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بنك صفوة اإلسالمي
بسم الله الرحمن الرحيم

بنك صفوة اإلسالمي شركة مساهمة عامة محدودة
تأسس البنك وسجل كشركة مساهمة عامة تحت الرقم ( )٨بتاريخ ١٩٦٣/٦/٢٣بإسم بنك اإلنماء الصناعي والذي تأسس
بموجب القانون رقم  5لسنة ( 1972والذي تم إلغاؤه بموجب قانون إلغاء قانون بنك اإلنماء الصناعي رقم  26لعام ،)2008
ً
ً
ً
وواقعيا.
قانونيا
حلوال
وحل محله بنك األردن دبي اإلسالمي
باشر بنك األردن دبي اإلسالمي أعماله بتاريخ  2010 /1 / 17وفق أحكام الشريعة اإلسالمية وتعليمات البنك المركزي
األردني وقانون البنوك األردني وتم بتاريخ  ١٧أيار  ٢٠١٧بموجب قرار الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي تغيير االسم
ليصبح بنك صفوة االسالمي.

رؤيتنا
ريادة العمل المصرفي اإلسالمي لخدمة جميع أطياف المجتمع.

مهمتنا
تقديم خدمات متميزة ومبتكرة نابعة من مبادئ الدين اإلسالمي الحنيف ،تهدف إلى بناء شراكة دائمة وتحقيق أفضل
منفعة لجميع األطراف.

قيمنا
اإلبداع:
نحن في بنك صفوة اإلسالمي نتمسك بمبادئ اإلبداع واالبتكار ونميز أنفسنا كمؤسسة مالية رائدة من خالل الجمع بين
القيم اإلسالمية الحقيقية مع أحدث التقنيات العالمية والمنتجات والخدمات المبتكرة وبالتالي تقديم أفضل الخدمات
المصرفية اإلسالمية العصرية.
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المعرفة:
نحن في بنك صفوة اإلسالمي نعتمد منظومة سياسات ائتمانية وقوانين ولوائح عمل مستمدة من أحكام وضوابط
الشريعة اإلسالمية الغراء ونحن فخورون بتقديم مفهوم جديد من الخدمات المصرفية اإلسالمية العصرية في األردن.

الجودة:
في بنك صفوة اإلسالمي لدينا مجموعة واسعة من الحلول التي تمت ترجمتها عبر منتجات وخدمات تم إبداعها بالتناغم
التام مع الحاجات التمويلية والمالية لمتعاملينا .حيث تم تصميم هذه الخدمات والمنتجات البنكية وفق مبدأ اإلتقان
المرتكز على الجودة.

القيمة المضافة:
إن مفهوم العمل المصرفي اإلسالمي المعاصر ونجاح متعاملينا هو انعكاس اللتزامنا في تقديم قيمة حقيقية ومضافة
وعوائد مجدية من خالل توفير أرقى الخدمات المصرفية المتاحة ،والنابعة من إيماننا المطلق بأن تلبية تطلعات متعاملينا
وتحقيق قيمة مضافة لهم هو مفتاح نجاحنا.

الخدمات ضمن أرفع المستويات العالمية:
نحن في بنك صفوة اإلسالمي قمنا ببناء وتصميم كافة منتجاتنا وخدماتنا العصرية بناء على فهم عميق ومستوف
لحاجات متعاملينا وتطلعاتهم لنضمن لهم تجربة مصرفية فريدة ضمن أرفع المستويات العالمية.
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مجلس اإلدارة

الدكتور

«محمد ناصر» سالم أبو حمور
رئيس مجلس اإلدارة

السيد

السيد

السيــدة

الدكتور

السيــد

حمدان مصطفى فياض الفواعير

باسم عصام حليم سلفيتي

ديمـة مفلح محمد عقل

نوفان منصور عقيل العقيل

خالــد عمرو عريبي القنصل

السيـد

الدكتور

الدكتور

السيد

السيد

نائب رئيس المجلس

فائز أحمد حسن المريمي
عضو

عضو

أحمد منيسي عبدالحميد امنيسي
عضو

عضو

إبراهيم حسن مصطفى سيف
عضو
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عضو

سمير حسن علي أبو لغد
عضو

عضو

هيثم يوسف عبدالمنعم قمحية
عضو

هيئة الرقابة الشرعية الموقرة

فضيلة األستاذ الدكتور
حسين حامد حسان

رئيس الهيئة والعضو التنفيذي

فضيلة األستاذ الدكتور

علي محي الدين القره داغي
عضو /نائب رئيس الهيئة

فضيلة األستاذ الدكتور

علي محمد الموسى (الصوا)
عضو
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فضيلة الدكتور

أحمد سالم ملحم
عضو
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اإلدارة التنفيذية

السيد

سامر سعدي حسن الصاحب التميمي
المدير العام /الرئيس التنفيذي

السيد

السيد

السيد

السيد

رامي زياد عبد الفتاح الخياط

هاني "محمد صبحي" أحمد الزراري

زياد سعيد خليل كوكش

ابراهيم صالح محمد سمحة

رئيس الخدمات المصرفية

رئيس العمليات المركزية

رئيس إدارة المخاطر

رئيس المالية

السيد

السيد

السيد

نائب الرئيس التنفيذي

نائب الرئيس التنفيذي
للشركات

مسعود إسماعيل مسعود سقف الحيط
رئيس القانونية

رامي رياض حسن الكيالني

وأمانة سر المجلس

السيد

السيد

وائل أسامة محمد البيطار
بالوكالة

بالوكالة

رئيس الخزينة واالستثمار

رئيس الخدمات المصرفية لالفراد

نائب الرئيس التنفيذي

واالستراتيجيات المؤسسية

منير محمد فياض فرعونية

رئيس تكنولوجيا المعلومات

نصفت كمال سالمه طه

نائب الرئيس التنفيذي

رئيس الرقابة الشرعية

السيد

السيدة

يعاد عبدالكريم فيصل الدغمي

رئيس دائرة االتصال المؤسسي والتسويق
بالوكالة

السيد

السيد

خالد خليل محمد العيسى

احمد درويش مصطفى ترتير

محمد أحمد سالم الهواري

بالوكالة

ومكافحة غسل االموال

بالوكالة

رئيس التدقيق الداخلي
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مدير اول  ,رئيس االمتثال

رئيس دائرة رأس المال البشري
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
بسم الله الرحمن الرحيم

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،
الحمد لله رب العالمين ،والصالة والسالم على خاتم النبيين سيدنا
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،
حضرات األخوة واألخوات المساهمين الكرام،
يسرني نيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة في بنك صفوة اإلسالمي أن أضع بين أيديكم التقرير السنوي
التاسع للبنك والذي يتضمن نتائج أعمال البنك وشركاته التابعة وما تم تحقيقه من انجازات خالل عام
 2017وتقرير هيئة الرقابة الشرعية.
حضرات المساهمين الكرام،
اتسم عام  2017بنقلة نوعية في مسيرة البنك نحو العطاء واإلنجاز ،كان أبرزها تغيير الهوية المؤسسية للبنك.
ان انطالق البنك باسمه الجديد « بنك صفوة االسالمي » جاء لتعزيز المكانة التي وصل إليها في التقدم نحو المستقبل بتطلعات وأهداف
تعزز تواجد البنك في سوق الصيرفة االسالمية المتغيرة واضعين نصب اعيننا تطوير مستوى الخدمة واالبتكار بتقديم منتجات حديثة
ثم البدء بدراستها لتقديمها للمتعاملين.
لقد حرص مجلس إدارة البنك وادارته التنفيذية وضمن خطة استراتيجية مستمرة على تحديد أهداف واضحة تنسجم مع رؤية البنك في
ً
ايجابا على مساهمي البنك
ريادة العمل المصرفي االسالمي وخدمة جميع المتعاملين من اطياف المجتمع مما سينعكس بالنتيجة
ومتعامليه وموظفيه وعلى مؤشرات االقتصاد في المملكة .
لقد حرصنا على اجراء جميع التعديالت واتخاذ جميع اإلجراءات التي من شأنها تحسين مستوى الخدمات المقدمة لمتعاملي البنك
وتقديم منتجات جديدة تمكن البنك من تلبية احتياجات المتعاملين ،عالوة على االهتمام بتطوير آلية عمل البنك وتأهيل كوادره لمواكبة
التطورات التكنولوجية في الصناعة المصرفية اإلسالمية وبما ينسجم مع تطلعات ذوي المصالح كافة والجهات ذات العالقة بهذه
المؤسسة التي نعتز جميعا باالنتماء إليها .
وفي اطار التوسع الجغرافي للبنك وضمن خطط مدروسة تخدم شعار التميز الذي تبنيناه منذ أعوام فقد وصلت شبكة فروعنا إلى 25
فرعا مع نهاية عام  ،2017مما انعكس إيجابيا على زيادة في أعداد متعاملي البنك وارتفاع في مستوى الرضى عن الخدمات والمنتجات
االسالمية التي يقدمها البنك .
يجري العمل حاليا على تجهيز ثمانية فروع جديدة راعينا في انتقائها تغطية مواقع ومحافظات جديدة في المملكة وسيستمر البنك
بتعزيز تواجده في السوق االردني من خالل توسعة شبكة الفروع لنصل الى تغطية كافة المناطق والمحافظات في المملكة بإذن الله
مما ينسجم مع خطط البنك االستراتيجية في التوسع المدروس والفعال آخذين بعين االعتبار في التوسع نوع وتميز الخدمات المصرفية
المقدمة .
لقد استطعنا تحقيق معدالت نمو إيجابية وبثبات حيث ارتفعت موجودات البنك بنسبة  %4وارتفعت محفظة التمويالت بنسبة %11
إضافة إلى ارتفاع إيجابي متزايد في أرصدة حسابات المودعين بنسبة  %2وقد حافظ البنك على نسبة كفاية رأس مال مرتفعة مقارنة مع
القطاع المصرفي األردني وصلت إلى  ،% 30كما حافظ البنك ً
أيضا خالل العام الماضي على نسبة ديون متعثرة منخفضة وهي بحدود
 %2,2وتعتبر من أقل النسب في القطاع المصرفي األردني.
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تتويجا للجهود المبذولة والمخلصة لتحقيق األهداف المرجوة وتطبيق أفضل الممارسات
لقد جاءت نتائج أعمال البنك خالل العام 2017
ً
المصرفية التي خضعت بشكل مستمر للمراجعات وإدخال التعديالت الالزمة عليها لتحقيق مسيرة البنك نحو التميز ونحو تحقيق المزيد
من اإلنجازات النوعية مما يعزز استمرار ومتانة األداء المصرفي المتميز للبنك.
بالرغم من الظروف السياسية واالقتصادية الصعبة في المنطقة العربية والتي شكلت ً
كبيرا على االقتصاد األردني بشكل عام وعلى
عبئا ً
القطاع المالي والمصرفي بشكل خاص ،إال أن البنك استطاع تخطي هذه الظروف الصعبة عبر المتابعة الحثيثة لهذه الظروف واتخاذ
االجراءات الكفيلة بالتقليل والحد من اثارها السلبية على مسيرة عمل البنك ونتائجه التي اتسمت باإليجابية خالل األعوام الماضية .
وانطالقا من مسؤوليتنا المجتمعية عملنا خالل العام الماضي على عقد شراكات استراتيجية مع القطاعين العام والخاص ،كما وعملنا
على دعم العديد من المبادرات المجتمعية اإلنسانية والصحية والدينية والرياضية ،وحرصنا ً
أيضا على إشراك موظفينا من أجل أداء
واجبهم تجاه المجتمع من خالل التطوع لتنفيذ هذه المبادرات وغيرها من القضايا التي تخدم المجتمع وتساهم في تحقيق التنمية
المجتمعية وبالتالي تحقيق أثر ايجابي طويل المدى على المجتمع المحلي.
كما تمكن البنك من تطبيق مشروع الطاقة المتجددة والذي يبرز دور البنك في دعم البيئة الخضراء ،كما أنه سيكون له االثر االكبر في
تخفيض الكلف التشغيلية للبنك .
أود أن اشيد أيضا بالدور الذي تقوم به هيئة الرقابة الشرعية للبنك في مساعدة ادارة البنك بتقديم خدمات ومنتجات منافسة متوافقة مع
المتطلبات الشرعية و إلى دورهم الرقابي واالرشادي و االستشاري مما يعزز من ثقة متعاملينا بالبنك كمؤسسة مصرفية اسالمية رائدة.
وفي الختام ،ال بد ان نشير الى ان الدور اإلرشادي والرقابي الفعال الذي يقوم به البنك المركزي األردني وهيئة األوراق المالية والجهات
الرقابية ذات العالقة لضمان سالمة واستقرار الجهاز المصرفي لتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للنشاط االقتصادي وهي محل شكر
وتقدير.
ً
وأيضا ال يفوتنا أن نتقدم بجزيل الشكر وعظيم االمتنان لكافة متعاملينا وكافة المساهمين على ثقتهم الدائمة والمستمرة ،كما ال
يفوتنا أن نتقدم بالشكر والتقدير لإلدارة التنفيذية وموظفينا كل في موقعه على جهودهم وتفانيهم في خدمة البنك بكل كفاءة ومهنية
وحرفية .لتحقيق أهدافه وتطلعاته االستراتيجية .
إننا من موقع مسؤوليتنا نؤكد لمساهمينا ومتعاملينا الكرام بأن البنك سيستمر على نهجه القويم في تطبيق أفضل الممارسات
المصرفية العالمية وبما يتفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية السمحة إن شاء الله كما وسيستمر البنك ً
أيضا في تحقيق أفضل النتائج
ً
ومساهما في عمل الخير.
متفاعال مع احتياجات االقتصاد الوطني والمجتمع المحلي
واإلنجازات
ً
نسأل الله أن يوفقنا للعمل لما فيه مصلحة هذه المؤسسة وخدمة وطننا الغالي في ظل قيادة سيد البالد الملك عبدالله الثاني ابن
الحسين حفظه الله ورعاه.
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته،
د .محمد أبو حمور
رئيس مجلس اإلدارة
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تقرير مجلس اإلدارة
السيدات والسادة المساهمين المحترمين

يسر مجلس إدارة بنك صفوة اإلسالمي أن يستعرض وإياكم تقريره السنوي للقوائم المالية و اإلنجازات التي تحققت
و الخدمات والمنتجات التي تم تطويرها خالل العام  2017والتي أتت للبنك بالعديد من النجاحات و تحقيق المزيد من
األهداف االستراتيجية التي تم تحديدها مسبقا وستنعكس نتائجها االيجابية على مساهمي البنك و متعامليه بإذن الله.
فمنذ أن تأسس بنك صفوة اإلسالمي عام  2010وهو يعمل على تقديم الحلول المصرفية اإلسالمية المتكاملة ،التي
تجمع القيم اإلسالمية الراسخة مع أحدث التقنيات التكنولوجية؛ لتقديم خدمة ذات جودة عالية وبلمسة شخصية لتلبية
احتياجات متعامليه ،حيث يتجسد كل ذلك في فلسفة شعار البنك القائمة على “مبادئ راسخة ،حلول مبتكرة”.
ً
فرعا منتشرة
ولتنفيذ أهدافه،سعى البنك إلى تأسيس شبكة من الفروع ،بلغ عددها حتى يومنا هذا خمسة وعشرون
في أنحاء المملكة ،تقدم منظومة من الحلول المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية ضمن أسس عصرية،
ونمت عمليات البنك بشكل مضطرد لتصل موجودات البنك الى  ٩٥٨مليون وبنمو بلغ ٪ ٤عن العام .٢٠١٦
وإليكم التقرير التفصيلي لمجلس اإلدارة و إنجازات البنك خالل عام :2017

أوال :الخدمات المصرفية للشركات

على الرغم من األوضاع اإلقتصادية والسياسية الصعبة المحيطة بالمنطقة والتي أثرت على مختلف القطاعات
اإلقتصادية ،فقد حققت دائرة الخدمات المصرفية للشركات في العام  2017نموا جيدا في محفظة التمويل بلغ حوالي
 ،%17حيث تم توسيع قاعدة المتعاملين وبشكل مدروس ،وذلك عبر بناء محفظة متنوعة من المتعاملين الجدد في قطاع
الشركات الكبيرة ،والمتوسطة وفي مختلف القطاعات اإلقتصادية.
كما تم اإلنتهاء من اتمام اإلجراءات الطالق المرحلة اإلولى من خدمات اإلنترنت البنكي لمتعاملي البنك من الشركات،
و جاري العمل على اطالق منتجات وخدمات مصرفية جديدة تخص قطاع الشركات في العام القادم .و للعام الثاني
على التوالي ،حصلت دائرة الخدمات المصرفية للشركات في بنك صفوة اإلسالمي على جائزة أفضل خدمات لتمويل
الشركات في اإلردن للعام  2017من قبل .Global Brand Magazine/London

ثانيا :الخدمات المصرفية لألفراد

ً
فرعا في العاصمة عمان وفي كل
بدأت شبكة فروع بنك صفوة اإلسالمي تزداد ليصل عددها حتى يومنا هذا الى 25
من محافظتي اربد والزرقاء ،تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات والمنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية
السمحة لتلبية حاجات ورغبات شريحة واسعة من المتعاملين ،منها :تمويل السيارات ،التمويل الشخصي بصيغة المرابحة،
التمويل السكني بصيغة اإلجارة المنتهية بالتمليك .كما ويقدم البنك خدمات الحسابات الجارية ،حسابات التوفير والودائع
اإلستثمارية التي صممت شروطها بمرونة متناهية ،باإلضافة إلى باقة من الخدمات اإللكترونية العصرية كالخدمات
المصرفية عبر اإلنترنت ،وبطاقات فيزا إلكترون ،وبطاقات الفيزا الذهبية والكالسيك للسداد الشهري وبطاقات فيزا
 Signatureلمتعاملي الصفوة جولد.

أما على صعيد الودائع ،فقد تمكن البنك من توسيع قاعدة المتعاملين حيث تجاوز عدد الحسابات  74الف حساب وقد
تحقق ذلك بفضل الحسابات المتنوعة والمبتكرة التي أطلقها البنك من الحسابات الجارية واإلستثمارية وتوزيع أعلى
العوائد المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية.

18

وقد قام البنك خالل العام  2017بطرح منتج تمويل البضائع بصيغة المساومة والذي يهدف الى تمكين المتعاملين
من تمويل مختلف األجهزة الكهربائية واألثاث بنفس السعر النقدي ولفترات تمتد الى ثالث سنوات وذلك من خالل
اتفاقيات مع كبار التجار العاملين في السوق األردني في مجال األجهزة الكهربائية والمفروشات وقطع غيار السيارات
وانظمة الطاقة المتجددة.
كما قام البنك بطرح عدة حمالت ترويجية وتشجيعية للتمويالت والحسابات حيث تم اطالق حمالت ترويجية لمنتج
مرابحة المركبات بالتعاون مع العديد من وكاالت السيارات في األردن بمزايا فريدة كنسبة مرابحه تفضيلية ونسب تمويل
مميزة.
كما قام البنك بابرام اتفاقية تعاون مع جمعية المستثمرين في قطاع اإلسكان األردني والتي من خاللها قام البنك
بتقديم عرض تمويلي مميز للمطورين العقاريين المنتسبين للجمعية.
وقد قام البنك بالترويج لمنتج التمويل السكني وتقديم قسائم شرائية بالتعاون مع أشهر وكاالت األجهزة الكهربائية
بحيث تمنح هذه القسائم بشكل فوري للمتعاملين الحاصلين على تمويالت اجارة عقار.
ومن حيث الجوائز تم توزيع الجوائز الشهرية لحسابات توفير األطفال كنزي وجوائز السحب النصف سنوي لحسابات توفير
األطفال كنزي لتغطية تكاليف الدراسة المدرسية.
ً
أيضا في تنفيذ خططه اإلستراتيجية الرامية إلى إيصال خدمات البنك المتوافقة مع أحكام الشريعة
واستمر البنك
اإلسالمية السمحة لجميع الشرائح وبأحدث التقنيات لتقديم خدمة ذات جودة عالية من خالل شبكة فروعه المنتشرة
ومن خالل موظفي البيع المباشر ،وتدريب الموظفين من خالل عقد الدورات الشاملة والمختصة مع تكثيف زيارات
العميل الخفي وبشكل دوري للمحافظة على المستوى الرفيع من الخدمات المقدمة والتركيز على الجودة وحسن التعامل
مع المتعاملين بهدف توسيع قاعدة المتعاملين ودعم عمليات البيع باإلضافة إلى اإلستمرار في التحسين والتطوير على
الخدمات المصرفية اإللكترونية لخدمة المتعاملين بالشكل األمثل.

الخدمات المصرفية اإللكترونية

يهدف البنك وبشكل مستمر إلى توفير أحدث الوسائل لمتعامليه إلنجاز معامالتهم البنكية بسهولة ويسر وعلى مدار
الساعة من خالل القنوات اإللكترونية الموجودة لديه والتي تضم أجهزة الصراف اآللي والخدمات المصرفية عبر اإلنترنت
باإلضافة إلى خدمات الرسائل القصيرة والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول .هذا باإلضافة إلى مركز اإلتصال
الهاتفي والذي بدوره يقدم المساعدة للمتعاملين فيما يخص حساباتهم والمنتجات والعروض التي يقدمها البنك
وكذلك التعامل مع الشكاوى ومتابعتها لضمان تقديم خدمات مميزة للمتعاملين ،حيث قام البنك خالل العام 2017
بتطوير مركز اإلتصال وزيادة ساعات العمل لخدمة المتعاملين لفترات اطول.
وأطلق البنك التطبيق الجديد للموبايل البنكي بحلته الجديدة وبخدماته المميزة مثل (الدخول بالبصمة ،والتحويل من
خالل  QRوغيرها )..وتفعيل خدمة التحويل الفوري لبنوك محلية من خالل نظام  ACHعلى كل من اإلنترنت البنكي
والموبايل البنكي ،إضافة إلى تفعيل خدمة اإلشتراك التلقائي بالخدمات اإللكترونية والتي كان لها األثر في زيادة أعداد
المستخدمين وتقليل األعباء اإلدارية في عملية طباعة األرقام السرية ،و إطالق خدمة اإليداع النقدي الفوري  BNAحيث
تم فحص الخدمة بشكلها النهائي.
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هذا وقد بلغ عدد اجهزة الصرافات اآللية  58جهاز منها  33جهاز خارجي تتواجد في مراكز التسوق والمساجد ومحطات
المحروقات و 25جهاز داخل الفروع وسيتم خالل العام  2018بإذن الله العمل على إضافة صرافات آلية خارجية ضمن مواقع
تخدم شريحة واسعة من متعاملي البنك وغير متعامليه.

الخدمات المصرفية للشركات الصغيرة

انسجاما مع خطة البنك بالتوسع في تقديم حلول مالية مصرفية متوافقة مع ضوابط الشريعة اإلسالمية لفئات جديدة
وحيوية في المجتمع ،قام البنك بتطوير الخدمات المصرفية التمويلية المقدمة للمؤسسات والشركات الصغيرة العاملة
في القطاعات اإلقتصادية المختلفة من خالل عدة منتجات كتمويل المشتريات والموجودات الثابتة باإلضافة الى تمويل
اآلليات والمعدات وتمويل شراء العقارات التجارية بصيغتي المرابحة واإلجارة لتساعدها على النمو والتوسع في انشطتها.

ً
ثالثا :الخزينة واإلستثمار

عملت دائرة الخزينة واإلستثمار على:
 -١توسيع شبكة عالقات البنك مع البنوك المراسلة العالمية لتلبية إحتياجات البنك ومتعامليه بأقل التكاليف الممكنة.
 -٢تقديم خدمات الوساطة المالية وفق ضوابط الشريعة اإلسالمية من خالل شركة مسك للوساطة المالية المملوكة
بالكامل من قبل البنك.
 -٣تقديم خدمات المتاجرة واإلستثمار للمتعاملين بأسواق صرف العمالت األجنبية.
 -٤طرح شهادات اإليداع اإلستثمارية بالدينار األردني والدوالر األمريكي لفترات عامين وثالثة أعوام وخمسة أعوام.
 -٥ادارة أمانة اإلصدار للصكوك الصادرة عن شركة الكهرباء الوطنية و وزارة المالية بالعملة المحلية.
 -٦تقديم خدمة التداول في أسواق رأس المال الدولية وخدمة الحفظ األمين لكبار متعاملي البنك .

ً
رابعا :ادارة التميز المؤسسي

حرصت ادارة بنك صفوة اإلسالمي على مأسسة ثقافة التميز المؤسسي من خالل اعتماد المفاهيم اإلساسية للتميز
وفقا للمعايير األوروبية وجائزة الملك عبدالله الثاني للتميز ،والتي تعنى بتعزيز مبدأ القيادة من خالل الرؤيا والرسالة
والنزاهة وبناء مستقبل مستدام واإلدارة بمرونة وسرعة التكيف مع التغيير ،وتسخير اإلبداع واإلبتكار وتنمية القدرة
المؤسسية واضافة قيمة لصالح المتعاملين واستدامة النتائج الباهرة.
تبنت قيادة البنك القيم المؤسسية ،ومعايير الحاكمية المؤسسية ،المستندة الى تعليمات الحاكمية المؤسسية الصادرة
عن البنك المركزي األردني داخل البنك وخارجه ،سعيا من قيادة البنك لتطوير وتعزيز سمعة ومكانة البنك من خالل تحديد
الصالحيات والمسؤوليات وفصل السلطات واإللتزام بمبادئ النزاهة والشفافية والئحة السلوك المهني.
تمكنت ادارة التميز المؤسسي من تطبيق المفهوم المستدام للتميز من خالل الشراكة الحقيقية مع الموظفين
وإشراكهم في عمليات التطوير واإلبداع بانتهاج وسائل وادوات تم تطبيقها بنجاح لدى دائرة رأس المال البشري ودائرة
إدارة الجودة الشاملة والتي ساعدت وبشكل واضح على فتح قنوات اتصال فاعلة للحصول على األفكار الجديدة الواعدة
ليتم اختبارها وتنقيحها وتخصيص الموارد المالية والبشرية النجازها.
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أ :إدارة رأس المال البشري
قامت دائرة رأس المال البشري خالل العام  2017بأتمتة انشطة إدارة رأس المال البشري مثل:
Help Desk ( ITSM)-1
MENA ME System-2
MENA SMS -3
 -4تفعيل تطبيق الشبكة الطبية لموظفي البنك
 -5دراسات محلية للسوق األردني لتحديد منافع ومزايا الموظفين باإلضافة الى دراسة أفضل الممارسات المحلية
للهياكل التنظيمية والدرجات الوظيفية.
 -6تطوير اجراءات التعيين لتشمل اخضاع المرشحين المتحانات لقياس درجة الذكاء و المهارات اإلحصائية واللغة اإلنجليزية
باإلضافة الى تحليل الشخصية.
 -7أتمتة معايير رأس المال البشري.
 -8تطوير نظام حوافز لموظفي قطاع الخدمات المصرفية لألفراد باإلضافة الى بعض موظفي البنك لتعزيز مبدأ الثقافة
المؤسسية.
 -9أتمتة عالقة البنك مع الضمان اإلجتماعي و ضريبة الدخل.
ب :ادارة الجودة الشاملة
يرتكز عمل دائرة الجودة الشاملة على تميز الخدمات المقدمة لدى البنك من خالل نظام متكامل يعتمد على اإللتزام
بمعايير التميز األوروبية المنبثقة عن المؤسسة األوروبية إلدارة الجودة  EFQMإضافة إلى اإللتزام بمواصفات شهادة
 ISO9001وبما يتوافق مع استراتيجية عمل واضحة المعالم تشمل كافة أصحاب العالقة مع البنك.
ساعد تطبيق نظام إدارة الجودة وبشكل واضح في تقديم التوجيه واإلرشاد داخل البنك ،وكان له األثر اإليجابي في تنفيذ
كافة العمليات بفعالية بما في ذلك كافة عمليات الخدمات المصرفية المقدمة والموجهة لكافة المتعاملين ،والتي يتم
تنفيذها ضمن مجموعة من العمليات المنظمة التي تتصف بالسهولة والسرعة والجودة العالية تحقيقا لمبدأ التميز،
إلى جانب اإلهتمام والتركيز على العمليات الداخلية بين الدوائر (الخدمات المقدمة للمتعاملين الداخليين) والتي تؤثر إيجابا
على مستوى الخدمة المقدمة للمتعاملين الخارجيين ،وذلك باتباع العديد من الوسائل لتحقيق ذلك.
كما حرصت دائرة الجودة الشاملة على تطوير سياسات واجراءات العمل لدى البنك ،بما يضمن توثيق تدفق سير
العمليات بسهولة ويسر واختصار اوقات تنفيذها مع المحافظة على الضوابط الرقابية عليها من خالل اتباع منهج
العمليات  Process Approachوتطبيق آلية الرادار  .RADAR Methodologyالمعتمدة ضمن معايير التميز أثناء تصميم
العمليات وإعداد إجراءات العمل ،وتشمل كافة األنشطة المصرفية لدى لبنك .ولتحقيق الغاية من سياسات واجراءات
العمل يتم تعميم هذه السياسات واإلجراءات على كافة الموظفين من خالل نظام آلي لتسهيل الوصول الى هذه األدلة
والتحديثات التي تتعلق بها مع األخذ بعين اإلعتبار الحرص على التوافق مع معايير التميز في مجال المراجعة المستمرة
لها إلدخال التحسينات في ضوء تصميم العمليات والمستجدات التي تطرأ على األنظمة والتعليمات والقوانين النافذة
والظروف المؤثرة عليها.
ج -ادارة الخدمات المؤسسية
ً
انطالقا من خطة البنك اإلستراتيجية ودور دائرة الخدمات المؤسسية بتقديم الخدمات اللوجستية لكافة دوائر وفروع
البنك ،بالتزامن مع ترشيد النفقات واإلستخدام األمثل للموارد المتاحة والمحافظة على البيئة ،ولغايات ضبط وترشيد
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النفقات من خالل تخفيض فاتورة الكهرباء ،فقد تم اطالق مشروع الطاقة الشمسية الخاص بالبنك من أجل توفير
نفقات الكهرباء المتزايدة بتوليد الطاقة الكهربائية من أشعة الشمس ،السيما ان المملكة تقع ضمن الحزام الشمسي
الذي يمكنها من اإلستفادة القصوى من أشعة الشمس ،وقد تم تشغيل المشروع واإلستفادة منه منذ بداية الربع
الثالث من عام.2017

خامسا :دائرة اإلتصال المؤسسي والتسويق

قامت دائرة اإلتصال المؤسسي والتسويق خالل العام  2017بإدارة تغيير الهوية المؤسسية للبنك وإعداد دليل هوية
مؤسسية جديدة بالتعاون مع شركة  Allen Internationalوتنفيذ كافة األعمال المتعلقة بتغيير العالمة التجارية القديمة
واستبدالها بالعالمة الجديدة ،حيث أطلقت الدائرة الهوية الجديدة في المؤتمر الصحفي الذي عقد بهذه المناسبة في
مبنى البنك بشهر أيار  2017وتنفيذ الخطة اإلعالنية في نفس الشهر على جميع قنوات اإلعالن المرئية والمسموعة
والصحف اليومية وعن طريق اإلعالنات الخارجية في مختلف أنحاء العاصمة عمان ومدينة إربد ومدينة الزرقاء ،باإلضافة
إلى اإلعالنات على المواقع اإلخبارية ومواقع التواصل اإلجتماعي .وتابعت دائرة اإلتصال المؤسسي والتسويق تنفيذ
الخطة اإلستراتيجية الخاصة بها لتلبية احتياجات أصحاب المصالح الداخليين والخارجيين ،حيث قامت ببناء وتنفيذ عدة
حمالت دعائية لمنتجات وخدمات جديدة وقائمة للبنك إضافة إلى الدور الرئيسي الذي تسعى الدائرة لتحقيقه في مجال
المسؤولية المجتمعية لتغطية جميع محاورها.
هذا وقد حصل بنك صفوة اإلسالمي على الجوائز التالية خالل العام :2017
1- Best Retail Banking Brand, Jordan 2017 from Global Brand Magazine.
2- Most Corporate Banking Brand, Jordan 2017 from Global Brand Magazine – London.
3- Most Innovative Islamic Banking Brand, Jordan 2017 from Global Brand Magazine – London.
4- Best Islamic Business Bank Jordan 2017 from Global Banking and Finance Review – London.
5- Best CSR Islamic Bank Jordan 2017 from Global Banking and Finance Review – London.
6- Best Islamic Bank Jordan 2017 from Global Banking and Finance Review – London.
7- Peak of success award 2017 from the BIZZ 2017 world confederation of business – USA.
8- Fastest Growing Bank in Jordan 2017 from Banker Middle East – Dubai.
9- Best Islamic Bank – Jordan 2017 from CPI Financial .
10- The Global Award for Perfection, Quality & Ideal Performance 2017 from Other ways Group /
France.
مساهمة البنك في خدمة المجتمع المحلي:
وعلى صعيد التزام البنك بتنمية المجتمع بكافة فئاته ،فقد حرص البنك على مواصلة النهج الذي سار عليه في األعوام
الماضية والذي ركز على تعزيز دوره في اإلرتقاء بالمجتمع المحلي والمشاركة في تنميته من خالل المساهمة في تقديم
الدعم المادي والمعنوي للمبادرات المجتمعية بالمجاالت التعليمية ،اإلنسانية والمجتمعية وغيرها ،األمر الذي جاء
ً
انطالقا من قيم البنك و رؤيته التي تهدف الى خدمة المجتمع بكافة أطيافه .ومن األمثلة على مساهمات بنك صفوة
اإلسالمي في خدمة المجتمع المحلي :
المبادرات التعليمية والدينية:
• دعم فرق الروبوتكس التي تمثل المملكة األردنية الهاشمية المشاركة بالمسابقة العربية العاشرة للروبوت  /مدرسة
اليوبيل.
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• دعم جمعية القيادات اإلدارية األردنية إلقامة مؤتمر التدريب  /التشغيل  /فرص العمل وارتباطها بتنمية الموارد البشرية
وغيره من النشاطات.
• دعم حفل تخريج طالب الماجستير والبكالوريوس بجامعة الشرق األوسط للفصل األول من العام .2017
• التبرع لصندوق األمان لمستقبل األيتام لتدريس طالبين جامعيين من الطالب التابعين للصندوق لمدة اربع اعوام.
• دعم مؤسسة المرأة العربية لحفل تكريم الطلبة الناجحين في امتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة من ذوي
اإلحتياجات الخاصة.
• التبرع لوزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية لتجهيز قاعة اجتماعات خاصة بها.
• دعم المسابقة السنوية التي تقيمها جمعية الحديث الشريف وإحياء التراث تحت عنوان “جائزة جوامع الكلم لإلبداع
والتميز”.
• دعم ندوة مؤسسة خير األردن للتنمية تحت عنوان «تنمية الوعي السياسي بالجامعات األردنية».
• التبرع لمركز جمعية الشابات المسلمات للتربية الخاصة لتغطية مصاريفه السنوية لتقديم الخدمات للطالب التابعين
له  /مركز جمعية الشابات المسلمات للتربية الخاصة.
• رعاية برونزية لمشروع توعية النساء العامالت وغير العامالت بالتمويل اإلسالمي الذي أطلقته شركة االستشارات
المالية والتدريب.
المبادرات اإلنسانية والصحية :
• رعاية المؤتمر األردني الدولي الخامس والعشرين لطب األسنان تحت عنوان «آفاق جديدة في طب األسنان» /نقابة
أطباء األسنان األردنية.
• حملة التبرع بالدم لموظفي البنك بالتعاون مع وزارة الصحة األردنية  /بنك الدم.
• تنفيذ مبادرة صوبة وحرام بالتعاون مع بنك المالبس الخيري /الهيئة الخيرية الهاشمية.
• التبرع للجمعية األردنية للعون الطبي للفلسطينيين لتلبية اإلحتياجات الطبية للفلسطينيين المقيمين بمخيم حطين
ومخيم جرش.
• التبرع لحفل اإلفطار الخيري الذي يرصد ريعه لدعم األطفال المعاقين والمنتفعين لدى الجمعية  /جمعية ابن سينا
للشلل الدماغي.
• تنفيذ مبادرة جاكيت لكل طالب بالتعاون مع بنك المالبس الخيري.
• رعاية حملة عيدية اليتيم  /الجمعية األردنية لدعم أبناء غزة.
• التبرع لمؤسسة الحسين للسرطان من خالل شراء بطاقات المعايدة من رسومات اطفال المؤسسة.
مبادرات دعم الرياضة:
• التبرع للفريق الرياضي التابع لنادي األمير علي بن الحسين للصم  /عمان
المبادرات البيئية:
• رعاية ذهبية لبرنامج زراعة المليون شجرة في فلسطين  /العربية لحماية الطبيعة.
• إقامة فعالية زراعية لزراعة األشجار الحرجية في منتزه غمدان (غابة ملك البحرين) بالتعاون مع الجمعية العربية لحماية
الطبيعة.
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مبادرة توزيع جاكيت لكل طالب مع بنك المالبس الخيري

مبادرة سكب الطعام مع تكية أم علي خالل شهر رمضان
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مبادرة توزيع طرود الخير مع تكية أم علي

حملة للتبرع بالدم مع بنك الدم
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سادسا  :دائرة العمليات المركزية ووحدة الرقابة الداخلية
أ – العمليات المركزية :
قامت دائرة العمليات المركزية خالل العام  2017بأتمتة بعض العمليات في دائرة العمليات المركزية وقامت بدمج بعض
الدوائر لتتماشى مع التطور الحاصل في عدد المعامالت مما كان له األثر االيجابي في تحسين مستوى الخدمة المقدم
للعمالء والحد من االخطاء التشغيلية.
خالل العام  2017قدمت دائرة العمليات المركزية العديد من المقترحات التي كان لها أثر ايجابي على تخفيض المصاريف
التشغيلية للبنك وزيادة الربحية.
ب  -الرقابة الداخلية :
قامت وحدة الرقابة الداخلية خالل العام  2017بالعمل على تحديث واستحداث العديد من تقارير  MISالرقابية لضمان كفاءة
الضوابط الرقابية وتحسين البيئة الرقابية في البنك مع القدرة على استيعاب الزيادة الكبيرة في حجم العمل والناتجة
عن افتتاح فروع جديدة للبنك .كما قامت الدائرة بإعادة النظر في االجراءات المعمول بها حاليا في مطابقة حساب
مدفوعاتكم واقتراح إجراءات عمل جديدة تضمن فصل المهام والواجبات.

ً
سابعا  :دائرة تكنولوجيا المعلومات
تقوم دائرة تكنولوجيا المعلومات باإلشراف على مشاريع البنك اإلستراتيجية والمتعلقة باألنظمة واألتمتة لزيادة دقة
العمل وضمان سرعة اإلنجاز.
وتعمل دائرة تكنولوجيا المعلومات على حماية بيانات البنك من اخطار التهديدات المتكررة والمتسارعة في التطور ،و قد
حرصت على انجاز متطلبات معايير  Cobit 5 ، PCI -DSS V3 ، I SO27001ومن أهم انجازات الدائرة:
 -١بناء استراتيجية تكنولوجيا المعلومات لألعوام القادمة على محاور:

Zero Touch
Technology Optimization
Human Touch
IT organizational Capability Enhancement
IT Governance
Business Intelligence

 -٢اإلستمرار في استغالل التكنولوجيا الحديثة في مجال البيئة اإلفتراضية على مستوى الخوادم الرئيسيه .Virtualization
 -٣استبدال تطبيق الموبايل بالنسخة الجديدة والمحدثة وتحديث اإلنترنت البنكي بما يتواكب مع التكنولوجيا الحديثة من
حيث طلب الخدمة و تفعيلها في ذات الوقت لعمالء للشركات.
 -٤تحسين األداء وزيادة فاعلية األنظمة والشبكات.
 -٥ربط اإليميالت في البنك من خالل (  )Cloud Microsoft Cloud 365لتأمين اعلى مستوى من الحماية و الجاهزية.
 -٦االنتهاء من تجهيز المشاريع المهمة والتي من شأنها تحسين نوعية الخدمة المقدمة لمتعاملي البنك.
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ً
ثامنا :دائرة الرقابة الشرعية
تستمد دائرة الرقابة الشرعية قوتها من وجود هيئة رقابة شرعية متميزة بخبرات شرعية مصرفية عريقة على مستوى
العالم اإلسالمي ،وتحرص الدائرة على التأكد من تطبيق فتاوى وقرارات هيئة الرقابة الشرعية والتي تتعلق بجميع أنشطة
البنك من خالل مراقبة وتدقيق كافة األعمال وإجراء الدراسة الشاملة لنماذج العقود وسياسات المنتجات وإجراءات
العمل والمعامالت المنفذة .استمرت دائرة الرقابة الشرعية بالتواصل الفعال مع هيئة الرقابة الشرعية لعرض كافة
المستجدات والقضايا الدقيقة والحصول على اإلجابات والفتاوى ذات العالقة والتأكد من تطبيق توجيهاتها وقراراتها من
قبل الدوائر المعنية.
كما تقوم الدائرة بالتواصل اليومي مع مختلف أقسام وإدارات البنك وموظفيه الستعراض أي مسائل قد تطرأ أثناء
التطبيق واإلجابة عليها وفق قرارات هيئة الرقابة الشرعية الموقرة.
إنجازات دائرة الرقابة الشرعية خالل العام :2017
• المساهمة والمشاركة في إطالق منتج تمويل المساومة.
• تطبيق برنامج آلي للمساعدة في إنجاز التدقيق الشرعي ،وهو األول من نوعه في المنطقة ويساهم بالتتبع اآللي
للمالحظات ومعالجتها.
• إيجاد الحلول الشرعية بالتنسيق والتواصل مع هيئة الرقابة الشرعية وتزويد دوائر الخدمات المصرفية لألفراد والشركات
بالموافقات الشرعية الالزمة بعد إضافة الضوابط الشرعية.
• التدقيق الشرعي على مختلف الدوائر بالبنك وانجاز خطة التدقيق المقررة للعام .2017
• عقد العديد من الدورات التثقيفية والبرامج التدريبية بالنواحي المصرفية الشرعية لموظفي ومدراء البنك.
• تطبيق وانجاز متطلبات الحاكمية المؤسسية للبنوك اإلسالمية والمتعلقة بالنواحي الشرعية وهيئة الرقابة الشرعية.
• نشر الفتاوى الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية للبنك ضمن موقع البنك اإللكتروني.
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التطورات المستقبلية المهمة والخطة اإلستراتيجية للبنك
نجح البنك في سنوات عمله الثمانية األولى كمصرف إسالمي في فرض وجوده في القطاع المصرفي بشكل عام ،وفي
القطاع المصرفي اإلسالمي بشكل خاص محققا نسب نمو طموحة تعكس توجهه اإلستراتيجي المدروس في تلبية
احتياجات كافة أطياف المجتمع وبما يتوافق مع رؤية البنك ورسالته.
ويتطلع البنك مستقبال الى تعزيز وضعه والحفاظ على مكانته الراسخة كمؤسسة تسعى الى لعب دور ريادي في خدمة
اإلقتصاد األردني وتعزيز الصيرفة اإلسالمية كخيار جوهري يلبي تطلعات قطاع هام ومتزايد في المجتمع األردني ،من
خالل طرح المزيد من الخدمات والمنتجات المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية وتلبية احتياجات قطاعات متعددة في
االقتصاد األردني.
استمرارا لنهج البنك في تلبية االحتياجات التمويلية للمتعاملين ،تسعى دائرة الخدمات المصرفية للشركات لإلستمرار
في التميز في خدمة متعامليها بطريقة عصرية ومتوافقة مع أحكام ديننا الحنيف ،وذلك من خالل فريق عمل مؤهل
ومتخصص في هذا المجال .هذا وستستمر الدائرة في دراسة و تلبية احتياجات المتعاملين في قطاع الشركات الكبرى
والمتوسطة عبر حزم من الحلول التمويلية والخدمات والمنتجات المصرفية المتميزة ،حيث سيتم طرح منتجات وخدمات
مصرفية جديدة و متميزة خالل العام  2018تلبي أغراض المتعاملين واحتياجاتهم المالية المختلفة.
وفيما يتعلق بالقطاعات المستهدفة ،فسيستمر التوجه لتوسيع المحفظة و النمو بها ولمختلف القطاعات في اإلقتصاد
األردني من مؤسسات القطاع العام الحكومية وشبه الحكومية ،والشركات الكبرى ،مع التركيز على التوسع في تمويل
قطاع الشركات المتوسطة .
أما فيما يتعلق بدائرة الخدمات المصرفية لألفراد فقد تمحورت استراتيجيتها للسنوات القادمة حول االنتشار والتوسع
جغرافيا من خالل التواجد وتغطية مناطق جغرافية جديدة لتوسيع قاعدة المتعاملين ،هذا باإلضافة الى زيادة مراكز خدمة
كبار المتعاملين لضمان اتمام معامالتهم المصرفية بكل خصوصية .
كذلك يهدف البنك الى تحديث فروعه بما يتوائم و تطلعات البنك المستقبلية بتقديم خدمات مميزة ،كما تسعى إدارة
الخدمات المصرفية لألفراد الى تطوير منتجات وخدمات جديدة تساهم في تلبية االحتياجات التمويلية و اإلستثمارية
للمتعاملين ،وتعزيز الشراكات مع الموردين لتقديم عروض مميزة لمتعاملي البنك.
أما إدارة الخزينة و اإلستثمار فستستمر بتقديم خدمات مميزة كتبديل العمالت األجنبية اآلنية و اآلجلة المبنية على الوعد،
وتقديم أدوات االستثمار في الوكاالت الدولية والمرابحات الدولية ،وإدارة االستثمار في الصكوك الدولية والمحلية
واألسهم المحلية واإلقليمية.
كما تسعى الدائرة الى تطوير منتجات البنك من شهادات االيداع االستثمارية الصادرة عن البنك للمتعاملين والمؤسسات
المالية،و خدمة ترتيب وادارة اصدار الصكوك للشركات المحلية و خدمة أمانة االصدار و خدمات الحفظ األمين.
وفي إطار تطوير كوادر البنك المختلفة ستقوم إدارة رأس المال البشري خالل األعوام القادمة بترسيخ منظومة متكاملة
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إلدارة رأس المال البشري في تحقيق اهداف البنك وفق افضل الممارسات وايجاد ثقافة التعلم والتطوير المستمر
إضافة إلى التخطيط الفاعل ألداء الموظفين للوصول ألفضل مستوى انتاجية في البنك ،وتعزيز مبادئ ثقافة االداء
العالي وخلق بيئة عمل محفزة لجميع موظفيه ،وضمان تقديم كافة الخدمات وفق معايير الجودة والشفافية والكفاءة
من أجل تطوير قيادات البنك وخلق جيل جديد وتطوير منافع جديدة ومنافسة.
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الملخص المالي وأبرز المؤشرات المالية
قائمة المركز المالي
أظهرت قائمة المركز المالي الموحدة للبنك إرتفاع في حجم موجودات البنك بمبلغ  38مليون دينار عن عام  2016وبنسبة
نمو بلغت .%4

ً
وتاليا أبرز التغيرات لبنود الموجودات ضمن قائمة المركز المالي:
• ارتفعت محفظة التمويالت لدى البنك بمبلغ  64مليون دينار وبنسبة نمو .%11
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• انخفضت األرصدة النقدية والوكاالت الدولية لدى البنك بمبلغ  76مليون دينار وبنسبة  ،%32نتيجة تحويل هذه األرصدة
إلى استثمارات وتمويالت.
• ارتفع رصيد االستثمار في الموجودات المالية للبنك (أسهم وصكوك) بمبلغ  44مليون دينار وبنسبة  %89عن العام
.2016
أما على جانب المطلوبات فقد أظهرت قائمة المركز المالي ارتفاع في إجمالي المطلوبات وحقوق االستثمار المشترك
بمبلغ  34مليون دينار وبنسبة بلغت  %4عن العام  ،2016حيث ارتفعت الحسابات منخفضة الكلفة  CASAبمبلغ  17مليون
دينار بينما انخفضت الودائع ألجل بمبلغ  1مليون دينار ،كما وارتفعت التأمينات النقدية بمبلغ  15مليون دينار.
فيما يلي التطور في نمو أرصدة ودائع المتعاملين:

و ارتفع مجموع حقوق المساهمين بمبلغ  5.7مليون دينار وبنسبة  %4عن العام السابق لتصل إلى  138مليون دينار.
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ولقد حافظ البنك على مستوى سيولة يتوافق مع هيكلة الموجودات والمطلوبات من خالل األرصدة النقدية لدى
البنوك والمؤسسات المصرفية حيث بلغ معدل السيولة لدى البنك خالل عام .)%119( 2017
قائمة الدخل:
بلغ صافي الربح قبل الضريبة للبنك في عام  2017ملبغ  8.8مليون دينار ،حيث حافظ البنك على نفس مبلغ األرباح خالل
عام  2016على الرغم من وجود مصاريف إستثنائية غير متكررة.
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تـقـريـر مدققي الحسابات
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تـقـريـر مدققي الحسابات
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تـقـريـر مدققي الحسابات
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تـقـريـر مدققي الحسابات
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بنك صفوة اإلسالمي – شركة مساهمة عامة محدودة
قائمة املركز املالي املوحدة
كما في  31كانون األول 2017
إيضاحات

املوجودات
نقد وأرصدة لدى البنك املركزي
أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
استثمارات وكالة دولية
ذمم البيوع املؤجلة والذمم األخرى – بالصافي
قروض غير محولة – بالصافي
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق املساهمين  -ذاتي
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق اصحاب حسابات اإلستثمار املشترك
موجودات مالية بالتكلفة املطفأة  -بالصافي
إستثمار في شركة حليفة
موجودات إجارة منتهية بالتمليك – بالصافي
القرض الحسن
ممتلكات ومعدات – بالصافي
موجودات غير ملموسة – بالصافي
موجودات ضريبية مؤجلة
موجودات أخرى
مجموع املوجودات

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
/21جـ
16

 31كانون األول
2017
دين ـ ــار
119,934,135
6,570,709
33,861,572
416,155,544
37,748
17,700
38,875,345
54,878,000
377,262
255,708,619
509,660
21,299,772
1,449,583
599,815
7,527,176
957,802,640

 31كانون األول
2016
دين ـ ــار
204,028,359
5,644,597
26,717,327
378,337,528
47,428
22,074,538
27,439,000
370,362
223,743,971
509,660
21,778,481
1,742,566
599,815
6,569,368
919,603,000

املطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار املشترك وحقوق املساهمين
املطلوبات
حسابات البنوك واملؤسسات املصرفية
حسابات العمالء الجارية
تأمينات نقدية
مخصص ضريبة الدخل
مخصصات اخرى
مطلوبات أخرى
مجموع املطلوبات
حقوق أصحاب حسابات االستثمار املشترك
حسابات االستثمار املشترك
احتياطي القيمة العادلة
مجموع حقوق أصحاب حسابات االستثمار املشترك
صندوق مواجهة مخاطر االستثمار
صندوق مواجهة مخاطر االستثمار
مخصص ضريبة صندوق مواجهة مخاطر اإلستثمار
حقوق املساهمين
رأس املال املدفوع
احتياطي قانوني
احتياطي مخاطر مصرفية عامة
إحتياطي القيمة العادلة  -ذاتي
أرباح مدورة
مجموع حقوق املساهمين
مجموع املطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار املشترك وحقوق املساهمين
حسابات االستثمار بالوكالة

17
18
19
/21أ
20
22

876,288
120,068,965
22,746,048
2,603,048
84,603
15,331,453
161,710,405

2,142,078
104,741,900
8,111,831
2,438,733
84,603
11,989,540
129,508,685

23
/25أ

652,921,139
)(820,121
652,101,018

651,515,469
)(976,767
650,538,702

24
24

4,150,430
1,695,297

5,526,435
1,597,067

100,000,000
22,874,816
300,000
)(576
14,971,250
138,145,490
957,802,640

100,000,000
21,999,743
300,000
10,132,368
132,432,111
919,603,000

5,062,108

-

26
27
27
/25ب
28

بيان ( أ )

تعتبر االيضاحات املرفقة من رقم  1الى رقم  56جزء من هذه القوائم املالية املوحدة وتقرأ معها
املدير املالي
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بنك صفوة اإلسالمي – شركة مساهمة عامة محدودة
قائمة الدخـل و الدخل الشامل املوحدة
للسنة املنتهية في  31كانون االول 2017
إيضاحات

2017
دين ـ ـ ــار
27,898,498
19,133,685
440,240
1,146,902
1,656,940
16,900
)(8,643
686,205
50,970,727
)(19,522,616
)(5,097,073

2016
دين ـ ـ ــار
25,160,733
18,340,817
110,054
312,287
7,405
417,844
6,896
)(20,935
405,423
)(5,800
44,734,724
)(17,526,931
)(4,473,473
22,734,320

إيرادات البيوع املؤجلة
إيرادات موجودات مؤجرة منتهية بالتمليك
أرباح استثمارات وكالة دولية
ق
أرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقو اصحاب حسابات االستثمار املشترك
أرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
أرباح موجودات مالية بالتكلفة املطفأة
حصة األموال املشتركة من أرباح شركة حليفة
خسائر تقييم عمالت اجنبية
إيرادات أخرى  -مشتركة
مصاريف قانونية
إجمالي إيرادات االستثمار املشترك

29
30
31
32
33
34
12
35

حصة أصحاب حسابات االستثمار املشترك
حصة صندوق مواجهة مخاطر االستثمار

36
24

ً
حصة البنك من إيرادات حسابات االستثمار املشترك بصفته مضاربا ورب مال

37

26,351,038

38
39
40
41
42

608,833
18,121
442,579
3,701,551
135,968
31,258,090

642,626
438,997
3,116,537
681,414
27,613,894

43
 14و 15
30

)(11,203,187
)(2,829,990
)(375,202

)(9,718,617
)(2,851,976
)(447,019

)(25,120

1,090,461

)(8,073,859
)(22,507,358
8,750,732
)(3,043,382
5,707,350

)(6,850,529
)(18,777,680
8,836,214
)(3,138,898
5,697,316

إيرادات البنك الذاتية
حصة البنك من ايرادات االستثمارات املقيدة بصفته وكيال
أرباح العمالت االجنبية
إيرادات الخدمات املصرفية
إيرادات اخرى
إجمالي الدخل
نفقات املوظفين
استهالكات وإطفاءات
استهالك موجودات اجارة منتهية بالتمليك – ذاتي
مخصص(املسترد من) ذمم البيوع املؤجلة والذمم االخرى  -الذاتية
مصاريف أخرى
إجمالي املصروفات
ربح السنة قبل الضريبة

