3. أن يتمتع المدقق باالستقاللية وفقا لمعايير التدقيق الدولية.

4. قيام المدقق بعمله بحياد وعدم تدخل مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية بهذا العمل.

و- ال يجوز تعيين أي من موظفي مكتب مدقق الحسابات الخارجي في البنك إاّل بعد مرور 

سنتين على األقل من تركه العمل لدى المكتب.

ز- يجتمع المدقق الخارجي مع لجنة التدقيق دون حضور اإلدارة التنفيذية مرة واحدة على األقل 

سنويًا.
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تاسعًا : العالقة مع المساهمين

المساهمين  لضمان حصول  المناسبة  باإلجراءات  البنك  يقوم  النافذة،  التشريعات  مراعاة  مع 

على حقوقهم دون تمييز ومن أهمها ما يلي:-

1- اتخاذ جميع الخطوات القانونية لتشجيع المساهمين بما فيهم صغارهم على حضور االجتماع 

العادي أو غير العادي للهيئة العامة، للمناقشة والتصويت، إما  بشكل شخصي أو بالوكالة، 

وُيراعى التصويت على حده على كل قضية تثار خالل االجتماع، مع العلم بان الهيئة العامة 

للمساهمين تتمتع بالصالحيات التالية:-

أ. انتخاب أعضاء المجلس وانتخاب المدقق الخارجي.

ب. تعيين هيئة رقابة شرعية مستقلة.

ج. مناقشة تقرير مجلس اإلدارة حول أداء البنك وخطته للفترة القادمة.

غاياته  بتغيير  يتعلق  ما  وخصوصا  للبنك  األساسي  والنظام  التأسيس  عقد  تعديل  د. 

الرئيسية.

هـ. األمور المتعلقة بدمج البنك أو اندماجه أو تصفيته.

و. إقالة مجلس اإلدارة أو رئيسه أو احد أعضائه.

ز. بيع البنك أو تملك بنك آخر.

ح. زيادة رأس مال البنك أو تخفيضه.

ط. بيع كامل أصول البنك أو جزء مهم قد يؤثر على تحقيق أهداف وغايات البنك.

ي. المصادقة على البيانات المالية السنوية للبنك.

ك. تمليك العاملين في البنك ألسهم في رأسماله.

ل. شراء البنك ألسهمه وبيع تلك األسهم.

العامة. ودعوة  للهيئة  السنوي  اإلدارة االجتماع  المنبثقة عن مجلس  اللجان  2- حضور رؤساء 

التدقيق  ُتطرح حول  أي أسئلة قد  اإلجابة عن  االجتماع بهدف  لحضور  الخارجيين  المدققين 

وتقرير المدقق.

العامة  للهيئة  السنوي  االجتماع  لحضور  الشرعية  الرقابة  أعضاء هيئة  أحد  أو  رئيس  دعوة   -3

لقراءة التقرير السنوي لهيئة الرقابة الشرعية واإلجابة عن أي استفسارات قد تطرح حول 

األمور الشرعية.

4- إعداد محضر للهيئة العامة الطالع المساهمين حول المالحظات التي تمت خالله والنتائج 

التي تم التوصل إليها، بما في ذلك نتائج التصويت واألسئلة التي قام المساهمين بطرحها 

وردود اإلدارة التنفيذية عليها.
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عاشرًا : حقوق أصحاب حسابات االستثمار

هذه  كانت  سواًء  االستثمار،  حسابات  أصحاب  حقوق  على  المحافظة  على  البنك  يعمل   -1

الحسابات لالستثمار المطلق أم لالستثمار المقيد.

2- وبشكل عام، فان المحافظة على حقوق أصحاب حسابات االستثمار، تكون من خالل التزام 

البنك بما يلي:-

أ. اإلقرار بحقوق أصحاب حسابات االستثمار في متابعة أداء استثماراتهم والمخاطر ذات العالقة، 

ووضع الوسائل الكافية لضمان المحافظة على هذه الحقوق وممارستها، من حيث:-

- وضع أصحاب حسابات االستثمار على قدم المساواة مع المساهمين في الحصول 

على المعلومات الالزمة فيما يتعلق بحسابات استثماراتهم.

يتعلق  فيما  وممارساته  البنك  سياسات  عن  االستثمار  حسابات  ألصحاب  اإلفصاح   -

بحسابات االستثمار.

أداء استثماراتهم ال يعتبر تدخاًل في  - إن حق أصحاب حسابات االستثمار في متابعة 

إدارة البنك لتلك االستثمارات.

الحسابات معلومات  أصحاب  يعطي  أن  االستثمارية  الحسابات  فتح  البنك قبل  على   -

كافية عن حقوقهم التعاقدية وعن المخاطر المتعلقة بمنتجات حسابات االستثمارات، 

توزيع موجوداته وطريقة حساب  واستراتيجيات  األساسية  استثماراته  ذلك  بما في 

األرباح/الخسائر على االستثمارات.

عقد  تطبيق  في  التقصير  أو  التعدي  عن  الناتجة  الخسائر  عن  مسؤواًل  البنك  يكون   -

االستثمار.

ألصحاب  المتوقعة  والعوائد  المخاطر  مع  تتالئم  سليمة  استثمار  إستراتيجية  اعتماد  ب. 

حسابات االستثمار )آخذين في الحسبان التمييز بين أصحاب حسابات االستثمار المقيدة 

والمطلقة(، باإلضافة إلى إعتماد الشفافية في دعم أي عوائد:-

- يتم دعم العوائد )األرباح الموزعة( ألصحاب حسابات االستثمار والمساهمين باستخدام 

البنك  حصة  اقتطاع  قبل  االستثمار  أرباح  من  يقتطع  الذي  األرباح  معدل  احتياطي 

كمضارب.

- إحتياطي معدل األرباح ال يكون لتغطية خسارة حاصلة أو تحويل خسارة إلى ربح.

ج. العقود المبرمة مع أصحاب الحسابات أو شروط فتح الحسابات الموقعة من قبلهم.

د. أحكام الشريعة اإلسالمية، ورأي هيئة الرقابة الشرعية للبنك.

هـ. قانون البنوك والتشريعات النافذة األخرى.

و. عقد التأسيس والنظام األساسي للبنك.

ز. معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية اإلسالمية.

ح. دليل الحاكمية المؤسسية وما ينطوي عليه من أنظمة ضبط ورقابة وتدقيق.

ط. أنظمة العمل التي يضعها البنك.
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3- وبشكل خاص، فان المحافظة على حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق، تكون من 

خالل التزام البنك بما ورد في المادة )3( من البند )السادس عشر( من النظام األساسي 

للبنك ونصها كما يلي:-

بها  تختص  التي  األرباح  العامة من  النسبة  للعموم  اإلعالن  بطريق  اإلدارة  يقرر مجلس  أ: 

مجموع األموال الداخلة في االستثمار المشترك، وذلك في بداية نفس السنة المالية 

شريطة أن ال يتأخر ذلك اإلعالن عن نهاية الشهر األول من كل عام.

حسابات  االستثمار في  مخاطر  لمواجهة  بحساب في صندوق  االحتفاظ  البنك  يلتزم  ب: 

سنة  خالل  االستثمار  أرباح  مجموع  على  تزيد  خسائر  أي  لتغطية  المشترك  االستثمار 

معينة. ويتم تغذية هذا الصندوق كما يلي:

1- باقتطاع ما ال يقل عن 10% من صافي أرباح االستثمار المتحققة على مختلف العمليات 

الجارية خالل السنة.

2- بزيادة النسبة المحددة أعاله بناًء على أمر من البنك المركزي وبحيث يسري مفعول 

تقرر فيها هذا  التي  للسنة  الالحقة  المالية  السنة  زيادتها في  بعد  المعدلة  النسبة 

التعديل.

3- يوقف االقتطاع عندما يصبح مقدار المبلغ المتجمع في هذا الصندوق مثلي رأس 

المال المدفوع للبنك أو أي مقدار آخر يحدده البنك المركزي.

له  للمضارب، كما يكون  المعلنة حصًة  النسبة  البنك بصفته مضاربًا مشتركًا  ج: يستوفي 

حق المشاركة في أرباح االستثمار المشترك بنسبة ما يدخل من موارده الخاصة أو من 

األموال التي هو مأذون في استعمالها بالغنم والغرم.

لتضمينه  موجب  سبب  أي  عن  الناتجة  الخسائر  مشتركًا  مضاربًا  باعتباره  البنك  يتحمل  د: 

شرعًا بما في ذلك حاالت التعدي والتفريط الناشئة عن تصرفات أعضاء مجلس اإلدارة أو 

المديرين أو الموظفين وسائر العاملين في البنك، ويعتبر في حكم التفريط الذي ُيسأل 

عنه البنك أيضًا حاالت التالعب وإساءة األمانة والتواطؤ مع اآلخرين وما إلى ذلك من صور 

الخروج عن حدود العمل األمين في إدارة المضاربة المشتركة التي يقوم بها البنك.

السند  بالتحقق من وجود  القانون  أحكام  المعينة حسب  الشرعية  الرقابة  تقوم هيئة  هـ: 

الفقهي المؤّيد لتحميل البنك أي خسارة واقعة في نطاق عمليات االستثمار المشترك.
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إحدى عشر : الشفافية واإلفصاح

المحاسبة  ومعايير   )IFRS( المالية  للتقارير  الدولية  للمعايير  وفقًا  باإلفصاح  البنك  يقوم   -1

األردني  المركزي  البنك  وتعليمات  اإلسالمية  المالية  للمؤسسات  والضوابط  والمراجعة 

السارية والصادرة بمقتضى قانون البنوك والتشريعات ذات العالقة.

المركزي  البنك  بتوفير معلومات ذات داللة ومعنى حول نشاطاته لكل من  البنك  يلتزم   -2

والمساهمين والمودعين والبنوك األخرى مع التركيز على القضايا التي تثير قلق المساهمين 

وعلى أن ُيفِصح البنك عن جميع هذه المعلومات بشكل دوري ومتاح للجميع.

للبنك  المالية  البيانات  البنك في تقريره السنوي عن مسؤوليته تجاه دقة وكفاية  3- يوضح 

والمعلومات الواردة في تقريره السنوي.

4- يلتزم البنك بالمحافظة على خطوط اتصال مع السلطات الرقابية، والمساهمين والمودعين، 

والبنوك األخرى، والجمهور بشكل عام وتكون هذه الخطوط من خالل ما يلي:-

توفير معلومات شاملة  كادر مؤهل قادر على  المستثمرين ويشغلها  أ. وظيفة عالقات 

وموضوعية ومحدثة عن البنك ووضعه المالي وأدائه وأنشطته.

ب. التقرير السنوي والذي يتم إصداره بعد نهاية السنة المالية.

ج. تقارير ربعية تحتوي على معلومات مالية ربع سنوية باإلضافة إلى تقرير المجلس حول 

تداول أسهم البنك ووضعه المالي خالل السنة.

د. االجتماعات الدورية بين اإلدارة التنفيذية في البنك والمستثمرين والمساهمين.

والصحفيين  المالي  السوق  في  والمحللين  للمساهمين،  دوري  ملخص  تقديم  هـ. 

المتخصصين في القطاع المالي من قبل اإلدارة التنفيذية العليا، وبشكل خاص المدير 

.)CFO( العام والمدير المالي

ومعلومات  الربعية،  تقاريره  أو  للبنك  السنوي  التقرير  في  الواردة  المعلومات  توفير  و. 

اإلفصاح المطلوبة من الجهات الرقابية، والمعلومات الواردة في المحاضرات التي تقدمها 

اإلدارة التنفيذية، وذلك من خالل وظيفة عالقات المستثمرين وعلى الموقع االلكتروني 

للبنك بشكل محّدث وباللغتين العربية واالنجليزية.

تسمى  للبنك  التنفيذية  اإلدارة  من  إفصاح  الربعية  وتقاريره  للبنك  السنوي  التقرير  تضمين   -5

Management Discussion & Analysis ، حيث ُيسمح للمستثمرين تفهم نتائج العمليات الحالية 

والمستقبلية والوضع المالي للبنك بما في ذلك األثر المحتمل لالتجاهات المعروفة والحوادث 

وحاالت عدم التأكد، ويتعهد البنك بااللتزام بأن جميع اإليضاحات الواردة في هذا اإلفصاح معتمدة 

وكاملة وعادلة ومتوازنة ومفهومة وتستند إلى البيانات المالية المنشورة للبنك.

6- يجب تضمين التقرير السنوي وكجزء من االلتزام بالشفافية واإلفصاح الكامل وعلى وجه 

الخصوص ما يلي:-

أ. دليل الحاكمية المؤسسية لدى البنك والتفاصيل السنوية اللتزامه ببنودها، وكذلك نشر 

الدليل على الموقع اإللكتروني للبنك.
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ب. معلومات عن كل عضو مجلس إدارة، مؤهالته وخبراته، مقدار حصته في رأسمال البنك، 

فيما إذا كان مستقل، تنفيذي أو غير تنفيذي، عضو في لجان المجلس، تاريخ تعيينه في 

التي حصل عليها من  المكافآت/الرواتب  إدارة أخرى،  المجلس، أي عضويات في مجلس 

البنك، التمويالت الممنوحة من البنك وأي عمليات أخرى بين البنك والعضو أو شركات أو 

األطراف ذوي الصلة.

ج. ملخص للهيكل التنظيمي للبنك.

د. ملخص للمهام ومسؤوليات لجان المجلس، وأي صالحيات قام بها المجلس بتفويضها 

لتلك اللجان.

هـ. عدد مرات اجتماع المجلس ولجان المجلس.

و. ملخص عن سياسات المكافآت وأعلى راتب تم دفعه لإلدارة التنفيذية.

ز. شهادة المجلس بكفاية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية.

ح. وصف لهيكل وأنشطة دائرة إدارة المخاطر.

والتي  العالقة  ذات  الجهات  أو  المساهم   ( البنك، مثل:  الرئيسيين في  المساهمين  ط. 

المساهمين  تحديد  مع  البنك(  مال  رأس  من   %10 من  أكثر  على  سيطرة  لها  أو  تملك 

الرئيسيين في الشركات التي تعتبر مساهم رئيسي في البنك إذا كان ذلك ضروريًا.
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 الملحق الرابع 
 القواعد اإلرشادية لدليل حوكمة الشركات المساهمة العامة 

 المدرجة في بورصة عمان 

قام مصرفنا بإعداد “دليل الحاكمية المؤسسية “ بناًء على تعليمات البنك المركزي األردني، 

وبشكل يتوافق مع “المبادئ اإلرشادية لضوابط إدارة المؤسسات التي تقتصر على تقديم 

المالية اإلسالمية/ ماليزيا، وبموجب  الخدمات  الصادرة عن مجلس  خدمات مالية إسالمية” 

هذا الدليل المقر من مجلس اإلدارة، فإن مصرفنا يطبق القواعد الواردة في “دليل الحاكمية 

الشركات  حوكمة  قواعد  “دليل  في  ورد  ما  معظم  على  يشتمل  والذي  المؤسسية”، 

المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان”، وكما ورد في صفحات التقرير ومالحقه.

حوكمة  قواعد  »دليل  في  الواردة  اإلرشادية  القواعد  جميع  مصرفنا  يطبق  ذلك  وعلى 

الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان« باستثناء البنود التالية: 

الباب الثاني: مجلس ادارة الشركة المساهمة

1- البند رقم )1(: يتم انتخاب مجلس اإلدارة حسب احكام قانون الشركات.

الباب الثاني: مجلس ادارة الشركة المساهمة

الفصل االول: مهام ومسؤوليات مجلس االدارة

1- البند رقم )6(: ال يتم االعالن مسبقًا عن موعد االفصاح عن البيانات المالية قبل موعد 

اعالنها بما ال يقل عن ثالثة ايام عمل وانما يتم االلتزام بالقانون بالخصوص.

2- البند رقم )14(: يتم استقبال الشكاوى واالقتراحات المقدمة من قبل المساهمين أو 

من غيرهم.

3- البند رقم )14(: يتم وضع بند في جدول أعمال الهيئة العامة »أي امور اخرى تقترح الهيئة 

العامة ادراجها في جدول االعمال« وذلك حسب قانون الشركات، وهذا البند يسمح في 

إدراج اقتراحات المساهمين الخاصة بمواضيع معينه على جدول أعمال الهيئة العامة.

الباب الثاني: مجلس ادارة الشركة المساهمة

الفصل الثاني: اللجان التي يشكلها مجلس االدارة

1- البند رقم )5(: تقدم لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت تقريرًا عن اعمالهما الى 

ان يستفسر في  العامة. ولكن يمكن الي مساهم  الهيئة  الى  االدارة، وليس  مجلس 

اجتماع الهيئة العامة عن اعمال اللجنتين المذكورتين.

الباب الثالث: اجتماع الهيئة العامة للشركة

1- البند رقم )3(: يتم تطبيق ما ورد في النظام االساسي للبنك وقانون الشركات بخصوص 

دعوة المساهم لحضور اجتماع الهيئة العامة بالبريد العادي وليس بالبريد االلكتروني.

2- البند رقم )4(: يتم االلتزام بما ورد في قانون الشركات فيما يتعلق بادراج اية مواضيع 

جديدة غير مدرجة على جدول اعمال الهيئة العامة المرسل للمساهمين.

3- البند رقم )5(: لم يسبق للمساهم الراغب بالترشيح لعضوية مجلس اإلدارة أن أرسل 



82

نبذه تعريفيه عنه قبل انتهاء السنة المالية للشركة والتي تسبق السنة التي سيعقد 

النبذه  هذه  مثل  ارفاق  يتم  ال  وبالتالي  المجلس،  إلنتخاب  العامة  الهيئة  اجتماع  فيها 

العامة، حيث يتم تطبيق قانون  الهيئة  الدعوه الموجهة للمساهمين لحضور اجتماع  مع 

الشركات فيما يتعلق بالموضوع.

على  العامة  الهيئة  اجتماع  ومكان  موعد  عن  االعالن  تم  أن  يسبق  لم   :)6( رقم  البند   -4

الموقع االلكتروني للشركة، حيث ال ينص قانون الشركات على ذلك. وأنما يتم االعالن 

عن الموعد والمكان حسبما ما ورد في النظام االساسي للبنك وقانون الشركات.

الباب الرابع: حقوق المساهمين

الفصل االول: الحقوق العامة

طلب  بخصوص  الشركات  قانون  في  الوارده  بالنسبة  الشركة  تلتزم   :)11( رقم  البند   -1

اجتماع هيئة عامة غير عادي وذلك للمطالبة بإقالة مجلس اإلدارة أو أي عضو فيه، علمًا 

اسهم  من   )%20( يملكون  الذين  للمساهمين  الطلب  هذا  مثل  تم  أن  يسبق  لم  بأنه 

الشركة.

طلب  بخصوص  الشركات  قانون  في  الوارده  بالنسبة  الشركة  تلتزم   :)12( رقم  البند   -2

اجراء تدقيق على أعمال الشركة ودفاترها، علمًا بأنه لم يسبق أن تم مثل هذا الطلب 

للمساهمين الذين يملكون )10%( من أسهم الشركة.

الباب الخامس: اإلفصاح والشفافية

الفصل الرابع: مدقق الحسابات الخارجي

1- البند رقم )2(: للشركة مدققين خارجيين للحسابات، ويتولى احدهم التدقيق على اعمال 

الشركة الكثر من أربع سنوات متتاليه، حيث ال يخالف ذلك قانون الشركات.
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التقرير السنوي لهيئة الرقابة الشرعية
عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31م

مدينة البتراء
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تقرير مدقق الحسابات

قصر عمرة
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تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى مساهمي
البنك اإلسالمي األردني – شركة مساهمة عامة محدودة

عمان – المملكة األردنية الهاشمية 

تقرير حول القوائم المالية الموحدة

لقد دققنا القوائم المالية الموحدة المرفقة للبنك اإلسالمي األردني - شركة مساهمة 
عامة محدودة أردنية )“البنك”( والتي تتكون من قائمة المركز المالي الموحدة كما في 
31 كانون األول 2011 وقائمة الدخل الموحدة وقائمة الدخل الشامل الموحدة وقائمة 
التغيرات في حقوق الملكية الموحدة وقائمة التدفقات النقدية الموحدة وقائمة مصادر 
واستخدامات أموال صندوق القرض الحسن الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ 

وملخص ألهم السياسات المحاسبية والمعلومات االيضاحية األخرى.

مسؤولية مجلس اإلدارة عن القوائم المالية الموحدة

إن مجلس اإلدارة مسؤول عن إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة 
وفقا ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية حسبما تقرره الهيئة الشرعية للبنك وطبقا 
المالية اإلسالمية. باإلضافة الى  المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات  لمعايير 
األخطاء  من  خالية  موحدة  مالية  قوائم  إلعداد  الضروري  الداخلي  الرقابة  نظام  تحديد 

الجوهرية سواء الناتجة عن احتيال أو عن خطأ.

مسؤولية مدققي الحسابات

ان مسؤوليتنا هي إبداء الرأي حول هذه القوائم المالية الموحدة استنادا الى أعمال 
التدقيق التي قمنا بها. لقد جرى تدقيقنا وفقا لمعايير المراجعة للمؤسسات المالية 
اإلسالمية وتتطلب هذه المعايير ان نقوم بتخطيط وتنفيذ إجراءات التدقيق للتوصل 
الى درجة معقولة من القناعة بأن القوائم المالية الموحدة ال تتضمن أية أخطاء جوهرية.

يتضمن التدقيق القيام باجراءات للحصول على ادلة مؤيدة للمبالغ واإليضاحات الواردة 
مدقق  اجتهاد  الى  يستند  اإلجراءات  تلك  إختيار  إن  الموحدة.   المالية  القوائم  في 
الحسابات بما في ذلك تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في القوائم المالية الموحدة 
سواء الناتجة عن اإلحتيال او الخطأ. عند تقييم مدقق الحسابات للمخاطر يأخذ في اإلعتبار 
نظام الرقابة الداخلي للبنك ذي الصلة باعداد وعرض القوائم المالية الموحدة بصورة 
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عادلة وذلك لتصميم إجراءات تدقيق مالئمة للظروف وليس بهدف ابداء رأي حول مدى 
فعالية نظام الرقابة الداخلي للبنك. يتضمن التدقيق كذلك تقييم مالءمة السياسات 
المحاسبية المطبقة ومعقولية التقديرات المحاسبية التي قامت بها اإلدارة، اضافة الى 

تقييم العرض العام للقوائم المالية الموحدة.

في اعتقادنا إن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة وتوفر أساسًا إلبداء الرأي.

الــرأي

في رأينا، ان القوائم المالية الموحدة المشار اليها أعاله ُتظهر بعدالة، من كافة النواحي 
31 كانون األول  للبنك اإلسالمي األردني كما في  الموحد  المالي  المركز  الجوهرية، 
2011 ونتائج أعماله الموحدة وتدفقاته النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ 
وفقا الحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية حسبما تقرره الهيئة الشرعية للبنك، وطبقا 
لمعايير المحاسبة للمؤسسات المالية اإلسالمية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة 

للمؤسسات المالية اإلسالمية.

تقرير حول المتطلبات القانونية

الموحدة  المالية  القوائم  وان  أصولية،  بصورة  منظمة  محاسبية  وسجالت  بقيود  البنك  يحتفظ 

الواردة في تقرير مجلس االدارة متفقة معها ونوصي بالمصادقة عليها.
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القوائم المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2011

فرع الصويفية
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البنك اإلسالمي األردني
شركة مساهمة عامة محدودة

عمان – األردن

جدول المحتويات

تقرير مدقق الحسابات

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 اموال صندوق القرض الحسن الموحدة

صفحة

1-68إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 



تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم 1 إلى رقم 67 جزًء من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها92

قائمة المركز المالي الموحدة للسنة المنتهية  في 31 كانون األول 2011
قائمة )أ(

إيضاحالبيان

20112010

دينـــاردينـــار

)معدلة إيضاح 2(

الموجودات

675ر066ر070988ر010ر216ر41نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

630ر728ر291127ر520ر5111أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

900ر578ر1008ر310ر66حسابات إستثمار لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

032ر827ر2-7موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل- ذاتي

553ر338ر039ر3931ر996ر080ر81ذمم البيوع الُمؤجلة والذمم األخرى – بالصافي

668ر539ر648168ر921ر9222موجودات إجارة ُمنتهية بالتمليك – بالصافي

050ر725ر44215ر990ر1017التمويالت – بالصافي

300ر123ر0985ر063ر115موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية - ذاتي

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار 
795ر450ر729113ر415ر1296المشترك

288ر245ر15115ر494ر1314إستثمارات في شركات حليفة

934ر748ر20864ر625ر1467إستثمارات في العقارات 

178ر704ر7227ر578ر157قروض حسنة – بالصافي

302ر524ر61838ر889ر1643ممتلكات ومعدات - بالصافي

893ر767287ر18560موجودات غير ملموسة

729ر794ر5177ر924ر196موجودات أخرى

927ر683ر603ر7542ر300ر898ر2مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات اإلستثمار المشترك وحقوق غير المسيطرين وحقوق الُملكية

المطلوبات

901ر041ر79444ر547ر2019حسابات البنوك والمؤسسات المصرفية 

082ر659ر448668ر173ر21782حسابات العمالء الجارية وتحت الطلب 

125ر919ر66935ر355ر2230تأمينات نقدية

033ر640ر8301ر170ر231ذمم دائنة

312ر886ر0003ر100ر243ُمخصصات أخرى

183ر907ر99213ر743ر2513ُمخصص ضريبة الدخل

088ر640766ر2624مطلوبات ضريبية ُمؤجلة

895ر022ر11312ر260ر2716مطلوبات أخرى

619ر842ر486780ر376ر866مجموع المطلوبات
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قائمة المركز المالي الموحدة للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2011

إيضاحالبيان

20112010

دينـــاردينـــار

)معدلة إيضاح 2(

حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار المشترك

211ر216ر596ر7001ر606ر803ر1 28أحسابات اإلستثمار الُمطلقة 

738ر510ر4394ر216ر284بإحتياطي أصحاب حسابات اإلستثمار في شركات تابعة وحليفة

973ر349ر3577ر001ر294إحتياطي القيمة العادلة

988ر149ر8683ر714ر261مطلوبات ضريبية ُمؤجلة

910ر226ر611ر3641ر539ر813ر1مجموع حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار المشترك 

428ر677648ر28660بحقوق غير المسيطرين

مجموع حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار المشترك وحقوق
338ر875ر611ر0411ر200ر814ر1  غير المسيطرين

983ر551ر75714ر321ر307صندوق ُمواجهة مخاطر اإلستثمار 

046ر820ر4612ر526ر303ُمخصص ضريبة دخل صندوق ُمواجهة مخاطر اإلستثمار

حقوق الملكية

حقوق ُمساهمي البنك

000ر000ر000100ر000ر31100رأس المال المدفوع

109ر527ر43330ر507ر3234إحتياطي قانوني

249ر939ر3849ر886ر3213إحتياطي إختياري

895ر011ر8953ر011ر323إحتياطي خاص

000ر000700ر32700إحتياطي مخاطر مصرفية عامة

635ر49499ر2957إحتياطي القيمة العادلة

053ر316ر80349ر712ر3354أرباح مدورة

941ر593ر009193ر876ر206مجموع حقوق الملكية – مساهمي البنك

مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات اإلستثمار المشترك
927ر683ر603ر7542ر300ر898ر2  وحقوق غير المسيطرين وحقوق الملكية

