تقرير مجلس اإلدارة
بسم اهلل الرحمن الرحيم

تقرير جمل�س الإدارة ال�سنوي ال�ساد�س ع�شر عن ال�سنة املالية املنتهية يف  31كانون الأول 2013
ح�ضرة امل�ساهمني الكرام،،،
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،
قال تعالى:

(و ُق ْ
ل اعملوا فسيرى اهلل عملكم ورسوله والمؤمنون)
صدق اهلل العظيم

ي�سر جمل�س �إدارة البنك العربي الإ�سالمي الدويل �أن ي�ضع بني �أيديكم التقرير ال�سنوي ال�ساد�س ع�شر للبنك عن نتائج �أعمال البنك و�إجنازاته
م�صحوبة بالقوائم املالية املنتهية يف .2013/12/31
النتائج الماليـة
ا�ستطاع البنك العربي الإ�سالمي الدويل بف�ضل اهلل تعاىل حتقيق معدل منو وم�ستوى ت�شغيل قيا�سي من خالل زيادة حجم الن�شاط واال�ستثمار يف
جانب املوجودات حملي ًا ودولي ًا ،حيث �أظهرت نتائجه �أرباحا مقدارها ( )22.5مليون دينار بنمو مقداره ( )6مليون دينار عن عام  2012وبن�سبة
منو بلغت .%36
الوضع االقتصادي العام
يرتكز االقت�صاد االردين على �سيا�سات اقت�صادية ح�صيفة تهدف �إىل املحافظة على اال�ستقرار النقدي واملايل وتعزيز البيئة اجلاذبة لال�ستثمار
وحت�سني االنتاجية وتفعيل �آليات ال�سوق مبا يو�سع من م�ساحة الدور الذي يلعبه القطاع اخلا�ص يف الن�شاط االقت�صادي ،وقد جتلت �أبرز م�ؤ�شرات
الأداء االقت�صادي يف ا�ستمرار املحافظة على معدالت منو ملمو�سة من الناجت املحلي االجمايل والذي ارتفع خالل عام  2013بن�سبة  %2.8حمافظا
بذلك على نف�س معدل النمو املتحقق خالل نف�س الفرتة من العام املا�ضي ،وقد �صاحبه ت�ضخم مبعدل و�صل �إىل .%5.8
وعلى �صعيد ال�سيا�سة املالية فقد �سجلت املوازنة العامة للحكومة املركزية ،بعد املنح اخلارجية ،عجزا مالي ًا بلغ  897.5مليون دينار خالل الع�شرة
�شهور الأوىل من عام  2013مقارنة بعجز مايل بلغ  1161.1مليون دينار خالل نف�س الفرتة من عام  .2012وارتفع ر�صيد الدين العام الداخلي يف
نهاية ت�شرين �أول  2013عن م�ستواه يف نهاية عام  2012مبقدار  779مليون دينار ليبلغ  12427مليون دينار� ،أما فيما يتعلق بالدين اخلارجي فقد ارتفع
ر�صيده القائم مبقدار  1218مليون دينار لي�صل �إىل  6150مليون دينار ،وقد بلغت ن�سبة �صايف الدين العام الداخلي واخلارجي  %77.4من الناجت
املحلي الإجمايل يف نهاية ت�شرين �أول  2013مقابل  %75.5كما يف نهاية .2012
وفيما يتعلق بالقطاع النقدي وامل�صريف فقد ارتفع ر�صيد االحتياطيات الأجنبية لدى البنك املركزي يف نهاية ت�شرين ثاين من عام  2013مبقدار
 5421.1مليون دوالر عن م�ستواه امل�سجل يف نهاية عام  2012ليبلغ  12053مليون دوالر .كما ارتفع ر�صيد اجمايل الودائع لدى البنوك املرخ�صة يف
نهاية ت�شرين ثاين من عام  2013مبقدار  2543مليون دينارا مقارنة مب�ستواه امل�سجل يف نهاية عام  2012ليبلغ  27613مليون دينار.
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وقد ارتفع عجز امليزان التجاري بن�سبة  %12.3لي�صل �إىل  8.360مليون دينار نتيجة انخفا�ص ال�صادرات الكلية وارتفاع امل�ستوردات خالل الع�شرة
�شهور الأوىل من عام  ،2013وت�شري البيانات الأولية خالل الأحد ع�شرة �شهر ًا الأوىل من عام � 2013إىل انخفا�ض مقبو�ضات ال�سفر نتيجة تراجع
ال�سياحة العالجية وتراجع مدفوعات ال�سفر يف حني ارتفع اجمايل حتويالت الأردنيني العاملني يف اخلارج بن�سبة .%3.9
كما ارتفع معدل الت�ضخم خالل الأحد ع�شرة �شهرا الأوىل من عام  2013بن�سبة  %5.8باملقارنة مع  %4.5خالل نف�س الفرتة من عام  2012وقد ت�أثر
امل�ستوى العام للأ�سعار خالل نف�س الفرتة باالرتفاع احلاد يف �أ�سعار بندي «الوقود والإنارة» و»النقل» وذلك بعد قرار احلكومة القا�ضي بتحرير �أ�سعار
امل�شتقات النفطية.
وعلى �صعيد ال�سيا�سة النقدية ،ا�ستمر البنك املركزي يف �سيا�سته الرامية �إىل تعزيز اال�ستقرار النقدي وال�سيطرة على الت�ضخم وتعزيز جاذبية
املدخرات املحررة بالعملة املحلية من خالل �إدارته لهيكل �أ�سعار الفائدة املحلية وتعزيز جاذبية العملة املحلية .كما عمل البنك املركزي الأردين
على تعزيز رقابته على اجلهاز امل�صريف الذي �أظهر حت�سنا ملحوظا يف م�ستويات املالءة املالية وال�سيولة والربحية �ضمن بيئة م�صرفية �أكرث انفتاح ًا
وحترر ًا.
نشاطات البنك
حر�صت �إدارة البنك ومنذ بدايات الت�أ�سي�س على تقدمي جمموعة �شاملة ومتكاملة من املنتجات واخلدمات امل�صرفية الإ�سالمية املوجهة للأفراد من
خالل فروعه املنت�شرة يف كافة �أنحاء اململكة يذكر منها:
••قبول الودائع واحل�سابات بالدينار الأردين وبالعمالت الأجنبية من خالل :ح�سابات الودائع ب�أنواعها ،وح�سابات التوفري واال�ستثمار امل�شرتك،
واال�ستثمار املخ�ص�ص.
••التمويل املبا�شر للعمالء يف جماالت :بيوع املرابحة وامل�ساومة واال�ست�صناع وال�صرف ،والإجارة بنوعيها الت�شغيلية واملنتهية بالتمليك ،وامل�شاركة
وامل�ضاربة ،ووكاالت اال�ستثمار.
••بيع و�شراء العمالت الأجنبية واحلواالت املالية ال�صادرة والواردة و�صناديق الأمانات وتلقي اكتتاب ال�شركات وغريها.
ومل يغفل البنك عن تقدمي باقة من املنتجات و�أدوات اال�ستثمار الإ�سالمية التي تلبي متطلبات و احتياجات قطاع ال�شركات والتي منها :بيوع املرابحة
وامل�ساومة واال�ست�صناع ،والإجارة املنتهية بالتمليك ،وامل�شاركة وامل�ضاربة ،واعتمادات امل�شاركة واملرابحة ،واحلواالت ،ووكاالت اال�ستثمار والبوال�ص
وخطابات ال�ضمان والكفاالت ب�أنواعها.
حجم االستثمار الرأسمالي