 7و8
44

مصروف ضريبة الدخل
ربح السنة

/21ب

يضاف :بنود الدخل الشامل بعد الضريبة :
التغير في احتياطي القيمة العادلة للموجودات املالية  -بالصافي
اجمالي الدخل الشامل للسنة
45

الحصة االساسية واملخفضة للسهم من ربح السنة

)(576
5,706,774

5,697,316

فلس/دينار

فلس/دينار

0/057

0/057

تعتبر االيضاحات املرفقة من رقم  1الى رقم  56جزء من هذه القوائم املالية املوحدة وتقرأ معها
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بنك صفوة اإلسالمي-شركة مساهمة عامة محدودة
قائمة التدفقات النقديه املوحدة
للسنة املنتهية في  31كانون األول 2017
إيضاحات
التدفق النقدي من عمليات التشغيل
ربح السنة قبل الضريبة
التعديالت لبنود غير نقدية:
استهالكات وإطفاءات
استهالك اجارة منتهية بالتمليك
صندوق مواجهة مخاطر االستثمار
مخصص(املسترد من) ذمم البيوع املؤجلة والذمم االخرى  -الذاتية
مخصص تدني استثمار في شركة تابعة
حصة األموال املشتركة من أرباح شركة حليفة
خسائر(أرباح) بيع ممتلكات ومعدات
(أرباح) بيع موجودات آلت ملكيتها للبنك ً
وفاء لديون مستحقة
التدفقات النقدية من االنشطة التشغيلية قبل التغير في املوجودات واملطلوبات

14و15
30
24
 7و8
12

التغير في املوجودات واملطلوبات:
النقص في موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
(الزيادة ) في ذمم البيوع املؤجلة والذمم األخرى
النقص في القروض غير املحولة
(الزيادة) في موجودات إجارة منتهية بالتمليك
(الزيادة) في القرض الحسن
(الزيادة) في املوجودات األخرى
الزيادة في حسابات العمالء الجارية
الزيادة (النقص) في التأمينات النقدية
الزيادة ( النقص) في املطلوبات األخرى
صافي التدفق النقدي املستخدم في عمليات التشغيل قبل ضريبة الدخل املدفوعة
ضريبة الدخل املدفوعة
صافي التدفق النقدي املستخدم في عمليات التشغيل

21و24

التدفق النقدي من عمليات االستثمار
ق
صافي (شراء) موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقو أصحاب حسابات االستثمار املشترك
صافي (شراء) موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق املساهمين  -ذاتي
صافي (شراء) موجودات مالية بالتكلفة املطفأة
توزيعات أرباح نقدية من شركة حليفة
(شراء) موجودات غير ملموسة
(شراء) ممتلكات ومعدات
املتحصل من بيع ممتلكات ومعدات
املتحصل من بيع موجودات آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون مستحقة
( الزيادة ) في استثمارات وكالة دولية
صافي التدفق النقدي املستخدم في عمليات االستثمار
التدفق النقدي من عمليات التمويل
الزيادة في حقوق أصحاب حسابات االستثمار املشترك
األرباح املوزعة على املساهمين
صافي التدفق النقدي من عمليات التمويل
صافي النقص في النقد وما في حكمه
النقد وما في حكمه في بداية السنة
النقد وما في حكمه في نهاية السنة

46

2017
دين ـ ـ ــار

2016
دين ـ ـ ــار

8,750,732

8,836,214

2,829,990
43,229,939
5,097,073
25,120
6,605
)(16,900
89,529
)(25,976
59,986,112

2,851,976
35,050,836
4,473,473
)(1,090,461
)(6,896
)(23,747
)(21,487
50,069,908

)(42,096,851
9,680
)(75,194,587
)(1,548,844
15,327,065
14,634,217
3,341,913
)(25,541,295

487,021
)(71,163,752
1,165,962
)(55,436,922
)(509,660
)(925,776
15,192,523
)(4,174,339
)(3,151,187
)(68,446,222

)(4,330,373
)(29,871,668

)(2,889,562
)(71,335,784
)(14,629,573
-

)(17,313,988
)(18,276
)(27,439,000
10,000
)(321,630
)(1,936,702
110,505
617,012
)(7,144,245
)(53,436,324

)(27,439,000
)(729,208
)(2,989,144
36,673
267,274
)(20,868,991
)(66,351,969

1,405,670
1,405,670
)(81,902,322
207,530,878
125,628,556

128,519,303
)(7,000,000
121,519,303
)(16,168,450
223,699,328
207,530,878

تعتبر االيضاحات املرفقة من رقم  1الى رقم  56جزء من هذه القوائم املالية املوحدة وتقرأ معها
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بنك صفوة اإلسالمي – شركة مساهمة عامة محدودة
بيان التغيرات في حسابات االستثمار بالوكالة املوحد
للسنة املنتهية في  31كانون األول 2017

بيان (أ)
ايضاح

مرابحة محلية

املجموع

دين ـ ــار

دين ـ ــار

للسنة املنتهية في  31كانون األول 2017
الرصيد في بداية السنة

-

-

يضاف  :االيداعات

7,608,914

7,608,914

يطرح  :السحوبات

)(2,546,806

)(2,546,806

يضاف  :أرباح استثمارية

24,726

24,726

)(18,121

)(18,121

يطرح  :حصة املوكل

)(6,605

)(6,605

االستثمارات في نهاية السنة

5,062,108

5,062,108

ايرادات مقبوضة مقدما

356,490

356,490

االيرادات املعلقة

-

-

356,490

356,490

يطرح  :أجر البنك بصفته وكيال

39

مرابحة محلية

املجموع

دين ـ ــار

دين ـ ــار

للسنة املنتهية في  31كانون األول 2016
الرصيد في بداية السنة

-

-

يضاف  :االيداعات

-

-

يطرح  :السحوبات

-

-

يضاف  :أرباح استثمارية

-

-

يطرح  :أجر البنك بصفته وكيال

-

-

يطرح  :حصة املوكل

-

-

االستثمارات في نهاية السنة

-

ايرادات مقبوضة مقدما

-

-

االيرادات املعلقة

-

-

-
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-

-

بنك صفوة اإلسالمي – شركة مساهمة عامة محدودة
ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 31كانون االول 2017
( )1عــــــام
ً
ً
ً
وواقعيا لبنك اإلنماء
قانونيا
خلفا
إن بنك صفوة اإلسالمي («البنك») هو شركة ُمساهمة عامة محدودة ُأردنية ويعتبر
َّ
حلوال قانونياً
ً
الصناعي والذي تأسس بموجب قانون خاص (قانون بنك اإلنماء الصناعي) خالل عام  1965ويحل محله
ً
وواقعيا في كل ما له من حقوق وما عليه من التزامات ،حيث صدر بتاريخ  30نيسان  2008قانون الغاء قانون بنك االنماء
الصناعي رقم  26لسنة  2008والذي تم بموجبه الغاء قانون بنك االنماء الصناعي رقم  5لسنة .1972
قررت الهيئة العامة للبنك في اجتماعها غير العادي والذي عقد بتاريخ  17أيار  2017تعديل اسم البنك من بنك األردن دبي
االسالمي الى بنك صفوة االسالمي.
ً
وفقا ألحكام
المنظمة على غير أساس الربا
يقوم البنك بتقديم جميع األعمال المالية والمصرفية وأعمال االستثمار ُ
الشريعة اإلسالمية من خالل مركزه وفروعه داخل المملكة وعددها خمسة وعشرون فرعا والشركات التابعة له ،ويخضع
البنك في أعماله ألحكام قانون البنوك النافذ.
إن البنك مملوك بنسبة  ٪61.8من قبل شركة االتحاد االسالمي لالستثمار والتي يتم توحيد قوائمها المالية في القوائم
المالية لبنك االتحاد.
تم اقرار القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس ادارة البنك في جلسته رقم ( )2018/1بتاريخ  28كانون الثاني 2018وهي
خاضعة لموافقة الهيئة العامة للمساهمين.
تم اطالع و مراجعة القوائم المالية الموحدة من قبل هيئة الرقابة الشرعية للبنك في جلستها رقم ( )2018/1بتاريخ 26
كانون الثاني  2018واصدرت تقريرها الشرعي حولها.

( )2أهم السياسات المحاسبية
ُأسس إعداد القوائم المالية الموحدة
ً
والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية،
المحاسبة
تم إعداد القوائم المالية للبنك
ُ
وفقا للمعايير الصادرة عن هيئة ُ
والمالئمة للنظام األساسي للبنك والمتفقة مع القواعد والمبادئ الشرعية التي تحددها هيئة الرقابة الشرعية للبنك،
ووفقا للقوانين المحلية النافذة وتعليمات البنك المركزي ُ
ً
األردني.
تطبق المعايير الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسيرات التقارير المالية
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الدولية المنبثقة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية في حال عدم وجود معايير صادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة
للمؤسسات المالية اإلسالمية ولحين صدور معايير إسالمية تحل محلها.
ً
وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل
تم إعداد القوائم المالية الموحدة
قائمة الدخل والموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق اصحاب حسابات االستثمار المشترك حيث تظهر
بالقيمة العادلة.
إن الدينار األردني هو عملة إظهار القوائم المالية الموحدة والذي ُيمثل العملة الوظيفية للبنك.
َّ
ُيراعى الفصل بين ما يخص أصحاب حقوق المساهمين وما يخص أصحاب حسابات االستثمار المشترك.
ُيراعى األخذ بعين االعتبار صندوق مواجهة مخاطر االستثمار لتغطية التدني في حسابات التمويل واالستثمار الممولة
من حسابات االستثمار المشترك.
تعني حسابات اإلستثمار المطلقة حسابات اإلستثمار المشترك أينما وردت.

أسس توحيد القوائم المالية
مولة من أموال البنك الذاتية والمشتركة
الم َّ
الموحدة القوائم المالية للبنك وشركاته التابعة له ُ
تتضمن القوائم المالية ُ
والخاضعة لسيطرته وتتحقق السيطرة عندما يكون للبنك القدرة على التحكم في السياسات المالية والتشغيلية للشركات
المعامالت واألرصدة واإليرادات والمصروفات فيما بين
التابعة وذلك للحصول على منافع من أنشطتها ،ويتم استبعاد ُ
البنك وشركاته التابعة.
المتبعة
المحاسبية ُ
يتم إعداد القوائم المالية للشركات التابعة لنفس الفترة المالية للبنك باستخدام نفس السياسات ُ
في البنك.
يمتلك البنك كما في  31كانون االول  2017الشركات التابعة التالية-:

المدفوع (دينار)

التمويل

نسبة ملكية
البنك ٪

طبيعة عمل

شركة مسك للوساطة المالية

000ر000ر2

ذاتي

٪100

وساطة

عمان

شركة االردن دبي العقارية لالعمار*

000ر100

مشترك

٪100

استثمار عقاري

عمان

اسم الشركة

رأس المال

مصدر

الشركة

مكان عملها

تاريخ التملك
2011
2012

الموحدة من تاريخ تملكها وهو التاريخ الذي
يتم توحيد نتائج عمليات الشركات التابعة في قائمة الدخل والدخل الشامل ُ
ً
فعليا انتقال سيطرة البنك على شركاته التابعة ،ويتم توحيد نتائج عمليات شركاته التابعة التي تم التخلص منها
يجري فيه
الموحدة وهو التاريخ الذي يفقد البنك فيه السيطرة على شركاته التابعة.
في قائمة الدخل والدخل الشامل ُ
تمثل حقوق غير المسيطرين ذلك الجزء غير المملوك من قبل البنك في حقوق الملكية في الشركات التابعة.
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في حال إعداد قوائم مالية منفصلة للبنك كمنشأة مستقلة يتم إظهار اإلستثمارات في الشركات التابعة بالتكلفة.
* تم تصفية الشركة التابعة لشركة االردن دبي العقارية لالعمار(شركة الفيض لالستثمارات العقارية) وقد تم الغاء تسجيلها
لدى دائرة مراقبة الشركات بتاريخ  18تشرين األول  ،2017وقد تم استبعاد الشركة عند اعداد القوائم المالية الموحدة.

التغيرات في السياسات المحاسبية
ان السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية الموحدة تتفق مع تلك التي اتبعت في إعداد القوائم المالية
الموحدة للسنة المنتهية في  31كانون األول .2016

معلومات القطاعات
قطاع األعمال يمثل مجموعة من الموجودات والعمليات التي تشترك ً
معا في تقديم منتجات أو خدمات خاضعة لمخاطر
وعوائد تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات أعمال أخرى والتي يتم قياسها وفقا للتقارير التي يتم استعمالها من قبل
المدير التنفيذي وصانع القرار الرئيسي لدى 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 المساهمين وأصحاب حسابات اإلستثمار المشترك
تم توزيع عائد االستثمار المشترك بين أصحاب حقوق المساهمين و أصحاب حسابات االستثمار المشترك للعام 2017
على النحو التالي :
النسبة
حصة أصحاب حسابات اإلستثمار المشترك(متوسط تقريبي)

٪49

حصة أصحاب حقوق المساهمين (متوسط تقريبي)

٪41

حصة صندوق مواجهة مخاطر اإلستثمار

٪10

تشارك حسابات اإلستثمار المشترك في نتائج أرباح اإلستثمار وتوزع على المودعين كل بنسبة مشاركته مع األخذ
باإلعتبار أوزان حسابات اإلستثمار المشترك المعنية وشروط الحساب الموقعة بين البنك والمودع.
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ان أوزان حسابات اإلستثمار المشترك هي كما يلي:
 −من ٪20الى  ٪ 31من أدنى رصيد حسابات التوفير بالدينار االردني.
 −من  ٪20الى  ٪ 25من أدنى رصيد حسابات التوفير بالعمالت االجنبية.
 −من  ٪32الى  ٪90من معدل رصيد حسابات األجل بالدينار االردني.
 −من  ٪18الى  ٪46من معدل رصيد حسابات األجل بالعمالت االجنبية.
 ٪90 −من معدل رصيد حسابات شهادات االيداع االستثمارية بالدينار االردني.
 −من  ٪70الى  ٪85من معدل رصيد شهادات االيداع االستثمارية بالعمالت االجنبية.
يتحمل البنك كافة المصروفات اإلدارية بإستثناء مصاريف الدعاية واإلعالن و التسويق الخاصة بالمنتجات ومصاريف
تأمين الموجودات المؤجرة المنتهية بالتمليك يتم تحميلها على الوعاء اإلستثماري المشترك.
يقوم البنك بإشراك (خلط) أمواله وأية أموال اخرى (لم يتسلمها البنك على أساس عقد المضاربة) بحسابات اإلستثمار
المشترك.

الزكاة
تقع مسؤولية إخراج الزكاة على عاتق المساهمين وأصحاب حسابات األستثمار المطلقة  ,حيث أنه ليس هنالك تخويل
إلدارة البنك إلخراجها مباشرة ولعدم توافر قانون لتحصيلها وعدم نص النظام األساسي للبنك أو قرارات الهيئة العامة
أو توكيل من المساهمين بذلك  ,لذا فإن على المساهم وصاحب حساب األستثمار المطلق تزكية أسهمه وامواله عند
تحقق الشروط والضوابط الشرعية للزكاة .
المخالفة ألحكام الشريعة اإلسالمية
اإليرادات والمكاسب والمصروفات والخسائر ُ
يقوم البنك بتسجيلها في حساب خاص يظهر في قائمة المركز المالي الموحدة ضمن األرصدة الدائنة ُ
األخرى وال يتم
ضمها الى ايرادات البنك ويتم الصرف منه على أوجه الخير وفق ما تقرره هيئة الرقابة الشرعية.

المؤجلة
ذمم البيوع ُ
المرابحة:
عقود ُ
المرابحة :هي بيع السلعة بمثل الثمن الذي اشتراها به البائع مع زيادة ربح معلوم متفق عليه ،بنسبة من الثمن أو بمبلغ
مقطوع وهو أحد بيوع األمانة التي يعتمد فيها على بيان ثمن الشراء أو التكلفة.
المرابحة لآلمر بالشراء :هي بيع البنك إلى عميله (اآلمر بالشراء) أصل بزيادة محددة على ثمنها أو تكلفتها بعد تحديد تلك
الزيادة (ربح المرابحة في الوعد).
يقوم البنك بتطبيق مبدأ اإللزام بالوعد في معامالت المرابحة لآلمر بالشراء وبما ينسجم مع المعايير الصادرة عن هيئة
المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية.
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المؤجلة عند تنفيذ المعاملة (التي ُيسدد ثمنها دفعة واحدة تستحق بعد الفترة المالية الحالية أو
يتم إثبات إيرادات البيوع ُ
المستقبلية لفترة
ُيسدد ثمنها على أقساط ُتدفع على فترات مالية ُمتعددة الحقة) يتم توزيع ارباحها على الفترات المالية ُ
األجل بحيث ُيخصص لكل فترة مالية نصيبها من األرباح بغض النظر عما إذا تم التسديد نقدا أم ال.
المؤجلة عند حدوثها بقيمتها االسمية ويتم قياسها في نهاية الفترة المالية على أساس صافي
يتم إثبات ذمم البيوع ُ
المتوقع تحقيقها.
القيمة النقدية ُ
يتم تكوين مخصص تدني لذمم البيوع المؤجلة والذمم إذا تبين عدم إمكانية تحصيل المبالغ المستحقة للبنك وعندما
ً
ً
سلبا على التدفقات النقدية المستقبلية لذمم البيوع المؤجلة و الذمم و
حدثا ما قد اثر
يتوفر دليل موضوعي على أن
عندما يمكن تقدير هذا التدني و يسجل قيمة المخصص في قائمة الدخل والدخل الشامل الموحدة .
يتم في نهاية الفترة المالية تسجيل موجودات التمويل بالتكلفة أو بالقيمة النقدية المتوقع تحقيقها أيهما اقل ويثبت
الفرق كمخصص تدني تمويالت.
ً
وفقا لتعليمات البنك المركزي االردني.
يتم تعليق إيرادات البيوع المؤجلة غير العاملة الممنوحة للعمالء
يتم شطب ذمم البيوع المؤجلة والتمويالت الممولة من حسابات االستثمار المشترك في حال عدم جدوى اإلجراءات
المتخذة لتحصيلها على صندوق مواجهة مخاطر االستثمار (باستثناء ما يتم منحه  /تمويله ومن ثم شطبه من ذمم البيوع
المؤجلة والتمويالت في نفس السنة حيث يتم قيده في قائمة الدخل والدخل الشامل الموحدة /على إيرادات االستثمار)
ً
سابقا إلى صندوق مواجهة مخاطر االستثمار ( باستثناء ما تم
ويضاف المحصل من الذمم /التمويالت التي تم شطبها
قيده في قائمة الدخل والدخل الشامل الموحدة /على إيرادات االستثمار) ،أما بخصوص ذمم البيوع المؤجلة و التمويالت
الممولة من أموال البنك الذاتية و المعد لها مخصص تدني فيتم شطبها في حال عدم جدوى اإلجراءات المتخذة
لتحصيلها بتنزيلها من المخصص ويتم تحويل أي فائض في المخصص اإلجمالي – إن وجد – إلى قائمة الدخل والدخل
الشامل الموحدة ويضاف المحصل من الذمم  /التمويالت السابق شطبها إلى اإليرادات.

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق المساهمين  -ذاتي
تمثل هذه الموجودات االستثمارات في أدوات الملكية والممولة من أموال البنك الذاتية وذلك بغرض االحتفاظ بها
على المدى الطويل.
ً
ً
الحقا بالقيمة
مضافا إليها مصاريف االقتناء  ،ويعاد تقييمها
يتم إثبات هذه الموجودات عند الشراء بالقيمة العادلة
العادلة ،ويظهر التغير في القيمة العادلة ضمن بند احتياطي القيمة العادلة ضمن حسابات حقوق المساهمين .
في حال بيع هذه الموجودات أو جزء منها فيتم تسجيل األرباح أو الخسائر الناتجة عن ذلك في األرباح المدورة.
يتم تسجيل األرباح المتأتية من هذه الموجودات المالية في تاريخ اإلعالن عن توزيعها في بيان الدخل.
يتم تسجيل األرباح والخسائر الناتجة عن فروقات تحويل العملة األجنبية لهذه الموجودات في بند احتياطي القيمة العادلة.
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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.
ً
ً
الحقا بالقيمة
مضافا إليها مصاريف االقتناء ،ويعاد تقييمها
يتم إثبات هذه الموجودات عند الشراء بالقيمة العادلة
العادلة ،ويظهر التغير في القيمة العادلة ضمن بند احتياطي القيمة العادلة ضمن حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار
المشترك.
إذا حصلت خسائر في بعض عمليات االستثمار المشترك التي بدأت و تمت في سنة معينة ،فتغطى هذه الخسائر من
األرباح التي حققتها عمليات االستثمار المشترك االخرى التي بدأت و تمت في السنة ذاتها و إذا كانت الخسائر اكثر من
األرباح في السنة ذاتها ،فتغطى من صندوق مواجهة مخاطر االستثمار.
أما إذا بدات عمليات استثمار مشترك و استمرت في سنوات سابقة ،و تبين في النتيجة و في سنة معينة أن تلك
العمليات االستثمارية كانت من حيث النتيجة عمليات خاسرة ،فتغطى خسارتها من صندوق مواجهة مخاطر االستثمار،
على اعتبار أنها نفذت في عام سابق أو اعوام سابقة.
تقوم هيئة الرقابة الشرعية بالتحقق من صحة وجود السند الفقهي المؤيد لتحميل البنك أي خسارة واقعة في نطاق
عمليات االستثمار.
ً
سابقا في قائمة الدخل والدخل الشامل الموحدة إذا ما تبين بموضوعية
يمكن استرجاع خسارة التدني التي تم تسجيلها
أن الزيادة في القيمة العادلة قد حدثت في فترة الحقة لتسجيل خسائر التدني من خالل احتياطي القيمة العادلة الظاهر
ضمن حسابات اإلستثمار المشترك.
بما أن حسابات االستثمار المشترك على أساس المضاربة المشتركة المستمرة تتصف بعدم التزامن في بداية و نهاية
االيداعات في الحسابات فإن ربح العمليات المؤجلة الممتدة على فترات الحقة يوزع على كامل مدة آجالها بالنسبة و
التناسب مع كل فترة .
يتم تسجيل األرباح المتأتية من هذه الموجودات المالية في تاريخ اإلعالن عن توزيعها في قائمة الدخل والدخل الشامل
الموحدة.
يتم تسجيل األرباح والخسائر الناتجة عن فروقات تحويل العملة األجنبية لهذه الموجودات في بند احتياطي القيمة العادلة.
تظهر الموجودات المالية التي ال يمكن تحديد قيمتها العادلة بشكل يعتمد عليه بالتكلفة ،ويتم اجراء اختبار التدني لهذه
الموجودات في نهاية كل فترة مالية ويتم تسجيل أي تدني في قيمتها في قائمة الدخل والدخل الشامل الموحدة ،وال
يمكن استرجاع خسارة التدني لهذه الموجودات في الفترات الالحقة.
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موجودات مالية بالتكلفة المطفأة
ً
وفقا لنموذج أعمالها االحتفاظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية
هي الموجودات المالية التي تهدف إدارة البنك
والتي تمثل مدفوعات ثابتة أو قابلة للتحديد لرأس مال هذه الموجودات وأرباحها.
ً
مضافا إليها مصاريف االقتناء ،ويعاد تقييمها في نهاية الفترة الحالية
يتم إثبات هذه الموجودات عند الشراء بالكلفة
باستخدام طريقة معدل الربح الفعال وتظهر أية أرباح أو خسائر ناتجة عن عملية اإلطفاء في قائمة الدخل والدخل الشامل
الموحدة ويتم قيد أي تدني في قيمتها في قائمة الدخل والدخل الشامل الموحدة.
يمثل مبلغ التدني في قيمة هذه الموجودات الفرق بين القيمة المثبتة في السجالت والقيمة الحالية للتدفقات النقدية
المتوقعة المحتسبة على أساس معدل الربح الفعلي األصلي وبحيث ينزل أي مخصصات ناتجة عن التدني من قيمة
هذه الموجودات.

إستثمار في شركة حليفة
ً
تأثيرا فعاال على القرارات المتعلقة بالسياسات المالية والتشغيلية
الشركة الحليفة هي تلك الشركة التي يمارس فيها البنك
والتي يملك البنك نسبة تتراوح بين ( )٪20إلى ( )٪50من حقوق التصويت ،وغير محتفظ بها للمتاجرة وتظهر اإلستثمارات
في الشركة الحليفة بموجب طريقة حقوق الملكية.
تظهر االستثمارات في الشركة الحليفة ضمن قائمة المركز المالي الموحدة بالكلفة ،باإلضافة إلى حصة البنك من
التغيرات في صافي موجودات الشركة الحليفة .يتم تسجيل الشهرة الناتجة عن اإلستثمار في شركة حليفة كجزء من
حساب اإلستثمار في الشركة الحليفة وال يتم اطفاءها .يتم تسجيل حصة البنك من أرباح الشركة الحليفة في قائمة
الدخل والدخل الشامل الموحدة .في حال وجود تغير على حقوق ملكية الشركة الحليفة فإنه يتم إظهار هذه التغيرات إن
وجدت في قائمة التغيرات في حقوق المساهمين للبنك .يتم استبعاد األرباح والخسائر الناتجة عن المعامالت بين البنك
والشركة الحليفة بحدود حصة البنك في الشركة الحليفة.
في حال إعداد قوائم مالية منفصلة للبنك كمنشأة مستقلة يتم إظهار اإلستثمارات في الشركة الحليفة بالتكلفة.

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

اإلجارة التشغيلية:

وهي عقود اإلجارة التي ال تنتهي بتملك المستأجر الموجودات المؤجرة.

اإلجارة المنتهية بالتمليك :وهي اإلجارة التي تنتهي بتملك المستأجر الموجودات المؤجرة وتأخذ عدة صور
حسبما ورد في معيار اإلجارة واإلجارة المنتهية بالتمليك الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية
واإلسالمية.
المباشرة لجعلها صالحة
المقتناة بغرض اإلجارة عند اقتنائها بالتكلفة التاريخية شاملة النفقات ُ
ُتقاس الموجودات ُ
ً
لالستعمالُ .
المتبعة في البنك.
المؤجرة
وفقا لسياسة االستهالك ُ
وتستهلك الموجودات ُ
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المقتناة بغرض اإلجارة عن صافي قيمتها الدفترية َّ
فإنه
الممكن استرداده من أي من الموجودات ُ
عندما يقل المبلغ ُ
يتم تخفيض قيمتها إلى القيمة التي ُيمكن استردادها ُ
وتسجل قيمة التدني في قائمة الدخل والدخل الشامل الموحدة.
ُتوزع إيرادات اإلجارة بما يتناسب مع الفترات المالية التي يشملها عقد اإلجارة.
المؤجرة في الفترة المالية التي تحدث فيها.
يتم قيد مصاريف التأمين والصيانة االساسية للموجودات ُ

تحويل الموجودات
مولة من حسابات
الم َّ
يتم اإلفصاح عن َّأية تحويالت للموجودات الملموسة والمالية والتي تتم فيما بين الموجودات ُ
ُ
قيدة ،الصناديق االستثمارية وأسس التحويل
الم َّ
االستثمار المشترك ،حقوق المساهمين ،حسابات االستثمار ُ
المحاسبية التي تم اعتمادها لهذه الغاية مع بيان أثرها المالي وأرصدة أي من الموجودات التي خضعت
والسياسات ُ
والتغيرات التي حدثت عليها خالل الفترة المالية والرصيد في نهاية الفترة.
لعملية تحويل في بداية الفترة المالية
ّ
يتم اإلفصاح عن جميع التحويالت التي تمت مع األطراف ذات العالقة مع بيان طبيعة العالقة ونوع العمليات التي تمت
المترتبة على ذلك.
ومجموع قيمة العمليات في بداية الفترة المالية ونهايتها مع بيان اآلثار المالية ُ
يتم اإلفصاح عن ُ
األسس التي اتبعها البنك في تقييم الموجودات عند إجراء عمليات التحويل.
المترتبة على
يتم اإلفصاح عن الفروقات الناتجة عن عمليات التحويل التي تتم بالعمالت األجنبية مع بيان اآلثار المالية ُ
ذلك.
عما إذا كانت قابلة للتجزئة وأي ُمخصصات ُمتعلقة بها.
يتم اإلفصاح عن طبيعة وشروط الموجودات التي تم تحويلها َّ
يتم اإلفصاح عن األسباب واألسس التي تحكم تحويل الموجودات بين حسابات االستثمار المختلفة.
يتم اإلفصاح عن التعهدات والقيود التي تستوجبها العالقة التعاقدية بين أصحاب حسابات االستثمار وأصحاب حقوق
المساهمين إن وجدت.

المشترك
صندوق ُمواجهة مخاطر االستثمار ُ
المتحققة على ُمختلف العمليات الجارية
المشترك ُ
يقتطع البنك ما نسبته ( )٪10: 2016( )٪10من صافي أرباح اإلستثمار ُ
عدلة بعد زيادتها في
الم َّ
خالل الفترة ،وتزداد النسبة بناء على تعليمات من البنك المركزي األردني ويسري مفعول النسبة ُ
السنة المالية الالحقة للسنة التي تقرر فيها هذا التعديل.
المشترك إلى صندوق الزكاة وذلك بعد تغطية جميع المصروفات والخسائر التي
يؤول رصيد صندوق مخاطر اإلستثمار ُ
المقتطعة
للمستثمرين أي حق في المبالغ ُ
أسس الصندوق لتغطيتها أو إطفائها ،األمر الذي يستخلص منهَّ ،أنه ليس ُ
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المتجمعة في صندوق ُمواجهة مخاطر اإلستثمار ،وإنما هي مبالغ ُمخصصة لتغطية الخسائر التي
المقررة ُ
بالنسبة ُ
المشترك.
تتعرض لها عمليات اإلستثمار ُ
المشترك التي بدأت وتمت في سنة ُمعينةُ ،
فتغطى هذه الخسائر من
إذا حصلت خسائر في بعض عمليات اإلستثمار ُ
المشترك األخرى التي بدأت وتمت في السنة ذاتها وإذا كانت الخسائر أكثر من
األرباح التي حققتها عمليات اإلستثمار ُ
األرباح في السنة ذاتهاُ ،
فتغطى من صندوق ُمواجهة مخاطر اإلستثمار.
أن تلك
َّأما إذا بدأت عمليات إستثمار ُمشترك واستمرت في سنوات سابقة،
وتبين في النتيجة وفي سنة ُمعينة َّ
َّ
العمليات اإلستثمارية كانت من حيث النتيجة عمليات خاسرةُ ،
فتغطى خسارتها من صندوق ُمواجهة مخاطر اإلستثمار ,
على اعتبار انها نفذت في عام سابق أو أعوام سابقة .
تقوم هيئة الرقابة الشرعية بالتحقق من صحة وجود السند الفقهي المؤيد لتحميل البنك أي خسارة واقعة في نطاق
عمليات االستثمار.

احتياطي معدل االرباح
يتم انشاء/تكوين هذا االحتياطي بهدف توزيع معدالت عائد مناسبة ومنافسة ألصحاب حسابات االستثمار المشترك/
المقيدة وكذلك للمساهمين وذلك في حال وجود ظروف استثنائية وتذبذبات حادة في االسواق تجعل معدالت االرباح
ً
ً
ايضا على
فعليا اقل مما هو متوقع من قبل اصحاب حسابات االستثمار المشترك /المقيدة وينطبق ذلك
المتحققة
مساهمي البنك .ان تكوين هذا االحتياطي يتم بموافقة هيئة الرقابة الشرعية المسبقة وموافقة اصحاب حسابات
االستثمار المشترك.
يتم تخصيص هذا االحتياطي من حصة ارباح اصحاب حسابات االستثمار المشترك والمساهمين من مجمع االموال
المشترك قبل اقتطاع نصيب المضارب ،ويتم استثمار الرصيد المتوفر في حساب االحتياطي في مجمع االموال
المشترك ويتم اضافة االرباح المتحققة من استثمار هذا الرصيد الى حساب االحتياطي.
في حال كان الرصيد في حساب احتياطي معدل االرباح غير كاف لمواجهة المنافسة ،فانه يجوز للمساهمين منح جزء
من حصصهم من االرباح ألصحاب حسابات االستثمار المشترك بقرار من مجلس إدارة البنك وبموافقة هيئة الرقابة
الشرعية.
يؤول احتياطي معدل األرباح الى كل من المساهمين وأصحاب حسابات االستثمار المشترك كل حسب حصته من
االقتطاع.

القيمة العادلة للموجودات المالية
إن أسعار اإلغالق (شراء الموجودات  /بيع المطلوبات) في تاريخ القوائم المالية الموحدة في أسواق نشطة ُتمثل القيمة
َّ
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العادلة لألدوات المالية التي لها أسعار سوقية وفي حال عدم توفر أسعار معلنة أو عدم وجود تداول نشط لبعض األدوات
بمقارنتها بالقيمة السوقية الحالية ألداة مالية ُمشابهة لها إلى
المالية أو عدم نشاط السوق فيتم تقدير قيمتها العادلة ُ
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 المركز المالي الموحدة لتحديد فيما
ً
إفراديا أو على شكل مجموعة ،وفي حال وجود مثل هذه المؤشرات
إذا كانت هنالك مؤشرات تدل على تدني في قيمتها
فإنه يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد من أجل تحديد خسارة التدني..

القيمة العادلة للموجودات غير المالية التي تظهر بالقيمة العادلة
ُتمثل األسعار السوقية في تاريخ القوائم المالية الموحدة (حال توفر أسواق نشطة لهذه الموجودات) للموجودات غير
المالية التي تظهر بالقيمة العادلة .وفي حال عدم توفر مثل هذه األسواق فيتم تقييمها في تاريخ القوائم المالية الموحدة
ومعتمدة.
المتوسط الحسابي لتقييمات ( )3بيوت خبرة ُمرخصة ُ
من خالل أخذ ُ

الممتلكات والمعدات
تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة بعد تنزيل االستهالك المتراكم وأي تدني في قيمتها ،ويتم استهالك الممتلكات
والمعدات (باستثناء األراضي) عندما تكون جاهزة لإلستخدام بطريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المتوقع
لها باستخدام النسب السنوية التالية:
				
مباني
		
معدات وأجهزة وأثاث
			
وسائط نقل
		
أجهزة الحاسب اآللي
				
أخرى

٪2
٪15
٪15
٪20
٪10 - 4

عندما يقل المبلغ الممكن استرداده من أي من الممتلكات والمعدات عن صافي قيمتها الدفترية فإنه يتم تخفيض
قيمتها إلى القيمة الممكن استردادها وتسجل قيمة التدني في قائمة الدخل والدخل الشامل الموحدة.
يتم مراجعة العمر االنتاجي للممتلكات والمعدات في نهاية كل عام ،فاذا كانت توقعات العمر االنتاجي تختلف عن
ً
سابقا يتم تسجيل التغير في التقدير للسنوات الالحقة باعتباره تغير في التقديرات.
التقديرات المعدة
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يتم استبعاد الممتلكات والمعدات عند التخلص منها أو عندما ال يعود أي منافع مستقبلية من استخدامها أو من
التخلص منها.

الموجودات غير الملموسة
يتم تصنيف الموجودات غير الملموسة على أساس تقدير عمرها الزمني لفترة ُمحددة أو لفترة غير ُمحددة .ويتم إطفاء
الموجودات غير الملموسة التي لها عمر زمني ُمحدد خالل هذا العمر وبمدة اقصاها أربعة سنوات ويتم قيد اإلطفاء
في قائمة الدخل والدخل الشامل الموحدةَّ .أما الموجودات غير الملموسة التي عمرها الزمني غير ُمحدد فيتم ُمراجعة
التدني في قيمتها في تاريخ القوائم المالية الموحدة ويتم تسجيل أي تدني في قيمتها في قائمة الدخل والدخل الشامل
الموحدة.
ال يتم رسملة الموجودات غير الملموسة الناتجة عن أعمال البنك ويتم تسجيلها في قائمة الدخل والدخل الشامل
الموحدة في نفس الفترة.
يتم ُمراجعة أي ُمؤشرات على تدني قيمة الموجودات غير الملموسة في تاريخ القوائم المالية الموحدة .كذلك يتم
ُمراجعة العمر الزمني لتلك الموجودات ويتم إجراء َّأية تعديالت على الفترات الالحقة.
فيما يلي نسبة االطفاء لبند الموجودات غير الملموسة لدى البنك- :
		
أنظمة حاسوب و برامج

٪25

وفاء لديون ُمستحقة
الموجودات التي آلت ملكيتها للبنك
ً
تظهر الموجودات التي آلت ملكيتها للبنك في قائمة المركز المالي الموحدة ضمن بند «موجودات أخرى» وذلك بالقيمة
التي آلت بها للبنك أو القيمة العادلة أيهما أقل ،ويعاد تقييمها في تاريخ القوائم المالية الموحدة بالقيمة العادلة بشكل
إفرادي ،ويتم تسجيل أي تدني في قيمتها كخسارة في قائمة الدخل والدخل الشامل الموحدة وال يتم تسجيل الزيادة
كإيراد .يتم تسجيل الزيادة الالحقة في قائمة الدخل والدخل الشامل الموحدة إلى الحد الذي ال يتجاوز قيمة التدني الذي
ً
سابقا.
تم تسجيله

المخصصات
ُ
بالمخصصات عندما يكون على البنك التزامات في تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة ناشئة عن أحداث
يتم االعتراف ُ
ويمكن قياس قيمتها بشكل يعتمد عليه.
سابقة َّ
وأن تسديد االلتزامات ُمحتمل ُ

ضريبة الدخل
تمثل مصاريف الضرائب مبالغ الضرائب المستحقة والضرائب المؤجلة.
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المستحقة على أساس األرباح الخاضعة للضريبة ،وتختلف األرباح الخاضعة للضريبة عن
ُتحسب مصاريف الضرائب ُ
المعلنة تشمل إيرادات غير خاضعة للضريبة أو مصاريف غير قابلة للتـنزيل
المعلنة في القوائم المالية َّ
ألن األرباح ُ
األرباح ُ
ً
المتراكمة المقبولة ضريبيا أو بنود ليست خاضعة أو مقبولة التنزيل
في السنة المالية وإنما في سنوات الحقة أو الخسائر ُ
ألغراض ضريبية.
يقوم البنك بإقتطاع الضرائب وبناء مخصص لضريبة الدخل وفقا لقانون ضريبة الدخل رقم ( )34لسنة  ،2014ومعيار
المحاسبة الدولي رقم ( )12الذي يقضي االعتراف بالضرائب المؤجلة والناجمة عن الفروقات الزمنية الحتياطي القيمة
العادلة ،ونتيجة لذلك قد يترتب على 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 والقيمة التي يتم احتساب الربح الضريبي على أساسها .يتم احتساب الضرائب المؤجلة
ً
وفقا للنسب الضريبية التي يتوقع
باستخدام طريقة االلتزام بقائمة المركز المالي الموحدة وتحتسب الضرائب المؤجلة
تطبيقها عند تسوية االلتزام الضريبي او تحقيق الموجودات الضريبية المؤجلة.
يتم مراجعة رصيد الموجودات الضريبية المؤجلة في تاريخ القوائم المالية الموحدة ويتم تخفيضها في حالة توقع عدم
امكانية االستفادة من تلك الموجودات الضريبية جزئيا او كليا.

التقاص
يتم إجراء تقاص بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية وإظهار المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي الموحدة
الملزمة وكذلك عندما يتم تسويتها على أساس التقاص أو يكون تحقق الموجودات
فقط عندما تتوفر الحقوق القانونية ُ
وتسوية المطلوبات في نفس الوقت.

حسابات ُمدارة بالوكالة
تمثل الحسابات التي ُيديرها البنك بالوكالة وضمن برنامج محدد مع البنك المركزي األردني ،ويتم اظهار األموال
المستثمرة بالوكالة خارج قائمة المركز المالي الموحدة  ،وحصة البنك من الوكالة (عوائد) ضمن قائمة الدخل والدخل
الشامل الموحدة.

تحقق اإليرادات واالعتراف بالمصاريف
المؤجلة والتمويالت غير
يتم تحقق اإليرادات واالعتراف بالمصاريــف على أساس االستحقاق باستثناء إيرادات البيوع ُ
العاملة التي ال يتم االعتراف بها كإيرادات ويتم تسجيلها في حساب اإليرادات المعلقة.
المتعلقة بها ،ويتم االعتراف بأرباح أسهم الشركات عند تحققها
يتم تسجيل العموالت كإيرادات عند تقديم الخدمات ُ
للمساهمين).
(إقرارها من الهيئة العامة ُ

60

تاريخ االعتراف بالموجودات المالية
المتاجرة (تاريخ بيع أو شراء الموجودات المالية).
يتم االعتراف بشراء وبيع الموجودات المالية في تاريخ ُ

العمالت األجنبية
المعامالت
المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية خالل السنة بأسعار الصرف السائدة في تاريخ إجراء ُ
يتم تسجيل ُ
(التقايض).
يتم تحويل أرصدة الموجودات المالية والمطلوبات المالية بأسعار العمالت األجنبية الوسطية السائدة في تاريخ قائمة
والمعلنة من البنك المركزي األردني.
المركز المالي الموحدة
ُ
يتم تحويل الموجودات غير المالية والمطلوبات غير المالية بالعمالت األجنبية والظاهرة بالقيمة العادلة في تاريخ تحديد
قيمتها العادلة.
يتم تسجيل األرباح والخسائر الناتجة عن تحويل العمالت األجنبية في قائمة الدخل والدخل الشامل الموحدة.
يتم تسجيل فروقات التحويل لبنود الموجودات والمطلوبات بالعمالت األجنبية غير النقدية (مثل األسهم) ضمن احتياطي
القيمة العادلة.

النقد وما في حكمه
هو النقد واألرصدة النقدية التي تستحق خالل مدة ثالثة أشهر ،وتتضمن :النقد واألرصدة لدى البنك المركزي واألرصدة
لدى البنوك والمؤسسات المصرفية ،وتنزل ودائع البنوك والمؤسسات المصرفية التي تستحق خالل مدة ثالثة أشهر
قيدة السحب.
الم َّ
واألرصدة ُ

( )3استخدام التقديرات
إن إعداد القوائم المالية الموحدة وتطبيق السياسات المحاسبية يتطلب من إدارة البنك القيام بتقديرات واجتهادات تؤثر
في مبالغ الموجودات والمطلوبات المالية واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة ،كما أن هذه التقديرات واالجتهادات
تؤثر في اإليرادات والمصاريف والمخصصات ،وكذلك التغيرات في القيمة العادلة التي تظهر ضمن كل من حقوق
أصحاب المساهمين وحقوق أصحاب حسابات االستثمار المشترك .وبشكل خاص يتطلب من إدارة البنك إصدار أحكام
واجتهادات هامه لتقدير مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية وأوقاتها ،إن التقديرات المذكورة مبنية بالضرورة على
فرضيات وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن وان النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك
نتيجة التغيرات الناجمة عن أوضاع وظروف تلك التقديرات في المستقبل.
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إننا نعتقد بان تقديراتنا ضمن القوائم المالية معقولة وهي مفصلة على النحو التالي:
 مخصص تدني ذمم البيوع والتمويالت -:يقوم البنك باقتطاع ما نسبته  )٪10 :2016( ٪10من صافي إيرادات حساباتاالستثمار المشترك ويتم تحويلها لصندوق مواجهة مخاطر االستثمار وفقا لنص المادة ( )55من قانون البنوك،
ومن ثم تتم مقارنتها بالمخصص الخاص لهذه الذمم والتمويالت ضمن األسس الموضوعة من قبل البنك
المركزي األردني.
 مخصص ضريبة الدخل -:يتم تحميل السنة المالية بما يخصها من نفقة ضريبة الدخل وفقا لألنظمة والقوانينوالمعايير 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 وفقاللجهة الممولة لتلك االستثمارات.
 يتم تكوين مخصص لقاء القضايا المقامة ضد البنك اعتمادا على دراسة قانونية معدة من قبل محامي البنك والتيبموجبها يتم تحديد المخاطر المحتمل حدوثها في المستقبل ،ويعاد النظر في تلك الدراسات بشكل دوري .
ً
ً
إعتمادا على أسس وفرضيات
ذاتيا من قبل البنك
 يتم تكوين مخصص لقاء التدني في التسهيالت الممولةمعتمدة من قبل إدارة البنك بتقدير المخصص الواجب تكوينه ومقارنة نتائج صدور هذه األسس والفرضيات مع
ً
تشددا بما يتفق مع
المخصص الواجب تكوينه بموجب تعليمات البنك المركزي األردني ويتم إعتماد النتائج األكثر
معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية .
 تقوم اإلدارة بمراجعة دورية للموجودات المالية والتي تظهر بالكلفة لتقدير أي تدني في قيمتها ويتم أخذ هذاالتدني (إن وجد) في قائمة الدخل والدخل الشامل الموحدة للسنة .
 تقدر اإلدارة العمر اإلنتاجي والقيمة المتبقية للموجودات الملموسة وغير الملموسة عند االعتراف األولي بها  .كماتقوم بإعادة تقدير األعمار اإلنتاجية لألصول الملموسة وغير الملموسة بشكل دوري لغايات احتساب اإلستهالكات
واإلطفاءات السنوية اعتمادا على الحالة العامة لتلك األصول وتقديرات األعمال اإلنتاجية المتوقعة في المستقبل،
ويتم أخذ خسارة التدني (إن وجدت) في قائمة الدخل والدخل الشامل الموحدة .ان العوامل التي تؤثر على تقدير
االعمار اإلنتاجية للموجودات الملموسة وغير الملموسة تشمل تقديرات اإلدارة للفترة المتوقع استخدام هذه
الموجودات من قبل البنك  ،التطور التكنولوجي والتقادم  .في حال اختالف االعمار اإلنتاجية للموجودات الملموسة
وغير الملموسة عن تقديرات اإلدارة  ،بالتالي ستؤثر مصروف االستهالك و /أو ربح والخسارة من االستبعاد بشكل
جوهري .
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( )4نقد وأرصدة لدى البنك املركزي
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
 31كانون األول

نقد في الخزينة
ارصدة لدى البنك املركزي األردني :
حسابات جارية
احتياطي نقدي الزامي
املجموع

46,903,653

2017

2016

دين ـ ــار

دين ـ ــار

11,169,468

9,754,330

54,875,638
53,889,029
119,934,135

141,536,865
52,737,164
204,028,359

 باستثناء اإلحتياطي النقدي اإللزامي ال يوجد أرصدة نقدية مقيدة السحب لدى البنك املركزي كما في  31كانون األول  2017و  31كانون األول . 2016( )5أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
بنوك ومؤسسات مصرفية محلية
 31كانون األول
2017
دين ـ ــار
حسابات جارية وتحت الطلب
املجموع

647,126
647,126

2016
دين ـ ــار
750,125
750,125

املجموع
 31كانون األول

بنوك ومؤسسات مصرفية خارجية
 31كانون األول
2017
دين ـ ــار

2016
دين ـ ــار

2017
دين ـ ــار

2016
دين ـ ــار

5,923,583
5,923,583

4,894,472
4,894,472

6,570,709
6,570,709

5,644,597
5,644,597

 ال توجد أرصدة نقدية مقيدة السحب كما في  31كانون األول  2017و  31كانون األول . 2016 اليوجد أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية يتقاض ى البنك عليها عوائد كما في  31كانون األول  2017و كما في  31كانون األول . 2016( )6استثمارات وكالة دولية
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
مشتركة
 31كانون األول
2017
دين ـ ــار

تستحق :

26,771,572
4,963,000
2,127,000
33,861,572

خالل شهر
من شهر إلى ثالثة شهور
من ثالثة شهور إلى ستة شهور
املجموع
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2016
دين ـ ــار
15,598,000
6,026,500
5,092,827
26,717,327

( )7ذمم البيوع املؤجلة والذمم األخرى  -بالصافي
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
مشتركة

ذاتي

املجموع

 31كانون األول

 31كانون األول

 31كانون األول

2017

2016

2017

2016

2017

2016

دينـ ـ ـ ـ ــار

دينـ ـ ـ ـ ــار

دينـ ـ ـ ـ ــار

دينـ ـ ـ ـ ــار

دينـ ـ ـ ـ ــار

دينـ ـ ـ ـ ــار

األفراد (التجزئة)
املرابحة لآلمر بالشراء
ذمم – إجارة منتهية بالتمليك
ذمم أخرى
التمويالت العقارية
الشركات الكبرى
املرابحات الدولية
املرابحة لآلمر بالشراء
ذمم – إجارة منتهية بالتمليك
ذمم أخرى
مؤسسات صغيرة و متوسطة
املرابحة لآلمر بالشراء
ذمم – إجارة منتهية بالتمليك
ذمم أخرى
الحكومة والقطاع العام
املجموع
ينزل :اإليرادات املؤجلة
اإليرادات املعلقة
مخصص التدني
صافي ذمم البيوع املؤجلة والذمم األخرى

133,919,513
508,358
13,208,972

117,205,801
1,224,638
13,655,137

1,313,278
2,872
232,415
-

1,247,555
137,628
-

135,232,791
511,230
232,415
13,208,972

118,453,356
1,224,638
137,628
13,655,137

7,122,702
194,099,725
1,370,908
-

1,261,840
196,596,373
3,510,783
-

16,629

11,374

7,122,702
194,099,725
1,370,908
16,629

1,261,840
196,596,373
3,510,783
11,374

4,573,484
12,576
117,888,781
472,705,019

2,029,723
5,512
92,750,676
428,240,483

70,781
1,635,975

1,155
1,397,712

4,573,484
12,576
70,781
117,888,781
474,340,994

2,029,723
5,512
1,155
92,750,676
429,638,195

43,743,497
897,260
13,290,578
414,773,684

41,400,706
632,298
9,036,863
377,170,616

210,143
43,972
1,381,860

211,948
18,852
1,166,912

43,953,640
897,260
13,334,550
416,155,544

41,612,654
632,298
9,055,715
378,337,528

 بلغت ذمـم البيوع املؤجلة والذمـم األخـرى والتمويـالت واالجـارة املنتهيـة بالتمليــك غير العاملة 173ر809ر 15دينار كما في  31كانون األول  2017أي ما نسبته 17ر٪2من رصيدذمم البيوع املؤجلة والذمم األخرى والتمويالت واالجارة املنتهية بالتمليك ،مقابل 469ر768ر 11دينار كما في  31كانون االول  2016أي ما نسبته 80ر٪1من رصيد ذمم البيوع
املؤجلة والذمم األخرى والتمويالت واالجارة املنتهية بالتمليك.
 بلغت ذمم البيوع املؤجلة والذمم األخرى والتمويالت واالجارة املنتهيـة بالتمليك غير العاملـة بعد تنزيل االيرادات املعلقة 913ر911ر 14دينار كما في  31كانون األول  2017أي مانسبته 05ر٪ 2من رصيد ذمم البيوع املؤجلة والذمم االخرى والتمويالت و االجارة املنتهية بالتمليك  ،مقابل 171ر136ر 11دينار كما في  31كانون االول  2016أي ما نسبته
71ر٪ 1من رصيد ذمم البيوع املؤجلة والذمم االخرى والتمويالت و االجارة املنتهية بالتمليك.
 بلغ رصيـد صـندوق مواجـهـة مخـاطـر االسـتثمـار وفقـا لقانـون البنوك فقرة ( )55كما في  31كانون األول  2017مبلغ 008ر441ر 17دينار،مقابل 298ر563ر 14دينار كما في 31كانون األول  . 2016بينما بلغ مخصص تدني التسهيالت املشتركة املحتسب وفقا لتعليمات البنك املركزي على اساس املحفظة ( تحت املراقبة) 932ر 294دينار ،و بلغ مخصص
تدني التسهيالت املشتركة تم احتسابـة علـى اساس العـميـل الـواحـد (غيـر العـاملـة)646ر995ر 12دينـار كمـا في  31كانون األول  ، 2017مقابل 255ر 188دينار و 608ر848ر 8دينار
على التوالي كما في  31كانون األول . 2016
 بلغـت ذمـم البيوع املؤجلـة والذمـم األخـرى والتمـويالت املمنوحة لحكومة اململكة األردنية الهاشمية و بكفالتها 781ر888ر 117دينار كما في  31كانون األول  2017اي ما نسبته85ر٪ 24من رصيد ذمم البيوع املؤجلة والذمم االخرى والتمويالت ,مقابل 676ر750ر 92دينار كما في  31كانون األول  2016أي ما نسبته 59ر٪ 21من رصيد ذمم البيوع املؤجلة
والذمم االخرى والتمويالت.
 بلغ رصيد مخصص تدني التسهيالت الذاتية واملحتسب على اساس العميل الواحد 197ر 54دينار كما في  31كانون األول ( 2017مقابل 440ر 29دينار كما في  31كانون األول. )2016
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ُمخصص تدني القروض غير املحولة  -ذاتي
فيما يلي الحركة على ُمخصص التدني:
الشركات الكبرى
 31كانون األول
2017
دينـ ـ ــار

10,763
10,763

الرصيد في بداية السنة
املخصص املسجل
ينزل  :مخصصات انتفت الحاجة اليها وحولت الى مخصصات أخرى
ينزل  :املستخدم خالل السنة (التمويالت املشطوبة)
الرصيد في نهاية السنة

2016
دينـ ـ ــار

1,131,382
34
1,109,347
11,306
10,763

-

بلغ اجمالي احتياطي املخاطر املصرفية العامة إزاء الذمم والتمويالت الذاتية 000ر 300دينار كما في  31كانون األول ( 2017مقابل 000ر300
دينار كما في  31كانون األول .) 2016

-

بلغت املخصصات التي إنتفت الحاجة إليها نتيجة تسويات أو تسديد ديون وحولت الى مخصصات أخرى الش يء كما في  31كانون األول 2017
مقابل مبلغ 347ر109ر 1دينار في  31كانون األول . 2016