حسابات مدارة لصالح الغير:

909ر106ر08538ر615ر5432اإلستثمارات المقيدة

267ر490ر009229ر449ر55209سندات المقارضة

000ر453ر0009ر453ر569حسابات اإلستثمار بالوكالة
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قائمة قائمة الدخل الموحدة  للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2011
قائمة )ب(

إيضاحالبيان

20112010

دينـــاردينـــار

)معدلة إيضاح 2(

232ر518ر59080ر909ر3485إيرادات البيوع المؤجلة
865ر499291ر35324إيرادات التمويالت

حسابات  أصحاب  حقوق  خالل  من  العادلة  بالقيمة  مالية  موجودات  أرباح 
157ر078ر2934ر175ر363اإلستثمار المشترك

حصة األموال الداخلة في اإلستثمار من األرباح الموزعة من الشركات التابعة 
573ر679802ر349ر371والحليفة

336ر388ر5421ر762ر381إيرادات عقارات
163ر941ر08712ر269ر3916إيرادات موجودات مؤجرة وإجارة منتهية بالتمليك

246ر288809ر40923إيرادات إستثمارات أخرى
572ر829ر978100ر713ر109إيرادات حسابات اإلستثمار المشترك

096ر308850ر042ر411صافي نتائج أعمال الشركات التابعة
521ر685378ر473حصة األموال الداخلة في اإلستثمار من أرباح الشركات الحليفة

189ر058ر971102ر229ر111إجمالي إيرادات حسابات اإلستثمار المشترك
)180ر533ر36()648ر471ر37(42حصة أصحاب حسابات اإلستثمار المطلقة

حصة أصحاب حسابات اإلستثمار المطلقة من صافي نتائج أعمال الشركات 
)329ر788     ()747ر990     (التابعة 

)767ر61      ()561ر51       (حصة حقوق غير المسيطرين من صافي نتائج أعمال الشركات التابعة
)521ر378     ()685ر473     (حصة األموال الداخلة في اإلستثمار من )أرباح( الشركات الحليفة

)957ر082ر10()097ر457ر16(30حصة صندوق مواجهة مخاطر اإلستثمار
435ر213ر23354ر785ر4355حصة البنك من إيرادات حسابات اإلستثمار المشترك

692ر090418ر020ر444أرباح البنك الذاتية
377ر308ر5072ر653ر451حصة البنك من إيرادات اإلستثمارات المقيدة بصفته مضاربًا
265ر25047ر4547حصة البنك من إيرادات اإلستثمارات المقيدة بصفته وكياًل

655ر134ر82710ر401ر4610إيرادات الخدمات المصرفية
519ر651ر5241ر759ر471أرباح العمالت األجنبية

774ر090ر7603ر596ر484إيرادات أخرى
717ر864ر19171ر264ر78إجمالي الدخل

)202ر797ر18()416ر770ر23(49نفقات الموظفين
)391ر869ر2  ()990ر165ر3  (17استهالكات وإطفاءات

)835ر520ر9  ()642ر546ر10(50مصروفات أخرى
144ر117)905ر555     (15)خسائر( وفر تدني موجودات - ذاتي

)000ر100     ()000ر500     (51مخصصات متنوعة
)284ر170ر31()953ر538ر38(إجمالي المصروفات

433ر694ر23840ر725ر39الربح قبل الضريبة
)739ر600ر11()029ر401ر11(25ضريبة الدخل

694ر093ر20929ر324ر28الربح بعد الضريبة
فلـس/ دينــارفلـس/ دينــار

520/2830/291الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة



95
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قائمة الدخل الشامل الموحدة للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2011
قائمة )ج( 

إيضاحالبيان

20112010

دينـــاردينـــار

)معدلة إيضاح 2(

694ر093ر20929ر324ر28الربح بعد الضريبة
بنود الدخل الشامل األخرى بعد الضريبة:

)350ر330    ()141ر42(التغير في إحتياطي القيمة العادلة للموجودات المالية – بالصافي
344ر763ر06828ر282ر28مجموع الدخل الشامل للسنة
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م المالية الموحدة وتقرأ معها
هذه القوائ

م 67 جزًء من 
ى رق

م 1 إل
ت المرفقة من رق

ضاحا
تعتبر اإلي

ي 31 كانون األول 2011
سنة المنتهية ف

ق الملكية الموحدة لل
ي حقو

ت ف
قائمة التغيرا

قائمة )د(

البيان

س المال
رأ

المدفوع
ي 

ط
إحتيا

ي
قانون

ي 
ط

إحتيا
ي

إختيار
ي

ط
إحتيا

ص
خا

ي 
ط

احتيا
صرفية 

طر م
مخا

عامة *

ي 
ط

إحتيا
القيمة العادلة 

**
أرباح مدورة 

المجموع 

دينــــار
دينــــار

دينــــار
دينــــار

دينــــار
دينــــار

دينــــار
دينــــار

ي 31 كانون األول 2011
سنة المنتهية ف

لل

سنة قبل التعديل
ي بداية ال

صيد ف
الر

000ر000ر100
109ر527ر30

249ر939ر9
895ر011ر3

000ر700
539ر787ر1

149ر628ر47
941ر593ر193

م 25***
سبة رق

ق معيار المحا
طبي

أثر ت
-

-
-

-
-

)904ر687ر1(
904ر687ر1

-

سنة المعدل
ي بداية ال

صيد ف
الر

000ر000ر100
109ر527ر30

249ر939ر9
895ر011ر3

000ر700
635ر99

053ر316ر49
941ر593ر193

ضريبة 
الربح بعد ال

-
-

-
-

-
-

209ر324ر28
209ر324ر28

ى
شامل األخر

بنود الدخل ال
-

-
-

-
-

)141ر42(
-

)141ر42(

سنة
شامل لل

مجموع الدخل ال
-

-
-

-
-

)141ر42(
209ر324ر28

068ر282ر28

ت
طيا

ى )من( اإلحتيا
المحول إل

-
324ر980ر3

135ر947ر3
-

-
-

)459ر927ر7(
-

أرباح موزعة
-

-
-

-
-

-
)000ر000ر15(

)000ر000ر15(

ي 31 كانون األول 2011
صيد كما ف

الر
000ر000ر100

433ر507ر34
384ر886ر13

895ر011ر3
000ر700

494ر57
803ر712ر54

009ر876ر206

ي. 
ي األردن

ك المركز
سبقة من البن

ي 31 كانون األول 2011 إال بموافقة م
صرفية العامة والبالغ 000ر700 دينار كما ف

طر الم
ي المخا

ط
صيد إحتيا

ف بر
صر

ظر الت
يح

 *
ي.

ي األردن
ك المركز

سبقة من البن
ي 31 كانون األول 2011 إال بموافقة م

ي القيمة العادلة والبالغ 494ر57 دينار كما ف
ط

صيد احتيا
ف بر

صر
ظر الت

** يح
ف 

صني
سة ت

ت درا
ث تم

ك، حي
ت المالية للبن

س الموجودا
ف وقيا

صني
ى ت

ي عل
ي األردن

ك المركز
ت البن

المية وتعليما
س

ت المالية اإل
سا

س
سبة والمراجعة للمؤ

هيئة المحا
صادر عن 

م )25( ال
ي رق

سب
ق المعيار المحا

طبي
هذا المبلغ أثر ت

يمثل 
 ***

الل قائمة 
ت مالية بالقيمة العادلة من خ

ى موجودا
ت مالية متاحة للبيع إل

صنيفها من موجودا
م إعادة ت

ي ت
ت المالية الت

م الموجودا
ي حينه أرباح غير متحققة ناتجة عن إعادة تقيي

هذا المبلغ ف
ك وتعديلها، ويمثل 

ت المالية للبن
ظة الموجودا

محف
ضاح 2(.

ي )إي
الدخل – ذات
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م المالية الموحدة وتقرأ معها
هذه القوائ

م 67 جزًء من 
ى رق

م 1 إل
ت المرفقة من رق

ضاحا
تعتبر اإلي

ي 31 كانون األول 2010
سنة المنتهية ف

ق الملكية الموحدة لل
ي حقو

ت ف
قائمة التغيرا

البيان
س المال

رأ
المدفوع

ي
ط

إحتيا
ي

قانون
ي

ط
إحتيا

ي
إختيار

ي
ط

إحتيا
ص

 خا

ي 
ط

إحتيا
طر 

مخا
صرفية 

م
عـامة *  

ي 
ط

احتيا
القيمة 

العادلة **

أرباح 
مدورة 

المجموع

ي 31 كانون األول 2010
سنة المنتهية ف

لل
دينـــار

دينـــار
دينـــار

دينـــار
دينـــار

دينـــار
دينـــار

دينـــار

سنة قبل التعديل
ي بداية ال

صيد ف
الر

000ر000ر100
498ر409ر26

477ر922ر5
895ر011ر3

000ر700
889ر117ر2

838ر668ر38
597ر830ر176

م 25***
سبة رق

ق معيار المحا
طبي

أثر ت
-

-
-

-
-

)904ر687ر1(
904ر687ر1

-

سنة المعدل
ي بداية ال

صيد ف
الر

000ر000ر100
498ر409ر26

477ر922ر5
895ر011ر3

000ر700
985ر429

742ر356ر40
597ر830ر176

ضريبة
الربح بعد ال

-
-

-
-

-
-

694ر093ر29
694ر093ر29

ى
شامل األخر

بنود الدخل ال
-

-
-

-
-

)350ر330  (
-

)350ر330    (

سنة
شامل لل

مجموع الدخل ال
-

-
-

-
-

)350ر330  (
694ر093ر29

344ر763ر28

ت
طيا

ى )من( االحتيا
المحول إل

-
611ر117ر4

772ر016ر4
-

-
-

)383ر134ر8(
-

أرباح موزعة
-

-
-

-
-

-
)000ر000ر12(

)000ر000ر12(

ي 31 كانون األول 2010
صيد كما ف

الر
000ر000ر100

109ر527ر30
249ر939ر9

895ر011ر3
000ر700

635ر99
053ر316ر49

941ر593ر193

ي. 
ي األردن

ك المركز
سبقة من البن

ي 31 كانون األول 2010 إال بموافقة م
صرفية العامة والبالغ 000ر700 دينار كما ف

طر الم
ي المخا

ط
صيد إحتيا

ف بر
صر

ظر الت
يح

 *
ي.

ي األردن
ك المركز

سبقة من البن
ي 31 كانون األول 2010 إال بموافقة م

ي القيمة العادلة والبالغ 635ر99 دينار كما ف
ط

صيد إحتيا
ف بر

صر
ظر الت

** يح
ف 

صني
سة ت

ت درا
ث تم

ك، حي
ت المالية للبن

س الموجودا
ف وقيا

صني
ى ت

ي عل
ي األردن

ك المركز
ت البن

المية وتعليما
س

ت المالية اإل
سا

س
سبة والمراجعة للمؤ

هيئة المحا
صادر عن 

م )25( ال
ي رق

سب
ق المعيار المحا

طبي
هذا المبلغ أثر ت

يمثل 
 ***

الل قائمة 
ت مالية بالقيمة العادلة من خ

ى موجودا
ت مالية متاحة للبيع إل

صنيفها من موجودا
م إعادة ت

ي ت
ت المالية الت

م الموجودا
ي حينه أرباح غير متحققة ناتجة عن إعادة تقيي

هذا المبلغ ف
ك وتعديلها، ويمثل 

ت المالية للبن
ظة الموجودا

محف
ضاح 2(.

ي )إي
الدخل – ذات
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تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم 1 إلى رقم 67 جزًء من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها

قائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2011
قائمة )هـ( 

إيضاحالبيان
20112010
دينـــاردينـــار

التدفق النقدي من عمليات التشغيل
433ر694ر23840ر725ر39الربح قبل الضريبة

تعديالت لبنود غير نقدية:
391ر869ر9902ر165ر3استهالكات وإطفاءات

380ر425ر6)736ر783ر4  (صندوق مواجهة مخاطر اإلستثمار
000ر000100ر500مخصص اجازات الموظفين 
-)312ر286ر1(المحول من المخصص العام

)144ر117(905ر555خسائر )وفر( تدني موجودات - ذاتي
)382ر032ر1()606ر940(تأثير التغير في أسعار الصرف على النقد وما في حكمه

678ر939ر47948ر936ر36الربح قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات
التغير في الموجودات والمطلوبات

النقص )الزيادة( في حسابات إستثمار لدى بنوك ومؤسسات
)400ر970ر3(800ر268ر2مصرفية تزيد مدة مشاركتها عن 3 أشهر

)232ر232ر126()840ر657ر41 (الزيادة في ذمم البيوع المؤجلة والذمم األخرى
)096ر755       ()392ر265ر2   (الزيادة في التمويالت

)226ر588ر33  ()980ر381ر54 (الزيادة في موجودات إجارة منتهية بالتمليك
110ر940)449ر430      ()الزيادة( النقص في القروض الحسنة

)907ر432ر1    (212ر870النقص )الزيادة( في الموجودات األخرى
609ر488ر36673ر514ر113الزيادة في الحسابات الجارية وتحت الطلب

030ر49)203ر469      ()النقص( الزيادة في الذمم الدائنة
030ر347ر3)456ر563ر5(النقص )الزيادة( في التأمينات النقدية

)904ر212       (218ر237ر4الزيادة )النقص( في المطلوبات األخرى
)986ر366ر88  (726ر122ر16صافي التغير في الموجودات والمطلوبات

)308ر427ر39  (205ر059ر53صافي التدفق النقدي من )المستخدم في( عمليات التشغيل قبل الضرائب
)366ر975ر12  ()220ر564ر11 (الضرائب المدفوعة

)674ر402ر52  (985ر494ر41صافي التدفق النقدي من )المستخدم في( عمليات التشغيل
التدفق النقدي من عمليات اإلستثمار

-740ر415بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل - ذاتي 

بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق أصحاب حسابات
572ر001ر57217ر214ر31اإلستثمار المشترك

شراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق أصحاب
)857ر956ر29   ()166ر257ر17 (حسابات اإلستثمار المشترك

051ر576ر4381ر925بيع إستثمارات في العقارات
)604ر237ر5    ()054ر122ر5   (شراء إستثمارات في العقارات

587ر065151ر2بيع ممتلكات ومعدات
)056ر992ر8    ()340ر400ر8   (شراء ممتلكات ومعدات

)507ر11         ()172ر375      (شراء موجودات غير ملموسة
)814ر468ر25  (083ر403ر1صافي التدفق النقدي من )المستخدم في( عمليات اإلستثمار

التدفق النقدي من عمليات التمويل
509ر916ر489292ر390ر207الزيادة في حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار المطلقة

)000ر000ر12  ()000ر000ر15 (أرباح موزعة على المساهمين
509ر916ر489280ر390ر192صافي التدفق النقدي من عمليات التمويل

382ر032ر6061ر940تأثير تغير أسعار الصرف على النقد وما في حكمه
403ر077ر163204ر229ر236صافي الزيادة في النقد وما في حكمه

001ر676ر404867ر753ر071ر531النقد وما في حكمه في بداية السنة
404ر753ر071ر5671ر982ر307ر531النقد وما في حكمه في نهاية السنة
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تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم 1 إلى رقم 67 جزًء من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها

قائمة مصادر واستخدامات اموال صندوق القرض الحسن الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2011

قائمة )و( 

البيان
20112010
دينـاردينـار

382ر114ر12811ر057ر10رصيد بداية السنة
مصادر أموال الصندوق من:-

363ر058ر65422ر216ر22األموال المأذون للبنك بإستخدامها
374ر537611ر770خارج البنك

737ر669ر19122ر987ر22مجموع مصادر أموال الصندوق خالل السنة
إستخدامات أموال الصندوق على:-

499ر462ر1721ر569ر1التعليم
636ر946572ر660العالج
266ر204874ر936الزواج

359ر900ر32116ر425ر18الحسابات المكشوفة
723ر802ر9971ر825ر1سلف إجتماعية لموظفي البنك

483ر612ر64021ر417ر23مجموع اإلستخدامات خالل السنة
128ر057ر57710ر487ر10رصيد نهاية السنة

)950ر352ر2()855ر908ر2(يطرح مخصص تدني موجودات - ذاتي
178ر704ر7227ر578ر7رصيد نهاية السنة
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ايضاحات حول 
القوائم المالية الموحدة

خدمة الصراف اآللي للسيارات / ضاحية الروضة
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ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2011

)1( معلومات عامة
 تأسس البنك اإلسالمي األردني كشركة مساهمة عامة أردنية بتاريخ 28 تشرين الثاني 

1978 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 وفقًا ألحكام الشريعة اإلسالمية من خالل مركزه وفروعه داخل المملكة 

وعددها 62 فرعا و 13 مكتبًا مصرفيًا ومن خالل الشركات التابعة له، ويخضع البنك في 

أعماله ألحكام قانون البنوك النافذ.

 أسهم البنك اإلسالمي األردني مدرجة في بورصة عمان – األردن.

 )1( رقم  جلسته  في  البنك  إدارة  مجلس  قبل  من  الموحدة  المالية  القوائم  إقرار  تم   

المنعقدة بتاريخ 7 شباط 2012، وهي خاضعة لموافقة الهيئة العامة للمساهمين والبنك 

المركزي األردني.

األساسي  ونظامه  تأسيسه  عقد  بمقتضى  األردني  اإلسالمي  البنك  اللتزام  تنفيذا   

بوجوب تقيده بأحكام الشريعة اإلسالمية وتنفيذا لما جاء في قانون البنوك، يعين البنك 

بقرار من الهيئة العامة من المساهمين هيئة رقابة شرعية ال يقل عدد أعضائها عن ثالثة 

أشخاص ويكون رأيها ملزمًا للبنك، وتتولى الهيئة مراقبة أعمال البنك وأنشطته من حيث 

االلتزام باألحكام الشرعية وإبداء الرأي الشرعي في صيغ 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 المشترك وفقًا للمعايير الصادرة عن هيئة الُمحاسبة والُمراجعة للمؤسسات 

المالية اإلسالمية ووفقًا للقوانين المحلية النافذة وتعليمات البنك المركزي األردني.

 يقوم البنك بتطبيق المعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية 

االسالمية.

الموجودات  باستثناء  التاريخية  التكلفة  لمبدأ  وفقًا  الموحدة  المالية  القوائم  إعداد  تم   

المالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية والموجودات المالية بالقيمة العادلة من 

خالل حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار المشترك والعقارات المقتناه بغرض توقع الزيادة 

في قيمتها حيث تظهر جميعها بالقيمة العادلة بتاريخ القوائم المالية الموحدة.
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 إنَّ الدينار األردني هو عملة إظهار القوائم المالية الموحدة والذي ُيمثل العملة الرئيسة 

للبنك.

 ُيراعى الفصل بين ما يخص أصحاب حقوق الملكية وما يخص أصحاب حسابات االستثمار 

المشترك.

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

التمويل واالستثمار الممولة من حسابات االستثمار المطلقة.

 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 اإلسالمية ولحين صدور معايير 

إسالمية تحل محلها.

 تعني حسابات االستثمار المطلقة حسابات االستثمار المشترك أينما وردت.

التغيرات في السياسات المحاسبية:-

 ان السياسات المحاسبية المتبعة في اعداد القوائم المالية الموحدة تتفق مع تلك التي 

كانون األول 2010  المنتهية في 31  الموحدة للسنة  المالية  القوائم  إعداد  اتبعت في 

باستثناء أثر تطبيق ما يلي:

معيار المحاسبة المالية )25(: اإلستثمار في الصكوك واألسهم واألدوات المماثلة

  قام البنك بتطبيق معيار المحاسبة المالية رقم )25( الصادر عن )هيئة المحاسبة والمراجعة 

للمؤسسات المالية اإلسالمية( والذي يشمل االعتراف والقياس والعرض واإلفصاح عن 

المماثلة والتي تتمثل فيها خصائص  اإلستثمار في الصكوك واألسهم واإلستثمارات 

أدوات الدين والملكية في المؤسسات المالية اإلسالمية ويسري مفعول هذا المعيار 

ابتداًء من األول من كانون الثاني 2011 وبأثر رجعي. 

للبنك  المالية  الموجودات  وقياس  تصنيف  على  تأثير  له  كان  أعاله  المعيار  تطبيق  إن   

حيث تمت دراسة تصنيف محفظة الموجودات المالية وتعديلها، وبلغ األثر على الرصيد 

اإلفتتاحي لألرباح المدورة واحتياطي القيمة العادلة لسنة 2011 و 2010 مبلغ 904ر687ر1 

دينار، كما هو موضح أدناه.

كما في 1 كانون الثاني 
2011

الرصيد بعد التعديلالتعديالتالرصيد قبل التعديل
دينــــاردينــــاردينــــار

635ر99)904ر687ر1(539ر787ر1احتياطي القيمة العادلة  
053ر316ر90449ر687ر1491ر628ر47أرباح مدورة

688ر415ر49-688ر415ر49المجموع
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كما في 31 كانون الثاني 2010
الرصيد بعد التعديلالتعديالتالرصيد قبل التعديل

دينــــاردينــــاردينــــار
985ر429)904ر687ر1(889ر117ر2احتياطي القيمة العادلة  

742ر356ر90440ر687ر8381ر668ر38أرباح مدورة
727ر786ر40-727ر786ر40المجموع

كما في 31 كانون األول 
2010

رقم 
االيضاح

الرصيد قبل 
الرصيد بعد التعديلالتعديالتالتعديل

دينــــاردينــــاردينــــار

متاحة  مالية  موجودات 
-)578ر075ر110(578ر075ر11110+12للبيع 

محتفظ  مالية  موجودات 
االستحقاق  تاريخ  حتى  بها 

– بالصافي
-)549ر325ر11  (549ر325ر1211

بالقيمة  مالية  موجودات 
قائمة  خالل  من  العادلة 

الدخل – ذاتي
032ر827ر0322ر827ر7-2

بالقيمة  مالية  موجودات 
حقوق  خالل  من  العادلة 

الملكية – ذاتي
300ر123ر3005ر123ر11-5

بالقيمة  مالية  موجودات 
حقوق  خالل  من  العادلة 

أصحاب حسابات
   اإلستثمار المشترك

795ر450ر795113ر450ر12-113

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2010

أرباح موجودات مالية متاحة 
-)584ر935ر3(584ر935ر363للبيع – مشترك

مالية  موجودات  إيرادات 
تاريخ  حتى  بها  محتفظ 

االستحقاق 
-)573ر142(573ر36142

مالية  موجودات  أرباح 
خالل  من  العادلة  بالقيمة 

حقوق أصحاب
اإلستثمار  حسابات     

المشترك

157ر078ر1574ر078ر36-4

المالية  للمؤسسات  المالية  للتقارير  العمل  اطار  مفهوم   :)1( المالية  المحاسبة  بيان 

اإلسالمية

 إن مفهوم إطار العمل المعدل يوفر أساسًا للمعايير المحاسبية المالية الصادرة من قبل 

المالية اإلسالمية( حيث قام بتقديم مفهوم  المحاسبة والمراجعة للمؤسسات  )هيئة 

الجوهر والشكل إلطار العمل على ضرورة أن المعلومات والمعامالت واألحداث األخرى 

يتم التعامل معها محاسبيًا وعرضها بالتوافق مع جوهرها وحقيقتها اإلقتصادية باإلضافة 

إلى الشكل القانوني لها.
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ُأسس توحيد القوائم المالية:-

لة من  الُمموَّ له  التابعة  للبنك وشركاته  المالية  القوائم  الُموحدة  المالية  القوائم  تتضمن   

أموال البنك الذاتية ومن أموال االستثمار المشترك والخاضعة لسيطرته، وتتحقق السيطرة 

عندما يكون للبنك القدرة على التحكم في السياسات المالية والتشغيلية للشركات التابعة 

وذلك للحصول على منافع من أنشطتها، ويتم استبعاد الُمعامالت واألرصدة واإليرادات 

والمصروفات فيما بين البنك والشركات التابعة المبينة في إيضاح رقم )57(. 

 يتم إعداد القوائم المالية للشركات التابعة لنفس السنة المالية للبنك وباستخدام نفس 

السياسات الُمحاسبية الُمتبعة في البنك.

 يتم توحيد نتائج عمليات الشركات التابعة في قائمة الدخل الموحدة من تاريخ تملكها وهو 

توحيد  التابعة، ويتم  الشركات  البنك على  انتقال سيطرة  يجري فيه فعليًا  الذي  التاريخ 

الُموحدة حتى  الدخل  قائمة  التخلص منها في  تم  التي  التابعة  الشركات  نتائج عمليات 

تاريخ التخلص وهو التاريخ الذي يفقد البنك فيه السيطرة على الشركة التابعة.

 تمثل حقوق غير المسيطرين ذلك الجزء غير المملوك من قبل البنك أو من قبل حسابات 

االستثمار المطلقة وذلك من حقوق الملكية في الشركات التابعة. 

للبنك كمنشأة مستقلة يتم إظهار االستثمارات   في حال إعداد قوائم مالية منفصلة 

في الشركات التابعة بالقيمة العادلة.

يمتلك البنك كما في 31 كانون األول 2011 الشركات التابعة التالية:

تاريخ التملك مكان عملها طبيعة عمل 
الشركة

نسبة 
الملكية 

للبنك

رأس المال 
المدفوع
دينــــار

اسم الشركة

1987 عمان تعليم 4ر٪94 000ر500ر4 شركة المدارس العمرية محدودة المسؤولية

1995 عمان تجاري ٪90 000ر000ر1 شركة الرزق التجارية محدودة المسؤولية

1998 عمان عقارات ٪95 000ر000ر1 شركة السماحة العقارية محدودة المسؤولية

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

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 اإلستثمار المقيدة:-

قانون  من   )55( المادة  لنص  استنادا  اإلستثمار  مخاطر  مواجهة  صندوق  لحساب   ٪15   

البنوك األردني )2010 : 10 ٪(.
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األجنبية من  وللعمالت  األردني  للدينار   ٪45 بنسبة  البنك كمضارب  اقتطاع حصة  يتم    

مجموع أرباح اإلستثمار.

  وتم توزيع الرصيد الباقي على حسابات اإلستثمار المطلقة وأموال البنك الداخلة في 

اإلستثمار كل بنسبة مشاركته، علمًا بأن أولوية توظيف االموال تعود الصحاب حسابات 

اإلستثمار المطلقة.

  تشارك حسابات اإلستثمار المشترك في نتائج أرباح اإلستثمار وتوزع على المودعين كل 

بنسبة مشاركته وشروط الحساب الموقعة بين البنك والمودع.

تشارك حسابات االستثمار المشترك باألرباح بناء على األسس التالية:

بنسبة 50٪ من المعدل السنوي لرصيد حسابات التوفير

بنسبة 70٪ من المعدل السنوي لرصيد الحسابات الخاضعة إلشعار

بنسبة 90٪ من أدنى رصيد لحسابات األجل

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

 يتم إدارة المحافظ اإلستثمارية وحسابات اإلستثمار المقيدة بموجب عقد المضاربة.

 يتم إدارة حسابات اإلستثمار بالوكالة بموجب عقد الوكالة بأجر.

 تم اقتطاع حصة البنك كمضارب بنسبة 20٪ من مجموع أرباح سندات المقارضة، وبلغت 

النسبة العامة لألرباح الموزعة على أصحاب سندات المقارضة 20ر3٪ كما في 31 كانون 

األول 2011 )2010: 22ر٪4(.

