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مهمتنا ،رؤيتنا وإسرتاتيجيتنا

مهمتنا

خدمة عمالئنا من الشركات واألفراد عرب بناء عالقة مصرفية شاملة يف أسواق األردن والعراق نقوم
م��ن خاللها بتقدمي خدمات مالية وبنكية متكاملة ومرتابطة بأعلى مس��تويات اجلودة بهدف إضافة
قيمة حقيقية لعمالء البنك ومما سيعظم العائد على حقوق مساهمني البنك.

رؤيتنا

أن نكون البنك الرائد يف أس��واق األردن والعراق من حيث تقدمي منتجات مالية واس��تثمارية و جتارية
عال يف
متقدمة و متخصصة للش��ركات والعمالء املتميزين عرب ش��بكتنا البنكية و مبس��توى جودة ٍ
كال السوقني.

إسرتاتيجيتنا

إسرتاتيجيتنا أن نبني على ريادتنا يف اخلدمات املتخصصة للشركات و األفراد و االستثمار يف األردن
و تق��دمي خدمات س��باقة تلب��ي احتياجات عمالئنا س��واء يف األردن أو العراق باإلضافة إىل الش��ركات
العامل��ة يف كال البلدي��ن ،وذلك كوننا البن��ك األردين الوحيد املتواجد يف العراق م��ن خالل متلك أغلبية
أس��هم املص��رف األهلي العراق��ي .و تعزيزًا لذلك ،س��نعمل على توطيد العالقة ما ب�ين كابيتال بنك
و كابيتال لالس��تثمارات و املصرف األهلي العراقي لتقدمي خدمات ميس��رة وش��املة على مس��توى
اجملموع��ة ،و ك��ون أن كابيت��ال بن��ك ملت��زم بتطبي��ق املعاي�ير البنكية الدولي��ة لدى املص��رف األهلي
العراق��ي فإن ذل��ك ميكننا من أن نقدم خدمات فريدة يف الس��وق العراقي ملواكب��ة الفرص الناجتة
عن النمو يف هذا السوق الواعد .
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كلمـة رئـيس جملس اإلدارة

ثقـة

تقريـر جملس اإلدارة لعام 2012
كلمة رئيس جملس اإلدارة

بسم اهلل الرحمن الرحيم
حضرات السيدات والسادة مساهمي كابيتال بنك احملرتمني
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
أرحب بكم ،ويسرين أن أقدم لكم باسمي وباسم زمالئي أعضاء جملس اإلدارة التقرير السنوي عن نتائج أعمال البنك وإجنازاته والقوائم املالية
املوحدة للسنة املالية املنتهية بتاريخ  2012/12/31واخلطط املستقبلية التي يتطلع البنك إىل تنفيذها.
سيداتي – سادتي:
لق��د متك��ن البن��ك بعون اهلل يف عام  2012من حتقيق أهدافه اإلس�تراتيجية بتعمي��ق اخلدمات البنكية يف األردن والع��راق ومعاجلة العديد من
القضاي��ا الت��ي كان يرتتب أخ��ذ حتوطات مالية مقابلها ،ونتيجة لذلك وبرغم اس��تمرار التحديات االقتصادية حمليًا وإقليم��ا ،ارتفعت أرباح البنك
لتصل إىل  22مليون دينار حتى نهاية عام  2012مقابل 4ر 1مليون دينار أرباح عام  ،2011مدعومة بنمو إجمايل الدخل لريتفع من 5ر 53مليون دينار
يف نهاية العام  2011لتصل إىل 9ر 80مليون دينار بنسبة منو بلغت . %51.3
وارتفعت موجودات البنك بنسبة  % 15لتصل إىل  1607مليون دينار مقارنة مع  1396مليون دينار كما ارتفعت ودائع العمالء بنسبة 2ر % 8وصوال
إىل  961ملي��ون دينار مقابل  888مليون دينار لنفس فرتة املقارنة ،كما انخفضت نس��بة التس��هيالت االئتماني��ة غري العاملة بعد تنزيل الفوائد
املعلق��ة لتص��ل إىل 92ر % 9مقاب��ل 51ر.% 16يف نهاية ع��ام  ،2011ومتكن البنك وعرب طاقمه القانوين اجملته��د واملتميز ويف ظل وجود قضاء
عادل ونزيه من كسب دعاوي قضائية وبصورة قطعية بقيمة  18مليون دينار يف نهاية العام املاضي.
وقد جنح توجه جملس اإلدارة يف االنطالق بثقة نحو تعزيز االنفتاح على السوق العراقي من خالل الشراكة مع املصرف األهلي العراقي يف
حتقي��ق نتائ��ج مالي��ة جيدة وملحوظة حيث بلغت أرباح املصرف األهلي العراقي يف عام  2012م��ا قيمته  8,1مليون دينار أردين مقابل  1,4مليون
دينار أردين يف عام . 2011
ه��ذا وق��د جن��ح البنك خالل ع��ام  2012يف تق��دمي جمموعة متكاملة م��ن احللول املالي��ة واملصرفية لعمالئنا ومبا يتناس��ب مع أنش��طتهم
وقطاعاته��م اخملتلف��ة ،باإلضافة إىل تعزي��ز عالقاته مع العمالء احلاليني و تقدمي التس��هيالت الالزمة لهم والتي تلب��ي طموحاتهم ،حيث مت
اس��تقطاب العديد من الش��ركات الكربى وضمن القطاعات االقتصادية املس��تقرة ،كما مت طرح منتج فريد لتمويل ذمم املقاولني املرتتبة
على الوزارات واملؤسسات العامة يف خطوة تعد مبادرة فريدة من نوعها على املستوى الوطني.
و لقد كنا البنك األردين األول ومازال البنك الوحيد الذي وس��ع تواجده يف الس��وق العراقي الذي ال يعد س��وقًا واعدا فحس��ب بل يش��كل لنا نحن
يف األردن عمقا اقتصاديا اسرتاتيجيا ،ولقد أثبتت التجربة التي خضناها من خالل الشراكة مع املصرف األهلي العراقي والنتائج الكبرية التي
حققناها أن هذه التجربة جديرة ليس بالتقدير بل بالتعزيز ،ونحن يف كابيتال بنك س��نويل مزيدا من االهتمام يف تعزيز الش��راكة مع املصرف
األهل��ي العرق��ي من اج��ل خدمة أهدافنا كبن��ك من جهة ومن اجل خدم��ة اقتصادنا الوطن��ي األردين من جهة أخرى عرب تش��جيع املصدرين
األردنيني من دخول الس��وق العراقي املهم س��واء للمنتج الصناعي أو الزراعي أو حتى اخلدمي وهو ما سيس��اهم بصورة أو بأخرى يف خلق
فرص عمل يف السوق األردين وتنمية الصادرات األردنية وزيادة النمو يف االقتصاد الوطني.
سيداتي – سادتي:
لق��د تعام��ل كابيتال بنك خ�لال عام  2012مع التطورات االقتصادية التي ش��هدتها اململكة بحرص وبتفهم لدوره يف مس��اندة منو االقتصاد
الوطني حيث عمد إىل:
أو ًال ،يف ضوء تس��ارع منو النقد بالعملة األجنبية بنس��بة %38.0يف عام  2012مقابل  %7.8يف عام  ،2011فقد حرص البنك على طمئنة عمالئه
باستقرار القطاع املصريف ،و أكد على ذلك من خالل طرح منتجات جديدة لالستثمار و اإليداع مبنية على قوة الدينار األردين.
ثانيًا ،مع زيادة حجم االقرتاض احلكومي يف األردن وارتفاع أسعار الفائدة على سندات وأذونات اخلزينة ،قام البنك بزيادة حمفظته االستثمارية
يف هذه األدوات بش��كل كبري ،و متيز البنك بتس��ويق منتج صندوق األفق االس��تثماري ،الذي يقوم باس��تثمار جزء كبري من أصوله يف س��ندات
جزء من تنمية االقتصاد الوطني وليتس��نى لهم االس��تفادة م��ن العوائد الناجتة من
وأذون��ات اخلزين��ة حتى ميكن البنك املواطنني بأن يكونوا ً
االقرتاض احلكومي.
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ثالثًا ،مع ارتفاع االقرتاض احلكومي وأثر ذلك على إقراض القطاع اخلاص و ارتفاع أس��عار الفائدة (حيث ارتفع س��عر فائدة اإليداع الليلي من
 %2.25يف ش��هر  2011/12إىل  %4.00م��ع نهاي��ة عام  ،)2012كثف البنك جهوده لتوس��يع الربامج التمويلية من قبل مؤسس��ات دولية و إقليمية
لتسمح له بإقراض الشركات بأسعار فائدة تفضيلية .
رابعًا ،مع استمرار منو االقتصاد األردين مبعدالت متواضعة و متساوية يف عامي  2011و( 2012حيث بلغت نسبة النمو  %2.6باألسعار الثابتة يف
الربع الثالث لكل من العامني) ،فإن حتفيز البنك للقطاع اخلاص على زيادة التصدير للعراق و تسهيل اخلدمات املصرفية لذلك يدعم تسارع
النمو وإن كان دور البنك متواضعًا يف ذلك.
وال ب��د م��ن ذك��ر العديد من التط��ورات اإليجابية التي تعكس متان��ة مقومات النمو االقتصادي األردين ،ففي وقت اس��تمرت في��ه تداعيات الربيع
العربي على عدد من بلدان املنطقة ،ازدهرت اخلطط االستثمارية يف البنية التحتية يف األردن ،مبا فيها مد خط النفط بني البصرة و العقبة
ومش��اريع الطاقة والطاقة املتجددة و املياه والس��ياحة والس��ياحة العالجية و النقل ،ومع متيز دور األردن جمددًا يف التعامل مع التحديات
السياس��ية اإلقليمي��ة ،ازدادت عدد املؤسس��ات الدولية الت��ي تتخذ األردن مقرًا لها ،و تعمق التعاون السياس��ي و االقتص��ادي ما بني األردن
ودول املنطقة ،و مع القوة التي متيز بها األردن بعالقته التجارية مع دول العامل اس��تقرت االحتياطات األجنبية لدى اململكة بعد انخفاضها
يف مطلع عام  ،2012هذا و قد أكد القطاع املصريف األردين مرة أخرى على اس��تقراره يف وجه التحديات املالية العاملية ،و بدأ حجم التداول
يف س��وق عم��ان املايل بالنم��و يف نهاية العام بعد ثالث س��نني من التباطؤ .وكل هذه املؤش��رات حتفز البنك على االس��تثمار يف اإلمكانيات
املصرفية و زيادة التعاون بني القطاع املصريف والقطاع ّين اخلاص والعام.
سيداتي – سادتي:
لق��د التزمن��ا بالوع��د والعهد وكما س��بق أن تعهدت لكم يف الع��ام املاضي فها هو البنك واص��ل يف عام  2012تعزيز القواع��د التي عمل على
تأسيس��ها يف األع��وام الس��ابقة ،ببن��اء عالقات مع بنوك ومؤسس��ات إقليمي��ة وعاملية تبحث عن س��بل لتنمية أعمالها يف الس��وق األردين
سواء كشركاء أو عمالء ،حيث عملنا على بناء وتعزيز هذه الثقة من خالل تنمية هذه العالقات لتحفيز منو
والعراقي عن طريق بنك يثقون به
ً
الدخل من متويل التجارة واملشاريع ،باإلضافة إىل أننا عملنا على تسهيل التعامل ما بني البنكني لعمالئنا من أجل إعطاء خدمة شاملة لهم
س��واء كانوا يف األردن أو العراق ،وال يفوتني هنا اإلش��ارة إىل أننا عملنا على تفعيل عدد من اتفاقيات التمويل مع برامج متويل التجارة العربية
والصندوق السعودي للتنمية وبرنامج متويل قطاع الصناعة مع البنك املركزي األردين.
ولتعزيز مكانتنا اإلقليمية ،س��نعمل باس��تمرار على تعزيز تنافس��يتنا داخل األردن من خالل تطوير منتجاتنا التي تلبي احتياجات عمالئنا ،فعلى
س��بيل املث��ال ال احلص��ر فقد كنا ق��د أطلقنا خدمة التداول االلك�تروين لعمالئنا كمرحلة أوىل م��ن تقدمي خدمات اس��تثمارية لألفراد املتميزين
بالتعاون ما بني الفروع وكابيتال لالس��تثمارات ،باإلضافة إىل ذلك فقد قام البنك بإطالق منتجات متخصصة للودائع والقروض لتلبية احتياجات
عمالئنا واالستمرار بتنمية املركز املايل للبنك.
ومتاش��يًا م��ع إس�تراتيجية البنك قام كابيتال بن��ك بتعزيز خدماته املصرفية املوجهة إىل عمالئه من الش��ركات الصغرية واملتوس��طة ،حيث
عم��ل عل��ى تركيز جهوده على هذا القطاع من خالل فروعنا ،كون أن تلك الش��ريحة من الش��ركات تعترب من أهم احملركات الرئيس��ية للنمو
االقتصادي.
كما عمل البنك على تطبيق النظام البنكي اجلديد  T24متهيدًا لربط خدماته اإللكرتونية اجلديدة خالل عام .2013
لقد استمر البنك بالتزامه القيمي يف خدمة اجملتمع احمللي بتقدمي العون التعليمي للطلبة احملتاجني باإلضافة إىل تقدميه الدعم اإلنساين
س��واء يف الت�برع العين��ي أو املايل مبا يخ��دم حاجات اجملتمع احمللي األردين ،كما أن البنك وش��عورا باملس��ؤولية الوطنية ل��ه ويف ظل أزمة
الطاق��ة ورف��ع الدعم عن املش��تقات البرتولية ،ويف ظل ش��ح موارد الطاقة لدين��ا يف األردن ،فقد وضع البنك يف نص��ب عينيه الرتكيز على
الطاق��ة البديل��ة س��واء الطاقة الشمس��ية او الطاقة الهوائية لتكون البديل املناس��ب لتجاوز ه��ذه األزمة حيث خطى البن��ك خطوة مهمة
تتمثل ،بتوفري قروض مدعومة وطويلة األمد تصل فرتة السداد لها إىل  13عاما.
سيداتي – سادتي:
ويف اخلتام اسمحوا يل أن أتقدم بالشكر اجلزيل إىل كافة مساهمينا الكرام على ثقتهم بنا واىل كافة موظفي البنك على جهودهم اخمللصة
وللبن��ك املرك��زي األردين وهيئة األوراق املالية ووزارة الصناعة والتجارة التي دعمت مس�يرة جناحنا ه��ذا و قضاءنا النزيه والعادل الذي أنصف
البنك وأعاد إليه حقوقه والتي هي حقوقنا جمعيا ،يف ظل راعي املسرية صاحب اجلاللة الهاشمية امللك عبد اهلل الثاين حفظه اهلل ورعاه.
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باسم خليل السامل
رئيس جملس اإلدارة

تقريـر جملس اإلدارة لعام 2012

ﺻﺎ اﻟﺮﺑﺢ

22.0

ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر أرد

5.1
1.4

1.3
2009

اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل

ﻤﻮع ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ

2010

2011

2012

9.50%

10%
8%
6%
4%
2%
0%

اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل اﺻﻮل

2.44%
0.66%

0.65%

2009

2010

2011

2012

1.47%

1.50%
1.25%
1.00%
0.75%
0.45%

0.50%
0.25%
0.00%

ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﳌﺎل

20%

0.11%

0.13%

2009

19.3%

2010

2011

19.8%

2012

19.3%
17.2%

15%
10%
5%
0%
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2009

2010

2011

2012

ﻤﻮع اﳌﻮﺟﻮدات

+14%

ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر أرد

+15%

1,607

1,396
1,075

2009

1,205

2011

2010

2012

اﺟﻤﺎ اﻟﺪﺧﻞ

81.0

ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر أرد

+21%
+51%

53.5
45.2

45.3

اﻻﻳﺮادات اﻻﺧﺮى
اﻳﺮادات اﻟﻌﻤﻮﻻت
اﻳﺮادات اﻟﻔﻮاﺋﺪ

2009

2010

اﻟﻨﻔﻘﺎت

ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر أرد
40.9
20.8

اﺼﺼﺎت واﻟﻨﻔﻘﺎت ﻏ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ اﺧﺮى

2011

+8%

20.1

37.8

51.5

29.1

2012

-0.5%

51.3
24.9

18.0

19.8

22.4

26.4

ﻧﻔﻘﺎت اﳌﻮﻇﻔﲔ واﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ اﺧﺮى

2009

15

2010

2011

2012
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ﻤﻮع وداﺋﻊ اﻟﻌﻤﻼء
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر أرد

+12%

961

888
+8%

755

680

2010

2009

2011

وداﺋﻊ اﻟﻌﻤﻼء ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎع )(٢٠١٢

2012

اﳊﻜﻮﻣﺔ
واﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم
10%

7%

اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐة
واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ

20%
اﻓﺮاد

وداﺋﻊ اﻟﻌﻤﻼء ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻨﻮع

ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر أرد

2%

7%
16%

2%

63%

5%
19%

2%

4%
24%

3%

4%
29%

ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺗﻮﻓ
ﺷﻬﺎدات اﻳﺪاع
ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺟﺎرﻳﺔ

75%

75%

70%

وداﺋﻊ ﺟﻞ

2009

16

اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜى

2010

2011

63%

2012

100%

+3%

ﺻﺎ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت

670

ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر أرد

656

623

2011

2012

570

2009

2010

اﳊﻜﻮﻣﺔ
واﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم

إﺟﻤﺎ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎع )(٢٠١٢

2%

اﻓﺮاد

5%

اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐة
واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ

28%

65%

اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜى

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺪﻳﻮن ﻏ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
15.6%

16.5%

11.5%

2009

ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﺪﻳﻮن ﻏ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
)ﺑﻌﺪ ﺗﻨﺰﻳﻞ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﳌﻌﻠﻘﺔ(

60%

9.9%

2011

2010

52.4%

50%

51.5%
38.2%

40%

2012

40.4%

30%
20%
10%
0%
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2009

2010

2011

2012
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إجنازات
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
يس��ر جمل��س إدارة كابيت��ال بنك أن يس��تعرض وإياكم تقريره الس��نوي اخلامس عش��ر ع��ن القوائم
املالية ،واإلجنازات التي مت حتقيقها ،والنش��اطات واخلدمات التي قدمها البنك خالل عام  .2012حيث
حقق البنك وبعون اهلل جملة من االجنازات والنجاحات على خمتلف املس��تويات وليعلن بكل ثقة ان
ع��ام  2012كان ع��ام االنطالق بق��وة نحو النجاح املعزز باالجنازات ،حيث حظي البنك بثقة املؤسس��ات
املالي��ة واملصرفي��ة احمللية واإلقليمية ووصل اىل املكانة املمي��زة التى نفخر بها و التي تبوأها يف
القطاع املصريف األردين ،والتي جاءت بفضل تضافر جهود جميع العاملني فيه من إدارة وتنفيذيني،
والذي��ن جتمعه��م رؤي��ة واح��دة طموح��ة هدفها تعزي��ز مكانتن��ا كبنك اصب��ح خي��ارًا وموثوقًا لكربى
الش��ركات يف الس��وق األردين ،ساعني الستكمال اإلجنازات التي متكن البنك من حتقيقها خالل العام
املاضي وبداية هذا العام واالستمرار بثقة يف التخطيط السليم ليكون عام  2013عاما جديدا للنجاح
والتنافس والتفوق.
لقد جنح البنك خالل عام  2012بتقدمي جمموعة متكاملة من احللول املالية واملصرفية لعمالئنا ومبا
يتناس��ب مع أنش��طتهم وقطاعاته��م اخملتلفة كقطاعات الصناعة ،اإلنش��اءات ،التج��ارة ،التعدين،
الصناع��ات التحويلي��ة والزراعة،باإلضاف��ة إىل تعزيز عالقات��ه مع العمالء احلاليني و تقدمي التس��هيالت
الالزم��ة له��م ،حي��ث مت اس��تقطاب العدي��د م��ن الش��ركات الك�برى وضم��ن القطاع��ات االقتصادية
املس��تقرة لتوس��يع حمفظة البنك وتوزيعها بالش��كل األمثل كما مت طرح منتج فريد لتمويل ذمم
املقاولني املرتتبة على الوزارات واملؤسسات العامة يف خطوة تعد مبادرة فريدة من نوعها على
املستوى الوطني.
ه��ذا باالضاف��ة اىل جناحن��ا يف االس��تغالل األمث��ل لتواجد كابيتال بن��ك يف العراق م��ن خالل املصرف
األهل��ي العراق��ي وذلك بإيف��اد موظفي من كابيتال بن��ك إىل العراق لتقدمي خدمات حصرية لش��ريحة
واسعة من العمالء املميزين يف السوق العراقي.
وحرص��ا من��ا على خدمة النمو يف االقتصاد الوطني فقد قام البنك بطرح خدمات مصرفية متكاملة
وبرام��ج متويلية متخصصة ملس��اعدة قطاع الش��ركات الصغرية واملتوس��طة يف احلصول على
التمويل املناس��ب ألعمالها حي��ث مت طرح عدة منتجات منها برنامج متوي��ل الذمم املدينة ،برنامج
متويل املشرتيات و برنامج متويل قطاع شركات اإلسكان ومتويل املشاريع الصديقة للبيئة.
كم��ا جن��ح البن��ك يف ع��ام  2012م��ن تطوير منتج��ات اإلي��داع وذلك بط��رح منتج�ين ريادي�ين بالقطاع
املص��ريف األردين وهما حس��اب التوف�ير املثايل وحس��اب األعمال امل��رن مبزايا فريدة ومس��تحدثة
لنخاطب بذلك تطلعات ش��ريحة األفراد وشريحة الش��ركات الصغرية واملتوسطة ،هذا بالضافة اىل
العديد من االجنازات يف كافة الدوائر واالقسام يف البنك بحيث كان البنك خالل العام املاضي ماكينة
ابداعية تعمل بكامل طاقتها وبتناغم كبري بني كل افراد اسرة البنك.
واليكم التقرير التفصيلي جمللس االدارة العمال واجنازات البنك عام :2012

اخلدمات املصرفية
للشركات الكربى
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جنح��ت دائ��رة الش��ركات الك�برى خ�لال ع��ام  2012بتق��دمي جمموع��ة متكامل��ة م��ن احلل��ول املالي��ة
واملصرفي��ة لعمالئه��ا ومبا يتناس��ب م��ع أنش��طتهم وقطاعاته��م اخملتلفة كقطاع��ات الصناعة،
اإلنش��اءات ،التج��ارة ،التعدين ،الصناع��ات التحويلي��ة والزراعة،باإلضافة إىل تعزيز عالقات��ه مع العمالء
احلاليني وتقدمي التسهيالت الالزمة لهم والتي تلبي طموحاتهم.

إن املعيار األساسي يف تقدمي اخلدمات للشركات الكربى هو التزام البنك بأن تكون خدمات متكاملة
وعالي��ة اجل��ودة باإلعتم��اد عل��ى أدوات مصرفية متط��ورة وخربات بش��رية مميزة مع مراع��اة توزيع
التسهيالت على القطاعات االقتصادية اخملتلفة.
أهم املرتكزات التي اعتمدتها دائرة الشركات الكربى يف عملها خالل العام : 2012
• اس��تقطاب العدي��د م��ن الش��ركات الك�برى وضم��ن القطاع��ات االقتصادية املس��تقرة لتوس��يع
حمفظ��ة البن��ك وتوزيعه��ا بالش��كل األمث��ل وحي��ث مت ط��رح منت��ج فري��د لتموي��ل ذمم املقاولني
املرتتبة على الوزارات واملؤسسات العامة.
• احلف��اظ على ش��ريحة العمالء املميزي��ن لدى البنك وتق��دمي أفضل البدائ��ل خلدماتنا املصرفية
واملالية وضمن املقاييس العاملية والتي تتناسب مع احتياجهم.
• جتهي��ز فري��ق متخصص على درج��ة عالية الكفاءة لتقدمي خدمات بنكي��ة متخصصة لعمالئنا من
خالل مدراء عالقات عمالء لتقدمي أفضل البدائل واحللول املصرفية.
• العمل على متابعة ومراقبة جودة احملفظة االئتمانية ومواجهة املشكالت التي حصلت بسبب
عدم وفاء بعض الشركات بتسديد التزاماتها نتيجة الظروف االقتصادية احلاصلة.
• االس��تغالل األمثل لتواجد كابيتال بنك يف العراق من خالل املصرف األهلي العراقي وذلك بإيفاد
موظفي من كابيتال بنك إىل العراق لتقدمي خدمات حصرية لشريحة واسعة من العمالء املميزين
يف السوق العراقي.
• تفعيل عدد من اتفاقيات التمويل مع برامج متويل التجارة العربية والصندوق الس��عودي للتنمية
وبرنامج متويل قطاع الصناعة يف البنك املركزي.

اخلدمات املصرفية
للشركات املتوسطة
والصغرية

حرص��ا م��ن كابيت��ال بن��ك عل��ى حتفي��ز النم��و االقتص��ادي يف اململك��ة وك��ون الش��ركات الصغ�يرة
واملتوس��طة تعترب احملرك الرئيس��ي لهذا النمو ،جاء اهتمام كابيتال بنك من خالل دائرة الش��ركات
املتوسطة والصغرية بطرح خدمات مصرفية متكاملة وبرامج متويلية متخصصة ملساعدة هذه
الشركات يف احلصول على التمويل املناسب ألعمالها حيث مت طرح عدة منتجات من أهمها :
• برنامج متويل الذمم املدينة لغاية مبلغ ( )250ألف دينار وبنسبة متويل تصل لغاية .%75
• برنامج متويل املشرتيات لغاية ( )100ألف دينار وبنسبة متويل تصل إىل  %100من قيمة االعتمادات
أو احلواالت الصادرة لشراء البضائع.
• برنامج متويل قطاع شركات اإلسكان لتمويل مشاريع إسكانية يصل مبلغ التمويل إىل ( )900ألف
دينار وبنسبة متويل تصل إىل .%75
• متويل املشاريع الصديقة للبيئة.
• ط��رح حس��اب األعم��ال املرن حت��ت الطلب اخملصص للش��ركات املتوس��طة والصغ�يرة بحيث
مين��ح احلس��اب ميزات احتس��اب فائدة لصالح الش��ركة بنس��بة  %2.5عل��ى األرصدة الت��ي تتجاوز
( )5000دينار و حتتس��ب الفائدة على رصيد احلس��اب اليومي وتس��تحق بواقع شهري باإلضافة إىل
منح الش��ركة ميزة إجراء حواالت جمانية وأس��عار تفضيلية على إصدار االعتمادات والكفاالت وذلك
حسب رصيد احلساب.

اخلدمات املصرفية
لألفراد

إدارة الفروع واملبيعات املباشرة :
• مت تطبي��ق النظ��ام البنك��ي اجلدي��د  T24يف الع��ام  2012وكان إلدارة الف��روع دور مه��م يف تدري��ب
املوظفني وحتديث إجراءات العمل مبا يتالءم مع النظام البنكي اجلديد لضمان تقدمي خدمة أفضل.
• رف��د املص��رف األهل��ي العراق��ي مبوظفني ذوي خربة م��ن الف��روع لتعزيز أداء املص��رف األهلي
العراقي وفق االسرتاتيجيات املوضوعة.
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• تركي��ز جهود الفروع يف قط��اع  SMEsوبيع منتجاته وعقد ال��دورات التدريبية املتخصصة خلدمة
هذا القطاع الهام.
فرع كبار العمالء:
واص��ل ف��رع كبار العمالء تق��دمي خدماته املميزة إىل عم�لاءه املميزين بدقه و س��رعه و خصوصية
ليكون من رواد الفروع املميزة يف الس��وق احمللي واإلس��تمرار يف تقدمي أرقى مس��تويات اخلدمة
واألداء للعم�لاء املميزي��ن ،ليك��ون املكان االس��تثماري األفضل حملي��ا ،وبالتايل احلص��ول على رضى
كبار العمالء ،باإلضافة إىل قيام الفرع بتطوير منتجاته بش��كل مس��تمر لتتناس��ب دائما مع متطلبات
واحتياجات عمالءه.
دائرة تسهيالت األفراد:
اس��تمرت دائ��رة تس��هيالت األفراد بتقدمي جمموعة ش��املة م��ن منتجات قروض األف��راد اخملتلفة
(العقارية ،الشخصية ،السيارات ،التعليمية والبطاقات االئتمانية) التي تؤمن لألفراد حلول مالية على
املدى البعيد والقريب وتلبي إحتياجاتهم الش��خصية بأس��عار تنافس��ية وبأفضل الش��روط وضمن
مرونة وسهولة يف اإلجراءات.
تتطل��ع دائرة تس��هيالت األفراد من خ�لال تقدميها ملنتجات األفراد اخملتلفة إىل بناء عالقة راس��خة
ومتين��ة م��ع العمالء ،حيث ق��ام البنك خالل ع��ام  2012بإطالق عدة حمالت تس��ويقية خملتلف قروض
األف��راد وذل��ك بهدف توفري اكرب فرصة للعمالء للحصول على أفضل امليزات والش��روط ومبس��توى
عايل من اخلدمة.
حي��ث واص��ل كابيتال بن��ك دوره يف توفري احللول املالي��ة بطرح منتجاته اخلاصة بالق��روض العقارية
وذلك بتوفري نسبة متويل لشراء العقارات تصل إىل  %100وتوفري أفضل العروض والشروط للمغرتبني
خارج األردن لشراء العقارات وكذلك بالنسبة لقروض السيارات والقروض الشخصية فقد مت تعديل
املنتجات مبا يلبي اكرب شريحة وضمن ابسط الشروط ،كما استمر البند يف منح القروض التعليمية
إلعطاء فرصة اكرب للعمالء لالستفادة من الربنامج وتلبية طموحاتهم العلمية واملهنية.
دائرة القنوات اإللكرتونية واالتصال املباشر:
قامت الدائرة بالعمل على عدة مشاريع تدعم أعمال البنك ،ومن أهمها:
• استبدال البطاقات املدينة (فيزا الكرتون) العاملة بالشريط املغناطيسي ،ببطاقات أخرى ذكية
 ،Smart Chipباإلضاف��ة إىل إط�لاق بطاقات جدي��دة (فيزا بالتينيوم املدين��ة )Platinum Debit Card
للعمالء املميزين.
• إطالق اخلدمة املصرفية املقدمة عرب الرسائل القصرية .SMS Banking
• االتفـ��اق مـ��ع كل م��ن ش��ركة في��زا العاملي��ة وش��ركة ماس�تر كارد إلص��دار بطاق��ة بديل��ة
 Emergency Card Replacementللعم�لاء خ�لال س��فرهم يف ح��ال تل��ف ،س��رقة او ضي��اع
بطاقاته��م م��ن حملة بطاقات املاس�تر كارد  Standard, Gold and Platinumوفيزا كارد االئتمانية
.Platinum and Gold
• إعادة توزيع الصرافات اآللية يف املناطق التي تخدم اكرب عدد ممكن من العمالء.
• إضاف��ة الطلب��ات اخلاصة بالق��روض و البطاق��ات االئتمانية إىل املوقع االلكرتوين لتس��هيل خدمة
العمالء.
• إطالق موقع البنك اإللكرتوين اجلديد للمصرف األهلي العراقي باللغتني العربية واالجنليزية.
• توقي��ع اتفاقي��ة ما ب�ين املصرف األهلي العراقي و ش��ركة متخصصة خلدمة الرواتب للش��ركات
العراقية.
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• احلص��ول عل��ى العضوي��ة الفرعية من فيزا العاملي��ة للمصرف األهلي العراقي م��ن خالل كابيتال
بنك.
دائرة تطوير املنتجات:
ارتكزت أعمال دائرة تطوير املنتجات لعام  2012على جانب تطوير منتجات اإليداع وذلك بطرح منتجني
رياديني بالقطاع املصريف األردين وهما حس��اب التوفري املثايل وحس��اب األعمال املرن مبزايا فريدة
ومستحدثة لتخاطب بذلك تطلعات شريحة األفراد وشريحة الشركات الصغرية واملتوسطة.
وعلى صعيد تطوير خدمات التس��هيالت والقروض البنكية مت إطالق حملة قروض كابيتال الس��كنية
بتمويل  %100وحملة قروض كابيتال السكنية لعمالئنا العراقيني وكذلك مت تعديل وتطوير مزايا قروض
كابيتال لألردنيني املغرتبني يف دول اخلليج ،مع العمل الدائم لتطوير وحتديث برنامج قروض كابيتال
الشخصية الذي قدم بنهاية  2012بحلته اجلديدة ليلبي بذلك تطلعات عمالئنا املميزين.
باإلضافة اىل ذلك مت توقيع اتفاقية تعاون ثالثية األطراف مع ش��ركة إقليمية مرموقة بتسويق وإدارة
الق��روض وش��ركة تأم�ين حملية تتيح لكابيت��ال بنك تقدمي برنام��ج منافس لقروض الس��يارات يقدم
للعميل حزمة متكاملة من املنافع وبسرعة متناهية بتنفيذ القرض.
دائرة جودة اخلدمة:
تعم��ل دائ��رة ضم��ان اجلودة عل��ى متابعه تطبيق السياس��ات واإلج��راءات التي تتعلق بج��ودة تقدمي
اخلدم��ة إىل عم�لاء البن��ك وتدري��ب املوظفني عل��ى تطبيقها وحتفيزه��م للعمل بها و مبا يتماش��ى
مع رؤية وإس�تراتيجية البنك وأهدافه .حيث تعمل الدائرة وبش��كل دوري على قياس مس��توى جودة
اخلدم��ة املقدم��ة لعمالئه من خالل تطبيق املعايري الدولية ملس��تويات اجلودة من ناحية وس��رعة
ودقة اخلدمة وش��فافيتها من ناحية أخرى ،حيث تس��تقبل الدائرة شكاوي العمالء ومالحظاتهم من
خالل وس��ائل اتص��ال خاصة (خط هاتف��ي ،بريد الكرتوين وصندوق ش��كاوي) وإع��داد التقارير الدورية
الالزمة ملا يرد إليها من ش��كاوي وإرس��الها لإلدارات املعنية حرصا منها على التزام جميع املعنيني
بتطبي��ق سياس��ات وإج��راءات اجلودة املعمول به��ا لدى البنك ،هذا وس��تعمل الدائ��رة على متابعه
وتطبيق كل ما هو جديد يف جمال جودة اخلدمة لضمان تقدمي ما هو أفضل لعمالئنا.