حجم اال�ستثمار الر�أ�سمايل
يبلغ ر�أ�س املال امل�صرح به

 100.000.000دينار

الشركات التابعة وطبيعة عملها
ال يوجد ل�شركة البنك العربي الإ�سالمي الدويل �أية �شركات تابعة.
كبار مساهمي البنك العربي اإلسالمي الدولي

ا�ســم امل�ساهم

عدد الأ�سهم

البنك العربي �ش م ع

� 100.000.000سهم/دينار
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المركز التنافسي للبنك
يعمل البنك جاهد ًا من �أجل اال�ستئثار بح�صة من ال�سوق تتنا�سب وحجم ر�أ�سماله وقدراته الفنية والإدارية واملالية ،و�أن يتبو�أ مكان ًا مرموق ًا بني
البنوك الإ�سالمية يف العاملني العربي والإ�سالمي ،فقد بلغت ح�صة ودائع العمالء ما قيمته  %4.71من �إجمايل ودائع القطاع امل�صريف الأردين نهاية
 2013وبلغت ن�سبة الت�سهيالت املبا�شرة  %3.45من اجمايل الت�سهيالت يف القطاع امل�صريف الأردين ،كما بلغت ن�سبة موجوداته  %3.56من �إجمايل
موجودات القطاع امل�صريف.
العمالء الرئيسيون
ً
ً
�إن حمفظة البنك موزعة وال يعتمد البنك على عمالء رئي�سيني (حمليا �أو خارجيا).
االمتيازات الحكومية والقرارات الصادرة عن الحكومة و/أو المنظمات الدولية
ال يتمتع البنك ب�أي امتيازات حكومية �أو قرارات �صادرة عن احلكومة و�/أو املنظمات الدولية ذات �أثر مادي على عمل البنك �أو قدرته التناف�سية بنا ًء
على ما ن�صت عليه املادة ( )4من تعليمات الإف�صاح واملعايري املحا�سبية ومعايري التدقيق ال�صادرة عن جمل�س مفو�ضي هيئة الأوراق املالية.
المخاطر التي يتعرض لها البنك
ال يوجد خماطر تع ّر�ض لها البنك �أو من املمكن �أن يتع ّر�ض لها خالل ال�سنة الالحقة ولها ت�أثري مادي عليه.
األثر المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة
اليوجد �أي اثر مايل لعمليات ذات طبيعة غري متكررة حدثت خالل ال�سنة املالية وال تدخل �ضمن ن�شاط البنك الرئي�سي.

16

االنجازات خالل عام 2013
أوال :أهم المؤشرات المالية لعام 2013

لقد حقق البنك العربي الإ�سالمي الدويل جناح ًا ملحوظ ًا خالل م�سريته عرب ال�سنوات الع�شر املا�ضية ،وقد كان الأداء املايل للبنك متطور ًا
ب�صورة م�ضطردة .ومن م�ؤ�شرات النجاح املايل خالل عام  2013مقارنة بال�سنوات ال�سابقة نورد لكم التايل:
(بالدينار الأردين)

2009
�أهم نتائج العمليات
ً
14.647.744
�إيرادات مقبو�ضة مقدما
1.791.288
العموالت الدائنة
4.402.512
�صايف الأرباح قبل ال�ضريبة
2.596.472
�صايف الأرباح بعد ال�ضريبة
�أهم بنود امليزانية
1.003.869.784
جمموع املوجودات
855.293.660
جمموع ودائع العمالء*
931.181.019
التمويل واال�ستثمار
80.691.775
جمموع حقوق امل�ساهمني
100.000.000
عدد الأ�سهم
بع�ض الن�سب املالية
%0.4
العائد قبل ال�ضريبة على املوجودات
العائد قبل ال�ضريبة على حقوق
%3.7
امل�ساهمني
%71.7
م�صاريف الت�شغيل�/إيراد الت�شغيل
%11.2
حقوق امل�ساهمني/جمموع املوجودات
بنود خارج امليزانية
23.200.012
اعتمادات م�ستندية
11.637.213
كفاالت
4.618.422
قبوالت
* مبا فيها ودائع العمالء (ا�ستثمار �سلعي خم�ص�ص)

2010
18.885.673
2.601.505
10.013.634
7.009.544

2011
23.254.602
3.982.323
15.202.079
10.641.371

2012
30.471.870
5.193.959
16.495.001
11.547.199

1.173.775.421 1.127.482.501 1.096.162.778
1.188.365.352 1.103.785.911 961.612.291
1.082.028.127 1.056.576.031 1.038.302.961
100.959.370
90.134.821
87.409.237
100.000.000 100.000.000 100.000.000

2013
31.948.256
5.418.488
22.511.480
15.749.445
1.348.244.028
1.319.555.442
1.269.490.842
116.958.757
100.000.000

%0.9

%1.3

%1.4

%1.7

%8

%17

%16.3

%19.2

%57.5
%11

%50
%8

%47
%8.6

%45
%8.7

17.064.092
14.355.267
6.437.707

22.726.064
16.990.150
7.673.031

20.906.284
30.197.400
6.591.650

22.410.252
31.666.799
10.305.263

ثانيا :الخدمات المصرفية

يقدم البنك خدماته امل�صرفية لكافة املتعاملني �أفراد ًا و �شركات يف ظل ر�ؤية ا�سرتاتيجية متكاملة تهدف لال�ستقرار يف نهج تطوير الأعمال
بحيث ت�صل اخلدمات امل�صرفية املقدمة ملختلف القطاعات االقت�صادية واملجتمعية لتقدم لهم باقة من احللول املالية تفوق تطلعاتهم وفق �أعلى
معايري جودة اخلدمة �ضمن جمموعة من املنتجات امل�صرفية املتنوعة وال�شاملة واملتوافقة مع �أحكام ال�شريعة اال�سالمية الغراء.