 تم اقتطاع حصة البنك كمضارب بنسبة 25٪ من أرباح حسابات اإلستثمار المقيدة بالدينار 

و 45٪ من أرباح حسابات اإلستثمار المقيدة بالعمالت األجنبية، كما بلغت النسبة العامة 

لألرباح الموزعة على حسابات االستثمار المقيدة بالعمالت األجنبية 15ر0٪ كما في 31 

كانون األول 2011 )2010: 15ر٪0(.

 يتم توزيع الربح بعد اقتطاع حصة البنك كمضارب على المحافظ اإلستثمارية وحسابات 

اإلستثمار المقيدة المشاركة في اإلستثمار كل بنسبة مشاركته.

اإليرادات والمكاسب والمصروفات والخسائر الُمخالفة للشريعة اإلسالمية:-

للشريعة  المخالفة  والخسائر  والمصروفات  والمكاسب  اإليرادات  بتسجيل  البنك  يقوم   

الخير  لجهات  منه  اإلنفاق  ويتم  األخرى،  المطلوبات  اإلسالمية في حساب خاص ضمن 

وفقًا لما تقرره هيئة الرقابة الشرعية.

الزكاة:-

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

)المحافظ االستثمارية( في  المقارضة  واالستثمار المخصص والمشاركين في سندات 

حال توافر شروط الوجوب.
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ذمم البيوع الُمؤجلة:-

عقود الُمرابحة:   -1

زيادة ربح معلوم  البائع مع  الذي اشتراها به  الثمن  المرابحة: هي بيع السلعة بمثل   

متفق عليه، بنسبة من الثمن أو بمبلغ مقطوع وهو أحد بيوع األمانة التي يعتمد فيها 

على بيان ثمن الشراء أو التكلفة.

 المرابحة لآلمر بالشراء: هي بيع البنك إلى عميله )اآلمر بالشراء( سلعة بزيادة محددة 

ويسمى  الوعد(.  في  المرابحة  )ربح  الزيادة  تلك  تحديد  بعد  تكلفتها  أو  ثمنها  على 

بالمرابحة المصرفية.

 يقوم البنك بتطبيق مبدأ اإللزام بالوعد في عقود المرابحة لآلمر بالشراء وبما ينسجم 

مع المعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية.

 يتم إثبات إيرادات البيوع الُمؤجلة )التي ُيسدد ثمنها دفعة واحدة تستحق بعد الفترة 

الحالية أو ُيسدد ثمنها على أقساط ُتدفع على فترات مالية ُمتعددة الحقة(  المالية 

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 االسمية ويتم قياسها في نهاية 

الفترة المالية على أساس صافي القيمة النقدية الُمتوقع تحقيقها.

2-  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(.

 يتم تقييم الموجودات الُمتاحة للبيع اآلجل في نهاية الفترة المالية بقيمتها العادلة وُيقاس 

ُمقارنة  الدفترية  القيمة  بين  الفرق  - على أساس  ُوجد  إن   - التقييم  الناتج عن  التغّير  مبلغ 

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 االسمية )الُمتعاقد عليها(.

التمويل بالُمشاركة:-

 هو تقديم البنك والعميل المال بنسب متساوية أو متفاوتة من اجل إنشاء مشروع جديد 

أو المساهمة في مشروع قائم، بحيث يصبح كل واحد منهما متملكًا حصة في رأس 

المال بصفة ثابتة أو متناقصة ومستحقة لنصيبه من األرباح. وتقسم الخسارة على قدر 

حصة كل شريك في رأس المال وال يصح اشتراط خالف ذلك. وتقسم إلى المشاركة 

الثابتة والمشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك.
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 يتم تسجيل حصة البنك في رأس مال الُمشاركة عند تسليمها للشريك المدير أو وضعها 

في حساب الُمشاركة ويتم قياسها بقيمة المبلغ المدفوع نقدًا أو بالقيمة العادلة إذا 

كان عينًا، وإذا نتج عن تقييم العين عند التعاقد فرق بين القيمة العادلة والقيمة الدفترية 

ه يعترف به ربحًا أو خسارة. 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 التاريخية للحصة المبيعة بالقيمة العادلة التي يتفق 

عليها ويثبت الفرق بين القيمتين ربحًا أو خسارة في قائمة الدخل الموحدة .

تنشأ  التي  بالُمشاركة  التمويل  عمليات  أو خسائر  أرباح  البنك في  نصيب  تسجيل  يتم   

ا في حالة استمرار الُمشاركة ألكثر من فترة  وتنتهي خالل الفترة المالية بعد التصفية، أمَّ

أو  التام عليها  بالتحاسب  البنك في األرباح عند تحققها  ه يتم تسجيل نصيب  مالية، فإنَّ

على أي جزء منها بين البنك والشريك في الفترة المالية التي حدثت بها وذلك في حدود 

ا نصيبه في الخسائر لفترة مالية فيتم إثباتها في دفاتره في تلك  األرباح التي ُتوزع، أمَّ

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 ذمما عليه.

النقدية  بالقيمة  أو  بالتكلفة  التمويل  موجودات  تسجيل  المالية  الفترة  نهاية  في  يتم   

الُمتوقع تحقيقها أيهما أقل وُيثبت الفرق كُمخصص تدني تمويالت.

 يتم تعليق إيرادات البيوع الُمؤجلة غير العاملة الممنوحة للعمالء وفقًا لتعليمات البنك المركزي.

الُمطلقة  الُممولة من حسابات االستثمار  الُمؤجلة والتمويالت  البيوع   يتم شطب ذمم 

ُمواجهة  لتحصيلها بقيدها على حساب صندوق  الُمتخذة  اإلجراءات  في حال عدم جدوى 

مخاطر االستثمار )باستثناء ما يتم منحه/ تمويله ومن ثم شطبه من ذمم البيوع الُمؤجلة 

أرباح  حساب  على   / الدخل  قائمة  في  قيده  يتم  حيث  السنة  نفس  في  والتمويالت 

االستثمار( وُيضاف المحصل من الذمم/ التمويالت التي تم شطبها سابقًا إلى حساب 

صندوق ُمواجهة مخاطر االستثمار )باستثناء ما تم قيده في قائمة الدخل / على حساب 

ا بخصوص ذمم البيوع الُمؤجلة والتمويالت الُممولة من أموال البنك  أرباح االستثمار(، أمَّ

الذاتية والُمعّد 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 وُيضاف المحصل من الذمم/ التمويالت السابق شطبها إلى اإليرادات. 

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.

على  االقتناء  مصاريف  )تقيد  الشراء  عند  العادلة  بالقيمة  الموجودات  هذه  إثبات  يتم   

التغير  العادلة، ويظهر  بالقيمة  تقييمها الحقًا  الشراء( ويعاد  الموحدة عند  الدخل  قائمة 
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في القيمة العادلة في قائمة الدخل 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. يتم 

أخذ األرباح الموزعة أو المتحققة في قائمة الدخل الموحدة. 

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية- ذاتي:-

 تمثل هذه الموجودات اإلستثمارات في أدوات الملكية والممولة من أموال البنك الذاتية 

وذلك بغرض االحتفاظ بها على المدى الطويل.

االقتناء،  إليها مصاريف  العادلة مضافًا  بالقيمة  الشراء  عند  الموجودات  إثبات هذه  يتم   

ويعاد تقييمها الحقًا بالقيمة العادلة، ويظهر التغير في القيمة العادلة ضمن بند احتياطي 

القيمة العادلة ضمن حسابات حقوق الملكية.

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

في األرباح المدورة وفقًا لتعليمات البنك المركزي األردني.

 في حال حصول تدني في قيمة هذه الموجودات فيتم تسجيل األرباح أو الخسائر الناتجة 

عن ذلك في قائمة الدخل الموحدة.

 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، 

أي  ويتم تسجيل  مالية  نهاية كل فترة  الموجودات في  لهذه  التدني  اختبار  اجراء  ويتم 

تدني في قيمتها في قائمة الدخل الموحدة، وال يمكن استرجاع خسارة التدني لهذه 

الموجودات في الفترات الالحقة.

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار المشترك.

 تمثل هذه الموجودات اإلستثمارات في أدوات الملكية والممولة من حسابات اإلستثمار 

المشترك وذلك بغرض االحتفاظ بها على المدى الطويل. 

االقتناء،  إليها مصاريف  العادلة مضافًا  بالقيمة  الشراء  عند  الموجودات  إثبات هذه  يتم   

ويعاد تقييمها الحقًا بالقيمة العادلة، ويظهر التغير في القيمة العادلة ضمن بند احتياطي 

القيمة العادلة ضمن حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار المشترك.

أو جزء منها أو حصول تدني في قيمتها فيتم تسجيل  الموجودات   في حال بيع هذه 

األرباح أو الخسائر الناتجة عن ذلك في قائمة الدخل الموحدة بما في ذلك المبالغ المقيدة 

سابقًا في حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار المشترك.
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 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 اإلستثمار المشترك.

 يتم تسجيل األرباح المتأتية من هذه الموجودات المالية في تاريخ اإلعالن عن توزيعها في 

قائمة الدخل الموحدة.

 يتم تسجيل األرباح والخسائر الناتجة عن فروقات تحويل العملة األجنبية لهذه الموجودات 

في بند احتياطي القيمة العادلة.

 تظهر الموجودات المالية التي ال يمكن تحديد قيمتها العادلة بشكل يعتمد عليه بالتكلفة، 

أي  ويتم تسجيل  مالية  نهاية كل فترة  الموجودات في  لهذه  التدني  اختبار  اجراء  ويتم 

تدني في قيمتها في قائمة الدخل الموحدة، وال يمكن استرجاع خسارة التدني لهذه 

الموجودات في الفترات الالحقة.

استثمارات في شركات حليفة:-

 الشركات الحليفة هي تلك الشركات التي يمارس البنك فيها تأثيرًا فعااًل على القرارات 

البنك  يملك  والتي  عليها  البنك  يسيطر  والتشغيلية وال  المالية  بالسياسات  المتعلقة 

نسبة تتراوح بين 20٪ إلى 50٪ من حقوق التصويت.

 تظهر االستثمارات في الشركات الحليفة بموجب طريقة حقوق الملكية.

للبنك كمنشأة مستقلة يتم إظهار االستثمارات   في حال إعداد قوائم مالية منفصلة 

في الشركات الحليفة بالقيمة العادلة.

اإلجارة واإلجارة الُمنتهية بالتمليك:

اإلجارة هي تمليك منفعة بعوض وتقسم إلى:

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

الموجودات  المستأجر  بتملك  تنتهي  التي  اإلجارة  وهي  بالتمليك:  المنتهية  اإلجارة   

المؤجرة وتأخذ عدة صور حسبما ورد في معيار االجارة واالجارة المنتهية بالتمليك الصادر 

عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية واإلسالمية.

 ُتقاس الموجودات الُمقتناة بغرض اإلجارة عند اقتنائها بالتكلفة التاريخية شاملة النفقات 

لسياسة  وفقًا  الُمؤجرة  الموجودات  وُتستهلك  لالستعمال.  صالحة  لجعلها  الُمباشرة 

االستهالك الُمتبعة في البنك.

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

استردادها  ُيمكن  التي  القيمة  إلى  قيمتها  تخفيض  يتم  ه  فإنَّ الدفترية  قيمتها  صافي 

وُتسجل قيمة التدني في قائمة الدخل الموحدة.

 ُتوزع إيرادات اإلجارة بما يتناسب مع الفترات المالية التي يشملها عقد اإلجارة.

 يتم قيد مصروفات صيانة الموجودات الُمؤجرة في الفترة المالية التي تحدث فيها.
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االستثمارات 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.

 يتم تسجيل االستثمارات في العقارات المقتناه بغرض توقع الزيادة في قيمتها بالتكلفة 

مضافَا إليها مصروفات االقتناء عند الشراء، ويعاد تقييمها الحقًا بالقيمة العادلة ويظهر 

التغير في القيمة العادلة ضمن بند احتياطي القيمة العادلة ضمن حقوق أصحاب حسابات 

االستثمار المطلقة وضمن حسابات حقوق الملكية حال كون هذه الموجودات ممولة من 

أموال البنك الذاتية.

 يتم تسجيل الخسائر غير المحققة الناتجة عن تقييم االستثمارات في العقارات المقتناة 

بغرض توقع الزيادة في قيمتها في بند احتياطي القيمة العادلة، وذلك الى الحد الذي 

هذا  رصيد  المحققة  غير  الخسائر  تجاوزت  حال  وفي  االحتياطي،  ذلك  رصيد  به  يسمح 

االحتياطي يتم اثبات ما زاد عن رصيد االحتياطي في قائمة الدخل الموحدة  تحت بند 

أرباح )خسائر( غير محققة من تقييم استثمارات في عقارات مقتناة بغرض توقع الزيادة 

في قيمتها.

 في حال وجود خسائر غير محققة تم اثباتها في فترة مالية سابقة وحدثت أرباح تقييم )غير 

متحققة( في فترة مالية الحقة فإن هذه األرباح يتم تسجيلها في قائمة الدخل الموحدة 

السابقة  الفترات  تسجيلها في  تم  التي  المحققة  غير  الخسائر  يساوي  الذي  الحد  إلى 

في قائمة الدخل الموحدة وأي فائض في هذه األرباح يتم اضافته الى احتياطي القيمة 

العادلة. 

 يتم قياس األرباح )الخسائر( المحققة من عملية بيع أي من االستثمارات في العقارات 

المقتناه بغرض توقع الزيادة في قيمتها على اساس الفرق بين القيمة الدفترية وصافي 

االستثمار  الى حصة هذا  باالضافة  الناتج  اثبات  ويتم  البيع  عملية  المتحصل من  المبلغ 

السابقة في احتياطي القيمة العادلة – إن وجد – في قائمة الدخل الموحدة.

 يتم تسجيل االستثمارات في العقارات المقتناة بغرض الحصول على ايراد دوري بالتكلفة 

لسياسة  وفقًا  العقارات  وتستهلك هذه  باقتنائها،  متعلقة  أية مصروفات  إليها  مضافًا 

االستهالك المتبعة في البنك، وعندما يقل المبلغ الممكن استرداده في أي من هذه 

العقارات عن صافي قيمتها الدفترية فإنه يتم تخفيض قيمتها الى القيمة التي يمكن 

استردادها وتسجل قيمة التدني في قائمة الدخل الموحدة.

صندوق ُمواجهة مخاطر االستثمار الُمشترك:-

 يقتطع البنك ما ال يقل عن )10٪( من صافي أرباح االستثمار الُمشترك الُمتحققة على 

ُمختلف العمليات الجارية خالل الفترة، وتزداد النسبة بناء على تعليمات من البنك المركزي 

لة بعد زيادتها في السنة المالية الالحقة للسنة التي تقرر  ويسري مفعول النسبة الُمعدَّ

فيها هذا التعديل.
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  يؤول رصيد صندوق  مواجهة مخاطر االستثمار الُمشترك إلى صندوق الزكاة وذلك بعد 

األمر  إطفائها،  أو  لتغطيتها  الصندوق  التي أسس  والخسائر  المصروفات  جميع  تغطية 

الُمقتطعة  المبالغ  أي حق في  البنك  للُمستثمرين في  ليس  ه  أنَّ منه،  الذي يستخلص 

مبالغ  هي  وإنما  االستثمار،  مخاطر  ُمواجهة  صندوق  في  الُمتجمعة  الُمقررة  بالنسبة 

ُمخصصة لتغطية الخسائر التي تتعرض لها عمليات االستثمار الُمشترك.

 إذا حصلت خسائر في بعض عمليات االستثمار الُمشترك التي بدأت وتمت في سنة 

الُمشترك  االستثمار  عمليات  حققتها  التي  األرباح  من  الخسائر  هذه  فُتغطى  ُمعينة، 

اأُلخرى التي بدأت وتمت في السنة ذاتها وإذا كانت الخسائر أكثر من األرباح في السنة 

ذاتها، فُتغطى من صندوق ُمواجهة مخاطر االستثمار.

ن في النتيجة  ا إذا بدأت عمليات استثمار ُمشترك واستمرت في سنوات سابقة، وتبيَّ  أمَّ

وفي سنة ُمعينة أنَّ تلك العمليات االستثمارية كانت من حيث النتيجة عمليات خاسرة، 

فُتغطى خسارتها من صندوق ُمواجهة مخاطر االستثمار.

القيمة العادلة للموجودات المالية:-

 إنَّ أسعار اإلغالق )شراء الموجودات / بيع المطلوبات( في تاريخ القوائم المالية الموحدة 

في أسواق 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 قائمة 

في  تدني  على  تدل  مؤشرات  هنالك  كانت  إذا  فيما  لتحديد  الموحدة  المالي  المركز 

قيمتها إفراديًا أو على شكل مجموعة، وفي حالة وجود مثل هذه المؤشرات فإنه يتم 

تقدير القيمة القابلة لالسترداد من أجل تحديد خسارة التدني.

القيمة العادلة للموجودات غير المالية التي تظهر بالقيمة العادلة:-

أسواق نشطة  توفر  )حال  الموحدة  المالية  القوائم  تاريخ  السوقية في  األسعار  ُتمثل   

حال عدم  العادلة. وفي  بالقيمة  التي تظهر  المالية  غير  للموجودات  الموجودات(  لهذه 

توفر مثل هذه األسواق فيتم تقييمها في تاريخ القوائم المالية الموحدة من خالل أخذ 

الُمتوسط الحسابي لتقييمات )3( بيوت خبرة ُمرخصة وُمعتمدة.
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االستهالك:-

أ - استهالك الموجودات الُمتاحة لالستثمار:-

يتم استهالك الموجودات الُمتاحة لالستثمار وفقًا للسياسة التي ينتهجها البنك في 

اإلنتاجي  لعمرها  وفقا  الموجودات  هذه  استهالك  ويتم  الموجودات،  هذه  استثمار 

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 باستخدام 

النسب السنوية التالية:-
%البيان
2٪مباني

5ر2٪ - 15٪ُمعدات وأجهزة وأثاث
15٪وسائط نقل

25٪أجهزة الحاسب اآللي

كانت  فإذا  سنة،  كل  نهاية  في  والمعدات  للممتلكات  اإلنتاجي  العمر  ُمراجعة  تتم 

التغّير في  يتم تسجيل  ة سابقًا  الُمعدَّ التقديرات  تختلف عن  اإلنتاجي  العمر  توقعات 

التقدير للسنوات الالحقة باعتباره تغّير في التقديرات. 

قيمتها  صافي  عن  والمعدات  الممتلكات  من  استرداده  الُممكن  المبلغ  يقل  عندما 

قيمة  وُتسجل  استردادها  الُممكن  القيمة  إلى  قيمتها  تخفيض  يتم  ه  فإنَّ الدفترية 

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 

ا الموجودات غير الملموسة  هذا العمر ويتم قيد اإلطفاء في قائمة الدخل الموحدة. أمَّ

التي عمرها الزمني غير ُمحدد فيتم ُمراجعة التدني في قيمتها في تاريخ القوائم المالية 

الموحدة ويتم تسجيل أي تدني في قيمتها في قائمة الدخل الموحدة.

البنك ويتم تسجيلها في  أعمال  الناتجة عن  الملموسة  الموجودات غير   ال يتم رسملة 

قائمة الدخل الموحدة في نفس السنة.

  يتم ُمراجعة أية ُمؤشرات على تدني قيمة الموجودات غير الملموسة في تاريخ القوائم 

ة تعديالت  المالية الموحدة. كذلك يتم ُمراجعة العمر الزمني لتلك الموجودات ويتم إجراء أيَّ

على الفترات الالحقة.
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فيما يلي السياسة الُمحاسبية لكل بند من الموجودات غير الملموسة لدى البنك:-

    %       البيــان   

25٪برامج حاسوب

الموجودات التي آلت ملكيتها للبنك وفاًء لديون ُمستحقة:-

  تظهر الموجودات التي آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون مستحقة بقائمة المركز المالي 

الموحدة ضمن االستثمارات في العقارات وذلك بالقيمة العادلة.

الُمخصصات:-

المركز  قائمة  تاريخ  في  التزامات  البنك  على  يكون  عندما  بالُمخصصات  االعتراف  يتم    

المالي الموحدة ناشئة عن أحداث سابقة وأنَّ تسديد االلتزامات ُمحتمل وُيمكن قياس 

قيمتها بشكل يعتمد عليه.

1- ُمخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين

البنك  العمل وتعليمات  الخدمة وفق أحكام قانون  يتم احتساب مخصص تعويض نهاية 

الداخلية. 

2- مخصص إجازات الموظفين

تحويل  ويتم  الداخلية  البنك  لتعليمات  وفقًا  الموظفين  إجازات  مخصص  احتساب  يتم 

المبالغ لهذا المخصص طبقًا لمبدأ االستحقاق.

ضريبة الدخل:-

  تمثل مصروفات الضرائب مبالغ الضرائب المستحقة والضرائب المؤجلة.

الخاضعة للضريبة، وتختلف  الُمستحقة على أساس األرباح    ُتحسب مصروفات الضرائب 

األرباح  ألنَّ  الموحدة  المالية  القوائم  في  الُمعلنة  األرباح  عن  للضريبة  الخاضعة  األرباح 

الُمعلنة تشمل إيرادات غير خاضعة 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.

 )28( المؤقت رقم  الدخل  لقانون ضريبة  الدخل وفقًا  بأخذ مخصص لضريبة  البنك    قام 

لسنة 2009، ومعيار المحاسبة الدولي رقم )12( الذي يقضي االعتراف بالضرائب المؤجلة 

العادلة، ونتيجة لذلك قد يترتب على  الزمنية الحتياطي القيمة  الفروقات  والناجمة عن 

البنك مطلوبات ضريبية مؤجلة.

  إن الضرائب المؤجلة هي الضرائب المتوقع دفعها او استردادها نتيجة الفروقات الزمنية 

المؤقتة بين قيمة الموجودات او المطلوبات في القوائم المالية الموحدة والقيمة التي 

باستخدام  المؤجلة  الضرائب  احتساب  يتم  الضريبي على اساسها.   الربح  احتساب  يتم 
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طريقة االلتزام بقائمة المركز المالي  وتحتسب الضرائب المؤجلة وفقًا للنسب الضريبية 

الضريبية  الموجودات  تحقيق  او  الضريبي  االلتزام  تسوية  عند  تطبيقها  يتوقع  التي 

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.

رأس المال:-

تكاليف اصدار أو شراء أسهم البنك:

  يتم قيد أي تكاليف ناتجة عن اصدار أو شراء أسهم البنك على األرباح المدورة )بالصافي 

التكاليف إن وجد(. واذا لم تستكمل عملية اإلصدار أو الشراء  بعد األثر الضريبي لهذه 

فيتم قيد هذه التكاليف كمصروفات في قائمة الدخل الموحدة. 

حسابات ُمدارة لصالح العمالء:-

  ُتمثل الحسابات التي ُيديرها البنك نيابة عن العمالء وال ُتعتبر من موجودات البنك، ويتم 

إظهار رسوم وعموالت إدارة تلك الحسابات في قائمة الدخل الموحدة.

التقاص:-

  يتم إجراء تقاص بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية وإظهار المبلغ الصافي في 

قائمة المركز المالي الموحدة فقط عندما تتوفر الحقوق القانونية الُملزمة وكذلك عندما 

يتم تسويتها على أساس التقاص أو يكون تحقق الموجودات وتسوية المطلوبات في 

نفس الوقت.

تحقق اإليرادات واالعتراف بالمصروفات:-

  يتم تحقق اإليرادات واالعتراف بالمصروفات على أساس االستحقاق باستثناء إيرادات 

البيوع الُمؤجلة والتمويالت غير العاملة التي ال يتم االعتراف بها كإيرادات ويتم تسجيلها 

في حساب اإليرادات 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(.
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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.

الدخل  قائمة  في  األجنبية  العمالت  تحويل  عن  الناتجة  والخسائر  األرباح  تسجيل  يتم    

الموحدة.

غير  األجنبية  بالعمالت  والمطلوبات  الموجودات  لبنود  التحويل  فروقات  تسجيل  يتم    

النقدية )مثل األسهم( ضمن احتياطي القيمة العادلة.

النقد وما في حكمه:-

 هو النقد واألرصدة النقدية التي تستحق خالل مدة ثالثة أشهر، وتتضمن: النقد واألرصدة 

البنوك  المصرفية، وتنزل ودائع  البنوك والمؤسسات  بنوك مركزية واألرصدة لدى  لدى 

دة السحب. والمؤسسات المصرفية التي تستحق خالل مدة ثالثة أشهر واألرصدة الُمقيَّ

)3( استخدام التقديرات
  إن إعداد القوائم المالية الموحدة وتطبيق السياسات المحاسبية يتطلب من إدارة البنك 

المالية واإلفصاح  الموجودات والمطلوبات  بتقديرات واجتهادات تؤثر في مبالغ  القيام 

اإليرادات  في  تؤثر  واالجتهادات  التقديرات  هذه  أن  كما  المحتملة،  االلتزامات  عن 

والمصاريف والمخصصات، وكذلك التغيرات في القيمة العادلة التي تظهر ضمن كل من 

حقوق الملكية وحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة. وبشكل خاص يتطلب من 

المستقبلية  النقدية  التدفقات  مبالغ  لتقدير  واجتهادات هامه  أحكام  إصدار  البنك  إدارة 

لها  متعددة  وعوامل  فرضيات  على  بالضرورة  مبنية  المذكورة  التقديرات  إن  وأوقاتها. 

التقديرات  الفعلية قد تختلف عن  النتائج  التيقن وان  التقدير وعدم  درجات متفاوتة من 

وذلك نتيجة التغيرات الناجمة عن أوضاع وظروف تلك التقديرات في المستقبل.

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

  مخصص تدني ذمم البيوع والتمويالت: يقوم البنك باقتطاع ما نسبته 15٪ من صافي 

إيرادات حسابات االستثمار المشترك ويتم تحويلها لصندوق مواجهة مخاطر االستثمار 

وفقا لنص المادة )55( من قانون البنوك، ومن ثم تتم مقارنتها بالمخصص الخاص لهذه 

الذمم والتمويالت ضمن األسس الموضوعة من قبل البنك المركزي األردني.
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  مخصص ضريبة الدخل: يتم تحميل السنة المالية بما يخصها من نفقة ضريبة الدخل وفقا 

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 وفقا للجهة الممولة لتلك االستثمارات.

)4( نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

31 كانون األول 31 كانون األول 
20112010
دينـــاردينـــار

711ر160ر37744ر026ر50نقد في الخزينة
ارصدة لدى البنك المركزي األردني:

759ر594ر171790ر296ر990حسابات جارية
205ر311ر522153ر687ر175االحتياطي النقدي االلزامي

964ر905ر693943ر983ر165ر1مجموع أرصدة لدى البنك المركزي األردني
675ر066ر070988ر010ر216ر1المجموع

وفقًا الحكام الشريعة اإلسالمية السمحة والنظام االساسي وعقد التأسيس فان البنك ال يتقاضى أي 
فوائد على االرصدة والحسابات الجارية لدى البنك المركزي األردني.