إدارة اخلزينة واالستثمار

متكن��ت إدارة اخلزينة واالس��تثمار خالل عام  2012م��ن حتقيق أداء متميزا يف خمتلف أنش��طتها مما
س��اهم بش��كل كبري يف زي��ادة إيرادات البنك ،وذلك عل��ى الرغم من الظروف الصعب��ة التي يواجهها
االقتصاد الوطني من اس��تمرار تداعيات األزمة املالية العاملية وتصاعد األحداث اجليوسياسية التي
متر بها املنطقة.
ورك��زت إدارة اخلزينة واالس��تثمار عل��ى تنويع مصادر الدخ��ل وتعظيم العوائد عن طريق االس��تخدام
األمثل ملصادر األموال واالستفادة من أدوات السوق لتحقيق إيرادات متميزة مبواكبة ارتفاع أسعار
الفائ��دة عل��ى الدين��ار وم��ا نتج عنه م��ن ارتفاع كلف مص��ادر األموال م��ع مراعاة تط��ور األحداث على
املس��توى احمللي واإلقليمي للحفاظ على اس��تقرار املركز املايل للبنك واإلبقاء على نس��ب سيولة
قانوني��ة جي��دة واالس��تمرار يف مراعاة حدود االس��تثمار وإدارة اخملاطر بأنواعها باس��تخدام أفضل
األدوات املتاحة حسب متطلبات السياسة االستثمارية وتعليمات البنك املركزي األردين.
إضاف��ة إىل ذل��ك اس��تطاعت إدارة اخلزين��ة واالس��تثمار اس��تقطاب املزي��د من ودائع املؤسس��ات
واألفراد مما عزز من سيولة البنك.
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كم��ا اس��تمرت الدائرة يف خلق فرص اس��تثمارية مناس��بة حملي��ًا وإقليميًا ودولي��ًا ،ضمن حمددات
السياس��ة االس��تثمارية واملوافق عليها من قبل البنك املركزي األردين ،واس��تطاعت حتقيق أفضل
العوائد املمكنة ضمن درجة مقبولة من اخملاطرة ،ومبا يتضمن:
• االستثمار يف أذونات وسندات اخلزينة األردنية واألوراق املالية املكفولة من احلكومة األردنية.
• االستثمار يف أدوات دين صادرة عن شركات أردنية وإقليمية ذات مالءة مالية وائتمانية مرتفعة.
• املس��اهمة يف ش��ركات حملية وإقليمية ودولية تتمتع بفرص منو مرتفعة وعوائد اس��تثمارية
جيدة.
• االستثمار يف الصناديق االستثمارية ذات األداء التاريخي املتميز ضمن معدالت خماطرة مقبولة.
• االستثمار يف أوراق مالية مهيكلة ضمن احتياجات البنك.
• إدارة مراك��ز العم�لات األجنبية والدينار مبا يحقق أفضل العوائد املمكنة ضمن النس��ب املقررة
ومبا يتالءم مع تعليمات البنك املركزي.
وقد واصلت دائرة اخلزينة واالس��تثمار جهودها يف إدارة السيولة والتدفقات النقدية بشكل فعال،
واحلفاظ على نس��ب س��يولة معتدلة ،ضمن فرتة اتس��مت بش��ح الفرص االس��تثمارية ،كما جنحت
الدائ��رة يف احملافظ��ة عل��ى مالءة البن��ك ،والوف��اء بالتزامات��ه ،وتلبي��ة احتياجات عمالئه م��ن األفراد
واملؤسسات.
وال تدخ��ر دائرة اخلزينة واالس��تثمار جهدا يف س��بيل اس��تنباط منتجات اس��تثمارية وتقدمي خدمات
متمي��زة لعم�لاء البن��ك يف األس��واق احمللي��ة واإلقليمي��ة والعاملية ،حي��ث مت يف مطلع ه��ذا العام
إطالق خدمة التداول االلكرتوين بالعمالت األجنبية واملعادن الثمينة على أس��اس الهامش من خالل
منص��ة للتداول مصممة وفق أفضل معايري املهنية واألمان بالتعاون مع إحدى الش��ركات العاملية
املتخصص��ة ذات اخل�برة املتمي��زة يف هذا اجملال ،وقد وفر ذلك لعمالء البنك س��هولة ممارس��ة
عملية الت��داول ضمن أفضل املعايري التكنولوجية وأمان املعلومات ،ومن خالل تقدمي هذه اخلدمة
حصل كابيتال بنك على اجلائزة األوىل كأفضل مقدم جديد خلدمة تداول العمالت الكرتونيا.
إضافة إىل ذلك ،تواصل إدارة اخلزينة واالستثمار تقدمي خدماتها املعتادة والتي تشمل:
• تق��دمي أس��عار منافس��ة للعم�لات األجنبية مقابل أس��عار الدين��ار والدوالر اآلني��ة واآلجلة خملتلف
الفرتات ولكافة شرائح العمالء من أفراد ومؤسسات وشركات صرافة.
• التعامل بأدوات السوق النقدي وسوق رأس املال لصالح العمالء ومنها أذونات وسندات اخلزينة،
وأوراق جتارية وأدوات دين حكومية أو مكفولة من احلكومة أو صادرة عن شركات أردنية.
• التعامل النقدي وبالهامش يف أسواق العمالت األجنبية اآلنية واآلجلة.
• إجراء عمليات املقايضة ألسعار الصرف والفوائد.
• االس��تمرار يف إصدار ش��هادات اإليداع بعمالت خمتلفة سواء بالدينار األردين أو بالعمالت األجنبية
خملتلف الفرتات وبأسعار منافسة.
• تقدمي النصح واإلرش��اد لعمالء البنك من األفراد واملؤسس��ات يف جمال التحوط لتقلبات أسعار
الفائدة وأس��عار الصرف ،واقرتاح أدوات التحوط املناس��بة باس��تخدام أدوات الس��وق التقليدية أو
األدوات املشتقة.
• تق��دمي خدمات االكتتاب يف اإلص��دارات األولية لألوراق املالية احلكومية أو املكفولة من احلكومة
للشركات واألفراد مع تقدمي خدمات احلفظ األمني لهذه األوراق بأسعار منافسة.
ه��ذا وقد س��اهمت الدائرة مس��اهمة فعالة فيما يخ��ص توجهات البنك بتوس��يع قاعدة العمل يف
العراق حيث كانت الدائرة هي الس��باقة يف توس��يع النش��اط القائم على دخول ش��ركات مس��توردة
للبضائ��ع إىل الع��راق يف املزادات وذلك عن طريق املصرف األهلي العراقي (اململوك للبنك بنس��بة
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 ،)%72وقد اتس��ع حجم العمل بهذا النش��اط مما أدى إىل منو حجم احلواالت يف البنك ،وانعكس ذلك
بشكل ايجابي على إجمايل أرباح كابيتال بنك واملصرف األهلي العراقي.
وتسعى الدائرة ضمن إسرتاتيجيتها املستقبلية إىل االستمرار يف تقدمي أفضل اخلدمات لعمالئها،
وابت��كار منتج��ات جدي��دة تواكب التط��ور يف العمل املصريف واالس��تثماري ،إضافة إىل التوس��ع يف
استثمارات البنك يف جماالت وأدوات وفرص استثمارية خمتلفة ،لتعظيم عوائد البنك ضمن خماطر
مقبول��ة وضم��ن حمددات السياس��ة االس��تثمارية وتعليمات البن��ك املركزي األردين ،ومب��ا يتالءم مع
النظ��رة االقتصادية املس��تقبلية وظروف املرحلة املقبلة على صعي��د االقتصاد الوطني وتفاعالته
مع تطورات األحداث يف املنطقة.

إدارة املؤسسات املالية

لعب��ت إدارة املؤسس��ات املالية خالل الع��ام  2012دورا بارزا متثل يف فتح آف��اق جديدة للتعامل مع
العديد من البنوك واملؤسس��ات املالية بإنش��اء عالقات مصرفية معها تلبية الحتياجات كابيتال بنك
وتوس��يعا لنط��اق عملياته وانتش��ارها باإلضاف��ة إىل تعزيز العالق��ات املصرفية القائمة وترس��يخها
ضمن تعامالت مصرفية تتصف باملهنية والش��فافية .هذا وقد عملت الدائرة على توس��يع قاعدة
البنوك املراسلة ذات التصنيفات املتميزة األمر الذي عزز من قدرة البنك على تنفيذ نشاطاته سواء
يف جمال التجارة اخلارجية أو عمليات اخلزينة أو التسهيالت االئتمانية كما أضفى املزيد من املرونة
يف تغطية حجم أكرب من األس��واق تس��هيال لتنفيذ وتوجيه العمليات واخلدمات املصرفية املتنوعة
التي يقدمها كابيتال بنك.
ه��ذا وقد حرصت إدارة املؤسس��ات املالية عل��ى إدارة وتقييم جميع اخملاط��ر االئتمانية املرتبطة
بتعام��ل البنك مع البنوك واملؤسس��ات املالية األخرى وذلك تقليصا ألي��ة خماطر حمتملة ،حيث كان
هن��اك حتفظا على التعامل مع مؤسس��ات ذات صل��ة باألزمة املالية العاملي��ة وتبعاتها أو تلك التي
تع��اين م��ن مش��اكل مالي��ة وائتمانية ،ويتجل��ى ذلك بوض��وح يف خلو احملفظ��ة االس��تثمارية من أية
أرصدة واستثمارات يف بنوك تعرضت النتكاسات مالية.
كم��ا عمل��ت اإلدارة على دعم وتروي��ج عمليات التج��ارة اخلارجية اخلاصة باملص��رف األهلي العراقي
وترس��يخ اس��م املص��رف ل��دى ش��بكة املؤسس��ات املالية املراس��لة احمللي��ة والدولية كش��ريك
مص��ريف بالس��وق العراقي��ة ،وجتل��ى ذلك بزيادة نش��اط العملي��ات التجاري��ة الوارد ة والص��ادرة عن
املصرف األهلي العراقي وقدرة البنك على خدمة طلبات العمالء بكفاءة.
لق��د متيز ع��ام  2012بالنش��اط الكب�ير يف تطوي��ر األعم��ال والعالقات املصرفي��ة وعملي��ات املتاجرة
اخلارجية وإدارة احلس��ابات ،كما كانت هناك مش��اركة يف قروض جتمع بنك��ي ،األمر الذي عزز مكانة
البنك وتواجده اإلقليمي كمؤسسة لها دور فاعل يف املنطقة.
كما وجتدر اإلش��ارة إىل الشراكات اإلسرتاتيجية واالتفاقيات القائمة مع عدة مؤسسات متويل عربية
ودولي��ة تدعم عمليات التجارة اخلارجية وتس��هيل تنفي��ذ ومتويل عمليات التب��ادل التجاري املتعلقة
بنشاطات عمالء البنك.
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إدارة أنظمة املعلومات

حرص��ا عل��ى تبني أحدث م��ا توصلت إلي��ه التكنولوجيا العاملي��ة يف جمال العمل املص��ريف ،فقد مت
إط�لاق نظ��ام  T24للم��رة األوىل يف األردن مع بداية ع��ام  ،2012والذي من ش��أنه حتقيق أهداف البنك
التنموي��ة واإلس�تراتيجية بالتماش��ي م��ع توجيه��ات اإلدارة العليا فيم��ا يتعلق باجلان��ب التقني ،ودعم
املشاريع الفنية لتلبية كافة املتطلبات الرقابية وإدارة اخملاطر ،ومبا يضمن حتقيق رؤية البنك بأن
يك��ون يف مقدم��ة البنوك املتطورة الت��ي تعمل وفقًا ألح��دث األنظمة التكنولوجي��ة احلديثة ،وتتمتع
بأكفأ الكوادر البشرية املدربة واملؤهلة.
ويأت��ي إطالق هذا النظام ترجمة إلس�تراتيجية مدروس��ة ته��دف إىل تعزيز أداء عم��ل البنك ،وضمان
حتقي��ق أهدافه التوس��عية حمليًا وإقليميًا ،حيث يعترب ه��ذا النظام قاعدة أساس��ية لتطوير وإطالق
منتجات وخدمات جديدة متميزة ،وعليه فقد مت تطبيق نظام خدمة الرسائل القصرية للعمالء والتي
م��ن خالله��ا متكن العمالء من االط�لاع على آخر العملي��ات املالية التي تتم على حس��اباتهم ،كما مت
تطبيق خدمة بطاقات الصراف اآليل الذكية وذلك متاش��يا مع متطلبات أمن املعلومات وحرصا على
حماية العمالء من عمليات القرصنة واالحتيال.
ويف س��ياق متصل يعمل البنك باس��تمرار على حتدي��ث البنية التحتية ألنظم��ة املعلومات لديه ،مبا
يضمن تعزيز أدائها وتقدمي خدمات أفضل وبجودة عالية ،حيث مت تنظيم خطوط االتصاالت الرئيسية
واالحتياطية للبنك وذلك من خالل ربط هذه الفروع بشبكة اتصاالت حديثة والتي من شأنها حتسني
تواجد اخلدمة.

دائرة السياسات
واإلجراءات

دأب��ت دائرة السياس��ات واإلجراءات خالل العام  2012على تعديل كافة إج��راءات العمل ومبا يتوافق مع
النظ��ام البنكي اجلديد  T24حيث مت تعديل كافة إجراءات العم��ل والنماذج لتعزيز آلية تقدمي اخلدمات
مبا يضمن الدقة يف العمل والسرعة يف االجناز ،وكذلك مت تعزيز اإلجراءات بالضوابط الرقابية لتقليل
نسبة حدوث األخطاء واخملاطر التشغيلية ،أما على صعيد شركة كابيتال لإلستثمارات فقد مت إعداد
إجراءات عمل لشركة املال وربطها على املوقع االلكرتوين لإلجراءات ومنحهم الصالحيات املناسبة.
أما فيما يخص املصرف األهلي العراقي فقد مت إعداد إجراءات عمل وأدلة مستخدمني مبا يتوافق
م��ع أفضل املمارس��ات العاملية والقوانني املعمول به��ا لدى اجلمهورية العراقي��ة وتقدمي الدعم
الفني للمصرف األهلي العراقي بشتى طرق االتصال املتاحة حيث ستعمل الدائرة خالل العام 2013
على إعادة تصميم موقع اإلجراءات ليصبح مبثابة مركز معلومات ملوظفي البنك والشركات التابعة
لتسهيل الرجوع إىل إجراءات العمل وكافة املعلومات التي تخص البنك والشركات التابعة واخلدمات
املقدمة من قبلهم ،كما س��يتم ش��راء نظام معنى بقياس مدى كفاءة العمليات املصرفية لتطوير
وحتسني إجراءات العمل للحد من اخملاطر وزيادة القيمة التنافسية للبنك ،كما سيتم ربط قاعدة
البيان��ات اخلاص��ة باإلج��راءات مع املصرف األهل��ي العراقي ومنحه��م الصالحي��ات املالئمة لالطالع
على إجراءات العمل بش��كل س��هل وميسر وسيتم املباش��رة بتدريب دائرة السياسات واإلجراءات
باملصرف األهلي العراقي على آلية إعداد اإلجراءات.

إدارة اخملاطر
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إدراكًا م��ن جمل��س إدارة البن��ك ألهمية التح��وط للمخاطر اخملتلف��ة التي تواج��ه القطاع املصريف
ومتاش��يا م��ع التوجه��ات العاملي��ة وتوجه��ات البن��ك املرك��زي األردين به��ذا اخلص��وص ،يق��وم البنك
بالتعام��ل م��ع اخملاطر املصرفية بش��كل ش��امل وضمن إط��ار كلي مدع��م بهي��كل حاكمية على
مس��توى جمل��س اإلدارة و مس��توى اإلدارة يه��دف للمحافظ��ة عل��ى مكانة البن��ك املـالي��ة وربحيته
وحتديد اخملـاطر وسبل التعامـل معها وتخفيفها أو احلد منها.

تق��وم إدارة اخملاط��ر وهي إدارة مس��تقلة ومتخصص��ة يف البنك برتكيز مهامه��ا يف التعرف على
اخملاطر القائمة واحملتملة وكيفية التعامل معها ،لذا فإن البنك يسعى إىل مواصلة تطوير أنظمة
إدارة اخملاط��ر واتخاذ العديد من اخلطـوات والتدابري الالزمة لتهيئة البنك ملتطلبات املعايري الدولية
اجلديدة ومن أهمهـا متطلبات بازل  11ومؤخرا بازل .III
خ�لال ع��ام  2012ق��ام البنك بتطبيق عملي��ة التقيي��م الداخلي لكفاي��ة رأس مال البنك وذلك اس��تنادا
لتعليم��ات البن��ك املركزي و جلنة بازل بهذا اخلص��وص ،كما مت تقييم جاهزيه البن��ك لتلبية متطلبات
بازل  IIIحسب تعليمات البنك املركزي األردين.

إدارة مراجعة االئتمان

تك��ون إدارة مراجعة االئتمان هي اجلهة املس��ؤولة عن تقييم الدراس��ات االئتماني��ة والتحليل املايل
وتق��دمي التوصي��ات مبع��زل ع��ن مؤثرات التعامل الش��خصي م��ع العمالء أنفس��هم نظ��رًا لقيامهم
باحلك��م عل��ى العمالء من خالل بياناته��م املالية والوثائق الداعمة مبعزل عن أي حكم ش��خصي على
العمالء ،باإلضافة إىل دور اإلدارة االستش��اري يف تقوية وترسيخ الفكر االئتماين والذي ينبع من اخلربة
االئتمانية الطويلة التي يتمتع بها فريق عمل اإلدارة األمر الذي أهلهم ليكونوا عضو أساس��ي وفعال
يف جلان التسهيالت.

دائرة الرقابة على
االئتمان

تعترب دائرة الرقابة على االئتمان من الدوائر الرقابية التي تكمن مس��ؤوليتها بالتحقق من استكمال
كاف��ة الوثائق والش��روط ال��واردة بقرارات جل��ان االئتمان وتوثي��ق الضمانات إن وج��دت لكافة العمالء،
والتأك��د م��ن االلتزام بالسياس��ة االئتمانية للبن��ك و تعليمات البن��ك املركزي األردين قب��ل التنفيذ ،هذا
باإلضافة إىل قيامها بدور رقابي على العمليات اليومية لضمان س�لامه احملفظة االئتمانية والتبليغ
الف��وري ألية جت��اوزات التخاذ اإلجراءات املناس��بة حلف��ظ حقوق البن��ك .كما وتقوم الدائرة باحتس��اب
اخملصص��ات الالزمة للعمالء الذين يتم تصنيفهم كديون غري عاملة وحتت املراقبة ووفقا لتعليمات
البنك املركزي بهذا اخلصوص ،باإلضافة إلعداد العديد من التقارير الرقابية اخلاصة بالبنك املركزي.