اإليرادات املعلقة
ذاتي
للسنة املنتهية في  31كانون األول 2017

االفراد

الشركات الكبرى

املجمــوع

دينـ ـ ــار

دينـ ـ ــار

دينـ ـ ــار

-

الرصيد في بداية السنة
يضاف :االيرادات املعلقة خالل السنة
ينزل :ما تم رده الى االرباح
الرصيد في نهاية السنة

7,112
7,112

7,112
7,112
ذاتي

للسنة املنتهية في  31كانون األول 2016

-

الرصيد في بداية السنة
يضاف :االيرادات املعلقة خالل السنة
ينزل :ما تم رده الى االرباح
الرصيد في نهاية السنة

االفراد

الشركات الكبرى

املجمــوع

دينـ ـ ــار

دينـ ـ ــار

دينـ ـ ــار

7,112
7,112

7,112
7,112

( )9موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق املساهمين  -ذاتي
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
 31كانون االول
2017
دينـ ـ ــار
موجودات مالية متوفر لها اسعار سوقية:
اسهم شركات
مجموع موجودات مالية متوفر لها اسعار سوقية
مجموع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق املساهمين  -ذاتي
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17,700
17,700
17,700

2016
دينـ ـ ــار
-

67

فيما يلي الحركة التي تمت على قيمة االستثمار في الشركة الحليفة :
مشتركة
 31كانون األول
2017
دين ـ ـ ــار
الرصيد في بداية السنة
حصة االموال املشتركة من أرباح السنة
حصة االموال املشتركة من تعديالت سنوات سابقة
حصة االموال املشتركة من الضرائب
توزيعات نقدية مقبوضة
الرصيد في نهاية السنة

2016
دين ـ ـ ــار

370,362
27,350
)(10,450
)(10,000

363,466
11,248
)(2,097
)(2,255
-

377,262

370,362

حصة االموال املشتركة من موجودات ومطلوبات الشركة الحليفة -:
مشتركة
 31كانون األول
2017

2016

دين ــار

دين ــار

مجموع املوجودات
مجموع املطلوبات
صافي املوجودات

476,274
99,013

424,346
53,984

377,262

370,362

مجموع االيرادات

247,929

230,653
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275,818,035

2,141,554

273,676,481

دين ـ ــار

التكلفة

319,706,917

6,206,973

313,499,944

دين ـ ــار

التكلفة

)(55,875,877

)(1,493,789

)(54,382,088

دين ـ ــار

219,942,158

647,765

219,294,393

دين ـ ــار

4,655,840

-

4,655,840

دين ـ ــار

)(854,027

-

)(854,027

دين ـ ــار

االستهالك املتراكم

صافي القيمة

التكلفة

)(1,131,004

-

)(1,131,004

االستهالك
املتراكم

4,942,319

-

4,942,319

دين ـ ــار

مشتركة

251,897,304

3,862,219

248,035,085

دين ـ ــار

صافي القيمة

التكلفة

االستهالك
املتراكم
دين ـ ــار

ذاتية

)(67,809,613

)(2,344,754

)(65,464,859

دين ـ ــار

االستهالك املتراكم

مشتركة

ذاتية

3,801,813

-

3,801,813

دين ـ ــار

صافي القيمة

3,811,315

-

3,811,315

دين ـ ــار

صافي القيمة

280,473,875

2,141,554

278,332,321

دين ـ ــار

التكلفة

324,649,236

6,206,973

318,442,263

دين ـ ــار

التكلفة

255,708,619

3,862,219

)(56,729,904

)(1,493,789

)(55,236,115

223,743,971

647,765

دين ـ ــار

223,096,206

دين ـ ــار

االستهالك املتراكم

صافي القيمة

املجموع

)(68,940,617

)(2,344,754

)(66,595,863

دين ـ ــار

251,846,400

دين ـ ــار

االستهالك املتراكم

صافي القيمة

املجموع
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 بلغت االجارة املنتهية بالتمليك غير العاملة 172ر538ر 4دينار اي ما نسبته 77ر ٪1من رصيد االجارة املنتهية بالتمليك كما في  31كانون األول  2017مقابل 274ر051ر 4دينار اي ما نسبته 81ر ٪1من رصيد االجارة املنتهية بالتمليك كما في  31كانوناالول .2016

ً
 -بلغ اجمالي اقساط االجارة املستحقة 714ر894ر 1دينار كما في  31كانون األول  ،2017مقابل 933ر740ر 4كما في  31كانون االول .2016علما بأنه تم اظهار ارصدة االجارة املستحقة من ضمن ذمم البيوع املؤجلة والذمم االخرى (ايضاح .)7

املجموع

موجودات اجارة منتهية بالتمليك  -اآلت

موجودات اجارة منتهية بالتمليك  -عقارات

 31كانون األول 2016

املجموع

موجودات اجارة منتهية بالتمليك  -اآلت

موجودات اجارة منتهية بالتمليك  -عقارات

 31كانون األول 2017

( )13موجودات اجارة منتهية بالتمليك -بالصافي
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( )14ممتلكات ومعدات  -بالصافي

للسنة املنتهية في  31كانون األول 2017
الكلفة
الرصيد في بداية السنة
اضافات
استبعادات
الرصيد في نهاية السنة
االستهالك املتراكم
الرصيد في بداية السنة
استهالك السنة
استبعادات
الرصيد في نهاية السنة
صافي القيمة الدفترية للممتلكات واملعدات
دفعات على حساب شراء ممتلكات ومعدات
مشاريع تحت التنفيذ
صافي املمتلكات واملعدات في نهاية السنة

أراض ي

مباني

دين ـ ـ ــار

دين ـ ـ ــار

معدات وأجهزة
وأثاث
دين ـ ـ ــار

دين ـ ـ ــار

وسائط نقل

أجهزة الحاسب
اآللي
دين ـ ـ ــار

أخرى

املجموع

دين ـ ـ ــار

دين ـ ـ ــار

2,747,021
2,747,021

12,786,638
97,280
1,365
12,882,553

11,281,916
552,314
230,283
11,603,947

302,944
151,243
151,701

2,793,001
770,559
2,530
3,561,030

1,137,449
1,137,449

29,911,520
2,557,602
385,421
32,083,701

2,747,021
2,747,021

899,596
256,776
149
1,156,223
11,726,330
11,726,330

6,530,073
1,500,236
141,889
7,888,420
3,715,527
8,996
3,724,523

156,748
25,277
41,830
140,195
11,506
11,506

1,617,349
397,496
1,519
2,013,326
1,547,704
440,831
1,988,535

35,592
35,592
1,101,857
1,101,857

9,203,766
2,215,377
185,387
11,233,756
20,849,945
440,831
8,996
21,299,772

للسنة املنتهية في  31كانون األول 2016
الكلفة
الرصيد في بداية السنة
اضافات
استبعادات
الرصيد في نهاية السنة
االستهالك املتراكم
الرصيد في بداية السنة
استهالك السنة
استبعادات
الرصيد في نهاية السنة
صافي القيمة الدفترية للممتلكات واملعدات
دفعات على حساب شراء ممتلكات ومعدات
مشاريع تحت التنفيذ
صافي املمتلكات واملعدات في نهاية السنة

-

2,432,937
314,084
2,747,021

12,512,119
274,519
12,786,638

10,196,981
1,110,461
25,526
11,281,916

214,314
151,243
62,613
302,944

2,271,750
567,163
45,912
2,793,001

-

2,747,021
2,747,021

644,878
254,718
899,596
11,887,042
11,887,042

4,972,877
1,578,419
21,223
6,530,073
4,751,843
877,316
5,629,159

181,584
30,873
55,709
156,748
146,196
146,196

1,308,693
352,849
44,193
1,617,349
1,175,652
181,845
11,566
1,369,063

-

27,628,101
2,417,470
134,051
29,911,520
7,108,032
2,216,859
121,125
9,203,766
20,707,754
181,845
888,882
21,778,481

 تبلغ كلفة املوجودات الثابتة املستهلكة بالكامل 136ر485ر 4دينار كما في  31كانون األول ( 2017مقابل 861ر145ر 1دينار كما في  31كانون األول .)2016 -ان الكلفة املتبقية املتوقعة النجاز املشاريع تحت التنفيذ تبلغ 526ر 893دينار كما في  31كانون األول  2017وتمثل في أغلبها تكلفة استكمال تجهيز الفروع الجديدة .
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( )15موجودات غير ملموسة
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي :
انظمة حاسوب وبرامج
 31كانون األول
2016
2017
دين ـ ـ ــار
دين ـ ـ ــار
رصيد بداية السنة
اضافات
االطفاء للسنة
رصيد نهاية السنة

1,742,566
321,630
614,613

1,449,583

1,648,475
729,208
635,117
1,742,566

( )16موجودات اخرى
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي :
 31كانون األول
2016
2017
دين ــار
دين ــار
موجودات املوجودات التي آلت ملكيتها للبنك ً
وفاء لديون– بالصافي**
ً
مصاريف مدفوعة مقدما
ايرادات مستحقة وغير مقبوضة
مخزون القرطاسية واملطبوعات
امانات ضريبة دخل
معامالت في الطريق
سلف وعهد
ذمم مدينة اخرى
دفعات على حساب استثمارات*
اخرى
املجموع

3,977,948
1,380,945
833,834
140,861
61,660
84,465
254,646
65,628
727,189
7,527,176

3,969,355
1,343,214
261,185
106,825
58,990
5,317
65,721
283,721
475,040
6,569,368

* تتضمن مبلغ 000ر 50دينار يمثل دفعة على حساب استثمار البنك في شركة مجموعة البنوك االسالمية للمساهمة في الشركات(تحت التأسيس).
ومبلغ 628ر15دينار يمثل دفعة على حساب استثمار البنك في شركة البنوك االسالمية االردنية لألنشطة االستثمارية(تحت التأسيس).
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** فيما يلي ملخص الحركة على املوجودات التي آلت ملكيتها للبنك ً
وفاء لديون مستحقة :
2017

الرصيد في بداية السنة
اضافات
استبعادات
الرصيد في نهاية السنة

2016

عقارات مستملكة
ذاتية

عقارات مستملكة
مشتركة

املجموع

املجموع

دين ــار

دين ــار

دين ــار

دين ــار

641,529
)(20,318
621,211

3,327,826
599,629
)(570,718
3,356,737

3,969,355
599,629
)(591,036
3,977,948

3,707,415
507,727
)(245,787
3,969,355

 تتطلب تعليمات البنك املركزي االردني التخلص من العقارات التي آلت ملكيتها الى البنك خالل فترة اقصاها سنتين من تاريخ االحالة ,وللبنك املركزي االردني في حاالتاستثنائية ان يمدد هذه املدة لسنتين متتاليتين كحد اقص ى.
 تم احتساب مخصصات مقابل العقارات املستملكة لقاء ديون واملخالفة الحكام املادة ( )48من قانون البنوك رقم ( )28لعام  2000وتعديالته وقد بلغ رصيداملخصصات الحالي 441ر 343دينار كما في  31كانون األول  2017و كما في  31كانون األول . 2016
( )17حسابات البنوك واملؤسسات املصرفية
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي :
 31كانون األول 2017
خارج اململكة
دين ــار

داخل اململكة
دين ــار
حسابات جارية
املجموع

876,288
876,288

-

املجموع
دين ــار
876,288
876,288

 31كانون األول 2016
املجموع
دين ــار
2,142,078
2,142,078

( )18حسابات العمالء الجارية
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

حسابات جارية
املجموع

افراد

شركات كبرى

دين ـ ــار

دين ـ ــار

83,181,658
83,181,658

 31كانون األول 2017
مؤسسات صغيرة
ومتوسطة
دين ـ ــار
18,942,041
18,942,041

17,680,323
17,680,323
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الحكومة
والقطاع العام
دين ـ ــار
264,943
264,943

املجموع
دين ـ ــار
120,068,965
120,068,965

 31كانون األول 2016
افراد

شركات كبرى

مؤسسات صغيرة
ومتوسطة

الحكومة
والقطاع العام

املجموع

دين ـ ـ ــار

دين ـ ـ ــار

دين ـ ـ ــار

دين ـ ـ ــار

دين ـ ـ ــار

حسابات جارية

74,719,539

15,493,304

13,495,193

1,033,864

104,741,900

املجموع

74,719,539

15,493,304

13,495,193

1,033,864

104,741,900

 بلغت ودائع القطاع العام داخل اململكة 943ر 264دينار كما في  31كانون األول  2017اي ما نسبته 22ر٪0من إجمالي حسابات العمالء الجارية مقابل864ر033ر 1دينار اي ما نسبته 99ر٪0من إجمالي حسابات العمالء الجارية كما في  31كانون األول .2016
 بلغت الحسابات املحجوزة (مقيدة السحب) 482ر 248دينار كما في  31كانون األول  2017اي ما نسبتة 21ر٪0من اجمالي حسابات العمالء الجارية مقابل219ر871ر 1دينار كما في  31كانون االول  2016اي ما نسبتة 79ر٪1من اجمالي حسابات العمالء الجارية.
 بلغت الحسابات الجامدة 953ر674ر 4دينار كما في  31كانون األول  2017مقابل 945ر510ر 4دينار كما في  31كانون األول . 2016( )19تأمينات نقدية
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي :
 31كانون األول
2017

2016

دين ـ ـ ــار

دين ـ ـ ــار

تأمينات مقابل ذمم بيوع تمويالت

10,903,966

6,726,865

تأمينات مقابل تسهيالت غير مباشرة

11,514,952

1,120,116

تأمينات أخرى

327,130

264,850

املجموع

22,746,048

8,111,831

( )20مخصصات اخرى
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

رصيد بداية السنة

املكون خالل السنة

دين ـ ـ ــار

دين ـ ـ ــار

2017
املستخدم خالل
السنة
دين ـ ـ ــار

ما تم رده الى
االيرادات
دين ـ ـ ــار

رصيد نهاية السنة
دين ـ ـ ــار

مخصص تعويض نهاية الخدمة
مخصص قضايا مقامة ضد البنك

23,818
60,785

-

-

-

23,818
60,785

املجموع

84,603

-

-

-

84,603
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2016
رصيد بداية السنة

املكون خالل السنة

دينـ ـ ــار

دينـ ـ ــار

املستخدم خالل السنة ما تم رده الى االيرادات
دينـ ـ ــار

رصيد نهاية السنة
دينـ ـ ــار

دينـ ـ ــار

مخصص تعويض نهاية الخدمة

23,818

-

-

-

23,818

مخصص قضايا مقامة ضد البنك
مخصصات أخرى (ايضاح )8

60,785
-

1,109,347

-

1,109,347

60,785
-

املجموع

84,603

1,109,347

-

1,109,347

84,603

( )21مخصص ضريبة الدخـل
أ – مخصص ضريبة الدخل
ان الحركة على مخصص ضريبة دخل البنك هي كما يلي :

رصيد بداية السنة
ضريبة الدخل املستحقة
ينزل :ضريبة الدخل املدفوعة عن سنوات سابقة
ينزل :ضريبة الدخل املدفوعة عن السنة الحالية
رصيد نهاية السنة

2017
دينـ ـ ــار

2016
دينـ ـ ــار

2,438,733
3,043,382
)(2,312,785
)(566,282
2,603,048

1,288,051
2,753,898
)(1,242,531
)(360,685
2,438,733

ب -إن مصروف ضريبة الدخل الظاهر في قائمة الدخل والدخل الشامل املوحدة يتكون مما يلي:
2017

2016

دينـ ـ ــار

دينـ ـ ــار

مصروف ضريبة الدخل
تحرير موجودات ضريبية مؤجلة

)(3,043,382
-

)(2,753,898
)(385,000

املجموع

)(3,043,382

)(3,138,898

البنك(الشركة األم):
تم الحصول على مخالصة نهائية من دائرة ضريبة الدخل و املبيعات حتى نهاية عام . 2013

تم تقديم كشوفات الضريبة لألعوام  2014و  2015و  2016و تم تدقيق كشوفات عام  2014و عام  2015من قبل دائرة ضريبة الدخل و املبيعات
وقد صدر قرار اولي فيما يتعلق بضريبة كل من عام  2014و 2015وهي ما زالت في مرحلة االعتراض ،كما أنه لم يتم تدقيق كشوفات ضريبة عام
 2016من قبل دائرة ضريبة الدخل و املبيعات حتى تاريخ اعداد القوائم املالية املوحدة .
الشركات التابعة :
شركة األردن دبي العقارية لالعمار  :تم تقديم كشوفات الضريبة لالعوام  2015و 2016للشركة وتم قبول ضريبة عام  2015ضمن نظام العينات
الصادر عن دائرة ضريبة الدخل واملبيعات ،كما أنه لم يتم تدقيق كشوفات ضريبة عام  2016من قبل دائرة ضريبة الدخل و املبيعات حتى تاريخ
اعداد القوائم املالية.
شركة مسك للوساطة املالية  :تم تقديم كشوفات الضريبة لالعوام  2011و 2012و 2013وقد تم تدقيقها من قبل دائرة ضريبة الدخل واملبيعات
وهي منظورة لدى املحكمة للمطالبة بتدوير خسائر دون أي أثر ضريبي ،كما تم تقديم كشوفات الضريبة لالعوام  2014و 2015و 2016وتم
الحصول على مخالصة نهائية لعام  2014وتم قبول ضريبة عام  2015ضمن نظام العينات الصادر عن دائرة ضريبة الدخل ،كما أنه لم يتم تدقيق
كشوفات ضريبة عام  2016من قبل دائرة ضريبة الدخل و املبيعات حتى تاريخ اعداد القوائم املالية.
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د-ملخص تسوية الربح املحاسبي مع الربح الضريبي -:
2017

2016

دين ـ ـ ــار

دين ـ ـ ــار

8,750,732
746,538
769,277
115,004
8,658,467

الربح املحاسبي للبنك
ينزل  :أرباح غير خاضعة للضريبة
ً
يضاف  :مصروفات غير مقبولة ضريبيا
ينزل :خسائر مدورة من سنوات سابقة
الربح الضريبي للبنك

8,836,214
1,811,515
934,496
196,799
7,762,396

ويعود الى

8,695,377
)(36,910
٪35
٪24
٪34,8

الربح الضريبي للبنك
الضريبة للشركات التابعة (خسارة)
نسبة ضريبة الدخل القانونية -البنك
نسبة ضريبة الدخل القانونية -الشركات التابعة
نسبة ضريبة الدخل الفعلية

7,868,280
)(105,884
٪35
٪24
٪31,2

( )22مطلوبات اخرى
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
 31كانون األول
2017

2016

دين ـ ـ ــار

دين ـ ـ ــار

مصاريف مستحقة وغير مدفوعة

892,499

992,216

شيكات مدير

1,489,006

1,846,646

امانات مساهمين وامانات عمالء

2,841,316

1,197,509

حصة العمالء من ارباح االستثمار املشترك

7,211,310

6,364,876

دائنو وساطة مالية

-

8,324

امانات مؤقتة

1,356,383

636,472

معامالت في الطريق

1,774

-

مطالبات شركة فيزا

460,845

313,489

اخرى

1,078,320

630,008

املجموع

15,331,453

11,989,540
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( )23حسابات االستثمار املشترك
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
 31كانون األول 2017
افراد

شركات كبرى

مؤسسات صغيرة
ومتوسطة

حكومة و قطاع عام

دين ـ ـ ــار

دين ـ ـ ــار

دين ـ ـ ــار

دين ـ ـ ــار

بنوك و مؤسسات
مالية

املجموع

دين ـ ـ ــار

دين ـ ـ ــار

حسابات التوفير

51,991,272

4,610,509

138,518

10,606

-

56,750,905

حسابات ألجل  /الودائع االستثمارية

388,232,370

64,112,259

61,793,069

21,895,787

-

536,033,485

شهادات االيداع االستثمارية

16,843,403

8,733,479

2,426,506

7,764,818

4,845,927

40,614,133

املجموع

457,067,045

77,456,247

64,358,093

29,671,211

4,845,927

633,398,523

حصة املودعين من عوائد االستثمار

13,856,152

2,433,966

2,115,902

962,523

154,073

19,522,616

اجمالي حسابات االستثمار املشترك

470,923,197

79,890,213

66,473,995

30,633,734

5,000,000

652,921,139

 31كانون األول 2016
افراد

شركات كبرى

مؤسسات صغيرة
ومتوسطة

حكومة و قطاع عام

دين ـ ـ ــار

دين ـ ـ ــار

دين ـ ـ ــار

دين ـ ـ ــار

بنوك و مؤسسات
مالية

املجموع

دين ـ ـ ــار

دين ـ ـ ــار

حسابات التوفير

47,175,895

7,478,268

97,426

80,050

-

54,831,639

حسابات الجل  /الودائع االستثمارية

376,530,935

66,907,560

76,344,701

40,749,115

-

560,532,311

شهادات االيداع االستثمارية

11,275,350

7,349,238

-

-

-

18,624,588

املجموع

434,982,180

81,735,066

76,442,127

40,829,165

-

633,988,538

حصة املودعين من عوائد االستثمار

11,827,541

2,261,828

2,238,724

1,198,838

-

17,526,931

اجمالي حسابات االستثمار املشترك

446,809,721

83,996,894

78,680,851

42,028,003

-

651,515,469

 تشارك حسابات االستثمار املشترك باالرباح بناء على األوزان التالية: من  ٪20الى  ٪31من أدنى رصيد حسابات التوفير بالدينار األردني . من  ٪20الى  ٪25من أدنى رصيد حسابات التوفير بالعمالت االجنبية . من  ٪32الى  ٪ 90من معدل رصيد حسابات األجل بالدينار االردني . من  ٪18الى  ٪46من معدل رصيد حسابات األجل بالعمالت االجنبية .  ٪ 90من معدل رصيد حسابات شهادات االيداع االستثمارية بالدينار االردني . من  ٪70الى  ٪85من معدل رصيد حسابات شهادات االيداع االستثمارية بالعمالت االجنبية . بلغت النسبة العامة لالرباح على الدينار للسنة املنتهية في  31كانون األول 30( 2017ر )٪3مقابل ما نسبته (98ر )٪2للسنة املنتهية في  31كانون األول . 2016 بلغت النسبة العامة لالرباح على الدوالر االمريكي للسنة املنتهية في  31كانون األول 30( 2017ر )٪1مقابل ما نسبته (19ر )٪1للسنة املنتهية في  31كانون األول . 2016 بلغت حسابات االستثمار املشترك للحكومة و القطاع العام 734ر633ر 30دينار كما في  31كانون األول  2017اي ما نسبته 69ر ٪ 4من اجمالي حسابات االستثمار املشترك،مقابل 003ر028ر 42دينار كما في  31كانون االول  2016اي ما نسبتة 45ر ٪ 6من اجمالي حسابات االستثمار املشترك.
 بلغت الحسابات املحجوزة (مقيدة السحب) كما في  31كانون األول  2017مبلغ 052ر 72دينار أي ما نسبته 01ر ٪ 0من اجمالي حسابات االستثمار املشترك ،مقابل 163ر119دينار أي ما نسبته 02ر ٪ 0كما في  31كانون األول . 2016
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( )24صندوق مواجهة مخاطر االستثمار
ان الحركة على صندوق مواجهة مخاطر االستثمار كما يلي:
2017
دين ـ ـ ــار

2016
دين ـ ـ ــار

رصيد بداية السنة
يضاف :املحول من ايرادات االستثمار املشترك خالل السنة

14,563,298
5,097,073

11,888,213
4,473,473

يطرح :خسارة موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق
اصحاب حسابات االستثمار املشترك تخص سنوات سابقة *

669,827

357,957

يطرح :ضريبة الدخل املستحقة
رصيد نهاية السنة

1,549,536
17,441,008

1,440,431
14,563,298

 إن رصيد صندوق مواجهة املخاطر يؤول الى صندوق الزكاة في حالة التصفية . بلغت النسبة املقتطعة  ٪ 10بموجب موافقة البنك املركزي االردني اعتبارا من أول كانون الثاني . )٪10 : 2016( 2017* يخص خسائر سنوات سابقة (أسهم وصكوك) تم بيعها ضمن محفظة املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق اصحاب
االستثمار املشترك استنادا للمادة رقم  12.4واملادة رقم  15من السياسة التي تنظم العالقة بين البنك (املضارب ) واصحاب حسابات
االستثمار (أصحاب املال) املعتمدة والتي تنص على انه اذا بدأت عمليات استثمار مشترك واستمرت من سنوات سابقة ،وتبين في
النتيجة وفي سنة معينة أن تلك العمليات االستثمارية كانت من حيث النتيجة عمليات خاسرة ،فتغطى خسارتها من صندوق مواجهة
مخاطر االستثمار ،على اعتبار أنها نفذت في عام سابق أو أعوام سابقة .
ان رصيد صندوق مواجهة مخاطر االستثمار موزع كما يلي:
2017
دين ـ ـ ــار
17,441,008
3,103,632
10,186,946
4,150,430

رصيد نهاية السنة
مقابل تدني ذمم إجارة منتهية بالتمليك
مقابل تدني ذمم البيوع املؤجلة
الرصيد املتبقي
 -يعود الرصيد املتبقي (الجزء غير املوزع) لحسابات االستثمار املشترك .
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2016
دين ـ ـ ــار
14,563,298
2,106,119
6,930,744
5,526,435

 -مخصص ضريبة صندوق مواجة االستثمار:

2016
دين ـ ــار

2017
دين ـ ــار
رصيد بداية السنة

1,597,067

1,442,982

ضريبة الدخل املستحقة على املحول من أرباح االستثمار
يطرح  :ضريبة الدخل املدفوعة

1,549,536

1,440,431

1,451,306

1,286,346

رصيد نهاية السنة

1,695,297

1,597,067

 تم الحصول على مخالصة نهائية من دائرة ضريبة الدخل و املبيعات حتى نهاية عام . 2013 تم تقديم كشوفات الضريبة لألعوام  2014و  2015و  2016و تم تدقيق كشوفات عام  2014و عام  2015من قبل دائرة ضريبة الدخل و املبيعات وقد صدرقرار اولي فيما يتعلق بضريبة كل من عام  2014و 2015وهي ما زالت في مرحلة االعتراض ،كما أنه لم يتم تدقيق كشوفات ضريبة عام  2016من قبل دائرة
ضريبة الدخل و املبيعات حتى تاريخ اعداد القوائم املالية املوحدة .
( )25احتياطي القيمة العادلة
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي :
أ -مشترك
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق اصحاب حسابات االستثمار املشترك
ل
 31كانون األول 2017
 31كانون األو 2016
اسهم

صكوك

االجمالي

االجمالي

دين ـ ــار

دين ـ ــار

دين ـ ــار

دين ـ ــار

)(890,308

)(86,459

)(976,767

)(1,040,513

(خسائر)غير متحققة

)(233,966

)(232,145

)(466,111

)(291,756

ارباح بيع موجودات مالية
املجموع

622,757

-

622,757

355,502

)(820,121

)(976,767

رصيد بداية السنة

)(318,604

)(501,517

ب -ذاتي
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق املساهمين  -ذاتي
 31كانون األول 2017
 31كانون األول 2016
اسهم

صكوك

االجمالي

االجمالي

دين ـ ــار

دين ـ ــار

دين ـ ــار

دين ـ ــار

رصيد بداية السنة

-

-

(خسائر)غير متحققة
املجموع

)(576

-

)(576

-

-

-

)(576

-

)(576

-

( )26راس املـال
ً
يبلغ رأس املال املكتتب به واملدفوع مبلغ 000ر000ر 100دينار موزعا على 000ر000ر 100سهم ،قيمة السهم الواحد االسمية دينار واحد كما في  31كانون األول
 2017و  31كانون األول . 2016
-29-
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( )27االحتياطيات
 إحتياطي قانوني:ً
ُتمثل املبالغ املُتجمعة في هذا الحساب ما تم تحويله من األرباح السنوية قبل الضرائب بنسبة ( )٪10خالل السنة والسنوات السابقة وفقا لقانون
ُ
البنوك وقانون الشركات وهو غير قابل للتوزيع على املساهمين.
 إحتياطي مخاطر مصرفية عامة:ُ
ً
ُ
ُيمثل هذا البند احتياطي مخاطر مصرفية عامة على ذمم البيوع املؤجلة وتمويالت البنك الذاتية وفقا لتعليمات البنك املركزي األردني.
إن االحتياطيات املقيد التصرف بها هي كما يلي:
 31كانون األول
اسم اإلحتياطي

2017

2016

دينار

دينار

طبيعة التقيد

إحتياطي قانوني

22,874,816

21,999,743

متطلبات القانون

إحتياطي مخاطر مصرفية عامة

300,000

300,000

تعليمات البنك املركزي األردني

( )28ارباح مدورة
 31كانون األول
2017

2016

دين ـ ـ ــار

دين ـ ـ ــار

رصيد بداية السنة

10,132,368

11,475,337

ارباح السنة الحالية

5,707,350

5,697,316

أثر استبعاد استثمار في شركة تابعة

6,605

-

املحول الى االحتياطي القانوني

)(875,073

)(883,621

األرباح املوزعة

-

)(6,156,664

رصيد نهاية السنة

14,971,250

10,132,368

 يشمل رصيد االرباح املدورة مبلغ 815ر 599دينار كما في  31كانون األول  ،2017مقابل 815ر 599دينار كما في  31كانون األول  2016يحظرالتصرف به بناء على تعليمات البنك املركزي األردني والذي يمثل موجودات ضريبية مؤجلة ذاتية.
 يشمل رصيد األرباح املدورة مبلغ يساوي العجز في صندوق مواجهة مخاطر االستثمار يحظر التصرف به. تبلغ نسبة االرباح النقدية املقترح توزيعها على املساهمين لسنة  2017ما نسبتة  ٪ 5من رأس املال أي مبلغ 000ر000ر 5دينار  ،و هذه النسبةخاضعة ملوافقة الهيئة العامة للمساهمين .
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( )29ايرادات البيوع املؤجلة
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

2017
مشترك
دين ـ ـ ــار

2016
ذاتي
دين ـ ـ ــار

ذاتي
دين ـ ـ ــار

مشترك
دين ـ ـ ــار

األفراد (التجزئة)
مرابحات لآلمر بالشراء

10,688,189

84,754

9,064,625

53,890

التمويالت العقارية

1,069,564

-

1,283,626

-

الشركات الكبرى
مرابحات دولية
مرابحات لآلمر بالشراء

173,035
15,659,762

12,923
14,715,266

-

-

مؤسسات صغيرة و متوسطة
مرابحات لآلمر بالشراء

307,948

-

84,293

-

املجموع

27,898,498

84,754

25,160,733

53,890

( )30ايرادات موجودات مؤجرة منتهية بالتمليك
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

2017
مشترك
دين ـ ـ ــار
اجارة منتهية بالتمليك  -عقارات
اجارة منتهية بالتمليك  -آالت
استهالك موجودات اجارة منتهية بالتمليك
املجموع

2016
ذاتي
دين ـ ـ ــار

524,079
)(375,202
148,877

61,888,345
100,077
)(42,854,737
19,133,685
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مشترك
دين ـ ـ ــار
52,274,149
670,485
)(34,603,817
18,340,817

ذاتي
دين ـ ـ ــار
588,736
)(447,019
141,717

( )31أرباح استثمارات وكالة دولية
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي :
مشتركة
2017

2016

دينـ ـ ــار

دينـ ـ ــار

أرباح استثمارات وكالة دولية

440,240

110,054

املجموع

440,240

110,054

( )32أرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق اصحاب حسابات االستثمار املشترك
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي :
مشتركة
2017

2016

دينـ ـ ــار

دينـ ـ ــار

عوائد توزيعات اسهم

55,562

56,596

أرباح بيع موجودات مالية

74,867

13,945

عوائد الصكوك االسالمية

1,016,473

241,746

املجموع

1,146,902

312,287

( )33أرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
مشتركة

2016

2017

خسائر ُمتحققة

خسائر غير
متحققة

ارباح
موزعه

املجموع

خسائر ُمتحققة

خسائر غير
متحققة

ارباح
موزعه

املجموع

دينـ ـ ــار

دينـ ـ ــار

دينـ ـ ــار

دينـ ـ ــار

دينـ ـ ــار

دينـ ـ ــار

دينـ ـ ــار

دينـ ـ ــار

اسهم شركات

-

-

-

-

)(3,598

-

13,614

10,016

املجموع

-

-

-

-

)(3,598

-

13,614

10,016

عمولة عقد أسهم

-

-

-

-

2,611

-

-

2,611

املجموع

-

-

-

-

)(6,209

-

13,614

7,405

يطرح :

( )34أرباح موجودات مالية بالتكلفة املطفأة
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
مشتركة
2017
دينـ ـ ــار
صكوك اسالمية
املجموع

1,656,940
1,656,940
-32-
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2016
دينـ ـ ــار
417,844
417,844

( )35خسائر تقييم عمالت أجنبية
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي :
مشتركة
2017

2016

دين ـ ــار

دين ـ ــار

خسائر تقييم عمالت أجنبية

)(8,643

)(20,935

املجموع

)(8,643

)(20,935

( )36حصة اصحاب حسابات االستثمار املشترك
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي :
2017

2016

دين ـ ــار

دين ـ ــار

عمالء
ايرادات حسابات استثمار التوفير

490,408

469,774

ايرادات حسابات استثمار ألجل

17,794,783

16,472,355

ايرادات حسابات شهادات اإليداع

1,083,352

584,802

مجموع ايرادات العمالء

19,368,543

17,526,931

بنوك
ايرادات حسابات بنوك و مؤسسات مالية

154,073

-

مجموع إيرادات البنوك

154,073

-

املجموع

19,522,616

17,526,931

( )37حصة البنك من ايرادات حسابات االستثمار املشترك بصفته مضاربا ورب مال
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
2017

2016

دين ـ ــار

دين ـ ــار

بصفته مضاربا *

16,488,714

17,868,904

بصفته رب مال

9,862,324

4,865,416

املجموع

26,351,038

22,734,320

*بلغت حصة البنك من ايرادات حسابات االستثمار املشترك بصفته مضاربا مبلغ 556ر163ر 17دينار ،وقد تم التبرع بمبلغ 842ر674
دينار لصالح أصحاب حسابات االستثمار املشترك.
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( )38ايرادات البنك الذاتية
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
2017
دين ـ ـ ــار

ايضاح

2016
دين ـ ـ ــار

ايرادات موجودات اجارة منتهية بالتمليك

30

524,079

588,736

ايرادات البيوع املؤجلة
املجموع

29

84,754

53,890

608,833

642,626

ً
( )39حصة البنك من ايرادات االستثمارات املقيدة بصفته وكيال
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
2016
دين ـ ـ ــار

2017
دين ـ ـ ــار
إيرادات ذمم البيوع
ينزل  :حصة املوكل

24,726

-

)(6,605

-

حصة البنك (الوكيل)  -بيان(أ)

18,121

-

 يمثل هذا البند ايرادات مرابحات لآلمر بالشراء ومن ضمن وكالة االستثمار املقيد املوقعة مع البنك املركزي االردني.( )40أرباح العمالت األجنبية
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي :

ناتجة عن التداول  /التعامل
املجموع

2017

2016

دين ـ ـ ــار

دين ـ ـ ــار

442,579

438,997

442,579

438,997

( )41ايرادات الخدمات املصرفية
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي :
2017

2016

دين ـ ـ ــار

دين ـ ـ ــار

عموالت تسهيالت غير مباشرة

997,165

756,959

عموالت تسهيالت مباشرة
عموالت اخرى

1,138,437

1,043,460

1,565,949

1,316,118

املجموع

3,701,551

3,116,537
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( )42ايرادات أخرى
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

2017
دين ـ ـ ــار

أرباح بيع ممتلكات ومعدات
أرباح بيع موجودات آلت ملكيتها إلى البنك
املسترد من مستحقات سنوات سابقة *
إيرادات تصفية شركات مستثمر بها
إيرادات أخرى
املجموع

12,682
120,000
3,286
135,968

2016
دين ـ ـ ــار
23,747
21,487
597,643
38,537
681,414

* يمثل هذا البند رسوم ادارة بنك دبي االسالمي املستحقة عن أعوام سابقة و التي تم عكسها بناءا على تسوية تم توقيعها في نهاية
عام  2016مع بنك دبي اإلسالمي .
( )43نفقات املوظفين
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

2017
دين ـ ـ ــار
9,333,859
971,089
521,548
224,481
37,820
114,390
11,203,187

رواتب ومنافع وعالوات ومكافآت موظفين
مساهمة البنك في الضمان االجتماعي
نفقات طبية
تدريب موظفين
نفقات تأمين
نفقات موظفين أخرى
املجموع
( )44مصاريف أخرى
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

2017
دين ـ ـ ــار
1,271,705
365,321
474,117
402,233
127,451
1,102,613
275,079
420,753
353,045
437,532
895,511
266,649
76,619
340,584
79,008
55,000
114,852
82,379
432,184
501,224
8,073,859

ايجارات وبدل خلو
قرطاسية ومطبوعات
بريد وهاتف وسويفت وخطوط اتصال
كهرباء و مياه و محروقات
مصاريف سفر وتنقالت
دعاية واعالن وتسويق
اشتراكات ورسوم
صيانة وتنظيفات
رسوم ورخص
مصاريف اجتماعات مجلس ادارة
مصاريف انظمة املعلومات
مصاريف التامين والحماية
تبرعات
اتعاب ادارية واستشارات
اتعاب مهنية
مكافأة أعضاء مجلس االدارة
مصاريف الضيافة
مصاريف نقل نقود
مصاريف بطاقات الكترونية
متفرقة
املجموع
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2016
دين ـ ـ ــار
8,241,425
875,078
430,485
132,188
39,441
9,718,617

2016
دين ـ ـ ــار
1,066,266
206,782
381,378
734,254
113,837
509,553
274,139
384,795
267,644
228,021
740,598
253,127
86,087
459,684
67,280
55,000
56,358
63,298
340,832
561,596
6,850,529

( )45حصة السهم من ربح السنة
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
2017

2016

دين ـ ـ ــار

دين ـ ـ ــار

ربح السنة

5,707,350

5,697,316

املتوسط املرجح لعدد األسهم

100,000,000

100,000,000

الحصة االساسية واملخفضة للسهم من ربح
السنة

فلس  /دينــار

فلس  /دينــار

0/057

0/057

( )46النقد وما في حكمه
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
 31كانون األول
2017
دين ـ ـ ــار

النقد و االرصدة لدى البنك املركزي تستحق
خالل ثالثة اشهر

119,934,135

يضاف :ارصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
تستحق خالل ثالثة اشهر

6,570,709

ينزل :حسابات البنوك واملؤسسات املصرفية
تستحق خالل ثالثة اشهر
املجموع
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2016
دين ـ ـ ــار

204,028,359

5,644,597

)(876,288

)(2,142,078

125,628,556

207,530,878
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( )48القيمة العادلة للموجودات و المطلوبات المالية التي ال تظهر بالقيمة العادلة في القوائم المالية
ال يوجد فروقات جوهرية بين القيمة الدفترية والقيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية التي ال تظهر بالقيمة
العادلة في القوائم المالية.
( )49إدارة المخاطر
تعتبر إدارة المخاطر من مسؤوليات مجلس إدارة البنك ،ويتم تحقيق ذلك من خالل لجنة إدارة المخاطر المنبثقة عن
المجلس ،حيث تقوم باعتماد االطار العام إلدارة المخاطر في البنك .وتكون دائرة إدارة المخاطر هي الدائرة المسؤولة
عن عملية إدارة المخاطر التي يتعرض لها البنك من خالل تنفيذ اإلطار العام المعتمد من قبل مجلس اإلدارة .حيث
تقوم بإعداد السياسات الخاصة بإدارة كافة أنواع المخاطر وتحليلها وقياسها وتطوير أساليب قياس مالئمة للتحوط
ضد المخاطر التي تؤثر على ربحية البنك ومدى كفاية رأسماله بما يتالءم مع اإلطار العام المعتمد .كما تقوم دائرة إدارة
المخاطر برفع التقارير الدورية إلى مجلس اإلدارة من خالل لجنة إدارة المخاطر الطالعهم على آخر المستجدات المتعلقة
بإدارة المخاطر في البنك لتقييمها والحصول على توصياتهم بهذا الخصوص.
كما وتقوم دائرة التدقيق الداخلي برفع تقارير إلى لجنة التدقيق في مجلس اإلدارة للتحقق من مدى التزام جميع اإلدارات
بسياسات وإجراءات إدارة المخاطر؛ كما يتم تدقيق أعمال دائرة إدارة المخاطر ورفع التقارير بذلك إلى الجهات المختصة.
ويطبق البنك تعليمات البنك المركزي الخاصة بإدارة المخاطر حيث تقوم دائرة ادارة المخاطر بإعداد خطة التقييم الداخلي
لكفاية رأس المال ( )ICAAPبشكل سنوي ،باإلضافة إلى إجراء اختبارات األوضاع الضاغطة بشكل نصف سنوي.
َ
حاليا باستخدام برامج تكنولوجية متطورة بهدف تحسين جودة إدارة المخاطر لكافة أنواع المخاطر الرئيسية
ويقوم البنك
التي يتعرض لها وبما يتناسب مع طبيعة وحجم نشاط البنك .كما يولي البنك اهتمام بالغ بالعنصر البشري من خالل
تنمية مهارات الموظفين وإلحاقهم ببرامج تدريبية على كيفية تطبيق مقررات بازل 2و بازل  3بصورة سليمة.
وتشمل المخاطر التي يتعرض لها البنك ما يلي:
 - 1مخاطــر االئتمــان:
يعرف البنك مخاطر االئتمان على أنها المخاطر الناشئة عن عدم قدرة أو عدم رغبة المتعامل الوفاء بالتزاماته المالية (أصل
ً
وفقا للشروط وتواريخ االستحقاق المتفق عليها مما يتسبب في تكبد البنك لخسائر مالية.
المبلغ و /أو األرباح)
تقوم دائرة إدارة المخاطر بإدارة مخاطر االئتمان من خالل الدليل االئتماني الذي ينظم ويحكم العملية االئتمانية لمتعاملي
ً
إضافة إلى السياسة االئتمانية الخاصة بكل من متعاملي دائرة الخدمات المصرفية لألفراد والشركات
دائرة الشركات،
الصغيرة وسياسة تحديد السقوف االئتمانية الخاصة بالمؤسسات المالية ،وذلك بما يتفق مع السياسات والضوابط
الصادرة عن البنك المركزي األردني ومعايير بازل.2
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• تنشأ مخاطر االئتمان في البنك من عمليات التمويل واالستثمار التي يقوم بها ومنها :
 المخاطر المتعلقة بالمتعامل وطبيعة نشاطه. المخاطر المتعلقة بمنح و تنفيذ التمويل. مخاطر التركزات. مخاطر أدوات التمويل اإلسالمية.وفي هذا المجال يقوم البنك بمراقبة وضبط مخاطر االئتمان من خالل:
 إدارة وضبط مخاطر المحفظة االئتمانية من خالل عدد من اللجان وعلى رأسها لجنة إدارة المخاطر المنبثقة عن مجلساإلدارة.
 مراجعة طلبات التسهيالت المصرفية والموافقة عليها من خالل لجان االئتمان وفق صالحيات محددة وموثقةومعتمدة من قبل مجلس اإلدارة؛ وتنحصر الصالحيات الفردية في المبالغ الصغيرة.
 تطبيق منهجيات التصنيف االئتماني وفقا ألفضل الممارسات العملية. مراقبة سقوف االئتمان وحدود التسهيالت المسموح بها ،وإصدار التقارير الالزمة لضمان عدم وجود تجاوزات عنالسقوف ومراقبة جودتها.
 التنويع في أنشطة التمويل واالستثمارات لتفادي مخاطر التركز االئتماني لدى أفراد أو مجموعات أو عمالء في مناطقجغرافية معينة أو نشاط اقتصادي معين أو في أدوات التمويل أو المنتجات أو في مدة التمويل.
 إدارة التمويالت المتعثرة بما يقلل الخسائر االئتمانية المتوقعة. فصل المهام ما بين مهام التسويق  -المناطة بقطاعات االعمال  -والقرار االئتماني. فصل المهام المتعلقة بالتنفيذ والرقابة على االئتمان.• قياس مخاطر االئتمان:
يقوم البنك بتطبيق الطريقة المعيارية لقياس مخاطر االئتمان وذلك من خالل قياس الموجودات المرجحة بمخاطر
االئتمان الواردة في قائمة المركز المالي الموحدة حسب درجة المخاطر المحددة لكل منها في تعليمات البنك المركزي
األردني .وجاري العمل على تحضير البنك لالنتقال إلى طريقة التقييم الداخلي األساسي ( ،)FIRBحيث تم تطبيق نظام
خاص لتصنيف مخاطر ائتمان عمالء الشركات وذلك بهدف تحديد جودة االئتمان لكل متعامل عند المنح ومراقبة هذه
الجودة طوال فترة التمويل على أساس دوري لتحديد أي تدهور قد يحدث في جودة التمويل الممنوح ،وتقييم جودة
التسهيالت لكامل المحفظة االئتمانية بشكل دوري ،والذي سينعكس بدوره على أسس منح اإلئتمان و تسعيره.
• مخففات مخاطر االئتمان:
ً
يقوم البنك باستخدام مخففات مخاطر االئتمان المختلفة (مثل ضمانات عقارية ،مالية ،إلخ) ووفقا لسياسة مخففات
مخاطر االئتمان المعتمدة في البنك ،وذلك للتحوط من مخاطر االئتمان التي يتعرض لها و لتخفيف أثرها على البنك –
ما أمكن  -حيث يتم تحديد حجم وقيمة الضمانات المطلوبة استنادا إلى المعايير المحددة في سياسة مخففات مخاطر
االئتمان المعتمدة.
 - 2مخاطــر الســوق :
يعرف البنك مخاطر السوق بأنها المخاطر التي قد تواجه البنك نتيجة لتغيرات في أسعار العوائد والتقلبات في أسعار
الصرف وأسعار األوراق المالية.
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ويتبنى البنك سياسة متحفظة تتمثل في تقليل تعرض البنك لعوامل المخاطر ذات العالقة وإبقائها ضمن الحدود الدنيا
من خالل تحقيق المواءمة والتناظر بين الموجودات والمطلوبات و من خالل االحتفاظ بالحد األدنى من المراكز المالية
في العمالت و األوراق المالية.
 - 3مخاطــر التشـغيل
تعرف مخاطر التشغيل بأنها مخاطر الخسائر الناتجة عن عدم كفاية أو إخفاق في العمليات الداخلية ،العنصر البشري ،
األنظمة ،أو من األحداث الخارجية.
يتم إدارة عوامل المخاطر التشغيلية وفق إطار عام تم اعتماده من قبل المجلس  ،ويشتمل هذا اإلطار على سياسات
وإجراءات توضح اآللية التي يتم فيها تحديد عوامل المخاطرة وتقييمها وتقييم الضوابط الرقابية الحالية لتحديد مدى
كفاية هذه الضوابط في احتواء عوامل المخاطرة وتخفيض احتمالية حدوثها .
وقد تبنى البنك منهجية التقييم الذاتي للمخاطر والضوابط الرقابية  Risk & Control Self-Assessmentوتم تطبيقها
من خالل ورش عمل لتحديد كافة عوامل الخطر المحيطة بعمليات وأنشطة ومنتجات وخدمات البنك و قياسها وتقييم
مدى فاعلية الضوابط الرقابية الحالية ووضع خطط عملية لمعالجة الفجوات الرقابية التي من الممكن أن تظهر خالل هذه
العمليات  .حيث تحقق هذه المنهجية مبادئ المسؤولية المباشرة لمناطق ووحدات االعمال عن إدارة عوامل المخاطر
في اعمالها ومهامها وتحقق مبدأ استمرارية مراقبة عوامل الخطر ورفع التقارير حولها و اتخاذ اإلجراءات المناسبة .وقد تم
اعداد ملفات المخاطر لكافة الدوائر والتي تقوم حاليا بفحص الضوابط الرقابية بشكل شهري وتزويد دائرة إدارة المخاطر
بنتائج هذه الفحوصات.
ويطبق البنك منهجية تجميع بيانات خسائر العمليات والتشغيل (  ) Loss Data Collectionالتي تنشأ نتيجة لألحداث
التشغيلية .حيث تم اعتماد السياسة الخاصة بذلك من قبل مجلس االدارة  .ويتم حاليا تجميع بيانات هذه االحداث
وتحليلها وربطها مع عوامل المخاطرة ورفع التقارير بخصوصها .
ويتم مراجعة أدلة السياسات وإجراءات العمل لكافة الدوائر ووحدات العمل من قبل إدارة المخاطر  -ضمن آلية اعتماد
أدلة إجراءات العمل  -بهدف تقييم مدى كفاية الضوابط الرقابية الحتواء عوامل المخاطرة .
وفي مجال نشر الوعي بثقافة المخاطر  ،فإن دائرة إدارة المخاطر تقوم بعقد الدورات التدريبية وارسال نشرات التوعية
دوريا لكافة موظفي البنك .
ً
تطبيقا
ألغراض كفاية رأس المال تقاس مخاطر التشغيل بطريقة المؤشر األساسي ( ) Basic Indicator Approach
لتعليمات البنك المركزي األردني .
امن المعلومات
بهدف المحافظة على سرية وتوافر معلومات العمالء و تقديم خدمات بنكية ضمن اعلى مستويات الحماية واالمان ،
فقد تم تطوير االستراتيجيات والمعايير والسياسات بناء على افضل المعايير العالمية ألمن المعلومات بهدف الوصول
لبيئة عمل آمنة يتحقق فيها االهداف المتعلقة بحماية أصول المعلومات والتأكيد المستمر على سريتها و سالمتها و
توافرها.
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ويتم إدارة عدة مشاريع مرتبطة بأمن المعلومات بهدف تطبيق افضل الحلول والبرامج العالمية لحماية ومراقبة انظمة
المعلومات في البنك وكذلك ضمان استمرار البنك في التزامه بالمعايير العالمية ( معيار ادارة امن المعلومات ISO
 27001ومعيار امن البطاقات .)PCI DSS
كما يتم ادارة المخاطر األمنية ألصول تكنولوجيا المعلومات للبنك من خالل ضمان تحديث مصفوفة المخاطر لتقنية
المعلومات وامن المعلومات  Risk & Control Self-Assessmentوفحص الضوابط الرقابية والحالية ومتابعة تغطية
كافة الفجوات الرقابية في البيئية الحالية.
استمرارية االعمال
بهدف التعامل مع االحداث الخارجية ضمن تعريف مخاطر التشغيل المعتمد في البنك ،قام البنك بتحديث خطة
استمرارية تقديم الخدمات خالل فترة الطوارئ ،حيث تتضمن هذه الخطة تحديد االحتياجات وخطط العمل واجراءات
العمل البديلة وكذلك االجراءات المتعلقة بالعودة للحالة الطبيعية.
وقد تم تكوين اللجنة التوجيهية الستمرارية االعمال وكذلك فرق العمل المتخصصة .كما قام البنك بإنشاء الموقع
البديل لألعمال  .وتخضع هذه الخطة للتحديث ولالختبارات والفحوصات دوريا للتأكد من سالمة هذه الخطة وقابليتها
للتطبيق وقدرتها على رفع جاهزية البنك على االستجابة لعوامل المخاطرة الخارجية.
 - 4مخاطر السمعة
ينظر البنك إلى مخاطر السمعة على أنها اآلثار السلبية التي تصيب سمعة البنك وعالمته التجارية والتي تكون ناتجة
عن إخفاقه بالوفاء بمسؤوليته المصرفية تجاه كافة المتعاملين و/أو تقصيره في إدارة شؤونه بكفاءة وفاعلية و/أو
عدم التزامه بقواعد وأحكام الشريعة اإلسالمية و/أو إخفاقه في إدارة كافة أنواع المخاطر األخرى التي يواجهها و/أو قد
مما يؤدي إلى عدة أمور سلبية منها فقدان
يتعرض لها البنك بشكل غير مباشر نتيجة الممارسات البنكية لبنوك أخرى َّ
ثقة المتعاملين وبالتالي اضمحالل قاعدة العمالء وزيادة التكاليف أو نقصان األرباح.
 -5مخاطر عدم االمتثال
مخاطر عدم 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 والمعايير والممارسات المصرفية
السليمة.
هذا وقد يترتب على مخاطر عدم االمتثال عقوبات وإجراءات نظامية أو خسائر مالية أو إساءة لسمعة البنك نتيجة إلخفاقه
في تطبيق األنظمة والتعليمات والقواعد والتعاميم والقيم السلوكية واألخالقية التي يعمل البنك من خاللها (في
مجموعها تمثل «المخاطر الناجمة عن عدم االلتزام»).
تتدرج مخاطر عدم االمتثال من تنبيهات ومخالفات البنوك المركزية الى دفع غرامات مالية والتأثير على سمعة البنك
والتي قد تصل الى اغالق البنك او سحب رخصته في حال عدم امتثاله لتعليمات الجهات المشرعة للقوانين.
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وبالتالي إن التزام البنك بمتطلبات الجهات الرقابية يعتبر من أهم العوامل التي تؤثر على قدرته في تطوير أعماله
والمحافظة على جودة الخدمات المقدمة لعمالء البنك و تقوم دائرة مراقبة االمتثال بمراجعة جميع متطلبات الجهات
الرقابية والتأكد من عكسها على إجراءات وسياسات العمل الداخلية بشكل يحمي البنك من المخاطر الناشئة عن عدم
امتثاله بهذه المتطلبات باعتبار هذه المتطلبات تمثل الحد االدنى من النظام الرقابي الشامل للبنك.
وكذلك تقوم الدائرة بدور فاعل لضمان عدم استخدام خدمات البنك ومنتجاته في عمليات غسيل األموال أو تمويل
اإلرهاب بحيث تتم مراقبة جميع العمليات البنكية والتأكد من سالمتها ،باإلضافة إلى التعرف على العمالء وشرعية
نشاطهم ومصادر أموالهم بما يضمن حصر التعامل مع العمالء الجيدين.
كما تقوم الدائرة بمراجعة كافة السياسات وإجراءات العمل الخاصة بالمنتجات البنكية بما يضمن الضوابط الرقابية
الحتواء المخاطر الناتجة عن عدم االمتثال وغسيل األموال.
 -6المخاطر القانونية المتعلقة بالعمليات التشغيلية
وهي تلك المخاطر التي من الممكن أن تنتج وبشكل غير مباشر عن واحد أو أكثر من األحداث األربعة الواردة في تعريف
مخاطر التشغيل (العنصر البشري  ،العمليات الداخلية ،األنظمة واألحداث الخارجية) ،أو بسبب عدم التزام البنك بالقوانين
جراء احتمال
والتعليمات السارية والتي من الممكن أن ينتج عنها غرامات أو التزامات مالية .كما تنشأ المخاطر القانونية ّ
مواجهة البنك إلجراءات قضائية من قبل الغير ،حيث تعتبر عدم كفاية المستندات وانعدام الصفة القانونية لها و /أو عدم
صالحية العقود و /أو عدم قابليتها للنفاذ الناتج عن عدم التوثيق السليم من أهم مسببات المخاطر القانونية.
وتقع مسؤولية إدارة هذه المخاطر على عاتق الدائرة القانونية حيث تعمل على تدقيق كافة العقود والمستندات الخاصة
بمعامالت البنك باإلضافة إلى المتابعة القانونية لألطراف المدينة للبنك  -بالتنسيق مع إدارة المخاطر– والمتابعة
ً
طرفا فيها.
الدقيقة للدعاوى القضائية التي يكون البنك
 -7مخاطر عدم االلتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية
وهي تلك المخاطر التي تواجهها البنوك االسالمية والتي تؤدي الى عدم االعتراف بالدخل والخسائر الناتجة عن عملياتها
ذات الصلة باإلضافة الى مخاطر السمعة الناتجة عن عدم االلتزام باألحكام والضوابط الشرعية .حيث يتم إدارة هذه
المخاطر من خالل نظام متكامل للضوابط الشرعية لكل من دائرة الرقابة الشرعية التي تشرف عليها هيئة الرقابة الشرعية
والمنظومة الرقابية لدائرة االمتثال الشرعي ودائرة ادارة المخاطر.
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:2017

317,257,024

1,346,095

203,447

24,013,457

342,820,023

1,582,840

301,767

247,819

1,217,505

232,827

734,847

334,493,758

34,916,614

923,437

123,883

1,839,736

37,803,670

1,438,529

-

-

10,033,366

66,691

23,631

26,094,613

237,162

دين ـ ــار

* يعتبر كامل رصيد الذمة مستحق في حال استحقاق أحد األقساط .