 31 و   2011 األول  كانون   31 في  كما  دينار  083ر060ر17  و  دينار  429ر912ر4  مبلغ  تنزيل  إضافة/  تم 
وحسابات  المقيدة  اإلستثمار  لحسابات  نقدية  ارصدة  يمثل  والذي  التوالي  على   2010 كانون األول 

سندات المقارضة التي لم يتم إستثمارها بعد.
ال يوجد أي مبالغ تستحق خالل فترة تزيد عن ثالثة شهور كما في 31 كانون األول 2011 و 31 كانون 

األول 2010.
ال يوجد أي مبالغ مقيدة السحب باستثناء اإلحتياطي النقدي اإللزامي كما في 31 كانون األول 2011 و 

31 كانون األول 2010

)5( أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية 
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

بنوك ومؤسسات مصرفيه 
محلية

بنوك ومؤسسات مصرفيه 
المجموعخارجيه

31 كانون 
األول

31 كانون 
األول 

31 كانون 
األول

31 كانون 
األول 

31 كانون 
األول

31 كانون 
األول 

201120102011201020112010

دينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــار

463ر832ر62459ر576ر51759ر529ر76246ر234ر94650ر302ر86213ر341ر9حسابات جارية وتحت الطلب )أمانة(

خالل  تستحق  مقايضة  عمليات 
817ر011ر81738ر196ر81713ر143ر8171ر143ر0001ر868ر00036ر053ر12فترة 3 أشهر أو أقل

تستحق  إستثمار مطلقة  حسابات 
350ر884ر85029ر746ر35038ر884ر85029ر746ر38--خالل 3 اشهر أواقل

630ر728ر291127ر520ر684111ر557ر42977ر125ر94690ر170ر86250ر394ر21المجموع
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البنك  فإن  التأسيس  وعقد  األساسي  والنظام  السمحة  االسالمية  الشريعة  ألحكام  وفقًا 

المصرفية  والمؤسسات  البنوك  لدى  الجارية  والحسابات  األرصدة  على  أي فوائد  يتقاضى  ال 

المحلية والخارجية.

البنوك والمؤسسات المصرفية المحلية والخارجية كما  ال يوجد أي مبالغ مقيدة السحب لدى 

في 31 كانون األول 2011 و31 كانون األول 2010.

)6( حسابات استثمار لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

بنوك ومؤسسات مصرفيه خارجيه
31 كانون األول 31 كانون األول

20112010
دينـــاردينـــار

900ر742ر1005ر310ر6حسابات تستحق خالل )3-6( أشهر
000ر836ر2-حسابات تستحق من )9-12( شهر

900ر578ر1008ر310ر6المجموع

 31 كما في  الخارجية  المصرفية  والمؤسسات  البنوك  لدى  السحب  مبالغ مقيدة  أي  يوجد  ال 

كانون األول 2011 و 31 كانون األول 2010.

)7( موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل- ذاتي

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

31 كانون األول 31 كانون األول

20112010

دينــــاردينــــار

)معّدل إيضاح 2(

  موجودات مالية غير متوفر لها اسعار سوقية:

032ر827ر2-أسهم شركات

ان رصيد الموجودات المالية أعاله كما في 31 كانون األول 2010 قبل التعديل كان من ضمن 

الموجودات المالية المتاحة للبيع )إيضاح 2(.
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)8(   ذمم البيوع المؤجلة والذمم األخرى - بالصافي
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

المجموعالذاتيةالمشتركة

31 كانون األول 31 كانون األول31 كانون األول 31 كانون األول31 كانون األول 31 كانون األول

201120102011201020112010

دينــــــاردينــــــاردينــــــاردينــــــاردينــــــاردينــــــار

  األفراد )التجزئة(: 

572ر211ر240395ر539ر430--572ر211ر240395ر539ر430المرابحة لآلمر بالشراء 

339ر499ر1832ر776ر2--339ر499ر1832ر776ر2البيع اآلجل 

428ر347ر1974ر171ر4287ر347ر1974ر171ر7--ذمم عمالء

536ر272ر285260ر503ر287--536ر272ر285260ر503ر287التمويالت العقارية 

الشركات الكبرى: 

166ر347ر74549ر502ر55--166ر347ر74549ر502ر55المرابحات الدولية 

------المرابحة

606ر752ر378282ر038ر315--606ر752ر378282ر038ر315المرابحه لآلمر بالشراء

-مؤسسات صغيرة و متوسطة:

577ر448ر221136ر065ر146--577ر448ر221136ر065ر146المرابحة لآلمر بالشراء 

045ر648578ر651--045ر648578ر651ذمم عمالء

485ر485ر80772ر897ر60323ر913ر8471ر882373ر571ر96070ر523ر23الحكومة و القطاع العام 

754ر942ر203ر7041ر145ر269ر0311ر261ر0446ر545ر7237ر681ر197ر6601ر600ر261ر1المجموع

)873ر180ر125  ()803ر442ر127  (--)873ر180ر125()803ر442ر127  (ينزل: اإليرادات المؤجله *

)757ر236ر6()247ر303ر10(--)757ر236ر6()247ر303ر10(ينزل: اإليرادات المعلقة **

)571ر186ر33()261ر403ر50()000ر500()000ر630()571ر686ر32()261ر773ر49(ينزل: مخصص التدني 

المؤجلة  البيوع  ذمم  صافي 
553ر338ر039ر3931ر996ر080ر0311ر761ر0445ر915ر5226ر577ر033ر3491ر081ر074ر1والذمم األخرى

* تتضمن اإليرادات المؤجلة كاًل من إيرادات المرابحة لآلمر بالشراء وإيرادات البيع اآلجل المؤجلة.
** تتضمن اإليرادات المعلقة كاًل من إيرادات المرابحة لآلمر بالشراء وإيرادات البيع اآلجل المعلقة.

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

31 كانون األول 2011
التمويالت األفراد

الشركات العقارية 
الكبرى

الشركات 
الصغيرة 

والمتوسطة 

الحكومة 
اإلجماليوالقطاع العام

دينـــاردينـــاردينــــاردينـــاردينــــاردينــــار

000ر500----000ر500الرصيد في بداية السنة 

السنة  خالل  المقتطع  )الفائض( 
000ر130----000ر130من اإليرادات

المستخدم من المخصص خالل السنة

------الذمم والتمويالت المشطوبة

000ر630----000ر630الرصيد في نهاية السنة
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31 كانون األول 2010
التمويالت األفراد

الشركات العقارية 
الكبرى

الشركات 
الصغيرة 

والمتوسطة 

الحكومة 
اإلجماليوالقطاع العام

دينـــاردينـــاردينــــاردينـــاردينــــاردينــــار

000ر500----000ر500الرصيد في بداية السنة 

السنة  خالل  المقتطع  )الفائض( 
------من اإليرادات

خالل  المخصص  من  المستخدم 
------السنة

------الذمم والتمويالت المشطوبة

000ر500----000ر500الرصيد في نهاية السنة

ال يوجد مخصصات انتفت الحاجة إليها نتيجة تسويات أو تسديد ديون وحولت ازاء ذمم وتمويالت 

وإجارة أخرى كما في 31 كانون األول 2011 و 31 كانون األول 2010.

- كانت الحركه الحاصلة على ذمم البيع اآلجل كما في 31 كانون األول 2011 كما يلي:-
اإليرادات المؤجلةذمم البيع اآلجل

دينـــاردينـــار
843ر339157ر499ر2رصيد بداية السنة

810ر865796ر162ر1اإلضافات
)434ر98()021ر886(االستبعادات

219ر183856ر776ر2رصيد نهاية السنة

فيما يلي الحركة على اإليرادات المعلقة:-
المشتركة

31 كانون األول 2011

التمويالت أفراد
العقارية

الشركات 
الكبرى

الشركات 
الصغيرة 

والمتوسطة
المجموع  

دينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــار
757ر236ر1466ر141ر6941ر220897ر218ر6971ر979ر2الرصيد في بداية السنة

672ر436ر0956ر246ر3561ر729ر1861ر035992ر469ر2يضاف: اإليرادات المعلقة خالل السنة

المحولة  المعلقة  اإليرادات  ينزل: 
)182ر370ر2()981ر267()941ر158()691ر615()569ر327ر1(لإليرادات

247ر303ر26010ر119ر1092ر468ر7152ر594ر1631ر121ر4الرصيد في نهاية السنة 
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المشتركة
31 كانون األول 2010

التمويالت أفراد
العقارية

الشركات 
الكبرى

الشركات 
الصغيرة 

والمتوسطة
المجموع  

دينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــار
242ر346ر9484ر125775ر802420ر023ر3671ر126ر2الرصيد في بداية السنة

539ر446ر9804ر306807ر546717ر707854ر066ر2يضاف: اإليرادات المعلقة خالل السنة

المحولة  المعلقة  اإليرادات  ينزل: 
)024ر556ر2()782ر442()737ر239()128ر660()377ر213ر1(لإليرادات

757ر236ر1466ر141ر6941ر220897ر218ر6971ر979ر2الرصيد في نهاية  السنة 

)9( موجودات إجارة منتهية بالتمليك- بالصافي
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:-

المشتركة
31 كانون األول 2011

االستهالك التكلفة
صافي القيمةالمتراكم

دينـــاردينــــاردينــــار
648ر921ر222)564ر562ر62(212ر484ر285موجودات إجارة منتهية بالتمليك/ عقارات

المشتركة
31 كانون األول 2010

االستهالك التكلفة
صافي القيمةالمتراكم

دينـــاردينــــاردينــــار
668ر539ر168)873ر005ر44(541ر545ر212موجودات إجارة منتهية بالتمليك/ عقارات

  بلغت أقساط اإلجارة المستحقة غير المدفوعة 016ر658ر1 دينار كما في 31 كانون األول 

2011 مقابل 215ر230ر1 دينار كما في 31 كانون األول 2010.

  بلغت أقساط اإلجارة غير العاملة 487ر829ر12 دينار كما في 31 كانون األول 2011 مقابل 

542ر533ر8 دينار كما في 31 كانون األول 2010.

)10( التمويالت - بالصافي
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

المجموعالذاتيةالمشتركة
31 كانون 

األول
31 كانون 

األول 
31 كانون 

األول
31 كانون 

األول 
31 كانون 

األول
31 كانون 

األول 
201120102011201020112010
دينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــار

      األفراد )التجزئة(:
784ر927ر21715ر219ر26618ر194676ر518841ر251ر02315ر378ر17مشاركة متناقصة

)734ر202()775ر228(--)734ر202()775ر228(ينزل: مخصص التدني
050ر725ر44215ر990ر26617ر194676ر784841ر048ر24815ر149ر17صافي التمويالت



121

العاملة  غير  الحسنة  والقروض  والتمويالت  األخرى  والذمم  المؤجلة  البيوع  ذمم  بلغت    

864ر032ر94 دينار كما في 31 كانون األول 2011 أي ما نسبته 24ر7٪ من رصيد ذمم البيوع 

المؤجلة والذمم األخرى والتمويالت والقروض الحسنة مقابل 103ر305ر69 دينار كما في 

31 كانون األول 2010 أي ما نسبته 63ر5٪  من الرصيد المستغل في نهاية السنة السابقة.

  بلغت ذمم البيوع المؤجلة والذمم األخرى والتمويالت والقروض الحسنة غير العاملة بعد 

كانــون األول 2011 أي ما نسبتــه  المعلقة 617ر729ر83 دينار كما في 31  اإليرادات  تنزيل 

45ر6 ٪ من رصيد ذمم البيوع المؤجلة والذمم األخرى والتمويالت والقروض الحسنة بعد 

ما  اي   2010 كانون األول   31 كما في  دينار  346ر068ر63  مقابل  المعلقة   اإليرادات  تنزيل 

نسبته 13ر5٪ من الرصيد المستغل في نهاية السنة السابقة.

  بلغت ذمم البيوع المؤجلة والذمم األخرى والتمويالت الممنوحة للحكومة األردنية وبكفالتها 

807ر897ر23 دينار كما في 31 كانون األول 2011 أي ما نسبته 86ر1٪ من رصيد ذمم البيوع 

المؤجلة والذمم األخرى والتمويالت مقابل 485ر485ر72 دينار كما في 31 كانون األول 2010 

اي ما نسبته 94ر5٪ من الرصيد المستغل في نهاية  السنة السابقة.

)11(  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية – ذاتي
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

31 كانون األول 31 كانون األول
20112010
دينـــاردينـــار

موجودات مالية متوفر لها اسعار سوقية:
011ر480ر6261ر700ر1أسهم شركات

011ر480ر6261ر700ر1مجموع موجودات مالية متوفر لها أسعار سوقية
موجودات مالية غير متوفر لها اسعار سوقية:

289ر143ر4721ر862أسهم شركات
000ر500ر0002ر500ر2سندات مقارضة 

289ر643ر4723ر362ر3مجموع موجودات مالية غير متوفر لها اسعار سوقية 
300ر123ر0985ر063ر5مجموع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية - ذاتي 

قيمتها  تحديد  امكانية  عدم  بسبب  بالتكلفة  تظهر  التي  المالية  الموجودات  مجموع  بلغ    

العادلة كما في 31 كانون األول 2011 مبلغ 000ر500ر2 دينار مقابل 000ر500ر2 دينار كما 

في 31 كانون األول 2010.

  ان رصيد الموجودات المالية أعاله كما في 31 كانون األول 2010 قبل التعديل كان من ضمن 

الموجودات المالية المتاحة للبيع )إيضاح 2(.
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)12(  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل  حقوق اصحاب حسابات اإلستثمار المشترك
إن تفاصيل هذا البند هي كمايلي: 

31 كانون األول  31 كانون األول
20112010
دينـــاردينـــار

موجودات مالية متوفر لها اسعار سوقية:
126ر611ر26837ر671ر34أسهم شركات

126ر611ر26837ر671ر34مجموع موجودات مالية متوفر لها أسعار سوقية
موجودات مالية غير متوفر لها اسعار سوقية:

620ر586ر6201ر086ر2أسهم شركات
000ر254ر3414ر013ر4محفظة البنوك االسالمية

500ر317ر0005ر926ر9صكوك اسالمية  
049ر463ر2-المشاركة في الصناديق اإلستثمارية  

500ر218ر50062ر718ر45سندات مقارضة 
669ر839ر46175ر744ر61مجموع موجودات مالية غير متوفر لها اسعار سوقية 

اصحاب  حقوق  خالل  من  العادلة  بالقيمة  مالية  موجودات  مجموع 
795ر450ر729113ر415ر96حسابات اإلستثمار المشترك

قيمتها  تحديد  امكانية  عدم  بسبب  بالتكلفة  تظهر  التي  المالية  الموجودات  مجموع  بلغ    

العادلة كما في 31 كانون األول 2011 مبلغ 461ر744ر61 دينار مقابل 669ر839ر75 دينار كما 

في 31 كانون األول 2010.

  ان رصيد الموجودات المالية أعاله كما في 31 كانون األول 2010 قبل التعديل كان من ضمن 

تاريخ االستحقاق  بها حتى  المحتفظ  المالية  والموجودات  للبيع  المتاحة  المالية  الموجودات 

)إيضاح 2(.
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)14( إستثمارات في العقارات 
أ-مقتناه بغرض توقع الزيادة في قيمتها:

ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
المشتركـــة

31 كانون األول 312010 كانون األول 2011
دينــــاردينــــار

700ر260ر12859ر328ر62إستثمارات في عقارات
700ر260ر12859ر328ر62صافي الموجودات

  تظهر اإلستثمارات في العقارات بالقيمة العادلة، علما بان القيمة الدفترية )التكلفة( لها 

012ر699ر53 دينار كما فـي 31 كانون األول 2011 مقابل 242ر311ر49 دينار كما في 31 كانون 

األول 2010.

ب- مقتناة بغرض الحصول على إيراد دوري:

ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

2011
المشتركـــة

صافي القيمةاالستهالك المتراكمالتكلفة
دينـــــاردينـــــاردينـــــار

080ر297ر5)603ر593(683ر890ر5إستثمارات في عقارات
080ر297ر5)603ر593(683ر890ر5المجموع

2010
المشتركـــة

صافي القيمةاالستهالك المتراكمالتكلفة
دينـــــاردينـــــاردينـــــار

234ر488ر5)639ر398(873ر886ر5إستثمارات في عقارات
234ر488ر5)639ر398(873ر886ر5المجموع

  بلغ مجموع اإلستثمارات في العقارات كما في 31 كانون األول 2011 مبلغ 208ر625ر67 

دينار مقابل 934ر748ر64 دينار كما في 31 كانون األول 2010.

)15(  قروض حسنة - بالصافي
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

31 كانون األول 312010 كانون األول 2011
دينـــاردينـــار

128ر057ر57710ر487ر10قروض حسنة
)950ر352ر2()855ر908ر2(يطرح مخصص تدني موجودات – ذاتي *

178ر704ر7227ر578ر7صافي القروض الحسنة

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

2011

رصيد بداية 
السنة

المكون 
خالل السنة

المستخدم 
خالل السنة

المحول 
اليه  خالل 

السنة

ما تم رده 
لإليرادات

رصيد نهاية 
السنة

دينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــار

مخصص تدني
855ر908ر2---905ر950555ر352ر2  موجودات – ذاتي

855ر908ر2---905ر950555ر352ر2المجموع

البيـــان

2010

رصيد بداية 
السنة

المكون 
خالل السنة

المستخدم 
خالل السنة

المحول 
اليه  خالل 

السنة

ما تم رده 
لإليرادات

رصيد نهاية 
السنة

دينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــار

مخصص تدني
950ر352ر2)144ر117(---094ر470ر2  موجودات – ذاتي

950ر352ر2)144ر117(---094ر470ر2المجموع

)16(  ممتلكات ومعدات - بالصافي 
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

31 كانون األول 2011

معدات مبانيأراضي
اجهزة وسائط نقلوأجهزة واثاث

االجماليحاسوب

دينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــار

الكلفة 

857ر244ر80964ر621ر9557ر485ر7971ر948ر32125ر000ر97520ر187ر9الرصيد في بداية السنة

032ر570ر2926ر389459ر97662ر445ر7792ر650ر5961ر951ر1اضافات

)064ر412()678ر18()959ر130()221ر153()206ر109(-استبعادات

825ر402ر42370ر062ر3858ر417ر5521ر241ر89428ر541ر57121ر139ر11الرصيد في نهاية السنة

)586ر936ر26()130ر116ر6()422ر468()960ر646ر16()074ر705ر3(-االستهالك المتراكم

)692ر063ر3()186ر570()595ر96()265ر057ر2()646ر339(-استهالك السنة

705ر43--705ر43--استبعادات

)573ر956ر29()316ر686ر6()017ر565()520ر660ر18()720ر044ر4(-االستهالك المتراكم في نهاية السنة

252ر446ر10740ر376ر3681ر032852ر581ر1749ر497ر57117ر139ر11صافي القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات 

240ر878--240ر878--دفعات على حساب شراء ممتلكات ومعدات

126ر565ر2---126ر565ر2-مشاريع تحت التنفيذ

نهاية  في  والمعدات  الممتلكات  صافي 
618ر889ر10743ر376ر3681ر272852ر459ر30010ر062ر57120ر139ر11السنة
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31 كانون األول 2010

معدات مبانيأراضي
اجهزة وسائط نقلوأجهزة واثاث

االجماليحاسوب

دينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــار

الكلفة 

788ر275ر62854ر984ر4506ر087ر1191ر961ر58423ر306ر00717ر936ر4الرصيد في بداية السنة

534ر489ر17610ر008655ر645516ر372ر7372ر693ر9682ر251ر4اضافات

)465ر520     ()995ر17    ()503ر117 ()967ر384   (--استبعادات

857ر244ر80964ر621ر9557ر485ر7971ر948ر32125ر000ر97520ر187ر9الرصيد في نهاية السنة

)916ر278ر24()324ر204ر5()562ر464()238ر211ر15()792ر398ر3(-االستهالك المتراكم

)257ر809ر2  ()806ر911   ()357ر75 ()812ر515ر1 ()282ر306  (-استهالك السنة

587ر151-497ر09071ر80--استبعادات

)586ر936ر26()130ر116ر6()422ر468()960ر646ر16()074ر705ر3(-االستهالك المتراكم في نهاية السنة

271ر308ر67937ر505ر5331ر017ر8371ر301ر2479ر295ر97516ر187ر9صافي القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات 

271ر670922ر23-601ر898--دفعات على حساب شراء ممتلكات ومعدات

760ر293---760ر293-مشاريع تحت التنفيذ

302ر524ر34938ر529ر5331ر017ر4381ر200ر00710ر589ر97516ر187ر9صافي الممتلكات والمعدات في نهاية السنة

بلغت تكلفة الممتلكات والمعدات التي تم إهالكها بالكامل 881ر565ر13 دينار كما في 31 كانون األول 2011.

)17(  استهالكات واطفاءات
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

31 كانون األول 312010 كانون األول 2011
دينـــاردينـــار

257ر809ر6922ر063ر3استهالك الموجودات الثابتة
134ر79835ر54اطفاء الموجودات غير الملموسة

000ر50025ر47اطفاء بدل خلوات 
391ر869ر9902ر165ر3المجمـــوع

)18(   موجودات غير ملموسة
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

31 كانون األول 312010 كانون األول 2011
أنظمة حاسوب 

وبرامج
أنظمة حاسوب 

وبرامج
دينـــــاردينـــــار

742ر11571ر48رصيد بداية السنة
507ر46611ر92إضافات

)134ر35()798ر54(اإلطفاء للسنة
778ر984239ر474دفعات على حساب شراء برامج

893ر767287ر560رصيد نهاية السنة
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)19(  موجودات أخرى 
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

31 كانون األول 31 كانون األول
20112010
دينــــاردينــــار

425ر582ر9461ر608ر1إيرادات برسم القبض 
240ر94212ر9مصروفات مدفوعة مقدما  

814ر357ر9182ر942ر1حسابات مدينة مؤقتة 
656ر195568ر546قرطاسية ومطبوعات 

663ر391393ر466إيجارات مدفوعة مقدما 
497ر608421ر459طوابع البريد والواردات 

850ر229603ر573حسابات البطاقات المصرفية 
000ر00025ر25امانات صندوق ضمان التسوية 

778ر501772ر159كمبياالت مقبولة مكفولة مستحقة غير مدفوعه 
235ر235405ر728حساب جونت المركز 
285ر896503ر3أمانات ضريبة الدخل 

286ر656148ر400أخرى
729ر794ر5177ر924ر6المجموع

)20(  حسابات البنوك والمؤسسات المصرفية
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

 

31 كانون األول 312010 كانون األول 2011

المجموعخارج المملكةداخل المملكةالمجموعخارج المملكةداخل المملكة

دينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــار

378ر015ر3786ر915ر0005ر271100ر336ر2636ر230ر0086ر106حسابات جارية وتحت الطلب

523ر026ر52338ر158ر0001ر868ر52336ر211ر52313ر158ر0001ر053ر12عمليات مقايضة

901ر041ر90144ر073ر0007ر968ر79436ر547ر78619ر388ر0087ر159ر12المجموع 

)21(  حسابات العمالء الجارية وتحت الطلب )أمانة(
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

 

31 كانون األول 2011 

شركات كبرىأفراد
مؤسسات 

صغيرة 
ومتوسطة

الحكومة 
المجموعوالقطاع العام

دينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــار
022ر772ر225657ر131ر3139ر614ر59667ر705ر88847ر320ر533حسابات جارية 
حسابات تحت 

426ر401ر124-847ر229102ر35053ر245ر124الطلب

448ر173ر225782ر131ر1609ر717ر82567ر758ر23847ر566ر657المجموع 
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31 كانون األول 2010 

شركات كبرىأفراد
مؤسسات 

صغيرة 
ومتوسطة

الحكومة 
المجموعوالقطاع العام

دينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــار
878ر965ر283561ر300ر93011ر631ر00155ر305ر66487ر728ر407حسابات جارية 

204ر693ر106-742ر09137147ر645ر106حسابات تحت الطلب
082ر659ر283668ر300ر67211ر679ر37255ر305ر75587ر373ر514المجموع 

العام داخل المملكة 225ر131ر9 دينار أي ما نسبته 17ر1 ٪   بلغت ودائع الحكومة والقطاع 

األول 2011 مقابل  كانون   31 كما في  الطلب  وتحت  الجارية  العمالء  إجمالي حسابات  من 

283ر300ر11 دينار أي ما نسبته 69ر1٪ كما في 31 كانون األول 2010.

 بلغت الحسابات الجامدة 851ر422ر17 دينار كما في 31 كانون األول 2011 مقابل 572ر181ر13 

دينار كما في 31 كانون األول 2010.

 ال يوجد ودائع محجوزة )مقيدة السحب( كما في 31 كانون األول 2011 و31 كانون األول 2010.

)22(  تأمينات نقدية
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

31 كانون األول31 كانون األول
20112010
دينــــاردينــــار

196ر034ر82717ر416ر13تأمينات مقابل ذمم بيوع وتمويالت وذمم أخرى
331ر071ر61518ر839ر15تأمينات مقابل تسهيالت غير مباشرة

598ر227813ر099ر1تأمينات أخرى
125ر919ر66935ر355ر30المجموع

)23(  ذمم دائنة
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

31 كانون األول 
2011

31 كانون األول 
2010

دينـــاردينـــار
033ر640ر8301ر170ر1ذمم عمالء دائنة 

033ر640ر8301ر170ر1المجموع
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)24(  مخصصات أخرى
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

2011
رصيد بداية

السنة
المكون خالل 

السنة
المستخدم 
خالل السنة

المحول خالل 
السنة

رصيد نهاية
السنة

دينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــار
000ر000ر1---000ر000ر1مخصص تعويض نهاية الخدمة

000ر100ر2--000ر000500ر600ر1مخصص اجازات الموظفين
--)312ر286ر1(-312ر286ر1مخصص عام

000ر100ر3-)312ر286ر1(000ر312500ر886ر3المجموع

2010
رصيد بداية

 السنة
المكون 

خالل السنة
المستخدم 
خالل السنة

المحول 
خالل السنة

رصيد نهاية
 السنة

دينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــار
000ر000ر1---000ر000ر1مخصص تعويض نهاية الخدمة

000ر600ر1--000ر000100ر500ر1مخصص اجازات الموظفين
312ر286ر1---312ر286ر1مخصص عام

312ر886ر3--000ر312100ر786ر3المجموع

)25(  ضريبة دخل البنك
مخصص ضريبة دخل البنك:-

ان الحركة على مخصص ضريبة دخل البنك هي كما يلي:
31 كانون األول 312010 كانون األول 2011

دينـــاردينـــار
985ر115ر18313ر907ر13رصيد بداية السنة

)541ر809ر10()220ر564ر11(ضريبة الدخل المدفوعة
739ر600ر02911ر401ر11ضريبة الدخل المستحقة

183ر907ر99213ر743ر13رصيد نهاية السنة

تمثل ضريبة الدخل الظاهرة في قائمة الدخل الموحدة  ما يلي:-
31 كانون األول 312010 كانون األول 2011

دينـــاردينـــار
739ر600ر02911ر401ر11ضريبة الدخل المستحقة عن أرباح السنة

 تم احتساب ضريبة الدخل المستحقة للسنة المالية المنتهية في 31 كانون األول 2011 و 31 

كانون األول 2010 وفقًا لقانون ضريبة الدخل رقم 28 لسنة 2009.

 تم التوصل إلى تسوية نهائية لضريبة دخل البنك حتى نهاية العام 2009.

وجار  المعلنة،  الضرائب  وتسديد   2010 لعام  للبنك  الذاتي  التقدير  كشوفات  تقديم  تم   

تاريخ إعداد  مراجعتها من قبل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ولم يصدر تقرير نهائي حتى 

هذه القوائم المالية الموحدة.
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 تم تسوية الضرائب المستحقة على شركة سنابل الخير لإلستثمارات المالية حتى نهاية عام 2009.

