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 The Definition of Policy بالسياسةتعريف 

 
 
 ،وىيئة الرقابة الشرعية ارةمن مجمس اإلد وتعتمد األموال أصحابتوزيع األرباح عمى و األموال  بأسس إستثمارعنى ىذه السياسات ت  

بحيث تشكل مرجعًا رئيسيًا يجب إتباعو من قبل اإلدارة التنفيذية والموظفين لتعزيز قيم التعامل مع العمالء بعدالة وشفافية كجزء 
 أساسي من ثقافة البنك ضمن جميع المستويات .

 
 
 
 

  Objectives األهداف

 
 

ولوية أو  التي يتم عمى أساسيا تحديد مصادر األموال المستثمرة سساأل يوضحتيدف ىذه السياسات إلى توفير مرجع واحد 
 . ، ومرجعًا لمجيات الرقابية عند قياميا بالرقابة والتدقيق عمى أعمال البنك األموالصحاب أعمى  توزيع األرباح سسأو  ستثمارىا ،إ
 

 



 

 

   

 Definitions التعريفات

    .  العربي اإلسالمي الدوليمجمس إدارة البنك  : مجمس اإلدارة 
    . مدير عام البنك العربي اإلسالمي الدولي : المدير العام 

    . المجنة المشكمة بموافقة المدير العام لمبنك العربي اإلسالمي الدولي :  إدارة الموجودات والمطموباتلجنة  
  لصالح اإليرادات المجمعة )البنك والعمالء(إيرادىا  يكون والتي،  لإلستخداماألموال المتاحة  : الذاتية موال البنكأ

، الحسابات  : حقوق المساىمين ، ومن األموال المتاحة أو لصالح البنك في حال االستثناء
التأمينات النقدية عمى التسييالت : األموال التي تخضع لقاعدة الغنم بالغرم مثال ذلك ،  الجارية

ودائع التوفير من حصة نقدية الجارية عمى التسييالت المباشرة ، ، والتأمنيات ال غير المباشرة
، والمبالغ ( 1)حسب ما ورد في الممحق رقم  من ودائع ألجل غير المشاركة باألرباح حصةو 

 المودعة في حسابات اإلستثمار المشترك بعد أول يوم عمل ما لم تكن حصمت عمى حق خاص
بعد اقتطاع االحتياطي النقدي  تقل عن الحد األدنى وأرصدة حسابات اإلستثمار المشترك والتي

    االلزامي وكما ىو محدد من الجيات الرقابية .
ستثمار  : حسابات اإلستثمار -الودائع النقدية التي يتسمميا البنك من الراغبين في مشاركتو فيما يقوم بو من تمويل وا 

أساس حصول ىذه الودائع  منظم بشكل متعدد ومستمر وذلك عمى -عمى أساس المضاربة 
    .الحساب الداخمة فيو عقد عمى نسبة معينة مما يتحقق من أرباح صافية حسب شروط 

ستثمار  : )المطمقة( حسابات االستثمار المشتركة الودائع النقدية التي يتسمميا البنك من الراغبين في مشاركتو فيما يقوم بو من تمويل وا 
ون الربط بمشروع أو برنامج استثماري معين وذلك عمى أساس عمى اساس المضاربة المطمقة د

ويتحمل أصحاب الحسابات حصول ىذه الودائع عمى نسبة معينة مما يتحقق من أرباح صافية 
أو تقصير أو مخالفة  في رأس المال إال ما نتج عن تعد جميع الخسارة  بنسبة حصصيم

    مة فيو .حسب شروط عقد الحساب الداخالشروط فيتحمميا البنك 
ستثمار  : مار المقيدةحسابات االستث الودائع النقدية التي يتسمميا البنك من الراغبين في مشاركتو فيما يقوم بو من تمويل وا 