الصافي

يطرح :مخصص التدني

يطرح :ايرادات معلقة

يطرح :ايرادات مؤجلة

املجموع

هالكة

مشكوك فيها

دون املستوى

غير عاملة :

تحت املراقبة

من  31لغاية  60يوم

لغاية  30يوم

منها مستحقة ( * )

مقبولة املخاطر

متدنية املخاطر

4,976,334

دين ـ ــار

االفراد

التمويالت
العقارية

دين ـ ــار

الشركات الكبرى

198,871,406

10,987,156

569,437

6,955,262

217,383,261

11,644,278

451,772

5,000

2,714,312

1,932,795

6,744,820

200,981,118

1,586,781

ً
تتوزع التعرضات االئتمانية حسب درجة املخاطر وفقا للجدول التالي:

8,335,871

33,890

493

336,334

8,706,588

90,798

-

-

85,821

20,660

71,987

8,498,081

31,888

دين ـ ــار

مؤسسات
صغيرة و
متوسطة

مشترك

107,290,073

-

-

10,598,708

117,888,781

-

-

-

-

-

508,333

-

117,888,781

دين ـ ــار

الحكومة والقطاع
العام

تصنيف ذمم البيوع املؤجلة و الذمم االخرى حسب درجة مخاطرتها و بما يتوافق مع تعليمات البنك املركزي االردني:

33,861,572

-

-

-

33,861,572

-

-

-

-

-

-

33,861,572

-

دين ـ ــار

استثمارات
وكالة دولية

92,446,483

-

-

-

92,446,483

-

-

-

-

-

-

29,311,683

63,134,800

دين ـ ــار

صكوك

792,979,043

13,290,578

897,260

43,743,497

850,910,378

14,756,445

753,539

252,819

14,051,004

2,252,973

8,083,618

633,240,825

187,855,746

دين ـ ــار

املجموع

5,155,261

32,224

-

210,143

5,397,628

8,021

9,900

17,021

843

-

3,316

5,347,487

14,356

دين ـ ــار

األفراد

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

دين ـ ــار

التمويالت
العقارية

517,107

19,945

7,112

-

544,164

26,997

-

-

380

-

-

7,127

509,660

دين ـ ــار

الشركات الكبرى

ذاتي

68,215

2,566

-

-

70,781

-

-

2,305

1,167

-

-

67,309

-

دين ـ ــار

مؤسسات
صغيرة و
متوسطة

645,233,457

6,570,709

12,311,292

7,112

805,290,335

-

-

54,735

904,372

43,953,640

6,570,709

13,345,313

-

210,143

12,583,282

863,493,660

-

9,900

763,439

-

35,018

14,791,463

-

14,053,394

8,086,934

272,145

2,390

-

3,316

2,252,973

-

11,992,632

524,016

دين ـ ــار

188,379,762

دين ـ ــار

املجموع

االجمالي

19,326

-

-

-

6,570,709

-

دين ـ ــار

البنوك
واملؤسسات
املصرفيه
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:2016

281,636,023

1,095,566

150,326

22,156,789

305,038,704

1,281,883

670,765

363,195

478,747

220,214

541,052

299,420,543

38,398,973

-

-

1,800,419

40,199,392

762,566

-

-

602,562

33,027

59,869

38,094,072

740,192

* يعتبر كامل رصيد الذمة مستحق في حال استحقاق أحد األقساط .

الصافي

يطرح :مخصص التدني

يطرح :ايرادات معلقة

يطرح :ايرادات مؤجلة

املجموع

هالكة

مشكوك فيها

دون املستوى

غير عاملة :

تحت املراقبة

من  31لغاية  60يوم

لغاية  30يوم

منها مستحقة (*)

مقبولة املخاطر

متدنية املخاطر

2,823,571

دين ـ ــار

االفراد

دين ـ ــار

التمويالت العقارية

188,643,242

7,941,297

481,972

8,547,388

205,613,899

8,403,856

267,587

-

10,657,185

2,555,323

4,873,715

185,703,318

581,953

4,441,751

-

-

138,219

4,579,970

-

-

-

-

2,353

12,579

4,558,070

21,900

دين ـ ــار

الشركات الكبرى

دين ـ ـ ــار

مؤسسات
صغيرة و
متوسطة

مشترك

83,992,785

-

-

8,757,891

92,750,676

-

-

-

-

-

-

-

92,750,676

دين ـ ــار

26,717,327

-

-

-

26,717,327

-

-

-

-

-

-

26,717,327

-

دين ـ ــار

الحكومة والقطاع استثمارات وكالة
دولية
العام

47,817,828

-

-

-

47,817,828

-

-

-

-

-

-

10,057,828

37,760,000

دين ـ ــار

صكوك

671,647,929

9,036,863

632,298

41,400,706

722,717,796

10,448,305

938,352

363,195

11,738,494

2,810,917

5,487,215

564,551,158

134,678,292

دين ـ ــار

املجموع

5,013,246

9,230

-

211,948

5,234,424

7,822

1,247

115

2,396

-

-

5,209,356

13,488

دين ـ ــار

األفراد

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

دين ـ ــار

التمويالت
العقارية

-

-

511,912

19,885

7,112

-

538,909

26,918

32

-

-

2,299

509,660

دين ـ ــار

الشركات الكبرى

ذاتي

-

-

655

500

-

-

1,155

218

231

-

654

52

-

دين ـ ــار

مؤسسات صغيرة و
متوسطة

5,644,597

-

-

-

5,644,597

-

-

-

-

-

-

5,644,597

-

دين ـ ــار

البنوك
واملؤسسات
املصرفية

11,170,410

29,615

7,112

211,948

11,419,085

34,958

1,478

115

3,082

682,818,339

9,066,478

639,410

41,612,654

734,136,881

10,483,263

939,830

363,310

2,810,917

11,741,576

-

-

575,407,462

5,487,215

10,856,304

523,148

135,201,440

دين ـ ــار

املجموع

دين ـ ــار

االجمالي

96

سيارات وآليات

أسهم متداولة

عقارية

مؤسسة ضمان القروض

تأمينات نقدية

منها

املجموع

هالكة

مشكوك فيها

دون املستوى

غير عاملة :

تحت املراقبة

مقبولة املخاطر

:2017
متدنية املخاطر

82,381,697

-

209,121,749

-

4,976,334

296,479,780

915,015

202,035

181,974

890,106

289,314,316

4,976,334

دين ـ ـ ــار

االفراد

75,850

-

17,114,586

-

237,162

17,427,598

1,188,368

-

-

1,730,697

14,271,371

237,162

دين ـ ـ ــار

التمويالت العقارية

8,860,702

3,766,628

49,065,124

-

1,586,781

63,279,235

2,206,372

-

5,000

1,094,868

58,386,214

1,586,781

دين ـ ـ ــار

الشركات الكبرى

مشترك

331,443

-

2,104,454

3,155,836

31,888

5,623,621

90,798

-

-

85,822

5,415,113

31,888

دين ـ ـ ــار

مؤسسات صغيرة و
متوسطة

فيما يلي توزيع القيمة العادلة للضمانات املقدمة مقابل ذمم البيوع املؤجلة والذمم االخرى

-

-

-

-

-

117,888,782

-

-

-

-

-

117,888,782

دين ـ ـ ــار

الحكومة والقطاع
العام

91,649,692

3,766,628

277,405,913

3,155,836

6,832,165

500,699,016

4,400,553

202,035

186,974

3,801,493

367,387,014

124,720,947

دين ـ ـ ــار

املجموع

466,995

-

3,813,688

-

14,356

4,295,039

-

-

-

-

4,280,683

14,356

دين ـ ـ ــار

األفراد

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

دين ـ ـ ــار

التمويالت العقارية

-

-

17,867

-

-

527,527

17,867

-

-

-

-

509,660

دين ـ ـ ــار

الشركات الكبرى

ذاتي

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

دين ـ ـ ــار

مؤسسات صغيرة و
متوسطة

466,995

-

92,116,687

3,766,628

3,831,555

3,155,836

281,237,468

-

14,356

6,846,521

17,867

4,822,566

4,418,420

202,035

186,974

505,521,582

-

-

-

524,016

3,801,493

4,280,683

125,244,963

دين ـ ـ ــار

371,667,697

دين ـ ـ ــار

املجموع

االجمالي
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سيارات وآليات

عقارية

تأمينات نقدية

منها

املجموع

هالكة

مشكوك فيها

دون املستوى

غير عاملة :

تحت املراقبة

مقبولة املخاطر

:2016
متدنية املخاطر

78,719,564

186,979,641

2,823,571

268,522,776

814,205

505,181

231,432

329,564

263,818,823

2,823,571

دين ـ ـ ــار

االفراد

-

25,869,095

740,192

26,609,287

604,089

-

-

602,562

24,662,444

740,192

دين ـ ـ ــار

التمويالت العقارية

420,794

35,823,353

581,953

36,826,100

2,253,084

-

-

6,313,061

27,678,002

581,953

دين ـ ـ ــار

الشركات الكبرى

مشترك

215,168

2,645,910

21,900

2,882,978

-

-

-

-

2,861,078

21,900

دين ـ ـ ــار

مؤسسات
صغيرة و
متوسطة

تتمة توزيع القيمة العادلة للضمانات املقدمة مقابل ذمم البيوع املؤجلة والذمم االخرى

-

-

-

92,750,676

-

-

-

-

-

92,750,676

دين ـ ـ ــار

الحكومة والقطاع
العام

79,355,526

251,317,999

4,167,616

427,591,817

3,671,378

505,181

231,432

7,245,187

319,020,347

96,918,292

دين ـ ـ ــار

املجموع

490,951

3,802,194

13,488

4,306,633

-

-

-

-

4,293,145

13,488

دين ـ ـ ــار

األفراد

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

دين ـ ـ ــار

التمويالت العقارية

دين ـ ـ ــار

الشركات الكبرى

-

17,875

-

527,535

17,875

-

-

-

-

509,660

ذاتي

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

دين ـ ـ ــار

مؤسسات صغيرة و
متوسطة

490,951

3,820,069

13,488

4,834,168

17,875

-

-

-

79,846,477

255,138,068

4,181,104

432,425,985

3,689,253

505,181

231,432

323,313,492

97,441,440

دين ـ ـ ــار

7,245,187

4,293,145

523,148

دين ـ ـ ــار

املجموع

االجمالي

98

99

100
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 -3مخاطر التغير في اسعار األوراق املالية
التغير في أسعار األوراق املالية ينشأ باألساس بناءا على العرض والطلب في األسواق املالية والذي يعزز تأرجح القيمة العادلة للمحافظ االستثمارية،
تقوم دائرة الخزينة واالستثمار بإتباع أسس علمية ومالية متقدمة في التغلب على تقلبات األسعار بما يكفل متوسط عائد مالئم لتوقعات البنك
وعمالئه .حيث تتبنى دائرة الخزينة واالستثمار منهجية التوزيع القطاعي والتوزيع الجغرافي  ،وكذلك استخدام التصنيفات االئتمانية املتبعة من قبل
وكاالت التصنيف العاملية ( ) ... ،Moody’s, Standard & Poor’sو تقوم بتحليل املؤشرات املالية لهذه األسعار وتقييمها تقييما عادال بالوزن املرجح
إلجمالي املحافظ االستثمارية والتي يعمل البنك على إدارتها بدقة متناهية لضمان الحد من مخاطر تقلبات األسعار.
الجدول التالي يبين اثر تحرك املؤشر  %5على قائمة الدخل وحقوق امللكية مع بقاء املتغيرات االخرى ثابتة :
2017

األثر على األرباح والخسائر

التغير في املؤشر ()٪5

دين ــار

املؤشر
سوق عمان املالي
اسواق اجنبية
2016

-

56,504
التغير في املؤشر ()٪5

اسواق اجنبية

دين ــار
56,504

-

-

األثر على األرباح والخسائر

األثر على حقوق امللكية

دين ــار

املؤشر
سوق عمان املالي

األثر على حقوق امللكية

-

79,447

-

-

دين ــار
79,447
-

في حال هنالك تغير سلبي في املؤشر يكون األثر مساوي للتغير أعاله مع عكس االشارة.
 -4مخاطر السلع
ُ
تنشأ مخاطر السلع عن التقلبات في أسعار املوجودات القابلة للتداول أو التأجير وترتبط بالتقلبات الحالية واملستقبلية في القيم السوقية ملوجودات
ُ
ُمحددة حيث يتعرض البنك إلى تقلب أسعار السلع املشتراة املدفوعة بالكامل بعد إبرام عقود البيع وخالل سنة الحيازة ،وإلى التقلب في القيمة
ُ
ُ
املتبقية للموجود املؤجر كما في نهاية مدة التأجير.
(/49جـ)مخاطر السيولة

تعبر إدارة السيولة النقدية عن قدرة البنك على مواجهة إلتزاماته النقدية في اآلجال القصيرة والطويلة املدى وذلك ضمن إطار استراتيجيته العامة
والتي تهدف إلى تحقيق عائد أمثل على إستثماراته ،وبنفس الوقت تحقيق متطلبات ادارة السيولة املثلى املعتمدة لدى البنك وتتم مراجعة ودراسة
السيولة النقدية على مستوى البنك بشكل منتظم ،حيث يتم دراسة السيولة النقدية من قبل الدائرة املالية ودائرة الخزينة على أساس يومي ،كما
تتم دراسة وتحليل الفجوة ملوجودات ومطلوبات البنك والتي تشتمل على تحليل آجال استحقاق املوجودات واملطلوبات بشكل متكامل لتحقيق
ً
املوائمة بين الجانبين  ،كما تتضمن تحليل مصادر األموال وفقا لطبيعة مصادرها واستخداماتها.
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مجموع املوجودات حسب استحقاقتها املتوقعة

املجموع

حسابات االستثمار املشترك

مطلوبات اخرى

مخصصات اخرى

مخصص ضريبة الدخل

تأمينات نقدية

حسابات العمالء الجارية

حسابات البنوك واملؤسسات املصرفية

:2016

مجموع املوجودات حسب استحقاقتها املتوقعة

املجموع

حسابات االستثمار املشترك

مطلوبات اخرى

مخصصات اخرى

مخصص ضريبة الدخل

تأمينات نقدية

حسابات العمالء الجارية

حسابات البنوك واملؤسسات املصرفية

:2017

291,001,577

240,448,353

115,131,101

9,246,028

84,603

2,438,733

6,663,910

104,741,900

2,142,078

203,363,112

267,017,474

112,358,077

10,315,629

84,603

2,603,048

20,710,864

120,068,965

اقل من شهر
دينار
876,288

56,806,731

197,407,331

194,229,409

1,999,350

-

-

1,178,572

-

-

85,294,263

169,254,338

163,863,339

4,346,449

-

-

1,044,550

-

78,902,396

136,348,374

135,767,509

248,054

-

-

332,811

-

-

88,917,839

147,069,875

146,796,611

223,125

-

-

50,139

-

من شهر الى  3شهور من  3الى  6شهور
دينار
دينار
-

61,455,349

193,790,269

193,294,161

496,108

-

-

-

-

-

64,831,186

216,644,343

215,194,552

446,250

-

-

1,003,541

-

-

من  6شهور الى
سنة
دينار

-

-

-

-

110,470,173

19,394,704

19,394,704

-

-

-

-

-

-

183,978,433

21,856,824

21,856,824

-

-

من سنة الى 3
سنوات
دينار

-

-

-

-

-

297,445,727

-

-

-

-

-

-

-

-

308,668,452

-

-

اكثر من  3سنوات
دينار
-

23,521,047

-

-

-

-

-

-

-

-

22,749,355

-

919,603,000

787,389,031

657,816,884

11,989,540

84,603

2,438,733

8,175,293

104,741,900

2,142,078

957,802,640

660,069,403

15,331,453

84,603

2,603,048

821,842,854

-

-

-

-

-

120,068,965

22,809,094

-

-

بدون استحقاق
دينار

اجمالي
دينار
876,288

ً
أوال :أدناه توزيع املطلوبات وحقوق أصحاب االستثمار املشترك (غير املخصومة) على أساس الفترة املتبقية لالستحقاق التعاقدي بتاريخ القوائم املالية املوحدة :
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ً
ثانيا  :بنود خارج املركز املالي
لغاية سنة

االعتمادات والقبوالت
الكفاالت
السقوف الغير مستغلة
املجموع

2017

2016

دين ـ ـ ــار
47,499,285
2,392,834
82,461,132
132,353,251

دين ـ ـ ــار
11,843,514
3,054,479
89,602,441
104,500,434

( )50معلومات عن قطاعات البنك
أ .معلومات عن أنشطة البنك-
يتم تنظيم البنك ألغراض إدارية بحيث يتم قياس القطاعات وفقا للتقارير التي يتم استعمالها من قبل املدير التنفيذي وصانع القرار الرئيس ي لدى
البنك وذلك من خالل ثالثة قطاعات أعمال رئيسية:
حسابات األفراد –
تشمل متابعة حسابات االستثمار املشترك وذمم البيوع املؤجلة والتمويالت والخدمات املصرفية األخرى الخاصة باألفراد.
حسابات املؤسسات –
ُ
ُ
تشمل ُمتابعة حسابات االستثمار املشترك وذمم البيوع املؤجلة والتمويالت والخدمات املصرفية األخرى الخاصة بالعمالء من املؤسسات.
الخزينة –
يشمل هذا القطاع تقديم خدمات التداول والخزينة وإدارة أموال البنك.
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( )51إدارة رأس املال
تأخذ إدارة البنك بعين االعتبار متطلبات البنك املركزي األردني التي تتطلب وجود أموال ذاتية كافية لتغطية نسبة محددة من املوجودات املرجحة بأوزان مخاطر
تتناسب مع طبيعة التمويل املمنوح واالستثمار املباشر .ويتكون رأس املال لهذه الغاية من ما حدده البنك املركزي األردني العتباره رأس مال تنظيمي (وهو رأس
املال األساس ي ،ورأس املال اإلضافي).
وتهدف إدارة رأس املال إلى استثمار األموال في أدوات مالية ذات مخاطر مختلفة (بين مخاطر عالية ومخاطر متدنية) وذلك لتحقيق عائد جيد وكذلك لتحقيق
النسبة املطلوبة من البنك املركزي األردني لكفاية رأس املال وهي .٪12
ً
يتم احتساب نسبة كفاية رأس املال بناء على تعليمات كفاية رأس املال للبنوك االسالمية رقم( )2010/50الصادرة عن البنك املركزي االردني سندا الحكام املادة
(/99ب) من قانون البنوك وفيما يلي نسبة كفاية رأس املال باالف الدنانير:

 31كانون األول
2017

2016

ألف دينار

ألف دينار

بنود رأس املال االساس ي

130,243

129,568

رأس املال املكتتب(املدفوع)

100,000

100,000

االحتياطي القانوني

22,875

22,000

االرباح املدورة

14,371

9,532

أرباح مقترح توزيعها

)(5,000

-

موجودات غير ملموسة

)(1,450

حصة البنك في رؤوس أموال البنوك والشركات املالية ()٪50

)(1,743

-

)(78

حصة البنك في رؤوس أموال شركات التأمين ()٪50

)(7

)(5

حصة البنك من عجز صندوق مواجهة املخاطر

)(546

)(138

رأس املال االضافي

2,452

1,626

حصة البنك من احتياطي القيمة العادلة

)(397

)(348

احتياطي مخاطر مصرفية عامة

2,856

2,057

حصة البنك في رؤوس أموال البنوك والشركات املالية ()٪50

-

)(78

حصة البنك في رؤوس أموال شركات التأمين ()٪50

)(7

)(5

مجموع رأس املال التنظيمي

132,695

131,194

مجموع املوجودات املرجحة باملخاطر

429,521

318,351

نسبة كفاية رأس املال ()٪

٪30.89

٪41.21

نسبة كفاية رأس املال االساس ي()٪

٪30.32

٪40.70
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ورد كــتــاب الى البنــك من الـبنك المركزي االردنـي بتاريـخ  9آذار 2016مرفقـا به صــورة عن كتــاب دولـة رئـيس الوزراء و الــرأي
القانــوني الصادر عن ديوان التشريع و الرأي يتعلق بأرصدة ما سمي «حساب فروقات فوائد القروض الممنوحه لبنك االنماء الصناعي سابقا».
وردا على هذا الكتاب فان االدارة تؤكد بأن البنك قد قام خالل العام  2010بقيد كافة أرصدة حسابات أمانات فروقات الفوائد الخاصة بالقروض
الخارجية الممنوحة لمؤسسات أردنية لصالح وزارة التخطيط بناءا على طلبهم ،أما بخصوص موضوع احتساب فروقات فوائد القروض
الممنوحة لبنك االنماء الصناعي سابقا برأي ادارة البنك والرأي القانوني فان كافة االجراءات التي اتبعها البنك فيما يتعلق بهذا الموضوع هي
اجراءات صحيحة واليوجد تأثير على القوائم المالية المرفقة									 .
										
( )54القضايا المقامة على البنك
										
بلغت قيمة القضايا المقامة على البنك بتاريخ القوائم المالية 624ر512ر 2دينار كما في  31كانون األول  2017مقابل 790ر 84دينار كما في
 31كانون أول  2016وذلك ضمن النشاط الطبيعي للبنك ،وفي رأي اإلدارة ومحامي البنك إن مخصص القضايا البالغ 785ر 60دينار كاف
لمواجهة االلتزامات التي قد تترتب على البنك نتيجة قضايا									 .
										
( )55أرقام المقارنة
تم إعادة تبويب بعض أرقام القوائم المالية الموحدة لعام  2016لتتناسب مع تبويب أرقام القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31كانون
						
األول  ،2017ولم ينتج عن اعادة التبويب أي أثر على الربح وحقوق الملكية لعام .2016
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( )56تحليل أثر المعايير الصادرة وغير النافذة بعد
قامت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية ( )AAOIFIبإصدار معيار المحاسبة المالي اإلسالمي رقم («« )30الهبوط
في القيمة والخسائر االئتمانية واالرتباطات المتوقع أن ينتج عنها خسائر»» ويبين هذا المعيار المعالجة المحاسبية المتعلقة بالتدني والخسائر
اإلئتمانية المتوقعة للتمويالت واالستثمارات وااللتزامات ذات المخاطر العالية في المؤسسات المالية اإلسالمية ،إن متطلبات هذا المعيار
بخصوص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة مشابهة إلى حد كبير بمتطلبات معيار التقارير المالية الدولي رقم ( ،)IFRS 9( )9إن تاريخ التطبيق
اإللزامي لمعيار المحاسبة المالي االسالمي رقم ( )30هو أول كانون الثاني  2020مع السماح بالتطبيق المبكر.
تتطلب المادة رقم ( )55من قانون البنوك االحتفاظ بحساب في صندوق لمواجهة مخاطر االستثمار المشترك بنسبة يحددها البنك المركزي
األردني على أن ال تقل عن  ٪10من إيرادات األموال الداخلة في اإلستثمار المشتـرك .وفي حال تطبيق معيـار المحاسبة المالي رقم ( )30فإنه
قد يتطلب تعديل المواد القانونية الالزمة أو الحصول على رأي قانوني للسماح باستخدام الرصـيد المتبقي من صندوق مواجهة مخاطر االستثمار
المشترك لتغطية أي عجز في المخصصات المحتسبة .علماً بأنه لن يكون للمعيار أعاله أثر مالي جوهري على القوائم المالية الموحدة للبنك.
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ﻣﻌﺮﻓﺔ

ﻓﺮﻳﺪﺓ ﺗﺜﺮﻱ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻚ
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ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ
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الوضع التنافسي للبنك ضمن قطاع النشاط المصرفي
إرتفعت حصة محفظة التمويالت لدى البنك من اجمالي التمويالت في السوق المصرفي األردني من  %2.6إلى ،%2.7
حيث نمت محفظة التمويالت بمبلغ  64مليون دينار بنسبة  %11مقارنة مع  %8في القطاع المصرفي ،وارتفع حجم
موجودات البنك بمبلغ  38مليون دينار وبنسبة  %4مقارنة مع  %1في القطاع المصرفي وهو ما يمثل حصة  %13من
االرتفاع في القطاع المصرفي بأكمله.
أما على مستوى الودائع فقد ارتفعت ودائع البنك بمبلغ  17مليون دينار وبنسبة  ،%2وتشكل الودائع لدى البنك ما نسبته
 %2.3من الحصة السوقية للقطاع المصرفي االردني.
• ال يوجد اعتماد على موردين محددين او عمالء رئيسيين محليا او خارجيا يشكلون  % 10فاكثر من اجمالي المشتريات
و/او المبيعات و/او اإليرادات على التوالي.
• ال يوجد اية حماية حكومية او امتيازات يتمتع بها البنك او اي من منتجاته بموجب القوانين واالنظمة او غيرها وال
يوجد اي براءات اختراع او حقوق امتياز حصل البنك عليها.
• ال يوجد اية قرارات صادرة عن الحكومة او المنظمات الدولية او غيرها لها اثر مادي في عمل البنك او منتجاته او
قدرته التنافسية.
• ال يوجد اية عقود او مشاريع او ارتباطات عقدها البنك مع الشركات التابعة او الشقيقة او الحليفة او رئيس مجلس
االدارة او اعضاء المجلس او المدير العام او اي موظف في البنك او اقاربهم.
• تنطبق معايير الجودة الدولية على البنك ،حيث حصل البنك على:
 -1شهادة المعيار العالمي  PCI DSSلتطبيق أفضل المعايير العالمية المتعلقة بأمن المعلومات في تعامالت البطاقات
المصرفية.
 -2شهادة  ISO-9001:2008لتطبيق معايير الجودة الدولية من قبل شركة  SGSباعتماد من  - UKASالمملكة المتحدة.
 -3شهادة  ISO-27001:2013ألمن المعلومات من قبل شركة  SGSباعتماد من  - UKASالمملكة المتحدة.

حجم االستثمار الرأسمالي للبنك
بلغ مجموع االستثمار في الميزانية للعام  2017ما مجموعه  950مليون دينار ،منها مبلغ  23مليون دينار يخص استثمار
في الموجودات الثابتة وغير الملموسة ومبلغ  927مليون دينار يشمل االستثمار في محفظة البنك والتمويالت المباشرة
ً
علما بأن رأسمال البنك المصرح به يبلغ  100مليون دينار وحقوق المساهمين قد بلغت
واألرصدة النقدية ولدى البنوك،
 138مليون دينار كما في .2017/12/31
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أتعاب مدققي الحسابات للبنك والشركات التابعة
بلغت أتعاب مدققي الحسابات للبنك والشركات التابعة له لعام  2017مبلغ  77,176دينار أردني شاملة ضريبة المبيعات.
كما بلغت أتعاب مدققي الضريبة للبنك والشركات التابعة له مبلغ  20,740دينار أردني شاملة ضريبة المبيعات.
وقد بلغت أتعاب مراجعة سياسات مكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب للشركة التابعة (شركة مسك للوساطة
المالية) مبلغ  3,463دينار أردني شاملة ضريبة المبيعات تم دفعها للمدقق الخارجي ،كما تم اتخاذ التدابير الالزمة للحفاظ
على استقاللية المدقق الخارجي والحصول على موافقة لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس ادارة البنك.

تحليل المركز المالي للبنك ونتائج أعماله خالل السنة المالية:
2017

2016

أهم نتائج العمليات
إجمالي إيرادات االستثمار المشترك

50,970,727

44,734,724

حصة البنك من إيرادات حسابات االستثمار
ً
مضاربا ورب مال
المشترك بصفته

26,351,038

22,734,320

صافي األرباح قبل الضريبة

8,750,732

8,836,214

صافي األرباح بعد الضريبة

5,707,350

5,697,316

أهم بنود الميزانية
مجموع الموجودات

957,802,640

919,603,000

التمويل واالستثمار

800,421,450

679,239,814

مجموع ودائع العمالء

772,990,104

756,257,369

عدد األسهم

100,000,000

100,000,000

بعض النسب المالية
العائد على معدل الموجودات

%0.61

%0.67

العائد على معدل حقوق المساهمين

%4.22

%4.28

مصاريف التشغيل  /إيرادات التشغيل

%57

%61

%14.42

%14.40

حقوق المساهمين  /إجمالي الموجودات
بنود خارج الميزانية
إعتمادات مستندية

5,515,404

11,683,336

كفاالت

2,392,834

3,054,479

قبوالت

41,983,881

160,178
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األثر المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خالل السنة المالية وال تدخل ضمن نشاط
البنك الرئيسي
قام البنك خالل العام  2017وضمن نشاطاته غير المتكررة ببيع عقارات آلت ملكيتها للبنك لقاء ديون نتج عن عملية البيع
أرباح رأسمالية بمبلغ  26الف دينار .
كما قام البنك خالل العام  2017بدفع مصاريف استثنائية وغير متكررة تخص العالمة التجارية الجديدة للبنك وبمبلغ
اجمالي  996ألف دينار باإلضافة إلى دفع مخالصات أعضاء اإلدارة التنفيذية المستقيلين خالل العام.

السلسلة الزمنية لألرباح أو الخسائر المحققة واألرباح الموزعة وصافي حقوق المساهمين
وأسعار األوراق المالية:
2013
دينار

2014
دينار

2015
دينار

2016
دينار

2017
دينار

األرباح التشغيلية

17,305,945

18,261,362

22,662,226

27,613,894

31,258,090

صافي األرباح قبل الضريبة

2,170,312

2,700,831

4,781,999

8,836,214

8,750,732

صافي حقوق المساهمين

129,315,082

130,452,868

133,734,795

132,432,111

138,145,490

ربحية السهم

0,015

0,019

0,033

0,057

0,057

سعر السهم

0,84

0,95

1,07

1,28

1,22

-

-

ً
نقدا
%7

-

ً
نقدا *
%5

البيان/السنة

األرباح الموزعة
* مقترح توزيعها على المساهمين
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التبرعات والمنح التي قدمها البنك خالل عام : 2017
الجهة المستفيدة

الرقم

القيمة

1

الصندوق االردني الهاشمي

24,056

2

جمعية الشابات المسلمات

10,000

3

االعمال الريادية المتحدة

5,480

4

الجمعية االردنية للعون الطبي الفلسطيني

5,400

5

وزارة االوقاف و الشؤون و المقدسات االسالمية

5,000

6

صندوق االمان لمستقبل االيتام

3,600

7

الجمعية االردنية لدعم ابناء غزة الخيرية

3,000

8

شركة التاج لالنتاج و التوزيع الفني

3,000

9

جمعية الصحة النفيسة

2,500

10

جمعية الحديث الشريف و احياء التراث

2,000

11

مؤسسة خير االردن للتنمية

1,250

12

صندوق ادخار موظفي شركة كهرباء محافظة اربد

1,000

13

مؤسسة الياسمين لعقد الدورات التدريبية

1,000

14

جمعية القيادات االدارية االردنية

1,000

15

ملتقى روافد الثقافي

1,000

16

الجمعية الوطنية لحماية المستثمر

1,000

17

مدرسة مسجد محمد منور الحديد

983

18

مؤسسة الحسين للسرطان

700

19

جمعية باب الخير للعمل التطوعي

600

20

المنتدى العالمي للوسطية

500

21

مركز االردن اليوم للتنمية

500

22

الجمعية الوطنية لحماية المستهلك

500

23

معهد االدارة العامة

500

24

جامعة الشرق االوسط

500

25

احمد عبدالرحيم احمد الحوراني

500

26

جمعية ابن سينا للشلل الدماغي

450

27

مؤسسة المراة العربية

300

28

الجمعية الوطنية للتنمية السياسية

300
76,619

المجموع
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أبرز القضايا المقامة من البنك وضد البنك:
				
ً
ً
تاليا أبرز القضايا المقامة ضد البنك:
أوال:
رقم القضـية

قيمة المطالبة

تصنيف الدعوى

المحكمة

2017/1871

منع مطالبة

 1,996,751دينار

بداية حقوق عمان

2017/1292

إبطال إجراءات تنفيذ سندات الدين

 200,000دينار لغايات الرسوم

بداية حقوق عمان

2017/3155

التعويض عن الضرر المادي والمعنوي

 200,000دينار لغايات الرسوم

بداية حقوق عمان

				
وفي رأي اإلدارة ومحامي البنك إن مخصص القضايا البالغ  60,785دينار كاف لمواجهة االلتزامات التي قد تترتب على
				
البنك نتيجة كافة القضايا المقامة ضد البنك.
				
				
ً
ً
تاليا أبرز القضايا المقامة من البنك:
ثانيا:
			
رقم القضـية

قيمة المطالبة

تصنيف الدعوى

المحكمة

2016/91

مطالبة مالية

379,970

دينار

بداية حقوق عمان

2017/2728

مطالبة مالية

 2,932,000دينار

بداية حقوق عمان

2016/660

مطالبة مالية

672,696

دينار

بداية حقوق عمان

2016/354

مطالبة بالتعويض عن االستمالك

102,176

دينار

بداية حقوق إربد

2016/92

مطالبة مالية

379,970

دينار

بداية حقوق عمان

وفي رأي اإلدارة ومحامي البنك فإن فرصة كسب هذه القضايا وتحصيل المديونيات قوية ً
			
جدا
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السيـــد حمـدان مصطفى فيــاض الفواعيــــر

السيد فائز احمد حسن المريمي

الدكتور احمـــــد أمنيسي عبـــــــــــد الحميد
أمنيســـــــي

السيد خالد عمرو عريبى القنصل

السيدة ديمة مفلح محمد عقل

السيد باسم عصام حليم سلفيتي

الدكتور «محمد ناصر» سالم ابو حمور

الدكتور نوفان منصور عقيل العقيل

عضو مجلس اإلدارة الذي يملك أسهم
في البنك بصفته الشخصية

الدكتور ابراهيم حسن مصطفى سيف

السيـــــد هيثــــم يــوسف عبد المنعم قمحيه

السيـــــد سميـــــــــر حســــــــن علــــــــي أبـو لغد

إسم عضو مجلس اإلدارة (يمثل صفته
الشخصية)

السيـــد حمـدان مصطفى فيــاض الفواعيــــر

الدكتور نوفان منصور عقيل العقيل

السيد فائز احمد حسن المريمي

الدكتور احمد أمنيسي عبد الحميد أمنيسي

السيد خالد عمرو عريبى القنصل

السيدة ديمة مفلح محمد عقل

السيد باسم عصام حليم سلفيتي

الدكتور «محمد ناصر» سالم ابو حمور

إسم العضو ممثل الجهة اإلعتبارية

أردني

ليبي

أردني

ليبي

أردني

أردني

أردني

أردني

الجنسية

أردني

أردني

اردني

الجنسية

أردني

أردني

ليبي

اردني

ليبي

أردني

أردني

أردني

الجنسية

-

-

-

-

-

-

-

1,000

عدد األسهم المملوكة
من قبل عضو مجلس
اإلدارة

-

-

-

-

-

-

-

%0.001

مستقل

1,500

%0.002

مستقل

مستقل

2,000

1,500

%4.93

%5.55

%0.002
%0.002

4,925,000

5,550,000

61,794,249

%61.79

عدد األسهم المملوكة من قبل عضو
مجلس اإلدارة

االردنية

االردنية

االردنية

الجنسية

عدد االسهم المملوكة من
قبل الشخصية اإلعتبارية

نسبة االسهم المملوكة في
رأسمال البنك %

نسبة االسهم المملوكة في رأسمال البنك %

مستقل

مؤسسة تنمية أموال
األيتام

شركة ادارة المساهمات
الحكومية

شركه االتحاد االسالمي
لالستثمار

إسم الشخص االعتباري

نسبة االسهم المملوكة في رأسمال البنك %

غير تنفيذي

غير تنفيذي

غير تنفيذي

غير تنفيذي

غير تنفيذي

غير مستقل

غير مستقل

غير مستقل

غير مستقل

غير مستقل

غير مستقل

غير تنفيذي

غير تنفيذي

غير تنفيذي

غير تنفيذي

غير تنفيذي

غير تنفيذي

غير مستقل

عضو تنفيذي/غير تنفيذي

عضو مستقل/غير
مستقل

2017/12/31
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الدكتور فيصل عبد الرزاق موسى الحياري

الدكتور حسن ناصر حسن
أردني

أردني

أردني

أردني

أردني

إماراتي

إماراتي

أردني

الجنسية

أردني

اردني

الجنسية

أردني

أردني

أردني

أردني

اردني

ليبي

أردني

إماراتي

إماراتي

أردني

الدكتور نوفان منصور عقيل العقيل

السيد جميل نبيل جميل عنز

السيد سامر بهجت هالل حداد

السيد ينال رشدي أحمد تسبنه

السيد محمد سالم سيف حميد الفالسي

السيد محمد سعيد احمد عبد الله الشريف

الدكتورعمـر مشهور حديثه الجـازي

عضو مجلس اإلدارة الذي يملك أسهم
في البنك بصفته الشخصية

الدكتور وليد علي شحاده النعسـان

السيد رسالن نوري رسالن ديرانية

إسم عضو مجلس اإلدارة (يمثل صفته
الشخصية)

الدكتور فيصل عبد الرزاق موسى الحياري

الدكتور حسن ناصر حسن

الدكتور نوفان منصور عقيل العقيل

السيد جميل نبيل جميل عنز

السيد سامر بهجت هالل حداد

السيد ينال رشدي أحمد تسبنه

الدكتور عمـر مشهور حديثه الجــازي

محمد سالم سيف حميد الفالسي

محمد سعيد احمد عبد الله الشريف

إسم العضو ممثل الجهة اإلعتبارية

الجنسية

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,500

%0.001

%0.002

1,000

1,780

%4.93

%5.97

%5.55

%9.80

%0.002

4,925,000

5,967,651

5,550,000

9,795,249

52,005,000

%52.005

عدد األسهم المملوكة من قبل عضو
مجلس اإلدارة

االردنية

االردنية

االردنية

جزر كايمان

االردنية

الجنسية

عدد االسهم المملوكة من
قبل الشخصية اإلعتبارية

نسبة االسهم المملوكة في
رأسمال البنك %

نسبة االسهم المملوكة في رأسمال البنك %

مؤسسة تنمية أموال
األيتام

المؤسسة العامة للضمان
اإلجتماعي/صندوق استثمار
اموال الضمان االجتماعي

عدد األسهم المملوكة
من قبل عضو مجلس
اإلدارة

مستقل

مستقل

مستقل

غير مستقل

غير مستقل

شركة ادارة المساهمات
الحكومية

FCP FUND

شركة مسك لإلستثمار
المساهمة الخاصة

إسم الشخص االعتباري

نسبة االسهم المملوكة في رأسمال البنك %

غير تنفيذي

غير تنفيذي

غير تنفيذي

غير تنفيذي

غير تنفيذي

غير تنفيذي

غير مستقل
غير مستقل

غير تنفيذي

غير تنفيذي

غير تنفيذي

غير مستقل

غير مستقل

غير مستقل

غير مستقل

غير تنفيذي

غير تنفيذي

عضو تنفيذي/غير تنفيذي

عضو مستقل/غير
مستقل

2016/12/31
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أسماء كبار مالكي األسهم وعدد األسهم المملوكة لكل منهم مقارنة مع السنة السابقة

								
2017/12/31

االسم

الجنسية

شركة االتحاد االسالمي
لالستثمار

األردنية

%61.79

المؤسسة العامة
للضمان االجتماعي

األردنية

%5.97

5,967,651

شركة ادارة المساهمات
الحكومية

االردنية

%5.55

5,550,000

شركة ادارة
المساهمات
الحكومية

شركة مسك لالستثمار

-

-

-

شركة مسك
لالستثمار

األردنية

FCP FUND

-

-

-

FCP FUND

جزر كايمان

2016/12/31

االسم

الجنسية

-

%5.97

5,967,651
5,550,000

نسبة
المساهمة

عدد االسهم

نسبة
المساهمة

عدد االسهم

-

61,794,249

شركة االتحاد
االسالمي لالستثمار
المؤسسة العامة
للضمان االجتماعي

االردنية
األردنية

%5.55
%52.01

52,005,000

%9.80

9,795,249

* ال يوجد ملكيات ألقارب أعضاء مجلس اإلدارة.
* ال يوجد ملكيات لشركات مسيطر عليها من قبل أعضاء مجلس اإلدارة أو أقاربهم باستثناء ما ذكر أعاله.
* ال يوجد ملكيات ألي من أشخاص اإلدارة العليا أو أقاربهم أو الشركات المسيطر عليها من قبلهم.
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المزايا والمكافآت التي يتمتع بها كل من رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة
أعضاء مجلس اإلدارة

التنقالت وحضور
جلسات مجلس
اإلدارة

عضوية اللجان
13,000

مكافاة عام 2016
و قد دفعت
بشهر آذار 2017/
-

-

1,373
567

7,533
21,800

الضريبة
المقتطعة

الصافي

8,218

109,182
18,247

الدكتور محمد ناصر سالم محمد أبو حمور

104,400

السيد حمدان مصطفى فياض الفواعير

14,620

5,000

الدكتور نوفان منصور عقيل العقيل

5,100

3000

-

شركة إدارة المساهمات الحكومية

15,300

1,500

5000

-

السيدة ديمة مفلح محمد عقل

20,400

14,500

-

2,443

32,457

السيد باسم عصام حليم السلفيتي

20,400

13,500

-

2,373

31,527

السيد فائز أحمد حسن المريمي

20,400

15,000

-

2,478

32,922

السيد خالد عمرو عريبي القنصل

20,400

5,000

-

2,540

22,860

الدكتور احمد امنيسي عبد الحميد امنيسي

14,620

2,500

-

1,712

15,408

السيد صالح احمد صالح العتيقي

7,820

1,000

-

882

7,938

السيد سمير حسن علي ابو لغد

14,620

5,000

-

1,373

18,247

السيد هيثم يوسف عبد المنعم قمحية

14,620

12,500

-

2,090

25,030

الدكتور ابراهيم ابراهيم حسن مصطفى سيف

3,948

500

-

311

4,137

صندوق استثمار أموال الضمان اإلجتماعي

5,780

2,500

5,000

930

12,350

الدكتور فيصل عبد الرزاق موسى الحياري

5,780

3,000

5,000

965

12,815

السيد جميل نبيل جميل عنز

3,230

3,000

1,875

567

7,538

FCP FUND

2,550

-

-

255

2,295

السيد رسالن نوري رسالن ديرانية

5,780

3,000

5,000

965

12,815

الدكتور وليد علي شحادة النعسان

5,780

4,500

5,000

1,070

14,210

الدكتور عمر مشهور حديثة الجازي

-

500

5,000

385

5,115

السيد محمد سعيد أحمد عبدالله الشريف

-

-

5,000

500

4,500

السيد محمد سالم سيف الفالسي

-

-

5,000

500

4,500

السيد شهم منيب الياس الور

-

-

3,125

219

2,906

السيد ينال رشدي احمد تسبنه

-

-

5,000

350

4,650

السيد سامر بهجت هالل حداد

-

-

5,000

350

4,650

305,548

108,500

55,000

33,416

435,632

المجموع

* ال يتقاضى أعضاء مجلس اإلدارة أية رواتب خالف بدل التنقالت والمكافآت المشار اليها أعاله.
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المزايا والمكافآت التي يتمتع بها رئيس وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية
التنقالت
وحضور
عدد جلسات
جلسات
الهيئة التي
هيئة الرقابة تم حضورها
الشرعية

مكافاة
سنوية

الضريبة
المقتطعة

الصافي

الدكتور حسين حامد حسان

6,381

6

7,090

1,347

12,124

الدكتور علي محيي الدين علي قرة داغي

4,254

4

7,090

1,134

10,210

الدكتور علي محمد الحسين الموسى

6,381

6

7,090

943

12,528

الدكتور احمد سالم بني ملحم

6,381

6

7,090

943

12,528

28,360

4,367

47,390

أعضاء هيئة الرقابة الشرعية

المجموع

23,397

 -عدد اجتماعات هيئة الرقابة الشرعية خالل العام  )٦( ٢٠١٧اجتماعات.
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المزايا والمكافآت التي يتمتع بها أعضاء اإلدارة العليا
مبلغ
اسم الموظف

الرواتب

الوظيفة

والعالوات

المكافات

مصاريف
التنقالت

االجمالي

السنوية
سامي حسام الدين االفغاني
استقال بتاريخ 2017-11-30

الرئيس التنفيذي

298,545

150,000

4,730

453,275

نائب الرئيس التنفيذي  -رئيس التميز
المؤسسي

121,012

44,495

3,025

168,532

نائب الرئيس التنفيذي  -رئيس
الخدمات المصرفية للشركات

155,725

31,217

3,300

190,242

نائب الرئيس التنفيذي  -رئيس ادارة
المخاطر

142,071

25,005

3,300

170,376

نائب الرئيس التنفيذي  -رئيس
العمليات المركزية

143,650

16,972

3,300

163,922

نائب الرئيس التنفيذي  -رئيس المالية
واالستراتيجيات المؤسسية

147,285

37,949

3,300

188,534

رئيس القانونية وامانة سر المجلس

121,385

19,666

3,300

144,351

رئيس تكنولوجيا المعلومات

89,617

5,108

2,900

97,625

رئيس الرقابة الشرعية

57,001

6,236

2,900

66,137

خالد خليل العيسى

رئيس التدقيق الداخلي بالوكالة

36,917

3,967

1,400

42,284

نصفت كمال طه

رئيس الخدمات المصرفية لالفراد
بالوكالة

95,213

10,969

1,400

107,582

وائل اسامة محمد موسى البيطار

رئيس الخزينة واالستثمار بالوكالة

57,032

6,378

1,400

64,810

رئيس االتصال المؤسسي والتسويق
بالوكالة

24,174

2,629

1,200

28,003

رئيس دائرة راس المال البشري
بالوكالة

46,105

5,011

1,400

52,516

مدير اول  -رئيس االمتثال ومكافحة
غسل االموال

53,358

5,893

1,400

60,651

1,589,092

371,495

38,255

1,998,842

هيثم معروف جوهر
استقال بتاريخ 2017-11-30
رامي زياد الخياط
زياد سعيد كوكش
هاني محمد صبحي الزراري
ابراهيم صالح سمحه
مسعود اسماعيل (سقف الحيط)
رامي رياض الكيالني
منير محمد فياض فرعونية

يعاد عبدالكريم فيصل الدغمي
محمد احمد سالم الهواري
احمد درويش مصطفى ترتير

المجموع

االرقام المدرجة بالجدول اعاله ال تتضمن مبلغ مكافاة نهاية الخدمة التي تم صرفها العضاء االدارة التنفيذية المستقيلين
خالل العام 2017
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125

126

127
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عدد موظفي البنك وشركاته التابعة حسب فئات مؤهالتهم:
المؤهل العلمي

عدد الموظفين

دكتوراة

-

ماجستير

41

بكالوريس

482

دبلوم عالي

3

دبلوم كلية مجتمع

-

دبلوم

22

الثانوية العامة

11

اقل من ثانوية عامة

13

االجمالي

572

برامج التأهيل والتدريب لموظفي البنك:
اسم البرنامج

عدد البرامج

عدد المشاركين

الوصف العام ألهداف البرنامج

برامج التثقيف الشرعي

4

188

تهدف هذه البرامج الى تطوير مهارات الموظفين من الناحية
المصرفية الشرعية ومنح الموظفين االسس والمرتكزات
المصرفية الشرعية التي تمكنهم من خدمة المتعاملين بشكل
سليم وتجنب المخالفات الشرعية في تنفيذ المعامالت.

برامج التثقيف
بالسياسات والقوانين
واجراءات العمل
المعتمدة

25

991

حرص ادارة البنك على االلتزام بكافة السياسات والقوانين
المعتمدة مما يساهم في متابعة االلتزام باألنظمة والتشريعات
ذات العالقة.

مهارات البيع التقاطعي

6

278

تهدف الى تطوير مهارات موظفي الفروع والبيع المباشر
وتعريفهم بأسس البيع الصحيح وخدمة المتعاملين حسب اعلى
معايير الجودة .

اتباع السلوكيات
االيجابية ومهارات
االتصال

15

تهدف الى تنمية مهارات الموظفين الشخصية واالدارية.

70

129

اسم البرنامج

عدد البرامج

الوصف العام ألهداف البرنامج

عدد المشاركين

برامج الممارسات
الفضلي في خدمة
العمالء

7

239

بهدف التأكيد على مهارات الموظفين في التميز في خدمة
العمالء ،والمحافظة عليهم والتعامل مع الشكاوي والتأكيد على
رسالة البنك في تقديم خدمات متميزة ومبتكرة تهدف الى بناء
شراكة دائمة.

برامج تدريب وتأهيل
الموظفين الجدد

4

242

تأهيل الموظفين الجدد وتوفير كافة المعلومات والدعم الالزم لهم
لضمان اندماجهم في بيئة العمل وتحقيق االداء المتوقع منهم.

تطوير المهارات القيادية
واالدارية

15

93

بهدف تنمية مهارات المدراء القيادية ومساعدة القيادات على
تحقيق اهداف البنك وتزويدهم بالمهارات الالزمة التي تمكنهم
من اداء اعمالهم بشكل احترافي .

برامج متخصصة في
العمل المصرفي

143

765

تأكيد وتمكين معرفة الموظفين بمجاالت عملهم المتخصصة
ومعرفة اخر التطورات والمستجدات على اعمالهم وبما يزيد من
الكفاءة والفعالية في قيامهم بأعمالهم المختلفة .

شهادات مهنية
متخصصة

36

98

تأهيل عدد من الموظفين وتمكين المعرفة لديهم وتعزيز مهاراتهم
من خالل الحصول على شهادات مهنية متخصصة.

مؤتمرات وندوات

40

68

حضور عدد من المؤتمرات والندوات

المجموع

295

3032

المخاطر التي يتعرض لها البنك
تعتبر المخاطر التي يتعرض لها بنك صفوة اإلسالمي ضمن المستوى المقبول به من قبل مجلس اإلدارة ،وتقوم
لجنة إدارة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة بتحديد األطر العريضة الستراتيجيات وسياسات إدارة المخاطر التي يتم
اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة .من الناحية التنفيذية تتم إدارة المخاطر في البنك من قبل إدارة متخصصة مزودة
بكوادر مؤهلة وبما ينسجم مع توجيهات المجلس واإلستراتيجية العامة للبنك ،وتعمل هذه اإلدارة على تطبيق أفضل
الممارسات الدولية في إدارة المخاطر (مقررات بازل  )II & IIIوبما ينسجم مع متطلبات وتوجيهات البنك المركزي األردني.
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سياسة منح المكافآت لدى البنك
يعتمد البنك سياسة واضحة في منح المكافآت التي تهدف الى خلق نتائج مميزة لديه ،من خالل تعزيز ثقافة التميز
واالداء العالي لدى الموظفين ،االمر الذي يساهم في استقطاب كفاءات مميزة ذات خبرات ومؤهالت عالية إضافة إلى
المحافظة على الكفاءات الحالية ودعمها وتطويرها مما يؤدي الى االرتقاء بالمؤسسة و زيادة تنافسيتها.
يتم توزيع المكافآت على الموظفين بشكل سنوي و بناء على تقييم االداء السنوي ومدى انجاز االهداف التي تم تحديدها
في بداية العام ،بحيث يتسم نظام منح المكافآت بالشفافية والعدالة وبما يتفق مع سياسات رأس المال البشري
وتعليمات الحاكمية المؤسسية.