حتى  العمرية  المدارس  وشركة  التجارية  الرزق  شركة  على  المستحقة  الضرائب  تسوية  تم   

الضريبة  نهاية عام 2008، وجار تسوية  العقارية حتى  السماحة  نهاية عام 2009 وعلى شركة 

المستحقة على شركة تطبيقات التقنية للمستقبل لألعوام 2006، 2007، 2008، 2009، 2010.

)26(   مطلوبات ضريبية مؤجلة
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

31 كانون 31 كانون األول 2011
األول 2010

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 

اإلستثمار المشترك

151ر165)759ر855()530ر852ر2(-)033ر403ر3(503ر550

إستثمارات في عقارات 
837ر984ر6272ر570ر7552ر568ر8-)703ر380ر1(458ر949ر9متوقع زيادة قيمتها

988ر149ر8683ر714ر2251ر716ر5-)736ر783ر4(961ر499ر10المجموع

ب. مطلوبات ضريبية 
مؤجلة ذاتية **

موجودات مالية بالقيمة 
العادلة من خالل

   حقوق الملكية - ذاتي
088ر640766ر13424ر82-)494ر471ر2(628ر553ر2

088ر640766ر13424ر82-)494ر471ر2(628ر553ر2المجموع

تشمل المطلوبات الضريبية المؤجلة - مشتركة مبلغ 868ر714ر1 دينار كما في 31 كانون األول 2011 مقابل 988ر149ر3   *
دينار كما في 31 كانون األول 2010 ناتجة عن أرباح تقييم الموجودات المالية وغير المالية التي تظهر ضمن احتياطي القيمة 

العادلة الخاص بأصحاب حسابات اإلستثمار المطلقة.
** تشمل المطلوبات الضريبية المؤجلة - ذاتية مبلغ 640ر24 دينار كما في 31 كانون األول 2011 مقابل 088ر766 دينار كما 
في 31 كانون األول 2010 ناتجة عن أرباح تقييم الموجودات المالية وغير المالية التي تظهر ضمن احتياطي القيمة العادلة 

الخاص بحقوق الملكية.
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إن الحركة على حساب المطلوبات الضريبية المؤجلة هي كما يلي:

أ- مشتركة
31 كانون األول 312010 كانون األول 2011

دينــــاردينــــار
983ر481ر9882ر149ر3رصيد بداية السنة

005ر668المضاف
)120ر435ر1(المستبعد

988ر149ر8683ر714ر1المجموع 

ب- ذاتية
31 كانون األول 312010 كانون األول 2011

دينــــاردينــــار
825ر088753ر766رصيد بداية السنة

263ر12-المضاف
-)448ر741(المستبعد

088ر640766ر24المجموع 

جـ - ملخص تسوية الربح المحاسبي مع الربح الضريبي
31 كانون األول 312010 كانون األول 2011

دينـــاردينـــار
433ر694ر23840ر725ر39الربح المحاسبي

)482ر093ر2()436ر961ر2(أرباح غير خاضعة للضريبة
461ر819260ر323ر1مصروفات غير مقبولة ضريبيا

412ر861ر62138ر087ر38الربح الضريبي
يعود الى:

000ر900ر66737ر666ر37البنك
412ر954961ر420الشركات التابعة

30٪30٪نسبة ضريبة الدخل القانونية - البنك
24٪24٪نسبة ضريبة الدخل القانونية – الشركات التابعة
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)27(  مطلوبات أخرى
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

31 كانون األول 312010 كانون األول 2011
دينـــاردينـــار

856ر571ر2782ر770ر3شيكات مقبولة الدفع
150ر195ر7301ر207ر1إيرادات مقبوضة مقدما 

374ر537611ر770صندوق القرض الحسن
-350ر1مصروفات مستحقة وغير مدفوعة

250ر096608ر580امانات مؤقتة
205ر268767ر005ر1دائنة مختلفة 

881ر617ر0901ر908ر2شيكات تسديد كمبياالت 
677ر401-رسوم الجامعات

578ر597161ر128معامالت في الطريق بين المركز والفروع
766ر525ر5213ر155ر5شيكات مدير

158ر646562ر732أخرى
895ر022ر11312ر260ر16المجموع

)28(  )أ(  حسابات اإلستثمار المطلقة
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

31 كانون األول 2011 

شركات كبرىأفراد
مؤسسات 
صغيرة و 
متوسطة

حكومة وقطاع 
المجموعبنوكعام

دينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــار

024ر837ر738362ر514358ر82717ر019ر1743ر771709ر731ر358حسابات التوفير

576ر429ر19-001ر137ر2276ر57445ر774151ر095ر13خاضعة إلشعار

452ر868ر383ر1-250ر573ر22011ر109ر50218ر036ر4808ر149ر346ر1ألجل

052ر135ر766ر7381ر765358ر727ر27417ر174ر25021ر897ر0258ر977ر717ر1المجموع 

حصة المودعين 
من عوائد 
اإلستثمار

648ر471ر19297937ر429376ر804449ر244188ر456ر36

اجمالي حسابات 
اإلستثمار 
المطلقة  

700ر606ر803ر7171ر957359ر103ر70318ر623ر05421ر086ر2699ر433ر754ر1
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31 كانون األول2010 

شركات كبرىأفراد
مؤسسات 
صغيرة و 
متوسطة

حكومة و قطاع 
المجموعبنوكعام

دينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــار

516ر143ر947321ر673625ر18618ر554ر9281ر328ر7823ر615ر315حسابات التوفير

309ر825ر20-379ر664ر5085ر84932ر537ر5732ر590ر12خاضعة إلشعار

206ر714ر217ر1-623ر061ر51111ر548ر57589ر669ر49722ر434ر094ر1ألجل

031ر683ر559ر9471ر675625ر744ر20516ر135ر35291ر536ر85228ر640ر422ر1المجموع 

حصة المودعين 
من عوائد 
اإلستثمار

180ر533ر37654736ر559392ر135ر6892ر009668ر336ر33

اجمالي حسابات 
اإلستثمار 
المطلقة  

211ر216ر596ر4941ر051626ر137ر76417ر270ر04193ر205ر86129ر976ر455ر1

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 الشعار.

- بنسبة 90٪ من أدنى رصيد لحسابات األجل.

 بلغت النسبة العامة لألرباح بالدينار 35ر3٪ كما في 31 كانون األول 2011 مقابل ما نسبته 

89ر3٪ كما في 31 كانون األول 2010، كما بلغت النسبة العامة لألرباح بالعمالت األجنبية 

69ر0٪ كما في 31 كانون األول 2011 مقابل 72ر0٪ كما في 31 كانون األول 2010.

المملكة  داخل  العام(  والقطاع  األردنية  )للحكومة  المطلقة  اإلستثمار  حسابات  بلغت   

المطلقة كما في  إجمالي حسابات اإلستثمار  أي ما نسبته 00ر1٪ من  دينار  957ر103ر18 

31 كانون األول 2011 مقابل 051ر137ر17 دينار أي ما نسبته 07ر1٪ كما في 31 كانون أول 

.2010

 ال يوجد حسابات إستثمار محجوزة )مقيدة السحب( كما في 31 كانون األول 2011 و31 كانون 

األول 2010.
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)28(  )ب(  احتياطي أصحاب حسابات اإلستثمار وحقوق غير المسيطرين / شركات تابعة 
وحليفة

ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
مشتركة

31 كانون األول 312010 كانون األول 2011
دينــــاردينــــار

217ر132ر0554ر589ر4احتياطي أصحاب حسابات اإلستثمار – شركات تابعة 
521ر378)616ر372(احتياطي أصحاب حسابات اإلستثمار – شركات حليفة 

738ر510ر4394ر216ر4
428ر677648ر660حقوق غير المسيطرين 

)29(  احتياطي القيمة العادلة
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

أ( مشتـــركة
مشتـــركة

31 كانون األول  31 كانون األول
20112010
دينـــاردينـــار

حقوق  خالل  من  العادلة  بالقيمة  مالية  موجودات  احتياطي 
352ر385)771ر996ر1(اصحاب حسابات اإلستثمار المشترك 

621ر964ر1286ر998ر5احتياطي إستثمارات في العقارات
973ر349ر3577ر001ر4المجموع

ب( ذاتيــه
ذاتيــــــه

31 كانون األول  31 كانون األول
20112010
دينـــاردينـــار

635ر49499ر57احتياطي موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية – ذاتي

ج( إن الحركة على احتياطي القيمة العادلة / ضمن حقوق اصحاب حسابات اإلستثمار المطلقة كانت 

على النحو التالي:
31 كانون األول 2011

موجودات مالية 
بالقيمة العادلة 

إستثمارات في 
المجموعالعقارات

دينـــاردينـــاردينـــار
961ر499ر45810ر949ر5039ر550الرصيد في بداية السنة 

)109ر741ر3()012ر340()097ر401ر3(خسائر غير متحققة
)868ر714ر1()627ر570ر2(759ر855مطلوبات ضريبية مؤجلة

)627ر042ر1()691ر040ر1()936ر1(أرباح منقولة الى قائمة الدخل الموحدة
357ر001ر1284ر998ر5)771ر996ر1(الرصيد في نهاية السنة
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31 كانون األول 2010
موجودات مالية 
بالقيمة العادلة 

إستثمارات في 
المجموعالعقارات

دينـــاردينـــاردينـــار
588ر959ر56218ر960ر02612ر999ر5الرصيد في بداية السنة

)450ر724ر7()261ر279ر2()189ر445ر5(خسائر غير متحققة
)988ر149ر3()837ر984ر2()151ر165(مطلوبات ضريبية مؤجلة

)177ر735()843ر731()334ر3(أرباح منقولة الى قائمة الدخل الموحدة
973ر349ر6217ر964ر3526ر385الرصيد في نهاية السنة*

* يظهر احتياطي القيمة العادلة بالصافي بعد تنزيل المطلوبات الضريبية المؤجلة بمبلغ 988ر149ر3 دينار.

د( إن الحركة على احتياطي القيمة العادلة / ضمن حقوق الملكية:
موجودات مالية بالقيمة العادلة

31 كانون األول 312010 كانون األول 2011
دينـــاردينـــار

715ر871ر7232ر865الرصيد في بداية السنة
)992ر005ر2()589ر783(خسائر غير متحققة

)088ر766()640ر24(مطلوبات ضريبية مؤجلة
635ر99 *494ر57الرصيد في نهاية السنة

* يظهر احتياطي القيمة العادلة بالصافي بعد تنزيل المطلوبات الضريبية المؤجلة بمبلغ 088ر766 دينار.

)30(  صندوق مواجهة مخاطر اإلستثمار 
أ( ان الحركة على صندوق مواجهة مخاطر اإلستثمار كما يلي:-

31 كانون األول
2011

31 كانون األول
2010

دينـــاردينـــار
908ر015ر28841ر441ر47رصيد بداية السنة

957ر082ر09710ر457ر16يضاف : المحول من أرباح إستثمار السنة
)829ر295(512ر98صافي تسوية الضريبة 

738ر08638ر29المسترد من خسائر سنوات سابقة 
)657ر484()406ر596ر2(يطرح : الخسائر المطفأة خالل السنة

)783ر95()323ر579(يطرح : دفعة على حساب الضريبة لعام 2011 و 2010
)046ر820ر2()461ر526ر3(ضريبة الدخل *

288ر441ر79347ر323ر57رصيد نهاية السنة

 تمثل الخسائر المقيدة على حساب الصندوق في 31 كانون األول 2011 خسائر متحققة من 

إستثمارات في األسهم بمبلغ 301ر285 دينار مقابل 339ر479 دينار كما في 31 كانون األول 

2010، وخسائر في اإلستثمار بمبلغ 666ر028ر2 دينار مقابل 318ر5 دينار كما في 31 كانون 

األول 2010 وخسائر اهالك ديون بمبلغ 439ر282 دينار كما في 31 كانون األول 2011، وذلك 

وفق احكام الماده )55( من قانون البنوك والتفسير الصادر عن ديوان تفسير القوانين.
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 إعتبارًا من بداية عام 2011 تم زيادة نسبة المقتطع من صافي أرباح اإلستثمارالمتحققة من 

مختلف العمليات لصندوق مواجهة مخاطراإلستثمار لتصل إلى 15٪ بموجب موافقة البنك 

المركزي األردني، علمًا بأن النسبة كانت 10٪ خالل العام 2010.

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

ب( ان رصيد صندوق مواجهة مخاطر اإلستثمار موزع كما يلي:-
31 كانون األول

31 كانون األول 20112010

دينـــاردينـــار
288ر441ر79347ر323ر57رصيد نهاية السنة 

571ر686ر26132ر773ر49مقابل ذمم البيوع المؤجلة )مخصص التدني(
734ر775202ر228مقابل التمويالت )مخصص التدني(

305ر889ر03632ر002ر50مجموع مخصص التدني
983ر551ر75714ر321ر7الرصيد المتبقي **

* يمثل بند ضريبة دخل الصندوق أعاله ما يلي:

31 كانون األول
31 كانون األول 20112010

دينـــاردينـــار

046ر820ر4612ر526ر3ضريبة الدخل المستحقة على المحول من أرباح اإلستثمار

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

مبلغ  بدفع  البنك  قام  وقد   ،2009 لعام  الصندوق  على  المستحقة  الضرائب  تسوية  تم   

لعام  الصندوق  على  المستحقة  الضريبة  الدخل من حساب  لدائرة ضريبة  دينار  317ر817ر2 

2010، وتم دفع مبلغ 323ر579 دينار على حساب الضريبة المستحقة على الصندوق لعام 

2011 من رصيد الصندوق ذاته وفقا  للفتوى الشرعية بهذا الخصوص.

)31(  رأس المال
المال المكتتب به والمدفوع كما في 31 كانون األول 2011 مبلغ 000ر000ر100  بلغ رأس 

000ر000ر100   : 000ر000ر100 دينار( موزعًا على 000ر000ر100 سهم )2010   : دينار )2010 

سهم(، قيمة السهم الواحد اإلسمية دينار واحد.
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)32(   االحتياطيات

احتياطي قانوني

تمثل المبالغ المتجمعة في هذا الحساب 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 الحساب ما تم تحويله من األرباح السنوية قبل الضرائب 

بنسبة ال تزيد عن 20٪ خالل السنة والسنوات السابقة. يستخدم 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.

احتياطي خاص

الستعمالها  السنوية  األرباح  من  تحويله  تم  ما  الحساب  هذا  في  المتجمعة  المبالغ  تمثل 

ألغراض الطوارئ أو التوسع أو لتقوية مركز البنك المالي ومواجهة المخاطر التي قد يتعرض 

لها، وهي قابلة للتوزيع على المساهمين.

إن االحتياطيات المقيدة التصرف بها هي كما يلي:
طبيعة التقييددينـــار

بموجب قانون البنوك433ر507ر34احتياطي قانوني
بموجب تعليمات البنك المركزي000ر700احتياطي مخاطر مصرفية عامة

)33(  األرباح المدورة 
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

31 كانون األول 312010 كانون األول 2011
دينـــاردينـــار

838ر668ر14938ر628ر47رصيد بداية السنة قبل التعديل
904ر687ر9041ر687ر1أثر تطبيق معيار المحاسبة المالي اإلسالمي 25

742ر356ر05340ر316ر49الرصيد في بداية السنة المعدل
694ر093ر20929ر324ر28ربح السنة

)المحول( إلى االحتياطيات:
)611ر117ر4()324ر980ر3(احتياطي قانوني
)772ر016ر4()135ر947ر3(احتياطي اختياري

)000ر000ر12()000ر000ر15(أرباح موزعة
053ر316ر80349ر712ر54رصيد نهاية السنة
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أرباح مقترح توزيعها

الحالي 15٪ من رأس  للعام  المساهمين  المقترح توزيعها على  النقدية  تبلغ نسبة األرباح 

المال أي بمبلغ 000ر000ر15 دينار، وهذه النسبة خاضعة لموافقة الهيئة العامة للمساهمين، 

في حين بلغت نسبة األرباح النقدية الموزعة على المساهمين في العام السابق 15٪ من 

رأس المال أي بمبلغ 000ر000ر15 دينار.

)34(  إيرادات البيوع المؤجلة 
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

البيان
مشتركة

31 كانون األول31 كانون األول
20112010
دينـــاردينـــار

األفراد )التجزئة(:
282ر610ر90329ر914ر31المرابحة لآلمر بالشراء  

035ر591107ر95البيع اآلجل  
299ر500ر45119ر923ر20التمويالت العقارية

الشركات الكبرى:
875ر443293ر172المرابحات الدولية

565ر184ر91321ر754ر22المرابحة لآلمر بالشراء 
مؤسسات صغيرة ومتوسطة:

941ر620ر4479ر458ر9المرابحة لآلمر بالشراء 
235ر842201ر589الحكومة والقطاع العام 

232ر518ر59080ر909ر85المجموع 

)35(  إيرادات التمويالت
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

المجموعذاتية مشتركة
201120102011201020112010
دينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــار

األفراد )التجزئة(
508ر573233ر665259ر21113ر84323ر362219ر236مشاركة متناقصة  

مؤسسات صغيرة ومتوسطة
022ر13772ر88--022ر13772ر88مشاركة متناقصة

530ر710305ر665347ر21113ر86523ر499291ر324المجموع
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العادلة من خالل حقوق اصحاب حسابات اإلستثمار  بالقيمة  أرباح موجودات مالية    )36(
المشترك

ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

البيان
مشتركة

31 كانون األول31 كانون األول
20112010
دينـــاردينـــار

900ر178ر2001ر032ر1عوائد توزيعات أسهم الشركات
334ر9363ر1أرباح بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة

610ر205225ر115إيرادات محفظة البنوك اإلسالمية
740ر527ر2312ر816ر1إيرادات سندات المقارضة

871ر721101ر209صكوك تأجير إسالمية
702ر40-صناديق إستثمارية

157ر078ر2934ر175ر3المجموع 

ان األرباح المبينة في 31 كانون األول 2010 قبل التعديل كانت ضمن أرباح موجودات مالية متاحة 

للبيع وإيرادات موجودات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق )إيضاح 2(.

)37( حصة األموال الداخلة في اإلستثمار من األرباح الموزعة من الشركات التابعة والحليفة
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

األرباح الموزعة نسبة 
التوزيع 

نسبة 
الملكية مشتــركة

31 كانون 
األول 2010

31 كانون 
األول 2011

دينــــار دينــــار % %
شركات تابعة:

000ر95 - - 0ر95 شركة السماحة العقارية ذ.م.م
- 015ر425 0ر10 4ر94 شركة المدارس العمرية ذ.م.م

شركات حليفة:
- 120ر77 0ر8 4ر28 شركة المركز األردني للتجارة الدولية ش.م.ع 

573ر356 144ر297 0ر10 7ر29 شركة األمين لإلستثمار ش.م.ع
- 400ر199 0ر5 2ر33 شركة التأمين اإلسالمية ش.م.ع

000ر351 000ر351 0ر15 0ر26 الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية ش.م.ع
573ر802 679ر349ر1 المجمـوع
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)38(  إيرادات عقارات
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

مشتركة

31 كانون األول 312010 كانون األول 2011

دينـــاردينـــار

121ر302ر0691ر532ر1أرباح متحققة من عقارات محتفظ بها لغرض توقع الزيادة في قيمتها 

215ر47386ر230أرباح متحققة من عقارات بغرض الحصول على إيراد دوري 

336ر388ر5421ر762ر1المجموع

)39(  إيرادات موجودات مؤجرة وإجارة منتهية بالتمليك
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

مشتركــة
31 كانون األول 2010 31 كانون األول 2011

دينــــار دينــــار
163ر941ر12 087ر269ر16 إجارة منتهية بالتمليك

)40(  إيرادات إستثمارات أخرى
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

31 كانون األول 312010 كانون األول 2011
دينـــاردينـــار

246ر288809ر923إيرادات الودائع اإلستثمارية لدى المؤسسات اإلسالمية

)41(  صافي نتائج أعمال الشركات التابعة
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

31 كانون األول 312010 كانون األول 2011
دينـــاردينـــار

اإليرادات
160ر888ر6634ر429ر5األقساط المدرسية والمواصالت

035ر62363ر89أرباح موجودات مالية
298ر278105ر53إيرادات سندات المقارضة

755ر08691ر179إيرادات المشاريع
231ر822230ر279إيرادات أخرى

479ر378ر4725ر031ر6مجموع اإليرادات
المصروفات

)141ر341ر3()601ر343ر3(مصروفات إدارية
)522ر328   ()365ر336   (استهالكات

)720ر858   ()198ر309ر1(مصروفات أخرى
)383ر528ر4()164ر989ر4(مجموع المصروفات
096ر308850ر042ر1صافي نتائج األعمال
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)42(  حصة اصحاب حسابات اإلستثمار المطلقة 
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

31 كانون األول 312010 كانون األول 2011
دينـــاردينـــار

979547بنوك ومؤسسات
عمالء:
199ر631ر8704ر617ر4توفير 

891ر619498ر403خاضع الشعار
543ر402ر18031ر449ر32ألجل 

180ر533ر64836ر471ر37المجموع

)43(  حصه البنك من إيرادات حسابات اإلستثمار المشترك بصفته مضاربًا ورب مال
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

31 كانون األول 312010 كانون األول 2011
دينـــاردينـــار

308ر373ر29045ر371ر49بصفته مضارب 
127ر840ر9438ر413ر6بصفته رب المال

435ر213ر23354ر785ر55المجموع

)44(  أرباح البنك الذاتية 
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

31 كانون األول 312010 كانون األول 2011
دينـــاردينـــار

665ر21113ر23إيرادات التمويالت )إيضاح 35( 
-750ر2أرباح توزيع األسهم 

027ر129405ر994ر3أرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل *
692ر090418ر020ر4المجموع

تم خالل السنة المنتهية في 31 كانون األول 2011 بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

قائمة الدخل– ذاتي ونتج عن ذلك أرباح متحققة بقيمة 628ر728ر3 دينار.

أرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل:
ذاتية

 20112010
دينـــاردينـــار

290ر294404ر265توزيعات أرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
628737ر728ر3أرباح بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

027ر129405ر994ر3المجموع
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)45(  حصة البنك من إيرادات اإلستثمارات المقيدة بصفته مضاربا و /أو وكيال
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

31 كانون األول 2010 31 كانون األول 2011
بصفته مضارب بصفته وكيل بصفته مضارب بصفته وكيل

دينــــار دينــــار دينــــار دينــــار
651ر249 265ر47 941ر250 250ر47 إيرادات اإلستثمارات المقيدة

)940ر167( - )896ر180( - ينزل: حصة أصحاب حسابات اإلستثمارات المقيدة
711ر81 265ر47 045ر70 250ر47 الصافي

831ر785ر11 - 311ر917ر7 - أرباح سندات المقارضة
)165ر559ر9( - )849ر333ر6( - ينزل: حصة أصحاب حسابات سندات المقارضة

666ر226ر2 - 462ر583ر1 - الصافي
377ر308ر2 265ر47 507ر653ر1 250ر47 المجموع 

)46(  إيرادات الخدمات المصرفية
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

31 كانون األول 2010 31 كانون األول 2011
دينـــــار دينـــــار

289ر841 979ر150ر1 عمولة اعتمادات مستندية
496ر429ر1 438ر560ر1 عمولة كفاالت

362ر280 214ر299 عمولة بوالص تحصيل
715ر585 558ر677 عمولة حواالت

048ر827ر2 489ر986ر2 عمولة تحويل الرواتب 
884ر647 882ر751 عمولة شيكات معادة 

115ر284ر1 636ر248ر1 عمولة ادارة الحسابات
154ر461ر1 114ر848 عموالت الوساطة

592ر777 517ر878 عموالت أخرى 
655ر134ر10 827ر401ر10 المجمـوع

)47(  أرباح العمالت االجنبية
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

ذاتيــــة
31 كانون األول 2010 31 كانون األول 2011

دينــــار دينــــار
137ر619 918ر818 ناتجة عن التداول

382ر032ر1 606ر940 ناتجة عن التقييم
519ر651ر1 524ر759ر1 المجمــوع
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)48(  إيرادات أخرى
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

31 كانون األول 2010 31 كانون األول 2011
دينــــار دينــــار

567ر86 222ر98 إيجارات
635ر362 203ر378 برق وبريد وهاتف
242ر89 808ر108 إيجارات الصناديق الحديدية

255ر833ر1 470ر177ر2 عموالت بطاقات
- 312ر086ر1 مخصص إنتفت الحاجة إليه

075ر719 745ر747 إيرادات أخرى
774ر090ر3 760ر596ر4 المجمــوع

)49(  نفقات الموظفين
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

31 كانون األول 2010 31 كانون األول 2011
دينــــار دينــــار

762ر242ر15 558ر345ر19 رواتب ومنافع وعالوات
380ر419ر1 067ر570ر1 مساهمة البنك في الضمان االجتماعي
572ر403ر1 487ر777ر1 نفقات طبية

964ر140 016ر167 نفقات تدريب
633ر111 355ر116 مياومات
391ر175 142ر204 وجبات طعام
500ر303 782ر478 مكافآت نهاية الخدمة

- 009ر111 تأمين تكافلي
202ر797ر18 416ر770ر23 المجمــوع
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)50(  مصروفات أخرى
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

31 كانون األول 2010 31 كانون األول 2011
دينــــار دينــــار

563ر867 847ر996 بريد وبرق وهاتف وتلكس

169ر003ر1 903ر227ر1 قرطاسية ومطبوعات ولوازم

976ر432 449ر526 بطاقات مصرفية 

056ر769 195ر021ر1 إيجارات مدفوعة

432ر810 896ر882 مياه وكهرباء وتدفئة

498ر894 246ر847 صيانة وتصليحات وتنظيفات

070ر251 513ر287 أقساط تأمين

773ر590 770ر690 سفر وتنقالت

343ر129 460ر267 أتعاب قانونية وشرعية واستشارات

100ر114 680ر124 أتعاب تدقيق الحسابات

255ر356 662ر386 اشتراكات وعضويات

808ر364 139ر508 تبرعات

839ر455 279ر377 رسوم ورخص وضرائب

450ر125 407ر117 ضيافة واكراميات

992ر401ر1 601ر207ر1 دعاية وإعالن

855ر149 597ر154 جوائز حسابات التوفير

200ر19 564ر21 اتعاب لجان مجلس اإلدارة

208ر123 382ر118 جوائز حسابات الفيزا

677ر401 - رسوم الجامعات األردنية

000ر80 000ر78 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

708ر36 465ر21 صندوق حماية المستثمر

- 000ر130 ديون مشكوك في تحصيلها

863ر142 587ر552 أخرى

835ر520ر9 642ر546ر10 المجمــوع

)51(   مخصصات متنوعة
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

31 كانون األول 2010 31 كانون األول 2011

دينــــار دينــــار

000ر100 000ر500 مخصص إجازات الموظفين
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)52(  الربح للسهم الواحد
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

31 كانون 
األول 2011

31 كانون 
األول 2010

694ر093ر20929ر324ر28ربح السنة )دينار( 

000ر000ر000100ر000ر100المتوسط المرجح لعدد األسهم )سهم(  

291ر2830ر0الحصة االساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة )فلس/ دينار(

إن الحصة المخفضة للسهم من ربح السنة مساوية للحصة األساسية للسهم من ربح السنة.