اخلدمات امل�صرفية لل�شركات:

يقدم البنك خدمات م�صرفية لكافة قطاعات ال�شركات الكربى ،التجارية ،وامل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة �ضمن جمموعة من �صيغ التمويل
املتوافقة مع احكام ال�شريعة اال�سالمية ي�شرف على تقدميها كوادر مب�ؤهالت وخربات عالية قادرة على تفهم احتياجات عمالئهم من خالل
جمموعة من مراكز االعمال املنت�شرة يف كافة انحاء اململكة لت�سهيل التعامل على العمالء.

17

وا�ستمرار ًا للر�سالة التنموية للبنوك اال�سالمية فلقد كان البنك العربي اال�سالمي الدويل من البنوك ال�سباقة يف توقيع اتفاقية وكالة
اال�ستثمار مع البنك املركزي الأردين لتقدمي التمويل للم�شاريع املتناهية ال�صغر  MSMEsباال�ضافة �إىل التو�سع يف مظلة برنامج "كفالة"
بالتعاون مع ال�شركة الأردنية ل�ضمان القرو�ض لت�شمل التمويالت املتجددة وهذا ما ي�ؤكد حر�ص البنك على تطوير ودعم االقت�صاد و
بالأخ�ص قطاع امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة.

اخلدمات امل�صرفية للأفراد:
قنوات خدمة العمالء:

ا�ستمر البنك يف التو�سع واالنت�شار خلدمة عمالئه يف كافة مناطق اململكة حيث مت خالل عام  2013افتتاح فروع جديدة لي�صبح عدد فروع
البنك العاملة يف معظم املحافظات  37فرعا وي�سعى البنك خالل عام � 2014إىل افتتاح فروع جديدة يف العا�صمة والكرك ومعان بهدف
ا�ستكمال اخلطة اال�سرتاتيجية الهادفة �إىل تقدمي �أف�ضل اخلدمات والو�صول �إىل خمتلف فئات املتعاملني وتغطية حمافظات اململكة من
خالل �شبكة فروع ذات طابع ع�صري تعك�س �صورة البنك .كما قام البنك بتو�سعة �شبكة ال�صرافات الآلية لي�صل عددها �إىل � 47صرافا
تغطي معظم مناطق اململكة للت�سهيل على العمالء الو�صول �إىل خدمات البنك بالإ�ضافة �إىل اقامة حمطات بيع خارجية يف املراكز التجارية
وال�شركات الكربى ت�سهيال على العمالء للح�صول على خدمات البنك وتلبية متطلباتهم يف اماكن تواجدهم.
مت خالل عام  2013تطوير مركز اخلدمة الهاتفية بهوية جديدة حتت ا�سم "مركز العربي اال�سالمي للخدمة الهاتفية" بحيث �أ�صبح املركز
يقدم كافة خدمات اال�ستف�سارات وامل�ساعدة لعمالء البنك من خالل تطبيق �أحدث املمار�سات العاملية يف انظمة مراكز اخلدمة الهاتفية
كما مت زيادة عدد موظفي اخلدمة الهاتفية والرتكيز على تدريبهم وتطويرهم ل�ضمان جودة اخلدمة املقدمة واملعرفة امل�صرفية املطلوبة
وتقدمي اخلدمات طوال �أيام الأ�سبوع وخالل العطل الر�سمية.

املنتجات واحلمالت الت�سويقية:

يف ظل تنامي الطلب على منتجات التمويل املتوافقة مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية  ،وبنا ًء على خطة البنك الهادفة �إىل تقدمي حلول متويلية
مبتكرة تتنا�سب مع احتياجات العمالء وتطلعاتهم ،مت �إجناز جملة من امل�شاريع واملنتجات اجلديدة حيث مت اطالق بطاقة االئتمان املق�سطة
املتوافقة مع �أحكام ال�شريعة اال�سالمية ولأول مرة يف االردن ،وتقدم البطاقة مزايا متعددة ومنها تق�سيط ر�صيد البطاقة بدون ر�سوم �أو
م�صاريف �إ�ضافية بالإ�ضافة �إىل امكانية ا�ستخدامها يف عمليات ال�شراء عامليا وعمليات ال�سحب النقدي حمليا.

وم�ساهمة من البنك لتخفيف االعباء املادية على العمالء مت تو�سيع �شبكة املوردين املعتمدين من �ضمن برنامج "التق�سيط بال�سعر النقدي"
ب�صيغة اجلعالة من خالل �إ�ضافة موردين جدد لتغطية احتياجات العمالء املتزايدة لتق�سيط االجهزة الكهربائية والإلكرتونية وملدة ت�صل
�إىل � 24شهر ًا ومت ا�ضافة تق�سيط رحالت احلج والعمرة بالتعاون مع كبار مزودي خدمات احلج والعمرة على م�ستوى اململكة.
مت خالل عام  2013اطالق حمالت ت�سويقية متنوعة ملنتجات متويل ال�سيارات ,العقارات ,واالحتياجات ال�شخ�صية لتغطي كافة فرتات ال�سنة
واملنا�سبات منها �إطالق حملة ال�صيف اخلا�صة بحزم العقار والتمويل ال�شخ�صي بالإ�ضافة �إىل حملة ال�سيارات خالل �شهر رم�ضان املبارك و
العيد ،و للعام الثاين على التوايل مت اطالق حملة تق�سيط الأ�ضاحي خالل فرتة عيد الأ�ضحى لتخفيف االعباء املادية على العمالء.
وك�سابقة يف البنوك االردنية وبهدف التي�سري على العمالء قام البنك بتوقع اتفاقية تعاون مع ال�شركة الأوىل للت�أمني لغايات تقدمي خدمات
الت�أمني لعمالء البنك من خالل نقاط خدمة تدار من قبل ال�شركة داخل الفروع وب�شكل م�ستقل عن خدمات ومنتجات البنك ،وقد �ساهمت
هذه النقاط يف ت�سريع خدمة العميل يف ح�صوله على خدمات الت�أمني بال�شكل الذي يوفر على العميل الوقت وت�سعى ال�شركة لزيادة عدد
نقاط اخلدمة خالل عام .2014
حر�صا من البنك على تطبيق �أعلى معايري جودة اخلدمة والتمييز يف خدمة عمالئه قام البنك بت�شغيل نظام �إدارة خدمات العمالء يف كافة
فروع البنك والذي يدار من خالل نظام مركزي لدى االدارة العامة بهدف حت�سني اخلدمة املقدمة للعمالء وتقييم الأداء و تعزيز درا�سات
الإنتاجية والتخطيط للموارد الب�شرية يف الفروع.
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بناءا على تعليمات التعامل مع العمالء بعادلة و�شفافية ال�صادرة من البنك املركزي الأردين والتي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 2013/5/24
قام البنك بتعديل كافة منتجاته وخدماته املقدمة للعمالء االفراد ومبا يتوائم مع هذه التعليمات بال�شكل الذي يعك�س �إلتزام البنك الدائم
بتعليمات اجلهات الرقابية والقانون.
امت البنك كافة حت�ضرياته للبدء يف تطبيق الرقم الدويل للح�ساب البنكي ( ) IBANعمال بتعليمات البنك املركزي ال�صادرة بخ�صو�ص
ادخال رقم االيبان من �ضمن متطلبات احلواالت املحلية واخلارجية والتي �ستدخل حيز التنفيذ عام  2014وو�ضع البنك خطة عمل البالغ
كافة عمالء البنك برقم االيبان اخلا�ص بح�ساباتهم من خالل عدة و�سائل ومن �ضمنها حا�سبة ايبان على املوقع االلكرتوين للبنك متكن
العمالء من احل�صول على الرقم اخلا�ص بهم ب�شكل ذاتي.
ثالث ًا :الموارد البشرية