الشركات التابعة
شركة مسك للوساطة المالية*
• باشرت اعمالها في عام  2011براس مال  750,000دينار اردني.
• بلغ رأس مال الشركة في نهاية  2017مبلغ  2مليون دينار اردني.
• النشاط الرئيسي للشركة هو الوساطة المالية في بورصة عمان.
• نسبة ملكية البنك في الشركة هي .% 100
• عنوان الشركة هو جبل عمان بجانب الكلية العلمية االسالمية.
• عدد موظفي الشركة .7
• غايات الشركة :شراء وبيع األوراق المالية بالعمولة لحساب الغير والوسيط لحسابه.
شركة االردن دبي العقارية لإلعمار*
• تأسست في شهر  2012 / 10براس مال قدره  100,000دينار اردني.
• نسبة ملكية البنك في الشركة هي .%100
• من غاياتها الشركة :إقامة وإنشاء مشاريع اإلسكان واإلعمار بكافة أنواعها وغاياتها السكنية والتجارية والصناعية
واالستثمارية وتطوير األراضي وإدارة العقار وشراء وبيع األراضي و شراء و تطوير و تنظيم و تقسيم و افراز االراضي
العقارية و بيعها.
* تم خالل عام  2018اتباع هذه الشركات لمجلس اإلدارة مباشرة.
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أماكن البنك الجغرافية وعدد الموظفين في كل منها
اسم الفرع

اسم الحي

الشارع

البناية

رقم البناية

هاتف

فاكس

االدارة العامة

العبدلي
مشروع العبدلي

شارع
سليمان
النابلسي

عدد
الموظفين

-

-

4602100

4602407

٣١٨

الفرع الرئيسي

العبدلي
مشروع العبدلي

-

-

4602100

4602728

١٠

فرع جبل عمان

الدوار الثاني جبل
عمان

-

-

4602100

4602723

١٠

البيادر

الرونق  /منطقة
وادي السير

محمود بن
زكريا ابزاغ

33

4602100

4602711

١٠

121

4602100

4602712

١١

6

4602100

4602713

١٠

313

4602100

4602714

٨

بالزا
الخالدي
الطبي

38

4602100

4602719

٥

-

49

4602100

4602720

٧

-

-

4602100

4602722

٨

حجازي بالزا

70

4602100

4602718

٦

شارع
سليمان
النابلسي

الكلية
العلمية
االسالمية
حسني
صوبر

المدينة
المنورة

المدينة المنورة

السالم  /منطقة تالع
العلي

الشميساني

منطقة العبدلي

الوحدات

العودة /منطقة
اليرموك

األمير
الحسن

الخالدي

حي الرضوان /
منطقة زهران

ابن خلدون

خلدا

حي خلدا  /منطقة
تالع العلي

عامر بن
مالك

الجبيهة

صويلح

الصويفية

الصويفية

تاج مول

عبدون

تقاطع
األمير
هاشم بن
الحسين

اربد

-

الهاشمي

اربد سيتي سنتر

-

إيليا أبو
ماضي

أمالك
األردن

وائل أبو
حمدان

عمارة عيد
الفايز

الملكة رانيا
العبدالله

عبدالرحيم
الحاج محمد

تاج مول

-

4602100

4620721

١٣

بناية
الروسان

٦

4602100

4602715

١٠

-

4602100

4602727

١٠

سيتي سنتر
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اسم الفرع

اسم الحي

الشارع

البناية

رقم البناية

هاتف

فاكس

الزرقاء

الزرقاء الجديدة

-

4602100

4602716

٩

سحاب

مدينة الملك عبدالله
الثاني بن الحسين
الصناعية

 36شارع
مكة

مجمع
الكردي

عدد
الموظفين

شارع
البنوك

-

-

4602100

4602724

٧

الهاشمي الشمالي

الهاشمي الشمالي

شارع
البطحاء

-

٩٧

4602100

4602725

٧

جبل الحسين

جبل الحسين

مرج الحمام

-

شارع خالد
بن الوليد

-

203

4602100

4602726

٩

االستقالل مول

-

شارع
االستقالل

-

-

4602100

4602729

٧

-

-

4602100

4602730

٩

ابو نصير

-

-

-

4602100

4602731

٨

شارع وصفي التل

-

106

4602100

طبربور

حي طبربور ،منطقة
طارق

مجمع
الفحماوي

4602732
4602109

١٢

٧٨

4602100

4602733

١٠

دابوق

-

-

149

4602100

4602734

١٠

الزرقاء شارع السعادة

-

-

74

4602100

4602735

٨

الرابية

-

كادر الفروع المتوقع
افتتاحها

عبدالله بن
رواحة

-

17

4602100

4602737

١٠

-

-

-

-

-

-

٣٠

دوار البكري

ابو
نصيرالشارع
الرئيسي

مجمع وليد
وصفي التل
عباسي
شارع طارق
78

شارع الملك
عبدالله
الثاني
شارع
السعادة

المجموع
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٥٧٢

دائرة إدارة المخاطر
قامت دائرة إدارة المخاطر خالل عام  2017بتطوير منظومة السياسات والتقارير من خالل تحديث االطار العام إلدارة
المخاطر الشاملة وذلك بإضافة جزء خاص بالمخاطر الشرعية ومنهجية ادارتها .كذلك تم اعتماد المستوى المقبول من
المخاطر لعام  2018من خالل وثيقة متكاملة لجميع أنواع المخاطر ومعززة بدراسات احصائية واقتصادية لتبيان منهجية
اعتماد النسب والمبالغ للمستويات المقبولة من المخاطر.
كذلك قامت دائرة إدارة المخاطر خالل عام  2017بالتعاقد مع إحدى الشركات العالمية الخبيرة باألنظمة المحاسبية الخاصة
بالمعيار ( ،)9حيث تم االنتهاء من المرحلة األولى من المشروع وجار العمل على اعتماد نظام آلي متكامل خاص بالمعيار
( )9ووفق متطلبات البنك المركزي وأفضل الممارسات العالمية.
كما تابعت الدائرة تطبيق المنهجيات المتعلقة بإدارة مخاطر التشغيل من حيث استكمال تطبيق ورشات التقييم الذاتي
للمخاطر والضوابط الرقابية  )Risk & Control Self-Assessment (RCSAمع مختلف دوائر ووحدات البنك والدوائر
المستحدثة وحسب الهيكل التنظيمي للبنك ومتابعة تطبيق االجراءات التصحيحية الخاصة بالفجوات الرقابية؛ وتطبيق
منهجية فحص الضوابط الرقابية الحالية.
وقامت الدائرة بتوفير ملفات المخاطر لدائرة التدقيق الداخلي ولوحدة الرقابة الداخلية في البنك بما يوفر االساس
لتطبيق منهجيات المراجعة والتدقيق المبنية على اساس المخاطر .
و في مجال أمن المعلومات  ،قامت الدائرة بإدارة مشروع االلتزام بمعيار أمن بيانات بطاقات الدفع (  )PCI DSSضمن
االصدار الثالث  3.2والحصول على الشهادة الدولية.
كذلك تم تطوير استراتيجية متكاملة حول أمن المعلومات في البنك من خالل استكمال اعداد وتطوير سياسات أمن
المعلومات ضمن أفضل الممارسات المتعارف عليها وادارة المشاريع التي هدفت الى تحسين منظومة الضوابط
الرقابية في البيئة التقنية للبنك.
ً
تماشيا مع
وشاركت الدائرة بمشروع تطبيق حاكمية وإدارة المعلومات والتكنولوجيا المصاحبة لها  COBIT5وذلك
تعليمات البنك المركزي.
كما قامت الدائرة بإدارة مشروع تصنيف المعلومات والذي يتناول المعلومات الورقية وااللكترونية لدى كافة الدوائر في
البنك ،حيث تم تصنيف هذه المعلومات على اساس األهمية والسرية.
وفي مجال خطط استمرارية االعمال ،قامت الدائرة بإدارة مشروع تطوير وتحديث خطط استمرارية االعمال على مستوى
البنك وذلك استجابة لعوامل المخاطرة الخارجية وتم البدء بإجراء الفحوصات واالختبارات للتأكد من مستوى الجاهزية في
المواقع البديلة.
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الهيكل التنظيمي لدائرة إدارة المخاطر لعام 2017
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الهيكل التنظيمي لدائرة إدارة المخاطر لعام 2017
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تقييم اإلدارة التنفيذية لفعالية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية:
يتم اعتماد استراتيجية البنك والخطط التشغيلية المنبثقة عنها ،وما يتعلق بها من سياسات في مختلف المجاالت(إئتمان،
مخاطر ،موارد بشرية ،تكنولوجيا المعلومات) من قبل مجلس اإلدارة .وتقوم اإلدارة التنفيذية بالبنك بإعداد إجراءات عمل
تحكم كافة عمليات البنك ،وتعمل على تنفيذ السياسات المعتمدة بكفاءة وفعالية عالية ،وتقوم بإجراء مراجعة دورية
لهذه اإلجراءات والتأكد من مواءمتها لبيئة ومتطلبات العمل ،والتأكد من قدرتها على تنفيذ السياسات المعتمدة بالشكل
األمثل.
إن مجلس إدارة بنك صفوة اإلسالمي واإلدارة التنفيذية للبنك مسؤولون عن وضع وتطبيق واالحتفاظ بأنظمة ضبط
ورقابة داخلية لدى البنك قادرة على ضمان وتحقيق ما يلي:
 دقة المعلومات الواردة في التقرير السنوي دقة ونزاهة البيانات المالية والتشغيلية الصادرة عن البنك. كفاءة وفعالية أداء العمليات التشغيلية للبنك. فعالية إجراءات حماية أصول وممتلكات البنك. التوافق مع سياسات وإجراءات العمل الداخلية والقوانين والتشريعات والتعليمات السارية. كفاية أنظمة الضوابط الشرعية.يأتي ذلك انطالقا من إيمان البنك بأهمية وجود أنظمة ضبط ورقابة داخلية مناسبة وفعالة ومتابعتها بشكل مستمر
كونها من أهم عناصر اإلدارة الجيدة وأساس لسالمة وجودة عمليات البنك ،حيث تبنى البنك عددا من أنظمة الضبط
والرقابة الداخلية والتي يقع على عاتق اإلدارة التنفيذية مسؤولية وضعها وتطبيقها والتحقق من فعاليتها بعد اعتمادها
من مجلس اإلدارة ،إضافة إلى قيام اإلدارة التنفيذية للبنك بإعداد االستراتيجيات والسياسات وتطويرها والعمل على
تطبيقها بعد اعتمادها من المجلس ،إضافة إلى إعداد وتحديث إجراءات العمل بشكل يضمن تحديد وقياس وضبط
ومراقبة المخاطر التي تواجه البنك وتطبيق تلك اإلجراءات ،ويعمل مجلس إدارة البنك وبشكل مستمر على مراقبة
وتقييم مدى كفاءة وفعالية هذه األنظمة وقدرتها على تحقيق األهداف المرجوة منها والعمل على تعزيزها.
وفي هذه اإلطار فقد قام مجلس اإلدارة برسم األهداف االستراتيجية للبنك باإلضافة الى الرقابة على إدارته التنفيذية
التي تقع عليها مسؤولية العمليات اليومية ،كما يقوم المجلس بالمصادقة على أنظمة الضبط والرقابة الداخلية والتأكد
من مدى فعاليتها ومدى تقيد البنك بالخطة االستراتيجية والسياسات واإلجراءات المعتمدة أو المطلوبة بموجب القوانين
والتعليمات الصادرة بمقتضاها ،باإلضافة الى التأكد من أن جميع مخاطر البنك قد تم إدارتها بشكل سليم.

ويتم تنفيذ إجراءات الضبط والرقابة الداخلية عبر المرجعيات التالية:

الرقابة الشرعية
الرقابة الشرعية جزء أساسي من أنظمة الرقابة المندرجة ضمن الهيكل التنظيمي للبنك ،حيث تقوم هيئة الرقابة الشرعية
بدراسة جميع الموضوعات واالستفسارات والصيغ التمويلية التي يتعامل بها البنك.
تقوم دائرة الرقابة الشرعية داخل البنك بفحص وتقييم مدى التزام المؤسسة بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية،
والفتاوى ،واإلرشادات ،والتعليمات الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية للبنك والمعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة
والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية .AAOIFI
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تعبر هيئة الرقابة الشرعية عن قناعتها و تصدر تأكيدا معقوال بان إدارة البنك أدت مسؤوليتها تجاه التقيد بمبادئ وضوابط
الشريعة اإلسالمية الغراء.
ان حصول جهاز الرقابة الشرعية في البنك على الدعم الكامل والمستمر من اإلدارة ومجلس اإلدارة يضمن استقاللية
القناعة لدى المدققين الشرعيين الداخليين أثناء القيام بأعمال الرقابة الشرعية.
تقوم هيئة الرقابة الشرعية بإصدار تقرير يرفق بالتقرير السنوي للبنك حول الرأي الشرعي في أعمال ونشاطات البنك بما
في ذلك قائمة المركز المالي وقائمة الدخل والدخل الشامل معتمدة في ذلك على تقارير التدقيق الشرعي وأي إيضاحات
أخرى تفيد وجود أي مخالفات شرعية.

إدارة رأس المال البشري
تشمل أنشطة إدارة رأس المال البشري إعداد وتفعيل كافة الضوابط الرقابية لوضع كل موظف في مكانه المناسب،
ً
وفقا لمؤهالته ومتطلبات العمل ،إضافة إلى متابعة أدائه بشكل مستمر وتقييمه بشكل نصف سنوي .ويتحقق ذلك
من إعداد وصف وظيفي خاص بكل موظف يتالءم مع الهيكل التنظيمي للبنك وسياسة إدارة رأس المال البشري .إضافة
إلى ما يتم تحقيقه من خالل التدريب المستمر لكافة موظفي البنك لرفع كفاءاتهم للتأكد من امتالكهم المؤهالت
المطلوبة ألداء عملهم بمهنية عالية.

التدقيق الداخلي
تقوم فلسفة التدقيق الداخلي على أن غايتها هي تقديم خدمات توكيدية واستشارية مستقلة وموضوعية لمجلس إدارة
البنك وإدارته التنفيذية ،تهدف الى إضافة قيمة وتطوير العمليات ومساعدة إدارة البنك في تحقيق أهدافها المقررة
وذلك من خالل وضع نهج منتظم لتقييم وتحسين فعالية إدارة المخاطر والرقابة الداخلية والتحكم المؤسسي ،وتتبع
دائرة التدقيق إداريا إلى المدير العام ووظيفيا وبشكل مباشر إلى لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس اإلدارة ،وتخضع دائرة
التدقيق لإلشراف المباشر من لجنة التدقيق وتقوم برفع تقاريرها مباشرة الى رئيس لجنة التدقيق.
كما تم اعداد ميثاق التدقيق الداخلي للدائرة « »charter internal auditوتم اعتماده من قبل مجلس اإلدارة ،ويتضمن
مهام إدارة التدقيق ومسؤولياتها وصالحياتها ومنهجية عملها ،وتاليا أهم مالمح الميثاق:
تتمتع الدائرة باالستقاللية التامة وال تقوم بأية أعمال تنفيذية.
 تقوم بالحصول على أية معلومة واالتصال بأي موظف داخل البنك وتتمتع بكافة الصالحيات التي تمكنها من أداءالمهام الموكلة اليها بأفضل وجه.
 تقديم توكيد معقول « »reasonable assuranceحول مدى فعالية وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية لدى البنك وقدرتهاعلى تحقيق الدقة واالعتمادية على البيانات المالية والتشغيلية وكفاءة العمليات التشغيلية والتوافق مع األنظمة
والتعليمات والقوانين السارية والمحافظة على أصول وممتلكات البنك واستمرارية العمل تحت كافة الظروف.
ويشمل نشاط عمل الدائرة كافة مراكز عمل ونشاطات وعمليات البنك والشركات التابعة له بالشكل الذي يمكن
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الدائرة من تقييم مدى مالئمة وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية وعمليات إدارة المخاطر والتحكم المؤسسي والتحقق
من االمتثال لسياسات البنك الداخلية والمعايير الدولية والتشريعات ذات العالقة وفقا لخطة التدقيق السنوية المبنية
على المخاطر والمعتمدة من لجنة التدقيق ،كما تقوم دائرة التدقيق الداخلي بإعداد تقرير سنوي حول مدى كفاية أنظمة
الضبط والرقابة الداخلية للحد من المخاطر التي يتعرض لها البنك والعمل على تقديم التوصيات المناسبة لتصويب
مواطن الضعف.
وقد تم إدخال مفهوم خدمة الجودة في دائرة التدقيق الداخلي بهدف تقديم توكيد معقول لألطراف ذات العالقة
بخصوص أنشطة التدقيق الداخلي وأنها ضمن المعايير المتعارف عليها دوليا.

إدارة المخاطر
يشمل اإلطار العام إلدارة المخاطر المظلة الرئيسية إلدارة المخاطر في البنك ،وما ينبثق عنها من الدليل االئتماني،
وسياسة إدارة مخاطر التشغيل.
كما تجب اإلشارة إلى أن أي منتج جديد أو إجراء عمل يتم إعداده من قبل الجهة المعنية ،يتم عرضه على دائرة إدارةالمخاطر/
إدارة مخاطر التشغيل بشكل مسبق للتأكد من احتواءه على كافة الضوابط الرقابية الالزمة والتأكد من فعاليتها في الحد
من المخاطر المتوقعة.
كما تشارك الدائرة في اتخاذ القرارات االئتمانية بعد مراجعة طلبات التسهيالت المصرفية بصفة محايدة وموضوعية.
باإلضافة إلى قيام الدائرة ومن خالل أقسامها المختلفة بممارسة الرقابة الحثيثة على أنشطة التسهيالت عند المنح،
وتتضمن تقييم المتعاملين على نظام ( .»Optimist Rating System» (SunGardكما تجرى مراجعات مركزة على
المحافظ االئتمانية وتقييمها من منظور إدارة المخاطر .كما يتم التأكد وقبل استغالل أي تسهيالت ائتمانية من مستوى
الصالحيات وسالمة واكتمال الضمانات المقدمة للبنك عبر مستويات رقابية متعددة .كما تتم مراجعة الضمانات
القائمة المعرضة قيمتها للتغير ،والضمانات المرتبطة بآجال محددة.
وال يتم تفعيل أي تسهيالت ائتمانية على النظام البنكي األساسي إال بعد التأكد من سالمة كافة إجراءات المنح والتوثيق
القانوني السليم.
أما بالنسبة للحسابات التي يظهر عليها بوادر تعثر ،فإن إجراءات اإلنذار المبكر والمتابعة الحثيثة المطبقة ،تضمن اتخاذ
الخطوات التصويبية والوقائية الضرورية ،وهذه اإلجراءات تعتمد معايير متحفظة للغاية كي تتيح المجال للتحرك السريع
ً
درءا لمخاطر التعثر.

الدائرة المالية
ً
وفقا للمعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية
يتم إعداد القوائم المالية الموحدة للبنك
ً
ووفقا للقوانين المحلية النافذة وتعليمات البنك المركزي ووفقا للضوابط الشرعية ،حيث يراعى الفصل
االسالمية
بين ما يخص أصحاب حقوق الملكية وما يخص أصحاب حسابات االستثمار المشترك .ويهدف ذلك إلى إظهار الوضع
المالي للبنك بشكل عادل وحقيقي وتوفير المعلومات الضرورية والالزمة لصاحب القرار التخاذ القرار المناسب .ويتم
ً
استنادا إلى األهداف المحددة في خطط العمل والموازنة التقديرية .كما
تقييم األداء الربعي للبنك بموضوعية وحيادية
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تتابع الدائرة المالية تطبيق السياسة المعتمدة إلجراءات ضبط النفقات الجارية والرأسمالية في البنك ،والتي تتضمن
كافة المحاور ذات الصلة من حيث الصالحيات والسقوف والموافقات واالستثناءات وطرق القياس والتحليل ،ومراقبة
االلتزام بخطط العمل والموازنة التقديرية لنفقات الدوائر كافة ،سواء ما يتعلق منها بنفقات المشاريع الجديدة أو
النفقات الجارية.

دائرة العمليات
تحرص دائرة العمليات عبر أقسامها المختلفة على تطبيق خطوات مدمجة في العمليات المصرفية هدفها األساسي
التأكد من ان تنفيذ هذه العمليات يتم وفق األصول المصرفية وضمن إطار رقابي فعال .كما يتم توثيق كافة إجراءات
العمل التي تبين آليات تنفيذ مختلف العمليات المصرفية ،والتي يتم إعدادها وفق معايير الجودة الدولية متضمنة
اإلجراءات الرقابية الالزمة .كما تقوم وحدة الرقابة الداخلية بتنفيذ مهام مراجعة التقارير ومهام تدقيق يومية على قيود
ومطابقات وحسابات بنكية وأرصدة خارجية وتوظيفات وغيرها ،والتأكد من توافق التنفيذ مع التعليمات المعتمدة.

دائرة تكنولوجيا المعلومات
تعمل دائرة تكنولوجيات المعلومات وفق منهجية تحدد من خاللها مالكي األنظمة وبالتالي حصر المسؤوليات ،بما
يؤمن سالمة استخدام النظام اآللي وفق ضوابط فعالة في األنظمة تخضع لمراقبة مستمرة ،بما في ذلك عمليات
صيانة النظام وأي تطبيقات مستجدة تتم وفق إجراءات محكمة تضمن حماية األنظمة والبيانات على الدوام.

دائرة االمتثال ومكافحة غسل االموال
تقوم الدائرة ضمن مهامها بالتأكد من التزام البنك بكافة االنظمة والقوانين والتعليمات التي تنظم اعماله ،وترفع التقارير
الخاصة بهذا الشأن الى لجنة االمتثال ولجنة الحاكمية المؤسسية المنبثقتين عن مجلس االدارة باإلضافة الى مراجعة
سياسات واجراءات العمل والخدمات والمنتجات وتطبق سياسة االمتثال وسياسة مكافحة غسل االموال وسياسة
االمتثال الشرعي وغيرها من السياسات التي تحكم امتثال البنك .

متطلبات األمن والسالمة
يلتزم البنك بتطبيق متطلبات صارمة لألمن والسالمة وفق أفضل المعايير الدولية والنظامية ،ويتم التأكد من ذلك
بشكل دوري ومستمر.
ومن خالل هذا التقييم تستطيع اإلدارة التنفيذية الجزم بأن اإلدارات المعنية بالضبط والرقابة الداخلية قد قامت بتنفيذ
خططها الموضوعة ،وأن عملها كان على مستوى عال من االنضباطية واالحتراف.
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أهم الخدمات والمنتجات التي يقدمها بنك صفوة اإلسالمي
الخدمات المصرفية للشركات:
يقدم بنك صفوة اإلسالمي منتجات تمويلية متنوعة ومتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية تشمل التمويالت المباشرة
كالمرابحات ووكالة المرابحة واإليجارات اضافة الى التمويالت غير المباشرة كاإلعتمادات المستندية وخطابات الضمان
بأنواعها .وتقدم دائرة الخدمات المصرفية للشركات الحساب األول من نوعه في األردن وهو حساب اإلدخار اإلستثماري
والموجه للشركات والمؤسسات(حساب توفير الشركات)  ،يضاف الى ذلك تقديم حلول مالية مبتكرة للمتعاملين
تحت مظلة اإلنظمة المصرفية اإلسالمية والتي تشمل تمويل الشركات الكبيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات
اإلقتصادية ،حيث تحرص دائرة الخدمات المصرفية للشركات على التركيز على تأسيس عالقات استراتيجية وشاملة مع
المتعاملين محورها الخدمة المتميزة لهم ،و تفهم احتياجاتهم التمويلية الخاصة.
الخدمات المصرفية لألفراد:
خدمات كبار المتعاملين(( :صفوة جولد)) :يتميز بنك صفوة اإلسالمي بأن يكون أول بنك إسالمي في اإلردن يقدم
خدمات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية لكبار متعامليه .ويحرص البنك بأن يحظى متعاملي صفوة جولد
على باقة من الخدمات المبتكرة ورفيعة المستوى من خالل مراكز صفوة جولد الستة الموجودة لدى فروع البنك .وتوفر
هذه الخدمة مدير عالقة متعاملين خاص لمساعدة المتعاملين إلنجاز معامالتهم البنكية بكل دقة وسهولة.
كما قام البنك بتوقيع شراكات استراتيجية مع مؤسسات رائدة في السوق اإلردني لتقديم مزايا وخصومات خاصة
لمتعاملي صفوة جولد.
خدمات التمويل :تقدم دائرة الخدمات المصرفية لألفراد مجموعة متنوعة من منتجات التمويل الشخصية المتوافقة مع
ضوابط الشريعة اإلسالمية والتي تم تصميمها لتتناسب مع اإلحتياجات المختلفة للمتعاملين وتشمل منتجاتنا ما يلي:
منتجات التمويل وفق نظام المرابحة:
• التمويل الشخصي لشراء البضائع مثل األثاث واألجهزة الكهربائية ومواد البناء
• خدمة تمويل األسهم بشكل تنافسي في البنوك اإلسالمية ،والتي توفر خيار شراء أصول (أسهم) في شركات مباح
نشاطها.
• منتح تمويل السيارات ،نجح البنك في بناء عالقات استراتيجية مع الموردين و تقديم عروض تمويلية منافسة و
بشروط ميسرة.
• تمويل مصاريف السفر ألداء مناسك الحج والعمرة باإلضافة إلى تمويل مصاريف الرحالت السياحية ،وتغطية تكاليف
قاعات الزفاف ومصاريف الدراسة ،من خالل برنامج تمويل إجارة الخدمات والتي تتم بإبرام عقد تمليك منفعة ما بين
البنك والمتعامل.
• منتج تمويل البضائع بصيغة المساومة والذي يتيح للمتعاملين تمويل مشترياتهم من البضائع بنفس السعر النقدي
وبدون ارباح من خالل شبكة تجار معتمدة للبنك.
منتجات التمويل وفق نظام اإلجارة المنتهية بالتمليك:
• تمويل شراء الشقق والمنازل الجاهزة.
• تمويل شراء األراضي بهدف البناء عليها وتمويل المزارع
• تمويل المكاتب التجارية كالعيادات والمكاتب الهندسية
• إعادة تمويل العقارات المملوكة

141

خدمات الحسابات والودائع :وتشمل الحسابات الجارية والتوفير وحسابات توفير اإلطفال »كنزي « وحسابات توفير
السيدات » حرير » كما يتميز البنك في قطاع البنوك المصرفية اإلسالمية بتقديم منتج ودائع اإلستثمار المربوطة
بشكل منافس من حيث السعر وخصائص المنتج حيث يتيح البنك للمتعاملين إمكانية ربط الودائع بشكل شهري ،و دفع
األرباح ربعيا مما يمثل ميزة تنافسية للبنك ،هذا باإلضافة الى منتج شهادات اإليداع اإلسالمية لألفراد والمؤسسات
المالية وذلك للمتعاملين الذين يرغبون بالحصول على عائد مناسب .كما تتوفر خدمة إجارة الخزائن الحديدية في عدة
فروع وبأحجام مختلفة لتمكن المتعاملين من حفظ مقتنياتهم الثمينة.
الخدمات المصرفية اإللكترونية :يهدف البنك وبشكل مستمر إلى توفير احدث الوسائل لمتعامليه إلنجاز معامالتهم
البنكية بسهولة ويسر وعلى مدار الساعة من خالل القنوات اإللكترونية الموجودة لديه والتي تضم أجهزة الصراف اآللي
والخدمات المصرفية عبر اإلنترنت باإلضافة إلى خدمات الرسائل القصيرة والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول.
هذا باإلضافة إلى مركز اإلتصال الهاتفي والذي بدوره يقدم المساعدة للمتعاملين فيما يخص حساباتهم والمنتجات
والعروض التي يقدمها البنك وكذلك التعامل مع الشكاوى ومتابعتها لضمان تقديم خدمات مميزة للمتعاملين.
البطاقات المصرفية :يوفر البنك بطاقات فيزا الكترون المجانية والتي تمكن المتعاملين من إجراء العديد من الخدمات
على حساباتهم كالسحب النقدي وتسديد ثمن المشتريات لدى التجارمحليا وخارجيا واإلستفسار عن الحسابات وغيرها.
كما يوفر البنك بطاقات السداد الشهري بنوعيها الكالسيك والذهبية والتي تم تصميمها لتتناسب مع اإلحتياجات
الشرائية المختلفة للمتعاملين والتي يمكن استخدامها داخل األردن وخارجه .باإلضافة الى بطاقات فيزا Signature
لمتعاملي صفوة جولد والتي تقدم مزايا ومكافآت حصرية لحامليها كدخول صاالت كبار الشخصيات في  500مطار
بالعالم ،باإلضافة الى خدمات عديدة وعروض وخصومات حول العالم.
دائرة الخزينة واإلستثمار :تقدم دائرة الخزينة واإلستثمار الخدمات المالية اإلعتيادية والمبتكرة المتوافقة مع ضوابط
الشريعة اإلسالمية لدوائر البنك المختلفة والمتعاملين  ،والتي تساعد على استثمار الفوائض النقدية وإدارة المخاطر
المالية التي يتعرض لها البنك والمتعاملين ،وأهم هذه الخدمات ما يلي:
• تبديل العمالت األجنبية اإلنية.
• تبديل العمالت األجنبية اإلجلة المبنية على الوعد.
• اإلستثمار في الوكاالت الدولية والمرابحات الدولية.
• اإلستثمار في الصكوك الدولية والمحلية واألسهم المحلية واإلقليمية.
• اإلستثمار في شهادات اإليداع اإلستثمارية الصادرة عن البنك للمتعاملين والمؤسسات المالية.
• خدمة ترتيب وادارة اصدار الصكوك للشركات المحلية و خدمة أمانة اإلصدار.
• خدمة الحفظ األمين.
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ملخص سياسة تنظيم العالقة بين البنك (المضارب)
وأصحاب حسابات االستثمار (أصحاب المال)
بنك صفوة اإلسالمي
ً
أوال :تعريف حسابات االستثمار :
حسابات االستثمار ( الودائع االستثمارية ) :
هي المبالغ التي يتلقاها البنك من المستثمرين على أساس المضاربة ويفوض اصحابها البنك باستثمارها على أساس
المضاربة ،وتنقسم حسابات االستثمار إلى حسابات االستثمار التي تدار على أساس المضاربة المطلقة التي يفوض
فيها المضارب باستثمار المال فيما يراه ،وحسابات االستثمار التي تدار على أساس المضاربة المقيدة التي يقيد فيها
المضارب بنوع أو كيفية مخصوصة من االستثمار يعينها رب المال ،والعالقة بين أصحاب هذه الحسابات وبين المؤسسة
عالقة رب المال بالمضارب ،وهي حالة وحدة المضارب وتعدد أرباب المال وينطبق على تلك العالقة الضوابط واألحكام
الشرعية للمضاربة المشتركة.
حسابات االستثمار المشترك:
هي المبالغ التي يتلقاها البنك من المستثمرين ويفوض أصحابها البنك باستثمارها على أساس المضاربة المطلقة دون
الربط بمشروع أو برنامج استثماري معين  ،ويشترك أصحاب الحسابات والبنك في األرباح إن وجدت حسب النسب التي
تحدد لكل منهما إما في عقد المضاربة أو في طلب فتح الحساب المقدم من المودع والموافق عليه من البنك ويتحمل
أصحاب الحسابات جميع الخسارة بنسبة حصصهم في رأس المال إال ما نتج عن التعدي أو التقصير أو مخالفة الشروط
فيتحملها البنك (المضارب).
حسابات االستثمار المقيدة:
هي المبالغ التي يفوض أصحابها البنك باستثمارها على أساس المضاربة المقيدة بمشروع محدد ،أو برنامج استثماري
معين ويشترك البنك وصاحب هذا الحساب في األرباح – إن وجدت – حسب النسبة التي تحدد لكل منهما في عقد
المضاربة أو طلب فتح الحساب المقدم من المودع والموافق عليه من البنك ،ويتحمل صاحب كل حساب الخسارة
بنسبة حصته في رأس المال التي تخص حسابه إال ما نتج عن التعدي أو التقصير أو مخالفة الشروط فيتحملها البنك.

ً
ثانيا :أولوية االستثمار  /المساواة في فرص االستثمار:
يطبق مبدأ المساواة في فرص االستثمار بين أموال المساهمين وأموال أصحاب الحسابات االستثمارية في المضاربة
المشتركة وتظهر استثمارات البنك الذاتية في حسابات منفصلة عن حسابات االستثمار المشترك.
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ً
ثالثا :عناصر  /أسس توزيع األرباح:
احتساب صافي أرباح مجمع األموال المشترك.
تحديد مبالغ المساهمين المستثمرة في مجمع األموال المشترك.
تحديد مبالغ اصحاب حسابات االستثمار المطلقة/المقيدة في مجمع األموال المشترك.
تحديد النقاط ( تخصيص رجحان لمعدل األرصدة ).
تخصيص األرباح قبل االحتياطيات و حصة المضارب من األرباح ومساهمة المساهمين في فئات وديعة معينة.
تحويالت إلى أو من صندوق مواجهة مخاطر االستثمار .
تخصيص حصة المضارب في أرباح مجمع األموال المشترك.
تحويالت إلى أو من احتياطي معدل االرباح.
تخصيص حصة من أرباح المساهمين الصحاب حسابات االستثمار المطلقة/المقيدة .
ضريبة دخل اصحاب حسابات االستثمار المطلقة/المقيدة “ ضريبة مقتطعة”.

ً
رابعا :الزكاة:
تقع مسؤولية إخراج الزكاة على عاتق المساهمين واصحاب حسابات االستثمار المطلقة/المقيدة ،حيث أنه ليس هنالك
تخويل إلدارة البنك إلخراجها مباشرة و لعدم توافر قانون لتحصيلها وعدم نص النظام األساسي للبنك أو قرارات الهيئة
العامة أو توكيل من المساهمين بذلك  ،لذا فإن على المساهم وصاحب حساب االستثمار المطلق/المقيد تزكية أسهمه
وامواله عند تحقق الشروط و الضوابط الشرعية للزكاة .

ً
معدل األرباح :
خامسا :احتياطي
ّ
يتم إنشاء/تكوين هذا االحتياطي بهدف توزيع معدالت عائد مناسبة ومنافسة الصحاب حسابات االستثمار المطلقة/
المقيدة و كذلك للمساهمين وذلك في حال وجود ظروف استثنائية وتذبذبات حادة في األسواق تجعل معدالت األرباح
ً
فعليا أقل مما هو متوقع من قبل اصحاب حسابات االستثمار المطلقة/المقيدة و ينطبق ذلك أيضا على
المتحققة
مساهمي البنك .ان تكوين هذا االحتياطي يتم بموافقة هيئة الرقابة الشرعية المسبقة وموافقة اصحاب حسابات
االستثمار المطلقة.
يتم تخصيص هذا االحتياطي من حصة أرباح اصحاب حسابات االستثمار المطلقة/المقيدة و المساهمين من مجمع
االموال المشترك قبل اقتطاع نصيب المضارب  ،ويتم استثمار الرصيد المتوفر في حساب االحتياطي في مجمع
األموال المشترك ويتم إضافة األرباح المتحققة من استثمار هذا الرصيد إلى حساب االحتياطي.

ً
سادسا :نقاط ( تخصيص األوزان الترجيحية لمعدل األرصدة ) :
“ من المتفق عليه ضمنا ان العائد على الودائع يدفع على معدل كامل قيمة الوديعة وأن االوزان الترجيحية ما هي اال
وسيلة لغايات احتساب حصة المستثمرين من ايرادات الوعاء االستثماري المشترك”.
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ً
بناءا على :
ويتم تخصيص الوزن الترجيحي
 حجم قيمة الوديعة ( وفق جدول معد مسبقا يحدد تلك األوزان ويوضح للمتعاملين) مدة الوديعة تكرار دفع األرباح للعميل :هل سيكون الدفع متكررا خالل فترة االحتفاظ بالوديعة االستثمارية أم أنه فقط سيكونبتاريخ االستحقاق النهائي للوديعة

ً
سابعا :صندوق مواجهة مخاطر االستثمار :
يلتزم البنك باالحتفاظ بصندوق لمواجهة مخاطر االستثمار في حسابات االستثمار المشترك وذلك لتغطية أي خسائر
تزيد عن مجموع أرباح االستثمار خالل سنة معينة ويتم تغذية هذا الصندوق كما يلي:
باقتطاع ما ال يقل عن ( )٪10من صافي أرباح االستثمار المتحققة على مختلف العمليات الجارية خالل السنة .
بناء على أمر من البنك المركزي بحيث تسري الزيادة في السنة المالية الالحقة للسنة التي
بزيادة النسبة المحددة أعاله ً
تقرر فيها التعديل.
يوقف االقتطاع عندما يصبح مقدار المبلغ المتجمع في هذا الصندوق مثلي رأس المال المدفوع للبنك او اي مقدار اخر
يحدده البنك المركزي .
يؤول رصيد صندوق مواجهة مخاطر االستثمار المشترك الى صندوق الزكاة  /وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات
اإلسالمية بعد سداد و تغطية جميع المصروفات والخسائر التي أسس الصندوق لتغطيتها في حال تم تصفية البنك.

ً
ثامنا :تخصيص حصة المضارب في أرباح مجمع األموال المشترك :
بعد احتساب حصة األرباح لكل فئة وديعة والقيام بالتحويالت إلى صندوق مواجهة مخاطر االستثمار  ،يتم احتساب قيمة
ً
مسبقا على صافي الربح بعد
حصة المضارب من األرباح بتطبيق (نسبة مئوية محددة) حصة المضارب المتفق عليها
التحويالت إلى أو من صندوق مواجهة مخاطر االستثمار.
يتم بعد اقتطاع حصة المضارب من الربح التوصل إلى معدل الربح السنوي لكل فئة بعد حصة المضارب وذلك بعكس
ً
ً
وتناسبا).
(نسبة
االقتطاع في كل فئة وديعة
معدل الربح السنوي لكل فئة بعد حصة المضارب=
معدل الربح السنوي لكل فئة بعد صندوق مواجهة مخاطر االستثمار  -1( xحصة المضارب.)%

ً
معدل االرباح :
تاسعا :تحويالت إلى أو من احتياطي
ّ
إذا كان معدل العائد ألصحاب حسابات االستثمار المطلقة/المقيدة في فترة توزيع أرباح معينة أعلى من معدالت
السوق بصورة كبيرة  ،يجوز عندها إلدارة بنك صفوة اإلسالمي القيام بعد أخذ موافقة هيئة الرقابة الشرعية باقتطاع جزء
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من دخل االموال المشتركة قبل اقتطاع نصيب المضارب وتحويلها إلى احتياطي معدل االرباح .
إذا كان معدل العائد ألصحاب حسابات االستثمار المطلقة/المقيدة و المساهمين في فترة توزيع أرباح معينة أقل من
السوق ،يجوز عندها إلدارة بنك صفوة اإلسالمي تعويض اصحاب حسابات االستثمار المطلقة/المقيدة والمساهمين
بتحويل المبلغ المطلوب من حساب االحتياطي المذكور لزيادة العائد ألصحاب حسابات االستثمار المطلقة/المقيدة و
المساهمين.
معدل االرباح موافقة هيئة الرقابة الشرعية المسبقة.
تتطلب أي حركة في حساب احتياطي
ّ

ً
عاشرا :ضريبة دخل اصحاب حسابات االستثمار المطلقة/المقيدة « ضريبة مقتطعة» :
ً
بناءا على قرار الدائرة
يتم اقتطاع ضريبة دخل بنسبة  ٪5من كافة ارباح اصحاب حسابات االستثمار المطلقة/المقيدة
الرسمية بالخصوص( دائرة ضريبة الدخل و المبيعات األردنية) وما لم تكن تلك الودائع معفاة بموجب القانون .

حادي عشر :تحقق األرباح:
يشترط لتحقق األرباح القابلة للتوزيع ما يأتي :
سالمة رأس المال حيث ال يتحقق الربح في حسابات االستثمار إال بعد وقاية رأس المال.

التنضيض الحقيقي أو الحكمي.
ً
حقيقيا بتحويل جميع
يتحقق الربح لحسابات االستثمار بعد تنضيض ( تسييل ) موجودات المضاربة  ،سواء كان
ً
حكميا بالتقييم للموجودات غير النقدية وتقييم الدين من حيث إمكانية
الموجودات إلى نقود وتحصيل جميع الديون  ،أو
التحصيل وتكوين مخصصات للديون المشكوك في تحصيلها  ،أما النقود فتثبت بمبالغها.
تغطية المصروفات اآلتية:
المصروفات الخاصة بتوظيف أرصدة حسابات االستثمار بتحميل كل عملية تكاليفها المباشرة الالزمة لتنفيذها.
ما يخص عمليات توظيف أرصدة حسابات االستثمار من المصروفات المشتركة  ،دون ما يتعلق بالنشاط الخاص
بالبنك.
وال تتحمل حسابات االستثمار مصروفات األعمال التي يجب على المضارب القيام بها ومن ذلك المصاريف االدارية
والعمومية لدوائر منح التمويل واالستثمار والدوائر االدارية في البنك مثل دائرة المخاطر ودائرة تمويل األفراد ودائرة
تمويل الشركات والدائرة المالية وهذا على سبيل المثال ال الحصر.
اقتطاع المخصصات واالحتياطيات المتعلقة باالستثمار من إيرادات االستثمار  ،للوصول إلى الربح القابل للتوزيع مثل
صندوق مواجهة مخاطر االستثمار واحتياطي معدل األرباح وهما يقتطعان من الربح اإلجمالي ،قبل اقتطاع نصيب
المضارب.

146

يراعى في تحقق الربح ما يأتي :
إذا حصلت خسائر في بعض عمليات االستثمار المشترك التي بدأت وتمت في سنة معينة ،فتغطى هذه الخسائر من
األرباح التي حققتها عمليات االستثمار المشترك األخرى التي بدأت وتمت في السنة ذاتها وإذا كانت الخسائر أكثر من
األرباح في السنة ذاتها  ،فتغطى من صندوق مواجهة مخاطر االستثمار.
اما اذا بدأت عمليات استثمار مشترك واستمرت في سنوات سابقة  ،وتبين في النتيجة وفي سنة معينة ان تلك
العمليات االستثمارية كانت من حيث النتيجة عمليات خاسرة ،فتغطى خسارتها من صندوق مواجهة مخاطر االستثمار.
بما أن حسابات االستثمار المطلقة على أساس المضاربة المشتركة المستمرة تتصف بعدم التزامن في بداية ونهاية
االيداعات في الحسابات فإن ربح العمليات المؤجلة الممتدة على فترات الحقة يوزع على كامل مدة آجالها بالنسبة
والتناسب مع كل فترة.

ثاني عشر :استحقاق الربح:
على البنك ان يقوم بإعالن كافة انواع الحسابات المدارة ضمن محفظة االموال المشتركة والنسب المعتمدة للتوزيع
لكل من هذه الحسابات لدى كافة فروع البنك وفي مكان بارز امام جمهور المتعاملين.
“يستحق أصحاب الحسابات االستثمارية المطلقة الربح عند المقاسمة على أساس النسبة وال يجوز أن يحدد بمبلغ
ً
نسبا مختلفة بينه وبين شرائح مختلفة من أصحاب الحسابات االستثمارية  ،كما يجوز أن
مقطوع” ويجوز للبنك أن يحدد
تكون نسبة الربح موحدة بينه وبين جميع أصحاب الحسابات االستثمارية .
يجوز أن تكون نسب األرباح فيما بين أصحاب الحسابات االستثمارية موحدة  ،كما يجوز أن تكون مختلفة تحدد على
أساس أوزان معلومة.
ً
ً
ومضاربا بمال اآلخر ويقسم الربح الحاصل على المالين
شريكا
إذا خلط البنك مال المضاربة بماله (اصطالحا) ،فإنه يصبح
فيأخذ البنك ربح عمله وماله .ويطبق على حصته في الربح ما يطبق على بقية أصحاب الحسابات االستثمارية.

ثالث عشر :التخارج  /المبارأة:
ً
مصالحة عن حصته في موجودات المضاربة ،
يجوز تخارج أحد أصحاب الحسابات بجميع مبلغه أو بعضه وذلك يمثل
ً
استردادا للمبلغ النقدي ( المودع في الحساب) ً
ً
جزئيا وإذا قام المصرف بتحديد المبلغ المتخارج به بحيث ال
كليا أو
وليس
ً
يربح شيئا أو يربح أقل مما يستحقه لو بقي ،فإن هذا جائز  ،وليس حرمانا من الربح بل هو تخارج بحسب العرض والطلب
وبذلك ُيبرئ صاحب الحساب االستثماري المشترك عند التخارج باقي المستثمرين ( أصحاب حسابات االستثمار) من أي
ربح لم يوزع أو لم يظهر وعما تبقى من احتياطيات مخاطر االستثمار ومعدل احتياطي األرباح وصندوق مواجهة مخاطر
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ويبرئ المستثمرون أصحاب حسابات
االستثمار والتبرع بما تبقى لصالح صندوق الزكاة عند تصفية الوعاء االستثماريُ ،
المتخارج) من أي خسارة لم تظهر  ،ويتحمل المستثمر الخسارة بقدر المدة التي بقي
االستثمار) المستثمر ( المنسحبُ /
ً
مشتركا في الحساب االستثماري قبل استرداده  ،وال يتحمل خسارة المدة الباقية من السنة بعد استرداده.
فيها المبلغ

رابع عشر :منتجات جديدة ضمن الوعاء المشترك:
في حالة قيام البنك بطرح أي منتج جديد ( التزامات) يقع ضمن اطار مفهوم االيداعات االستثمارية المشتركة وله
تأثير على ربحية أصحاب حسابات االستثمار المطلقة كشهادات االيداع اإلسالمية أو غيرها فإن ذلك يتطلب الموافقة
المسبقة لهيئة الرقابة الشرعية بحيث يتم طرحه ضمن المحددات والشروط التي توافق عليها هيئة الرقابة الشرعية
للبنك.
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التقرير السنوي لوحدة التعامل مع شكاوى المتعاملين
نتائج تقرير شكاوى المتعاملين خالل العام 2017
قامت وحدة التعامل مع شكاوى المتعاملين بمعالجة  690شكوى خالل العام وتم اتخاذ االجراءات الالزمة بخصوصها،
وتاليا إحصائيات الشكاوى وفقا لطرق االستالم
طرق استالم الشكاوى

العدد

من خالل الهاتف

460

النموذج المعتمد لدى الفروع

17

الحضور لدى وحدة الشكاوى

57

الكتاب الخطي

33

مواقع التواصل االجتماعي

48

البريد اإللكتروني

12

البنك المركزي االردني

13

موقع البنك االلكتروني

50
690

المجموع الكلي

149

الهيكل التنظيمي للبنك لنهاية العام ٢٠١٧

150

151
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المعلومات والتفاصيل المتعلقة بتطبيق أحكام تعليمات الحاكمية المؤسسية وحوكمة
الشركات
ً
انسجاما مع التعليمات المعدلة للحاكمية المؤسسية
لقد تم اعداد دليل الحاكمية المؤسسية للبنك وتقرير الحوكمة
للبنوك اإلسالمية رقم ( )٢٠١٦/٦٤الصادرة عن البنك المركزي األردني وتعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة
لسنة  ٢٠١٧الصادرة عن هيئة األوراق المالية ،وتقوم االدارة العليا للبنك وبإشراف من اللجان المنبثقة عن مجلس االدارة
بالمهام واالجراءات الالزمة لالمتثال لتعليمات البنك المركزي األردني وهيئة االوراق المالية ذات العالقة ،باإلضافة
الى رفع تقارير دورية الى مجلس االدارة عن مدى االلتزام بالتعليمات واالجراءات التي تم اتخاذها للتوافق معها بهذا
الخصوص.

د .محمد أبو حمور
رئيس مجلس اإلدارة

154

دليل الحاكمية المؤسسية لبنك صفوة اإلسالمي 2017
المحتويات
المقدمة								
							
المادة ( )1التعريفات
						
المادة ( )2نشر دليل الحاكمية
						
المادة ( :)3تشكيلة المجلس
						
المادة ( :)4إجتماعات المجلس
					
المادة ( :)5مهام ومسؤوليات المجلس
					
المادة ( :)6حدود المسؤولية والمساءلة
					
المادة (:)7اللجان المنبثقة عن المجلس
						
المادة ( :)8هيئة الرقابة الشرعية
							
المادة ( :)9المالءمة
					
المادة ( :)10مالءمة أعضاء المجلس
المادة ( :)11مالءمة أعضاء االدارة التنفيذية العليا			
				
المادة ( :)12مالءمة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية
				
المادة ( :)13تقييم أداء االداريين وأعضاء الهيئة
		
المادة ( :)14المكافآت المالية لإلداريين وأتعاب أعضاء الهيئة
						
المادة ( :)15تعارض المصالح
						
المادة ( :)16التدقيق الداخلي
					
المادة ( :)17التدقيق الشرعي الداخلي
						
المادة ( :)18التدقيق الخارجي
المادة ( :)19إدارة المخاطر						
المادة ( :)20إدارة اإلمتثال						
					
المادة ( :)21حقوق أصحاب المصالح
						
المادة ( :)22اإلفصاح والشفافية
							
المادة ( :)23أحكام عامة

155

158
158
159
159
160
160
164
164
169
172
172
173
174
174
175
175
176
177
178
178
179
179
١٨٠
١٨١

المقدمة
لقد تم إعداد دليل الحاكمية المؤسسية إنسجاما مع التعليمات المعدلة للحاكمية المؤسسية للبنوك االسالمية رقم
( )2016/64الصادرة عن البنك المركزي األردني بتاريخ  2016/9/25وكذلك مبادئ الحاكمية المؤسسية الصادرة عن منظمة
التعاون اإلقتصادي والتنمية ( )OECDواإلرشادات الصادرة عن لجنة بازل حول تعزيز الحاكمية المؤسسية في المؤسسات
المصرفية وتطبيقا ألفضل الممارسات المصرفية المتعارف عليها بشكل ينسجم مع إحتياجات البنك وسياساته.
ً
أساسا للتطوير واألداء المؤسسي المستقبلي ،ويدعم الثقة في
إن تطبيق مبادئ الحاكمية المؤسسية في البنك يوفر
أنشطة البنك وتعامالته ،كما تمكنه من المساهمة بنجاح في تطوير الجهاز المصرفي األردني ،األمر الذي يساهم في
رفع كفاءة االقتصاد الوطني وخلق جو من االطمئنان للمساهمين والمتعاملين.
يرتكز هذا الدليل على عدد من المبادئ األساسية التي ستساهم بشكل فعال في تطبيق أفضل ممارسة للحاكمية
المؤسسية في البنك ،ومنها:
• العدالة في معاملة كافة الجهات ذات العالقة ( )Stakeholdersمثل :المساهمين ،المودعين ،الممولين ،موظفي
البنك ،السلطات الرقابية.
• الشفافية واإلفصاح بشكل ّ
يمكن الجهات ذات العالقة من تقييم وضعية البنك وأداءه المالي.
• المساءلة في العالقات بين إدارة البنك التنفيذية ومجلس اإلدارة ،وبين مجلس اإلدارة والمساهمين وبين مجلس
اإلدارة والجهات األخرى ذات العالقة.
• المسؤولية ،من حيث الفصل الواضح في المسؤوليات وتفويض الصالحيات.

المادة ( :)1التعريفات

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا الدليل المعاني المحددة لها وذلك على النحو التالي:
التعريف

المصطلح

الحاكمية المؤسسية

وجه ويدار به البنك ،والذي يهدف إلى تحديد األهداف المؤسسية للبنك
النظام الذي ُي َ
وتحقيقها ,وإدارة عمليات البنك بشكل آمن ,وحماية مصالح المودعين وأصحاب حسابات
االستثمار ,وااللتزام بالمسؤولية الواجبة تجاه المساهمين وأصحاب المصالح اآلخرين,
والتزام البنك بالتشريعات وسياسات البنك الداخلية.

المالءمة

توفر متطلبات معينة في أعضاء مجلس إدارة البنك وإدارته التنفيذية العليا وأعضاء هيئة
الرقابة الشرعية للبنك.
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التعريف

المصطلح
الهيئة

هيئة الرقابة الشرعية للبنك

أصحاب المصالح

أي جهة ذات مصــلــحة في البــنك مـــثل المودعــين أو أصحاب حسابات االستثمار ،أو
المـــــــساهمــين أو الموظفــيـن أو الدائــنـين أو المتعاملين أو الجهات الرقابية المعنية.

المساهم الرئيسي

الشخص الذي يملك نسبة ( )%5أو أكثر من رأسمال البنك بشكل مباشر أو غير مباشر.

عضو تنفيذي

عضو مجلس اإلدارة الذي يشارك بمقابل في إدارة العمل اليومي للبنك.

عضو مستقل

عضو مجلس اإلدارة الذي ال يخضع ألي تأثيرات تحد من قدرته على اتخاذه لقرارت
موضوعية لصالح البنك ،والذي تتوفر فيه الشروط المبينة في هذا الدليل الحقا.

اإلدارة التنفيذية العليا

تشمل مدير عام البنك ونائب المدير العام والمدير المالي ومدير العمليات ومدير إدارة
المخاطر ومدير التدقيق الداخلي ومدير دائرة التدقيق الشرعي الداخلي ومدير الخزينة
(االستثمار) ,ومدير االمتثال باإلضافة ألي موظف في البنك له سلطة تنفيذية موازية
ً
ً
مباشرة بالمدير العام وبما ال يتعارض
وظيفيا
ألي من سلطات أي من المذكورين ويرتبط
مع سياسات رأس المال البشري.

المادة ( :)2نشر دليل الحاكمية
يقوم بنك صفوة اإلسالمي بنشر الدليل الخاص به على موقعه اإللكتروني ،وبأي طريقة أخرى مناسبة الطالع الجمهور
ً
أيضا عن المعلومات
ويقوم باإلفصاح في تقريره السنوي عن وجود دليل للحاكمية المؤسسية لديه ،وكذلك اإلفصاح
التي تهم أصحاب المصالح بما فيها الدليل ،وعن مدى إلتزامه بتطبيق ما جاء فيه.