)53(  النقد وما في حكمه
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

31 كانون األول 
2011

31 كانون األول 
2010

دينـــاردينـــار

675ر066ر070988ر010ر216ر1النقد واألرصدة لدى البنوك المركزية التي تستحق خالل ثالثة اشهر 

630ر728ر291127ر520ر111يضاف : ارصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية تستحق خالل ثالثة اشهر 

)901ر041ر44  ()794ر547ر19(ينزل : حسابات البنوك والمؤسسات المصرفية التي تستحق خالل ثالثة اشهر 

404ر753ر071ر5671ر982ر307ر1المجموع 
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ت المقيدة
ستثمارا

)54(  اإل
ي:

ي كما يل
ه

هذا البند 
صيل 

إن تفا

المجموع
ى

أخر
صدة النقدية

األر
ت الدولية

المرابحا
ت

المتاجرة بالعقارا

2010
2011

2010
2011

2010
2011

2010
2011

2010
2011

دينــار
دينــار

دينــار
دينــار

دينــار
دينــار

دينــار
دينــار

دينــار
دينــار

402ر151ر52
909ر106ر38

733ر308ر2
704ر127ر1

003ر983
-

661ر549ر48
200ر669ر36

005ر310
005ر310

سنة
ي بداية ال

ت ف
ستثمارا

اإل

202ر979ر4
296ر918ر3

028ر182
720ر305

452ر36
273ر106ر2

722ر760ر4
303ر506ر1

-
-

ت
إيداعا

)924ر109ر19(
)971ر520ر9(

)203ر420ر1(
)842ر877(

)455ر019ر1(
)006ر435(

)266ر670ر16(
)123ر208ر8(

-
-

ت
سحوبا

940ر167
896ر180

479ر89
490ر99

-
-

461ر78
406ر81

-
-

ستثمارية
أرباح إ

)711ر81(
)045ر70(

)333ر32(
)898ر19(

-
-

)378ر49(
)147ر50(

-
-

ضاربا أو 
م

صفته 
ك ب

أجر البن
ال

وكي

909ر106ر38
085ر615ر32

704ر127ر1
174ر635

-
267ر671ر1

200ر669ر36
639ر998ر29

005ر310
005ر310

سنة
ي نهاية ال

ت ف
ستثمارا

اإل
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ضة
ت المقار

سندا
 )55(

ي:
ي كما يل

ه
هذا البند 

صيل 
إن تفا

المجموع
ى

أخر
صدة النقدية

األر
ت 

المرابحـــا
ت

المتاجرة بالعقارا
ت مالية للمتاجرة

موجودا

2010
2011

2010
2011

2010
2011

2010
2011

2010
2011

2010
2011

دينــار
دينــار

دينــار
دينــار

دينــار
دينــار

دينــار
دينــار

دينــار
دينــار

دينــار
دينــار

988ر865ر226
267ر490ر229

543ر257ر14
824ر347ر16

627ر337ر17
836ر364ر17

169ر574ر106
210ر479ر106

632ر456ر23
358ر830ر25

017ر240ر65
039ر468ر63

سنة
صيد بداية ال

ر

272ر401
052ر361

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

ي بداية 
ف

ستثمارية 
ت اإل

عدد الوحدا
سنة

ال
000ر636ر200

000ر526ر180
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
سنة

ي بداية ال
ت ف

قيمة الوحدا

758ر402ر39
733ر987ر36

872ر319ر2
421ر715ر3

292ر563ر2
319ر835ر17

978ر125ر17
397ر167ر12

639ر442ر2
085ر523ر1

977ر950ر14
511ر746ر1

ت
إيداعا

)644ر337ر46(
)529ر445ر55(

)169ر870(
)931ر646ر1(

)083ر536ر2(
)540ر866ر33(

)645ر537ر24(
)807ر777ر13(

)442ر256(
)679ر462(

)305ر137ر18(
)572ر691ر5(

ت
سحوبا

831ر785ر11
311ر917ر7

753ر788
081ر859

-
-

835ر021ر9
075ر464ر9

231ر231
138ر336

012ر744ر1
)983ر741ر2(

ستثمارية
سائر( أرباح إ

)خ

)666ر226ر2(
)462ر583ر1(

)175ر148(
)816ر171(

-
-

)127ر705ر1(
)418ر344ر1(

)702ر43(
)228ر67(

)662ر329(
-

ال
ضاربا أو وكي

صفته م
ك ب

أجر البن

267ر490ر229
320ر366ر217

824ر347ر16
579ر103ر19

836ر364ر17
1 615ر333ر

210ر479ر106
457ر988ر112

358ر830ر25
674ر159ر27

039ر468ر63
995ر780ر56

سنة
ي نهاية ال

صيد ف
الر

272ر401
052ر361

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

ي نهاية 
ف

ستثمارية 
ت اإل

عدد الوحدا
سنة

ال
000ر636ر200

000ر526ر180
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
سنة

ي نهاية ال
ت ف

قيمة الوحدا

500ر652
500ر652

-
-

-
-

-
-

-
-

500ر652
500ر652

ي معدل األرباح
ط

احتيا

496ر220ر22
469ر519ر22

673ر254ر5
729ر705ر6

-
-

823ر965ر16
740ر813ر15

-
-

-
-

ق
ستحقا

ب تاريخ اال
س

ظ ح
أرباح المحاف

025ر531ر5
877ر408ر5

-
-

-
-

025ر531ر5
877ر408ر5

-
-

-
-

ستثمار
طر اإل

ص مخا
ص

مخ

500ر710ر1
500ر967ر1

-
-

500ر710ر1
500ر967ر1

-
-

-
-

-
-

ت النقدية
التأمينا

-
311ر917ر7

-
081ر859

-
-

-
075ر464ر9

-
138ر336

-
)983ر741ر2( ى 

عل
للتوزيع 

معدة 
ت/أرباح 

طلوبا
م

شاركين
الم

244ر450
162ر342

909ر434
838ر341

-
-

335
324

000ر15
-

-
-

ضة مقدمًا
أرباح مقبو

765ر564ر30
819ر807ر38

582ر689ر5
648ر906ر7

500ر710ر1
500ر967ر1

183ر497ر22
016ر687ر30

000ر15
138ر336

500ر652
)483ر089ر2(

سنة
ي نهاية ال

صيد ف
الر
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)56( حسابات اإلستثمار بالوكالة
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

31 كانون األول 2010 31 كانون األول 2011
دينـــار دينـــار

000ر453ر9 000ر453ر9 حسابات إستثمار بالوكالة 

بإدارتها  يقوم  الذي  البنك  لدى  مودعة  نقدية  مبالغ  بالوكالة  اإلستثمار  حسابات  تمثل   

يراها  التي  اإلسالمية(  الشريعة  أحكام  مع  )المتفقة  اإلستثمار  صيغ  حسب  وإستثمارها 

مناسبة والمتفق عليها بين المودع والبنك مقابل أجر مقطوع أو نسبة من المال المستثمر 

وذلك على أساس عقد الوكالة بأجر، وفي حال وجود خسائر فيتحملها المودع إال إذا كانت 

بسبب تعدي أو تقصير من طرف البنك. بلغت أجرة البنك 5ر1٪ من رأس المال المستثمر، 

منها 1٪ تدفع مرة واحدة و 5ر0٪ رسوم حفظ تدفع سنويًا.

)57( المعامالت مع اطراف ذات عالقة

تشمل القوائم المالية الموحدة القوائم المالية للبنك والشركات التابعة التالية:

رأسمـال الشركـة نسبة 
الملكية 31 كانون األول اسم الشركة

2010
31 كانون األول 

2011
000ر000ر1 000ر000ر1 ٪90 شركة الرزق التجارية محدودة المسؤولية
000ر500ر4 000ر500ر4 4ر٪94 شركة المدارس العمرية محدودة المسؤولية
000ر000ر1 000ر000ر1 ٪100 شركة السماحة العقارية محدودة المسؤولية
000ر000ر5 000ر000ر5 ٪100 شركة تطبيقات التقنية للمستقبل محدودة المسؤولية
000ر000ر5 000ر000ر5 ٪100 شركة سنابل الخير لإلستثمارات المالية محدودة المسؤولية

 قام البنك بالدخول في معامالت مع الشركة األم والشركات التابعة والشركات الحليفة ومع 

للبنك  االعتيادية  النشاطات  العليا ضمن  واإلدارة  اإلدارة  وأعضاء مجلس  المساهمين  كبار 

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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فيما يلي ملخص المعامالت مع جهات ذات عالقة خالل السنة:
المجموعالجهات ذات العالقة 

الشركات  الشركة االم
الحليفة

الشركات 
التابعة

أعضاء مجلس 
االدارة 

واشخاص 
االدارة العليا

31 كانون 
األول
2011

31 كانون 
األول
2010

 دينـــار دينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــار

بنود داخل قائمة المركز المالي الموحدة:

677ر115ر9225ر950ر5263ر11-396ر939ر3-ذمم بيوع مؤجلة

659ر659236ر188-659ر188--تمويل مشاركة

تمويل اسكان الموظفين / 
382ر406216ر406247ر247---مشاركة

322ر485ر56323ر972ر12531ر330ر4488ر750ر50212ر878ر48810ر13ودائع

المركز  قائمة  خارج  بنود 
المالي الموحدة:

198ر163ر0625ر237ر7-000ر062996ر241ر6-كفاالت واعتمادات

31 كانون األول31 كانون األول 

20112010

دينـــاردينـــار

عناصر قائمة الدخل الموحدة:

298ر664120ر401266ر9655ر98313ر315246إيرادات مقبوضة

744ر557121ر020432ر84218ر695251ر162-أرباح مدفوعة

 بلغت النسبة العامة لألرباح الموزعة على الحسابات االستثمارية 35ر3٪ كما في 31 كانون 

األول 2011 )2010: 89ر٪3(.

 بلغت نسبة المرابحة على التمويالت الممنوحة 5ر4٪ – 5.5٪ سنويًا كما في 31 كانون األول 

2011 )2010: 5ر4٪ – 5ر٪5(.

 بلغت نسبة الربح على تمويل الشركة الممنوح للموظفين حوالي 2٪ – 8ر4٪ سنويًا كما في 

31 كانون األول 2011 )2010: حوالي 2٪ – 8ر٪4(.

الكفاالت 1٪ - 2٪ سنويًا كما في 31 كانون األول  العمولة المستوفاة على   بلغت نسبة 

2011 )2010: 1٪ - 2٪( وعلى االعتمادات المستندية 1/4٪ - 3/8٪ لفترات ربعية كما في 31 

كانون األول 2011 )2010: 1/4٪ - 3/8٪ لفترات ربعية(.

فيما يلي ملخص لمنافع )رواتب ومكافآت ومنافع أخرى( اإلدارة التنفيذية العليا للبنك:
31 كانون األول 312010 كانون األول  2011

دينـــاردينـــار
658ر563ر5781ر636ر1رواتب ومكافات وتنقالت
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)58( القيمة العادلة لألدوات المالية
القيمة  تحديد وعرض  التقييم وذلك في  التالي ألساليب وبدائل  الترتيب  البنك  يستخدم 

العادلة لألدوات المالية:

الموجودات  لنفس  الفعالة  األسواق  في  المعلنة  السوقية  األسعار  األول:  المستوى 

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.

الهرمي  الترتيب  وحسب  العادلة  بالقيمة  المسجلة  المالية  األدوات  تحليل  يبين  التالي  الجدول 

المذكور أعاله:

المستوى 31 كانون األول 2011
األول

المستوى 
الثاني

المستوى 
المجموعالثالث

بالديناربالديناربالديناربالدينار
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار المشترك

268ر671ر34--268ر671ر34أسهم شركات
31 كانون األول 2010

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق  أصحاب حسابات اإلستثمار المشترك
126ر611ر37--126ر611ر37أسهم شركات

العادلة  بالقيمة  تظهر  ال  التي  المالية  والمطلوبات  للموجودات  العادلة  القيمة   )59(
بالقوائم المالية الموحدة

كما هو مبين في إيضاح رقم 11 و12 تشمل الموجودات المالية غير المدرجة في األسواق 

المالية مبلغ 461ر244ر64 دينار تظهر بالتكلفة لعدم تمكن البنك من تقدير قيمتها العادلة.

)60( ادارة المخاطر
 يقوم البنك بإدارة مخاطره المصرفية المتنوعة من خالل إتباع إجراءات شاملة إلدارة المخاطر، 

بما في ذلك الرقابة المالئمة من قبل مجلس اإلدارة واإلدارة العليا من أجل تحديد وقياس 

ومتابعة ومراقبة فئات المخاطر ذات الصلة وإعداد تقارير عنها، واالحتفاظ حيث يلزم برأس 

مال كاٍف للوقاية من هذه المخاطر، وتأخذ هذه اإلجراءات في االعتبار الخطوات المالئمة 

لاللتزام بالنواحي الشرعية.

  تتكامل الهياكل التنظيمية للبنك في إدارة المخاطر كل حسب مهامه، األمر الذي يساعد 

في وضع ومراقبة السياسات والتعليمات بمستوى مناسب لكل من المخاطر التي يتعرض 

المالية  بالمتانة  المساس  للمساهمين دون  المقبول  العائد  تحقيق  إلى  البنك وصواًل  لها 

للبنك، وفي هذا اإلطار يتكامل عمل دائرة إدارة المخاطر لدى البنك مع اللجان المنبثقة عن 

مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية )لجنة إدارة المخاطر ولجنة إدارة الموجودات والمطلوبات(.
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اإلفصاحات الوصفية والكمية:-

مخاطر االئتمان والتركز في الموجودات والمطلوبات

المخاطر  من  للعديد  البنك  تعرض  عليها  ينطوي  المصرفية  لألعمال  اليومية  الممارسة  إن   

ومنها مخاطر االئتمان الناتجة عن تخلف أو عجز الطرف اآلخر عن الوفاء بالتزاماته تجاه البنك، 

المخاطر ال تتعدى اإلطار  بالتأكد من أن هذه  البنك  مما يؤدي إلى حدوث خسائر، ويقوم 

الحفاظ على مستوياتها  البنك االئتمانية والعمل على  المحدد مسبقًا في سياسة  العام 

ضمن منظومة العالقة المتوازنة بين المخاطر والعائد والسيولة،  ويقوم على إدارة مخاطر 

اإلدارة  مجلس  من  اللجان  من  عدد  المخاطر  إدارة  دائرة  إلى  باإلضافة  البنك  في  االئتمان 

واإلدارة التنفيذية، حيث يتم تحديد سقوف لمبالغ التسهيالت االئتمانية التي يمكن منحها 

للعميل الواحد ) فرد أو مؤسسة ( ولحسابات ذات الصلة وبما ينسجم والتعليمات الصادرة 

عن البنك المركزي األردني.

 يعمل البنك على مراقبة مخاطر االئتمان، حيث يتم تقييم الوضع االئتماني للعمالء بشكل 

المخاطر  البنك والمستند إلى تقييم عناصر  دوري وفق نظام تقييم مخاطر العمالء لدى 

إلى  إضافة  تنافسية،  أو  مالية  أو  إدارية  السداد سواًء ألسباب  عدم  واحتماالت  االئتمانية 

حصول البنك على ضمانات مناسبة من العمالء للحاالت التي تتطلب ذلك وحسب مستويات 

المخاطر لكل عميل ولكل عملية منح تسهيالت إضافية.

وتتضمن سياسة البنك إلدارة مخاطر االئتمان ما يلي:

 وجود إستراتيجية وسياسة ائتمانية وإستثمارية واضحة ومعتمدة من قبل مجلس اإلدارة.

تحديد التركزات االئتمانية والسقوف:

 تتضمن السياسة االئتمانية نسب محددة وواضحة للحد األقصى لالئتمان الممكن منحه ألي 

عميل، كما أن هناك سقوف لحجم االئتمان الممكن منحه من قبل كل مستوى إداري.

تحديد أساليب تخفيف المخاطر:

تعتمد عملية إدارة المخاطر في البنك على العديد من األساليب من أجل تخفيف المخاطر، ومنها:

 توزيع وتنويع اإلستثمارات االئتمانية على مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية.

 وجود سقوف ائتمانية وإستثمارية واضحة ومتفقة مع تعليمات البنك المركزي لكل نوع من 

أنواع اإلستثمار.

 الضمانات وحسب قابليتها للتسييل ونسبة تغطيتها لالئتمان الممنوح.

حجم  على  وتعتمد  آلخر،  إداري  مستوى  من  تتفاوت  االئتمان  على  الموافقة  صالحيات   

التمويل ودرجة المخاطرة.

الحد من مخاطر تركز الموجودات والمطلوبات:

  يعمل البنك بفاعلية إلدارة هذا الجانب، حيث تتضمن خطة البنك السنوية التوزيع المستهدف 

لالئتمان على عدة قطاعات مع التركيز على القطاعات الواعدة، إضافة إلى أن الخطة تتضمن 

توزيع االئتمان على المناطق الجغرافية داخل المملكة األردنية الهاشمية.



152

دراسة االئتمان والرقابة عليه ومتابعته:

االئتمان  دراسة  أسلوب  لتحديد  الالزمة  واإلجراءات  السياسات  بتطوير  البنك  قام  لقد   

يتم  االئتمان  أن مخاطر  والتأكد من  القرارات  اتخاذ  وتكامل عملية  حيادية  والمحافظة على 

تقييمها بدقة، والموافقة عليها بشكل صحيح ومتابعة مراقبتها باستمرار.

وتوضيح  االئتمان،  على  للموافقة  صالحيات  يتضمن  االئتمانية  للسياسة  العام  اإلطار  إن   

حدود االئتمان وأسلوب تحديد درجة المخاطر.

1- التعرضات لمخاطر االئتمان )بعد مخصص التدني وقبل الضمانات ومخففات المخاطر األخرى(

ذاتيـــةمشتركــة
31 كانون األول 

2011
31 كانون األول 

2010
31 كانون األول 

2011
31 كانون األول 

2010
دينــــاردينــــاردينــــاردينــــار

بنود داخل قائمة المركز المالي الموحدة:

964ر905ر693943ر983ر165ر1--ارصدة لدى بنوك مركزية

280ر844ر44197ر773ر35072ر884ر85029ر746ر38ارصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

--900ر578ر1008ر310ر6حسابات إستثمار لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

ذمم البيوع المؤجلة والذمم األخرى:

606ر551ر91911ر119ر03114ر450ر539324ر849ر360لالفراد

--792ر919ر451209ر426ر226التمويالت العقارية

للشركات:

--709ر882ر423304ر336ر332الشركات الكبرى

)SMEs( 824ر138ر455125ر415ر131المؤسسات الصغيرة والمتوسطة--

603ر913ر8471ر166373ر186ر48169ر053ر23للحكومة والقطاع العام

التمويالت

المشاركة:

266ر194676ر784841ر048ر24815ر149ر17لالفراد

بنود خارج قائمة المركز المالي الموحدة:

184ر266ر22277ر623ر78--كفاالت

901ر432ر43935ر432ر46--اعتمادات

675ر082ر2144ر666ر5--قبوالت

303ر330ر37066ر061ر67--السقوف غير المستغلة

782ر003ر239ر3391ر875ر451ر5561ر089ر087ر5471ر287ر136ر1االجمالي
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الضمانات ومخففات مخاطر االئتمان األخرى مقابل التعرضات االئتمانية:

كما  المقابل،  للطرف  االئتمانية  المخاطر  تقييم  على  تعتمد  المطلوبة  الضمانات  ونوع  كمية  إن 

ويمكن تعديل أو خفض حجم التعرض للمخاطر )Risk Exposure( المتعلقة بالمدين أو الطرف المتعامل 

معه أو ملتزم آخر، باستخدام أساليب التخفيف من مخاطر االئتمان )Credit Risk Mitigation( المعمول 

بها لدى المصارف اإلسالمية، ومنها )رهن الموجودات، كفالة طرف ثالث، العربون، هامش الجدية، 

تأمينات نقدية، رهن األسهم(.

أما أنواع الضمانات للتعرضات االئتمانية الواردة في الجدول أعاله فهي كما يلي:

 التأمينات النقدية.

 كفاالت بنكية مقبولة.

 الضمانات العقارية.

 رهن السيارات واآلليات.
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طر وف
ب درجة المخا

س
ت ح

ال
ى والتموي

م األخر
م البيوع المؤجلة والذم

ت االئتمانية لذم
ضا

تتوزع التعر

ي
ذات

شتركة
م

-2011

ت
شــركــــــا

الـ
ت

شــركــــــا
الـ

المجموع

ك 
البنو

ت 
سا

س
والمؤ

صرفية 
الم

ى
االخر

الحكومة 
طاع العام

والق

ت 
سا

س
المؤ

صغيرة 
ال

طة
س

والمتو

ت 
شركا

ال
ى

الكبر
ت 

ال
التموي

العقارية
االفراد

المجموع

ك 
البنو

ت 
سا

س
والمؤ

صرفية 
الم

ى
االخر

الحكومة 
طاع العام

والق

ت 
سا

س
المؤ

صغيرة 
ال

طة
س

والمتو

ت 
شركا

ال
ى

الكبر
ت 

ال
التموي

العقارية
االفــــراد

دينــــار
دينــــار

دينـــار 
دينــــار

دينــــار
دينــــار

دينــــار
دينــــار

دينــــار
دينــــار

دينــــار
دينــــار

دينــــار
دينــــار

540ر357ر166ر1
693ر983ر165ر1

847ر373
-

-
-

-
251ر300ر90

-
960ر523ر23

153ر750ر1
745ر502ر55

-
393ر523ر9

طر
متدنية المخا

828ر152ر83
441ر773ر72

-
-

-
-

387ر379ر10
554ر428ر027ر1

950ر056ر45
-

843ر551ر119
797ر511ر236

047ر652ر289
917ر655ر336

طر
مقبولة المخا

ستحقة:*
منها م

-
-

-
-

-
-

-
368ر479ر4

-
-

478ر640ر1
279ر368ر1

546ر51
065ر419ر1

لغاية 30 يوم

-
-

-
-

-
-

-
657ر620ر88

-
-

251ر429ر12
671ر743ر46

844ر619ر2
891ر827ر26

من 31 لغاية 60 يوم

257ر750ر4
-

-
-

-
-

257ر750ر4
288ر644ر115

-
-

710ر100ر16
450ر532ر56

237ر815ر10
891ر195ر32

ت المراقبة
تح

غير عاملة:

931ر870
-

-
-

-
-

931ر870
065ر018ر6

-
-

290ر261
-

515ر284
260ر472ر5

ستوى
دون الم

497ر791
-

-
-

-
-

497ر791
475ر480ر9

-
-

373ر617ر1
-

900ر127
202ر735ر7

ك فيها
شكو

م

896ر707ر1
-

-
-

-
-

896ر707ر1
000ر164ر75

-
-

500ر435ر7
131ر994ر21

609ر001ر4
760ر732ر41

هالكة

949ر630ر257ر1
134ر757ر238ر1

847ر373
-

-
-

968ر499ر18
633ر035ر324ر1

950ر056ر45
960ر523ر23

869ر716ر146
123ر541ر370

308ر881ر304
423ر315ر433

المجموع

-
-

-
-

-
-

-
803ر442ر127

-
479ر470

759ر337ر7
071ر979ر20

404ر568ر47
090ر087ر51

ت مؤجلة
طرح: ايرادا

ي

-
-

-
-

-
-

-
247ر303ر10

-
-

259ر119ر2
109ر468ر2

714ر594ر1
165ر121ر4

ت معلقة
طرح: ايرادا

ي

855ر538ر3
-

-
-

-
-

855ر538ر3
036ر002ر50

-
-

396ر844ر5
520ر757ر14

491ر142ر12
629ر257ر17

ي
ص تدن

ص
طرح: مخ

ي

094ر092ر254ر1
134ر757ر238ر1

847ر373
-

-
-

113ر961ر14
547ر287ر136ر1

950ر056ر45
481ر053ر23

455ر415ر131
423ر336ر332

699ر575ر243
539ر849ر360

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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ي
ذات

شتركة
م

-2010

ت
شــركــــــا

الـ
ت

شــركــــــا
الـ

المجموع

ك 
البنو

ت 
سا

س
والمؤ

صرفية 
الم

ى
االخر

الحكومة 
طاع العام

والق

ت 
سا

س
المؤ

صغيرة 
ال

طة
س

والمتو

ت 
شركا

ال
ى

الكبر
ت 

التمويال
العقارية

االفراد
المجموع

ك 
البنو

ت 
سا

س
والمؤ

صرفية 
الم

ى
االخر

الحكومة 
طاع العام

والق

ت 
سا

س
المؤ

صغيرة 
ال

طة
س

والمتو

ت 
شركا

ال
ى

الكبر
ت 

التمويال
العقارية

االفــــراد

دينــــار
دينــــار

دينـــار 
دينــــار

دينــــار
دينــــار

دينــــار
دينــــار

دينــــار
دينــــار

دينــــار
دينــــار

دينــــار
دينــــار

567ر819ر945
964ر905ر943

-
603ر913ر1

-
-

-
154ر600ر133

-
882ر571ر70

-
166ر347ر49

-
106ر681ر13

طر
متدنية المخا

834ر009ر109
280ر844ر97

-
-

-
-

554ر165ر11
029ر025ر979

250ر463ر38
-

415ر997ر119
325ر179ر236

223ر716ر262
816ر668ر321

طر
مقبولة المخا

ستحقة:*
منها م

007ر858ر2
-

-
-

-
-

007ر858ر2
855ر684ر3

-
-

549ر740
311ر850ر2

995ر93
-

لغاية 30 يوم

347ر693
-

-
-

-
-

347ر693
669ر621ر65

-
-

911ر115ر14
069ر031ر31

214ر631ر1
475ر843ر18

من 31 لغاية 60 يوم

182ر095ر1
-

-
-

-
-

182ر095ر1
048ر523ر78

-
-

073ر823ر10
231ر667ر32

973ر380ر8
771ر651ر26

ت المراقبة
تح

غير عاملة:

071ر955ر1
-

-
-

-
-

071ر955ر1
424ر588ر5

-
-

332ر344
-

396ر92
696ر151ر5

ى
ستو

دون الم

006ر606
-

-
-

-
-

006ر606
863ر516ر11

-
-

310ر159ر1
600ر158ر5

134ر245
819ر953ر4

ك فيها
شكو

م

009ر259
-

-
-

-
-

009ر259
973ر142ر43

-
-

492ر702ر4
450ر747ر8

328ر089ر4
703ر603ر25

هالكة

669ر744ر058ر1
244ر750ر041ر1

-
603ر913ر1

-
-

822ر080ر15
491ر396ر251ر1

250ر463ر38
882ر571ر70

622ر026ر137
772ر099ر332

054ر524ر275
911ر710ر397

المجموع

-
-

-
-

-
-

-
873ر180ر125

-
716ر385ر1

011ر440ر7
310ر904ر18

521ر786ر45
315ر664ر51

ت مؤجلة
طرح: ايرادا

ي

-
-

-
-

-
-

-
757ر236ر6

-
-

146ر141ر1
694ر897

221ر218ر1
696ر979ر2

ت معلقة
طرح: ايرادا

ي

950ر852ر2
-

-
-

-
-

950ر852ر2
305ر889ر32

-
-

641ر306ر3
059ر415ر7

736ر550ر3
869ر616ر18

ي
ص تدن

ص
طرح: مخ

ي

719ر891ر055ر1
244ر750ر041ر1

-
603ر913ر1

-
-

872ر227ر12
556ر089ر087ر1

250ر463ر38
166ر186ر69

824ر138ر125
709ر882ر304

576ر968ر224
031ر450ر324

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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ت:
ال