تلتزم �إدارة املوارد الب�شرية بدعم وت�سهيل تطبيق التوجهات اال�سرتاتيجية لتخطيط املوارد الب�شرية والأنظمة واخلدمات  ،وتهيئة حميط عمل
حيوي ومتجدد للموظفني وت�سعى الإدارة �إىل ا�ستقطاب �أف�ضل الكفاءات يف املجاالت امل�صرفية لالن�ضمام �إىل فريق عمل البنك.
بلغ عدد املوظفني يف البنك ( )758موظف ًا يف نهاية عام  2013وهذا العدد قابل للزيادة يف �ضوء ازدياد حجم العمل لدى الفروع القائمة حالي ًا
وعدد الفروع التي �سيتم افتتاحها م�ستقب ًال وي�شكل حملة امل�ؤهالت اجلامعية ( )%75من اجمايل عدد املوظفني .،كما يقوم البنك بتمويل بعثات
درا�سية ملوظفيه الطموحني اللذين يتطلعون لبناء م�ستقبلهم املهني للح�صول على درجات علمية خمتلفة (الدبلوم ،البكالوريو�س ،املاج�ستري،
الدكتوراه) يف جماالت التمويل والإدارة وامل�صرفية الإ�سالمية.
اما على �صعيد التدريب والتطوير قام البنك بعقد  207برناجما تدريبيا �شارك فيها ( )1669موظف ًا وموظفة يف خمتلف جماالت العمل
م�صرفي ًا و�إداري ًا وتتميز هذه الربامج التدريبية باملحتوى املرتبط مبتطلبات العمل وتقدم من خالل جمموعة من املدربني املحرتفني من داخل
البنك وخارجه .
رابع ًا :ادارة انظمة المعلومات

تقدم ادارة انظمة املعلومات كافة انواع الدعم التقني لقطاعات البنك املختلفة من خالل ادارة االنظمة وال�شبكات وامل�شاريع املرتبطة ب�أعمال
الدائرة بالإ�ضافة �إىل ت�أمني ا�ستمرارية العمل من خالل مركز الطوارئ ومركز العمل االحتياطي (البديل) للتعامل مع احلاالت الطارئة.
حتققت خالل العام � 2013أهداف ادارة �أنظمة املعلومات ح�سب ما مت التخطيط له وتركزت االجنازات يف حتديث �أنظمة الت�شغيل وقواعد
البيانات وتطوير منتجات بنكية جديدة وامل�ساهمة يف افتتاح فروع جديدة وت�شغيل �أجهزة �صراف �آيل جديدة وتقدمي خدمات هامة للعمالء
وحت�سني بيئة العمل الفنية لتمكني كافة متلقي اخلدمات الفنية يف جميع القطاعات من الو�صول اىل الأنظمة والتطبيقات املختلفة واملعلومات
املطلوبة يف الوقت املنا�سب وال�سرعة املنا�سبة وحر�صت دائرة انظمة املعلومات على االبقاء على الن�سبة العالية لدميومة العمل املرتفعة وت�ضمنت
بذلك ا�ستبدال �شبكة االت�صاالت يف كافة مواقع البنك املختلفة ب�شبكة حديثة عالية اجلودة وال�سرعة بالإ�ضافة اىل تقدمي خدمات الدعم الفني
واللوج�ستي لكافة متلقي اخلدمات باجلودة واحلرفية الفنية املطلوبة والتي انعك�ست ايجابيا على م�ستوى اخلدمة وزيادة ر�ضا العمالء من حيث
نوعية وجودة اخلدمة.
مت �أي�ضا تطوير الأنظمة الأمنية وتطوير ال�سيا�سات واالجراءات التي ت�ضمن عمليات التطوير والتحديث والتغيري على البيئة العاملة يف البنك ومت
العمل على تغطية متطلبات البنك املركزي واجلهات الرقابية اخلارجية بهدف االمتثال ل�شروط  PCIاخلا�صة ببطاقات الدفع.
ت�سعى ادارة انظمة املعلومات �إىل مواكبة كافة التطورات احلا�صلة على االنظمة امل�صرفية واالنظمة امل�ساندة االخرى بال�شكل الذي يحقق اهداف
البنك اال�سرتاتيجية من خالل تقدمي �أف�ضل املمار�سات يف تكنولوجيا املعلومات بكفاءة وفاعلية.
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خامس ًا :الوعي المصرفي اإلسالمي