ساس المضاربة المقيدة بمشروع ، أو برنامج إستثماري معين وذلك عمى أساس حصول أعمى 
يتحمل الخسارة الناشئة بال تعد أو البنك عمى حصة من صافي ما يتحقق من أرباح ودون أن 

    . تقصير
التأمينات النقدية ) حسابات االستثمار المشتركةأرصدة ودائع العمالء لفترة معينة بحيث تشارك  : الودائع المشاركة في األرباح

حسب ما )محددة وودائع التوفير بنسبة بنسبة ودائع ألجل التسييالت المباشرة و  المربوطة عمى
 بنسبة محددة، وتشارك حسابات االستثمار المقيدة  وحسب حق األرباح (1الممحق  رقم ورد في 

    .وحسب حق األرباح ( 1حسب ما ورد في الممحق رقم )
عمالء اإلستثمار المشترك في نياية  ودائعرصيد =  لحسابات االستثمار المشترك حق األرباح : حق األرباح

إيداعات العمالء بعد أول  –األرباح في المعتمد لممشاركة  الشير والتي تزيد عن الحد األدنى
 . يوم عمل في الشير )خالل الشير( ما لم تكن حصمت عمى حق خاص

في نياية  عمالء اإلستثمار المقيد ودائعرصيد حق األرباح لحسابات االستثمار المقيدة = 
إيداعات العمالء بعد  –رباح والتي تزيد عن الحد األدنى المعتمد لممشاركة في األالشيرالحالي 
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 Definitions التعريفات

بموجب  باألرباحتشارك  التي ال - ىو حق يمنحو البنك الصحاب االيداعات خالل الشير : حق خاص
من  لألرباحكة بحيث تصبح بموجب ىذا الحق مشار  -التعميمات الداخمية ليذه االيداعات 

    التاريخ المتفق عميو .
يتم إعتبار مساىمة األموال المشتركة في اإلستثمار عمى أساس فئات المستثمرين ومدة  : طريقة األعداد في تقسيم األرباح

موال البنك أو أموال المستثمرين تقسيم األرباح  ويشترك في ،اإلستثمار والوزن النسبي لكل فئة
    .الذاتية 

وأموال )المطمقة( ىي اإلستثمارات التي تكون مصادر أمواليا من حسابات اإلستثمار المشترك  : (المختمطالمشترك ) ستثماراإل
 . البنك الذاتية ويتم توزيع عوائد ىذه اإلستثمارات حسب األسس المعتمدة ضمن ىذه السياسة

 
بتحويل جميع الموجودات إلى نقود ، تسييل موجودات المضاربة سواء كان تسيياًل حقيقيًا  : التنضيض

وتحصيل جميع الديون ، أم حكميًا بالتقويم لمموجودات والعروض واألعيان والمنافع غير النقدية 
وتقويم الدين من حيث إمكان التحصيل وتكوين مخصصات لمديون المشكوك في تحصيميا ، 

 . ايأما النقود فتثبت بمبالغ
 



 

 

 :العامة السياسات 

 
  

بموجب قرار صادر  (األموال، فصل  األموال)خمط  التعديل عمى آلية تحديد مصادر األموال المستخدمة في اإلستثمار يتم
 . عن مجمس اإلدارة

1.  

  

بموجب قرار صادر عن لجنة الموجودات والمطموبات يتم التعديل عمى آلية إحتساب وتوزيع األرباح عمى أصحاب األموال 
عالم مجمس اإلدارة موافقة ىيئة الرقابة الشرعية لمبنك و الحصول عمى عمى أن يتم   . الحقاً ا 

4.  

  

ستثمارىا بأموال حسابات ودائع العمالء المشاركة باألرباحخمط أموال البنك الذاتية حيث  ،  يتبع البنك مبدأ خمط األموال ، وا 
 . (حسب فتوى ىيئة الرقابة الشرعية فيةبيوع مشاركات ، مضاربات ، إجارات ، خدمات مصر في أوجو اإلستثمار المختمفة )

3.  