ى والتموي
م األخر

م البيوع المؤجلة والذم
ت المقدمة مقابل ذم

ضمانا
ي توزيع القيمة العادلة لل

وفيما يل

ي
ذات

شتركة
م

-2011

ت
شركا

ال
ت

شركا
ال

المجموع

ك 
البنو

ت 
سا

س
والمؤ

صرفية 
الم

األخرى

الحكومة 
طاع العام

والق

ت 
سا

س
المؤ

صغيرة 
ال

طة
س

والمتو
ت الكبرى

شركا
ال

ت 
التمويال

العقارية
االفراد

المجموع
الحكومة  

طاع العام
والق

ت 
سا

س
المؤ

صغيرة 
ال

طة
س

والمتو
ت الكبرى

شركا
ال

ت 
التمويال

العقارية
االفراد

دينــــار
دينــــار

دينــــار
دينــــار

دينــــار
دينــــار

دينــــار
دينــــار

دينــــار
دينــــار

دينــــار
دينــــار

دينــــار

ت مقابل:
ضمانا

ال

847ر373
-

847ر373
-

-
-

-
251ر300ر90

960ر523ر23
153ر750ر1

745ر502ر55
-

393ر523ر9
طر

متدنية المخا

660ر356ر15
-

-
-

-
-

660ر685ر660741ر356ر15
-

299ر057ر685356ر888ر363208ر529ر313100ر210ر76
طر

مقبولة المخا

514ر183
-

-
-

-
-

385ر403ر514100ر183
-

839ر247ر19
016ر792ر42

884ر769ر24
646ر593ر13

ت المراقبة
تح

غير عاملة:

448ر777
-

-
-

-
-

448ر777
818ر719ر2

-
000ر255

-
966ر134

852ر329ر2
ستوى 

دون الم

014ر698
-

-
-

-
-

014ر698
074ر020ر7

-
373ر617ر1

-
302ر22

399ر380ر5
ك فيها

شكو
م

332ر484ر1
-

-
-

-
-

332ر484ر1
407ر816ر44

-
767ر700ر5

774ر406ر13
765ر753ر1

101ر955ر23
هالكة

815ر873ر18
-

847ر373
-

-
-

595ر945ر968986ر499ر18
690ر839ر602410ر569ر898235ر230ر445212ر781ر960104ر523ر23

المجموع

منها:

-
-

-
-

-
-

-
546ر048ر11

-
153ر525ر1

-
-

393ر523ر9
ت نقدية

تأمينا

-
-

-
-

-
-

-
745ر727ر55

-
000ر225

745ر502ر55
-

-
ت بنكية مقبولة

كفاال

-
-

-
-

-
-

-
529ر761ر602

-
672ر230ر993126ر873ر978231ر510ر886155ر145ر89

عقارية

-
-

-
-

-
-

-
815ر883ر293

-
406ر885ر13

175ر217ر1
625ر085ر609275ر695ر3

ت
ت واليا

سيارا
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ي
ذات

شتركة
م

-2010

ت
شركا

ال
ت

شركا
ال

المجموع

ك 
البنو

ت 
سا

س
والمؤ

صرفية 
الم

األخرى

الحكومة  
طاع العام

والق

ت 
سا

س
المؤ

صغيرة 
ال

طة
س

والمتو
ت الكبرى

شركا
ال

ت 
التمويال

العقارية
االفراد

المجموع
الحكومة  

طاع العام
والق

ت 
سا

س
المؤ

صغيرة 
ال

طة
س

والمتو
ت الكبرى

شركا
ال

ت 
التمويال

العقارية
االفراد

دينــــار
دينــــار

دينــــار
دينــــار

دينــــار
دينــــار

دينــــار
دينــــار

دينــــار
دينــــار

دينــــار
دينــــار

دينــــار

ت مقابل:
ضمانا

ال

603ر913ر1
-

603ر913ر1
-

-
-

-
272ر028ر63

-
-

166ر347ر49
-

106ر681ر13
طر

متدنية المخا

872ر227ر12
-

-
-

-
-

872ر227ر12
698ر100ر791

882ر571ر70
649ر513ر94

555ر410ر88
378ر701ر191

234ر903ر345
طر

مقبولة المخا

-
-

-
-

-
-

-
972ر295ر50

-
252ر587ر7

900ر176ر16
065ر307ر7

755ر224ر19
ت المراقبة

تح

غير عاملة:

-
-

-
-

-
-

-
195ر074ر4

-
080ر197

-
856ر41

259ر835ر3
ستوى 

دون الم

-
-

-
-

-
-

-
682ر274ر8

-
310ر159ر1

603ر652ر3
394ر150

375ر312ر3
ك فيها

شكو
م

-
-

-
-

-
-

-
810ر460ر30

-
064ر717ر3

505ر363ر5
430ر948ر1

811ر431ر19
هالكة

475ر141ر14
-

603ر913ر1
-

-
-

872ر227ر12
629ر234ر947

882ر571ر70
355ر174ر107

729ر950ر162
123ر149ر201

540ر388ر405
المجموع

منها:

-
-

-
-

-
-

-
253ر790ر16

-
937ر071ر2

311ر167ر3
316ر915ر3

689ر635ر7
ت نقدية

تأمينا

-
-

-
-

-
-

-
461ر928ر49

-
546ر72

521ر541ر49
135ر54

259ر260
ت بنكية مقبولة

كفاال

-
-

-
-

-
-

-
973ر161ر559

-
677ر308ر82

881ر399ر152
137ر678ر192

278ر775ر131
عقارية

-
-

-
-

-
-

-
305ر262ر314

-
026ر831ر22

849ر550ر10
848ر581ر8

582ر298ر272
ت

ت واليا
سيارا
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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 2011 مبلغ 944ر920ر38 دينار 

مقابل مبلغ 237ر935ر38 دينار كما في 31 كانون األول 2010.

ذمم البيوع المؤجلة والذمم األخرى والتمويالت المعاد هيكلتها:

يقصد بإعادة الهيكلة إعادة ترتيب وضع الذمم / التمويالت من حيث تعديل األقساط أو إطالة 

عمر الذمم / التمويالت أو تأجيل بعض األقساط أو تمديد فترة السماح ... الخ وتم تصنيفها 

كذمم / تمويالت تحت المراقبة، وقد بلغ إجماليها مبلغ 490ر328 دينار كما في 31 كانون 

األول 2011 مقابل 185ر600ر1 دينار كما في 31 كانون األول 2010.

الصكوك 

يوضح الجدول التالي تصنيفات الصكوك ضمن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل 

حقوق أصحاب حسابات االستثمار المشترك حسب مؤسسات التصنيف الخارجية: 
31 كانون األول 31 كانون األول

مؤسسة التصنيف 2010درجة التصنيف 2011
دينـار دينـار

500ر317ر5 000ر926ر9 S&P A

  3- التركز في التعرضات االئتمانية حسب التوزيع الجغرافي وكما يلي:
دول الشرق داخل المملكة

اجماليدول أخرىامريكااسيا*اوروبااالوسط األخرى

دينــــاردينـــاردينـــاردينــاردينـــاردينـــاردينــــار

693ر983ر165ر1-----693ر983ر165ر1ارصدة لدى بنوك مركزية

291ر520ر426111ر278ر0084ر670ر24-305ر342ر10920ر549ر44352ر680ر9ارصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

حسابات إستثمار مشترك لدى بنوك
100ر310ر6---100ر310ر6--   ومؤسسات مصرفية

ذمم البيوع المؤجلة والذمم األخرى والتمويالت:

652ر810ر375-----652ر810ر375االفراد

699ر575ر243-----699ر575ر243التمويالت العقارية

الشركات:

423ر336ر332---134ر322ر61112ر180ر67843ر833ر276الشركات الكبرى

)SMEs( 455ر415ر131-----455ر415ر131المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

328ر427ر23-----328ر427ر23الحكومة والقطاع العام

الصكوك:
العادلة  بالقيمة  المالية  الموجودات  ضمن 
من خالل حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار 

المشترك
000ر926ر9----000ر926ر9-

641ر305ر400ر4262ر278ر0084ر670ر24-539ر974ر72038ر655ر948105ر726ر226ر2االجمالي كما في 31 كانون األول 2011

775ر298ر148ر7332ر511ر3463ر623ر57027ر175908ر983ر42639ر774ر52568ر497ر007ر2االجمالي كما في 31 كانون األول 2010

* باستثناء دول الشرق األوسط
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4- التركز في التعرضات االئتمانية حسب القطاع االقتصادي وكما يلي:
حكومة وقطاعافرادأسهمزراعةعقاراتتجارةصناعيمـــالي

اجمالي عـــام

دينـــاردينـــاردينـــاردينـاردينـــاردينــاردينـــاردينـــاردينـــار

693ر983ر165ر6931ر983ر165ر1-------ارصدة لدى بنوك مركزية

ارصدة لدى بنوك ومؤسسات 
291ر520ر111-------291ر520ر111مصرفية

حسابات إستثمار لدى بنوك 
100ر310ر6-------100ر310ر6ومؤسسات مصرفية

ذمم البيوع المؤجلة والذمم 
557ر565ر106ر3281ر427ر48423ر379ر812344ر97881ر131ر3582ر764ر016243ر775ر581455ر005ر37-األخرى والتمويالت

الصكوك:

ضمن الموجودات المالية بالقيمة 
العادلة من خالل حقوق أصحاب 

حسابات اإلستثمار المشترك
000ر926ر9-----000ر926ر9--

االجمالي كما في 31 كانون 
641ر305ر400ر0212ر411ر189ر4841ر379ر812344ر97881ر131ر3582ر764ر016243ر701ر581465ر005ر39137ر830ر117األول 2011

االجمالي كما في 31 كانون 
775ر298ر148ر7332ر005ر015ر0811ر920ر952361ر44481ر763ر9711ر755ر432228ر906ر132384ر240ر03014ر625ر141األول 2010

مخاطر السيولة

تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة البنك على توفير التمويل الالزم لتأدية التزاماته في 

تواريخ استحقاقها، وإلدارة هذه المخاطر يقوم البنك بما يلي:

1. تحليل السيولة )فجوات االستحقاق(.

2. االحتفاظ بنسبة سيولة معقولة لمواجهة التدفقات النقدية الصادرة. 

3. تنويع مصادر التمويل.

4. وجود لجنة إلدارة الموجودات والمطلوبات.

من  للتقليل  المتعددة  الجغرافية  والمناطق  المختلفة  القطاعات  على  التمويالت  توزيع   .5

مخاطر التركزات.

6. يتم قياس ورقابة إدارة السيولة على أساس الظروف الطبيعية والطارئة، ويشمل ذلك 

استخدام وتحليل آجال االستحقاق للموجودات والنسب المالية المختلفة.
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: يلخص الجدول أدناه توزيع المطلوبات )غير المخصومة( على أساس الفترة المتبقية لالستحقاق  أواًلً

التعاقدي بتاريخ القوائم المالية الموحدة:

-2011 
من شهر إلى 3 أقل من شهر

شهور
من 3 شهور 
إلى 6 شهور

من 6 شهور
 حتى سنة 

واحدة

من سنة حتى
 3 سنوات

أكثر من
المجموعبدون إستحقاق 3 سنوات

دينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــار

المطلوبات:

حسابات بنوك ومؤسسات 
794ر547ر19------794ر547ر19مصرفية

448ر173ر782--360ر853ر696221ر310ر23267ر934ر76890ر557ر392114ر517ر287حسابات العمالء الجارية 

000ر100ر0003ر100ر3------مخصصات أخرى 

992ر743ر13------992ر743ر13مخصص ضريبة الدخل

640ر64024ر24------مطلوبات ضريبية مؤجلة 

830ر634ر75758ر321ر7-677ر669660ر355ر30-333ر797ر39414ر499ر5مطلوبات أخرى 

حقوق اصحاب حسابات 
041ر200ر814ر2251ر716ر5-590ر586ر018ر1511ر183ر598240ر892ر006180ر668ر471149ر153ر219اإلستثمار المطلقة 

745ر424ر691ر6222ر162ر16-627ر100ر241ر5161ر849ر830337ر826ر107271ر023ر043279ر462ر545المجموع 

مجموع الموجودات )حسب 
754ر300ر898ر7862ر642ر81548ر699ر642727ر739ر630246ر851ر128230ر445ر661104ر251ر09269ر670ر470ر1إستحقاقاتها المتوقعة( 

-2010 
من شهر إلى أقل من شهر

3 شهور
من 3 شهور 
إلى 6 شهور

من 6 شهور
 حتى سنة 

واحدة

من سنة حتى
 3 سنوات

أكثر من
 3 سنوات

بدون 
المجموعإستحقاق

دينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــار

المطلوبات:

حسابات بنوك ومؤسسات 
901ر041ر44------901ر041ر44مصرفية

082ر659ر668--849ر730ر153193ر344ر04957ر720ر94477ر095ر08798ر768ر241حسابات العمالء الجارية 

312ر886ر3123ر886ر3------مخصصات أخرى 

183ر907ر13------183ر907ر13مخصص ضريبة الدخل

088ر088766ر766------مطلوبات ضريبية مؤجلة 

082ر954ر98366ر551ر14-428ر125648ر919ر35-576ر637ر97010ر196ر5مطلوبات أخرى 

حقوق اصحاب حسابات 
338ر875ر611ر9611ر499ر10-448ر948ر585898ر099ر136212ر788ر478159ر247ر730132ر291ر198اإلستثمار المطلقة 

986ر089ر410ر3442ر704ر29-725ر327ر093ر8631ر362ر185305ر508ر998237ر980ر871240ر205ر503المجموع 

مجموع الموجودات )حسب 
927ر683ر603ر1052ر946ر38641ر687ر462646ر562ر616215ر151ر954238ر742ر41499ر460ر99080ر132ر281ر1إستحقاقاتها المتوقعة( 
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ثانيًا: بنود خارج قائمة المركز المالي الموحدة:
31 كانون األول 2011

من سنة لغاية لغاية سنة 
5 سنوات 

أكثر من 5 
المجموع سنوات

دينـــاردينـــاردينـــاردينـــار
653ر098ر52--653ر098ر52اإلعتمادات والقبوالت 

222ر623ر78--222ر623ر78الكفاالت
370ر061ر67--370ر061ر67السقوف غير المستغلة 

245ر783ر197--245ر783ر197المجموع 

31 كانون األول 2010

من سنة لغاية لغاية سنة 
5 سنوات 

أكثر من 5 
المجموع سنوات

دينـــاردينـــاردينـــاردينـــار
576ر515ر39--576ر515ر39اإلعتمادات والقبوالت 

184ر266ر77--184ر266ر77الكفاالت
303ر330ر66--303ر330ر66السقوف غير المستغلة 

063ر112ر183--063ر112ر183المجموع 

4- مخاطر السوق

 تنشأ مخاطر السوق عن التقلبات في قيمة الموجودات القابلة للتداول أو التأجير وأسعار 

صرف العمالت وأسعار األسهم وأسعار السلع والموجودات المؤجرة، ويعمل البنك على 

تخفيف هذه المخاطر من خالل:

1. تنويع اإلستثمارات وتوزيعها على عدة قطاعات ومناطق جغرافية.

2. دراسة إتجاهات أسعار اإلستثمار وأسعار الصرف المستقبلية واإلستثمار في ضوء هذه 

الدراسات.

3. وضع حدود لإلستثمار على مستوى البلد، العملة، السوق، األداة والطرف المقابل.

4. دراسة الوضع االئتماني للطرف المقابل قبل الشروع في اإلستثمار.

5. موائمة مراكز العمالت ما أمكن وبما يتناسب مع تعليمات البنك المركزي األردني.

انواع  الحساسية لقياس مخاطر السوق وذلك لكل نوع من  البنك باستخدام تحليل   يقوم 

مخاطر السوق )مخاطر اسعار العائد، مخاطر العمالت االجنبية والتركز في مخاطر العمالت 

أسعار  في  التغير  مخاطر  لقياس  للمخاطر  المعرضة  القيمة  استخدام  وكذلك  االجنبية(، 

األسهم، وقد تم استخدام بعض المؤشرات للتعرف على اثر حساسية الدخل للتغير في 

واصحاب  الملكية  حقوق  وحساسية  بها  المحتفظ  المالية  والمطلوبات  المالية  الموجودات 

العادلة  بالقيمة  المالية  الموجودات  في  الثابت  المعدل  في  للتغير  اإلستثمار  حسابات 

الممولة من االموال المشتركة، وقد تم االعتماد على عدد من الفرضيات المتعلقة بتغير 

اسعار المرابحة ومؤشرات بورصة عمان واسعار العمالت .... الخ.
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أ- مخاطر معدل العائد

تنشأ مخاطر معدل العائد في سياق المخاطر اإلجمالية المشمولة في قائمة المركز المالي 

حسابات  أصحاب  توقع  إلى  المقارنة  القياسية  المعدالت  في  االرتفاع  يؤدي  وقد  الموحدة، 

اإلستثمار المشترك لمعدل عائد أعلى، وتختلف مخاطر معدل العائد عن مخاطر سعر الفائدة 

أنشطتها  بنتائج  تهتم  الشريعة اإلسالمية  أحكام  التي تعمل وفق  المؤسسات  أن  من حيث 

اإلستثمارية في نهاية فترة حيازة اإلستثمار، وال يمكن تحديد تلك النتائج مسبقًا بشكل دقيق.

يتعرض البنك لمخاطر معدل العائد نتيجة لوجود فجوة في مبالغ الموجودات والمطلوبات 

حسب اآلجال الزمنية المتعددة أو نتيجة إعادة تسعير معدل العائد على المعامالت الالحقة 

في فترة زمنية معينة، ويقوم البنك بإدارة هذه المخاطر عن طريق تحديد نسب معدالت 

األرباح المستقبلية وفق توقعات ظروف السوق وتطوير أدوات جديدة تتوافق مع الشريعة 

اإلسالمية وذلك من خالل إستراتيجية إدارة المخاطر لدى البنك.

ويعمل البنك على إدارة هذه المخاطر من خالل:

1. إدارة فجوات معدالت العائد والتكلفة للموجودات والمطلوبات حسب اآلجال الزمنية المتعددة.

2. دراسة إتجاهات أسعار اإلستثمار وأسعار الصرف المستقبلية واإلستثمار في ضوء هذه الدراسات.
2011

التغير )زيادة( بسعر 
العائد )%1(

حساسية إيراد العائد 
)األرباح والخسائر(

حساسية حقوق 
الملكية

حساسية حقوق 
اصحاب حسابات 

اإلستثمار
دينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــار

166ر253ر8082ر344ر3-974ر597ر5دينار أردني

2011

التغير )نقص( بسعر 
العائد )%1(

حساسية إيراد العائد 
)األرباح والخسائر(

حساسية حقوق 
الملكية

حساسية حقوق 
اصحاب حسابات 

اإلستثمار
دينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــار

166ر253ر8082ر344ر3-974ر597ر5دينار أردني

2010

التغير )زيادة( بسعر 
العائد )%1(

حساسية إيراد العائد 
)األرباح والخسائر(

حساسية حقوق 
الملكية

حساسية حقوق 
اصحاب حسابات 

اإلستثمار
دينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــار

286ر085ر8341ر315ر1-120ر401ر2دينار أردني

2010

التغير )نقص( بسعر 
العائد )%1(

حساسية إيراد العائد 
)األرباح والخسائر(

حساسية حقوق 
الملكية

حساسية حقوق 
اصحاب حسابات 

اإلستثمار
دينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــار

286ر085ر8341ر315ر1-120ر401ر2دينار أردني
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ب- مخاطر العمالت األجنبية

أسعار  في  التغير  نتيجة  المالية  األدوات  قيمة  تغير  مخاطر  هي  األجنبية  العمالت  مخاطر 

إدارة العمالت األجنبية  الدينار األردني عملة األساس للبنك، يتم  العمالت األجنبية، يعتبر 

العمالت  مراقبة  تتم  و  اآلجل،  التعامل  أساس  على  وليس  الفوري  التعامل  أساس  على 

األجنبية بشكل يومي و كذلك حدود المراكز لكل عملة، حيث أن السياسة العامة للبنك إلدارة 

المطلوبة  المراكز  وتغطية  بأول  أواًل  المراكز  تصفية  أساس  على  تقوم  األجنبية  العمالت 

حسب احتياجات العمالء،  ويقوم مجلس اإلدارة بوضع حدود للمركز المالي لكل عملة لدى 

البنك، وتتم مراقبة مركز العمالت األجنبية بشكل يومي ويتم إتباع إستراتيجيات للتأكد من 

االحتفاظ بمركز العمالت األجنبية ضمن الحدود المعتمدة.

يجب  األجنبية  العمالت  لمراكز  األقصى  الحد  أن  على  للبنك  اإلستثمارية  السياسة  تنص 

البنك  التزامات  إجمالي  من   ٪50 أو  المساهمين  حقوق  إجمالي  من   ٪15 يتجاوز  ال  أن 

باستثناء  لكل عملة  المساهمين  أقصى 5٪ من حقوق  )بحد  أكبر  أيهما  األجنبية  بالعمالت 

والحواالت  المستندية  االعتمادات  من  العمالء  احتياجات  لتغطية  وذلك  الدوالراألمريكي( 

وبوالص التحصيل، وليس بهدف المضاربة أو المتاجرة.
2011

األثر على حقوق الملكية األثر على األرباح والخسائر التغير في سعر صرف العملة )5%(العملـــة

172ر172585ر438585ر703ر11دوالر امريكي 
312ر31263ر24263ر266ر1يورو

462ر4626ر2426ر129جنيه استرليني
646832832ر16ين ياباني

908ر90829ر16329ر598عمالت أخرى

2010
األثر على حقوق الملكية األثر على األرباح والخسائر التغير في سعر صرف العملة )5%(العملـــة

716ر649ر7161ر649ر3251ر994ر32دوالر امريكي 
593ر59316ر85316ر331يورو

582279279ر5جنيه استرليني
878ر8781ر5651ر37ين ياباني

195ر19553ر90453ر063ر1عمالت أخرى
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التركز في مخاطر العمالت االجنبية-

جنيه يورودوالر امريكي2011 -
المجموعأخرىين يابانياسترليني

الموجودات:

536ر498ر88749ر339-296ر477254ر591ر8761ر312ر47النقد في الصندوق ولدى بنوك مركزية

921ر212ر436102ر424ر4324ر335ر6761ر800979ر740ر5779ر732ر85ارصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

204ر832ر44885ر491ر1-287ر108ر7062ر777ر7637ر454ر74ذمم البيوع المؤجلة والذمم األخرى

789ر789817ر817موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية- ذاتي
أصحاب  حقوق  خالل  من  العادلة  بالقيمة  مالية  موجودات 

961ر775ر14----961ر775ر14اإلستثمار المشترك 

842ر6----842ر6موجودات مالية أخرى

253ر144ر771253ر255ر4326ر335ر2591ر342ر9833ر109ر80819ر100ر223اجمالي الموجودات

المطلوبات:

756ر094ر18----756ر094ر18ودائع البنوك والمؤسسات المصرفية

442ر954ر6073ر1-299ر8995ر637148ر798ر3التأمينات النقدية 

001ر910ر55671ر145ر8771ر239ر8371ر152678ر831ر5795ر014ر63الحسابات الجارية

015ر467ر218145ر508ر8284ر88178ر528ر5852ر863ر50311ر487ر126حسابات اإلستثمار المطلقة

308ر2274ر812-895105ر1مطلوبات أخرى

522ر430ر608239ر657ر7865ر318ر0171ر213ر7413ر843ر37017ر397ر211إجمالي المطلوبات

731ر713ر16313ر646598ر24216ر242129ر266ر4381ر703ر11صافي التركز داخل قائمة المركز المالي الموحدة لعام 2011

639ر998ر45229ر344ر1-913ر434631ر221ر8403ر800ر24إلتزامات محتملة خارج قائمة المركز المالي الموحدة لعام 2011

- 2010
945ر512ر653275ر582ر4266ر051112ر781ر7573ر399ر05818ر637ر246اجمالي الموجودات

716ر079ر749241ر518ر8615ر46974ر775ر9043ر067ر73318ر642ر213اجمالي المطلوبات

229ر433ر90434ر063ر5651ر58237ر8535ر325331ر994ر32صافي التركز داخل قائمة المركز المالي الموحدة لعام 2010

876ر682ر36----876ر682ر36التزامات محتملة خارج قائمة المركز المالي الموحدة لعام 2010

ج- مخاطر أسعار األسهم

ويعمل  األسهم،  في  لإلستثمارات  العادلة  القيمة  في  التغير  عن  األسهم  أسعار  مخاطر  تنتج 

البنك على إدارة هذه المخاطر عن طريق تنويع اإلستثمارات في عدة مناطق جغرافية وقطاعات 

اقتصادية، معظم إستثمارات األسهم التي يملكها البنك مدرجة في بورصة عمان.

التغير في 
المؤشر

)%5(

االثر على 
األرباح 

والخسائر

االثر على 
حقوق 
الملكية

األثر على حقوق أصحاب 
حسابات اإلستثمار المشترك

دينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــار
2011

)292ر50()702ر74(-)994ر124(مؤشر بورصة عمان 

 2010
285ر50674ر86-791ر160مؤشر بورصة عمان
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د- مخاطر السلع

وترتبط  التأجير  أو  للتداول  القابلة  الموجودات  التقلبات في قيمة  السلع عن  تنشأ مخاطر 

بالتقلبات الحالية والمستقبلية والقيم السوقية لموجودات محددة، حيث يتم التعرض إلى 

فترة  خالل  من  السلم  عقود  إبرام  بعد  بالكامل  المدفوعة  المشتراة  السلع  أسعار  تقلب 

الحيازة وإلى التقلب في القيمة المتبقية للموجود المؤجر في نهاية مدة التأجير.

5- مخاطر االمتثال

هي مخاطر العقوبات القانونية أو الرقابية أو الخسائر المادية أو مخاطر السمعة التي قد 

يتعرض لها البنك جراء عدم االمتثال للقوانين واألنظمة والتعليمات واألوامر وقواعد السلوك 

للقوانين  االمتثال  عدم  مخاطر  أهم  ومن  السليمة،  المصرفية  والممارسات  والمعايير 

واألنظمة والتعليمات مخاطر العقوبات القانونية والرقابية ومخاطر السمعة ومخاطر الخسائر 

المالية ومخاطر الجرائم المالية وعمليات غسل 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 

وإعداد  األموال  غسل  لمكافحة  العامة  السياسة  وتطوير  واعداد  االمتثال  ودليل  االمتثال 

إجراءات وأدلة عمل بخصوص القوانين واألنظمة والتعليمات الداخلية والخارجية واعداد ميثاق 

أخالقيات العمل وعقد الدورات التدريبية الالزمة.  

6- مخاطر التشغيل

هي مخاطر الخسارة الناتجة عن فشل أو عدم مالئمة في واحد أو أكثر من كٍل من )اإلجراءات 

األحداث  مصدره  الذي  المالئمة  عدم  أو  الفشل  أو  واألنظمة(  البشري،  العنصر  الداخلية، 

الخارجية. ويشمل هذا التعريف المخاطر القانونية ومخاطر عدم االلتزام بالمعايير الشرعية، 

ويعمل البنك على إدارة هذه المخاطر من خالل:

 وجود تعليمات تطبيقية وإجراءات عمل موثقة يتم االلتزام بها من قبل الموظفين، حيث 

تعمل على تقليل احتمالية حدوث أخطار تشغيلية.

)Business Continuity Plan BCP( تعمل  البنك بإعداد خطة الستمرارية العمل   قيام 

على تقليل التعرضات واالنقطاعات التي يواجهها البنك، كذلك خطة التعافي من اآلثار 

والخسائر الناجمة عن األزمات.