حر�ص البنك على ن�شر الوعي حول �صيغ التمويل وامل�صارف اال�سالمية لكافة �شرائح املجتمع حيث قام البنك بدعم ورعاية عدد من امل�ؤمترات
املحلية املتخ�ص�صة يف العمل امل�صريف الإ�سالمي وذلك من خالل عر�ض جتربة البنك العربي اال�سالمي الدويل حيث قام البنك بعر�ض جتربته
ودوره يف التمويل و اال�ستثمار والتنمية من خالل االحداث التالية :
�إقامة حما�ضرات لطلبة الدكتوراه يف تخ�ص�صات امل�صارف الإ�سالمية يف اجلامعة الأردنية وجامعة العلوم الإ�سالمية العاملية.
امل�شاركة يف امل�ؤمتر العلمي الثاين بعنوان "اخلدمات امل�صرفية الإ�سالمية بني النظرية والتطبيق" يف جامعة عجلون الوطنية.
امل�شاركة يف "امل�ؤمتر الدويل الثاين يف دور التميز والريادة يف تفوق منظمات الأعمال" الذي نظتمه جامعة العلوم الإ�سالمية العاملية.
امل�شاركة يف امللتقى واملعر�ض ال�صناعي الأول جلمعية م�ستثمري �شرق عمان ال�صناعية.
واميانا من البنك بر�سالة غرفة �صناعة عمان و�أهدافها عرب خم�سني عاما من العطاء قدم البنك الرعاية احل�صرية لإحتفاالت الغرفة بيوبيلها
الذهبي لت�أ�سي�سها وت�أتي هذه الرعاية بهدف االلتقاء مع اكرب عدد من �أع�ضاء الغرفة ومنت�سبيها من ممثلي القطاع ال�صناعي لعر�ض احللول
التمويلية املتوافقة مع احكام ال�شريعة اال�سالمية واملنتجات التي يقدمها البنك.
و �إدراك ًا من البنك ب�أهمية دعم قطاع التعليم وتدريب الكوادر ال�شابة يف جمال ال�صريفة الإ�سالمية قام البنك بتوقيع مذكرة تفاهم مع كلية
ال�شريعة يف اجلامعة الأردنية يقوم مبوجبها البنك بتوفري فر�ص  التدريب العملي لعدد من طلبة ق�سم امل�صارف الإ�سالمية.
سادس ًا :المسؤولية االجتماعية وخدمة المجتمع المحلي وحماية البيئة

اميانا من البنك مب�س�ؤوليته االجتماعية و ب�أهمية التوا�صل الفعال مع املجتمع املحلي وامل�ساهمة يف خلق بيئة جمتمعية �أف�ضل � ،شارك بالعديد من
الأن�شطة املختلفة التي تهدف �إىل تنمية املجتمع املحلي من خالل تنفيذ ودعم جملة من امل�شاريع واملبادرات اخلريية خالل عام  2013عامة ويف
موا�سم اخلري والعطاء خا�صة.
من خالل حر�ص البنك على ايالء القر�آن الكرمي دعما واهتماما خا�صا اقتداءا بحديث ر�سول اهلل (�صلى اهلل عليه و�سلم)" :خريكم من تعلم
القر�آن وعلمه" ودعم العديد من املبادرات التي تهدف لدعم وت�شجيع حفظة القر�آن الكرمي قدم البنك الرعاية والدعم لعدد كبري من االن�شطة
والفعاليات نذكر منها:
م�سابقة حفظة القر�آن الكرمي والتي تنظمها جمعية ال�صاحلني لتحفيظ القر�آن الكرمي.
م�سابقة القر�آن الكرمي ال�سنوية ال�سابعة التي ينظمها جمل�س املنظمات واجلمعيات الإ�سالمية.
م�سابقة حفظ القر�آن الكرمي التي تنظمها كلية ال�شريعة لطلبة جامعة �آل البيت.
م�سابقة "رم�ضان يحلو بالقر�آن" الثانية والتي تنظمها جمعية املحافظة على القر�آن الكرمي.
�إن�شاء دور لعلوم القر�آن الكرمي وال�سنة النبوية التابعه لهيئة الإغاثه الأردنية.
ان دعم االيتام وتنميتهم واجب ان�ساين يقوم به البنك ملا لكفالة اليتيم اهمية عظيمة يف ديننا احلنيف والنابعة من ر�ؤى جاللة امللك عبداهلل
الثاين ابن احل�سني وامللكة رانيا العبداهلل وحر�ص البنك �أن يكون �سباقا يف رعاية املبادرات والفعاليات ومنها جمعية �صندوق الأمان مل�ستقبل
الأيتام �إحدى مبادرات امللكة رانيا العبداهلل التي تهدف اىل كفالة الأيتام املتخرجني من م�ؤ�س�سات الرعاية الإجتماعية بعد �سن الثامنة ع�شرة
ودعمهم مادي ًا لإكمال درا�ستهم اجلامعية للو�صول بهم اىل مرحلة الإعتماد الكلي على النف�س لي�صبحوا �أفراد ًا منتجني يف خدمة �أنف�سهم
واملجتمع املحلي بالإ�ضافة �إىل امل�شاركة يف فعاليات حفل افطار لدى مراكز �أيتام عجلون والكرك بهدف ادخال البهجة وال�سرور يف قلوب االطفال
املنت�سبني لهذه املراكز.
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قدم ورعى البنك العديد من املبادرات خالل موا�سم اخلري والعطاء يف �شهر رم�ضان املبارك وعيدي الفطر والأ�ضحى وبال�شكل الذي يعزز مكانة
البنك يف توا�صله مع افراد املجتمع املحلي بكافة فئاته وقدم البنك وللعام اخلام�س على التوايل حملة البنك العربي اال�سالمي الدويل لطرود
اخلري الرم�ضانية حيث قام البنك بتوزيع هذه الطرود على اال�سر الفقرية واملحتاجة باال�ضافة �إىل توزيع طرود خري لال�سر التي ت�ؤي االيتام
بالتعاون مع م�ؤ�س�سة تنمية �أموال االيتام كما قام البنك وبالتعاون مع �إدارة الدوريات اخلارجية يف الأمن العام بحملة موائد الرحمن على الطرق
اخلارجية ملن تقطعت بهم ال�سبل على الطرق اخلارجية يف وقت االفطار وقام البنك اي�ضا بامل�شاركة يف حملة "كن جارا لهم" التي تديرها تكية
�أم علي والتي تهدف �إىل توزيع اال�ضاحي على اال�سر املحتاجة.
�ساهم البنك يف عدد من االن�شطة التعليمية والتوعوية ملختلف الفئات العمرية حيث دعم م�سابقة البحوث لطلبة اجلامعات الأردنية يف دورتها
اخلام�سه ع�شرة التي ينظمها مركز درا�سات ال�شرق الأو�سط والربنامج ال�صيفي للمركز اال�سالمي يف اجلامعة االردنية وتنفيذ �أعمال �صيانة
مركز ت�أهيل الفتاه الأردنية التابعه للجنة دعم امل�ساجد وامل�شاريع اخلريية يف وزارة الأوقاف واملقد�سات الإ�سالمية ودعم اجلمعية الأردنية
للوقاية من حوادث الطرق.
حاز البنك على تكرمي من �صاحبة ال�سمو امللكي الأمرية ب�سمة بنت طالل رئي�سة جمل�س �أمناء ال�صندوق االردين الها�شمي للتنمية الب�شرية جلهود
البنك امل�ستمرة يف تنمية املجتمع املحلي وباالخ�ص لدعمه م�سابقة امللكة علياء للم�س�ؤولية االجتماعية.
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المؤشرات المالية وتحليلها
المحفظة االستثمارية (التسهيالت االئتمانية المباشرة)
بلغ ر�صيد حمفظة التمويل املحلية كما هو بتاريخ  2013/12/31حوايل ( )642مليون دينار ب�إرتفاع مقداره ( )78مليون دينار عن العام املا�ضي
وبن�سبة .%13.8
ويبني اجلدول التايل عنا�صر حمفظة متويل العمالء للفرتة ( )2013 – 2009والتي �شهدت منوا م�ضطرد ًا:
(بالدينار الأردين)