  

مقررة لصالح أصحاب حسابات الودائع  –عند حساب األموال الداخمة في تمويل العمميات اإلستثمارية  –تكون األولوية 
ال عمى المشاركة في األرباح ، وال يجوز لمبنك أن يعتبر نفسو مشاركًا في التمويل بموارده الخاصة )أموال البنك الذاتية( إ

 . وحسب سياسات البنك المعتمدةأساس الفرق الذي يزيد بو معدل أرصدة التمويل عمى معدل أرصدة المستثمرين 

2.  

  

( مفصولة حسابيًا عن سائر اإليرادات المختمطتكون اإليرادات والخسائر المرتبطة بأعمال التمويل واإلستثمار المشترك )
 . التي يقدميا البنك خرىاألوالنفقات المرتبطة بأعمال الخدمات 

5.  

  

، بحيث يشمل جميع اإليرادات/الخسائر الناتجة عن أعمال اإلستثمار  يتم تكوين مجمع لإليرادات/الخسائر المشتركة
يرادات/خسائر تقييم العمالت األجنبية . المختمط) المشترك  ( وا 

6.  

  

ضيض الحكمي لمديون من حيث امكانية التحصيل ، بحيث ال يتحقق الربح في حسابات االستثمار اال بعد قيام البنك بالتن
رباح الديون غير العاممة ، وتفصل في حساب مستقل عن مجمع االيرادات/الخسائر المشترك وال توزع عمى أيتم تعميق 

 اصحاب االموال اال بعد انتظام ىذه الديون ، وحسب تعميمات البنك المركزي . 

7.  

  

 :  ن مجمع االيرادات/الخسائر المشتركتتم تغطية المصروفات أدناه م
  مصاريف التأمين عمى حياة متمولي اإلجارة المنتيية بالتمميك ومصاريف التأمين عمى العقارات/اآلالت/المركبات

 وغيرىا المؤجرة إجارة منتيية بالتمميك .

 مصاريف الدعاية واإلعالن الخاصة بمنتجات التمويالت . 

 لمبنك الشرعية أية نفقات تقرىا ىيئة الرقابة . 

المضارب( القيام بيا من البنك )أما المصاريف التي تتعمق بنشاط البنك والمصاريف المتعمقة باألعمال التي يجب عمى 
 دارية وغيرىا فتحمل عمى حسابات مصاريف البنك الخاصة بو .امصاريف 

8.  

  

رباح أمن صافي %( 11) نك ما ال يقل عنبحيث يقتطع الب -صندوق مواجية مخاطر االستثمار -يحتفظ البنك بحساب 
االستثمار المتحققة )صافي مجمع االيرادات/االستثمارات المشتركة( عمى مختمف العمميات الجارية خالل السنة . وبناءا 

 يتم تعديل ىذه النسبة ، بحيث يسري مفعول النسبة المعدلة في السنة المالية الالحقة األردنيمر من البنك المركزي أعمى 
 لمسنة التي تقرر فييا ىذا التعديل .

9.  

  



 

 :العامة السياسات 

 

ذا حصمت خسائر في بعض عمميات االستثمار المشترك التي بدأت وتمت في سنة معينة ، فتغطى ىذه الخسائر من إ
التي حققتيا عمميات االستثمار المشترك االخرى التي بدأت وتمت في السنة ذاتيا واذا كانت الخسائر اكثر من  األرباح
ستثمار مشترك إاذا بدأت عمميات ، أما  في السنة ذاتيا ، فتغطى الخسارة من صندوق مواجية مخاطر االستثمار األرباح

ن تمك العمميات االستثمارية كانت من حيث النتيجة أفي سنوات سابقة واستمرت ، وتبين في النتيجة وفي سنة معينة 
 . ستثماراإلعمميات خاسرة ، فتغطى خسارتيا من صندوق مواجية مخاطر 

11.  