 تقوم الدائرة القانونية بالتأكد من سالمة العقود والمستندات الخاصة بالبنك، وتقوم دائرة 

المتابعة والتحصيل بمتابعة الحسابات غير العاملة والسير بإجراءات التنفيذ لتحصيل الدين.

ودائرة  الداخلية  الرقابة  دائرة  مع  والتعاون  وبالتنسيق  المعلومات  تكنولوجيا  دائرة  تقوم   

أمن  على  للمحافظة  الالزمة  واإلجراءات  السياسات  بوضع  والشرعي  الداخلي  التدقيق 

وسرية المعلومات في البنك وصالحيات الدخول على البرامج واالنظمة العاملة في البنك.
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7- مخاطر السمعة

هي المخاطر الناشئة عن وجود انطباع سلبي عن البنك والذي قد يؤدي إلى حدوث خسائر 

ينشأ هذا  بنوك منافسة، وقد  إلى  العمالء  تحول  إلى  يؤدي  أو قد  التمويل  في مصادر 

االنطباع نتيجة تصرفات يقوم بها مدراء أو موظفو البنك أو نتيجة عدم خدمة العمالء بالجودة 

والسرعة المطلوبة أو بسبب وجود ضعف في أنظمة السرية لدى البنك والتي قد تؤدي 

إلى زعزعة ثقة العمالء في البنك، أو قيام البنك بممارسة أنشطة غير قانونية مثل غسل 

ويعمل  متعددة.  سطو  لعمليات  تعرضه  أو  فيها  مرغوب  غير  قطاعات  تمويل  أو  األموال 

تعزيز  على  تعمل  والتي  اإلجراءات  المخاطر من خالل مجموعة من  إدارة هذه  على  البنك 

ثقة العمالء في البنك، وتقديم خدمات مصرفية جيدة، والمحافظة على السرية المصرفية، 

وعدم ممارسة أنشطة غير قانونية أو تمويل قطاعات غير مرغوب فيها.

)61( 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 

والخدمات  والتمويالت  المؤجلة  البيوع  وذمم  المطلقة  اإلستثمار  حسابات  متابعة  تشمل 

المصرفية األخرى الخاصة باألفراد.

حسابات المؤسسات 

والخدمات  والتمويالت  الُمؤجلة  البيوع  وذمم  الُمطلقة  اإلستثمار  حسابات  ُمتابعة  تشمل 

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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فيما يلي معلومات عن قطاعات أعمال البنك ُموزعة حسب األنشطة:
المجمــوع

اإلستثمار في المؤسســاتاألفراد
20112010أخرىالخزينةالموجودات

دينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينـــــار

854ر480ر936118ر192ر740132ر440ر5065ر961ر51417ر287ر0616ر622ر11547ر881ر54إجمالي اإليرادات )ُمشتركة + ذاتي(

096ر308850ر042ر1---308ر042ر1-صافي نتائج أعمال الشركات التابعة

حصة صندوق ُمواجهة مخاطر اإلستثمار من
)957ر082ر10()097ر457ر16(-)494ر138()127ر943()309ر143ر7()167ر232ر8(  إيرادات أصحاب حسابات اإلستثمار الُمشتركة

عائد اصحاب حسابات اإلستثمار المطلقة وحصة
اصحاب حسابات اإلستثمار المطلقة وحقوق غير 

المسيطرين من صافي نتائج أعمال الشركات التابعة
)276ر383ر37()956ر513ر38(--)308ر042ر1()404ر015ر1()244ر456ر36(

717ر864ر19171ر264ر74078ر440ر0125ر823ر07917ر302ر6564ر505ر70440ر192ر10نتائج أعمال القطاع

)284ر170ر31()953ر538ر38()691ر220ر3()753ر455ر4()877ر068ر1()009ر678ر23()623ر115ر6(مصروفات غير موزعة

433ر694ر23840ر725ر04939ر220ر2592ر367ر20213ر233ر6473ر827ر08116ر077ر4الربح قبل الضرائب

)739ر600ر11()029ر401ر11()575ر899()833ر742ر3()143ر197ر1()895ر419ر4()583ر141ر1(ضريبة الدخل

694ر093ر20929ر324ر47428ر320ر4261ر624ر0599ر036ر7522ر407ر49812ر935ر2صافي ربح السنة 

537ر127ر534ر9792ر852ر824ر2-461ر840ر333ر6831ر025ر377392ر448ر458486ر538ر612موجودات القطاع

288ر245ر15115ر494ر14--151ر494ر14--اإلستثمار في شركات حليفة

102ر311ر62454ر953ر62458ر953ر58----موجودات غير ُموزعة على القطاعات

927ر683ر603ر7542ر300ر898ر6242ر953ر46158ر840ر333ر8341ر519ر377406ر448ر458486ر538ر612مجموع الموجودات

194ر917ر308ر9422ر327ر605ر2-794ر547ر19-641ر780ر507173ر999ر411ر2مطلوبات القطاع

733ر766ر812294ر972ر812292ر972ر292----مطلوبات غير ُموزعة على القطاعات

927ر683ر603ر7542ر300ر898ر8122ر972ر794292ر547ر19-641ر780ر507173ر999ر411ر2مجموع المطلوبات

563ر003ر0629ر775ر0628ر775ر8----مصروفات رأسمالية

391ر869ر9902ر165ر9903ر165ر3----اإلستهالكات واإلطفاءات

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 بناءًا على األسلوب التي يتم قياسها به ووفقًا للتقارير 

التي يتم استعمالها من قبل المدير العام وصانع القرار الرئيسي لدى البنك:
المجموعخارج المملكة داخل المملكة

201120102011201020112010

دينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــار

572ر829ر978100ر713ر304109ر471ر6571ر420ر2681ر358ر32199ر293ر108إجمالي اإليرادات

927ر683ر603ر7542ر300ر898ر8242ر741ر924277ر793ر103254ر942ر325ر8302ر506ر643ر2مجموع الموجودات

563ر003ر0629ر775ر8--563ر003ر0629ر775ر8المصروفات الرأسمالية
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)62( إدارة راس المال
 يتكون رأس مال البنك من رأس المال المدفوع، واإلحتياطيات بما فيها االحتياطي القانوني 

واالحتياطي اإلختياري واحتياطي مخاطر مصرفية عامة واالحتياطيات األخرى واألرباح المدورة.

البنك  على  بازل،  لجنة  مقررات  إلى  المستندة  األردني  المركزي  البنك  لتعليمات  وفقًا   

االحتفاظ برأس مال كاٍف لمواجهة المخاطر المتعلقة بأعمال البنك وهي المخاطر االئتمانية 

 ٪12 عن  المال  رأس  كفاية  نسبة  تقل  ال  أن  ويجب  التشغيلية،  والمخاطر  السوق  ومخاطر 

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.

المصرفية  للرقابة  بازل  لجنة  متطلبات  حسب  المطلوب  الحد  إلى  المال  برأس  الوصول   

وتوجهات الجهات الرقابية.

ينسجم  وبما  الكبيرة  واإلستثمارات  التمويالت  منح  في  للتوسع  كاٍف  مال  رأس  توفير   

وتعليمات البنك المركزي، وكذلك مواجهة أي مخاطر مستقبلية.
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يتم احتساب نسبة كفاية رأس المال وفقًا لتعليمات البنك المركزي األردني المستندة لمقررات 

مجلس الخدمات المالية اإلسالمية، وفي ما يلي نسبة كفاية رأس المال مقارنة مع الفترة السابقة:
31 كانون األول 

2011
31 كانون األول 

2010
دينـــاردينـــار

691ر660174ر188بنود راس المال االساسي:
000ر000100ر100راس المال المكتتب به )المدفوع(

527ر50730ر34االحتياطي القانوني
939ر8869ر13االحتياطي االختياري

012ر0123ر3احتياطي خاص
628ر71332ر39األرباح المدورة

-)876(حصة البنك من عجز صندوق مواجهة مخاطر اإلستثمار

والشركات  البنوك  أموال  رؤوس  إستثمارات في  من  البنك  حصة  من   ٪50
)777()784(المالية األخرى

)288()237(50٪ من حصة البنك في اإلستثمار في شركات التأمين
)350()561(الموجودات غير الملموسة
711ر5212بنود راس المال اإلضافي:

احتياطي القيمة العادلة للموجوادات المالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق 
149ر261الملكية

حصة البنك من احتياطي القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة 
38)294(من خالل حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار المشترك

474-حصة البنك من فائض صندوق مواجهة مخاطر اإلستثمار
700700احتياطي المخاطر المصرفية العامة / ذاتي

477ر1101ر1حصة البنك من احتياطي المخاطر المصرفية العامة / المشترك

والشركات  البنوك  أموال  رؤوس  إستثمارات في  من  البنك  حصة  من   ٪50
)777()784(المالية األخرى

)350()237(50٪ من حصة البنك في اإلستثمار في شركات التأمين
402ر181177ر189مجموع راس المال التنظيمي

المرجحة  الموحدة  المالي  المركز  قائمة  خارج  والبنود  الموجودات  مجموع 
289ر815822ر772بالمخاطر

57ر21٪48ر24٪نسبة كفاية راس المال
24ر21٪41ر24٪نسبة راس المال االساسي

)63( حسابات مدارة لصالح العمالء
األول 2011  كانون  دينار كما في31  العمالء 094ر517ر251  لصالح  المدارة  الحسابات  بلغت 

الحسابات  يتم إظهار هذه  مقابل 176ر050ر277 دينار كما في 31 كانون األول 2010، وال 

ضمن موجودات ومطلوبات البنك في القوائم المالية الموحدة. 
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)64(  تحليل استحقاقات الموجودات والمطلوبات
يبين الجدول التالي تحليل الموجودات والمطلوبات وفقا للفترة المتوقعة الستردادها أو 

تسويتها:
31 كانون األول 2011

المجموع أكثر من سنةلغاية سنة 
دينــــاردينــــاردينــــار

الموجودات:
070ر010ر216ر1-070ر010ر216ر1نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

291ر520ر111-291ر520ر111أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية 
100ر310ر6-100ر310ر6حسابات إستثمارمطلقة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

393ر996ر080ر8521ر344ر541622ر651ر458ذمم البيوع المؤجلة والذمم األخرى - بالصافي
648ر921ر269222ر137ر379199ر784ر23موجودات إجارة منتهية بالتمليك – بالصافي

442ر990ر98717ر346ر45515ر643ر2التمويالت – بالصافي
098ر063ر5-098ر063ر5موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية – ذاتي

حسابات  أصحاب  حقوق  خالل  من  العادلة  بالقيمة  مالية  موجودات 
729ر415ر44796ر523ر28260ر892ر35اإلستثمار المشترك

151ر494ر15114ر494ر14-إستثمارات في شركات حليفة
208ر625ر20867ر625ر67-إستثمارات في العقارات
722ر578ر8757ر478ر8472ر099ر5قروض حسنة – بالصافي

618ر889ر61843ر889ر43-ممتلكات ومعدات – بالصافي
767ر767560ر560-موجودات غير ملموسة 

517ر924ر5176ر924ر6-موجودات أخرى
754ر300ر898ر6912ر325ر033ر0631ر975ر864ر1مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات اإلستثمار المطلقة:
794ر547ر19-794ر547ر19حسابات البنوك والمؤسسات المصرفية 

448ر173ر782-448ر173ر782حسابات العمالء الجارية وتحت الطلب – أمانة
669ر355ر30-669ر355ر30التأمينات النقدية

830ر170ر1-830ر170ر1ذمم دائنة
000ر100ر0003ر100ر3-مخصصات أخرى

992ر743ر13-992ر743ر13مخصص ضريبة الدخل
640ر64024ر24-مطلوبات ضريبية مؤجلة

113ر260ر16-113ر260ر16مطلوبات أخرى
700ر606ر803ر5901ر586ر018ر1101ر020ر785حسابات اإلستثمار المطلقة

357ر001ر3574ر001ر4-احتياطي القيمة العادلة
439ر216ر4394ر216ر4-احتياطي اصحاب حسابات اإلستثمار - شركات تابعة وحليفة

677ر677660ر660-حقوق غير المسيطرين
757ر321ر7577ر321ر7-صندوق مواجهة مخاطر اإلستثمار

868ر714ر8681ر714ر1-مطلوبات ضريبية مؤجلة
461ر526ر3-461ر526ر3مخصص ضريبة الدخل - صندوق مواجهة مخاطر اإلستثمار

745ر424ر691ر3282ر626ر039ر4171ر798ر651ر1مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات اإلستثمار المطلقة 
009ر876ر206)637ر300ر6(646ر176ر213الصافي
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31 كانون األول 2010
المجموع أكثر من سنةلغاية سنة 

دينــــاردينــــاردينــــار
الموجودات:

675ر066ر988-675ر066ر988نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية
630ر728ر127-630ر728ر127أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية 

900ر578ر8-900ر578ر8حسابات إستثمارمطلقة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
032ر827ر2-032ر827ر2موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل - ذاتي

553ر338ر039ر8571ر784ر696595ر553ر443ذمم البيوع المؤجلة والذمم األخرى - بالصافي
668ر539ر509168ر578ر159150ر961ر17موجودات إجارة منتهية بالتمليك - بالصافي

050ر725ر19815ر717ر85212ر007ر3التمويالت - بالصافي 
300ر123ر5-300ر123ر5موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية – ذاتي

حسابات  أصحاب  حقوق  خالل  من  العادلة  بالقيمة  مالية  موجودات 
795ر450ر795113ر450ر113-اإلستثمار المشترك

288ر245ر28815ر245ر15-إستثمارات في شركات حليفة  
934ر748ر93464ر748ر64-إستثمارات في العقارات
178ر704ر5887ر046ر5903ر657ر4قروض حسنة - بالصافي

302ر524ر30238ر524ر38-الممتلكات والمعدات - بالصافي
893ر893287ر287-موجودات غير ملموسة

729ر794ر8317ر832ر8982ر961ر4موجودات أخرى
927ر683ر603ر1952ر217ر732997ر466ر606ر1مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات اإلستثمار المطلقة:
901ر041ر44-901ر041ر44حسابات البنوك والمؤسسات المصرفية 

082ر659ر849668ر730ر233193ر928ر474حسابات العمالء الجارية وتحت الطلب – أمانة
125ر919ر58835ر932ر53715ر986ر19التأمينات النقدية

033ر640ر1-033ر640ر1ذمم دائنة
312ر886ر3123ر886ر3-مخصصات أخرى

183ر907ر13-183ر907ر13مخصص ضريبة الدخل
088ر088766ر766-مطلوبات ضريبية مؤجلة

895ر022ر12-895ر022ر12مطلوبات أخرى
211ر216ر596ر4481ر948ر763898ر267ر697حسابات اإلستثمار المطلقة

973ر349ر9737ر349ر7-احتياطي القيمة العادلة
738ر510ر7384ر510ر4-احتياطي اصحاب حسابات اإلستثمار - شركات تابعة

428ر428648ر648-حقوق غير المسيطرين 
983ر551ر98314ر551ر14-صندوق مواجهة مخاطر اإلستثمار

988ر149ر9883ر149ر3-مطلوبات ضريبية مؤجلة
046ر820ر2-046ر820ر2مخصص ضريبة دخل صندوق مواجهة مخاطر اإلستثمار

986ر089ر410ر3952ر475ر143ر5911ر614ر266ر1مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات اإلستثمار المطلقة 

941ر593ر193)200ر258ر146(141ر852ر339الصافي
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)65( ارتباطات والتزامات محتملة )خارج قائمة المركز المالي الموحدة(
أ. ارتباطات والتزامات ائتمانية:

31 كانون األول 312010 كانون األول 2011
دينـــاردينـــار

901ر432ر43935ر432ر46اعتمادات 
675ر082ر2144ر666ر5قبوالت
184ر266ر22277ر623ر78كفاالت:

332ر539ر90622ر071ر25- دفع
606ر262ر49432ر055ر22- حسن التنفيذ

246ر464ر82222ر495ر31- أخرى
303ر330ر37066ر061ر67السقوف غير المستغلة

063ر112ر245183ر783ر197المجموع

ب. التزامات تعاقدية:
20112010
دينـــاردينـــار

900ر488ر5001ر687ر1عقود شراء ممتلكات ومعدات وانظمة

تستحق االلتزامات التعاقدية المذكورة أعاله خالل سنة من تاريخه.

)66(  القضايا المقامة على البنك
بلغت قيمة القضايا المقامة على البنك )ذاتي( 373ر384 دينار و 975ر324 دينار كما في 31 

كانون األول 2011 و 31 كانون األول 2010 على التوالي، كما بلغت قيمة القضايا المقامة 

على البنك )مشترك( مبلغ 079ر557 دينار و 506ر268 دينار كما في 31 كانون األول 2011 و 

31 كانون األول 2010 على التوالي، وفي رأي اإلدارة ومحامي البنك، إن ما قد يترتب على 

القضايا الخاصة بحسابات اإلستثمار المشترك يتم قيده على حساب صندوق مواجهة مخاطر 

اإلستثمار وال يترتب على البنك أية مبالغ مادية لقاء القضايا المقامة عليه.

)67( أرقام المقارنة

تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لسنة 2010 لتتناسب مع أرقام التصنيف للسنة 2011 

وتم تعديل حساب األرباح المدورة وبعض الحسابات األخرى كما هو موضح في إيضاح 2.
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بيانات اإلدارة العامة
وفروعها

فرع جرش
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 بيانات االدارة العامة للبنك وفروعه ومكاتبه
e -ma i l : j i b@ i s l am i c b ank . c om . j o

web s i t e : h t t p : / /www . j o r d an i s l am i c b ank . c om

اإلدارة العامة 
الرمز ص.بفاكسهاتفالعنوانوالفروع 

البريدي
عدد 

الموظفين

الشميساني/عماناإلدارة العامة
 5677377
 5666325 
5623801 

 5666326
5684755 92622511190410

فرع 
الشميساني/عمانالشميساني

 5677107
5623613 
5650436 

 5691700
5623612 9259971119060

شارع الملك فيصل/فرع عمان
عمان

 4638306
 4653306 
4627315 

 4614299
4652400 79871111837

فرع جبل 
ش خالد بن الوليد/عمانالحسين

 5694403
 5673408 
5686977 

 5693866
5624184 

926943
9210471111042

شارع الملك حسين/فرع الزرقاء
الزرقاء

 3981401
 3984667 
3961886 

 3930911
3984646 57531311144

شارع األمير حسن/فرع الوحدات
عمان

 4778101
 4744361 
4744362 

 4789144
4751645 161651115233

فرع اربد /ش 
شارع بغداد/اربدبغداد

 7245151
 7240728 
7247655 

 7247051
7240730 19502111049

فرع بيادر وادي 
الشارع الرئيسي/البيادرالسير

 5816152
 5859662 
5824161 

58241621402231181433

شارع الحمامات/العقبةفرع العقبة
 2014315
 2014317 
2014961 

201431310487711023

شارع البتراء/مأدبافرع مأدبا
 3242802
 3248898 
3248896 

32447026951711025

شارع الملك حسين/فرع صويلح
صويلح

 5341563
 5359879 
5346104 

53494617171191022

شارع الملك حسين/فرع معان
معان

 2132235
 2131799 
2133048 

21317332047111119

الشارع اإليطالي/الكركفرع الكرك
 2353513
 2352636 
2352638 

 2353508
2353484 2206111033

شارع الملك عبد الله/فرع جرش
جرش

 6352652
 6352653 
6352268 

 6352654
6352264 322611034

شارع الملك فيصل/فرع المفرق
المفرق

 6231974
 6230381 
6236367 

6232212682511027

شارع البياضة/السلطفرع السلط
 3553790
 3557985 
3556795 

355379210351911018
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اإلدارة العامة 
الرمز ص.بفاكسهاتفالعنوانوالفروع 

البريدي
عدد 

الموظفين

شارع البلدية/الطفيلةفرع الطفيلة
 2242647
 2242648 
2242649 

2242650426611021

فرع ضاحية 
شارع الروضة/عمانالروضة *

 5159721
 5152774 
5161628 

51517739611551119627

شارع الملك حسين/فرع الرصيفة
الرصيفة

 3744756
 3743698 
3743692 

374475811381371022

فرع سقف 
سقف السيل/عمانالسيل

 4614801
 4615974 
4616257 

 4614805
4616256 1820591111832

فرع اربد/ش 
شارع الهاشمي/اربدالهاشمي

 7279401
 7276821 
7279404 

 7279405
7276437 5012110144

مقابل المؤسسة فرع عجلون
االستهالكية/عجلون

 6420777
 6421004 
6420787 

64207001672681024

العبدلي - مقابل فرع اللويبدة 
الكراجات/عمان

 4616420
 4616340 
4616470 

46164509279881119017

فرع دير ابي 
سعيد

ش الملك حسين/دير 
ابي سعيد

 6521551
 6521654 
6521653 

6521553452171020

شارع اليرموك/عمانفرع اليرموك
 4757161
 4757162 
4757167 

47571696208231116225

الحزام الدائري/عمانفرع ابو علندا
 4162001
 4162973 
4163900 

41629717421159220

خلف سوق الخضار/فرع سحاب
سحاب

 4023801
 4023804 
4029111 

40238036471151123

شارع الملك عبد الله/فرع ماركا
عمان

 4889311
 4894399 
4872413 

48866333409651113423

شارع الجامعة/مؤتةفرع مؤتة
 2370001
 2370285 
2370345 

2371804506162126

شارع الملك غازي/فرع الغويرية
الزرقاء

 3930901
 3930902 
3984658 

39309031502661311518

شارع البنوك/الرمثافرع الرمثا
 7380490
 7380493 
7380497 

73804945462141020

فرع الهاشمي 
الشمالي

جبل الهاشمي 
الشمالي/عمان

 5052111
 5051117 
5051119 

50551142306931112316

الهاشمية/الزرقاءفرع الهاشمية
 3811701
 3811705 
3811708 

38117091851312518

فرع اربد/ ش 
شارع حكما/اربدحكما

 7401352
 7401357 
7401360 

74013612301012111023
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اإلدارة العامة 
الرمز ص.بفاكسهاتفالعنوانوالفروع 

البريدي
عدد 

الموظفين

مخيم البقعة/البقعةفرع البقعة
 4726333
 4726335 
4726915 

47263348251938121

شارع الحاووز/عمانفرع جبل التاج
 4752300
 4755644 
4789981 

47523024106761114120

الشارع الرئيسي/فرع كفرنجة
كفرنجة

 6454501
 6454609 
6454610 

6454510612687316

شارع صبرا وشاتيال/فرع جبل النصر
عمان

 4921400
 4921406 
4921407 

49214094258381114018

شارع ياجوز الرئيسي/فرع ياجوز
ياجوز

 3745150
 3745152 
3745154 

37451531200321371218

شارع الدستور/عمانفرع حي نزال
 4397930
 4397931 
4397936 

43979377109991117122

فرع تالع 
تالع العلي/عمانالعلي

 5333184
 5340255 
5333618 

534274415821195317

فرع حي 
شارع الفاروق/الزرقاءمعصوم

 3935401
 3935418 
3935422 

3935427118971311818

فرع ش / عبد 
ام السماق/عمانالله غوشة

 5857520
 5857521 
5857527 

58575297091182117

فرع اربد/ش 
إيدون/اربدإيدون

 7254756
 7254760 
7254764 

72547636205952116222

فرع ش /
وصفي التل

شارع وصفي التل/
عمان

 5528102
 5528095 
5528073 

55280759610211119622

فرع جبل 
جبل النزهة/عمانالنزهة

 5673325
 5673397 
5673522 

56736352404481112417

فرع مرج 
ش مرج الحمام/عمانالحمام

 5714077
 5714556 
5714987 

571553810931173216

فرع وادي 
موسى

الشارع الرئيسي/وادي 
موسى

 2157919
 2157920 
2157921 

2157922537181014

شارع الجبيهة الرئيسي/فرع الجبيهة
عمان

 5344261
 5344237 
5344228 

53442398741194117

فرع طارق/
طبربور

شارع شهاب الهبري/
عمان

 5060436
 5060541 
5060547 

50605482951194719

فرع اربد /ش 
شارع فلسطين/اربدفلسطين

 7262101
 7262105 
7262108 

726210939222111023

فرع الزرقاء 
الجديدة

شارع مكة المكرمة/
الزرقاء

 3852402
 3852405 
3852409 

38524101504721311515
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اإلدارة العامة 
الرمز ص.بفاكسهاتفالعنوانوالفروع 

البريدي
عدد 

الموظفين

الشارع الرئيسي/دير فرع دير عال
عال

 3573520
 3573521 
3573524 

3573525441821016

الصويفية/عمانفرع الصويفية
 5812226
 5812227 
5812027 

58120291426431184416

ابو نصير/عمانفرع ابو نصير
 5236325
 5236326 
5236327 

52363295414051193716

الثنية/الكركفرع الثنية 
 2386626
 2386627 
2386671 

2386632156115114

فرع خريبة 
خريبة السوق/عمانالسوق

 4120846
 4120928 
4120932 

41208949871162117

شارع عامر بن مالك/فرع خلدا
عمان

 5545948
5546296 554281344281195317

فرع الشونة 
الشمالية

الشارع الرئيسي/
الشونة الشمالية

 , 6580282
 , 6580275

6580301
6580298152811016

القصر/الكركفرع القصر
 2315050
 2315590 
2315591 

2315524326121015

جبل عمان/عمانفرع جبل عمان
 4633016
 4633017 
4629875 

46330488406101118017

مجمع طارق/الضليلفرع الضليل
 3825179
 3825180 
3825182 

38251811901313615

فرع وادي 
الزرقاء/االوتسترادالحجر

 3651990
 3652304 
3652363 

365103419271311015

مكتب المدينة 
الصناعية/

سحاب
سحاب

 4029720
 4029722 
4029724 

4029725259115123

مكتب السي 
عمان مول/عمانتاون

 5528394
 5528395 
5528396 

55283971582119534

مكتب مخيم 
مخيم حطين/الرصيفةحطين

 3611253
 3611254 
3611327 

36113282720137134

مكتب اربد / 
الحصن/اربدالحصن

 7012401
 7012402 
7012403 

7012404357215104

مكتب 
المستشفى 

االسالمي

المستشفى 
االسالمي/عمان

 5657261
 5657262 
5657263 

5657264928430111906

الشارع الرئيسي/عوجانمكتب عوجان
 3656663
 3656664 
3656665 

36550298545131624

مكتب 
االستقالل 

مول

شارع االستقالل/
النزهة

 5683936
 5683937 
5683938 

5683897922503111923
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اإلدارة العامة 
الرمز ص.بفاكسهاتفالعنوانوالفروع 

البريدي
عدد 

الموظفين

مكتب شارع 
شارع الحرية/المقابلينالحرية

 4205617
 4206259 
4205645 

4205769606116236

مكتب ضاحية 
ضاحية الياسمين/عمانالياسمين

 4205413
 4205347 
4205439 

4205386710068111174

مكتب اربد / 
سما الروسان

مثلث سما الروسان/
اربد

 , 7585150
 , 7585152

7585153
758512425211295

المرج/الكركمكتب المرج
 2341494
 2341496 
2341513 

234149514611125

بصيرا/الطفيلةمكتب بصيرا
 2267082
 2267087 
2267097 

226710554666105

مكتب اربد/
الطيبة/اربدالطيبة

 7330039
 7330041 
7330296 

733045617218104

مدينة سحاب الصناعية/مكتب البوندد
سحاب

 4029727
4029728 40297292591151213

 

* هذا العدد شامل موظفي خدمات ضاحية الروضة.
ال يوجد فروع ومكاتب للبنك خارج المملكة.
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