إدارة مراقبة االمتثال

إميان��ا بأهمية الدور الذي تلعبه اجلهات الرقابي��ة اخلارجية احمللية والعاملية يف احلفاظ على جودة
القطاع البنكي واحلفاظ على اس��تقراره بتحديد عدد من املتطلبات والضوابط على القطاع البنكي.
أخ��ذ البن��ك على عاتق��ه االمتثال بجميع ه��ذه املتطلبات وعكس��ها على بيئة العم��ل الداخلية للبنك
واعتب��ار متطلب��ات اجلهات الرقابي��ة اخلارجية باإلضاف��ة إىل معايري النزاهة والش��فافية واملصداقية
جزء ال يتجزأ من ثقافة البنك الداخلية والتي ينتهجها البنك بكافة مستوياته اإلدارية والتنفيذية وعلى
رأس��ها جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ،وبحيث تكون هذه املعايري واملتطلبات املس�ير واحملدد
األساسي ملمارسة البنك لنشاطاته وأعماله يف جميع األوقات وذلك من خالل ما يلي :
• تطبي��ق نظام  AML / profilingمع ش��ركة عاملية يف جمال مكافحة غس��ل األم��وال حيث يعتمد
تطبي��ق النظ��ام على حركات العمالء التاريخية والتي تتم من خ�لال نظام بنكي جديد  T24حيث يوفر
النظام ما يلي :
الكشف اآليل عن العمليات املشبوهة يف املعامالت املالية ذات العالقة بغسل األموال ومتويل
اإلرهاب استنادا إىل طبيعة نشاط العميل احلالية ومقارنتها بالعمليات السابقة.
مقارن��ة العملي��ات املالية للعمي��ل مع نظرائه الكتش��اف االنحراف الذي ميكن أن يش��كل خماطر
للمؤسسة وذلك من خالل حتليل تعامالت النظراء.
تصنيف العمالء حس��ب مس��توى اخملاطر التي يش��كلها كل عميل للمؤسس��ة وذلك بالنظر إىل
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التوزيع اجلغرايف ،طبيعة اخلدمات واملنتجات املمنوحة لكل عميل و على طبيعة نش��اط العمالء
أيضا.
 يوفر النظام القدرة على إنش��اء التقرير اخلاص وبكامل املرفقات بش��كل آيل ليتم تس��جيله لدى
وحدة مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.
يوفر النظام العديد من التقارير الداخلية املتوفرة لالس��تخدام الداخلي حول البالغات ،اإلخطارات،
املستخدمني...الخ.
يتضم��ن النظ��ام العديد من األمناط (الس��يناريوهات) املبني��ة على حتليل للتقاري��ر الدولية والتي
تغطي النماذج الشائعة ألمناط غسل األموال ومتويل اإلرهاب.
ميكن النظام من اكتشاف العالقات اخلفية بني العمالء كما يوفر القدرة الهائلة على حفظ كافة
املعامالت التي تتم على النظام لغايات التدقيق الداخلي واخلارجي.
• عق��د دورات تدريبي��ة للموظفني بكافة املس��تويات اإلدارية على مكافحة غس��ل األموال ونش��ر
الثقاف��ة الالزم��ة بحيث تضمن عدم اس��تخدام م��وارد وخدمات ومنتجات البن��ك يف أي عمليات غري
قانونية أو غري مشروعة وإيفاد موظفي الدائرة لدورات ومؤمترات وورشات عمل حملية ودولية.
• تعزي��ز دور مراقب��ة االمتثال يف فحص بيئ��ة العمل لدى املصرف األهلي العراقي كش��ركة تابعة
جملموع��ة كابيت��ال بنك من خ�لال الزيارات امليدانية لف��روع املصرف يف العراق وكذلك تأس��يس
دائ��رة مراقبة االمتثال ومكافحة غس��ل األموال ووضع السياس��ات واإلج��راءات اخلاصة باملصرف
مبا يتوافق مع تعليمات اجلهات الرقابية يف العراق لتعكس توجهات وإسرتاتيجية البنك وشركاته
التابعة.
• حتديث مصفوفة مراقبة خماطر االمتثال على بيئة العمل اجلديدة يف ظل تطبيق النظام البنكي
اجلديد  T24ووضع الضوابط الرقابية واختبارها يف مراكز العمل.
• اس��تحداث مناذج حتديث بيانات عمالء البنك مبا يتناس��ب مع توجه البنك لالمتثال لقانون االمتثال
الضريبي األمريكي ( )FATCAوالتأكد من استكمال كافة متطلبات فتح احلساب.
• مراجع��ة االتفاقي��ات املوقع��ة ب�ين البن��ك واألط��راف اخلارجي��ة للتأكد م��ن امتثالها للتش��ريعات
والقوانني الصادرة عن اجلهات الرقابية.
• مش��اركة البنك يف الورش��ات واملؤمترات الدولية فيما يتعلق باالمتثال ومكافحة غس��ل األموال
ومتويل اإلرهاب واالحتيال و قانون االمتثال الضريبي األمريكي (.)FATCA

دائرة املوارد البشرية

تس��عى دائرة املوارد البش��رية ألن تكون الشـريك اإلس�تراتيجي الذي يعمل بكفاءة وفاعلية لتمكني
دوائر البنك من حتقيق أهدافها وصـوال إىل حتقيـق اسرتاتيجية البنك.
وانطالق��ا من إمي��ان كابيتال بنك بأهمية كوادره البش��رية باعتباره��ا نواة البنك ،والركيزة األساس��ية
لتحقي��ق ه��ذه االس�تراتيجيات ،وبلوغ األه��داف املرج��وة واملتمثل��ة يف االرتقاء مبس��توى اخلدمات
املقدمة ،تويل إدارة البنك اهتماما كبريا بتنمية مواردها البشرية ،وذلك من خالل استقطاب وتطوير
واالحتفاظ بأفضل الكفاءات من اصحاب املؤهالت العلمية واخلربات العملية.
ولتحقي��ق ذل��ك تقوم دائرة املوارد البش��رية بالتعاون والتنس��يق م��ع أعض��اء اإلدارة التنفيذية العليا
بتصمي��م أنظمة وآليات عمل من ش��أنها االرتقاء مبس��توى عمل املوظفني ،كنظ��ام تنظيم العمل،
ودلي��ل األخالقيات وآداب املهنة ،وسياس��ة التوظيف ،ونظام تقيي��م األداء ،ونظام احلوافز ،وتعليمات
احلسابات والقروض والسلف.
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الدائرة اإلدارية
والهندسية والعقارية

متثلت إجنازات الدائرة يف مايلي:
الدائرة اإلدارية :
• تأثيث وجتهيز فرع كبار العمالء (.)Capital Select
• ضبط اإلنفاق يف حدود النفقات املقدرة يف املوازنة التقديرية والرتش��يد يف اس��تهالك املياه
والكهرباء واحملروقات واالتصاالت.
• حصر امللفات القدمية العائدة جلميع الدوائر والفروع والتي تنطبق عليها تعليمات اإلتالف.
• عقد دورات تدريبية جلميع موظفي البنك يف جمال اإلسعافات األولية واإلنقاذ واحلريق بالتنسيق
مع مديرية الدفاع املدين.
القسم الهندسي واملشاريع والصيانة:
• قام��ت الدائ��رة الهندس��ية والعقاري��ة  /القس��م الهندس��ي واملش��اريع ،بأعم��ال حتديث مبنى
الشميس��اين وال��ذي يض��م ف��رع العم�لاء املميزي��ن ( ،)Capital Selectباإلضافة إىل تنفيذ مش��روع
حتديث وتوس��عة غرفة الس�يرفرات يف مبنى اإلدارة العامة القدمي وبالتنسيق مع دائرة تكنولوجيا
املعلومات.
• توفري خمارج طوارئ ودرج احلريق يف مبنى اإلدارة القدمي.
• توريد وتركيب مولدات كهربائية احتياطية لفروع البنك.
• تنفي��ذ املرحل��ة الثاني��ة م��ن مش��روع جتهيز غرف��ة التحكم والس��يطرة يف مبن��ى اإلدارة العامة
اجلديد.
• تنفي��ذ مش��روع توري��د وتركيب لوح��ة توفري الطاقة يف مبنى ش��ركة املال وحتقيق وفر بنس��بة
( )%15يف مباين البنك.
• تنفيذ مشروع ضبط نفقات االتصاالت حيث مت حتقيق وفر مايل بنسبة (.)%60
القسم العقاري:
قامت الدائرة العقارية وبالتنسيق مع جلنة تسويق األراضي والعقارات بتسويق العقارات املستملكة
من قبل البنك حيث مت تسويق وبيع جمموعة من األراضي والعقارات بقيمة (  )2,325,000دينار خالل
عام .2012

دائرة التسويق واإلتصال
املؤسسي

تعترب دائرة التس��ويق واالتصال املؤسس��ي من الدوائر املهمة و التي تقدم الدعم الوظيفي جلميع
القطاع��ات البنكية وذلك من خالل و ضع االس�تراتيجيات التس��ويقية وإدارة احلمالت اإلعالنية ،وهي
تسعى دائمًا إىل تطوير منهجيتها يف بناء إسرتاتيجيته تسويقية مبنية على أسس صحيحة لتسويق
املنتج��ات واخلدمات للوصول إىل الش��ريحة املس��تهدفة م��ن اجلمهور بأفضل األس��اليب وأكرثها
كف��اءة ،وتش��رف إدارة التس��ويق على عملية تطوي��ر الهوية املؤسس��ية وتصمي��م وإدارة احلمالت
التسويقية ملنتجات البنك اخملتلفة.
كما إن دائرة التس��ويق واالتصال املؤسسي هي املسؤولة عن إجراء االتصاالت الداخلية واخلارجية
وعن إمتام النشاطات التسويقية ،مبا فيها.:
• تعزي��ز األداء املؤسس��ي م��ن خالل إبق��اء املوظفني عل��ى علــــ��م بالقضايــا اإلداري��ة والرباجمية
والنواحي املستقبلية.
• تدعيم قنوات االتصال مع اجملتمع من خالل احلمالت التسويقية اخملتلفة.
• تطوير هوية إعالمية مميزة للبنك وإدارة العالقات اإلعالمية.
• إعداد ونشر األخبار والتقارير الصحفية.
• تنظيم املقابالت واملؤمترات الصحفية مع املسؤولني وصناع القرار.
• الرد على أسئلة واستفسارات الصحافة ووسائل اإلعالم.
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وقد عملت الدائرة خالل عام  2012على توحيد الهوية املؤسس��ية بني كابيتال بنك واملصرف األهلي
العراقي ،باإلضافة اىل إطالق عددًا من احلمالت اإلعالنية الرئيسية.

مساهمة البنك يف
خدمة اجملتمع احمللي

التزام��ًا من كابيت��ال بنك بخدمة جمتمعه احمللي بكافة فئاته  ،فق��د دأب البنك على مواصلة النهج
ال��ذي س��ار علي��ه يف األع��وام املاضي��ة والذي رك��ز عل��ى تعزي��ز دوره يف االرتقاء باجملتم��ع احمللي
واملش��اركة يف تنميته ،عرب املس��اهمة يف تق��دمي الدعم املادي واملعن��وي للمبادرات اجملتمعية
يف اجملاالت التعليمية واإلنسانية واالجتماعية وغريها .ويف إطار تفاعله واهتمامه بدعم التوجهات
العام��ة الرامي��ة لتحقيق التنمية املس��تدامة على الصعيد اإلنس��اين واالجتماعي ،فق��د قام كابيتال
بنك خالل  2012بإطالق العديد من املبادرات لدعم املش��اريع والربامج اجملتمعية التي اس��تهدفت
خمتلف القطاعات منها :
املبادرات التعليمة:
• تبن��ي التكالي��ف الدراس��ية لـطالب م��ن ذوي االحتياجات اخلاص��ة من خالل مركز جمعية الش��ابات
املسلمات للرتبية اخلاصة.
• تبني طالب جامعني بالتعاون مع صندوق األمان ملستقبل األيتام.
املبادرات اإلنسانية :
• دعم حملة الرب واإلحسان والتي انطلقت يف أول أيام شهر رمضان املبارك.
• االهتم��ام باملؤسس��ات غ�ير الربحي��ة واجلمعي��ات اخلريي��ة ،وتق��دمي الدع��م للجه��ات اخملتص��ة
مبساعدة األيتام والفقراء ،حيث يرعى البنك بيتني من بيوت قرى األطفال .SOS
• دع��م مؤسس��ات وجمعي��ات من ذوي االحتياجات اخلاص��ة ماديًا ومعنويًا ،ومث��ال على ذلك الدعم
الذي يقدمه البنك ملركز احلسني للسرطان واجلمعيات التي تعنى بذوي االحتياجات اخلاصة.
• كفالة ( )25يتيم من أيتام جمعية رعاية وكافل اليتيم اخلريية يف مدينة املفرق.
• توزيع طرود اخلري وهدايا العيد خالل شهر رمضان املبارك لـ( )100طفل يتيم يف حمافظة املفرق
وذلك مبشاركة موظفي البنك.
• تق��دمي هداي��ا العي��د ووجبات طعام لق��رى األطفال  SOSخالل ش��هر رمضان املبارك ومبش��اركة
ومساهمة موظفي البنك.
املبادرات البيئية:
• املس��اهمة وللس��نة اخلامسة على التوايل مببادرة التش��جري الوطني وذلك من خالل استصالح
األراضي غري املش��جرة يف منطقة (عريا  /الس��لط ) وزراعتها باألش��جار املناس��بة وذلك ضمن
برنامج اإلصالح الزراعي الذي ترعاه وزارة الزراعة.

شركة كابيتال
لالستثمارات

حافظت كابيتال لالس��تثمارات على موقعها الريادي بني الش��ركات االس��تثمارية احمللية واإلقليمية
خ�لال ع��ام  ،2012وذل��ك من خالل تق��دمي خدم��ات متقدمة يف كافة جم��االت الصريفة االس��تثمارية.
وبالرغ��م من الظروف الصعبة التي ش��هدتها املنطقة خالل العام والتي أث��رت وبكل تأكيد على أداء
الش��ركات االس��تثمارية ،متكنت كابيتال لالس��تثمارات من حتقيق نتائج إيجابية على خمتلف األصعدة
حيث متكنت الش��ركة من رفع حصتها الس��وقية يف كل جماالت أعمالها :الوساطة املالية ومتويل
الشركات وإدارة املوجودات.
الوساطة املالية يف األسواق احمللية واإلقليمية والدولية:
واصل��ت دائ��رة الوس��اطة احمللي��ة التابعة للش��ركة تقدمه��ا ،حمافظة عل��ى مكانته��ا كواحدة من
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اك�بر ثالث ش��ركات للوس��اطة املالي��ة العاملة يف بورص��ة عمان ،حي��ث متكنت الش��ركة ومن خالل
ه��ذه الدائرة من احلفاظ على حصتها الس��وقية وذل��ك بالرغم من تراجع حج��م التداول اإلجمايل يف
الس��وق احمللي بنس��بة  %31باملقارنة مع العام الس��ابق .وحرصا من الش��ركة على تقدمي أفضل
وأح��دث اخلدمات لعمالئه��ا ،فقد أطلقت خدمة التداول عرب اإلنرتنت والتي من ش��أنها تعزيز القدرة
التنافسية للشركة يف السوق احمللي.
وم��ا زالت دائرة الوس��اطة اإلقليمية حتتل موقعا متقدما يف أحجام التداول بني ش��ركات الوس��اطة
الناش��طة يف األس��واق اإلقليمي��ة ،حيث تعتمد عل��ى فريقها اخملت��ص بالتعامل يف تلك األس��واق،
والذي يحرص على املتابعة احلثيثة ألخبار الشركات والتحاليل املالية والفنية حلركة األسواق بشكل
ع��ام ،وأوضاع الش��ركات املدرجة فيها بش��كل خ��اص .ومتيزت دائ��رة الوس��اطة االقليمية يف 2012
بتوفري خدمة التمويل على الهامش يف االسواق االقليمية وفتح باب التداول يف السوق العراقي.
كم��ا تعت�بر خدم��ة الوس��اطة الدولي��ة واح��دة م��ن اخلدم��ات الرائ��دة املقدم��ة م��ن خ�لال كابيت��ال
لالس��تثمارات واملوجهة للش��ركات واملس��تثمرين الراغبني يف تنويع اس��تثماراتهم ع�بر التوظيف
املباش��ر يف األس��واق املالي��ة العاملية ،حيث تق��دم الدائرة جمموع��ة كبرية من خدمات االس��تثمار
احلديثة منها خدمة بيع وشراء األسهم العاملية ومشتقاتها كحقوق اخليارات لألسهم ()Options
والصناديق االس��تثمارية املتداولة( .)ETFواس��تمرت دائرة الوس��اطة الدولية يف توسيع أنشطتها
حيث أصبح بإمكان عمالء الش��ركة تنويع اس��تثماراتهم والدخول املباش��ر يف أكرث من  19سوق مايل
حول العامل من أمريكا الش��مالية مرورا بأوروبا وإنتهاءًا بآس��يا واحمليط الهادئ .كما مت إطالق خدمة
التداول بالعمالت من خالل منصة للتداول االلكرتوين املباشر عرب االنرتنت.
وته��دف الدائ��رة خ�لال عام  2013إىل توس��يع أنش��طتها حيث س��تقوم بط��رح خدمة تداول األس��هم
الكرتوني��ًا عرب االنرتن��ت للعمالء ،والتي تعد الوحي��دة يف األردن ،وذلك لتوفري أفض��ل اخلدمات لعمالء
الشركة.
إدارة املوجودات:
يتطلع فريق دائرة إدارة املوجودات إىل تأسيس شراكة طويلة األمد مع كل من املستثمرين األفراد
واملؤسسات ،من خالل إنش��اء وإدارة احملافظ والصناديق االستثمارية املصممة خصيصًا لتتالءم
مع أهدافهم وحمددات االس��تثمار لديهم ،بحيث يتم رس��م سياس��ة اس��تثمارية ته��دف إىل التوزيع
األمثل للموجودات من خالل منهجية علمية تشمل املزج ما بني أسلوبي التحليل األساسي والفني.
وتنقسم أنشطة دائرة إدارة املوجودات اىل أربعة أقسام رئيسية هي:
• إدارة احملاف��ظ :حي��ث يت��م األخذ بع�ين االعتبار أه��داف وحمددات االس��تثمار للعمالء م��ن األفراد
واملؤسس��ات ،والتوزي��ع األمث��ل حملافظه��م مبا يت�لاءم مع العائ��د املتوقع ومس��توى اخملاطرة
املقبول.
• صناديق االس��تثمار :إدارة صناديق ذات اس�تراتيجيات حمددة يف خمتلف أسواق الشرق األوسط
وشمال أفريقيا ،إىل جانب إدارة صندوق األفق القائم حاليا.
• املنتجات االس��تثمارية املهيكلة ( : )Structured Productsتصميم وإدارة أنواع خمتلفة من هذه
املنتجات االستثمارية مثل احملافظ مضمونة رأس املال.
• اخلدم��ات االستش��ارية :تق��دمي اخلدم��ات املالية االستش��ارية للعمالء ومس��اعدتهم يف حتديد
أهدافه��م وتعريفه��م بكيفي��ة تلبية احتياجاته��م ،إىل جانب إع��ادة هيكلة حمافظهم االس��تثمارية
احلالية.
وتتضمن األهداف التي تتطلع الدائرة إىل حتقيقها خالل عام  2013إطالق صناديق اس��تثمارية جديدة
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توظ��ف أمواله��ا يف كل م��ن أس��واق األس��هم وأدوات الدخ��ل الثابت املصدرة يف أس��واق الش��رق
األوس��ط وش��مال أفريقي��ا ،إىل جانب الس��عي إىل إط�لاق أدوات اس��تثمارية مهيكلة جديدة لتوس��يع
قاعدة منتجاتها.
متويل الشركات:
تق��دم دائرة متويل الش��ركات جمموعة واس��عة من اخلدمات االستش��ارية واالس��تثمارية باالعتماد
على املعرفة الواسعة واخلربة الفنية التي يتمتع بها أعضاء الفريق العامل فيها ،حيث متكنت هذه
الدائرة من بناء س��جل أداء متميز من العمليات الناجح��ة ،إىل جانب التعامل مع قاعدة عمالء متنوعة
تشتمل على مؤسسات عامة وخاصة ومؤسسات مالية وحكومية.
وتس��عى الدائرة اىل بناء عالقات طويلة االمد مع عمالئها واإللت��زام بفهم وحتقيق املتطلبات املالية
واألهداف اإلس�تراتيجية لكل عميل ،بهدف احلصول على أفضل النتائج التي تضمن النمو املستدام
مع احلفاظ على مستوى متميز من اخلدمة يف كل ما تقدمه الدائرة.
وتشمل أنشطة الدائرة ما يلي:
• أدوات امللكية يف سوق رأس املال :ويشمل ذلك االكتتابات العامة واخلاصة والطرح العام األويل.
• أدوات الدين يف س��وق رأس املال :ويش��مل ذلك إصدار أس��ناد القرض وبرامج األوراق التجارية
والصكوك اإلسالمية وإدارة قروض التجمعات البنكية.
• االستشارات املالية :وتشتمل على العمليات املتصلة باالندماج والتملك وعمليات هيكلة وتقييم
الشركات وعمليات اخلصخصة.
الدراسات واألبحاث:
ضم��ن جه��ود الش��ركة لتق��دمي حزم��ة متكامل��ة يف اخلدم��ات االس��تثمارية ،تق��وم دائ��رة األبح��اث
والدراس��ات والتي تعنى بالتحليل املايل والقطاعي على مس��توى الش��ركات واالقتصاد الكلي بتقدمي
الدعم ألقس��ام الوس��اطة اخملتلفة ،وذل��ك عن طريق توفري خمتل��ف الدراس��ات والتقارير املقرونة
بتوصيات اس��تثمارية لعمالء الش��ركة .وقد س��اهمت األبح��اث التي قامت بها الدائ��رة للرقي مبكانة
الش��ركة يف خدم��ات اإلس��تثمار إقليميًا ،مم��ا أدى إىل زي��ادة اإلقبال على خدماتها م��ن قبل صناديق
االستثمار العاملية واإلقليمية واحمللية.
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عامة ضمن القطاع اخلاص ،ليعمل
تأسس املصرف األهلي العراقي عام  1995كشركة ُمساهمة ّ
على تقدمي حزمة متكاملة من اخلدمات املصرف ّية للمؤسسات التجار ّية واألفراد يف العراق .ونظرًا
لنمو أعمال البنك والنجاح الذي حققه ،فقد مت رفع رأس��مال البنك يف حزيران  2011ليصل إىل  100مليار
دينار عراقي ( 86مليون دوالر).
الس��وق العراق ّية ،املس��اهم الرئيس��ي يف
األردين الوحيد املتواجد يف ُّ
عد كابيتال بنك ،وهو البنك ّ
و ُي ّ
املصرف األهلي العراقي ،إذ تبلغ نسبة مساهمته فيه  %72.3من إجمايل رأسماله.
تعترب العالقة الوطيدة ما بني كابيتال بنك واملصرف األهلي العراقي ،إىل جانب اخلدمات املميزة التي
يقدمانها والتي جاءت كنتيجة حتمية لتعاونهما الفاعل ،الس��بب الرئيس يف تقدم املصرف وتوسع
عملياته يف العراق ،األمر الذي أسهم يف توسيع قاعدة عمالئه يف األردن والعراق على حد سواء.
و ُيم��ارس املص��رف أعمال��ه من خالل نظام مصريف أساس��ي متط��ور لدعم من��وه وخدمة عمالئه،
باإلضاف��ة إىل أن املصرف وجميع الش��ركات التابعة له تقوم بإع��داد التقارير املالية اخلاصة بها وفقًا
ملعاي�ير احملاس��بة الدولية و يتم تدقيق أعماله من قب��ل مدققني دوليني ،و يقدم البنك خدماته عن
طريق أنظمة بنكية عاملية حديثة.
يوفر املصرف األهلي العراقي حزمة واسعة من اخلدمات املصرفية تشمل:
• حس��ابات العم�لاء بكاف��ة أنواعه��ا من ج��اري ،وتوفري ،وودائ��ع ،بكل م��ن الدينار العراق��ي والدوالر
األمريكي.
• فتح حسابات يف األردن ،وإدارتها يف كابيتال بنك دون احلاجة للتواجد يف العراق.
• خدمات التمويل للشركات.
• خدمات القروض لألفراد وقروض السيارات
• خدمة احلواالت اخلارجية جلميع دول العامل وبكافة العمالت ،باإلضافة إىل حواالت املزاد.
• خدمة الكفاالت املصرفية احمللية واخلارجية.
• خدمة االعتمادات املستندية الصادرة والواردة.
• خدم��ة حتوي��ل أرصدة عمالئ��ه يف البنوك األجنبية إىل حس��اباتهم يف املص��رف األهلي العراقي،
وذلك من خالل كابيتال بنك.
• خدم��ات ش��راء وبيع األس��هم يف األس��واق العاملي��ة لصالح عمالئ��ه ،وذلك بالتعاون مع ش��ركة
كابيتال لالستثمارات ،الذراع االستثماري لكابيتال بنك.
ويق��دم املص��رف األهلي العراقي خدماته من فروعه خالل الثماني��ة والتي تغطي اغلب احملافظات
العراقي��ة واملنتش��رة يف ك ًال م��ن بغداد ويتواجد بها ث�لاث فروع ،باإلضافة إىل ف��رع واحد يف كل من
البصرة وأربيل وكربالء واملوصل والسليمانية.
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إمتداد