  

تضاف اإليرادات الناتجة عن عدم إلتزام أصحاب حسابات الودائع المشاركة في األرباح بمدة اإلستثمار المحددة بالعقد 
، بحيث توزع عمى أصحاب حسابات الودائع  )سحب الودائع قبل إستحقاقيا( إلى مجمع إيرادات اإلستثمار في الشير التالي

%( لصالح صندوق مواجية مخاطر 11ك كمضارب ورب مال دون إخضاعيا إلى نسبة )المشاركة في األرباح والبن
 . ، كونو تم اإلقتطاع عنو سابقاً  اإلستثمار

11.  

  

 )إن وجد(حساب إحتياطي معدل األرباح /أو مخاطر اإلستثمار و إستثمار أموال صندوق مواجيةفي حال العائد المتحقق 
 يقيد لحساب الوعاء اإلستثماري ويتم توزيعو حسب نسب التوزيع إن وجد( )حساب إحتياطي مخاطر اإلستثمار /أو و

 المحددة .

14.  

  

يؤول رصيد صندوق مخاطر االستثمار عند تصفية البنك الى صندوق الزكاة وذلك بعد تغطية جميع المصروفات والخسائر 
ي المبالغ المقتطعة بالنسبة المقررة و اطفائيا ، وليس لممستثمرين في البنك اي حق فأالصندوق لتغطيتيا  أسسالتي 

المتجمعة في صندوق مواجية مخاطر االستثمار ، وانما ىي مبالغ مخصصة لتغطية الخسائر التي تتعرض ليا عمميات 
 . االستثمار المشترك

13.  

  

يتم التصرف و ( 1)حسب ما ورد في الممحق رقم حسابات التوفير من  ونسبةمن ودائع االستثمار ألجل  نسبةيحتجز البنك 
 لما يمي : بيا وفقاً 

 . تغطية االحتياطي النقدي لدى البنك المركزي األردني 
  ألن البنك مأذون لو بكل تصرف يحقق المصمحة لطرفي عقد المضاربة  -ألغراض السيولة ويحق لمبنك استثمارىا

 . المطمقة
  الحسابات االستثمارية بدون الحاجة إلى  استثمار قصير األجل أو سيل التسييل لمقابمة طمبات السحب مناستثمارىا

ذا حصل عائد من استثمارىا فإنو يضم إلى مجمع ايرادات/خسائر االستثمار المشترك . ، موافقة أصحاب الحسابات  وا 

12.  

  

تطبق طريقة األعداد )النمر في تقسيم األرباح وذلك لحساب توزيع األرباح بين المشاركين في حسابات االستثمار القائمة 
الوحدة الزمنية( فيعطى كل حساب نقاطًا بمقدار × مراعاة مبمغ كل مستثمر ومدة بقائو في االستثمار )وحدة العممة  مع

المبمغ والمدة التي مكثيا ولو تكرر االيداع فيو والسحب منو أو تفاوتت المبالغ كل مرة . ويعتبر أصحاب الحسابات موافقين 
 ل إليو .ضمنًا عمى المبارأه عما يتعذر الوصو 

15.  

  
  
  

 يوزع صافي ارباح مجمع االيرادات/االستثمارات المشتركة كما يمي : 
 رباح مجمع ( من صافي أاألردنيية نسبة تقر من البنك المركزي أو ما نسبتو عشرة بالمائة )أقتطاع إ

 االيرادات/الخسائر المشترك لتغذية الصندوق الخاص لمواجية مخاطر االستثمار .

 ة البنك من صافي االرباح بصفتو رب مال بنسبة ما يدخمو من أموالو الذاتية في عمميات االستثمار خالل اقتطاع حص
 العام .

16.  



 

 :العامة السياسات 

 

  اقتطاع حصة المستثمرين من اصحاب الودائع المشاركة في االرباح حسب نسب المضاربة المعمنة والمتفق عمييا مع
 البنك .