المادة ( :)3تشكيلة المجلس
ً
عضوا.
 .1يجب أن ال يقل عدد أعضاء المجلس عن أحد عشر
عضوا تنفيذياً.
ً
 .2ال يجوز أن يكون أي من أعضاء المجلس
 .3يجب أن ال يقل عدد األعضاء المستقلين في المجلس عن أربعة أعضاء.
 .4تكون الشروط الواجب توفرها في العضو المستقل كما يلي:
ً
ً
تنفيذيا في المجلس خالل السنوات الثالث السابقة النتخابه.
عضوا
 .1أن ال يكون قد كان
ً
 .2أن ال يكون قد عمل موظفا في البنك أو في أي من الشركات التابعة له خالل السنوات الثالث السابقة النتخابه.
 .3أن ال تربطه بأي من أعضاء المجلس اآلخرين أو بأي عضو من أعضاء مجالس إدارات الشركات التابعة للبنك أو بأحد
المساهمين الرئيسيين في البنك صلة قرابة حتى الدرجة الثانية.
 .4أن ال تربطه بأي من أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا في البنك أو بأي من أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا في الشركات
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التابعة للبنك صلة قرابة حتى الدرجة الثانية.
ً
ً
ً
ً
موظفا لدى المدقق الخارجي للبنك وأن ال يكون قد كان شريكا أو موظفا خالل السنوات
شريكا أو
 .5أن ال يكون
ً
الثالث السابقة لتاريخ انتخابه عضوا في المجلس وأن ال تربطه بالشريك المسؤول عن عملية التدقيق صلة قرابة
من الدرجة األولى.
ً
ً
ً
ً
 .6أن ال يكون مساهما رئيسيا في البنك أو ممثال لمساهم رئيسي أو حليفا لمساهم رئيسي في البنك ،أو ُتشكل
ً
ً
رئيسيا في إحدى الشركات التابعة
مساهما
مساهمته مع مساهمة حليف مقدار مساهمة مساهم رئيسي ،أو
للبنك.
 .7أن ال يكون قد شغل عضوية مجلس إدارة البنك أو إحدى شركاته التابعة أو عضو هيئة مديرين فيها ألكثر من ثمانية
سنوات متصلة.
ً
ً
ً
ً
 .8أن ال يكون حاصال هو أو أي شركة هو عضو في مجلس إدارتها أو مالكا لها أو مساهما رئيسيا فيها على ائتمان من
ً
ضامنا الئتمان من البنك تزيد قيمته عن
البنك تزيد نسبته على ( )%5من رأس مال البنك المكتتب به ,وأن ال يكون
ذات النسبة.
 .9أن يكون من ذوي المؤهالت والخبرات المالية أو المصرفية العالية.

المادة ( :)4اجتماعات المجلس
ً
ً
شخصيا ,وفي حال تعذر الحضور الشخصي فيمكن لعضو
حضورا
 .1على أعضاء المجلس حضور اجتماعات المجلس
المجلس إبداء وجهة نظره من خالل الفيديو أو الهاتف بعد موافقة رئيس المجلس ،ودون أن يكون له الحق في
التصويت أو التوقيع على محضر االجتماع.
 .2على البنك تدوين محاضر اجتماعات المجلس ولجانه بصورة دقيقة وكاملة وتدوين أي تحفظات أثيرت من قبل أي
عضو ,وأن يحتفظ البنك بجميع هذه المحاضر بشكل مناسب.
كاف تقديم معلومات وافية ودقيقة ألعضاء المجلس عن
 .3على اإلدارة التنفيذية العليا وقبل اجتماع المجلس
بوقت ٍ
ٍ
بنود جدول أعمال االجتماع ,وعلى رئيس المجلس التحقق من ذلك.

المادة ( :)5مهام ومسؤوليات المجلس
 .1على المجلس اإلشراف على اإلدارة التنفيذية العليا ومتابعة أدائها ،والتأكد من سالمة األوضاع المالية للبنك ومن
مالءته ,وعليه اعتماد سياسات وإجراءات مناسبة لإلشراف والرقابة على أداء البنك.
 .2على المجلس تحديد األهداف االستراتيجية للبنك ،وتوجيه اإلدارة التنفيذية إلعداد استراتيجية لتحقيق هذه األهداف،
واعتماد هذه االستراتيجية ،وكذلك اعتماد خطط عمل تتماشى مع هذه االستراتيجية.
 .3على المجلس اعتماد سياسة لمراقبة ومراجعة أداء اإلدارة التنفيذية عن طريق وضع مؤشرات أداء رئيسية ()KPIs
لتحديد وقياس ورصد األداء والتقدم نحو تحقيق األهداف المؤسسية.
 .4على المجلس التأكد من توفر سياسات وخطط وإجراءات عمل لدى البنك شاملة لكافة أنشطته وتتماشى مع
التشريعات ذات العالقة ،وأنه قد تم تعميمها على كافة المستويات اإلدارية ،وأنه يتم مراجعتها بانتظام.
 .5على المجلس تحديد القيم المؤسسية للبنك ،ورسم خطوط واضحة للمسؤولية والمساءلة لكافة أنشطة البنك،
وترسيخ ثقافة عالية للمعايير األخالقية والنزاهة والسلوك المهني إلداريي البنك.
 .6يتحمل المجلس مسؤولية سالمة كافة عمليات البنك بما فيها أوضاعه المالية ومسؤولية تنفيذ متطلبات البنك
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المركزي ،وكذلك متطلبات الجهات الرقابية والتنظيمية األخرى المتعلقة بعمله ,ومراعاة أصحاب المصالح ،وأن
البنك يدار ضمن إطار التشريعات والسياسات الداخلية للبنك ,وأن الرقابة الفعالة متوفرة باستمرار على أنشطة البنك
بما في ذلك أنشطة البنك المسندة لجهات خارجية.
وبناء على توصية اللجنة المختصة تعيين كل من المدير العام ومدير التدقيق ومدير إدارة المخاطر
 .7على المجلس
ً
ومسؤول االمتثال وقبول استقاالتهم أو إنهاء خدماتهم( ،أما بخصوص مدير التدقيق الشرعي الداخلي فتمنح
التوصية للمجلس من قبل هيئة الرقابة الشرعية) على أن يتم الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي على
استقالة أو إنهاء خدمات أي منهم ،وللبنك المركزي إستدعاء أي إداري في البنك للتحقق من أسباب اإلستقالة أو
إنهاء الخدمات.
ً
 .8على المجلس اعتماد أنظمة ضبط ورقابة داخلية للبنك ومراجعتها سنويا والتأكد من قيام المدقق الداخلي والمدقق
ً
سنويا.
الخارجي بمراجعة هيكل هذه األنظمة مرة واحدة على األقل
بداية واستمراراً.
ً
 .9على المجلس ضمان استقاللية مدقق الحسابات الخارجي
ً
ً
 .10على المجلس ضمان استقاللية أعضاء هيئة الرقابة الشرعية بداية واستمرارا وحسب الشروط المبينة الحقا في هذا
الدليل.
 .11على المجلس اعتماد استراتيجية إلدارة المخاطر ومراقبة تنفيذها ،بحيث تتضمن مستوى المخاطر المقبولة وضمان
ً
ملما ببيئة العمل التشغيلية للبنك والمخاطر المرتبطة بها،
عدم تعريض البنك لمخاطر مرتفعة ،وأن يكون المجلس
وأن يتأكد من وجود أدوات وبنية تحتية إلدارة المخاطر في البنك قادرة على تحديد وقياس وضبط ومراقبة كافة أنواع
المخاطر التي يتعرض لها البنك.
 .12على المجلس ضمان وجود نظم معلومات إدارية ( )MISكافية وموثوق بها تغطي كافة أنشطة البنك.
 .13على المجلس التحقق من أن السياسة االئتمانية للبنك تتضمن تقييم نوعية الحاكمية المؤسسية لمتعاملي
ً
تبعا
الشركات وخاصة الشركات المساهمة العامة ،بحيث يتم تقييم المخاطر للمتعاملين بنقاط الضعف والقوة
لممارساتهم في مجال الحاكمية.
 .14على المجلس التأكد من أن البنك يتبنى مبادرات اجتماعية مناسبة في مجال حماية البيــئة والصحة والتعليم،
ومراعاة تقديم التمويل للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم بأسعار وآجال مناسبة.
 .15على المجلس اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بإيجاد فصل واضح بين سلطات المساهمين الذين يمتلكون مصلحة مؤثرة
من جهة واإلدارة التنفيذية من جهة أخرى بهدف تعزيز الحاكمية المؤسسية السليمة ،وعليه إيجاد آليات مناسبة للحد
من تأثيرات المساهمين الذين يمتلكون مصلحة مؤثرة ،وذلك من خالل اآلتي على سبيل المثال ال الحصر:
 .1أن ال يشغل أي من المساهمين الذين يمتلكون مصلحة مؤثرة أي وظيفة في اإلدارة التنفيذية العليا.
 .2أن تستمد اإلدارة التنفيذية العليا سلطتها من المجلس وحده ,والعمل في إطار التفويض الممنوح لها من قبله.
 .16على المجلس اعتماد هيكل تنظيمي للبنك يبين التسلسل اإلداري ،بما في ذلك لجان المجلس والهيئة واإلدارة
التنفيذية.
 .17على المجلس تحديد العمليات المصرفية التي تتطلب موافقته على أن يراعى عدم التوسع في ذلك بما يخل بالدور
ً
منفردا
الرقابي للمجلس .وأن ال يمنح صالحيات تنفيذية بما فيها صالحيات منح ائتمان لعضو من أعضاء المجلس
بما في ذلك رئيس المجلس.
 .18على المجلس أن يحدد مهام أمين السر بحيث تشمل:
 .1حضور جميع اجتماعات المجلس ,وتدوين كافة المداوالت واالقتراحات واالعتراضات والتحفظات وكيفية
التصويت على مشروعات قرارات المجلس.
 .2تحديد مواعيد اجتماعات المجلس وذلك بالتنسيق مع رئيس المجلس.
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 .3التأكد من توقيع أعضاء مجلس اإلدارة على محاضر االجتماعات والقرارات.
 .4متابعة تنفيذ القرارات المتخذة من مجلس اإلدارة ،ومتابعة بحث أي مواضيع تم إرجاء طرحها في اجتماع سابق.
 .5حفظ سجالت ووثائق اجتماعات مجلس اإلدارة.
 .6اتخاذ اإلجراءات الالزمة للتأكد من أن مشاريع القرارات المنوي إصدارها عن المجلس تتوافق مع التشريعات.
 .7التحضير الجتماعات الهيئة العامة والتعاون مع اللجان المنبثقة عن المجلس.
 .8تزويد البنك المركزي بإقرارات المالءمة التي يتم توقيعها من قبل أعضاء المجلس.
 .19يجب أن يتاح ألعضاء المجلس ولجانه االتصال المباشر مع اإلدارة التنفيذية وأمين سر المجلس ,وتسهيل قيامهم
بالمهام الموكلة إليهم بما في ذلك االستعانة عند اللزوم وعلى نفقة البنك بمصادر خارجية وذلك بالتنسيق مع
رئيس المجلس ,مع التأكيد على عدم قيام أي من أعضاء المجلس بالتأثير على قرارات اإلدارة التنفيذية إال من خالل
المداوالت التي تتم في اجتماعات المجلس أو اللجان المنبثقة عنه.
 .20على المجلس القيام بما يلي:
 .1ضمان وجود هيئة رقابة شرعية مالءمة ونظام للضوابط الشرعية يتضمن نظام للرقابة الشرعية الداخلية وذلك
ً
ً
مستقال على كل وحده من وحدات البنك.
فعاال
اشرافا
من خالل التأكد من ان هنالك
شرعيا ً
ً
ً
 .2التحقق من أن جميع األنشطة المصرفية تتم وفقا ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية والفتاوى والقرارات
الشرعية الصادرة عن الهيئة.
 .3ضمان تزويد الهيئة بالمعلومات الضرورية والكافية وفي الوقت المناسب بهدف مساعدتها في ممارسة مهامها
المتمثلة في التأكد من مدى التزام البنك بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية وتكوين رأي مستقل بالخصوص.
 .4ضمان الحصول على رأي الهيئة على جميع العقود والمعامالت واالتفاقيات والمنتجات والخدمات وسياسات
االستثمار وتوزيع األرباح وتحميل الخسائر وتجنيب اإليرادات على حسابات االستثمار وآلية التصرف في الدخل
غير المطابق للشريعة.
 .5اعتماد السياسة التي تنظم العالقة بين البنك/المساهمين وأصحاب حسابات االستثمار ،على أن يتم مراجعتها
من قبل الهيئة وااللتزام بنشر هذه السياسة على موقع البنك االلكتروني .
 .6اعتماد دليل السياسات واإلجراءات الخاصة بااللتزام بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية على أن يحتوي على األقل
ما يلي:
 .1آلية عرض المواضيع على الهيئة للحصول على الفتاوى و/أو قرارات الهيئة حولها.
 .2دليل/إجراءات عمل الهيئة.
 .3آلية ضمان االلتزام بالفتاوى أو القرارات الصادرة عن الهيئة.
 .4آلية لتسهيل اتصال وحدات البنك المختلفة وعمالء البنك مع الهيئة.
 .7ضمان وجود آلية لتزويد متعاملي البنك -عند طلبهم -بشرح ألي فتوى صادرة عن الهيئة.
 .8االلتزام بنشر الفتاوى والقرارات الصادرة عن الهيئة على موقع البنك االلكتروني ،وفي حال تم طرح منتج أو
خدمة أو اعتماد معالجة أو آلية تتعلق بالمنتج أو الخدمة وصدرت بشأنها فتاوى وقرارات ،فيتم نشرها خالل
فترة ال تزيد عن ستة أشهر من تاريخ الطرح/االعتماد.
 .9ضمان االلتزام بمعايير الضبط الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية.
 .21على رئيس المجلس أن يطلع بما يلي كحد أدنى:
 .1الحرص على إقامة عالقة بناءة بين المجلس واإلدارة التنفيذية للبنك.
 .2الحرص على إقامة عالقة بناءة بين المجلس والهيئة وبين الهيئة واإلدارة التنفيذية للبنك.
 .3التشجيع على النقد ّ
البناء حول القضايا التي يتم بحثها بشكل عام وتلك التي يوجد حولها تباين في وجهات النظر
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بين األعضاء ،ويشجع على النقاشات والتصويت على تلك القضايا.
 .4التأكد من استالم جميع أعضاء المجلس لمحاضر االجتماعات السابقة وتوقيعها ،واستالمهم جدول أعمال أي
اجتماع قبل انعقاده بمدة كافية ،على أن يتضمن الجدول معلومات مكتوبة كافية عن المواضيع التي سيتم
مناقشتها في االجتماع ويكون التسليم بواسطة أمين سر المجلس.
 .5التأكد من وجود ميثاق ينظم ويحدد عمل المجلس.
 .6مناقشة القضايا االستراتيجية والهامة في اجتماعات المجلس بشكل مستفيض.
 .7تزويد كل عضو من أعضاء المجلس عند انتخابه بنصوص القوانين ذات العالقة بعمل البنوك وتعليمات البنك
المركزي ذات العالقة بعمل المجلس بما فيها هذه التعليمات ،وبكتيب يوضح حقوق العضو ومسؤولياته
وواجباته ,ومهام وواجبات أمين سر المجلس.
كاف عن أعمال البنك عند التعيين أو عند الطلب.
 .8تزويد كل عضو بملخص ٍ
 .9التداول مع أي عضو جديد بمساعدة المستشار القانوني للبنك حول مهام ومسؤوليات المجلس وخاصة ما
يتعلق بالمتطلبات القانونية والتنظيمية لتوضيح المهام والصالحيات واألمور األخرى الخاصة بالعضوية ومنها
فترة العضوية ،ومواعيد االجتماعات ،ومهام اللجان ،وقيمة المكافآت ،وإمكانية الحصول على المشورة الفنية
المتخصصة المستقلة عند الضرورة.
 .10تلبية احتياجات أعضاء المجلس فيما يتعلق بتطوير خبراتهم وتعلمهم المستمر ،وأن يتيح للعضو الجديد حضور
برنامج توجيه ( ،)Orientation Programبحيث يراعي الخلفية المصرفية للعضو ،على أن يحتوى هذا البرنامج
وكحد أدنى المواضيع التالية:
 .1البنية التنظيمية للبنك ،والحاكمية المؤسسية ،وميثاق قواعد السلوك المهني.
 .2األهداف المؤسسية وخطة البنك االستراتيجية وسياساته المعتمدة.
 .3األوضاع المالية للبنك.
 .4هيكل مخاطر البنك وإطار إدارة المخاطر لديه.
 .5الضوابط الشرعية.
 .6على كل عضو من أعضاء المجلس االطالع بما يلي كحد أدنى:
 .1اإللمام بالتشريعات والمبادئ المتعلقة بالعمل المصرفي االسالمي والبيئة التشغيلية للبنك ومواكبة
التطورات التي تحصل فيه وكذلك المستجدات الخارجية التي لها عالقة بأعماله بما في ذلك متطلبات التعيين
في وظائف اإلدارة التنفيذية العليا في البنك.
 .2حضور اجتماعات المجلس ،واجتماعات لجانه حسب المقتضى واجتماعات الهيئة العامة.
 .3عدم اإلفصاح عن المعلومات السرية الخاصة بالبنك أو استخدامها لمصلحته الخاصة أو لمصلحة غيره.
 .4تغليب مصلحة البنك في كل المعامالت التي تتم مع أي شركة أخرى له مصلحة شخصية فيها ,وعدم أخذ
فرص العمل التجاري الخاصة بالبنك لمصلحته الخاصة ،وأن يتجنب تعارض المصالح واإلفصاح للمجلس
بشكل تفصيلي عن أي تعارض في المصالح في حالة وجوده مع االلتزام بعدم الحضور أو المشاركة بالقرار
يدون هذا اإلفصاح في محضر اجتماع المجلس.
المتخذ باالجتماع الذي يتم فيه تداول مثل هذا الموضوع ،وأن َ
 .5تخصيص الوقت الكافي لالطالع بمهامه كعضو مجلس إدارة.
هذا وعلى لجنة الترشيح والمكافآت إيجاد منهجية واضحة للتحقق من ذلك بما فيها (على سبيل المثال)
مدى تعدد إرتباط العضو بعضويات مجالس إدارة أخرى /هيئات /منتديات ..إلخ.
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المادة ( :)6حدود المسؤولية والمساءلة.
 .1على المجلس اعتماد حدود واضحة للمسؤولية والمساءلة وااللتزام واإللزام بها في جميع المستويات اإلدارية في
البنك.
 .2على المجلس أن يتأكد من أن الهيكل التنظيمي يعكس بوضوح خطوط المسؤولية والسلطة ,على أن يشمل على
األقل المستويات الرقابية التالية:
 .1المجلس ولجانه.
 .2هيئة الرقابة الشرعية.
 .3إدارات منفصلة للمخاطر واالمتثال والتدقيق الداخلي والتدقيق الشرعي الداخلي ال تمارس أعمال تنفيذية يومية.
 .4وحدات/موظفين غير مشاركين في العمليات اليومية ألنشطة البنك (مثل موظفي مراجعة االئتمان و Middle
.)Office
 .3على المجلس التأكد من أن اإلدارة التنفيذية العليا تقوم بمسؤولياتها المتعلقة بإدارة العمليات اليومية للبنك وأنها
تفوض الصالحيات للموظفين ،وأنها تنشئ بنية إدارية فعالة من
تساهم في تطبيق الحاكمية المؤسسية فيه ،وأنها ّ
شأنها تعزيز المساءلة ،وأنها تنفذ المهام في المجاالت واألنشطة المختلفة لألعمال بشكل يتفق مع السياسات
واإلجراءات التي اعتمدها المجلس والقرارات والفتاوى الصادرة عن الهيئة.
 .4على المجلس اعتماد ضوابط رقابية وشرعية مناسبة تمكنه من مساءلة اإلدارة التنفيذية العليا.
 .5على الرغم مما ورد في قانون الشركات ،ال يجوز الجمع بين منصبي رئيس المجلس والمدير العام ويجب أن ال يكون
ً
مرتبطا مع المدير العام بصلة قرابة دون الدرجة
رئيس المجلس أو أي من أعضاء المجلس أو المساهمين الرئيسيين
الرابعة.
ً
إضافة إلى ما هو وارد في التشريعات أن يعمل على ما يلي:
 .6على المدير العام
 .1تطوير التوجه االستراتيجي للبنك.
 .2تنفيذ استراتيجيات وسياسات البنك.
 .3تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة.
 .4تنفيذ القرارات والفتاوى الصادرة عن الهيئة وااللتزام بها.
 .5توفير اإلرشادات لتنفيذ خطط العمل قصيرة وطويلة األجل.
 .6توصيل رؤية ورسالة واستراتيجية البنك إلى الموظفين.
 .7إعالم المجلس بجميع الجوانب الهامة لعمليات البنك.
 .8إدارة العمليات اليومية للبنك.

المادة ( :)7اللجان المنبثقة عن المجلس
على مجلس اإلدارة تشكيل لجان من بين أعضائه ،يحدد أهدافها ويفوضها بصالحيات من قبله ،وذلك وفق ميثاق يوضح
ذلك ،وعلى هذه اللجان أن تقوم برفع تقارير دورية الى المجلس كما وأن وجود هذه اللجان ال يعفي المجلس ككل من
تحمل مسؤولياته ,ويشكل المجلس اللجان التالية كحد أدنى:
 .1لجنة الحاكمية المؤسسية واإلمتثال:
 .1تتألف اللجنة من ثالثة أعضاء على األقل بحيث يكون غالبية أعضاء اللجنة من األعضاء المستقلين وعلى أن تضم

162

رئيس المجلس وتتولى هذه اللجنة التوجيه واإلشراف على إعداد دليل الحاكمية المؤسسية وتحديثه ومراقبة تطبيقه.
 .2تتوفر لدى اللجنة من خالل رئيسها صالحية الحصول على أي معلومات من اإلدارة التنفيذية باإلضافة إلى حقها
كتابيا في ميثاق
في إستدعاء أي موظف تنفيذي أو عضو مجلس إدارة لحضور إجتماعاتها ،وعلى أن ينص على ذلك
ً
اللجنة ( )Charterوالذي يتضمن مهام ومسؤوليات اللجنة.
 .3تتولى اللجنة المهام التالية :
 تنظيم العالقة بين البنك والمساهمين والتأكد من إصدار التقارير اإلفصاحية الالزمة. إصدار تقارير دورية لمجلس اإلدارة عن مدى التزام البنك لممارسات الحاكمية المؤسسية. العمل والتنسيق مع لجان المجلس األخرى لرفع سوية الحاكمية المؤسسية وضمان شفافية عمل اللجان أمامالمجلس.
 تعزيز مفاهيم الشفافية واإلفصاح. اإلشراف على ممارسات الحاكمية المؤسسية في البنك وضمان وجود جميع المرتكزات األساسية للحاكميةالمؤسسية.
 تتولى اللجنة مسؤولية التأكد من االمتثال وفقا للسياسات واإلجراءات ومتطلبات البنك المركزي األردني والجهاتالتشريعية األخرى بما فيها متطلبات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
 اإلشراف على إعداد سياسة االمتثال والخطة السنوية وتحديثها وزيادة الوعي بقضايا االمتثال داخل البنك. مراجعة سياسات واستراتيجيات االمتثال ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب لدى البنك واعتمادها منالمجلس ،وتقع على إدارة البنك التنفيذية مسؤولية تنفيذ هذه االستراتيجيات باإلضافة إلى تطوير سياسات
وإجراءات إدارة مختلف أنواع مخاطر عدم االمتثال.
 مواكبة التطورات السريعة والتعقيدات المتزايدة التي تطرأ على إدارة االمتثال داخل البنك ورفع تقارير دورية إلىالمجلس حول تلك التطورات.
 تقييم درجة الفعالية التي يدير بها البنك (مخاطر عدم االمتثال) واصدار تقارير دورية لمجلس اإلدارة عن مدى امتثالالبنك أمام الجهات الرقابية.
 التأكد من ضمان وجود نظام رقابي داخلي فعال لتطبيق سياسات االمتثال ،والتحقق من حسن أدائه. .2لجنة التدقيق:
 .1مع مراعاة ما ورد في قانون البنوك ،يجب أن يكون غالبية أعضاء اللجنة بما فيهم رئيس اللجنة من األعضاء
المستقلين وأن ال يكون رئيس اللجنة هو رئيس المجلس أو رئيس ألي لجنة أخرى منبثقة عن المجلس.
 .2يجب أن يكون جميع أعضاء اللجنة حاصلين على مؤهالت علمية ويتمتعون بخبرة عملية مناسبة في مجاالت
المحاسبة أو المالية أو أي من التخصصات أو المجاالت المشابهة ذات العالقة بأعمال البنك وفي حال عدم وجود
خبرة مناسبة بأعمال البنوك االسالمية العمل على اخضاعهم لبرامج تدريبية مناسبة في مجال معايير المحاسبة
والتدقيق والضوابط والمعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية االسالمية
والمعايير الصادرة عن مجلس الخدمات المالية االسالمية.
 .3مع مراعاة ما ورد في قانون البنوك بخصوص مهام وصالحيات اللجنة ,فإن عليها القيام بمراجعة األمور التالية:
 .1نطاق ونتائج ومدى كفاية التدقيق الداخلي والخارجي للبنك.
 .2القضايا المحاسبية ذات األثر الجوهري على البيانات المالية للبنك.
 .3أنظمة الضبط والرقابة الداخلية في البنك.
 .4تقوم اللجنة بتقديم التوصيات للمجلس بخصوص تعيين المدقق الخارجي وإنهاء عمله وأتعابه وأي شروط تتعلق
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بالتعاقد معه ،باإلضافة إلى تقييم استقالليته ,آخذة باالعتبار أي أعمال أخرى كلف بها خارج نطاق التدقيق.
 .5يجب أن تتوفر لدى اللجنة صالحية الحصول على أي معلومات من اإلدارة التنفيذية ولها الحق في استدعاء أي إداري
ً
منصوصا على ذلك في ميثاقها.
لحضور أي من اجتماعاتها على أن يكون
 .6تقوم اللجنة باالجتماع مع المدقق الخارجي والمدقق الداخلي ومسؤول االمتثال مرة واحدة على األقل في السنة
بدون حضور أي من أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا.
 .7تقوم اللجنة بمراجعة ومراقبة اإلجراءات التي تمكن الموظف من اإلبالغ بشكل سري عن أي خطأ في التقارير المالية
أو أية مخالفات شرعية أو أية أمور أخرى ،وتضمن اللجنة وجود الترتيبات الالزمة للتحقيق المستقل والتأكد من متابعة
نتائج التحقيق ومعالجتها بموضوعية.
 .8تقوم اللجنة بالتأكد من قدرة المدقق الخارجي على مراجعة مدى التزام البنك بالضوابط الشرعية وضمن الشروط
المنصوص عليها في رسالة االرتباط الموقعة معه والتأكد من قيامه بذلك.
 .9ال يجوز دمج أعمال أي لجنة أخرى مع أعمال هذه اللجنة.
 .3لجنة الترشيح والمكافآت:
 .1تتشكل هذه اللجنة على األقل من ثالثة أعضاء بحيث يكون غالبية أعضاء اللجنة بمن فيهم رئيس اللجنة من األعضاء
المستقلين.
 .2تتولى هذه اللجنة المهام التالية:
 .1تحديد األشخاص المؤهلين لالنضمام إلى عضوية المجلس مع األخذ باالعتبار قدرات ومؤهالت األشخاص
المرشحين ,كما يؤخذ بعين االعتبار في حالة إعادة ترشيح العضو عدد مرات حضوره وفاعلية مشاركته في
اجتماعات المجلس.
 .2تحديد األشخاص المؤهلين لالنضمام الى عضوية الهيئة مع األخذ باالعتبار قدرات ومؤهالت األشخاص
ً
ً
قادرا على االجتهاد
متمكنا من فهم كالم المجتهدين
المرشحين ،ومراعاة أن يكون عضو الهيئة ذا ملكه فقهية
والتخريج الفقهي أو االستنباط في القضايا المستجدة ،و ان يتصف بالفطنة واليقظة والعلم بأحوال الناس
وأعرافهم والتنبه لحيلهم في التزوير وقلب الكالم وتصوير الباطل بصور الحق وأن يعرف أعراف البلد وعاداته
ليعرف قصد المستفتي ،كما يؤخذ بعين االعتبار في حالة اعادة ترشيح العضو عدد مرات حضوره وفاعلية
مشاركته في اجتماعات الهيئة.
 .3ترشح إلى المجلس األشخاص المؤهلين لالنضمام إلى اإلدارة التنفيذية العليا.
 .4التأكد من حضور أعضاء المجلس وأعضاء الهيئة ورشات عمل أو ندوات في المواضيع المصرفية وباألخص إدارة
المخاطر والحاكمية المؤسسية وآخر تطورات العمل المصرفي اإلسالمي.
 .5تحديد فيما إذا كان العضو يحقق صفة العضو المستقل آخذة بعين االعتبار الحد األدنى للشروط الواردة في هذا
الدليل ،ومراجعة ذلك بشكل سنوي.
 .6إتباع أسس محددة ومعتمدة في تقييم أداء المجلس والهيئة والمدير العام ،بحيث يكون معيار تقييم األداء
ً
موضوعيا.
 .7توفير معلومات وملخصات حول خلفية بعض المواضيع الهامة عن البنك ألعضاء المجلس وأعضاء الهيئة عند
الطلب ،والتأكد من اطالعهم المستمر حول أحدث المواضيع ذات العالقة بالعمل المصرفي اإلسالمي.
 .8التأكد من وجود سياسة منح مكافآت إلداريي البنك ومراجعتها بصورة دورية وتطبيق هذه السياسة كما توصي
اللجنة بتحديد رواتب المدير العام وباقي اإلدارة التنفيذية العليا ومكافآتهم وامتيازاتهم األخرى.
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 .4لجنة إدارة المخاطر:
ً
ً
 .1تشكل هذه اللجنة من بين ثالثة أعضاء على األقل من المجلس على أن يكون من بينهم عضوا مستقال ،ويجوز أن
يشارك في عضويتها أعضاء من اإلدارة التنفيذية العليا.
 .2تتولى اللجنة المهام التالية:
 .1مراجعة إطار إدارة المخاطر في البنك.
 .2مراجعة استراتيجية إدارة المخاطر لدى البنك قبل اعتمادها من المجلس.
 .3مواكبة التطورات التي تؤثر على إدارة المخاطر بالبنك ،ورفع تقارير دورية عنها إلى المجلس.
 .4التحقق من عدم وجود تفاوت بين المخاطر الفعلية التي يأخذها البنك ومستوى المخاطر المقبولة التي وافق
عليها المجلس.
 .5تهيئة الظروف المناسبة التي تضمن التعرف على المخاطر ذات األثر الجوهري ،وأي أنشطة يقوم بها البنك
يمكن أن تعرضه لمخاطر أكبر من مستوى المخاطر المقبولة ,ورفع تقارير بذلك إلى المجلس ومتابعة معالجتها.
رئيسا
رئيسا ألكثر من لجنة من اللجان المذكورة أعاله كما يحظر عليه أن يكون
يحظر على أي عضو في المجلس أن يكون
ً
ً
ألكثر من لجنتين من كافة اللجان المنبثقة عن المجلس.
 .٥اللجنة التنفيذية والتسهيالت:
 .1يقوم مجلس اإلدارة بتشكيل اللجنة التنفيذية والتسهيالت لتكون مسؤولة عن إتخاذ القرارات في مجاالت عمل
ً
ووفقا لما يلي:
البنك المختلفة وحسب الصالحيات التي يحددها مجلس اإلدارة
ً
عضوا في لجنة
 .1أن ال يقل عدد أعضاء اللجنة عن خمسة أعضاء ويجوز أن يكون أحد أعضائها مستقل على أن ال يكون
ً
التدقيق ،كما يمكن أن يشارك أعضاء من اإلدارة التنفيذية العليا في إجتماعاتها لعرض توصياتهم.
 .2يجب أن تجتمع اللجنة  6إجتماعات في العام؛ ويمكن زيادة عدد االجتماعات حسبما يرتئيه رئيس اللجنة و/أو أحد
أعضائها لضمان األداء الفعال للجنة والبنك ككل.
 .3إتخاذ القرار المناسب بخصوص التسهيالت التي تم التوصية بالموافقة عليها من قبل لجنة االئتمان واإلستثمار.
 .4تحديد حدود عليا للصالحيات المناطة بهذه اللجنة والمتعلقة بمنح أو تعديل أو تجديد أو هيكلة التسهيالت وبحيث
يكون هناك صالحيات واضحة للمجلس بالخصوص.
 .5أن يكون النصاب القانوني إلجتماعات اللجنة بحضور أربعة أعضاء على األقل وتتخذ قراراتها بأغلبية عدد أعضائها
بغض النظر عن عدد الحاضرين منهم.
 .6أن ترفع إلى المجلس بشكل دوري تفاصيل التسهيالت التي تم الموافقة عليها من قبلها.
شخصيا ،وفي حال تعذر الحضور الشخصي
 .7أن يقوم أعضاء اللجنة بحضور إجتماعاتها والتصويت على قراراتها
ً
فيمكن للعضو إبداء وجهة نظره من خالل الفيديو أو الهاتف وله الحق في التصويت والتوقيع على محضر اإلجتماع
على أن يتم توثيق ذلك حسب األصول.
 .8للمجلس تفويض بعض أو جميع صالحيات هذه اللجنة في تعديل شروط أو هيكلة التسهيالت للجنة االئتمان
واإلستثمار مع ضرورة إطالع الجنة التنفيذية والتسهيالت على ما تم إتخاذه من قرارات ضمن هذه الصالحيات.
 .9تتوفر لدى اللجنة من خالل رئيسها صالحية الحصول على أي معلومات من اإلدارة التنفيذية باإلضافة إلى حقها
كتابيا في ميثاق
في إستدعاء أي موظف تنفيذي أو عضو مجلس إدارة لحضور اجتماعاتها ،وعلى أن ينص على ذلك
ً
اللجنة ( )Charterوالذي يتضمن مهام ومسؤوليات اللجنة.
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 .2تتولى اللجنة المهام والمسؤوليات والصالحيات التالية:
 .1إتخاذ القرارات في طلبات منح ،تجديد وزيادة اإلئتمان للتسهيالت التي تزيد عن صالحية لجنة االئتمان واإلستثمار
والبت في هذه التسهيالت حسب الصالحيات المخولة لها من مجلس اإلدارة.
 .2إتخاذ القرارات في طلبات تعديل شروط االئتمان ،التجاوزات ،تمديد االئتمان وتأجيل المستندات للتسهيالت التي
تزيد عن صالحية لجنة االئتمان واإلستثمار والبت في هذه الطلبات حسب الصالحيات المخولة لها من مجلس
اإلدارة.
 .3إتخاذ القرارات في طلبات عكس األرباح والعموالت المستحقة للتسهيالت التي تزيد عن صالحية لجنة االئتمان
واإلستثمار والبت في هذه الطلبات حسب الصالحيات المخولة لها من مجلس اإلدارة.
 .4إتخاذ القرارات في طلبات منح أدوات تمويل ذات طبيعة خاصة للتسهيالت التي تزيد سقوفها عن صالحية لجنة
االئتمان واإلستثمار والبت في هذه الطلبات حسب الصالحيات المخولة لها من مجلس اإلدارة.
ً
كليا أو جزئيا) للتسهيالت التي تقع ضمن صالحيات
 .5إتخاذ القرارات في طلبات (هيكلة  /جدولة  /إعدام الدين
اللجنة.
 .6مراجعة التقارير الرقابية الدورية المتعلقة بالتسهيالت الممنوحة وحسب إجراءات العمل المعتمدة.
 .7إتخاذ القرارات في طلبات منح ،تجديد وتعديل السقوف الممنوحة للبنوك حسب الصالحيات المخولة لها من
قبل مجلس اإلدارة.
 .8إتخاذ القرارات في طلبات التجاوز المؤقت لسقوف المؤسسات المالية في السوق النقدي والقطع األجنبي
والسقوف التجارية على مستوى السقف االفرادي وللمبالغ التي تزيد عن صالحيات لجنة االئتمان واإلستثمار.
 .9التوصية لمجلس اإلدارة بالموافقة على السياسات المتعلقة بالتسهيالت االئتمانية.
 .10إتخاذ القرارات في طلبات تجاوزات سقوف اإلستثمار للتجاوزات التي تزيد عن صالحيات لجنة االئتمان واإلستثمار.
 .11إتخاذ القرارات في طلبات اإلستثمار في أدوات اإلستثمار.
 .12إتخاذ القرارات في طلبات اإلستثمار في أسهم الطرح األولي “ ”IPOأو األسهم غير المدرجة.
 .13إتخاذ القرارات في طلبات اإلستثمار في شركات جديدة و لجميع المبالغ.
 .14إتخاذ القرارات في طلبات تجاوز الحدود المعتمدة للخزينة وللمبالغ التي تزيد عن صالحيات لجنة االئتمان
واإلستثمار.
 .15التوصية لمجلس اإلدارة بالموافقة على السياسات المتعلقة بالخزينة واالستثمار.
 .16إعتماد الخطة االستراتيجية للبنك قبل المصادقة عليها من مجلس اإلدارة و المتابعة المستمرة لإلنجاز الفعلي.
 .17إتخاذ القرارات االئتمانية واإلستثمارية في الطلبات التي تقع خارج السياسة االئتمانية المعتمدة في البنك
على أن يتم إعالم المجلس بملخص بهذه القرارات بشكل ربع سنوي ضمن التقرير المرسل إلى مجلس اإلدارة
بتفاصيل القرارات التي تم الموافقة عليها من اللجنة.
 .18إتخاذ القرارات المتعلقة باعتماد الموازنة التقديرية السنوية للبنك قبل المصادقة عليها من مجلس اإلدارة و
المتابعة المستمرة لإلنجاز الفعلي.
 .19الموافقة على المطالبات المالية ضمن الصالحيات المحددة في دليل الصالحيات المالية.
 .20إعتماد كافة السياسات المطلوبة والتي تحكم أعمال البنك بإستثناء السياسات المتعلقة بالموارد البشرية
والسياسات المتعلقة باإلمتثال والتوصية لمجلس اإلدارة للموافقة عليها.
 .21إعتماد كافة الصالحيات المالية ،االئتمانية ،واالدارية باإلضافة إلى الصالحيات المتعلقة بعمليات اإلستثمار
والتوصية لمجلس اإلدارة للموافقة عليها.
بناء على تكليف من مجلس إدارة البنك بما ال يتعارض مع تعليمات البنك المركزي.
 .22القيام بأي مهام إضافية ً
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 .٦لجنة حاكمية تكنولوجيا المعلومات
 .1تضم اللجنه ثالثه اعضاء على االقل يتم اختيارهم من ذوي الخبرة و المعرفة االستراتيجية في مجال تكنولوجيا
المعلومات.
 .2تجتمع اللجنة على أساس ربع سنوي على األقل ،و تحتفظ بتوثيق الجتماعاتها.
 .3تتولى اللجنة المهام التالية:
 .1اعتماد األهداف االستراتیجیة لتكنولوجیا المعلومات والهیاكل التنظیمیة المناسبة بما في ذلك اللجان التوجیهیة
على مستوى اإلدارة التنفیذیة العلیا وعلى وجه الخصوص (اللجنة التوجیهیة لتكنولوجیا المعلومات) وبما
یضمن تحقیق وتلبیة األهداف االستراتیجیة للبنك و تحقیق أفضل قیمة مضافة من مشاریع واستثمارات موارد
تكنولوجیا المعلومات ،واستخدام األدوات والمعاییر الالزمة لمراقبة والتأكد من مدى تحقق ذلك ،مثل استخدام
نظام بطاقات األداء المتوازن لتكنولوجیا المعلومات ( ) IT Balanced Scorecardsو احتساب معدل العائد على
االستثمار ( ،)ROI) (Return On Investmentوقیاس أثر المساهمة في زیادة الكفاءة المالیة والتشغیلیة.
 .2اعتماد اإلطار العام إلدارة وضبط ومراقبة موارد ومشاریع تكنولوجیا المعلومات یحاكي أفضل الممارسات
الدولیة المقبولة بهذا الخصوص وعلى وجه التحدید (Control Objectives for Information and related
 ،)Technology-COBITیتوافق ویلبي تحقیق أهداف ومتطلبات تعلیماتنا من خالل تحقیق األهداف المؤسسیة
بشكل مستدام ،وتحقیق مصفوفة أهداف المعلومات والتكنولوجیا المصاحبة لها ،ویغطي عملیات حاكمیة
تكنولوجیا المعلومات.
 .3اعتماد مصفوفة األهداف المؤسسیة و أهداف المعلومات والتكنولوجیا المصاحبة لها واعتبار معطیاتها حد
أدنى ،وتوصیف األهداف الفرعیة الالزمة لتحقیقها.
 .4اعتماد مصفوفة للمسؤولیات ( )RACI Chartتجاه العملیات الرئیسیة لحاكمیة تكنولوجیا المعلومات
والعملیات الفرعیة المنبثقة عنها من حیث :الجهة أو الجهات أو الشخص أو األطراف المسؤولة بشكل أولي
( ،)Responsibleوتلك المسؤولة بشكل نهائي ( ،)Accountableوتلك المستشارة ( ،)Consultedوتلك التي یتم
إطالعها( )Informedتجاه كافة العملیات مسترشدین بمعیار ( )Enabling Processes COBIT5بهذا الخصوص.
 .5التأكد من وجود إطار عام إلدارة مخاطر تكنولوجیا المعلومات یتوافق ویتكامل مع اإلطار العام الكلي إلدارة
المخاطر في البنك وبحیث یأخذ بعین االعتبار ویلبي كافة عملیات حاكمیة تكنولوجیا المعلومات.
 .6اعتماد موازنة موارد ومشاریع تكنولوجیا المعلومات بما یتوافق واألهداف االستراتیجیة للبنك.
 .7االشراف العام واالطالع على سیر عملیات وموارد ومشاریع تكنولوجیا المعلومات للتأكد من كفایتها و مساهمتها
الفاعلة في تحقیق متطلبات وأعمال البنك.
 .8اإلطالع على تقاریر التدقیق لتكنولوجیا المعلومات واتخاذ ما یلزم من إجراءات لمعالجة اإلنحرافات.
 .9التوصیة للمجلس باتخاذ اإلجراءات الالزمة لتصحیح أیة إنحرافات

المادة ( :)8هيئة الرقابة الشرعية
 مع مراعاة ما ورد في المادة ( )58من قانون البنوك رقم( )28لسنة  2000وتعديالته على البنك االلتزام بما يلي:بناء على توصية مجلس اإلدارة وبتنسيب من لجنة الترشيح والمكافآت لمدة أربع سنوات
 .1يعين البنك أعضاء الهيئة ً
قابلة للتجديد.
 .2يتم توقيع رسالة ارتباط بين البنك والهيئة يتم فيها تحديد نطاق عمل الهيئة وواجباتها وأتعابها.
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 .3اجتماعات الهيئة:
 .1يجب أن تجتمع الهيئة بشكل دوري للقيام بالمراجعات الدورية ومتابعة االلتزام الشرعي لعمليات البنك وعلى أن
ال تقل اجتماعاتها عن ستة اجتماعات في السنة ،كما يجب أن تجتمع مع مجلس اإلدارة ولجنة التدقيق والمدقق
الخارجي على األقل مرتين في السنة (كل ستة أشهر) لمناقشة المسائل ذات االهتمام المشترك.
ً
ً
شخصيا ,وفي حال تعذر الحضور الشخصي فيمكن لعضو
حضورا
 .2على أعضاء الهيئة حضور اجتماعات الهيئة
الهيئة إبداء وجهة نظره من خالل الفيديو أو الهاتف بعد موافقة رئيس الهيئة ،وله الحق في التصويت والتوقيع
على محضر االجتماع ،ويفقد العضو هذا الحق في اي من الحاالت التالية:
 .1اذا تغيب العضو عن الحضور الشخصي دون عذر مقبول.
 .2اذا كانت نسبة الحضور الشخصي للعضو تقل عن  %50من اجتماعات الهيئة.
 .3يتوجب تدوين محاضر اجتماعات الهيئة بصورة دقيقة وكاملة وتدوين أي تحفظات أثيرت من قبل أي عضو ،وأن
يحتفظ البنك بجميع هذه المحاضر بشكل مناسب.
كاف تقديم معلومات وافية ودقيقة ألعضاء الهيئة،
بوقت
 .4على اإلدارة التنفيذية العليا وقبل اجتماع الهيئة
ٍ
ٍ
وعلى رئيس الهيئة التحقق من ذلك.
 .4على الهيئة إعداد دليل إجراءات يشمل نظام عمل الهيئة ،واختصاصاتها ،ومسؤولياتها ،وتنظيم عالقتها مع
المجلس واإلدارة التنفيذية ،وآلية إعداد تقاريرها التي ترفع إلى اإلدارة والمجلس والمساهمين ،ومنهجيتها في
الرقابة الشرعية ،وآلية عقد اجتماعاتها.
 .5يجب على الهيئة مراعاة البيئة الشرعية  -اخذة باالعتبار احكام المادة /53أ من قانون البنوك رقم  28لسنة 2000
وتعديالته -والتشريعية في المملكة.
 .6تطبق مدونة قواعد السلوك المعمول فيها بالبنك على أعضاء الهيئة.
 .7لضمان استقاللية عضو الهيئة يشترط توفر المتطلبات التالية كحد أدنى:
ً
حاصال على أي تمويل له أو ألي من أفراد عائلته حتى الدرجة الثانية من البنك أو أي من الشركات
 .1أن ال يكون
التابعة للبنك.
 .2أن ال يكون قد عمل كموظف في البنك أو في أي من الشركات التابعة له خالل السنتين الماضيتين من تاريخ
التعيين.
عضوا في هيئة رقابة شرعية لدى أي بنك إسالمي آخر مرخص في المملكة وأن ال يكون عضواً
ً
 .3أن ال يكون
في هيئات رقابية شرعية ألكثر من أربع مؤسسات مالية ال تقبل الودائع عاملة في المملكة ،مع مراعاة عدم
تضارب المصالح.
ً
 .4أن ال يكون عضوا في مجلس إدارة البنك أو مالكا لشركة يتعامل معها البنك باستثناء التعامالت التي تنشأ
بسبب الخدمات و/أو األعمال المعتادة التي يقدمها البنك لمتعامليه وعلى أن تحكمها ذات الشروط التي
تخضع لها التعامالت المماثلة مع أي طرف آخر ودون أي شروط تفضيلية.
 .5أن ال تربطه بأي من أعضاء مجلس إدارة البنك أو بأي شخص من االدارة التنفيذية العليا في البنك قرابة حتى
الدرجة الثانية ،وأن ال يتقاضى من البنك أي راتب أو مبلغ مالي أو مكافآت أو مزايا أو هدايا باستثناء ما يتقاضاه
لقاء عضويته في الهيئة أو ما يتقاضاه مقابل أي أعمال اضافية يكلف بها وال تؤثر على استقالليته.
ً
ً
ً
مساهما في إحدى الشركات التابعة
ممثال لمساهم رئيسي في البنك ،أو
مساهما في البنك أو
 .6أن ال يكون
ً
للبنك ,أو مساهما في المجموعة المالكة للبنك.
 .8يجب أن يسعى عضو الهيئة لتحقيق ما يلي-:
 .1المحافظة على العدل واإلنصاف بين أصحاب المصالح.
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 .2التصرف بطريقة تسمح له بالحفاظ على أمانته ونزاهته.
 .3أن يأخذ في اإلعتبار عند إتخاذ القرار الجوانب القانونية والتشريعية إضافة إلى الجوانب الفنية لاللتزام الشرعي.
 .4تقدير اختالف اآلراء بين مختلف المذاهب الفقهية وتباينات الخبرة بين زمالئه في الهيئة.
 .9تتولى الهيئة اعمال الفتوى والرقابة الشرعية وعلى النحو التالي:
 .1مراقبة اعمال البنك وانشطته من حيث توافقها وعدم مخالفتها ألحكام الشريعة االسالمية ومتابعة ومراجعة
العمليات للتحقق من خلوها من اي محظورات شرعية .
 .2ابداء الراي واعتماد جميع العقود والمعامالت واالتفاقيات والمنتجات والخدمات وسياسات االستثمار
والسياسة التي تنظم العالقة ما بين المساهمين واصحاب حسابات االستثمار بما فيها توزيع االرباح وتحميل
الخسائر وتجنيب االيرادات على حسابات االستثمار والية التصرف في الدخل غير المطابق للشريعة.
 .3الموافقة على تحميل اي خسائر تنتج عن عمليات البنك فيما يخص اصحاب حسابات االستثمار.
 .4تكوين وابداء الراي بمدى التزام البنك بأحكام ومبادئ الشريعة االسالمية وبحيث تقوم الهيئة بما يلي :
 .1مراجعة واعتماد تقرير التدقيق الشرعي الداخلي السنوي ورفعه للجنة التدقيق.
 .2اصدار تقرير نصف سنوي /سنوي حول االلتزام الشرعي بحيث يتضمن مدى فعالية الضوابط الشرعية
الداخلية واي مواطن ضعف في انظمة الضوابط الشرعية والرقابة الشرعية الداخلية ذات االثر الجوهري وعلى
ان يتم رفع التقرير نصف السنوي لمجلس االدارة والتقرير السنوي للهيئة العامة للمساهمين ونسخة من
كل منهما للبنك المركزي.
 .5مراجعة السياسات واالرشادات المتعلقة بأحكام الشريعة االسالمية والموافقة عليها .
 .6تقديم المشورة لألطراف التي تقدم خدمات للبنك مثل المدققين والقانونيين والمستشارين .
 .7التأكد من كفاية وفعالية نظام الرقابة الشرعية الداخلية في البنك .
 .8التأكد من كفاية وفعالية ادارة التدقيق الشرعي الداخلي وذلك من خالل مراجعة تقارير ادارة التدقيق الشرعي
الداخلي ورد االدارة عليها وتقديم التوجيهات إلدارة التدقيق الشرعي الداخلي .
 .9التنسيق مع (لجنة الحاكمية المؤسسية واإلمتثال) ولجنة التدقيق للتأكد من التزام البنك بأحكام ومبادئ
الشريعة اإلسالمية.
 .10إقتراح برامج التدريب الشرعي الالزم لموظفي البنك.
 .11االطالع على كافة التقارير التي تتضمن مراجعة االلتزام بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية بما فيها تقارير
البنك المركزي والمدقق الخارجي وردود اإلدارة عليها.
 .12حضور اجتماعات الهيئة العامة للمساهمين و قراءة تقرير هيئة الرقابة الشرعية من قبل رئيسها أو من يفوضه
من أعضاء الهيئة.
 .13إبداء الرأي في عقد تأسيس البنك والنظام األساسي والتأكد من انسجامهما مع أحكام ومبادئ الشريعة
اإلسالمية.
 .14التنسيب لمجلس اإلدارة على تعيين أو إنهاء خدمات مدير التدقيق الشرعي الداخلي.
 .10يجب أن يتم تعيين مدير دائرة التدقيق الشرعي الداخلي أمين سر للهيئة.
 .11يتولى أمين سر الهيئة المهام التالية:
 .1حضور جميع اجتماعات الهيئة ,وتدوين كافة المداوالت واالقتراحات واالعتراضات والتحفظات وكيفية
التصويت على مشروعات قرارات الهيئة.
 .2تحديد مواعيد اجتماعات الهيئة وذلك بالتنسيق مع رئيس الهيئة وتبليغها لألعضاء.
ً
 .3التحضير الجتماعات الهيئة واستالم االستفسارات الشرعية من كافة الوحدات التنظيمية تمهيدا لعرضها
على الهيئة.
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 .4التأكد من توقيع أعضاء الهيئة على محاضر االجتماعات والقرارات.
 .5متابعة تنفيذ الفتاوى والقرارات المتخذة من الهيئة وتزويد إدارة التدقيق الشرعي الداخلي ودائرة االمتثال
لإلحاطة والعمل بها ومتابعة بحث أي مواضيع تم إرجاء طرحها في اجتماع سابق.
 .6حفظ سجالت ووثائق إجتماعات الهيئة.
 .7تدوين إسم العضو المتغيب عن اإلجتماع مع بيان ما إذا كان بعذر أم ال ويذكر ذلك في محضر الجلسة.
 .8تزويد البنك المركزي بإقرارات المالءمة التي يتم توقيعها من قبل أعضاء الهيئة.
 .12يحق للهيئة الحصول على أي معلومة والوصول من دون قيود إلى جميع أنشطة البنك واالتصال بأي موظف
داخل البنك ،كما تعطى كافة الصالحيات التي تمكنها من أداء المهام الموكلة إليها وعلى النحو المطلوب ،بما
في ذلك استدعاء أي موظف في البنك.
 .13للهيئة إذا ما اقتضت الحاجة ،وبعد الحصول على موافقة المجلس االستعانة بمصادر خارجية وعلى نفقة البنك
لمساعدتها في القيام بالمهام الموكلة إليها على أكمل وجه.

المادة ( :)9المالءمة
يجب أن يتمتع أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء الهيئة واإلدارة التنفيذية العليا بأكبر قدر من المصداقية والنزاهة والكفاءة
والخبرات الالزمة والقدرة على االلتزام وتكريس الوقت لعمل البنك ,ويقع على عاتق المجلس ولجنة الترشيح والمكافآت
مسؤولية التأكد من ذلك.

المادة ( :)10مالءمة أعضاء المجلس
 .1على المجلس اعتماد سياسة فعالة لضمان مالءمة أعضائه ،على أن تتضمن هذه السياسة الحد األدنى من المعايير
والمعين ،وعلى أن يتم مراجعة هذه السياسة كلما
والمتطلبات والشروط الواجب توفرها في العضو المرشح
َ
استدعت الحاجة لذلك ،ووضع إجراءات وأنظمة كافية للتأكد من استيفاء جميع األعضاء لمعايير المالءمة واستمرار
تمتعهم بها ,وعلى البنك تزويد البنك المركزي بنسخة من هذه السياسة معتمدة من مجلس إدارته .
 .2يجب أن تتوافر فيمن يشغل رئاسة أو عضوية مجلس إدارة البنك الشروط التالية-:
 .1أن ال يقل عمره عن خمسة وعشرين سنـة.
ً
ً
ً
ً
عضوا في مجلس إدارة أي بنك آخر داخل المملكة أو مديرا عاما له أو موظفا فيه ما لم يكن البنك اآلخر
 .2أن ال يكون
ً
تابعا لذلك البنك.
ً
ً
ً
قانونيا أو مدقق حسابات للبنك.
مستشارا
محاميا أو
 .3أن ال يكون
ً
سواء في االقتصاد أو المالية أو المحاسبة أو إدارة األعمال
 .4أن يكون حاصال على الدرجة الجامعية األولى كحد أدنى
ً
أو أي من التخصصات المشابهة ،ويجوز للجنة الترشيح والمكافآت النظر في إضافة تخصصات أخرى إن اقترنت
بخبرة لها عالقة بأعمال البنوك.
ً
ً
موظفا في الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة ما لم يكن ممثال عنها.
 .5أن ال يكون
ً
 .6أن ال يكون عضوا في مجالس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة عامة داخل المملكة سواء بصفته الشخصية
ً
ممثال لشخص اعتباري في بعضها اآلخر.
في بعضها وبصفته
 .7أن يكون لديه خبرة في مجال أعمال البنوك أو المالية أو المجاالت المشابهة ال تقل عن خمس سنوات ولديه
معرفة باألنشطة المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية.
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 .3للبنك المركزي أن يعترض على ترشيح أي شخص لعضوية مجلس ادارة البنك اذا وجد أنه ال يحقق أي من الشروط
الواردة في البند (ب) أعاله.
إقرار( وفق النموذج المرفق رقم ( ))1يحفظ لدى البنك ونسخة
 .4على كل من يشغل رئاسة أو عضوية المجلس توقيع
ٍ
ً
مرفقا به السيرة الذاتية للعضو.
منه إلى البنك المركزي
ً
 .5على رئيس المجلس التأكد من إعالم البنك المركزي عن أي معلومات جوهرية يمكن أن تؤثر سلبا على مالءمة أي
من أعضائه.