2009

البنــد

209.069.266
متويل املرابحة
3.511.178
امل�ضاربة
5.561.435
اال�ست�صناع
42.239
امل�شاركة
78.942.297
الإجارة
بطاقات فيزا املق�سطة
255.911.983
ا�ستثمارات ل�صالح العمالء
378.142.621
ا�ستثمارات ذاتية
179.001.566
اال�ستثمار ال�سلعي املخ�ص�ص
تعهدات العمالء مقابل اعتمادات م�ستندية 23.200.012
12.812.069
تعهدات العمالء مقابل كفاالت
3.443.567
قبوالت

2010

2011

2012

2013

235.090.632
7.416.717
6.726.972
31.999
120.106.427
247.937.680
421.464.542
163.719.548
17.064.092
14.355.267
6.437.707

260.665.931
3.853.146
7.184.531
22.292
190.611.473
213.687.620
380.551.038
147.669.673
22.726.064
16.990.150
7.673.031

300.263.662
3.353.762
8.882.388
14.506
251.536.917
211.108.939
306.867.953
191.424.388
20.906.284
30.197.400
6.591.650

319.059.634
4.021.517
10.914.369
11.306
306.723.429
1.333.679
617.432.336
9.994.572
163.553.303
22.410.252
31.666.799
10.305.263

تطور محفظة التمويل ()2013-2009
٧٠٠
٦٠٠
٥٠٠
٤٠٠
٣٠٠
٢٠٠

٢٠١٣

22

٢٠١٢

٢٠١١

٢٠١٠

٢٠٠٩

١٠٠
٠

ولقد توزعت حمفظة التمويل املحلية على القطاعات االقت�صادية املختلفة كما يلي:
(بالدينار الأردين)

البنــد
�صناعة وتعدين
زراعــة
�إن�شاءات
جتارة عامة
خدمات النقل
متويل �شراء عقارات
متويل �سيارات
متويل ال�سلع اال�ستهالكية
�أغرا�ض �أخرى

2009

2010

2011

2012

2013

28.755.394
807.436
19.030.751
70.042.675
2.189.857
41.498.142
19.028.613
19.250.646
17.580.604

34.735.070
11.199.527
1.500.118
73.153.277
7.677.779
41.899.986
34.785.069
13.387.153
30.928.341

55.568.050
15.855.336
124.610.280
73.370.870
6.077.354
54.144.494
40.959.981
82.260.240
9.490.768

50.451.957
8.893.469
205.262.447
73.162.775
8.503.294
58.979.506
90.183.341
23.614.377
45.000.070

53.526.228
16.208.446
280.292.814
92.662.179
7.032.319
64.614.898
84.797.837
23.630.711
19.298.502

ودائع العمالء
تعترب ودائع العمالء من م�صادر الأموال املهمة يف البنك ،ولقد حققت حمفظة ودائع العمالء مبختلف �أنواعها اجلارية وح�سابات اال�ستثمار امل�شرتك
مما يدل على تزايد ثقة العمالء بالبنك.
واملخ�ص�ص منو ًا جيد ًا لي�صل جمموعها �إىل ( )1.320مليون دينار وبزيـادة  %11عن العام املا�ضيَّ ،
وقد تكونت م�صادر �أموال البنك اخلارجية كما هي بتاريخ  2013/12/31مما يلي:

بالدينار الأردين
1.319.555.442
14.034.918
24.846.545
1.358.436.905

ودائع العمالء
ودائع البنوك
الت�أمينات النقدية
املجموع

مجموع ودائع العمالء ()2013-2009

ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
١٤٠٠
١٢٠٠
١٠٠٠
٨٠٠
٦٠٠
٤٠٠

٢٠١٣

٢٠١٢

٢٠١١

٢٠١٠

٢٠٠٩

٢٠٠
٠
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ويبني اجلدول التايل التطور الإيجابي يف ودائع العمالء (حتت الطلب وا�ستثمار م�شرتك) و(ا�ستثمار خم�ص�ص) ما بني الأعوام :2013 – 2009
(بالدينار الأردين)

2009

2010

2011

ودائع العمالء (طلب وا�ستثمار م�شرتك) 956.116.238 797.892.743 676.292.094
147.669.673 163.719.548 179.001.566
ودائع العمالء ا�ستثمار خم�ص�ص
1.103.785.911 961.535.060 855.293.660
املجمـ ــوع

2013

2012

1.156.002.139 996.940.964
163.553.303 191.424.388
1.319.555.442 1.188.365.352

تطور ودائع العمالء ()2013-2009

ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر

١,٥٠٠
١,٠٠٠
٥٠٠

٢٠١٣

٢٠١٢

٢٠١١

٢٠١٠

٢٠٠٩

تطور موجودات البنك ()2013-2009

٢٠١٣
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٢٠١٢

٢٠١١

٢٠١٠

٠

١٣٥٠
١٣٠٠
١٢٥٠
١٢٠٠
١١٥٠
١١٠٠
١٠٥٠
١٠٠٠
٩٥٠
٩٠٠
٨٥٠
٨٠٠
٧٥٠
٧٠٠
٦٥٠
٦٠٠
٥٠٠
٠

٢٠٠٩

إيضاحات إضافية
يحتوي هذا اجلزء من التقرير ال�سنوي على �إي�ضاحات وبيانات مالية بالإ�ضافة �إىل ما جاء يف تقرير جمل�س الإدارة ويعترب جزء ًا ال يتجز�أ منه وذلك
عم ًال مبا ورد يف تعليمات �إف�صاح ال�شركات امل�صدرة واملعايري املحا�سبية ومعايري التدقيق ال�صادرة عن جمل�س مفو�ضي هيئة الأوراق املالية ا�ستناد ًا
لأحكام املادة (/12ف) من قانون الأوراق املالية رقم ( )76ل�سنة .2002
التحليل المالي لمركز البنك ونتائج العمليات
يلتزم البنك مبعايري املحا�سبة الدولية املعمول بها على �أو�سع نطاق ،كما يلتزم ومنذ اليوم الأول ملبا�شرته العمل مبعايري املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات
املالية الإ�سالمية ال�صادرة عن هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية.
أرباح العمليات ()2013-2009
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
٦٠
٥٠
٤٠
٣٠
٢٠