تواجدنا يف العراق

تق��وم إس�تراتيجية كابيتال بنك والذي يعد رابع أكرب بن��ك يف األردن من حيث رأس املال على أن يكون
م��ن البن��وك املتخصصة والرائ��دة يف املنطق��ة والذي يرتك��ز على الش��ركات الكبرية واملتوس��طة
والعمالء املميزين من خالل تقدمي خدمات مصرفية متخصصة ،لذلك فإن أوىل اخلطوات التي بدأها
جلعل هذه اإلسرتاتيجية واقعا متثلت يف التوسع اإلقليمي يف العراق الشقيق.

وألن رأس املال يبحث دائما عن الفرص ،فقد كان النشاط التجاري بني األردن والعراق بوابة طبيعية
لتنفيذ هذه الربامج الطموحة.

حقائق تدعم خطط
كابيتال بنك يف تعزيز
تواجده يف السوق
العراقي

-

يتخذ نحو  600ألف عراقي من األردن بلدا لإلقامة الدائمة واملؤقتة ،معظمهم من رجال األعمال
الذين ينظمون العالقات التجارية واإلقتصادية بني بلدهم األم وخمتلف دول العامل.
جت��اوزت اإلس��تثمارات العراقي��ة يف اململكة  478ملي��ون دوالر خالل عام  2011وهي إس��تثمارات
متنوعة ومستقرة ،يرتكزمنها نحو  127مليون دوالر يف القطاع العقاري.
متك��ن رج��ال األعمال العراقي�ين املقيمني يف األردن من بناء ش��راكات مس��تقرة مع نظرائهم
األردنيني ،خصوصا يف جمال تأسيس شركات ذات طبيعة جتارية.
ميناء العقبة شكل وال يزال املرفأ األول ضمن خيارات خدمة الواردات والصادرات العراقية يف ظل
ميناء رئيسيًا خلدمة
تأكيدات متتالية ملس��ؤولني عراقيني من القطاعني العام واخلاص بإعتباره
ً
اإلقتصاد العراقي.

ويعم��ل األردن والع��راق مع��ًا على بل��ورة خطط تنط��وي على تنفيذ مش��اريع إس�تراتيجية حيوية يف
مقدمتها مشروع ألنبوب النفط وأخر للربط السككي وثالث للغاز الطبيعي.
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لدعم الصادرات األردنية
والتبادل التجاري

يس��تهدف كابيتال بن��ك من خالل تواج��ده يف العراق بالدرج��ة األوىل خدمة املصدري��ن االردنيني يف
س��وق كان��ت وال تزال عمقا إس�تراتيجيا بالنس��بة للمملكة وال زال��ت برغم كل الظ��روف حتتل املرتبة
الثانية بعد سوق الواليات املتحدة األمريكية يف حجم الصادرات.

ﺣﺠﻢ ﻣﺴﺘﻮردات اﻟﻌﺮاق ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺪوﻟﺔ
 ٪ﻣﻦ ﻤﻮع اﻟﻮاردات

ﺣﺠﻢ ﺻﺎدرات اردن ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺪوﻟﺔ
 ٪ﻣﻦ ﻤﻮع اﻟﺼﺎدرات

اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة

17%

اﻟﻌﺮاق

14%

اﻟﻬﻨﺪ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ﺳﻮرﻳﺎ

18%

ﺗﺮﻛﻴﺎ

11%

اﻟﺼﲔ

11%

اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة

17%
14%
6%

اﻣﺎرات

4%

ﻛﻮرﻳﺎ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ

اﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ

4%

اﳌﺎﻧﻴﺎ

4%

اﻟﺼﲔ

4%

اردن

4%

5%

ﺣﺠﻢ ﻤﻮع ﺻﺎدرات اردن
ﻛﺎن ﻳﻌﺎدل  ٣٫٦ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر
أرد ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺮ أﻳﻠﻮل
ﻋﺎم ٢٠١٢

ﺣﺠﻢ ﻤﻮع ﻣﺴﺘﻮردات
اﻟﻌﺮاق ﻛﺎن ﻳﻌﺎدل  ٣٤ﻣﻠﻴﺎر
دﻳﻨﺎر أرد ﻋﺎم ٢٠١١

اﳌﺼﺪر :اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ارد

اﳌﺼﺪر :اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﻌﺮاﻗﻲ ،ﺷﺮﻛﺔ ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل ﻟ¢ﺳﺘﺜﻤﺎرات

إن خدمة املصدرين ورجال األعمال واملقاولني ومقدمي اخلدمات يف السوق العراقية هي خدمة
لإلقتص��اد الوطني بالدرجة األوىل ،ألن عوائد منو األنش��طة اإلقتصادية املذكورة أعاله حتما س��تكون
م��ن نصي��ب اإلقتصاد الوطني بالنظر اىل كون الصادرات الوطنية يف أول مراتب القطاعات التي حتقق
قيمة مضافة حقيقية لإلقتصاد ومنه اىل خمتلف القطاعات احليوية وأهمها االيدي العاملة األردنية.
إن انتق��ال ع��دد من رج��ال األعمال العراقي�ين الفاعلني اقتصادي��ا وإتخاذه��م األردن قاعدة صناعية
وجتاري��ة فرص��ة أمام املصرفي�ين االردنيني للتفكري يف إيج��اد قاعدة لهم يف الع��راق خلدمة حركة
التج��ارة ب�ين البلدين من جهة وتوفر خدمات مصرفية القتصاد ناش��ئ بدأ يش��ق طريقه نحو اإلقليم
والعامل من جهة أخرى ،السيما بعد التحسن الكبري يف الناحية األمنية وخصوصا يف مناطق الشمال.
إن تواج��د كابيت��ال بن��ك يف العراق من خ�لال امتالكه ما نس��بته  %72من رأس��مال املصرف االهلي
العراقي واملس��اندة بش��كل كبري بإدارته والرقابة عليه ،يوفر قيمة مضافة لرجال األعمال األردنيني
يف العراق سواء العاملني حاليا او املتوقع لهم التوسع نحو السوق العراقية ،باإلضافة اىل العراقيني
املقيمني باألردن املقدر عددهم بأكرث من  600,000أو العراقيني الذين يعملون بني البلدين.
وإن هذا التواجد ميثل أهمية كبرية لنا ،فعلى املستوى احمللي فإنه يعزز النمو االقتصادي والصادرات
األردنية وزيادة الفرص للمستثمرين يف العراق ،ومع منو احلاجة العادة الصادرات األردنية اىل العراق
اىل س��ابق عهده��ا بع��د تراج��ع ملم��وس خالل الس��نوات املاضية بس��بب ع��دم اإلس��تقرار األمني
واإلقتصادي ،حيث إستثمر كابيتال بنك القوة التي يتميز بها الغتنام فرص التمويل التجاري ،بالنظر اىل
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توقعات أن يحقق العائد من العموالت التي تتم على عمليات التمويل التجاري منوا مبعدل س��نوي 30
باملائة يف السنوات املقبلة.

ﺣﺠﻢ واردات اردن ﻣﻦ اﻟﻌﺮاق
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر أرد

ﺣﺠﻢ ﺻﺎدرات اردن ا اﻟﻌﺮاق
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر أرد

715

2011

648

2010
2009

608
574

2008
378

2007
2006

327
380

2005
2004

362
224

2003
2002
2001
2000

+20%

اﳌﻮاد اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ
اﳌﻮاد اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ
أﺧﺸﺎب و ﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻪ
ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻃﺒﻴﺔ و ﺻﻴﺪﻻﻧﻴﺔ
اﺳﻤﺪة
اﻟﺘﺒﻎ
ﺳﻠﻊ إﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ
ﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء
اﳌﻼﺑﺲ واﳌﻨﺴﻮﺟﺎت

2009
51

2008
2007

9

2006

5

2005
2004

+112%

20
46
266

299

2001

486

2000

484

33.4%
20.4%
11.1%
8.7%
8.5%
7.0%
4.2%
2.4%
2.3%
1.3%
0.4%
0.4%

اﳌﺼﺪر :داﺋﺮة اﻻﺣﺼﺎءات اﻟﻌﺎﻣﺔ اردﻧﻴﺔ ٢٠١٠
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117

312

اﻟﺼﺎدرات اردﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﺮاق

اﻻت واﳌﻌﺪات

2010

2002

اﳌﺼﺪر :داﺋﺮة اﺣﺼﺎءات اﻟﻌﺎﻣﺔ اردﻧﻴﺔ

ﻣﻌﺎدن

2011

166

2003

100

اﻟﻐﺬاء واﻟﺰراﻋﺔ واﻟوة اﳊﻴﻮاﻧﻴﺔ

220

ﻣﺴﺘﻮردات اﻟﻌﺮاق

532

اﳌﺼﺪر :داﺋﺮة اﺣﺼﺎءات اﻟﻌﺎﻣﺔ اردﻧﻴﺔ

اﻟﺼﺎدرات اردﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﺮاق

ﻣﺴﺘﻮردات اﻟﻌﺮاق

38.4%

اﻻت واﳌﻌﺪات

15.7%

ﺻﻨﺎﻋﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

11.4%

ﺻﻨﺎﻋﺎت أﺳﺎﺳﻴﺔ

9.8%

اﻟﻮﻗﻮد

6.7%

اﳌﻮاد اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ

6.4%

زﻳﻮت اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ

5.8%

اﻟﻐﺬاء واﻟﺰراﻋﺔ واﻟوة اﳊﻴﻮاﻧﻴﺔ

2.9%

ﺳﻠﻊ ﻏ ﻣﺼﻨﻔﺔ

1.8%

ﻣﻮاد أوﻟﻴﺔ ،دون اﻟﻮﻗﻮد

1.3%

اﻟﺘﺒﻎ

اﳌﺼﺪر :اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﻌﺮاﻗﻲ ٢٠١١

39

تواجدنا يف العراق

وبالرغ��م من أن مس��تويات الص��ادرات األردنية إىل العراق ش��هدت تراجعًا عن معدالتها يف األش��هر
األوىل من عام  ،2012إال أنه يف األش��هر األخرية من نفس العام تعافت هذه النس��ب وشهدت معدالت
تصدير شهرية أعلى من عام .2011
اﻟﺼﺎدرات اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ )دون اﻟﺴﻠﻊ
اﳌﻌﺎد ﺗﺼﺪﻳﺮﻫﺎ( ،ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر أرد

ﺗﻄﻮر ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺼﺎدرات )دون اﻟﺴﻠﻊ
اﳌﻌﺎد ﺗﺼﺪﻳﺮﻫﺎ( ،ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر أرد
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-4%
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اﳌﺼﺪر :داﺋﺮة اﺣﺼﺎءات اﻟﻌﺎﻣﺔ اردﻧﻴﺔ

خدماتنا لدعم تنمية
األعمال يف البلدين
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اﳌﺼﺪر :داﺋﺮة اﺣﺼﺎءات اﻟﻌﺎﻣﺔ اردﻧﻴﺔ

لق��د إهتم البنك بدع��م احلركة التجارية بني األردن والعراق ،من خالل تقدمي خدمة مصرفية س��ريعة
وموثوق��ة ،كإص��دار اإلعتم��ادات بتع��اون ت��ام م��ع املصرف األهل��ي العراق��ي وحتويل الدفع��ة بأمان،
باالضاف��ة اىل ما يقدمة البن��ك من خدمات لدعم التجارة ما بني الع��راق وعربه مع خمتلف دول العامل
حي��ث يعمل مبثابة الوس��يط لعمالء املص��رف األهلي العراق��ي بإصدار اإلعتم��ادات التجارية وإصدار
خطابات الضمان للمشاريع التنموية اخلاصة واحلكومية.

إضافة اىل ذلك يقدم البنك خدمة اإلستثمار يف األسواق املالية العاملية يف األردن من خالل كابيتال
لإلس��تثمارات ويف الع��راق م��ن خالل ش��ركة واحة النخي��ل اململوكة بالكامل م��ن املصرف األهلي
العراقي.
وباإلضافة اىل ما تقدمه كابيتال لإلستثمار من خدمات إستشارية لرجال األعمال واصحاب املشاريع،
فإن هذه اخلدمة تلقى دعما عمليا عرب خدمة متويل املشاريع بالدينار العراقي أو بالدوالر األمريكي
للشركات املسجلة يف العراق.
ويوف��ر كابيت��ال بنك واملص��رف األهل��ي العراقي معًا إمكاني��ة إدارة احلس��ابات من أح��د البلدين بكل
س��هولة ،لتس��هيل التعام�لات مهما كانت ،وعم��د البنك على تق��دمي جمموعة كب�يرة ومتنوعة من
اخلدمات ،مثل حتويل األموال بني املصرفني كابيتال بنك واألهلي العراقي وخدمة احلواالت اخلارجية
وخدمة دفع الرواتب عن طريق فتح حس��ابات للش��ركات يف كابيتال بنك وفتح حس��ابات للموظفني
يف العراق وصرف الرواتب مباش��رة يف أي من البلدين ،وإصدار بطاقات إئتمان فيزا لزبائن املصرف
األهلي العراقي عن طريق كابيتال بنك.
حي��ث أن كابيت��ال بن��ك يتمي��ز بخربة كب�يرة مكنته م��ن أن يصب��ح يف مقدمة املص��ارف املتخصصة
يف الس��وق العراقي��ة من خ�لال املصرف االهلي العراق��ي ،فباإلضافة إىل اخلدم��ات املصرفية التي
يقدمه��ا لعمالئ��ه يف األردن والعراق ،أطلق البنك خدمة جديدة تركز عل��ى توفري املعلومات الالزمة
للمس��تثمرين م��ن خ�لال دائرة متخصص��ة بالس��وق العراقية تك��ون مهمتها خدمة رج��ال األعمال
واملستثمرين وتزويدهم بالفرص االستثمارية يف العراق لتنمية أعمالهم إقليمًا.
كما يقدم البنك خدمة قروض اإلسكان للعراقيني املقيمني يف األردن باالضافة اىل خدمة اإلستثمار
يف شهادات االيداع يف كل من االردن والعراق.