المادة (:)11مالءمة أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا
 .1على المجلس اعتماد سياسة لضمان مالءمة أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا في البنك ،على أن تتضمن هذه السياسة
الحد األدنى من المعايير والمتطلبات والشروط الواجب توفرها في عضو اإلدارة التنفيذية العليا ،وعلى المجلس
مراجعة هذه السياسة من وقت ألخر ،ووضع إجراءات وأنظمة كافية للتأكد من استيفاء جميع أعضاء اإلدارة التنفيذية
العليا لمعايير المالءمة واستمرار تمتعهم بها ،وعلى البنك تزويد البنك المركزي بنسخة من هذه السياسة.
 .2على المجلس تعيين مدير عام يتمتع بالنزاهة والكفاءة الفنية والخبرة المصرفية  ،والحصول على عدم ممانعة البنك
المركزي المسبقة على تعيينه.
 .3الحصول على موافقة المجلس عند تعيين أو قبول إستقالة أو إنهاء خدمات أي من أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا في
البنك.
 .4على المجلس إقرار خطة إحالل ( )Succession Planألعضاء اإلدارة التنفيذية العليا للبنك ،وعلى المجلس مراجعة
هذه الخطة مرة في السنة على األقل.
ً
سلبا على مالءمة أي من أعضاء إدارته
 .5على المجلس إعالم البنك المركزي عن أي معلومات جوهرية يمكن أن تؤثر
التنفيذية العليا.
 .6يجب أن تتوفر في من يعين في اإلدارة التنفيذية العليا للبنك الشروط التالية-:
ً
ً
تابعا لذلك البنك.
عضوا في مجلس إدارة أي بنك آخر داخل المملكة ,ما لم يكن البنك اآلخر
 .1أن ال يكون
ً
متفرغا إلدارة أعمال البنك.
 .2أن يكون
ً
حاصال على الدرجة الجامعية األولى كحد أدنى في االقتصاد أو المالية أو المحاسبة أو إدارة األعمال أو أي
 .3أن يكون
من التخصصات المشابهة التي لها عالقة بعمل البنك.
 .4أن يكون لديه خبرة في مجال أعمال البنوك أو أعمال ذات صلة ال تقل عن خمس سنوات باستثناء منصب المدير
العام ,الذي يجب أن ال تقل خبرته في مجال أعمال البنوك عن عشر سنوات.
 .5يجب أن يكون من ضمن الخبرة في البند السابق سنتين على األقل في مجال البنوك اإلسالمية ،وبخالف ذلك
اخضاع عضو االدارة التنفيذية العليا للبنك لبرنامج تأهيلي شامل في مجال البنوك االسالمية ومعايير المحاسبة
والتدقيق والضوابط والمعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية االسالمية
والمعايير الصادرة عن مجلس الخدمات المالية االسالمية لمدة ال تقل عن ثالثة شهور.
 .7يجب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي قبل تعيين أي عضو في اإلدارة التنفيذية العليا وبالتالي على البنك
ً
مرفقا بها الوثائق
قبل تعيين أي عضو في اإلدارة التنفيذية العليا أن يحصل من المرشح للتعيين على سيرته الذاتية
والشهادات العلمية وشهادات الخبرة وشهادات حسن السيرة والسلوك وغيرها من الوثائق المعززة الالزمة ،والطلب
ً
مرفقا به السيرة
من المرشح توقيع اإلقرار المرفق رقم ( ،)2وعلى البنك تزويد البنك المركزي بنسخة عن اإلقرار
الذاتية للعضو.
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المادة ( :)12مالءمة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية
 .1على المجلس اعتماد سياسة فعالة لضمان مالءمة أعضاء الهيئة ،على أن تتضمن هذه السياسة الحد األدنى من
والمعين ،وعلى أن يتم مراجعة هذه السياسة
المعايير والمتطلبات والشروط الواجب توفرها في العضو المرشح
َ
كلما استدعت الحاجة لذلك ،ووضع إجراءات وأنظمة كافية للتأكد من استيفاء جميع األعضاء لمعايير المالءمة
واستمرار تمتعهم بها ,وعلى البنك تزويد البنك المركزي بنسخة من هذه السياسة معتمدة من مجلس إدارته.
 .2يجب أن تتوافر فيمن يشغل رئاسة أو عضوية الهيئة الشروط التالية:
ً
حاصال على األقل على درجة البكالوريوس في العلوم الشرعية في مجال الفقه االسالمي واصوله او
 .1أن يكون
االقتصاد االسالمي او التمويل االسالمي.
 .2أن يتمتع بخبرة ال تقل عن ( )3سنوات في إصدار الفتاوى واألحكام الشرعية و/او خبرة في مجال التدريس او البحث
العلمي ال تقل عن اربع سنوات بعد التخرج.
 .3للبنك المركزي أن يعترض على ترشيح أي شخص لعضوية الهيئة إذا وجد أنه ال يحقق أي من الشروط الواردة في
البند (ب) أعاله.
إقرار( وفق النموذج المرفق رقم ( ))3يحفظ لدى البنك ونسخة
 .4على كل من يشغل رئاسة أو عضوية الهيئة توقيع
ٍ
ً
مرفقا به السيرة الذاتية للعضو.
منه إلى البنك المركزي
ً
سلبا على مالءمة أي
 .5على رئيس المجلس التأكد من إعالم البنك المركزي عن أي معلومات جوهرية يمكن أن تؤثر
من أعضاء الهيئة.
 .6عند الحاجة لتعيين أعضاء في الهيئة من المقيمين خارج المملكة فيشترط أال يزيد العدد عن نصف عدد اعضاء
الهيئة.

المادة ( :)13تقييم أداء اإلداريين وأعضاء الهيئة
نظام لتقييم أعماله وأعمال أعضائه ,وعلى أن يتضمن هذا النظام كحد أدنى ما يلي-:
 .1على المجلس استحداث
ٍ
 .1وضع أهداف محددة وتحديد دور المجلس في تحقيق هذه األهداف بشكل يمكن قياسه.
 .2تحديد مؤشرات أداء رئيسية ( )KPIsالتي يمكن استخالصها من الخطط واألهداف االستراتيجية واستخدامها لقياس
أداء المجلس.
 .3التواصل ما بين مجلس اإلدارة والمساهمين ودورية هذا التواصل.
 .4دورية اجتماعات مجلس اإلدارة مع اإلدارة التنفيذية العليا.
 .5دور العضو في اجتماعات مجلس اإلدارة ،وكذلك مقارنة أدائه بأداء األعضاء اآلخرين ،ويجب الحصول على التغذية
الراجعة من العضو المعني وذلك بهدف تحسين عملية التقييم.
ً
سنويا بتقييم لعمل المجلس ككل وللجانه وأعضائه ,وعلى أن تقوم اللجنة بإعالم
 .2تقوم لجنة الترشيح والمكافآت
البنك المركزي بنتيجة هذا التقييم.
ً
سنويا وفق نظام تقييم معد من قبل لجنة الترشيح والمكافآت يشمل
 .3على المجلس تقييم أداء الهيئة ككل وأعضائها
وضع مؤشرات األداء الرئيسية ,وبحيث تتضمن معايير تقييم أداء الهيئة وأعضائها وذلك من خالل دور العضو في
اجتماعات الهيئة وكذلك مقارنة أدائه بأداء األعضاء اآلخرين للهيئة ،ويجب الحصول على التغذية الراجعة من العضو
المعني وذلك بهدف تحسين عملية التقييم كما يجب أن يشمل نظام التقييم مدى انجاز الهيئة لمهامها وواجباتها
ومدى فعالية نظام الضوابط والرقابة الشرعية في البنك ،وعلى البنك أن يقوم بإعالم البنك المركزي بنتيجة هذا
التقييم.
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ً
سنويا وفق نظام تقييم معد من قبل لجنة الترشيح والمكافآت بما في ذلك
 .4على المجلس تقييم أداء المدير العام
وضع مؤشرات األداء الرئيسية ,وبحيث تتضمن معايير تقييم أداء المدير العام كل من األداء المالي واإلداري للبنك،
والتزامه بتطبيق الضوابط الشرعية المعتمدة في البنك ،ومدى إنجازه لخطط واستراتيجيات البنك متوسطة وطويلة
األجل ،وعلى أن تقوم اللجنة بإعالم البنك المركزي بنتيجة هذا التقييم.
 .5على المجلس اعتماد نظام لقياس أداء إداريي البنك من غير أعضاء مجلس اإلدارة والمدير العام ,على أن يشمل هذا
النظام على اآلتي كحد أدنى:
 .1أن يعطى وزن ترجيحي مناسب لقياس أداء االلتزام بإطار عمل إدارة المخاطر وتطبيق الضوابط الداخلية والمتطلبات
التنظيمية .
 .2أن ال يكون إجمالي الدخل أو الربح العنصر الوحيد لقياس األداء ،ولكن يجب أن تؤخذ بعين االعتبار عناصر أخرى
ً
قابال
لقياس أداء اإلداريين مثل المخاطر المرتبطة بالعمليات األساسية ورضا العميل وغيرها حيثما كان ذلك
للتطبيق.
 .3عدم إستغالل النفوذ وتعارض المصالح.

المادة ( :)14المكافآت المالية لإلداريين وأتعاب أعضاء الهيئة
ً
اعتمادا على نظام التقييم الذي أقره.
 .1على المجلس وضع إجراءات لتحديد مكافآت أعضائه ,وذلك
ً
اعتمادا على نظام التقييم الذي أقره.
 .2على المجلس وضع إجراءات لتحديد أتعاب أعضاء الهيئة ,وذلك
 .3على لجنة الترشيح والمكافآت في البنك وضع سياسة منح مكافآت مالية لإلداريين تتصف بالموضوعية والشفافية,
وأن يتم اعتمادها من قبل المجلس ,وتزويد البنك المركزي بنسخة عنها.
 .4يجب أن يتوفر في سياسة منح المكافآت المالية العناصر التالية كحد أدنى:
 .1أن تكون معدة للمحافظة على اإلداريين ذوي الكفاءات والمهارات والخبرات الالزمة واستقطابهم وتحفيزهم
واالرتقاء بأدائهم.
 .2أن تكون مصممة لضمان عدم استخدامها بشكل يؤثر على مالءة وسمعة البنك.
 .3أن تأخذ باالعتبار المخاطر ووضع السيولة واألرباح وتوقيتها.
ً
أيضا على أدائه في المدى المتوسط
 .4أن ال يستند عنصر منح المكافأة فقط على أداء السنة الحالية ,بل أن يستند
والطويل( )5-3سنوات.
 .5أن تعبر عن أهداف البنك وقيمه واستراتيجيته.
ُ .6تحدد شكل المكافآت كأن تكون على شكل أتعاب أو رواتب أو بدالت أو عالوات أو خيارات األسهم أو أي مزايا أخرى.
 .7أن تتضمن إمكانية تأجيل دفع نسبة معقولة من المكافآت ،بحيث يتم تحديد هذه النسبة وفترة التأجيل على
أساس طبيعة العمل ومخاطره ونشاطات اإلداري المعني.
ً
اعتمادا على نتائج
 .8أن ال يتم منح مكافآت مالية إلداريي الدوائر الرقابية (إدارة المخاطر ,التدقيق ,اإلمتثال ,وغيرها)
أعمال الدوائر التي يراقبونها.

المادة ( :)15تعارض المصالح

 .1على اإلداريين والهيئة تجنب تعارض المصالح.
 .2على الهيئة اعتماد سياسة واجراءات لمعالجة تعارض المصالح.
ً
أخذا
 .3على المجلس اعتماد سياسات وإجراءات للتعامالت مع ذوي العالقة بحيث تشمل تعريف هذه األطراف
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باالعتبار التشريعات وشروط التعامالت وإجراءات الموافقة وآلية مراقبة هذه التعامالت ،بحيث ال يسمح بتجاوز هذه
السياسات واإلجراءات.
 .4على الدوائر الرقابية في البنك التأكد من أن التعامالت مع ذوي العالقة قد تمت وفق السياسة واإلجراءات المعتمدة,
وعلى لجنة التدقيق القيام بمراجعة جميع تعامالت ذوي العالقة ومراقبتها ,وإطالع المجلس على هذه التعامالت.
 .5على المجلس التأكد من أن اإلدارة التنفيذية العليا تنفذ السياسات واإلجراءات المعتمدة.
 .6على المجلس اعتماد ضوابط لحركة انتقال المعلومات بين مختلف اإلدارات ،تمنع االستغالل للمنفعة الشخصية.
وميثاق للسلوك المهني وتعميمها على جميع اإلداريين وبحيث تتضمن بحد أدنى
سياسات
 .7على المجلس اعتماد
ٍ
ٍ
اآلتي:
 .1عدم استغالل أي من اإلداريين معلومات داخلية في البنك لمصلحتهم الشخصية.
 .2قواعد وإجراءات تنظم التعامالت مع ذوي العالقة.
 .3الحاالت التي قد ينشأ عنها تعارض مصالح.
 .8على المجلس التأكد من أن اإلدارة التنفيذية تتمتع بنزاهة عالية في ممارسة أعمالها وتتجنب تعارض المصالح.

المادة ( :)16التدقيق الداخلي
 .1على المجلس التأكد من أن دائرة التدقيق الداخلي في البنك قادرة على القيام بالمهام اآلتية كحد أدنى:
 .1التحقق من توفر أنظمة ضبط ورقابة داخلية كافية ألنشطة البنك وشركاته التابعة وااللتزام بها.
 .2التحقق من االمتثال لسياسات البنك الداخلية والمعايير الدولية والتشريعات ذات العالقة.
 .3تدقيق األمور المالية واإلدارية ,بحيث يتم التأكد من أن المعلومات الرئيسية حول األمور المالية واإلدارية ,تتوفر
فيها الدقة واالعتمادية والتوقيت المناسب.
 .4مراجعة االلتزام بدليل الحاكمية المؤسسية.
 .5مراجعة صحة وشمولية اختبارات األوضاع الضاغطة ( ,)Stress Testingوبما يتفق مع المنهجية المعتمدة من
المجلس.
 .6التأكد من دقة اإلجراءات المتبعة لعملية التقييم الداخلي لكفاية رأسمال البنك (.)ICAAP
 .2على المجلس ضمان وتعزيز استقاللية المدققين الداخليين ،وإعطائهم مكانة مناسبة في السلم الوظيفي للبنك,
وضمان أن يكونوا مؤهلين للقيام بواجباتهم ,بما في ذلك حق وصولهم إلى جميع السجالت والمعلومات واالتصال
بأي موظف داخل البنك بحيث يمكنهم من أداء المهام الموكلة إليهم وإعداد تقاريرهم دون أي تدخل خارجي.
 .3على المجلس اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتعزيز فعالية التدقيق الداخلي وذلك من خالل:
 .1إعطاء األهمية الالزمة لعملية التدقيق وترسيخ ذلك في البنك.
 .2متابعة تصويب مالحظات التدقيق.
 .4على لجنة التدقيق التحقق من توفر الموارد الكافية والعدد الكافي من الكوادر البشرية المؤهلة إلدارة التدقيق
الداخلي وتدريبهم.
كحد أعلى.
 .5على لجنة التدقيق التحقق من تدوير موظفي التدقيق الداخلــي على تدقيق أنشطة البنك كل ثالثة سنوات ٍ
 .6على لجنة التدقيق التحقق من عدم تكليف موظفي التدقيق الداخلي بأي مهام تنفيذية.
 .7على لجنة التدقيق التحقق من إخضاع كافة أنشطة البنك للتدقيق بما فيها المسندة لجهات خارجية (Outsourced
.)Activities
 .8على المجلس اعتماد ميثاق تدقيق داخلي ( )Internal Audit Charterيتضمن مهام وصالحيات ومسؤوليات إدارة
التدقيق ،وتعميمه داخل البنك.
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 .9على المجلس التحقق من أن دائرة التدقيق الداخلي خاضعة لإلشراف المباشر من لجنة التدقيق ،وأنها ترفع تقاريرها
مباشرة إلى رئيس لجنة التدقيق والى المدير العام.
 .10على لجنة التدقيق وبالتنسيق مع لجنة الترشيح والمكافآت تقييم أداء مدير وموظفي التدقيق الداخلي وتحديد
مكافآتهم وبما يتوافق مع سياسات رأس المال البشري.

المادة ( :)17التدقيق الشرعي الداخلي
 .1على الهيئة التأكد من أن دائرة التدقيق الشرعي الداخلي في البنك قادرة على القيام بالمهام اآلتية كحد أدنى:
 .1فحص وتقييم كفاية وفعالية نظام الرقابة الشرعية الداخلية لدى البنك.
 .2متابعة التزام إدارة البنك بالنواحي الشرعية والفتاوى والقرارات الصادرة عن الهيئة.
 .3وضع خطة التدقيق الشرعي السنوية على أن تعتمد من قبل الهيئة ،وااللتزام بتنفيذ بنودها.
 .4فحص الذمم والتمويالت التي تصنف ضمن فئة التمويالت غير العاملة أو التي تقرر اعدامها والممولة من
حسابات االستثمار المشترك للتحقق من عدم وجود تعدي أو تقصير من قبل البنك.
 .5حصر المكاسب المخالفة للشريعة ومتابعة التصرف بها وفق قرارات الهيئة.
 .6التحقق من تقيد اإلدارة التنفيذية بالسياسة التي تنظم العالقة بين المساهمين وأصحاب حسابات االستثمار،
وعلى وجه الخصوص أسس توزيع األرباح.
 .2على المجلس ضمان وتعزيز استقاللية المدققين الشرعيين الداخليين ،وإعطائهم مكانة مناسبة في السلم الوظيفي
للبنك ,وضمان أن يكونوا مؤهلين للقيام بواجباتهم ,بما في ذلك حق وصولهم إلى جميع السجالت والمعلومات
واالتصال بأي موظف داخل البنك بحيث يمكنهم من أداء المهام الموكلة إليهم وإعداد تقاريرهم دون أي تدخل
خارجي.
 .3على المجلس اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتعزيز فعالية التدقيق الشرعي الداخلي وذلك من خالل:
 .1إعطاء األهمية الالزمة لعملية التدقيق الشرعي وترسيخ ذلك في البنك.
 .2متابعة تصويب مالحظات التدقيق الشرعي.
 .4على المجلس التحقق من توفر الموارد الكافية والعدد الكافي من الكوادر البشرية المؤهلة إلدارة التدقيق الشرعي
الداخلي وتدريبهم وعلى أن يتوفر في العاملين في الدائرة الحد األدنى من المتطلبات التالية:
 .1شهادة جامعية مالئمة مع اإللمام بأصول المعامالت المالية اإلسالمية وشروط كل عقد وأسباب فساده.
 .2أن يكون على دراية ومعرفة بالمعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية.
كحد
 .5على المجلس التحقق من تدوير موظفي التدقيق الشرعي الداخلــي على تدقيق أنشطة البنك كل ثالثة سنوات
ٍ
أعلى.
 .6على المجلس التحقق من عدم تكليف موظفي التدقيق الشرعي الداخلي بأي مهام تنفيذية.
 .7على المجلس التحقق من إخضاع كافة أنشطة البنك للتدقيق الشرعي بما فيها المسندة لجهات خارجية (Outsourced
.)Activities
 .8على المجلس اعتماد ميثاق تدقيق داخلي ( )Internal Audit Charterيتضمن مهام وصالحيات ومسؤوليات إدارة
التدقيق الشرعي ،وتعميمه داخل البنك.
 .9على المجلس التحقق من أن دائرة التدقيق الشرعي الداخلي خاضعة لإلشراف المباشر من الهيئة ،وأنها ترفع تقاريرها
إلى رئيس الهيئة ونسخه منها الى لجنة التدقيق وإلى المدير العام.
 .10على الهيئة وبالتنسيق مع لجنة الترشيح والمكافآت تقييم أداء مدير وموظفي التدقيق الشرعي الداخلي وتحديد
مكافآتهم وبما يتوافق مع سياسات رأس المال البشري.

175

المادة ( :)18التدقيق الخارجي
 .1على المجلس ضمان تدوير منتظم للمدقق الخارجي بين مكاتب التدقيق وشركاتها التابعة أو الحليفة أو المرتبطة بها
بأي شكل من األشكال كل سبع سنوات كحد أعلى.
ً
اعتبارا من عام .2010
 .2تحتسب مدة السبع سنوات عند بدء التطبيق
 .3تكون السنة األولى (عند التدوير) للمكتب الجديد بشكل مشترك ( )Jointمع المكتب القديم.
 .4ال يجوز إعادة انتخاب المكتب القديم مرة أخرى قبل مرور سنتين على األقل من تاريخ آخر انتخاب له بالبنك بخالف
مهمة التدقيق المشتركة.
 .5على الهيئة وبالتنسيق مع لجنة التدقيق التحقق من مراجعة المدقق الخارجي لكفاية وفعالية نظام الرقابة الشرعية
الداخلية في البنك.
ً
سنويا.
 .6على لجنة التدقيق التحقق من استقاللية المدقق الخارجي
 .7على المجلس اتخاذ اإلجراءات المناسبة لمعالجة نقاط الضعف في أنظمة الضبط والرقابة الداخلية أو أي نقاط أخرى
أظهرها المدقق الخارجي.

المادة ( :)19إدارة المخاطر
 .1على دائرة إدارة المخاطر مراقبة التزام دوائر البنك التنفيذية بالمستويات المحددة للمخاطر المقبولة.
 .2على المجلس التحقق من معالجة التجاوزات على مستويات المخاطر المقبولة ,بما في ذلك مساءلة اإلدارة التنفيذية
العليا المعنية بشأن هذه التجاوزات.
 .3على المجلس التأكد من أن دائرة إدارة المخاطر تقوم بإجراء اختبارات األوضاع الضاغطة بشكل دوري لقياس قدرة
البنك على تحمل الصدمات ومواجهة المخاطر المرتفعة ,وأن يكون للمجلس دور رئيسي في اعتماد الفرضيات
بناء على هذه النتائج.
والسيناريوهات المستخدمة ومناقشة نتائج االختبارات واعتماد اإلجراءات الواجب اتخاذها ً
 .4على المجلس اعتماد منهجية التقييم الداخلي لكفاية رأسمال البنك ,وبحيث تكون هذه المنهجية شاملة وفعالة
وقادرة على تحديد جميع المخاطر بما فيها المخاطر الشرعية التي من الممكن أن يواجهها البنك ،وتأخذ باالعتبار
خطة البنك االستراتيجية وخطة رأس المال ،ومراجعة هذه المنهجية بصورة دورية والتحقق من تطبيقها والتأكد من
احتفاظ البنك برأسمال كاف لمقابلة جميع المخاطر التي يواجهها.
 .5على المجلس وقبل الموافقة على أي توسع في أنشطة البنك األخذ باالعتبار المخاطر المترتبة على ذلك وقدرات
ومؤهالت موظفي دائرة إدارة المخاطر.
 .6على المجلس ضمان استقاللية دائرة إدارة المخاطر في البنك ،وذلك من خالل رفع تقاريرها إلى لجنة إدارة المخاطر،
ومنح الدائرة الصالحيات الالزمة لتمكينها من الحصول على المعلومات من دوائر البنك األخرى والتعاون مع اللجان
األخرى للقيام بمهامها.
 .7على المجلس اعتماد وثيقة للمخاطر المقبولة للبنك.
 .8تكون مهام دائرة إدارة المخاطر ما يلي كحد أدنى-:
 .1مراجعة إطار إدارة المخاطر ( )Risk Management Frameworkفي البنك قبل اعتماده من المجلس.
 .2تنفيذ استراتيجية إدارة المخاطر باإلضافة إلى تطوير سياسات وإجراءات عمل إلدارة كافة أنواع المخاطر.
 .3تطوير منهجيات لتحديد وقياس ومراقبة وضبط كل نوع من أنواع المخاطر.
 .4رفع تقارير للمجلس من خالل لجنة إدارة المخاطر ونسخة لإلدارة التنفيذية العليا تتضمن معلومات عن منظومة

176

المخاطر ( )Risk Profileالفعلية لكافة أنشطة البنك بالمقارنة مع وثيقة المخاطر المقبولة (،)Risk Appetite
ومتابعة معالجة االنحرافات السلبية.
 .5التحقق من تكامل آليات قياس المخاطر مع أنظمة المعلومات اإلدارية المستخدمة.
 .6دراسة وتحليل كافة أنواع المخاطر التي يواجهها البنك.
 .7تقديم التوصيات للجنة إدارة المخاطر عن تعرضات البنك للمخاطر ،وتسجيل حاالت االستثناءات عن مستويات
المخاطر المقبولة.
 .8توفير المعلومات الالزمة حول مخاطر البنك ،الستخدامها ألغراض اإلفصاح.

المادة ( :)20إدارة اإلمتثال
قسما لإلمتثال الشرعي ،وضمان
 .1على المجلس ضمان إستقاللية إدارة االمتثال وبحيث تتضمن إدارة االمتثال
ً
إستمرار رفدها بكوادر كافية ومدربة.
 .2على المجلس إعتماد سياسة لضمان إمتثال البنك لجميع التشريعات ذات العالقة وللفتاوى والقرارات الصادرة عن
الهيئة ،ومراجعة هذه السياسة بشكل دوري والتحقق من تطبيقها.
 .3على المجلس إعتماد مهام ومسؤوليات دائرة إدارة االمتثال.
 .4ترفع دائرة إدارة االمتثال تقاريرها إلى لجنة الحاكمية المؤسسية المنبثقة عن مجلس اإلدارة ،وإلى هيئة الرقابة
الشرعية فيما يتعلق باالمتثال الشرعي ،مع إرسال نسخة عنها إلى المدير العام.

المادة ( :)21حقوق أصحاب المصالح
 .1على المجلس توفير آلية محددة لضمان التواصل مع أصحاب المصالح وذلك من خالل اإلفصاح وتوفير معلومات
ذات داللة حول أنشطة البنك ألصحاب المصالح من خالل اآلتي:
 .1اجتماعات الهيئة العامة.
 .2التقرير السنوي.
 .3تقارير ربع سنوية تحتوي على معلومات مالية ,باإلضافة إلى تقرير المجلس حول تداول أسهم البنك ووضعه
المالي خالل السنة.
 .4الموقع االلكتروني للبنك.
 .5قسم عالقات المساهمين.
 .2على المجلس ضمان تخصيص جزء من موقع البنك االلكتروني يتضمن توضيح لحقوق المساهمين وتشجيعهم
على الحضور والتصويت في اجتماعات الهيئة العامة ،وكذلك نشر المستندات المعنية باالجتماعات ومن ضمنها
النص الكامل للدعوة ومحاضر االجتماعات.
 .3على المجلس ضمان تخصيص جزء من موقع البنك االلكتروني يتضمن توضيح لحقوق أصحاب حسابات االستثمار
ونشر السياسة التي تنظم العالقة فيما بين البنك وأصحاب حسابات اإلستثمار وبحيث تتضمن إفصاحات كمية
ونوعية.
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المادة ( :)22اإلفصاح والشفافية
 .1على المجلس التأكد من نشر المعلومات المالية وغير المالية التي تهم أصحاب المصالح.
ً
نصا يفيد أن المجلس مسؤول عن دقة وكفاية البيانات المالية للبنك
 .2يجب أن يتضمن التقرير السنوي للبنك
والمعلومات الواردة في ذلك التقرير ,وعن كفاية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية وأنظمة الضوابط الشرعية.
 .3على المجلس أن يتأكد من التزام البنك باإلفصاحات التي حددتها المعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة
للمؤسسات المالية اإلسالمية  -وعلى أن يتم كذلك االلتزام باإلفصاحات التي حددتها المعايير الدولية لإلبالغ المالي
( )IFRSومعايير المحاسبة الدولية ( )IASوذلك في حال عدم توفر معايير للمؤسسات المالية اإلسالمية  -وتعليمات
البنك المركزي والتشريعات األخرى ذات العالقة وأن يتأكد من أن اإلدارة التنفيذية على علم بالتغيرات التي تطرأ
على المعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية والمعايير الدولية لإلبالغ المالي.
 .4على المجلس التأكد من تضمين التقرير السنوي للبنك وتقاريره الربعية ,إفصاحات تتيح للمساهمين الحاليين أو
المحتملين االطالع على نتائج العمليات والوضع المالي للبنك.
 .5على المجلس والهيئة التأكد من تضمين التقرير السنوي للبنك ,إفصاحات تتيح ألصحاب حسابات اإلستثمار الحاليين
أو المحتملين اإلطالع على نتائج العمليات والوضع المالي والشرعي للبنك.
 .6على المجلس التأكد من أن التقرير السنوي يتضمن ما يلي كحد أدنى:
ً
ملخصا للهيكل التنظيمي للبنك.
.1
ً
ملخصا لمهام ومسؤوليات لجان المجلس ،وأي صالحيات قام المجلس بتفويضها لتلك اللجان.
.2
 .3المعلومات التي تهم أصحاب المصالح المبينة في دليل الحاكمية المؤسسية للبنك ومدى التزامه بتطبيق ما
جاء في الدليل.
 .4معلومات عن كل عضو من أعضاء المجلس من حيث مؤهالته وخبراته ومقدار مساهمته في رأسمال البنك
ً
مستقال أم ال وعضويته في لجان المجلس وتاريخ تعيينه وأي عضويات يشغلها في مجالس
وفيما إذا كان
إدارات شركات أخرى ،والمكافآت بكافة أشكالها التي حصل عليها من البنك وذلك عن السنة المنصرمة ،وكذلك
التمويالت الممنوحة له من البنك ،وأي عمليات أخرى تمت بين البنك والعضو أو األطراف ذوي العالقة به.
ً
حاليا
 .5معلومات عن كل عضو من أعضاء الهيئة من حيث مؤهالته وخبراته وتاريخ تعيينه والوظائف التي يشغلها
خارج البنك.
معلومات عن دائرة إدارة المخاطر تشمل هيكلها وطبيعة عملياتها والتطورات التي طرأت عليها.
.6
ٍ
 .7عدد مرات اجتماع مجلس اإلدارة ولجانه والهيئة وعدد مرات حضور كل عضو في هذه االجتماعات.
 .8أسماء كل من أعضاء المجلس واإلدارة التنفيذية العليا والهيئة المستقيلين خالل العام.
ً
ملخصا عن سياسة منح المكافآت لدى البنك ،مع اإلفصاح عن كافة أشكال مكافآت أعضاء المجلس كل على
.9
حده ،وعن أتعاب أعضاء الهيئة كل على حده ،والمكافآت بكافة أشكالها التي منحت لإلدارة التنفيذية العليا كل
على حده ,وذلك عن السنة المنصرمة.
 .10أسماء المساهمين الذين يملكون نسبة ( )%1أو أكثر من رأسمال البنك ،مع تحديد المستفيد النهائي(Ultimate
ً
كليا
 )Beneficial Ownersلهذه المساهمات أو أي جزء منها ،وتوضيح إن كان أي من هذه المساهمات مرهونة
ً
جزئيا.
أو
 .11إقرارات من كافة أعضاء المجلس وكذلك أعضاء الهيئة بأن العضو لم يحصل على أية منافع من خالل عمله في
ً
شخصيا أو ألي من ذوي العالقة
البنك ولم يفصح عنها ،سواء كانت تلك المنافع مادية أم عينية ،وسواء كانت له
به ،وذلك عن السنة المنصرمة.
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المادة ( :)23أحكام عامة
 .1على رئيس المجلس توجيه دعوة للبنك المركزي لحضور اجتماعات الهيئة العامة ،وذلك قبل فترة كافية ليصار إلى
تسمية من يمثله.
 .2على رئيس المجلس تزويد البنك المركزي بمحاضر اجتماعات الهيئة العامة وذلك خالل مدة ال تتجاوز خمسة أيام
من تاريخ مصادقة مراقب عام الشركات أو من يمثله على محضر االجتماع.
ً
يوما على األقل من تاريخ اجتماع الهيئة العامة عن رغبته بترشيح المدقق
 .3على البنك إعالم البنك المركزي قبل ثالثين
الخارجي النتخابه أو إعادة انتخابه من قبل الهيئة العامة.
ً
يوما على األقل من تاريخ اجتماع الهيئة العامة عن رغبته بترشيح عضو
 .4على البنك اعالم البنك المركزي قبل ثالثين
الهيئة النتخابه أو إعادة انتخابه من قبل الهيئة العامة.
 .5على البنك تزويد البنك المركزي بعدد األسهم المرهونة من قبل مساهمي البنك الذين يمتلكون ( )%1أو أكثر من
رأسمال البنك والجهة المرتهن لها هذه األسهم.
 .6على البنك تزويد البنك المركزي بالمعلومات المتعلقة بأعضاء المجلس واللجان المنبثقة عنه وبأعضاء الهيئة وأعضاء
إدارته التنفيذية العليا وفق النماذج المرفقة ( )4/4 ,3/4 ,2/4 ,1/4بشكل نصف سنوي وكذلك عند حدوث أي تعديل.
 .7على البنك تزويد البنك المركزي بالمعلومات المتعلقة بأعضاء مجالس اإلدارات أو هيئات المديرين واإلدارات
التنفيذية العليا لشركاته التابعة داخل المملكة وخارجها ,وفق النماذج المرفقة ( )3/5 ،2/5 ،1/5بشكل نصف سنوي
وكذلك عند حدوث أي تعديل.
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أسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاليين والمستقيلين خالل العام 2017
ً
اعتبارا من 2017/1/4
رئيس مجلس اإلدارة
		
الدكتور «محمد ناصر» سالم أبو حمور
							
ممثل شركة االتحاد اإلسالمي لالستثمار

عضو غير تنفيذي
غير مستقل

ً
اعتبارا من 2017/٤/١٣
نائب رئيس المجلس
		
السيد حمدان مصطفى فياض الفواعير
								
ممثل مؤسسة تنمية أموال األيتام
		
ً
			
عضو اعتبارا من 2017/1/4
السيد باسم عصام حليم سلفيتي 		
							
ممثل شركة االتحاد اإلسالمي لالستثمار

عضو غير تنفيذي
عضو مستقل
عضو غير تنفيذي
غير مستقل

ً
			
اعتبارا من 2017/1/4
عضو
			
السيــدة ديمـة مفلح محمد عقل
							
ممثل شركة االتحاد اإلسالمي لالستثمار

عضو غير تنفيذي
غير مستقل

ً
			
اعتبارا من 2016/8/3
عضو
الدكتور نوفان منصور عقيل العقيل		
						
ممثل شركة إدارة المساهمات الحكوميه ذ.م.م

عضو غير تنفيذي
غير مستقل

ً
			
اعتبارا من 2017/1/4
عضو
السيــد خالــد عمرو عريبي القنصل 		
							
ممثل شركة االتحاد اإلسالمي لالستثمار

عضو غير تنفيذي
غير مستقل

ً
			
اعتبارا من 2017/1/4
عضو
			
السيـد فائز أحمد حسن المريمي
							
ممثل شركة االتحاد اإلسالمي لالستثمار

عضو غير تنفيذي
غير مستقل

ً
اعتبارا من 		2017/٤/١٣
عضو
		
الدكتور أحمد منيسي عبدالحميد امنيسي
							
ممثل شركة االتحاد اإلسالمي لالستثمار

عضو غير تنفيذي
غير مستقل

ً
		
اعتبارا من 2017/10/22
عضو
		
الدكتور إبراهيم حسن مصطفى سيف
											

عضو غير تنفيذي
عضو مستقل

ً
اعتبارا من 		2017/٤/١٣
عضو
			
السيد سمير حسن علي أبو لغد
											

عضو غير تنفيذي
عضو مستقل

ً
اعتبارا من 		2017/٤/١٣
عضو
		
السيد هيثم يوسف عبدالمنعم قمحية
											

عضو غير تنفيذي
عضو مستقل

اعضاء مجلس اإلدارة المستقيلين خالل العام 2017
			
تاريخ االستقالة ٢٠١٧/٨/٣١
		
السيد صالح أحمد صالح العتيقي
											

عضو غير تنفيذي
عضو مستقل

مالحظة  :تم انتخاب مجلس ادارة جديد في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي عقد في  2017/4/13وعلى ضوء ذلك فقد
تغير من أعضاء مجلس االدارة كل من السادة الدكتور فيصل عبدالرزاق موسى الحياري ممثل مؤسسة تنمية اموال
االيتام والدكتور حسن ناصر حسن حسن ممثل صندوق استثمار امول الضمان االجتماعي والسيد جميل نبيل جميل عنز
ممثل اف سي بي فند والسيد رسالن نوري رسالن ديرانية والدكتور وليد علي شحادة النعسان .

181

أسماء أعضاء مجلس اإلدارة وصفة تمثيلهم وتاريخ تعيين كل منهم ونبذة تعريفية عن كل
منهم :
االسم  :الدكتــور محمـــد نـــــــاصر سالم أبو حمور
بصفته  :رئيس مجلس اإلدارة
ً
ممثال عن  :شركة االتحاد اإلسالمي لإلستثمار
تاريخ التعيين في المجلس 2017/1/4 :
تاريخ الميالد 1961/12/20 :
المؤهالت العلمية :
• دكتوراه اقتصاد /مالية من جامعة  Surreyفي بريطانيا عام .1997
• ماجستير اقتصاد من الجامعة األردنية عام .1989
• بكالوريوس اقتصاد من جامعة اليرموك عام . 1984
الخبرات العملية والعضويات :
ً
ً
اعتبارا من .2011/10/17 – 2009/12/14
وزيرا للمالية
•
ً
• رئيس مجلس إدارة شركة البوتـاس العربية اعتبارا من .2009/12/14 – 2007/11/1
ً
اعتبارا من .2007/11/20 - 2005/7/11
• رئيس للهيئة التنفيذية للتخاصية
ً
اعتبارا من .2005/4/5 – 2003/10/25
• وزيرا للمــالية
ً
ً
وزيرا للصناعة والتجارة اعتبارا من .2003/10/22 - 2003/7/21
•
ً
اعتبارا من .2003/7/21 – 2000/2/8
• امين عام وزارة المالية
ً
ً
ً
ونائبا لرئيس لجنة
ورئيسا لوحدة الرقابة المالية
اعتبارا من 2000/2/7 -1998/11/8
• مستشار لمعالي وزير المالية
تقييم الوضع االقتصادي والمالي والنقدي.
• محاضر غير متفرغ في الجامعة االردنية لطلبة الماجستير في االقتصاد .2003 -1998
• عضو في مناقشة عدد من رسائل الماجستير ( . )1999- 1998
• رئيس قسم المالية العامة في البنك المركزي عام . 1998 - 1997
• رئيس قسم االقتصاد الخارجي وميزان المدفوعات في البنك المركزي .1994 – 1992
ً
اعتبارا من .1987/1/1
• باحث اقتصادي في دائرة األبحاث والدراسات في البنك المركزي
• عضو مجلس ادارة شركة االتصاالت االردنية ،
• رئيس مجلس ادارة شركة السالم للنقل .
االسم  :السيــــد حمــدان مصطفى فيــاض الفواعير
بصفته  :نائب رئيس مجلس اإلدارة
ً
ممثال عن  :مؤسسة تنمية أموال األيتام
تاريخ التعيين في المجلس 2017/4/13 :
تاريخ الميالد 1960/3/2 :
المؤهالت العلمية :
• بكالوريوس قانون من جامعة االسكندرية عام . 1985
الخبرات العملية والعضويات :
• مدير عام مؤسسة تنمية أموال األيتام من  2017/10/2ولغاية االن .
ً
اعتبارا من 2017/1/2ولغاية . 2017/10/1
• مدير عام مؤسسة تنمية أموال األيتام بالوكالة
• مساعد المدير العام في مؤسسة تنمية أموال األيتام  2010وحتى . 2016
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• مدير الشؤون اإلدارية والموارد البشرية في مؤسسة تنمية أموال األيتام . 2010-2009
• مدير الرقابة الداخلية في مؤسسة تنمية اموال االيتام . 2009-2008
• مساعد تنفيذي للرقابة على الصحة العامة والخدمات االجتماعية في ديوان المحاسبة . 2008- 2007
• مساعد تنفيذي للرقابة على االيرادات (دائرة الجمارك العامة) في ديوان المحاسبة . 2007- 2005
• رئيس مراقبة في ديوان المحاسبة للرقابة على وزارتي العدل واألوقاف وعلى المحاكم النظامية والمحاكم
الشرعية . 2005 – 2004
• رئيس مراقبة للرقابة على وزارة األشغال العامة واالسكان – ديوان المحاسبة. 2004 – 2001
• مساعد مدير الرقابة الداخلية  -ديوان المحاسبة . 2001- 1999
• رئيس مراقبة الملكية األردنية وقطاع النقل في ديوان المحاسبة . 1999 – 1994
االسم  :السيــد بـاســم عصــام حليــم سلفيتي
بصفته  :عضو مجلس إدارة
ً
ممثال عن  :شركة االتحاد اإلسالمي لإلستثمار
تاريخ التعيين في المجلس 2017/1/4 :
تاريخ الميالد 1972/4/29 :
المؤهالت العلمية :
• ماجستير في إدارة األعمال ،المالية واستراتيجية الشركة  COLUMBIA BUSIENSS SCHOOLنيويورك -1998
.2000
• بكالوريوس هندسة كهربائية ،جامعة براون .1993-1989
الخبرات العملية والعضويات :
• الشريك العام والمدير المشارك ، Hummingbird Ventures ،المملكة المتحدة .2017-2013
• العضو المنتدب ،رئيس الخدمات المصرفية إلستثمار التكنولوجيا األوروبيةPerella Weinberg Partners ،
لندن ،المملكة المتحدة .2013-2006
• المدير التنفيذي ،الخدمات المصرفية االستثمارية للتكنولوجيا Stanley Morgan ،لندن ،المملكة المتحدة
.2006-2000
• الرئيس التنفيذي للعمليات BEST IC Laboratories, Inc ،كاليفورنيا .1998-1994
• عضو مجلس ادارة غير تنفيذي  ،بنك االتحاد عمان  ،االردن اعتبارا من  2009لغاية تاريخه .
االسم  :السيـدة ديمــة مفلـح محمــد عقـل
بصفته  :عضو مجلس إدارة
ً
ممثال عن  :شركة االتحاد اإلسالمي لإلستثمار
تاريخ التعيين في المجلس 2017/1/4 :
تاريخ الميالد1968/2/13 :
المؤهالت العلمية :
• ماجستير في إدارة األعمال عام  2001من جامعة لندن  )Imperial College( -في بريطانيا.
• ماجستير في األسواق المالية عام .1998
• بكالوريس في الهندسة الكهربائية عام .1990
الخبرات العملية والعضويات:
• نائب مدير عام بنك اإلتحاد منذ .2012/01
• مساعد مدير عام بنك اإلتحاد الدارة المخاطر واالمتثال لغاية .2012/01
• مساعد المدير العام /مدير ادارة المخاطر واإلمتثال في البنك األهلي (.)2007 – 2005
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• رئيس ادارة المخاطر والسياسة اإلئتمانية في بنك اإلسكان (.)2005 – 2004
• مدير مخاطر اإلئتمان في البنك العربي (.)2004 – 1990
• عضو هيئة مديرين شركة االتحاد للوساطة المالية.
• عضو هيئة مديرين شركة االتحاد للتأجير التمويلي.
• البنك التجاري الفلسطيني  /عضو مجلس ادارة . 2013/7- 2011/9
االسم  :السيــد خـالـد عمـرو عريبـي القنصل
بصفته  :عضو مجلس إدارة
ً
ممثال عن  :شركة االتحاد اإلسالمي لإلستثمار
تاريخ التعيين في المجلس 2017/1/4 :
تاريخ الميالد 1973/8/13 :
المؤهالت العلمية :
• ماجستير في البنوك والتمويل ،الجامعة األوروبية عام .2003
• ماجستير في المحاسبة المالية من الجماهيرية األكاديمية عام .1996
• بكالوريوس في المحاسبة المالية ،من كلية المحاسبة ،غريان ،ليبيا . 1992
الخبرات العملية والعضويات :
• عضو مجلس ادارة ومدير عام في الشركة الليبية لالستثمارات الخارجية (الفيكو) 2017_ 2012
• عضو مجلس إدارة الشركة العربية لإلستثمارات البترولية ( ابيكورب) 2018 _2012
• عضو مجلس إدارة الشركة الدولية لإلستثمارات الفندقية 2018_2015
االسم  :السيـــد فـائــز احمد حســن المـريمـي
بصفته  :عضو مجلس إدارة
ً
ممثال عن :شركة االتحاد اإلسالمي لإلستثمار
تاريخ التعيين في المجلس 2017/1/4 :
تاريخ الميالد 1961/8/24 :
المؤهالت العلمية والعضويات :
• ماجستير في العلوم المالية والمصرفية ،معهد الدراسات العربية المالية والمصرفية عمان األردن .1994-1992
• بكالوريوس في المحاسبة  ،جامعة بنغازي ليبيا . 1983-1979
االسم  :الــدكتــور احمــد أمنيسي عبـــد الحميد أمنيسـي
بصفته  :عضو مجلس إدارة
ً
ممثال عن :شركة االتحاد اإلسالمي لإلستثمار
تاريخ التعيين في المجلس2017/4/13 :
تاريخ الميالد 1938/12/28 :
المؤهالت العلمية:
• دكتوراه في االقتصاد من جامعة كلون  /المانيا عام 1972
• دراسات بعد الدكتوراه من جامعة ستانفورد – كاليفورنيا الواليات المتحدة . 1978
• بكالوريوس اقتصاد من الجامعة الليبية عام .1963
الخبرات العملية والعضويات:
• رئيس مجلس جمعية االقتصاديين الليبيين . 1999-1990
• رئيس مجلس االدارة والمدير العام مصرف الوحدة –ليبيا . 2001/3/23- 2000/9/9
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• محافظ مصرف ليبيا المركزي . 2011/3/23 - 2006/3/3
• امين اللجنة الشعبية العامة للمالية (وزير المالية) . 2007/1/3- 2006/3/3
• سفير ليبيا لدى دولة النمسا . 2012/4/4 – 2007/7/1
• استاذ بقسم االقتصاد من جامعة قاريونس –ليبيا . 2001-1973
االسم  :الـدكتــور نـــوفـــان منصور عقيـل العقيـل
بصفته :عضو مجلس إدارة
ً
ممثال عن :شركة إدارة المساهمات الحكومية
تاريخ التعيين في المجلس 2016/8/3 :
تاريخ الميالد 1971/1/1 :
المؤهالت العلمية :
• دكتوراه في القانون العام (القانون إداري  /قضاء إداري) جامعة عين شمس  -جمهورية مصر العربية . 2005
• ماجستير في القانون العام (القانون إداري) جامعة آل البيت . 1997
• بكالوريوس حقوق ،جامعة مؤتة . 1994
الخبرات العملية والعضويات:
• رئيس ديوان التشريع والرأي – رئاسة الوزراء من  2013/6/30وحتى تاريخه.
• رئيس ديوان المظالم بالوكالة من  2014/12/31وحتى . 2015/10/18
• وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء من  2012/10/8وحتى .2013/3/30
• وزير التنمية السياسة من  2012/5/2وحتى .2012/10/7
• أستاذ القانون العام المشارك في الجامعة األردنية منذ  2006ولغاية تاريخه.
• محامي ومستشار قانوني منذ  2006ولغاية .2012
• مدير الدائرة القانونية/هيئة تنظيم قطاع االتصاالت من تاريخ  2003/1/8وحتى تاريخ .2004/1/20
• باحث قانوني في ديوان المحاسبة األردني من تاريخ  1999/1/1وحتى تاريخ .1999/12/8
• عضو في شركة الضمان الستثمارات الطاقة .
االسم  :السيد سمير حسـن علي أبـو لغد
بصفته  :عضو مجلس إدارة
ً
ممثال عن  :بصفته الشخصية /مستقل
تاريخ التعيين في المجلس 2017/4/13 :
تاريخ الميالد 1951/12/7 :
المؤهالت العلمية :
• بكالوريوس محاسبة عام .1976
الخبرات العملية والعضويات :
• رئيس لجنة التدقيق في المحكمة الجنائية الدولية  /الهاي آذار .2017
• عضو لجنة التدقيق في المحكمة الجنائية الدولية  /الهاي كانون الثاني .2016
• الشريك المسؤول في شركة برايس وتر هاوس كوبر  /األردن .2012 - 2009
• الشريك المسؤول في ارنست ويونغ  /األردن .2009 - 2002
• الشريك المسؤول في آرثر آندرسن  /األردن .2002 - 1979
• مدقق حسابات سابا وشركاهم .1979 - 1976
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االسم  :السيـــد هيثم يــوسف عبد المنعم قمحيه
بصفته  :عضو مجلس إدارة
ً
ممثال عن  :بصفته الشخصية /مستقل
تاريخ التعيين في المجلس 2017/4/13 :
تاريخ الميالد 1969/8/1 :
المؤهالت العلمية :
• دبلوم إدارة متقدمة من جامعة إنسياد فرنسا عام . 2005
• شهادة المحاسب االداري المعتمد  ، CMAمن قبل معهد المحاسبين اإلداريين عام 1998
• شهادة المحاسب القانوني المعتمد  ، CPAمن المعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين المعتمدين عام .1995
• بكالوريوس محاسبة وإدارة أعمال من الجامعة األردنية عام .1992
الخبرات العملية والعضويات :
• الرئيس التنفيذي لمصرف االمارات للتنمية – االمارات العربية المتحدة -تموز 20017
• المدير العام كابيتال بانك  -األردن -ايار  – 2005اذار 2017
• مساعد المدير العام ورئيس اإلدارة المالية كابيتال بانك  -األردن-اب  -2003ايار 2005
• المدير المالي كابيتال بانك – األردن -نيسان  – 1996ايار 2000
• مراقب مالي كابيتال بانك – األردن -ايار  – 2000اب 2003
• عضو مجلس ادارة في شركة اثمار للتمويل االسالمي – األردن-ايار 2017
• عضو مجلس ادارة صندوق االئتمان العسكري -األردن-حزيران 2017
• رئيس لجنة التدقيق في مؤسسة الملك حسين – األردن -اذار 2016
• عضو مجلس ادارة في شركة االردن الدولية لالستثمار –األردن-اذار 2016
االسم  :الـدكتـور ابـــراهيم حســن مصطفى سيـف
بصفته  :عضو مجلس إدارة
ً
ممثال عن  :بصفته الشخصية /مستقل
تاريخ التعيين في المجلس 2017/10/22 :
تاريخ الميالد 1965/8/10 :
المؤهالت العلمية :
• بكالوريوس اقتصاد ومحاسبة جامعة اليرموك . 1986
• ماجستير اقتصاد جامعة لندن . 1988
• دكتوراه اقتصاد جامعة لندن .2001
الخبرات العملية والعضويات :
• وزير التخطيط والتعاون الدولي من بداية العام  2013ولغاية  ،2015وفي أذار  2015تسلم حقيبة وزارة الطاقة
والثروة المعدنية حتى حزيران .2017
• باحث في مركز كارنيجي للشرق االوسط حيث ركزت ابحاثه على اقتصاديات الشرق االوسط. 2015-2012 .
• امين عام المجلس االقتصادي واالجتماعي في االردن . 2012- 2009
• استاذا لالقتصاد ومديرا لمركز الدراسات االستراتيجية في الجامعة االردنية . 2008- 2002
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أسماء أعضاء هيئة الرقابة الشرعية ونبذة تعريفية عن كل منهم
فضيلة األستاذ الدكتور حسين حامد حسان  /رئيس هيئة الرقابة الشرعية والعضو التنفيذي
		
تاريخ الميالد:
الشهادات العلمية:
			
			
			
			
			
			
			
			
		
الخبرات العملية:
			
			
			
			

.1932
• دكتوراه في الفقه وأصول الفقه (القانون اإلسالمي والشريعة) جامعة األزهر – مصر .1965
• ماجستير في الفقه المقارن ،المعهد الدولي للقانون المقارن ،جامعة نيويورك -الواليات
المتحدة األمريكية .1964
• دبلوم في القانون المقارن ،المعهد الدولي للقانون المقارن ،جامعة نيويورك-
الواليات المتحدة األمريكيه.1963
• دبلوم في الشريعة اإلسالمية ،جامعة القاهرة – مصر. 1962،
• دبلوم في القانون الخاص ،جامعة القاهرة -مصر.1961 ،
• الشهادة العالية في الشريعة ،جامعة األزهر-مصر.1960 ،
• ليسانس في القانون واالقتصاد ،جامعة القاهرة -مصر .1959
• رئيس هيئة رقابة شرعية ألكثر من  13مؤسسة مالية إسالمية.
• عضو هيئة رقابة شرعية ألكثر من  9مؤسسات مالية إسالمية وبنوك إسالمية.
• رئيس مجمع فقهاء الشريعة في أمريكا.
• عضو مجمع الفقه اإلسالمي برابطة العالم اإلسالمي .
• عضو اللجنة الشرعية بهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية.

فضيلة األستاذ الدكتور علي محيى الدين علي القره داغي  /عضو -نائب رئيس هيئة الرقابة الشرعية
		
تاريخ الميالد:
الشهادات العلمية:
			
			
			
			
			
		
الخبرات العملية:
			
			
			
			
			
			

1949
• دكتوراه في الشريعة والقانون بجامعة األزهر الشريف في مجال العقود والمعامالت
المالية عام .1985
• ماجستير في الفقه المقارن من كلية الشريعة والقانون بجامعة األزهر الشريف عام . 1980
• بكالوريوس في الشريعة اإلسالمية ببغداد عام . 1975
• شهادة اإلجازة العلمية في العلوم اإلسالمية على أيدي المشايخ عام . 1970
• خريج المعهد اإلسالمي عام . 1969
• األمين العام لالتحاد العالمي لعلماء المسلمين.
• خبير لمجمع الفقة اإلسالمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي بجدة.
• نائب رئيس المجلس األوروبي لإلفتاء والبحوث.
• أستاذ ورئيس قسم الفقه واألصول بكلية الشريعة والقانون والدراسات اإلسالمية بجامعة
ً
(سابقا).
قطر
• عضو المجلس الشرعي لهيئة المراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية.
• رئيس الرابطة اإلسالمية الكردي .
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• رئيس وعضو تنفيذي لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية لعدد من البنوك اإلسالمية،
وشركات التأمين اإلسالمي داخل قطر منها اإلسالمية القطرية للتأمين ،وخارج قطر
منها بنك دبي اإلسالمي ،وبنك المستثمرون بالبحرين ،واألولى لالستثمار بالكويت.