٢٠١٣

٢٠١٢

٢٠١١

٢٠١٠

٢٠٠٩

١٠
٠

إيرادات االستثمار
بلغت �إيرادات اال�ستثمار امل�شرتك كما يف  2013/12/31ما جمموعه ( )58.875.328دينار ،وقد مت توزيع �إيرادات اال�ستثمار امل�شرتك ح�سب
النظام الأ�سا�سي للبنك وقرارات جمل�س الإدارة كما يلي:
( )5.887.533دينار
			
�صندوق مواجهة خماطر اال�ستثمار امل�شرتك :
( )14.492.633دينار
			
ح�صة ح�سابات عمالء اال�ستثمار امل�شتـرك :
ح�صة البنـك من �أرباح اال�ستثمار امل�شرتك (ب�صفته م�ضارب ورب مال)  )38.495.162( :دينار
هذا ،وت�شارك ح�سابات اال�ستثمار امل�شرتك يف النتائج الربحية لال�ستثمار بح�سب الن�سب املقررة للم�شاركة خالل العام احلايل على النحو التايل:
ح�سابات لأجل بن�سبة %90
ح�سابات التوفري بن�سبة %50
لقد كانت الن�سبة العامة لأرباح ح�سابات اال�ستثمار امل�شرتك لعام  2013بالدينار االردين عن الن�صف الأول( )%3.667والن�صف الثاين(،%)3.159
وبالدوالر الأمريكي كانت الن�سبة عن الن�صف الأول ( )%0.139وعن الن�صف الثاين (.)%0.123
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ويبني اجلدول التايل تطور الن�سبة العامة لأرباح ح�سابات اال�ستثمار امل�شرتك للأعوام (:)2013 ،2012

(ن�سبة مئوية)

2012
الن�صف الثاين
دوالر
دينار
0.199
3.267

2013
الن�صف الثاين
دوالر
دينار
0.123
3.159

الن�صف الأول
دوالر
دينار
0.314
2.967

الن�صف الأول
دوالر
دينار
0.139
3.667
٤٫٠٪
٣٫٥٪
٣٫٠٪
٢٫٥٪
٢٫٠٪
١٫٥٪
١٫٠٪
٠٫٥٪

اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ٢٠١٣

اﻟﻨﺼﻒ اول ٢٠١٣

اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ٢٠١٢

دوﻻر

اﻟﻨﺼﻒ اول ٢٠١٢

٠٫٠٪

دﻳﻨﺎر

إدارة حقوق المساهمين
�إن �إدارة حقوق امللكية تقع ب�شكل �أ�سا�سي على عاتق الإدارة العليا للبنك التي تعمل على تنمية هذه الأموال ب�شكل ي�ضمن حتقيق عائدٍ جمدٍ للم�ساهمني،
وقد بلغت حقوق امل�ساهمني ( )117مليون دين ــار بزيـادة مقدارهـا ( )16مليون دينار وبن�سبة ( )%16باملقارنة مع العام ال�سابق ،الأمر الذي �سي�ؤدي
�إىل تعزيز قاعدة ر�أ�س املال وتقوية املركز املايل للبنك ،هذا وقد بلغت ن�سبة جمموع حقوق امل�ساهمني �إىل �إجمايل الأ�صول  %8.7مقارن ًة بن�سبة %8.6
يف عام .2012
حقوق المساهمين ()2013-2009

١٤٠
١٢٠
١٠٠
٨٠
٦٠
٤٠

٢٠١٣
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٢٠١٢

٢٠١١

٢٠١٠

٢٠٠٩

٢٠
٠

العموالت الدائنــة
بلغ جمموع �إيرادات العموالت الدائنة ( )5.418.488دينار خالل ال�سنة املنتهية يف  ،2013/12/31وقد �شكل �صايف العموالت الدائنـة  %11من
جمموع �صايف �إيرادات البنك ،وي�شمل هذا البند ب�شكل �أ�سا�سي العموالت الدائنة على كافة اخلدمات واملنتجات امل�صرفية.
إيرادات فـرق العملة
بلغت �إيرادات فرق العملة خالل ال�سنة املنتهية يف  2013/12/31ما جمموعه ( )1.649.606دينار ،وحتققت �إيرادات فرق العملة ب�شكل رئي�س من
ن�شاط عمالء البنك.
إيرادات الخدمات المصرفية األخرى
بلغت �إيرادات اخلدمات امل�صرفية الأخرى خالل ال�سنة املنتهية يف  2013/12/31ما جمموعه ( )584.205دينار ،وحتققت هذه الإيرادات ب�شكل
رئي�سي من الأجور املختلفة امل�ستوفاة على خدمات العمالء.
كفاية رأس المال
ت�أخذ �إدارة البنك بعني االعتبار متطلبات البنك املركزي التي تتطلب وجود �أموال ذاتية كافية لتغطية ن�سبة حمددة من املوجودات املرجحة ب�أوزان
خماطر تتنا�سب مع طبيعة التمويل املمنوح واال�ستثمار املبا�شر.
هذا وقد بلغت ن�سبة كفاية ر�أ�س املال يف البنك ح�سب قواعد القيا�س املحددة من جمل�س اخلدمات املالية اال�سالمية على �أ�سا�س املوجودات املرجحة
ب�أوزان املخاطر يف نهاية العام  2013ما يعادل  ،17.9%يف حني �أن متطلبات البنك املركزي لكفاية ر�أ�س املال ت�ضع احلد الأدنى عند ن�سبة .%12