فرص منو كبرية تنتظرنا
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إن االس��تثمار يف الع��راق مكّ ��ن البنك من تنويع مصادر الدخل نظرًا ألن الس��وق العراقية من أس��رع
اقتصادي��ات الع��امل منوا .فالدخ��ل الناجت عن عملية الت��آزر ما بني جمموعة كابيتال بن��ك ،باالضافة اىل
مصادر الدخل األخرى من املصرف األهلي العراقي سيؤدي حسب التوقعات اىل أن يشكل حوايل %50
من الدخل الصايف العائد على املستثمرين بحلول .2016

تواجدنا يف العراق

ويش��هد اإلقتصاد العراقي معدالت منو مرتفعة ،باالس��تفادة من العائ��دات النفطية املتنامية التي
تنعكس إيجابًا على تنشيط جممل القطاعات االقتصادية.
اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ،٢٠١١-٢٠٠٥
ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ارد

+17%
53.4
22.5

23.3

2005

2006

72.0
48.8

47.0

ﻣﺸﺎرﻳﻊ

57.1

32%

29.0

68%

2007

2008

2009

2010

2011

ﻣﻮازﻧﺔ
*2012

اﻟﻨﻔﻘﺎت
اﳉﺎرﻳﺔ

اﳌﺼﺪر :ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪو ﺣﺘﻰ  ،٢٠١١وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ

ش��هد الن��اجت القوم��ي العراقي اإلجم��ايل إرتفاع��ا متزايدا جراء "تنام��ي اإلنتاج احمللي ،ال س��يما يف
القط��اع النفط��ي" .ال��ذي تصل ق��درة اإلنتاج فيه حالي��ًا إىل ثالثة ماليني ومائتي أل��ف برميل يف اليوم
الواح��د وهي مرش��حة لإلرتفاع مع بدء تنفيذ مش��اريع طموح��ة يف قطاع البني��ة التحتية الضرورية
لتطوير اإلنتاج.
و بحس��ب أح��دث التقارير املالية فقد س��جل الع��راق منوًا بنس��بة  ٪ 10.2يف العام  ،2012فيما تؤش��ر
توقع��ات وردت يف أخ��ر تقرير لصن��دوق النقد الدويل أن يبلغ  %13.5يف ع��ام  2013حمققًا بذلك النمو
األعلى من بني الدول التي شملها التقرير.

ﳕﻮ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ) ،(٢٠١٢-٢٠٠٥اﺳﻌﺎر ﺛﺎﺑﺘﺔ

اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ )(٢٠١٢-٢٠٠٥
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+21%
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اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﻻﺟﻤﺎ ،اﺳﻌﺎر ﺟﺎرﻳﺔﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر أرد

2.9%
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اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ ﻟﻠﻔﺮد ،اﺳﻌﺎر ﺟﺎرﻳﺔ

اﳌﺼﺪر :ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪو

و ميك��ن إرج��اع ه��ذا النمو يف املق��ام األول إىل ارتف��اع اإلنتاج النفط��ي ،وتوجيه العوائ��د النفطية نحو
القطاعات االقتصادية األخرى مثل اخلدمات واإلسكان ،التي تساعد يف تنشيط جماالت إنتاجية أخرى
وخلق فرص عمل جديدة.
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ينفذ العراق يف الوقت الراهن خطط متعددة بهدف تنويع مصادر اإليرادات من دون االعتماد بشكل
كامل على مبيعات النفط وما يرافقها من متغريات سعرية.
ً
خاص��ة يف جمال اإلنتاج
يحت��اج الع��راق ألن يواجه ضعف البنية األساس��ية للمش��اريع االقتصادية -
الصناع��ي  -كأح��د أه��م التحديات التي تواجه التنمية املس��تدامة يف العراق .لذل��ك فهو يهدف من
خ�لال ع��دد م��ن املش��اريع احليوية يف جم��االت الطاق��ة والبن��ى التحتية بتوجي��ه موارد أك�بر نحوها
للنه��وض بالبني��ة التحتي��ة ،ومواجهة م��ا يعرتض املش��اريع اإلنتاجية من مش��اكل ،والت��ي تقف يف
مقدمتها مشكلة نقص الطاقة الكهربائية.
م��ع النم��و املتزايد لالس��تثمار االجنبي املباش��ر من اج��ل البناء ،وقطاع��ي النفط والغ��از ،وباالضافة
اىل املش��اريع احلكومي��ة املقامة لتحس�ين البن��ى التحتية ،ف��إن جميعها تس��اعد يف مواجهة تلك
التحديات.
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تواجدنا يف العراق

متيزنا يف القطاع
املصريف العراقي

يؤم��ن كابيتال بنك أن فرص القطاع املصريف العراقي بالتحديد كبرية ،حيث بلغ عدد البنوك اخلاصة
 34مصرف��ًا ،الع��دد األك�بر منه��ا بنوك صغرية كم��ا أن املنتجات الت��ي تقدمها حم��دودة ،مما يضع
كابيت��ال بن��ك يف موقع قوي لبناء قاعدة قوية والغتنام فرص النمو والعمل على خدمة رجال األعمال
واملس��تثمرين بطريق��ة مميزة .ومب��ا أن البنك كان أول املبادرين يف الدخول يف الس��وق العراقي،
فسيكون األكرث استفادة من هذا النمو.

ﻣﻜﻮﻧﺎت ﻋﺮض اﻟﻨﻘﺪ و اﻟﻮداﺋﻊ،
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إﻧﺸﺎءات

ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ
واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ

ولق��د ش��هد الع��راق وألول مرة ابتداءًا من عام  2009منوًا أس��رع يف الودائع م��ن النقد املتداول مما
يعزز زيادة الثقة يف القطاع املصريف العراقي ومنو اإلقتصاد.
ولتبدي��د احلذر من اخملاطر فقد حرص كابيتال بن��ك على وضع االّليات الرقابية واالدارية املتينة على
عملي��ات املص��رف األهل��ي العراق��ي ،باإلضاف��ة اىل اإلعتماد عل��ى التدقيق اخلارجي من قبل ش��ركة
إرنست ويونغ العاملية.

استثمارنا يف حتسني
اخلدمات البنكية يف
العراق
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لقد قمنا باستثمارات كبرية يف عدة جماالت يف املصرف األهلي العراقي يف عام  ،2012لتعزيز مستوى
وجودة اخلدمات املقدمة لعمالئنا و تطوير مصلحة الش��ركاء ممثلة باملس��اهمني واملس��تثمرين
والعمالء ،حيث اس��تثمرنا يف تطبيق النظام البنكي  ICBSوذلك لتقوية مكانتنا يف القطاع املصريف
العراقي و لدعم أعمالنا يف كافة الفروع من خالل التحكم املركزي يف اإلدارة العامة وتطبيق معايري
احملاسبة الدولية  ،IFRSكما مت أيضًا شراء نظام مكافحة غسيل أموال حديث يساهم بشكل فاعل
يف قدرة املصرف بالكشف عن املعامالت املشبوهة من خالل مراقبة و ضبط اخملاطر املتعلقة
بعدم االمتثال .كما اس��تثمرنا يف توس��عة ش��بكة فروعنا يف كافة احملافظ��ات العراقية حيث قمنا
بفتح فرعني جديدين خالل عام  2012يف كل من اربيل و السليمانية ،وتتجه النية اآلن إىل افتتاح املزيد
م��ن الف��روع يف العام القادم  .2013ه��ذا باإلضافة إىل قيام كابيتال بنك بإيف��اد جمموعة من موظفيه
للمساهمة يف تطوير أعمال املصرف.

دليــل التحكـم املـؤسـسـي

تقــدم
ُّ

دليـل التحكم املـؤسسي

الفصل األول :مقدمة
إن ممارس��ات التحك��م املؤسس��ي الفعالة ل��دى البنوك تعترب هي األس��اس يف احلف��اظ على الثقة
يف النظ��ام املص��ريف وال��ذي يعترب بدوره جزءا أساس��يا من االقتصاد .ومما ال ش��ك في��ه أن التحكم
املؤسس��ي اجلي��د يق��دم احلواف��ز املناس��بة جملل��س اإلدارة واإلدارة التنفيذي��ة ملواصل��ة حتقيق
غاياتها التي هي يف مصلحة املؤسس��ة ومس��اهميها ويس��هل إيجاد الرقاب��ة الفعالة ويبقي كل
من اإلدارة يف موقع املساءلة أمام جملس اإلدارة من جهة وجملس اإلدارة من قبل املساهمني
واجلهات ذات العالقة من جهة أخرى.

 -1ما هو التحكم
املؤسسي؟

 -2املمارسات السليمة

للتحكم املؤسسيSound :
Corporate Governance
Practice

 -3االطار القانوين للتحكم
املؤسسي يف االردن :
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يع��رف التحكم املؤسس��ي على انه عبارة ع��ن "جمموعة األنظمة والهي��اكل التنظيمية التي توضح
مس��ؤوليات وواجب��ات خمتلف املس��تويات اإلدارية يف املؤسس��ة و جملس إدارتها ومس��اهميها
إضافة إىل اجلهات ذات العالقة التي لها اهتمام باملؤسس��ة من اجل ضمان متكن املؤسس��ة من
الوص��ول إىل أهدافه��ا يف ظ��ل وجود عملي��ة رقابية فعالة وبالتايل املس��اعدة على اس��تغالل موارد
املؤسسة بكفاءة ".
يرتب��ط التحك��م املؤسس��ي الفعال بعوامل داخلية تش��مل م��دى فعالي��ة التعامل ب�ين إدارة البنك،
جملس اإلدارة ،املساهمني ،واجلهات ذات العالقة.
أما العوامل اخلارجية فتلعب دورا يف دعم توفر حتكم مؤسسي جيد ،ومنها ما يلي:
• القوانني والتعليمات التي حتمي حقوق املساهمني واألطراف ذات العالقة مثل املودعني.
• البيئة الرقابية املناسبة من قبل اجلهات الرقابية مثل احلكومة ،البنك املركزي األردين ،وسوق
عمان املايل.

أن تنظيم عملية التحكم املؤسس��ي باإلضافة إىل األطر القانونية والتنظيمية تختلف بش��كل واس��ع
بني الدول ،ومع هذا فان التحكم املؤسس��ي الس��ليم ميكن حتقيقه بغض النظر عن النموذج الذي
تتبناه املؤسس��ة املصرفية طاملا أن هناك وظائف أساس��ية تعمل كما يجب .هنالك أربع أش��كال
من الرقابة يجب ان يتضمنها الهيكل التنظيمي ألي بنك لضمان حتقيق رقابة فعالة وهي:
• الرقابة من قبل جملس اإلدارة
• الرقابة من قبل األشخاص غري املكلفني باألعمال اليومية
• الرقابة املباشرة من وحدات العمل املباشرة
• إدارة مستقلة لوظائف اخملاطر ،االمتثال والتدقيق ،ومن املهم أيضا وضع الشخص املناسب
يف املكان املناسب.

إن قواعد التحكم املؤسسي ومبادئه تستند إىل التشريعات التالية -:
• قانون البنوك رقم  28لسنة  2000وتعديالته.
• قانون الشركات رقم  22لسنة  1997وتعديالته.
• قانون األوراق املالية رقم  76لسنة  2002وتعديالته.
• األنظمة والتعليمات الصادرة مبقتضى القوانني املذكورة أعاله.

الفصل الثاين  :سياسة كابيتال بنك إلرساء قواعد التحكم املؤسسي لديه
 -1مرجعية دليل احلاكمية

يعي البنك أهمية إرس��اء قواعد التحكم املؤسسي لديه إذ أنها توفر أساسا متينا لتطوره وحتسني
أدائ��ه وتزيد الثقة يف أنش��طته التي تعتمد بدرجة كبرية على جذب أم��وال املودعني ورؤوس أموال
املساهمني ،وتعطيه القدرة على املشاركة بفعالية يف تطوير النظام املايل يف األردن .وبناء على
ذلك فقد قرر البنك تبني سياسة للتحكم املؤسسي والتي تنسجم مع أفضل املمارسات الدولية
به��ذا اخلص��وص والص��ادرة عن جلن��ة بازل الدولي��ة للرقابة عل��ى البن��وك بتاريخ فرباي��ر  2006بعنوان
” ”Enhancing Corporate Governance for banking organizationوكتي��ب اإلرش��ادات ألعض��اء
جمالس إدارات البنوك الصادر عن البنك املركزي األردين يف عام .2007

 -2املبادئ االربعة للتحكم
املؤسسي اجليد

 .1العدالة  :Fairnessبحيث يتم معاملة األقلية من املساهمني واجلهات ذات العالقة بعدالة واخذ
مصاحلهم بعني االعتبار.
 .2الش��فافية  :Transparencyبحي��ث يت��م اإلفص��اح للجه��ات ذات العالق��ة عن املعلوم��ات املالية
والتنظيمي��ة ومكاف��آت اإلدارة التنفيذية بش��كل ميكن املودعني واملس��اهمني م��ن تقييم أداء
املؤسسة.
 .3املس��اءلة  :Accountabilityحي��ث تلت��زم اإلدارة التنفيذي��ة باإلجاب��ة على أي استفس��ار يف حالة
تعرضه��ا للمس��اءلة من قب��ل جمل��س اإلدارة فيما يتعلق بتنفي��ذ اخلطط وتطبيق السياس��ات
املق��رة به��دف ضمان احلفاظ عل��ى موجودات البنك ووضع��ه املايل .من جهة أخ��رى فان على
جملس اإلدارة أن يبدي اجلاهزية عند التعرض للمس��اءلة من قبل املس��اهمني يف اجتماعات
الهيئة العامة واجلهات األخرى ذات العالقة.
 .4املس��ؤولية  :Responsibilityبحي��ث يتم تعريف خط��وط الصالحيات واملس��ؤولية بوضوح بحيث
توض��ح على س��بيل املث��ال األعمال والق��رارات التي تتطل��ب موافقة جمل��س اإلدارة أو موافقة
الهيئة العامة.

الفصل الثالث  :املرتكزات األساسية للدليل
أو ًال :االلتزام اجتاه دليل
احلاكمية املؤسسية

 .1قام البنك بتشكيل جلنة للتحكم املؤسسي من أعضاء جملس اإلدارة ،مبينة مهامها يف منت
الدليل.
 .2لقد قامت جلنة التحكم املؤسسي بإعداد هذا الدليل ومن ثم مت اعتماده من قبل جملس اإلدارة،
ويت��م تضمينه للتقرير الس��نوي للبنك كما تتوفر نس��خة حمدثة منه لكل م��ن يحتاجه على موقع
البنك االلكرتوين.
 .3يقوم البنك بشكل سنوي باإلفصاح عن مدى التزامه بهذا الدليل ،وأينما يكون ضروريا يذكر بشكل
تفصيلي كيف يقوم بتطبيق كل بند من بنود الدليل ،ويف أحيان أخرى يذكر ملاذا قام بإتباع بعض
اإلجراءات التي تختلف عما ورد يف هذا الدليل.
 .4متش��يا مع التطورات التي يشهدها البنك ،س��يبقى هذا الدليل خاضع للمراجعة والتطوير كلما
دعت احلاجة ومن وقت آلخر لتلبي احتياجات البنك والتوقعات التي تطرأ على البيئة احمليطة.

ثانيًا  :جملس اإلدارة
 -1مسؤوليات جملس االدارة
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أ .مبادئ عامة :
 .1يتحمل اجمللس مسؤولياته املتعلقة بعمليات البنك وسالمته املالية ،ومراقبة تلبية متطلبات
البن��ك املركزي ومصالح املس��اهمني واملودع�ين والدائنني واملوظفني واجله��ات األخرى ذات

دليـل التحكم املـؤسسي

العالقة والتأكد من أن إدارة البنك تتم بش��كل حصيف وضم��ن إطار القوانني والتعليمات النافذة
والسياسات الداخلية للبنك.
 .2يقوم اجمللس برتسيخ مبدأ التزام كل عضو من أعضاء اجمللس جتاه البنك وجميع مساهميه
وليس جتاه مساهم معني.
 .3يقوم اجمللس بتحديد أهداف البنك كما ويقوم بتوجيه اإلدارة التنفيذية لرسم إسرتاتيجية لتحقيق
ه��ذه األه��داف ،وتق��وم اإلدارة التنفيذي��ة بوض��ع خطط عمل تتماش��ى م��ع تلك االس�تراتيجيات
وذل��ك من خالل عملية تخطيط تش��مل مس��اهمة جميع دوائر البنك ،ويق��وم اجمللس باعتماد
اإلس�تراتيجية وخط��ط العم��ل والتأكد م��ن قي��ام اإلدارة التنفيذي��ة مبراجعة اجن��ازات األداء وفقا
خلط��ط العم��ل ومن اتخ��اذ اإلجراءات التصويبي��ة حيثما لزم األم��ر وتعترب عملية إع��داد املوازنات
التقديرية جزء من عملية التخطيط قصري األجل وقياس األداء.
 .4يقوم اجمللس بالتأكد من أن البنك يتمتع بنزاهة عالية يف ممارسة أعماله .ويتم ذلك من خالل
توفر سياسات وقواعد وإجراءات تنظم العمليات مع األطراف ذوي العالقة ووجود ميثاق أخالقيات
العم��ل يتضمن تعريف لتعارض املصالح والصفقات الت��ي يقوم بها موظفو البنك ملصلحتهم
الش��خصية بناء عل��ى معلومات داخلية عن البنك مت احلصول  /االط�لاع عليها نتيجة الصالحيات
املعطاة لهم .ويتم تعميم هذه السياس��ات وميثاق أخالقي��ات العمل على كافة موظفي البنك
وأعضاء اجمللس واحلصول على موافقتهم عليها ونشرها للجمهور.
ب.مت حتدي��د مس��ؤوليات جمل��س اإلدارة وفق��ا للصالحي��ات املعط��اة ل��ه مبوج��ب نظ��ام البن��ك
األساس��ي وتلك التي ينص عليها قانون البنوك وقانون الش��ركات والتعليمات ذات العالقة ،وهي
تتضمن املسؤوليات التالية -:
 .1حتديد األهداف ووضع اخلطط التي تلتزم اإلدارة التنفيذية يف البنك العمل مبقتضاها.
 .2اختيار اإلدارة التنفيذية القادرة على إدارة شؤون البنك بكفاءة وفعالية.
 .3اعتماد السياسات اخملتلفة لدى البنك مبا فيها سياسات اخملاطر اخملتلفة ،وعلى ان يتم تزويد
البنك املركزي بنسخة من السياسات املنصوص عليها مبوجب تعليمات.
 .4مراقبة تنفيذ سياسات البنك والتأكد من صحة اإلجراءات املتبعة لتحقيق ذلك.
 .5التأكد من عدم حتقيق أي عضو منفعة ذاتية على حساب مصلحة البنك.
 .6اتخاذ اخلطوات الكفيلة لتأمني دقة املعلومات التي يتم تزويد البنك املركزي بها مبقتضى قانونه
ومبوجب أحكام هذا القانون.
 .7اتخاذ جميع اإلجراءات الكفيلة بالتقيد بأحكام قانون البنوك وأي تشريعات أخرى ذات العالقة بأعمال
البنك وأنشطته.
 .8وضع األنظمة والتعليمات الداخلية للبنك التي حتدد مهام أجهزته اخملتلفة وصالحياتها والتي
تكفل بدورها حتقيق الرقابة اإلدارية واملالية على أعماله.
 -2دور رئيس جملس االدارة

•

•

مت الفصل بني منصبي رئيس اجمللس واملدير العام ويراعي البنك آال تربط بني الرئيس واملدير
الع��ام أي قراب��ة دون الدرج��ة الثالث��ة ،ويكون الفص��ل يف املس��ؤوليات مبوجب تعليم��ات كتابية
مقرة من اجمللس ويتم مراجعتها كلما اقتضت احلاجة.
مت فصل وظيفة رئيس جملس اإلدارة عن وظيفة الرئيس التنفيذي ملنح عنصرا من االستقاللية
للمجلس عن اإلدارة التنفيذية.