 ب النسب المتفق عمييا .يستوفي البنك الرصيد المتبقي بصفتو مضاربا وحس 
  

  .17 صحاب الودائع والمساىمين كل عمى حدة .أالموزعة تقع عمى عاتق  األرباحإن مسؤولية دفع الزكاة عمى 

  

يقع التخارج عمى مبدأ المبارأه الذي يقضي ابراء المتخارج ألصحاب الحسابات االستثمارية )المودعين( عند التخارج من أي 
)إن وجد( وعن ما تبقى من إحتياطيات مخاطر اإلستثمار  ىم لو من أي خسارة لم تظير بعديظير وابراءأو لم  ربح لم يوزع

وصندوق مواجية مخاطر اإلستثمار لباقي المستثمرين والتبرع بما يبقى لصالح صندوق )إن وجد( ومعدل إحتياطي األرباح 
 .الزكاة عند تصفية الوعاء اإلستثماري 

18.  

  

 31حزيران و 31مة لحسابات االستثمار المطمقة بناًء عمى عمميات البنك كل ستة أشير وذلك بتاريخ تحدد النسبة العا
 ما النسبة العامة لحسابات االستثمار المقيدة فتحدد كل شير/سنة حسب المنتج .أكانون األول من كل عام ، 

19.  

  

عامة من األرباح التي تخصص بيا مجموع األموال طريق اإلعالن لمعموم النسبة العن  تقرر لجنة الموجودات والمطموبات
 لودائع التوفير وودائع األجل( في اإلستثمار المشترك . )أصحاب حسابات الودائع المشاركة في األرباحالداخمة 

41.  

  

  .41 . يجوز تحديد نسبًا مختمفة لمتوزيع بين البنك وبين الشرائح المختمفة من أصحاب حسابات االستثمار

  

عند توقيع عقد المضاربة الخاص بودائعيم بكيفية توزيع األرباح عمى أساس  اإلستثمارالم أصحاب حسابات عإيتوجب 
 . لمعموم في حال تغير ىذه النسبة حسب سياسات البنك المعتمدة اإلعالن، ويتم  نسبة من الربح

44.  

  

التبرع  يجوز لمبنك،  المشاركة في األرباح أصحاب حسابات الودائعفي حال رغبة البنك برفع النسبة العامة الموزعة عمى 
مجمس اإلدارة المدير العام عمى أن يتم إعالم وذلك بموافقة لرفع النسبة  كرب مالمن حصتو بصفتو مضاربًا أو من حصتو 

 . ويقوم البنك باالفصاح عن ذلك الحقاً 

43.  

  

موالو الذاتية ، وال يرغب بخمط أموال ىذه في حالة رغبة البنك في تمويل أو اإلستثمار في مشاريع خاصة بو ومن أ
االستثمارات مع ودائع العمالء ، يجب أخذ موافقة لجنة الموجودات والمطموبات ورفع التوصية مبررة باألسباب الداعية لذلك 

عالم البنك المركزي األردني بذلك . وبحيث تكون إيرادات اإلستثمار الذاتية لمبن ك فقط ويتحمل إلى مجمس اإلدارة إلقرارىا وا 
البنك وحده مخاطر ىذه اإلستثمارات شريطة تحقيق مبدأ المساواة في توزيع فرص االستثمار بين أموال البنك الذاتية وأموال 

 أصحاب الحسابات االستثمارية   .

42.  

  

، كإستثمارات ذاتية  ال(انت قائمة عمى أساس فصل األمو اإلستثمارات الذاتية القائمة حاليًا )قبل إقرار السياسة والتي ك تبقى
 . لحين إستحقاقيا أو التخمص منيا

45.  

  

 أموال البنكالممنوحة لموظفي البنك أو الممنوحة لعمالء البنك أو الحسابات الجارية المكشوفة من و القروض الحسنة تبر تع
 . القروضبحيث يتحمل البنك مخاطر ىذه ،  الذاتية

46.  
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