الخطة اإلستراتيجية
ي�سعى البنك دائما �إىل تقدمي كل ما هو جديد ومبتكر يف عامل ال�صناعة امل�صرفية ,خا�صة يف تقدمي املنتجات املتوافقة مع �أحكام ال�شريعة �ألإ�سالمية
وخدمة العمالء،وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات بال�شكل الذي يعزز �صورة البنك ك�أحد البنوك املرموقة يف اململكة.
ويتابع البنك ب�شكل حثيث نوعية اخلدمة املقدمة للعمالء ،والرتكيز على التغذية الراجعة املقدمة منهم ،حيث يدرك احتياجاتهم وتطلعاتهم للتعامل
مع البنك وي�سعى يف �أن يكون متميز ًا يف خدمتهم ويتجاوز تطلعاتهم.
ا�ستمر البنك يف حتقيق �أهداف اخلطة اال�سرتاتيجة و�ضمن الأطار الزمني املحدد لها ،حيث قام بتطبيق نظام ادارة خدمات العمالء يف الفروع،
كما ا�ستمر بتو�سيع �شبكة فروعه و�صرافاته الآلية وحتديث طرق التوا�صل مع اجلمهور حيث مت اطالق الهوية اجلديدة ملركز االت�صال الهاتفي "مركز
العربي اال�سالمي للخدمة الهاتفية".
ويهدف البنك خالل عام  2014اىل �إجناز م�شاريع تهدف اىل التميز يف خدمة العمالء كتطبيق م�شروع النظام الو�سيط ،Middle Ware
وترقية نظام اخلدمة امل�صرفية الهاتفية  ,IVRو�إطالق خدمة العمالء املميزين � ,VIPإ�ضافة اىل تطبيق م�شروع �أنظمة الدفع الآلية املرتبطة
بنظام املدفوعات الوطني ،وتطبيق متطلبات الأمن واحلماية الألكرتونية .PCI
أتعاب تدقيق حسابات واستشارات
ب���ل���غ جم����م����وع م����ا دف����ع����ه ال���ب���ن���ك ل�������س���ائ���ر م���ك���ات���ب م���دق���ق���ي وم����راج����ع����ي احل�������س���اب���ات اخل����ارج����ي��ي�ن ول���ل���م����ؤ����س�������س���ات اال����س���ت�������ش���اري���ة
مبلغ ( )290.755دينار.
وفيما يلي تف�صيل لطبيعة هذه النفقات:

البند
�أتعاب مكتب تدقيق احل�سابات الف�صلية وال�سنوية
�أتعاب ق�ضائية
�أتعاب ا�ست�شارات �شرعية
�أتعاب ا�ست�شارات �أخرى
املجم ـ ــوع

2013
41.912
2.432
72.000
174.411
290.755
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بيان باملزايا واملكاف�آت التي ح�صل عليها رئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة عام :2013

اال�س ــم

بدل رواتب ومكاف�آت
-

ال�شريف فار�س �شرف
ال�سيد حممد مو�سى داود «حممد عي�سى»
الدكتور �أحمد عو�ض عبد احلليم
ال�سيد داود حممد الغول
ال�سيد طارق احلموري

(دينار �أردين)

تنقالت داخل بدل �أتعاب ع�ضوية
ع�ضوية جلان اململكةعن عام  2013جمل�س الإدارة
12.000
3.600
3.600
3.600
-

5.000
5.000
5.000
5.000
5.000

14.400
14.400
14.400
14.400
14.400

فيما يلي ُملخ�ص ملنافع (رواتب و ُمكاف�آت) الإدارة التنفيذية العليا للبنك:

اال�س ــم
ال�سيد �إياد غ�صوب الع�سلي
ال�سيد نهاد يعقوب ا�سعد مرقة
ال�سيد �أجمد عوين حجازي
ال�سيد يو�سف علي حممود البدري
ال�سيد هيثم توفيق مرار
الدكتور حم�سن فايز عبد ال�سالم �أبو عو�ض
الدكتور نايف مو�سى ح�سن ابودهيم
ال�سيد طارق مو�سى �شحاده ا�سماعيل عواد
ال�سيد عبا�س جمال حممد مرعي
ال�سيد عاكف ح�سني حمام

ع�ضوية جلان

2013

3.600
-

339.824
105.118
155.442
105.524
124.398
93.168
90.581
86.743
99.116
88.328

التبرعـــــــات
قام البنك وكجزء من �أهدافه العامة بامل�ساهمة يف جمموعة متعددة من الن�شاطات يف بع�ض املجاالت اخلريية والعلمية والثقافية واملهنية ،وقدم
تربعات مادية لعدد من اجلمعيات اخلريية وم�ؤ�س�سات النفع العام بلغت ( )324.581دينار .وفيما يلي قائمة باجلهات التي مت التربع لها:

اجلهــة
م�ؤ�س�سة �آل البيت امللكية للفكر الإ�سالمي
ال�صندوق الأردين الها�شمي للتنمية الب�شرية
حملة طرود اخلري خالل �شهر رم�ضان املبارك
تربعات خالل �شهر رم�ضان املبارك – جمعيات خمتلفة
تكية �أم علي
منح درا�سية
رعاية البنك مل�سابقات حفظ القران
�أخرى
املجموع

املبلغ
160.000
32.524
66.680
23.000
20.000
6.300
7.150
8.927
324.581

العقود واالرتباطات مع أعضاء مجلس اإلدارة والجهاز التنفيذي
مل يربم البنك �أي عقود �أو ارتباطات مع �أع�ضاء جمل�س الإدارة وتندرج العقود التي �أمتها البنك مع اجلهاز التنفيذي و�أقاربهم حتت نطاق عمل البنك
املعتاد .وال توجد �أي عقود مميزة �أو ا�ستثنائية ت�ستدعي الإف�صاح بناء على ما ن�صت عليـه املـادة « »4من تعليمات الإف�صاح واملعايري املحا�سبية ومعايري
التدقيق ال�صادرة عن جمل�س مفو�ضي هيئة الأوراق املالية.
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إقـرار من مجلس اإلدارة
عمال ب�أحكام الفقرة (هـ) من املادة ( )4من تعليمات الإف�صاح واملعايري املحا�سبية ومعايري التدقيق ال�صادرة عن جمل�س مفو�ضي هيئة الأوراق
املالية ف�إن جمل�س �إدارة البنك العربي الإ�سالمي الدويل �ش.م.ع يقر مب�س�ؤوليته عن �إعداد البيانات املالية وتوفري نظام رقابة فعال يف البنك.
كما يقر بعدم وجود �أي �أمور جوهرية قد ت�ؤثر على ا�ستمرارية البنك خالل ال�سنة املالية التالية.
						
حمـمـد مـو�سـى داوود
						
نائب رئي�س جمل�س االدارة

ال�شريف فار�س عبداحلميد �شرف
رئيــ�س م ـجــل�س االدارة

إقـرار من رئيس مجلس اإلدارة والمدير العام والمدير المالي
عمال ب�أحكام الفقرة (هـ) من املادة ( )4من تعليمات �إف�صاح ال�شركات امل�صدرة واملعايري املحا�سبية ومعايري التدقيق ال�صادرة عن جمل�س مفو�ضي
هيئة الأوراق املالية ف�إننا نقـر ب�صحة ودقة واكتمال املعلومات والبيانات الواردة يف التقرير.
			
عبا�س جمال مرعي

			
�إياد غ�صوب الع�سلي

املديــر املـالــي			

			
املدير العام

ال�شريف فار�س عبد احلميد �شرف
رئيــ�س م ـجــل�س الإدارة
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