إن دور رئيس جملس االدارة يكون على النحو التايل:
.1
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متثيل البنك لدى الغري وأمام جميع اجلهات وفق أحكام قانون الشركات وقانون البنوك واألنظمة
الصادرة مبقتضاه واألنظمة األخرى املعمول بها يف الشركة.

.2
.3
.4
.5

.6
.7
.8
.9
.10

اإلش��راف عل��ى أعم��ال اإلدارة التنفيذي��ة والتأكد من أنها تت��م وفق املعايري املالي��ة واملصرفية
املتعارف عليها ووفق القوانني واألنظمة املرعية والسياسات املعتمدة من جملس اإلدارة.
توقي��ع االتفاقي��ات والعق��ود واملعام�لات املالية الت��ي تقع ضم��ن صالحياته وفق أح��كام قانون
الشركات واألنظمة وقرارات جملس اإلدارة الصادرة بهذا الشأن.
دعوة جملس اإلدارة لالجتماع وحتديد املواضيع التي تدرج على جدول األعمال.
إبالغ اإلدارة بقرارات اجمللس واإلشراف على متابعة تنفيذها بالتعاون مع اجلهاز التنفيذي للبنك
والتأك��د من أن اإلدارة التنفيذية اتخ��ذت كافة اإلجراءات الالزمة لتنفيذ ه��ذه القرارات على أكمل
وجه.
تعزيز العالقة بني جملس اإلدارة و اإلدارة التنفيذية ،وبني أعضاء جملس اإلدارة التنفيذيني وغري
التنفيذيني.
إيجاد ثقافة يف اجتماعات جملس اإلدارة تس��مح بالنقد البناء والس��ماع خملتلف وجهات النظر
وإجراء التصويت الالزم التخاذ القرارات.
التأكد من أن جملس اإلدارة يحصل على املعلومات الالزمة والكافية يف الوقت املناسب.
التأكد من أن املساهمني يحصلون على املعلومات الالزمة والكافية يف الوقت املناسب.
التأكد من حتقيق أعلى معايري التحكم املؤسسي لدى البنك.

 -3معايري جملس االدارة،
قيمه ،فعاليته
 -1-3املعايري

يجب أن تتوفر يف كل عضو من أعضاء جملس اإلدارة املؤهالت والشروط الكافية””Fit and Proper
خلدمة مصالح البنك واجلهات األخرى ذات العالقة .فباإلضافة إىل ما ورد يف قانوين البنوك والشركات
م��ن ش��روط يجب توافرها فيمن يش��غل رئاس��ة وعضوي��ة جمل��س إدارة البنك واملتعلق��ة بالعمر،
والشخصية ومتطلبات املالءة املالية للمدراء ،فانه يجب أن تتوفر لدى أعضاء جملس اإلدارة أي من
أو جميع اخلربات واملؤهالت التالية-:
 .1القدرة على االستقاللية يف احلكم على األمور.
 .2املعرفة املالية مبا فيها املعرفة بالبيانات املالية وفهم معقول للنسب املستخدمة لقياس
األداء وتوفر اخلربة الالزمة يف جمال األسواق العاملية.
 .3توفر مهارات أو خربات تساهم يف إثراء اجمللس يف جماالت احملاسبة أو التمويل أو البنوك أو أي
خربات مصرفية أخرى.
 .4االلتزام بتعلم أعمال البنك واستيفاء شروط املساهمة واالستعداد لالستقالة من جملس يف
حال وجود أي تغري يف املسؤوليات املهنية ،وتكريس اجلهد والوقت الكافيني.
 .5وجود فهم ودراية بأفضل املمارسات الدولية يف جمال اإلدارة وتطبيقاتها.
 .6الشخصية القيادية واملتمثلة بالقدرة على منح الصالحيات وحتفيز املوظفني ذوي األداء العايل.
 .7القدرة على التوجيه االسرتاتيجي والرؤيا املستقبلية الواضحة واتخاذ القرارات السليمة.

 -2-3مسؤوليات الوالء
واالهتمام

يعترب التزام أعضاء جملس اإلدارة بالصدق،الوالء ،واالهتمام بالبنك من أهم اجلوانب للوصول إىل حتكم
مؤسسي جيد وعلى النحــو التايل :
 .1الصدق  :يحرص العضو أن تكون عالقته بالبنك عالقة صادقة وأن يقوم كأي موظف آخر بالتصريح
عن أي معلومات ذات أهمية قبل إجراء أي صفقة أو تعامل جتاري مع البنك.
 .2ال��والء  :مبعن��ى أنه يف حالة حصول أي تضارب يف املصالح ب�ين العضو والبنك فإنه على جميع
األطراف أن تسعى ألن تكون العملية عادلة بالنسبة للبنك .عمليا ،هذا يعني أن يتم إعطاء عضو
اجملل��س الذي يتعامل مع البنك نفس الش��روط التي كانت س��تعطى له ل��و مل تربطه بالبنك أي
عالقة.
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ً
وحتقيقًا للوالء املنشود فإن العضو يقوم مبا يلي :
ممارسة دوره بأمانة ووضع مصلحة البنك نصب عينيه.
•
جتنب تضارب املصالح أو استغالل منصبه أو معلومات البنك لتحقيق مآرب شخصية.
•
اط�لاع اجمللس عل��ى أي تضارب حمتمل يف املصالح وع��دم التصويت على أي قرارات
•
تتعلق بهذا املوضوع.
 .3االهتمام  :يحرص العضو على القيام بجميع الواجبات املنصوص عليها مبوجب القوانني واألنظمة
املرعي��ة يف هذا اجملال ،وأن يس��عى للحص��ول على كافة املعلومات الضروري��ة للتأكد من أن
جميع القرارات املتخذة هي يف صالح البنك.
ً
وحتقيقًا لالهتمام املنشود فإن العضو يلتزم مبا يلي :
فهم أعمال البنك واألسواق والقطاعات التي يخدمها.
•
حض��ور اجتماع��ات اجملل��س والتحضري املس��بق لها بش��كل جيد وخاصة فيم��ا يتعلق
•
بالقرارات التي سوف يتم اتخاذها خالل هذه االجتماعات.
القيام بالواجبات املوكلة إليه بأمانة ،والبحث عن وجود مؤشرات حتذيرية ،ومتابعة كافة
•
القضايا ذات األهمية مع إدارة البنك.
احلصول على املشورة املوضوعية إذا اقتضت احلاجة.
•
التقيد بأحكام القوانني اخملتلفة املتعلقة مبجلس اإلدارة.
•
 -3-3االستقاللية

لزي��ادة فعالية مراقبة اجمللس عل��ى اإلدارة التنفيذية والتأكد من عدم ممارس��تها ألي إجراءات غري
حصيف��ة فان جمل��س إدارة البنك يحتفظ بعدد مناس��ب من األعضاء غ�ير التنفيذيني يف اجمللس،
ثالثة منهم على األقل مستقلني.
يعرف العضو املس��تقل على انه العضو (س��واء بصفته الش��خصية أو ممثال لشخص اعتباري ) الذي
ال يربط��ه بالبن��ك أي عالقة أخرى غري عضويت��ه يف جملس اإلدارة،األمر الذي يجع��ل حكمه على األمور
ال يتأث��ر ب��أي اعتب��ارات أو أم��ور خارجية ويتضم��ن احلد األدن��ى للمتطلب��ات الواجب توفره��ا يف العضو
املستقل ما يلي :
.1
.2
.3
.4

.5
.6

أن ال يكون قد عمل كموظف يف البنك خالل الس��نوات الثالث الس��ابقة لتاريخ ترش��حه لعضوية
اجمللس.
أن ال تربطه بأي أداري يف البنك قرابة دون الدرجة الثانية.
أن ال يتقاضى من البنك أي راتب أو مبلغ مايل باستثناء ما يتقاضاه لقاء عضويته يف اجمللس
أن ال يكون عضو جملس إدارة أو مالكا لشركة يتعامل معها البنك باستثناء التعامالت التي تنشأ
بس��بب اخلدم��ات و /أو األعم��ال املعت��ادة الت��ي يقدمها البن��ك لعمالئه وعل��ى أن حتكمها ذات
الشروط التي تخضع لها التعامالت املماثلة مع أي طرف آخر ودون أي شروط تفضيلية.
أن ال يكون شريكا للمدقق اخلارجي أو موظفا لديه خالل السنوات الثالث السابقة لتاريخ ترشحه
لعضوية اجمللس
أن ال تشكل مساهمته مصلحة مؤثرة يف رأسمال البنك أو يكون حليفا ملساهم آخر.

ولضمان استقاللية أعضاء جملس اإلدارة فإن عضو جملس اإلدارة يلتزم مبا يلي :
اإلفص��اح خطيا وبش��كل منتظ��م عما إذا كان ل��ه أو لزوجه أو لقري��ب له حتى الدرج��ة الثالثة مصلحة
شخصية يف أي تعامل أو تعاقد يكون البنك طرفا فيه أو إذا كان ألي منهم مصلحة مؤثرة يف شركة
يتعلق بها ذلك التعامل و التعاقد .وأن ال يش��ارك يف أي اجتماع يتم فيه بحث ذلك التعامل أو التعاقد
تقييم درجة تأثري أنشطة العضو األخرى على استقالليته كعضو جملس إدارة البنك.
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 -4-3االطالع واملعرفة

 -4تنظيم اعمال اجمللس

 .1عضو جملس اإلدارة على فهم ودراية بالعمليات املصرفية واخملاطر التي تواجه البنك ،إضافة إىل
البيانات املالية التي تعكس وضعه املايل.
 .2عض��و جمل��س اإلدارة على دراي��ة بالقوانني والتعليم��ات املطلوب من البنك التقي��د بها ومتابعا
للمواضيع املستجدة يف قطاع اخلدمات املالية وأي تطورات تطرأ عليها.
 .3عضو جملس اإلدارة ملتزم بحضور اجتماعات جملس اإلدارة واللجان املنبثقة عنه ،ومراجعة كافة
املواضي��ع املطروح��ة والتقارير املقدمة م��ن اإلدارة التنفيذية واملدقق�ين الداخلي واخلارجي
والسلطات الرقابية.
.1

.2

.3
.4
.5

.6
.7

به��دف ضم��ان ش��مولية املواضي��ع املعروض��ة يف اجتماعات اجملل��س والتي ال تق��ل عن ()6
اجتماع��ات يف الس��نة .تبادر اإلدارة التنفيذية إىل اقرتاح املواضي��ع التي تراها مهمة على جدول
أعمال كل اجتماع.
يحافظ البنك على عدد مناسب من األعضاء املستقلني بهدف ضمان توفر قرارات موضوعية و
لضمان احتفاظ البنك مبس��توى من الرقابة مبا يضمن ت��وازن تأثريات جميع األطراف مبن فيهم
اإلدارة التنفيذي��ة واملس��اهمني الرئيس�ين والتأك��د من أن الق��رارات املتخذة تق��ع يف مصلحة
البنك.
تقوم اإلدارة التنفيذية بتزويد أعضاء اجمللس باملعلومات الكافية وقبل مدة كافية من اجتماعات
اجمللس لتمكينهم من اتخاذ القرارات املناسبة.
يقوم أمني س��ر اجمللس بتزويد كل عضو من أعضاء اجملل��س عند انتخابه بكتاب يوضح حقوق
العضو ومسؤولياته وواجباته مبا يتماشى والتشريعات ذات العالقة.
تتضمن سياسات البنك توضيحا جلميع العمليات املصرفية التي تتطلب موافقة جملس اإلدارة،
مب��ا يف ذلك صالحياتهم بخص��وص التعامالت مع األطراف ذوي العالق��ة أو أي عمليات مصرفية
أخرى تكون ضمن اختصاصات اجمللس.
يتاح للمجلس وجلانه االتصال املباشر مع اإلدارة التنفيذية.
يك��ون للمجل��س وجلانه صالحية االس��تعانة مبصادر خارجي��ة ملس��اعدتهم يف القيام باملهام
املوكلة إليهم على أكمل وجه.

 -5توليفة جملس االدارة
وتشكيل اللجان

 .1يبلغ عدد أعضاء جملس اإلدارة  11عضوا ،وهو عدد مناسب حسب أفضل املمارسات الدولية.
 .2ق��ام جمل��س اإلدارة بتفويض بعض صالحياته إىل جلان مكونة من ع��دد اقل من األعضاء ،بهدف
زي��ادة فعاليته وذلك يكون ضمن ميثاق يوضح صالحيات ومس��ؤوليات تل��ك اللجان وتعمل هذه
اللجان باالجتماع بشكل منفصل عن اجمللس وعلى رفع التقارير الدورية له.

ثالثًا  :جلان جملس إدارة
البنك

فعال ،فقد مت تش��كيل اللجان التالي��ة واملنبثقة
ملس��اعدة اجملل��س عل��ى القيام مبهامه بش��كل ّ
ً
علم��ًا بأن هذا األمر ال يعفي اجمللس من حتمل املس��ؤولية املباش��رة جلميع األمور
ع��ن اجمللس
املتعلقة بالبنك.

أ .اللجنة التنفيذية
أ .1-ميثاق اللجنة التنفيذية

أ .2-مهام وصالحيات اللجنة
التنفيذية
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تتش��كل اللجن��ة التنفيذي��ة بقرار من جمل��س اإلدارة من ب�ين أعضاء اجمللس وتكون برئاس��ة
رئيس جملس اإلدارة وعضوية خمس��ة من أعضائه ،ويع�ين اجمللس نائبا لرئيس اللجنة ،كما
ويعني أمني سر اجمللس مقررا للجنة.
 		 .1التوصية للمجلس بتعيني املدير العام.
 		.2التوصية للمجلس بتعيني نواب ومساعدي املدير العام بناءا على ترشيح املدير العام.
 		.3التوصية جمللس اإلدارة مبشاريع األنظمة والتعليمات اخلاصة بعمل البنك.
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من��ح التس��هيالت االئتماني��ة أو التوصية مبنحها وذلك وفق الس��قوف املقررة يف السياس��ة
االئتمانية.
متابعة التس��هيالت االئتمانية املمنوحة وتقييمها واتخاذ اإلجراءات املناسبة لتصويب املتعرث
منها.
املوافقة على شراء اللوازم أو التوصية للمجلس بشرائها وذلك وفق الصالحيات املقررة من
اجمللس يف األنظمة والقرارات اخلاصة بذلك.
متابعة أرصدة بنود اإلنفاق ومقارنتها مع املوازنة التقديرية ،ومراقبة ضبط اإلنفاق.
التوصية جمللس اإلدارة بإحالة القضايا للمحاكم أو التحكيم ومتابعتها.
االكتتاب باألس��هم والسندات يف املشاريع اجلديدة وفق س��قوف املبالغ والشروط املقررة
يف نظام السياسة االستثمارية.
أية صالحيات أو مهام نصت عليها األنظمة والتعليمات الصادرة عن جملس اإلدارة.
أية صالحيات أو مهام أخرى يقررها جملس اإلدارة.

أ .3-اجتماعات اللجنة
التنفيذية

 		 .1جتتمع اللجنة بدعوة من رئيس��ها مرة أس��بوعيًا أو كلما دعت احلاجة لذلك بطلب من الرئيس
او بناءًا على طلب عضوين من اللجنة ويكون االجتماع قانوين بحضور أربعة أعضاء على أن يكون
الرئيس و/أو نائب الرئيس أحدهم وتتخذ اللجنة قراراتها باإلجماع أو بأغلبية عدد أعضائها".
 		.2يح��ق للجنة دعوة املدير العام و/أو أي موظ��ف يف البنك حلضور االجتماع إذا اقتضت الضرورة
ذلك.

أ .4-التقارير

 		 .1يق��وم أمني س��ر اجملل��س /مق��رر اللجن��ة التنفيذي��ة بإع��داد حماض��ر االجتماع��ات وقراراتها
وإقرارها من قبل اللجنة متهيدا لعرضها على جملس اإلدارة.
 		.2يقوم أمني سر اجمللس بإبالغ اإلدارة العامة بقرارات اللجنة التنفيذية ومتابعة تنفيذ القرارات،
وتقدمي تقرير للجنة مبتابعة قراراتها.