فضيلة األستاذ الدكتور علي محمد الحسين الموسى «الصوا» /عضو هيئة الرقابة الشرعية
		
تاريخ الميالد:
الشهادات العلمية:
			
			
		
الخبرات العملية:
			
		
عضوية اللجان:
			
			
			
			
			
			
			

1948
• دكتوراه في الفقه المقارن من جامعة األزهر ،مصر .1978
• ماجستير في الفقه المقارن من جامة األزهر ،مصر .1973
• ليسانس في الشريعة جامعة األزهر  ،مصر .1970
• عمل في أكثر من  7جامعات في األردن ودول مجلس التعاون الخليجي كأستاذ أو أستاذ
مشارك أو عميد لكليات شريعة.
• عضو في العديد من اللجان التحضيرية .
• عضو دائم في جمعية الدراسات اإلسالمية .
• عضو دائم في جمعية العفاف الخيرية األردنية.
• رئيس الهيئة الشرعية لمركز بيت المشورة ،األردن 2004 ،حتى تاريخه.
• عضو هيئة الرقابة الشرعية في شركة التأمين اإلسالمي ،األردن 1996 ،حتى تاريخه.
• رئيس هيئة الرقابة الشرعية للصناديق اإلستثمارية لنقابة المهندسين ،األردن 2000 ،حتى
تاريخه
• عضو الهيئة الشرعية لمركز بيت المشورة ،الكويت. 2004-2002 ،

فضيلة الدكتور أحمد سالم ملحم  /عضو هيئة الرقابة الشرعية
الشهادات العلمية:
			
			
		
الخبرات العملية:
			
			
			
			

• دكتوراه في الفقه المقارن .1994
• ماجستير في الفقه والتشريع .1987
• بكالوريس في الفقه والتشريع . 1982
• مستشار شرعي في هيئة الرقابة الشرعية التابعة لإلتحاد العالمي لشركات التكافل
والتأمين اإلسالمي في الخرطوم.
• مستشار شرعي في الهيئة االستشارية لبنك شمال إفريقيا في ليبيا.
• محاضر غير متفرغ في األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية.
• محاضر غير متفرغ في جامعة الزيتونة الخاصة.
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المناصب التنفيذية في البنك وأسماء األشخاص الذين يشغلونها:
السيد سامر سعدي حسن الصاحب التميمي		

المدير العام /الرئيس التنفيذي

				
السيد رامي زياد عبد الفتاح الخياط
							

نائب الرئيس التنفيذي
رئيس الخدمات المصرفية للشركات

			
السيد هاني «محمد صبحي» أحمد الزراري
							

نائب الرئيس التنفيذي
رئيس العمليات المركزية

				
السيد زياد سعيد خليل كوكش
							

نائب الرئيس التنفيذي
رئيس إدارة المخاطر

السيد ابراهيم صالح محمد سمحة			
							

نائب الرئيس التنفيذي
رئيس المالية واالستراتيجيات المؤسسية

		
السيد مسعود إسماعيل مسعود سقف الحيط

رئيس القانونية وأمانة سر المجلس

				
السيد رامي رياض حسن الكيالني

رئيس تكنولوجيا المعلومات

				
السيد منير محمد فياض فرعونية

رئيس الرقابة الشرعية

			
السيدة يعاد عبدالكريم فيصل الدغمي

رئيس دائرة االتصال المؤسسي والتسويق بالوكالة

السيد وائل أسامة محمد البيطار 			

رئيس الخزينة واالستثمار بالوكالة

السيد نصفت كمال سالمه طه

رئيس الخدمات المصرفية لالفراد بالوكالة

			

السيد خالد خليل محمد العيسى 			
السيد احمد درويش مصطفى ترتير

رئيس التدقيق الداخلي بالوكالة
مدير اول  -رئيس االمتثال ومكافحة غسل االموال

		

رئيس دائرة رأس المال البشري بالوكالة

				
السيد محمد أحمد سالم الهواري

أعضاء اإلدارة التنفيذية المستقيلين خالل العام 2017
			
السيد سامي «حسام الدين» صبري األفغاني

المدير العام /الرئيس التنفيذي

				
الدكتور هيثم معروف حمد جوهر
							
						

نائب الرئيس التنفيذي ،رئيس التميز المؤسسي
( ادارة رأس المال البشري ،الخدمات المؤسسية
وادارة الجودة الشاملة )
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السيد سامر سعدي حسن الصاحب التميمي  /المدير العام ،الرئيس التنفيذي
انضم السيد سامر التميمي إلى بنك صفوة اإلسالمي بتاريخ  ،2018/03/01بخبرة مصرفية وإدارية واسعة في البنوك
ً
عاما عمل خاللها في مؤسسات مالية عريقة في كل من المملكة األردنية
والمؤسسات المالية تمتد ألكثر من 28
الهاشمية ،دولة اإلمارات العربية المتحدة ،دولة قطر والواليات المتحدة األمريكية ،كان آخرها قبل االنضمام لبنك صفوة
اإلسالمي رئيس تنفيذي بالوكالة في البنك العربي المتحد في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
بدأ السيد سامر حياته المهنية بالعمل في شركة ديلويت آند توش ،ومن ثم لمجموعة «جلوبال أوديت» كمدقق أول
وانتقل بعدها للعمل في البنك العربي في نيويورك كمساعد نائب المدير العام  -مدير مخاطر االئتمان ومن ثم كنائب
للمدير العام  -مدير محفظة .وانتقل للعمل في البنك العربي /اإلدارة العامة كنائب المدير العام – دائرة االئتمان ومن
ثم بوظيفة نائب الرئيس التنفيذي -رئيس الشركات والمؤسسات العالمية ،ومن بعدها انتقل للعمل في البنك العربي
في قطر بوظيفة نائب رئيس تنفيذي – مدير منطقة ،لينتقل للبنك العربي المتحد في االمارات العربية المتحدة كرئيس
تنفيذي بالوكالة.
يحمل السيد سامر درجة الماجستير في علوم المحاسبة المهنية من جامعة والش للمحاسبة واإلدارة العامة في
والية ميتشغان األمريكية  1991ودرجة البكالوريوس في العلوم المالية والمصرفية من الجامعة األردنية في األردن
،1988باإلضافة إلى شهادة  CPAللمحاسبين المعتمدين من جامعة إيلينوي  -والية شيكاغو األمريكية.
السيد رامي زياد عبد الفتاح الخياط  /نائب الرئيس التنفيذي ،رئيس الخدمات المصرفية للشركات
انضم السيد رامي الخياط إلى البنك بتاريخ  2010 / 03 /01بوظيفة نائب الرئيس التنفيذي ،رئيس الخدمات المصرفية
ً
عاما في التمويل و الخدمات المصرفية للشركات في بنوك تجارية وإسالمية أردنية
للشركات وبخبرة واسعة تزيد عن 23
وإقليمية مرموقة.
بدأ السيد رامي حياته المهنية كضابط للتسهيالت في بنك القاهرة عمان في العام  ،1995ثم انتقل بعدها للعمل في
المملكة العربية السعودية كرئيس وحدة الخدمات التجارية في المنطقة الغربية في البنك العربي الوطني ،ثم شغل
منصب رئيس قسم تسهيالت دبي وشمال اإلمارات في مصرف أبو ظبي اإلسالمي في اإلمارات العربية المتحدة ،كما
ً
محاضرا غير متفرغ في األكاديمية العربية للعلوم المالية و المصرفية.
عمل
يرأس السيد رامي الخياط ويشغل عضوية مجلس ادارة عدة شركات تابعة للبنك وشركات خارجية ،و يحمل درجة الماجستير
في المصارف من األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية منذ العام  ،1995ودرجة البكالوريوس في المحاسبة من
جامعة اليرموك في األردن في العام .1994
السيد هاني (محمد صبحي ) احمد الزراري  /نائب الرئيس التنفيذي ،رئيس العمليات المركزية
انضم السيد هاني الزراري إلى البنك بتاريخ  2010 / 07 /01بوظيفة نائب الرئيس التنفيذي ،رئيس العمليات المركزية
وتكنولوجيا المعلومات وبخبرة واسعة تصل إلى  27عاما في العمليات المركزية وتكنولوجيا المعلومات.
بدأ حياته المهنية في بنك القاهرة عمان كرئيس لدائرة الحواالت وصرف العمالت األجنبية ثم انتقل للعمل في سيتي
بنك كرئيس وحدة الرقابة الداخلية ،انتقل بعدها الى دبي للعمل في بنك دبي االسالمي كرئيس وحدة دعم المشاريع
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الدولية ،ويشغل حاليا منصب نائب الرئيس التنفيذي ،رئيس العمليات المركزية.
يحمل السيد هاني درجة البكالوريوس في االقتصاد من جامعة اليرموك في األردن .1985
السيد زياد سعيد خليل كوكش  /نائب الرئيس التنفيذي ،رئيس إدارة المخاطر
انضم السيد زياد كوكش إلى البنك بتاريخ  2012 /09 /16بوظيفة نائب الرئيس التنفيذي ،رئيس إدارة المخاطر وبخبرة
واسعة تصل إلى  26عاما في إدارة المخاطر ،بدأ حياته المهنية في بنك القاهرة عمان  /قسم التسهيالت اذ عمل كضابط
تسهيالت االئتمان ثم اصبح مدير تسهيالت االئتمان  -بنك المؤسسة العربية المصرفية ثم انتقل بعدها للعمل في
البنك االهلي وكانت اخر وظيفة شغلها مساعد المدير العام ،رئيس مجموعة ادارة المخاطر.
يحمل السيد زياد درجة الماجستير في االدارة المالية من االكاديمية العربية للعلوم المصرفية والمالية  2006ودرجة
البكالوريوس في العلوم المصرفية والمالية من جامعة اليرموك في األردن .1992
السيد ابراهيم صالح محمد سمحة  /نائب الرئيس التنفيذي ،رئيس الدائرة المالية واالستراتيجيات المؤسسية
انضم السيد إبراهيم سمحة إلى البنك بتاريخ  2013 / 03 / 31بوظيفة نائب الرئيس التنفيذي ،رئيس الدائرة المالية
واالستراتيجيات المؤسسية وبخبرة واسعة تصل إلى  23عاما في اإلدارة المالية .بدأ حياته المهنية في بنك  HSBCفي
قسم االدارة المالية ثم انتقل بعدها للعمل في كابيتال بنك كمساعد المدير العام ،رئيس المالية ثم عمل في مصرف
الراجحي كرئيس الدائرة المالية.
يحمل السيد ابراهيم درجة الماجستير في العلوم المالية والمصرفية من معهد الدراسات المصرفية  2005ودرجة
البكالوريوس في المحاسبة من الجامعة األردنية .1994
السيد مسعود اسماعيل مسعود سقف الحيط  /رئيس القانونية وأمانة سر المجلس
انضم السيد مسعود سقف الحيط إلى البنك بتاريخ  2012 /04 /01بوظيفة رئيس الدائرة القانونية وبخبرة واسعة تصل إلى
 25عاما في االعمال القانونية .بدأ حياته المهنية كمحامي في البنك العربي وانتقل بعدها للعمل في كابيتال بنك كرئيس
الدائرة القانونية ثم عمل كمحامي في مكتب علي شريف الزعبي ،ويشغل حاليا منصب رئيس القانونية وأمانة سر
المجلس.
يحمل السيد مسعود درجة البكالوريوس في القانون من الجامعة األردنية . 1992
السيد رامي رياض حسن الكيالني  /رئيس تكنولوجيا المعلومات
انضم السيد رامي الكيالني الى البنك بتاريخ  2011 /10 /02بوظيفة مدير اول ،نائب رئيس تكنولوجيا المعلومات وبخبرة
واسعة تصل الى  24عاما في مجال تكنولوجيا المعلومات .بدأ حياته المهنية كمحلل نظم في بنك االسكان ثم انتقل
للعمل في بنك القاهرة عمان كرئيس لدعم التطبيقات البنكية والتحق بعدها للعمل في بنك عودة كرئيس لتكنولوجيا
المعلومات.
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يحمل السيد رامي الكيالني درجة البكالوريوس في هندسة الحاسوب من جامعة عمان األهلية  1993ودرجة الماجستير في
اداره االعمال من جامعه .) 2016 ( HeriotWatt-Edinburgh
وحاصل على شهادات االختصاص التالية .TOGAF, CISSP, CPP ,COBIT5 ,ITIL, PMP, ISO27001
السيد منير محمد فياض فرعونية  /رئيس الرقابة الشرعية
ً
عاما في
انضم السيد منير فرعونية الى البنك بتاريخ  2010 /08 /01بوظيفة مدقق شرعي وبخبرة واسعة تصل الى 22
العمل المصرفي اإلسالمي والتدقيق الشرعي .عمل السيد منير فرعونية في البنك االسالمي االردني في العديد من
المواقع واالقسام وكان اخر منصب له مدقق اول ،التدقيق الداخلي والشرعي.
يحمل السيد منير فرعونية درجة الماجستير في العلوم المالية والمصرفية تخصص مصارف إسالمية من االكاديمية
العربية للعلوم المالية والمصرفية وشهادة البكالوريوس في العلوم المالية والمصرفية من جامعة اليرموك وحاصل
كذلك على شهادة المراقب والمدقق الشرعي  CSAAمن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية –
البحرين (.)AAOIFI
السيدة يعاد عبدالكريم فيصل الدغمي  /رئيس دائرة االتصال المؤسسي والتسويق بالوكالة
انضمت السيدة يعاد الدغمي إلى البنك بتاريخ  2012/05/02بوظيفة ضابط أول ،االتصال المؤسسي والتسويق وبخبرة
ً
عاما .بدأت حياتها المهنية كمديرة مكتب المدير العام في شركة الفضاء لالتصاالت ،انتقلت بعدها للعمل
تصل إلى ١٢
في رئاسة الوزراء بوظيفة باحث مع مستشار رئيس الوزراء للشؤون البرلمانية.
تحمل السيدة يعاد درجة البكالوريوس في اللغة االنجليزية وآدابها من الجامعة األردنية . 2005
السيد وائل اسامة محمد موسى البيطار  /رئيس الخزينة واالستثمار بالوكالة
انضم السيد وائل البيطار إلى البنك في  2010/1/3بوظيفة مدير أول  /رئيس عالقات المؤسسات المالية وبخبرة واسعه
ً
عاما ،حيث عمل في العديد من المجاالت شملت تسهيالت الشركات ،الخزينة واالستثمار ،االئتمان
تصل الى 23
والمؤسسات المالية لدى العديد من البنوك األردنية (البنك العربي ،Bank ABC ،بنك المال االردني ) وتدرج في عدة
وظائف هامة في العمل المصرفي.
يحمل السيد وائل البيطار درجة الماجستير في إدارة األعمال  /التمويل من الجامعة األردنية  .1999ودرجة البكالوريوس في
االقتصاد/التمويل من جامعة اليرموك .1994
يشغل السيد وائل البيطار عضوية عدة شركات ( نائب رئيس هيئة مالكي صكوك شركة الكهرباء الوطنية ،نائب رئيس
هيئة مالكي صكوك وزارة المالية  ،عضو هيئة مديرين – شركة مسك للوساطة المالية ،عضو هيئة مديرين -شركة األردن
دبي العقارية لإلعمار وعضو هيئة مديرين -شركة مجموعة البنوك األردنية للمساهمة في الشركات ).
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السيد نصفت كمال سالمه طه /رئيس الخدمات المصرفية لالفراد بالوكالة
انضم السيد نصفت إلى البنك بتاريخ  2010 /02 /21بوظيفة رئيس شبكة الفروع وبخبرة واسعة تصل إلى  24عاما في
االعمال المصرفية لالفراد ،بدأ حياته المهنيه في البنك العربي حيث كانت اخر وظيفه شغلها هي مدير منطقة – فروع
األردن  /دائرة كبار المتعاملين.
يحمل السيد نصفت درجة البكالوريوس في ادارة االعمال من الجامعة األمريكية بالقاهرة في العام .1993
السيد خالد خليل محمد العيسى /رئيس التدقيق الداخلي بالوكالة
انضم السيد خالد العيسى الى البنك بتاريخ  2011 /02 /20بوظيفة مدير  ،التدقيق المالي والعمليات وبخبرة مصرفية
ً
عاما في العمل المصرفي .بدأ حياته المهنية بالعمل في بنك االسكان في دائرة التدقيق الداخلي وكانت
تصل الى 13
اخر وظيفة شغلها هي مدقق عمليات.
يحمل السيد خالد العيسى شهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعه آل البيت في العام  2004وحاصل كذلك على
الشهادات الدولية التالية .CIA, DIP-IFRS, CCSA, CGAP
السيد احمد درويش مصطفى ترتير  /مدير اول – رئيس االمتثال ومكافحة غسل االموال
انضم السيد أحمد ترتير الى البنك بتاريخ  ،2015/6/21بوظيفة (مدير اول – رئيس االمتثال ومكافحة غسل االموال) وبخبرة
مصرفية تزيد عن  10أعوام ،بدأ حياته المهنية في بنك المؤسسة العربية المصرفية كمدقق داخلي تم اصبح مساعد
مدير /دائرة االمتثال ومكافحة غسل االموال في البنك العربي ،وكانت اخر وظيفة شغلها رئيسا لالمتثال ومكافحة غسل
االموال لبنك (الكويت الوطني – االردن).
يحمل السيد أحمد الترتير شهادة البكالوريوس في المحاسبة والقانون التجاري من الجامعة الهاشمية  2007وحاصل على
الشهادات الدولية التالية .CAMS, CAMS AMLA, CCM, CCOS, CPT
السيد محمد احمد سالم الهواري /رئيس دائرة رأس المال البشري بالوكالة
انضم السيد محمد الهواري الى البنك بتاريخ  2010/1/18بوظيفة مدير ،عمليات الموارد البشرية وبخبرة مصرفية تصل الى
ً
عاما في العمل المصرفي .بدأ حياته المهنية بالعمل في البنك االردني الكويتي في الدائرة المالية.
14
يحمل السيد محمد الهواري درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة مؤته في العام  2003ودرجة الماجستير في
المحاسبة من جامعه عمان العربية للدراسات العليا في العام  2005وحاصل على الشهادة المهنية ( - )CHRMمدير موارد
بشريه معتمد.
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اسم ضابط ارتباط الحوكمة في البنك.
السيد أحمد درويش مصطفى ترتير  /مدير أول ،رئيس االمتثال ومكافحة غسيل األموال

أسماء اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة وأعضائها
لجنة اإلمتثال

لجنة إدارة المخاطر
السيـــدة ديمـــة مفلـح محمــد عقـل  ( -رئيس )

الــدكتــور نــوفـان منصور عقيل العقيــل  ( -رئيس )

السيـد خـالد عمـرو عريبـى القنصـل

الــدكتــور احمــد أمنيسي عبد الحميد أمنيسي

الـدكتـور ابـراهيـم حســن مصطفـى سيــف

السيــدة ديمــة مفلـح محمــد عقـل
لجنة الحاكمية

لجنة الترشيح والمكافآت
الســيد هيثــم يــوسف عبد المنعم قمحيه  ( -رئيس )

الدكتور «محمد ناصر» سالم محمد أبو حمور  ( -رئيس )

السيــد بـاســم عصــام حليــم سلفيتــــي

السيــد حمــدان مصطفى فيـــاض الفــواعيـر

السيــد سميــر حســـن علــي أبــو لغــد

السيــد سميــر حســن علـي أبــو لغـــــــد
لجنة التدقيق

لجنة حاكمية تكنولوجيا المعلومات
السيــد بــاســم عصـام حليـــم سلفيتـي  ( -رئيس )

السيــــــــــد سميــــــــر حســـــن علـــي أبـــو لغـــــــد (رئيس )

السيـد خـالد عمـرو عريبـى القنصـل

السيــد فــائــز احمــــد حســــن المــــريمي

الـدكتـور ابـراهيـم حســن مصطفـى سيــف

السيــد حمــدان مصطفى فيـاض الفـواعيـر
اللجنة التنفيذية والتسهيالت

الدكتور «محمد ناصر» سالم محمد أبو حمور  ( -رئيس )
السيــد بـاســم عصــام حليــم سلفيتــــي
السيــدة ديمــة مفلـح محمــد عقـل
السيــد فــائــز احمــــد حســــن المــــريمي
السيــد هيثـم يـوسف عبــد المنعـــم قمحيـــه
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اسم رئيس وأعضاء لجنة التدقيق ونبذة عن مؤهالتهم وخبراتهم المتعلقة باألمور المالية أو
المحاسبية
 السيد سمير حسن علي أبو لغد (رئيس اللجنة)الشهادات العلمية :بكالوريوس محاسبة عام .1976
الخبرات العملية:
• رئيس لجنة التدقيق في المحكمة الجنائية الدولية  /الهاي آذار .2017
• عضو لجنة التدقيق في المحكمة الجنائية الدولية  /الهاي كانون الثاني .2016
• الشريك المسؤول في شركة برايس وتر هاوس كوبر  /األردن .2012 - 2009
• الشريك المسؤول في ارنست ويونغ  /األردن .2009 - 2002
• الشريك المسؤول في آرثر آندرسن  /األردن .2002 - 1979
• مدقق حسابات سابا وشركاهم .1979 - 1976
 السيد حمدان مصطفى فياض الفواعير (نائب رئيس اللجنة)الشهادات العلمية :بكالوريوس قانون من جامعة االسكندرية عام .1985
الخبرات العملية:
• مدير عام مؤسسة تنمية أموال األيتام من  2017/10/2ولغاية االن .
ً
اعتبارا من 2017/1/2ولغاية . 2017/10/1
• مدير عام مؤسسة تنمية أموال األيتام بالوكالة
• مساعد المدير العام في مؤسسة تنمية أموال األيتام  2010وحتى . 2016
• مدير الشؤون اإلدارية والموارد البشرية في مؤسسة تنمية أموال األيتام . 2010-2009
• مدير الرقابة الداخلية في مؤسسة تنمية اموال االيتام . 2009-2008
• مساعد تنفيذي للرقابة على الصحة العامة والخدمات االجتماعية في ديوان المحاسبة . 2008- 2007
• مساعد تنفيذي للرقابة على االيرادات (دائرة الجمارك العامة) في ديوان المحاسبة . 2007- 2005
• رئيس مراقبة في ديوان المحاسبة للرقابة على وزارتي العدل واألوقاف وعلى المحاكم النظامية والمحاكم
الشرعية . 2005 – 2004
• رئيس مراقبة للرقابة على وزارة األشغال العامة واالسكان – ديوان المحاسبة. 2004 – 2001
• مساعد مدير الرقابة الداخلية  -ديوان المحاسبة . 2001- 1999
• رئيس مراقبة الملكية األردنية وقطاع النقل في ديوان المحاسبة . 1999 – 1994
 السيـد فائز أحمد حسن المريمي (عضو)• الشهادات العلمية:
درجة الماجستير في العلوم المالية والمصرفية  ،معهد الدراسات العربية المالية والمصرفية عمان األردن -1992
.1994
درجة البكالوريوس في المحاسبة  ،جامعة بنغازي ليبيا .1983-1979
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عدد اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه خالل العام ٢٠١٧
اللجنة
التنفيذية
والتسهيالت

لجنة ادارة
المخاطر

لجنة الحاكمية
واالمتثال

لجنة
الحاكمية

لجنة
االمتثال

لجنة الترشيح
و المكافآت

لجنة حاكمية
تكنولوجيا
المعلومات

لجنة التدقيق**

إجتماعات
مجلس
االدارة

21

6

4

1

2

6

3

10

11

21 / 21

-

4/4

1/1

-

-

-

-

10 / 10

السيد حمدان مصطفى فياض الفواعير

-

-

3/3

1/1

-

-

-

7/7

7/7

الدكتور نوفان منصور عقيل العقيل

-

3/3

1/1

-

2/2

-

3/2

-

11 / 11

السيدة ديمة مفلح محمد عقل

21 / 20

6/6

-

-

2/2

-

-

-

10 / 8

السيد باسم عصام حليم السلفيتي

21 / 14

-

-

-

-

3/3

3/3

-

10 / 10

السيد فائز أحمد حسن المريمي

21 / 19

-

-

-

-

-

-

9/7

10 / 10

السيد خالد عمرو عريبي القنصل

-

6/4

-

-

-

4/4

-

-

10 / 8

الدكتور احمد امنيسي عبد الحميد امنيسي

-

-

-

-

2/2

-

3/3

-

7/4

السيد صالح احمد صالح العتيقي

-

1/1

-

-

-

1/1

-

-

3/2

السيد سمير حسن علي ابو لغد

-

-

-

1/1

-

3/3

-

7/7

7/5

16 / 16

-

3/3

-

-

1/1

-

5/4

7/7

الدكتور ابراهيم ابراهيم حسن مصطفى سيف

-

1/1

-

-

-

-

-

-

2/1

الدكتور حسن ناصر حسن حسن

-

2/2

-

-

-

-

-

3/3

4/4

الدكتور فيصل عبد الرزاق موسى الحياري

-

-

1/1

-

-

2/2

-

3/3

4/4

5/5

-

-

-

-

1/1

-

-

4/4

السيد رسالن نوري رسالن ديرانية

-

-

1/1

-

-

2/2

-

3/3

4/4

الدكتور وليد علي شحادة النعسان

-

2/1

1/1

-

-

3/3

-

3/3

4/4

الدكتور عمر مشهور حديثة الجازي

-

-

-

-

-

1/1

-

-

-

المجلس  /اللجان

اسم العضو

عدد االجتماعات

الدكتور محمد ناصر سالم محمد أبو حمور

السيد هيثم يوسف عبد المنعم قمحية

السيد جميل نبيل جميل عنز

* تم فصل لجنة الحاكمية و االمتثال بتاريخ  2017/10/22إلى لجنتين منفصلتين.
** اجتمعت لجنة التدقيق مع المدقق الخارجي للبنك اربع مرات خالل العام .2017
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فهرس دليل حاكمية وإداره المعلومات والتكنولوجيا المصاحبه لها
									
مقدمة
								
التعريفات
								
نطاق العمل
						
السياسات واألحكام العامة
									
االسناد
									
اللجان
االهداف وعمليات حاكميه تكنولوجيا المعلومات			
المبادئ والسياسات وأطر العمل					
							
المعلومات والتقارير
			
الخدمات والبرامج والبنى التحتيه لتكنولوجيا المعلومات
						
المعارف والمهارت و الخبرات
					
منظومه القيم واالخالق والسلوك
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٢٠٨
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٢٠٨
٢٠٩

مقدمة
تماشيا مع تعليمات حاكميه المعلومات والتكنولوجيا المصاحبه لها فقد اقر مجلس االداره في بنك صفوة االسالمي
وادارته التنفيذيه عده اجراءات لمساواة دائره تكنولوجيا المعلومات مع دوائر االعمال الرئيسيه األخرى الهامة في البنك،

حيث استخدام البنك إطار ( )COBIT 5للحوكمة وإدارة المعلومات والتكنولوجيا ومشاريع تكنولوجيا المعلومات ،ويساعده
في خلق القيمة المثلى من تكنولوجيا المعلومات من خالل المحافظة على التوازن بين تحقيق الفوائد وتحسين مستويات

المخاطر واستخدام الموارد .كما تمكن ( )COBIT 5تكنولوجيا المعلومات من التحكم بطريقة شاملة بالمشاريع بأكاملها،
مع األخذ بعين االعتبار المسؤوليات الوظيفيه و التكنولوجيه من البدايه إلى النهاية ،والنظر في المصالح المتعلقة

بتكنولوجيا المعلومات من الجهات المعنية الداخلية والخارجية والعمل على اطار إدارة مخاطر تكنولوجیا المعلومات
بشكل متكامل ینسجم وعملیات إدارة المخاطر الكلیة للبنك وبحسب اإلجراءات والممارسات السلیمة التي تؤدي إلى
آلیات سلیمة لصنع القرار المرتكز على المخاطر ،وتضمن تحقیق القیمة المضافة وبأقل التكالیف مع التخفیف من

الخسائر والمخاطر المتوقعة بما یعكس رؤیة البنك بهذا الخصوص وضمن حدود المخاطر المقبولة ما أمكن.

التعريفات
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه الالئحة المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير
ذلك :

الكلمة /العبارة
البنك
المجلس
اللجنة
الهيكل التنظيمي

المعنى
بنك صفوة اإلسالمي.
مجلس ادارة بنك صفوة االسالمي.
حاكمية و اداره المعلومات و التكنولوجيا المصاحبه لها.
الهيكل التنظيمي للبنك والموجود ضمن الملحق
تشمل مدير عام البنك ونائب المدير العام والمدير المالي ومدير العمليات ومدير إدارة

االداره التنفيذيه العليا

المخاطر ومدير التدقيق الداخلي ومدير دائرة التدقيق الشرعي الداخلي ومدير الخزينة

(االستثمار) ,ومدير االمتثال باإلضافة ألي موظف في البنك له سلطة تنفيذية موازية
ً
ً
مباشرة بالمدير العام وبما ال يتعارض
وظيفيا
ألي من سلطات أي من المذكورين ويرتبط
مع سياسات رأس المال البشري.

اصحاب المصالح

أي ذي مصلحة في البنك مثل المساهمین أو الموظفین أو الدائنین أو العمالء أو

المزودین الخارجیین أو الجهات الرقابیة المعنیة.
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الكلمة /العبارة
اصحاب العالقة
الدليل

المعنى
اشخاص ومجموعات أو مؤسسات لها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بالبنك حيث أنهم
يؤثرون أو يتأثرون بممارستها أو أنشطتها.

دليل حاكمية واداره المعلومات والتكنولوجيا المصاحبه لها والتي تهدف الى تقديم
التوصية واالرشاد لعمل اللجنة.

توزیع األدوار والمسؤولیات وتوصیف العالقات بین األطراف والجهات المختلفة و
حاكميه المعلومات و

أصحاب المصالح مثل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة بهدف تعظیم القیمة المضافة

للمؤسسة باتباع النهج األمثل الذي یكفل الموازنه بین المخاطر والعوائد المتوقعة،

التكنولوجيا المصاحبه لها من خالل اعتماد القواعد واألسس واآللیات الالزمة لصنع القرار وتحدید التوجهات

االستراتیجیة واألهداف في البنك وآلیات مراقبة وفحص امتثال مدى تحققها بما یكفل
دیمومة وتطور البنك.

مجموعة النشاطات المستمرة التي تقع ضمن مسؤولیة اإلدارة التنفیذیة وتشمل
اداره المعلومات و

التكنولوجيا المصاحبه لها

التخطیط بغرض تحقیق األهداف االستراتیجیة بما یشمل الموائمة والتنظیم ،ونشاطات
البناء والتطویر بما یشمل الشراء والتنفیذ ،ونشاطات التشغیل بما یشمل توصیل

الخدمات والدعم ،ونشاطات المراقبة بما یشمل القیاس و التقییم ،و بما یكفل دیمومة
تحقیق أهداف البنك وتوجهاته االستراتیجیة.

عمليات حاكميه

مجموعة الممارسات والنشاطات المنبثقة عن سیاسات المؤسسة والالزمة لتحقیق

تكنولوجيا المعلومات

أهداف المعلومات والتكنولوجیا المصاحبة لها.

أهداف المعلومات و

مجموعة األهداف الرئیسیة والفرعیة المتعلقة بنشاطات الحاكمیة واإلدارة للمعلومات

التكنولوجيا المصاحبه لها والتكنولوجیا المصاحبة لها والالزمة لتحقیق األهداف المؤسسیة.
االهداف المؤسسيه
 On – Siteلبناية اإلدارة
العامة

 Off - Siteلبناية مغايرة
Near – Site

مجموعة األهداف المتعلقة بالحاكمیة واإلدارة المؤسسیة والالزمة لتحقیق احتیاجات
أصحاب المصالح وأهداف هذه التعلیمات.

مكان العملیة في نفس بنایة اإلدارة العامة للبنك في األردن.
مكان العملیة في بنایة مغایرة لبنایة اإلدارة العامة للبنك في األردن لكن بنفس

المحافظة.

مكان العملیة في محافظة مغایرة للمحافظة التي تتواجد فیها اإلدارة العامة للبنك في
األردن.

 Off – Shoreلبلد مغاير مكان العملیة في بلد مغایر لبلد اإلدارة العامة للبنك.
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نطاق العمل
تكون دائرة تكنولوجيا المعلومات هي الجهة المسؤولة عن هذا الدليل ،ويتم مراقبة االلتزام بالتطبيق من قبل كافة دوائر

البنك الرقابية ،ويكون موعد المراجعة لهذا الدليل عند الحاجة.

يشمل نطاق تطبيق هذا الدليل كافه عمليات بنك صفوة االسالمي المستخدمه لتكنولوجيا المعلومات في مختلف

الفروع والدوائر .وتعتبر جميع األطراف أصحاب مصالح معنيين في تطبيق هذ التعليمات ،كل في مكانه وحسب دوره.

 .1السياسات واألحكام العامة

 .1مسؤوليات اصحاب المصالح الرئيسين:

• رئيس مجلس اإلدارة وأعضاء مجلس اإلدارة والخبراء الخارجيين وتتضمن مسؤولياتهم أداره مشروع/برنامج الحاكميه،
والموافقة على مهام ومسؤوليات المشروع ،والدعم ،وتوفير األموال الالزمة.

• المدير العام و االداره العليا:

وتتضمن مسؤولياتهم توظيف أشخاص ذوي الخبرة الصحيحه في عمليات البنك لتمثيلهم في المشروع وتوصيف
مهامهم ومسؤولياتهم.

• دائره تكنولوجيا المعلومات ومكتب اداره المشاريع:

وتتضمن مسؤولياتهم إدارة المشروع  /البرنامج.
• التدقيق الداخلي:

وتتضمن مسؤولياتهم تدقيق على تنفيذ التعليمات بشكل مباشر ،والمشاركة في المشروع  /البرنامج ،الذي يمثل
دور المراجعة الداخلية في المسائل التنفيذية كمستشار ومراقب مستقل لتسهيل نجاح وإنجاز المشروع  /البرنامج.

• أدارة المخاطر ،وأمن المعلومات ،واالمتثال واإلدارات القانونية:

وتتضمن مسؤولياتهم المشاركه في المشروع  /البرنامج بما يمثل دور تلك الدوائر.
• المتخصصين وأصحاب الشهادات الفنية والمهنية ( COBIT 5مؤسسة  COBIT 5مقيم COBIT 5 ،التنفيذ،
 )CGEITالقياسية ،الذين يتم تعيينهم من داخل وخارج البنك:

وتتضمن مسؤولياتهم دور المرشد لنشر المعرفة من مستوى و لتسهيل عملية التنفيذ.
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• يتولى مجلس أداره بنك صفوة االسالمي مسؤولية االشراف على تطبيق عمليات الحاكميه الخمس و التي تشمل
(التنظيم اإلداري) (تقييم وتوجيه ومراقبة) باالضافه الى عملية «ضمان تحسين المخاطر» ( )EDM 03وعملية
« APO12إدارة المخاطر» ،تماشيا مع تعليمات الحاكميه الصادره عن البنك المركزي االردني.

 .2أهداف حاكميه و ٍاداره المعلومات و التكنولوجيا المصاحبه لها تحقيق ما يلي:
تهدف حاكميه المعلومات والتكنولوجيا المصاحبه لها:

 -1تلبية احتياجات أصحاب المصالح وتحقيق أهداف البنك من خالل االستفادة من إطار الحاكميه بما يلي:

• تسهيل خلق قيمة مضافة من خالل تقديم خدمات الكترونية تتوافق مع تعليمات حاكمية وادارة المعلومات
والتكنولوجيا المصاحبة لها بما يضمن التعامل مع المخاطر بشكل مدروس ويعزز االستخدام األمثل للموارد.

• توفير ضمان جودة المعلومات لدعم عملية صنع القرار.

• توفير البنية التحتية للخدمات االلكترونية التي تمكن البنك من تحقيق أهدافه.

• استدامة تطوير عمليات البنك عن طريق زيادة ائتمته العمليات المنفذة وتفعيل استخدام النظم التكنولوجية فعالة
وموثوقة وهادفة.

• ادارة المخاطر لتكنولوجيا المعلومات لضمان الحماية الالزمة لموجودات البنك.
• بناء منظومة الكترونية تتوافق مع متطلبات القوانين واألنظمة والتعليمات.
• تحسين موثوقية بيئة الرقابة الداخلية.

• تعظيم مستوى رضا مستخدمي تكنولوجيا المعلومات بكفاءة وفعالية لتلبية احتياجات عملهم.

• إدارة الخدمات المقدمة من موردين أو شركاء () Outsourcingالذين يقدمو خدماتهم /منتجاتهم للبنك أو ينفذو
عمليات وخدمات ومنتجات تابعه للبنك.

 -2يعتبر استخدام ( )COBIT 5هو المعيار المرجعي لتصميم كافة األنظمة االلكترونية والحلول الناجحة والفعالة بما
يحقق اهداف البنك وكافة اصحاب العالقة.

 -3الفصل بين الحاكميه واإلدارة بما يتوافق مع المعايير المعترف بها دوليا للحاكميه وإدارة المعلومات والتكنولوجيا
ذات الصلة.

 -4تحقيق الشموليه في حاكميه و اداره المعلومات و التكنولوجيا المصاحبه لها ليس فقط التكنولوجيا بحد ذاتها وانما
توفير عناصر التمكين السبعه بحسب معيار (.)Cobit 5

 -5بناء ممارسات و قواعد العمل و التنظيم بحسب افضل المعايير الدوليه بما يتعلق في مجالي حاكميه تكنولوجيا
المعلومات و مشاريع و موارد تكنولوجيا المعلومات.

 -6تعزيز اليات الرقابه الذاتيه و الرقابه المستقله و فحص االمتثال في مجالي حاكميه و اداره المعلومات و التكنولوجيا
لها و بما يسهم في تطوير و تحسين العمل بشكل مستمر.
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 .2االسناد
 -1استند هذا الدليل على تعليمات البنك المركزي األردني رقم  ،2016/65باالضافه الى اطار ( ،)COBIT 5علما انه يجب
مراجعته وتحديثه على أساس منتظم من قبل لجنه حاكميه المعلومات والتكنولوجيا المصاحبه لها ،أو عند صدور

تعليمات بالخصوص من قبل البنك المركزي االردني.

 -2سيقوم البنك بنشر هذا الدليل على الموقع االلكتروني وسيقوم بنشره بأي طريقة مناسبة الطالع الجمهور ،وسيقوم
البنك باالفصاح في تقريره السنوي عن وجود دليل خاص لحاكميه و اداره المعلومات و مدى االلتزام بها.

 .3اللجان
أنشئ بنك صفوة االسالمي اللجان التاليه :

 -1لجنة حاكميه المعلومات – مجلس االداره.

 -2اللجنة التوجيهية لتكنولوجيا و أمن المعلومات.

 -3اعتمد مجلس اداره بنك صفوة اإلسالمي الهياكل التنظيمية (الهرمية وهياكل اللجنة)الخاصه بإدارة الموارد ومشاريع

تكنولوجيا المعلومات ،وإدارة المخاطر وأمن المعلومات ،التي تلبي االحتياجات التشغيلية لمنظومه حاكميه المعلومات
والتكنولوجيا المصاحبه لها وتحقيق الكفاءة والفعالية.
لجنة حاكمية تكنولوجيا المعلومات – مجلس االداره:
 -1وفقا لتعليمات البنك المركزي األردني  ،قام البنك بتشكيل لجنة حاكميه لتكنولوجيا المعلومات  ،و تضم اللجنه ثالثه
اعضاء على االقل تم اختيارهم من ذوي الخبرة و المعرفة االستراتيجية في مجال تكنولوجيا المعلومات.

 -2تجتمع اللجنة على أساس ربع سنوي على األقل ،و تحتفظ بتوثيق لالجتماعات ،و تضمنت الالئحه التنظيميه لهذه
اللجنه المهام التاليه:

 .1اعتماد األهداف االستراتیجیة لتكنولوجیا المعلومات والهیاكل التنظیمیة المناسبة بما في ذلك اللجان التوجیهیة
على مستوى اإلدارة التنفیذیة العلیا وعلى وجه الخصوص اللجنة التوجیهیة لتكنولوجیا المعلومات وبما یضمن
تحقیق وتلبیة األهداف االستراتیجیة للبنك و تحقیق أفضل قیمة مضافة من مشاریع واستثمارات موارد تكنولوجیا

المعلومات ،واستخدام األدوات والمعاییر الالزمة لمراقبة والتأكد من مدى تحقق ذلك ،مثل استخدام نظام بطاقات
األداء المتوازن لتكنولوجیا المعلومات (  ) IT Balanced Scorecardsو احتساب معدل العائد على االستثمار ( )ROI

 ،) (Return On Investmentوقیاس أثر المساهمة في زیادة الكفاءة المالیة والتشغیلیة.

 .2اعتماد اإلطار العام إلدارة وضبط ومراقبة موارد ومشاریع تكنولوجیا المعلومات یحاكي أفضل الممارسات الدولیة
المقبولة بهذا الخصوص وعلى وجه التحدید ، COBITبما یتوافق ویلبي تحقیق أهداف ومتطلبات تعلیمات حاكميه
و ادارة المعلومات التكنولوجيا المصاحبه لها رقم  2016/65من خالل تحقیق األهداف المؤسسیة بشكل مستدام،

وتحقیق مصفوفة أهداف المعلومات والتكنولوجیا المصاحبة لها.
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 .3اعتماد مصفوفة األهداف المؤسسیة و أهداف المعلومات والتكنولوجیا المصاحبة لها واعتبار معطیاتها حد أدنى،
وتوصیف األهداف الفرعیة الالزمة لتحقیقها.

 .4اعتماد مصفوفة للمسؤولیات (  ) RACI Chartتجاه العملیات الرئیسیة لحاكمیة تكنولوجیا المعلومات والعملیات
الفرعیة المنبثقة عنها من حیث :الجهة أو الجهات أو الشخص أو األطراف المسؤولة بشكل أولي (،)Responsible

وتلك المسؤولة بشكل نهائي  (  ،) Accountableوتلك المستشارة (  ،) Consultedوتلك التي یتم إطالعها �In
 ) )formedتجاه كافة العملیات مسترشدین بمدعمات المعیار  ) )COBIT 5 Enabling Processesبهذا الخصوص.

 .5التأكد من وجود إطار عام إلدارة مخاطر تكنولوجیا المعلومات بما یتوافق ویتكامل مع اإلطار العام الكلي إلدارة
المخاطر في البنك وبحیث یأخذ بعین االعتبار ویلبي كافة عملیات حاكمیة تكنولوجیا المعلومات.

 .6اعتماد موازنة موارد ومشاریع تكنولوجیا المعلومات بما یتوافق واألهداف االستراتیجیة للبنك.

 .7االشراف العام واالطالع على سیر عملیات وموارد ومشاریع تكنولوجیا المعلومات للتأكد من كفایتها و مساهمتها
الفاعلة في تحقیق متطلبات وأعمال البنك.

 .8اإلطالع على تقاریر التدقیق لتكنولوجیا المعلومات واتخاذ ما یلزم من إجراءات لمعالجة اإلنحرافات.
 .9التوصیة للمجلس باتخاذ اإلجراءات الالزمة لتصحیح أیة إنحرافات.
اللجنة التوجيهية لتكنولوجيا و أمن المعلومات:
قام البنك بتشكيل لجنه توجيهيه لتكنولوجيا المعلومات من اعضاء اإلدارة التنفيذية العليا لضمان التوافق االستراتيجي

لتكنولوجيا المعلومات و تحقيق األهداف االستراتيجية للبنك والتي يجب أن تكون بطريقة مستدامة .لذلك ،عينت
اللجنة وتم تشكيلها برئاسة المدير العام وعضوية كل من كبار المديرين اإلدارة التنفيذية ،بما في ذلك مدير تكنولوجيا

المعلومات ،مدير إدارة المخاطر ومدير أمن المعلومات .و تم انتخاب أحد أعضاء مجلس االداره ليكون عضو مراقب في
هذه اللجنة وكذلك مدير التدقيق الداخلي ،ويمكن دعوة أطراف اخرى لحضور االجتماعات ،عند الحاجة ،و تضمنت الالئحه
التنظيميه و تقوم اللجنة بتوثيق اجتماعاتها ،شريطة أن تعقد االجتماعات بشكل دوري مرة كل ثالثة أشهر على األقل
لهذه اللجنه المهام التاليه:

 -1وضع الخطط السنویة الكفیلة بالوصول لألهداف االستراتیجیة المقرة من قبل المجلس ،واإلشراف على تنفیذها
لضمان تحقیقها ومراقبة العوامل الداخلیة والخارجیة المؤثرة علیها بشكل مستمر.

 -2ربط مصفوفة األهداف المؤسسیة بمصفوفة أهداف المعلومات والتكنولوجیا المصاحبة لها واعتمادها ومراجعتها
بشكل مستمر وبما یضمن تحقیق األهداف االستراتیجیة للبنك وأهداف التعلیمات ،ومراعاة تعریف مجموعة معاییر

مستمرواطالع اللجنة على ذلك.
للقیاس ومراجعتها و تكلیف المعنیین من اإلدارة التنفیذیة بمراقبتها بشكل
ٕ

 -3التوصیة بتخصیص الموارد المالیة وغیر المالیة الالزمة لتحقیق األهداف وعملیات حاكمیة تكنولوجیا المعلومات،
واالستعانة بالعنصر البشري الكفوء والمناسب في المكان المناسب من خالل هیاكل تنظیمیة تشمل كافة العملیات
الالزمة لدعم األهداف تراعي فصل المهام وعدم تضارب المصالح ،و تطویع البنیة التحتیة التكنولوجیة والخدمات

األخرى المتعلقة بها خدمة لألهداف،وتولي عملیات اإلشراف على سیر تنفیذ مشاریع وعملیات حاكمیة تكنولوجیا
المعلومات.
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 -4ترتیب مشاریع وبرامج تكنولوجیا المعلومات بحسب األولویة.

 -5مراقبة مستوى الخدمات الفنیة والتكنولوجیة والعمل على رفع كفاءتها وتحسینها بشكل مستمر.
 -6رفع التوصیات الالزمة للجنة حاكمیة تكنولوجیا المعلومات بخصوص األمور التالیة:

 .1تخصیص الموارد الالزمة واآللیات الكفیلة بتحقیق مهام لجنة حاكمیة تكنولوجیا المعلومات.
 .2أیة إنحرافات قد تؤثر سلبا على تحقیق األهداف االستراتیجیة.

 .٣أیة مخاطر غیر مقبولة متعلقة بتكنولوجیا وأمن وحمایة المعلومات.

 .٤تقاریر األداء واالمتثال بمتطلبات اإلطار العام إلدارة وضبط ومراقبة موارد ومشاریع تكنولوجیا المعلومات.

 -7تزوید لجنة حاكمیة تكنولوجیا المعلومات بمحاضر اجتماعاتها أوال بأول والحصول على ما یفید االطالع علیها.

 .4االهداف وعمليات حاكميه تكنولوجيا المعلومات
تتولى لجنه حاكميه المعلومات و التكنولوجيا المصاحبه لها اعتماد مجموعة من األهداف على مستوى البنك
وتكنولوجيا المعلومات وفقا لإلطار  .COBIT 5وسيتم استعراض األهداف و مراجعتها وتحديد المناسبة منها والتي

تلبي احتياجات أصحاب المصالح ،وتعتبر اللجنة التوجیهیة لتكنولوجیا المعلومات المسؤول األول عن ضمان االمتثال
بتحقیق متطلباتها ،ولجنة حاكمیة تكنولوجیا المعلومات و المجلس ككل المسؤول النهائي بهذا الخصوص ،ویتوجب

وادارة المشاریع تحدید
وادارة أمن المعلومات ٕ
على كافة دوائر البنك وعلى وجه الخصوص دائرة تكنولوجیا المعلومات ٕ

واعادة صیاغتها بحیث تحاكي و تغطي متطلبات كافة عملیات حاكمیة تكنولوجیا المعلومات.
عملیاتها ٕ

وقد اعتمد بنك صفوة االسالمي في ( )COBIT 5أهداف متتاليه لترجمة احتياجات أصحاب المصالح إلى أهداف
ُ
تمكين( .)Enablersهذه
محددة ،قابلة للتنفيذ وحسب الطلب ،واهداف متعلقة بتكنولوجيا المعلومات وأهداف

الترجمة تتيح وضع أهداف محددة على كل المستويات وفي كل دوائر و فروع من البنك لدعم األهداف العامة
ومتطلبات أصحاب المصالح ،وبالتالي تدعم بشكل فعال المواءمة بين بنك صفوة االسالمي يحتاج وحلول وخدمات

تكنولوجيا المعلومات و یتولى المجلس و دائرة إدارة المخاطر المسؤولیة المباشرة عن عملیة «ضمان إدارة حصیفة

لمخاطر الواردة في مالحق التعليمات وعملیة «إدارة المخاطر» (تكنولوجیا المعلومات على التوالي.

 .5المبادئ والسياسات وأطر العمل
تتولى لجنه حاكميه المعلومات و التكنولوجيا المصاحبه لها السياسات الالزمة لضمان ٍادارة عمليات تكنولوجيا
المعلومات ،و اعتبارها الحد األدنى مع إمكانية الجمع بين هذه السياسات وفقا لما تتطلبه طبيعة العمل.
الطار الحاكميه:
المبادئ الخمسة الرئيسية ٍ

 .1يستند إطار حاكميه المعلومات والتكنولوجيا المصاحبه لها في بنك صفوة االسالمي على خمسة مبادئ أساسية
من :COBIT 5
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• المبدأ  :1تلبيه احتياجات أصحاب المصالح (.)Meeting Stakeholder Needs

• المبدأ  :2تلبيه احتياجات البنك من النهاية الى النهاية (.)Covering the Enterprise End to End
• المبدأ  :3تطبيق اطار واحد متكامل (.)Applying a Single Integrated Framework
• المبدأ  :4تمكين منهج كلي(.)Enabling a Holistic Approach

• المبدأ  :5فصل الحاكميه عن اإلدارة (ٍ.)Separating Governance from Management

یف ّ
 .2يتولى المجلس أو من ُ
وض من لجانه اعتماد المبادئ والسیاسات وأطر العمل وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة

وادارة الموارد البشریة والتي تلبي متطلبات عملیات
وادارة أمن المعلوماتٕ ،
بإدارة مخاطر تكنولوجیا المعلوماتٕ ،

حاكمیة تكنولوجیا المعلومات

 .6المعلومات و التقارير
يتولى المجلس واإلدارة التنفیذیة العلیا تطویر البنیة التحتیة ونظم المعلومات الالزمة لتوفیر المعلومات والتقاریر
لمستخدمیها كمرتكز لعملیات اتخاذ القرار في البنك.

 .7الخدمات و البرامج والبنى التحتيه لتكنولوجيا المعلومات
• يتولى المجلس او من يفوض من لجانه واالداره العليا اعتماد منظومه الخدمات الخدمات والبرامج والبنية التحتية
الداعمة لتحقيق أهداف البنك و الوصول الى مستوى مقبول في حوكمه المعلومات والتكنولوجيا المصاحبه لها.

 .8المعارف والمهارت والخبرات
یف ّ
أ .يتولى المجلس أو من ُ
وض من لجانه اعتماد مصفوفة المؤهالت ( )HR Competenciesوسیاسات إدارة الموارد
البشریة الالزمة لتحقیق متطلبات عملیات حاكمیة تكنولوجیا المعلومات ومتطلبات هذه التعلیمات بشكل عام ،وضمان
وضع الرجل المناسب في المكان المناسب.

ب .تتولى إدارة البنك توظیف العنصر البشري المؤهل والمدرب من األشخاص ذوي الخبرة في مجاالت إدارة موارد
وادارة تدقیق تكنولوجیا المعلومات الداخلي و الخارجي
وادارة المخاطر و ٕادارة أمن المعلومات ٕ
تكنولوجیا المعلومات ٕ

اعتمادا على معاییر المعرفة األكادیمیة والمهنیة والخبرة العملیة باعتراف جمعیات دولیة مؤهلة بموجب معاییر االعتماد
الدولي للمؤسسات المانحة للشهادات المهنیة (  ) ISO/IEC 17024و/أو أیة معاییر أخرى موازیة كل بحسب اختصاصه،

على أن یتم إعادة تأهیل وتدریب الكوادر الموظفة حالیا لتلبیة المتطلبات المذكورة خالل سنتین من تاریخ هذه التعلیمات.
ج تعتبر االداره التنفيذيه مسؤوله عن االستمرار برفد موظفیها ببرامج التدریب والتعلیم المستمر للحفاظ على مستوى

من المعارف والمهارات یلبي ویحقق عملیات حاكمیة تكنولوجیا المعلومات.
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د .تعتبر االداره التنفيذيه مسؤوله عن تضمین آلیات التقییم السنوي ()Performance Evaluationللكوادر بمعاییر قیاس

موضوعیة تأخذ بعین االعتبار المساهمة من خالل المركز الوظیفي بتحقیق أهداف البنك.

 .9منظومه القيم واالخالق و السلوك
یفو ّ
أ .يتولى المجلس أو من ُ
ض من لجانه اعتماد منظومة أخالقیة مهنیة مؤسسیة تعكس القواعد السلوكیة المهنیة

الدولیة المقبولة بخصوص التعامل مع المعلومات والتكنولوجیا المصاحبة لها تحدد بوضوح القواعد السلوكیة المرغوبة
وغیر المرغوبة وتبعاتها.

ب .يتولى المجلس واإلدارة التنفیذیة العلیا توظیف اآللیات المختلفة لتشجیع تطبیق السلوكیات المرغوبة وتجنب
لسلوكیات غیر المرغوبة من خالل اتباع أسالیب الحاكميه
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