ب .جلنة التعيني والرتشيحات
واملكافآت
ب .1-ميثاق جلنة التعيني
والرتشيحات واملكافآت

ب .2-مهام وصالحيات
جلنة التعيني والرتشيحات
واملكافآت

تتشكل جلنة التعيني والتعويضات واحلوافز بقرار من جملس اإلدارة وهي تتكون من ثالثة أعضاء غري
تنفيذيني اثنني منهم (مبا يف ذلك رئيس اللجنة) من األعضاء املس��تقلني وعلى اجمللس تس��مية
رئيس اللجنة ونائبه ،كما يعني أمني سر اجمللس مقررا للجنة.
		 .1

		.2
		.3

		.4
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ترشيح أسماء أعضاء اجمللس جمللس اإلدارة مع األخذ باالعتبار قدرات ومؤهالت األشخاص
املرش��حني .ويف ح��االت إع��ادة الرتش��يح يؤخ��ذ بعني االعتب��ار عدد م��رات حضوره��م ونوعية
وفاعلية مشاركتهم يف اجتماعات اجمللس ،مع مراعاة ما ورد يف قانون الشركات بخصوص
جتديد عضوية عضو جملس اإلدارة وذلك للتأكد من مراعاة كافة األس��س والش��روط الالزمة
عند تشكيل جلان جملس اإلدارة.
حتديد فيما إذا كان للعضو صفة العضو املستقل.
تقوم جلنة الرتش��يحات واملكافآت بإتباع أسس حمددة ومعتمدة يف تقييم فعالية اجمللس
باإلضاف��ة إىل م��دى مش��اركة العضو يف اجتماعات اجملل��س .وبحيث يكون معي��ار تقييم األداء
موضوعي ويتضمن مقارنة بالبنوك األخرى ،باإلضافة إىل معايري سالمة وصحة البيانات املالية
للبنك ومدى االلتزام مبتطلبات السلطات الرقابية.
تت��وىل اللجنة مس��ؤولية توفري معلومات وملخص��ات حول خلفية بعض املواضي��ع الهامة عن
البن��ك ألعض��اء جمل��س اإلدارة ،والتأك��د من اطالعهم املس��تمر ح��ول اح��دث املواضيع ذات
العالقة بالعمل املصريف.

		.5

		.6

		.7

		.8

		.9
		.10

توص��ي جلنة التعي�ين واملكافآت باملكاف��آت (مبا يف ذل��ك الراتب الش��هري واملنافع األخرى)
للمدي��ر العام .كما تقوم اللجنة مبراجعة الزيادات الس��نوية واملكافآت املمنوحة لباقي اإلدارة
التنفيذية واملوظفني.
تتوىل جلنة الرتش��يحات واملكافآت مس��ؤولية التأكد من وجود سياس��ة ل��دى البنك تتضمن أن
تك��ون املكاف��آت  /الرواتب كافية الس��تقطاب أش��خاص مؤهلني للعمل يف البن��ك واالحتفاظ
بهم وبشكل يتماشى مع املكافآت  /الرواتب املمنوحة من قبل البنوك املماثلة يف السوق.
كما يجب أن تتضمن سياسة البنك أن يتم ربط الرواتب وبشكل جزئي باألداء ،وان توضع برامج
للحواف��ز ته��دف إىل تعزيز قيمة أس��هم البنك على امل��دى طويل األجل وته��دف أيضا إىل تعزيز
البيئ��ة الرقابي��ة الداخلية وتؤدي إىل س�لامة ومتانة الوضع املايل للبنك ،مبعن��ى أن ال يتم الرتكيز
على زيادة حصة سهم البنك من اإلرباح على املدى القصري.
التأكد من أن سياس��ة املكافآت يتم اإلفصاح عنها يف التقرير السنوي للبنك وحتديدا مكافآت
أعضاء اجمللس كل على حده وأعلى رواتب مت دفعها خالل السنة للمدراء التنفيذيني من غري
أعضاء اجمللس.
توف�ير معلومات وملخصات ح��ول خلفية بعض املواضيع الهامة ع��ن البنك ألعضاء اجمللس
عن��د الطل��ب ،والتأك��د من اطالعهم املس��تمر ح��ول أح��دث املواضي��ع ذات العالق��ة بالعمل
املصريف و.تش��جيع أعضاء اجمللس على حضور الندوات واملناس��بات التي تتيح لهم فرص
اللقاء مع املؤسسات و الشركات احمللية و العاملية وذلك بالتنسيق مع رئيس اجمللس.
التقييم السنوي ألداء املدير العام.
التوصي��ة جملل��س اإلدارة بإقرار خطط اإلح�لال  Succession Planningألعضاء جملس اإلدارة
وامل��دراء التنفيذي�ين للبنك وبحي��ث تتضمن املؤه�لات واملتطلبات الواجب توفرها لش��اغلي
هذه الوظائف.

ب.3-اجتماعات اللجنة

 		 .1جتتم��ع اللجن��ة بدعوة من رئيس��ها أو نائبها مرت�ين كل عام على األق��ل أو كل ما دعت احلاجة
لذل��ك بطلب من الرئيس أو بن��اء على طلب عضوين من اللجنة ويك��ون االجتماع قانوين بحضور
اثنني من أعضائها وتتخذ اللجنة قراراتها باإلجماع أو بأغلبية عضوين.
 		.2يحق للجنة استدعاء أي موظف يف البنك حلضور االجتماع إذا اقتضت الضرورة ذلك.

ب .4-التقارير

 		 .1يق��وم أمني س��ر اجمللس /مق��رر اللجنة بإعداد حماض��ر االجتماعات وقراراته��ا وإقرارها من
قبل اللجنة متهيدا لعرضها على جملس اإلدارة.
 		.2يقوم أمني س��ر اجمللس بإبالغ اإلدارة العامة بق��رارات اللجنة ومتابعة تنفيذ القرارات ،وتقدمي
تقرير للجنة مبتابعة القرارات.

ج .جلنة التدقيق واالمتثال:
ميثـاق جلنـة التدقيـق واالمتثال
ج  .1 -تشكيل اللجنة

ج .2-أهداف اللجنة
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			 .1تتش��كل جلن��ة التدقيق بقرار من جمل��س اإلدارة وتتكون م��ن ثالثة أعضاء غ�ير تنفيذيني اثنان
منهم على األقل مستقلني.
 		.2يتم تسمية رئيس اللجنة من قبل اجمللس وعلى أن يكون غري تنفيذي ومستقل.
 		.3يراعى عند تعيني األعضاء أن يكون على األقل عضوين حاصلني على مؤهالت علمية و/أو خربة
يف جماالت اإلدارة املالية.
 		.4تكون مدة عمل اللجنة مرتبطة مبدة عمل اجمللس ،وترفع اللجنة تقاريرها إىل اجمللس.
 		.5يع ّين أمني سر اجمللس مقررًا للجنة.
اله��دف األساس��ي للجنة هو مس��اعدة جملس اإلدارة على حتمل مس��ؤولياته جتاه املس��اهمني
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واجلهات اخلارجية وذلك عن طريق -:
 		 .1مراجعة القوائم املالية للبنك.
 		.2مراجعة نظام الرقابة الداخلي من حيث صحته وكفايته.
 		.3التأك��د م��ن ان��ه مت مراجع��ة ومراقب��ة اخملاط��ر يف البن��ك بحيث تعك��س اخملاط��ر احلقيقية
احمليطة بعمل البنك.
 		.4مراقبة عمل املدققني اخلارجيني والداخليني.
 		.5فتح قنوات االتصال بني املدققني اخلارجيني والداخليني مع جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
للبنك.
 		.6مراقبة التزام البنك بالقوانني والتشريعات والتعليمات النافذة وأية إرشادات وأدلة ذات عالقة.
ج .3-الصالحيات

خمولة من جملس اإلدارة بالتحقيق يف أي من النشاطات والواجبات املناطة بها بهذا
			 .1اللجنة
ّ
امليث��اق ،ول��دى اللجنة الصالحي��ة التامة باحلصول عل��ى املعلومات التي تطلبه��ا وعلى إدارة
البنك التنفيذية وكافة املوظفني التعاون مع أي طلب من اللجنة.
 		.2للجن��ة الصالحية بطلب استش��ارات قانونية أو أية استش��ارات أخرى من جه��ات خارجية ومن
خرباء إذا ما ارتأت أن ذلك ضروريًا.

ب .املهام األساسية
أوال :يف جمال التدقيق

 .1القوائم املالية :
 		1-1مراجع��ة البيان��ات املالي��ة وامليزاني��ات الس��نوية والنصف س��ـنوية والرب��ع س��ـنوية والتوصية
جمللس اإلدارة للموافقة عليها قبل إصدارها.
		 مراجعة إجراءات اإلدارة التنفيذية بخصوص توصيات املدققني اخلارجيني حول القوائم املالية
1-2
السنوية والتعديالت التي حتصل بناءًا على توصيات املدققني.
		 باإلضاف��ة إىل اإلجراءات أع�لاه تقوم اللجنة باإلجراءات التالية قبل رف��ع القوائم املاليـة جمللس
1-3
اإلدارة إلقرارها:
مراجعة أي تعديل على السياسات احملاسبية املتبعة.
•
مراجعة مالئمتها ملعايري احملاسبة الدولية املطبقة يف اململكة.
•
•
•
•

•
•
•

 -2نظام الرقابة الداخلية

مراجع��ة آلي��ة إج��راء القيود غري االعتيادية أو ذات القيمة العالية نس��بيًا وذلك يف حالة
وجود أكرث من طريقة لذلك.
أي تغيري يطرأ على حسابات الشركة جراء عمليات التدقيق أو نتيجة ملقرتحات مدقق
احلسابات.
إنه��ا أع��دت وفق متطلب��ات البنك املركزي األردين أو أية جهة رقابية أو إش��رافية أخرى
بش��أن كفاي��ة اخملصص��ات ملقابل��ة الدي��ون املش��كوك فيها وخمصص��ات احملافظ
االستثمارية وإبداء الرأي يف التسهيالت غري العاملة أو املقرتح إهالكها ،وأية متطلبات
أخرى.
مراجعة التقديرات احملاسبية التي تتضمنها البيانات املالية.
مراجعة ومناقشة أي أمور قانونية ممكن أن تؤثر على قوائم البنك املالية.
مراجع��ة البيان��ات واملعلوم��ات املرفقة م��ع البيانات املالية يف التقرير الس��نوي مثل
تقرير احلاكمية املؤسسية.

إن وض��ع نظ��ام ضب��ط ورقابة داخل��ي ومراقبته ه��و من مس��ؤولية اجملل��س واإلدارة التنفيذية يف
البنك ،وبهذا اخلصوص فإن اللجنة تقوم مبا يلي :
وفعـاليته وأن اإلدارة قد أول��ت نظام الرقابة
2-1
		 مراجع��ة نظ��ام الرقاب��ة الداخلية من حيث كفايت��ه ّ
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2-2
2-3
2-4
2-5

الداخلية االهتمام الالزم ومن أن املعنيني يدركون هذا النظام وملتزمون به وأن املس��ؤوليات
حمددة.
		تضم�ين خط��ط املدقق�ين الداخلي�ين واخلارجي�ين مراجع��ة هيكل أنظم��ة الضب��ط والرقابة
الداخلية مرة واحدة سنويًا على األقل.
		مراجع��ة الفق��رة اخلاص��ة بأنظمة الضب��ط الداخل��ي وإدارة اخملاط��ر التي يتضمنه��ا التقرير
السنوي للبنك والتوصية للمجلس باعتمادها.
		مراجعة سياس��ة التبليغ عن املمارس��ات غري السليمة بحيث متكن املوظفني من اإلبالغ عن
هذه املمارسات والتوصية للمجلس باعتمادها.
		مراجعة سياس��ة البن��ك بخصوص التعامل مع األطراف ذات العالق��ة بحيث يضمن عدم وجود
أي تضارب باملصالح قد ينجم عن قيام الش��ركة بعقد الصفقات أو إبرام العقود أو الدخول يف
املشروعات مع األطراف ذوي العالقة.

 -3التدقيق اخلارجي

مناقش��ة األمور املتعلقة برتشيح مدقق احلس��ابات اخلارجي والتأكد من استيفائه لشروط الهيئة
وع��دم وج��ود ما يؤث��ر على اس��تقالليته وموضوعيته وم��دى تأثري أية أعم��ال أخرى يقوم بها حلس��اب
الشركة على هذه االستقاللية.
		 بح��ث كل ما يتعلق بعمل مدقق احلس��ابات اخلارجي مبا يف ذلك خطته الس��نوية ومالحظاته
3-1
ومقرتحات��ه وحتفظات��ه ومتابعة مدى اس��تجابة إدارة البنك لها وتقدمي التوصيات بش��أنها إىل
جملس اإلدارة.
		 3-2مراجع��ة املالحظ��ات ال��واردة يف تقاري��ر املدق��ق اخلارج��ي ومتابع��ة اإلج��راءات التصحيحية
املتخذة بشأنها.
		 3-3املس��اهمة يف حل املش��اكل الناجمة عن اختالف وجهات النظر بني إدارة البنك واملدققني
اخلارجيني فيما يتعلق بالقضايا الفنية واملالية وتعزيز استقاللية هؤالء املدققني.
		 3-4التوصي��ة للمجل��س بخص��وص تعيني ،وإنه��اء عمل ،ومكاف��آت املدقق اخلارجي وأي ش��روط
تعاقدي��ة أخ��رى تتعلق به ،باإلضافة إىل تقييم موضوعية املدق��ق اخلارجي مع األخذ باالعتبار أي
أعمال أخرى خارج نطاق التدقيق قام بها بهدف ضمان تلك املوضوعية.

 -4التدقيق الداخلي

		 مراجعة واعتماد الهيكل التنظيمي لدائرة التدقيق الداخلي ونشاطات الدائرة.
4-1
		 4-2صالحية تعيني أو إنهاء خدمات مدير التدقيق الداخلي واملدققني ومراقبة حسن أدائهم.
		 4-3تق��وم اللجنة مبراجع��ة واعتماد تقييم األداء ملدي��ر وموظفي دائرة التدقي��ق الداخلي واعتماد
ترقياتهم وزياداتهم السنوية ومكافآتهم.
		 4-4مراجع��ة فعالي��ة نش��اط التدقي��ق الداخل��ي واملوافق��ة عل��ى خط��ط التدقي��ق اإلس�تراتيجية
والسنوية واملوازنات اخلاصة بالدائرة.
		 4-5مراقبة التزام دائرة التدقيق مبعايري التدقيق الداخلي الصادرة عن جمعية املدققني الداخليني
وأية تعديالت الحقة.
		 4-6املوافقة على ميثاق دائرة التدقيق الداخلي والتأكد من مواكبته للتغريات.
		 4-7مراجعة نتائج مهام التدقيق وأن هناك نظام متابعة مرضي لهذه النتائج.
		 4-8املس��اهمة يف حل املش��اكل الناجمة عن اختالف وجهات النظر بني إدارة البنك واملدققني
الداخليني فيما يتعلق بالقضايا الفنية واملالية وتعزيز استقاللية وموضوعية هؤالء املدققني.
		 4-9تك��ون اللجنة مس��ؤولة ع��ن مراجعة تقيي��م املدققني اخلارجي�ين ألداء املدقق�ين الداخليني
وع��ن مراجعة األعمال التي ق��ام بها املدققني الداخليني يف املس��ائل اخلاصة مثل تعارض
املصالح وااللتزام بقواعد السلوك املهني واألخالقي يف البنك.
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ً
ثانيًا  :يف جمال االمتثال

		 .1
		.2
		.3
		.4

		.5

ثالثا :مهام أخرى :

		 .1
		.2
		.3

		.4
		.5
		.6
 -6اجتماعات اللجنة

		
6-1

6-2
6-3
6-4

6-5
6-6

حماضر االجتماعات

د .جلنة إدارة اخملاطر
ميثاق جلنة إدارة اخملاطر
د .1-تشكيل اللجنة
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التوصية جمللس اإلدارة إلعتماد سياس��ة مراقب��ة االمتثال الداخلية بالبنك واملهام املناطة
بدائرة مراقبة االمتثال.
مراقبة ومتابعة تطبيق سياسة مراقبة االمتثال.
مراقبة وتقييم درجة الكفاءة والفعالية يف إدارة اخملاطر الناشئة عن عدم االمتثال.
تعزي��ز قيم النزاهة والص��دق بالبنك والتأكيد عل��ى ان هذه القيم باالضاف��ة ملتطلبات اجلهات
الرقابي��ة اخلارجي��ة والتعليمات والقوان�ين املرعية كمتطلب��ات اساس��ية وتوجيهية يف عمل
البنك.
التأكد من وجود دعم كايف من االدارة التنفيذية بالبنك لوظيفة االمتثال باالضافة اىل وجود آلية
ضبط خماطر االمتثال.
مراجعة ميثاق اللجنة والتنسيب بإجراء التعديالت الالزمة عليه للمجلس.
إع��داد تقرير للمجلس عن مهام وصالحيات اللجنة والق��رارات والتوصيات التي اتخذتها اللجنة
خالل الفرتة.
االط�لاع على تقارير اجلهات اإلش��رافية اخلارجية مثل البنك املرك��زي األردين والتأكد من تنفيذ
التوصي��ات ال��واردة فيه واتخاذ اإلدارة التنفيذية للبنك اإلج��راءات الكفيلة بعدم تكرار اخملالفات
واملالحظات الواردة فيه.
متابع��ة م��دى تقيد البن��ك بقان��ون األوراق املالي��ة واألنظم��ة والتعليم��ات والق��رارات الصادرة
مبوجبه
لتأكد من العمل على التنسيق بني أعمال املدقق اخلارجي واملدقق الداخلي.
أي مهام أخرى تطلب من قبل جملس اإلدارة.
جتتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل شهر أو كلما دعت احلاجة لذلك أو بناء على طلب
من رئيس جملس إدارة البنك أو بناء على طلب أي من أعضائها ،أو بناء على طلب املدققني
اخلارجيني أو املدققني الداخليني أو إدارة االمتثال إذا دعت الضرورة لذلك.
		تق��وم جلنة التدقيق باالجتماع م��ع املدقق اخلارجي ،املدقق الداخلي ،مس��ؤويل االمتثال مرة
واحدة على األقل يف السنة وبدون حضور اإلدارة التنفيذية.
		للجنة احلق بدعوة أي موظف يف البنك حلضور أي من اجتماعاتها إذا ما رأت ذلك ضروريًا.
		يت��م حتدي��د مواعي��د اجتماع اللجن��ة ومكانه��ا من قبل مق��رر اللجنة بع��د التنس��يق مع رئيس
وأعض��اء اللجنة مبوج��ب دعوات وعلى أن يت��م حتضري جدول أعمال يوزع عل��ى رئيس وأعضاء
اللجنة واملدعوين اآلخرين قبل وقت معقول من موعد االجتماع.
		يكون اجتماع اللجنة قانونيًا بحضور اثنني من األعضاء ،وتتخذ توصياتها باإلجماع أو بأغلبية عدد
أعضائها.
		عل��ى رئي��س اللجن��ة حض��ور اجتم��اع الهيئ��ة العام��ة الس��نوي لإلجاب��ة عل��ى استفس��ارات
املساهمني فيما يتعلق مبهام اللجنة.

يقوم مقرر اللجنة بإعداد حماضر اجتماع اللجنة وتوزيعها على رئيس اللجنة وأعضائها إلقرارها ليتم
رفعها إىل جملس اإلدارة.

 		 .1تتش��كل جلن��ة إدارة اخملاطر بقرار من جمل��س اإلدارة وتتكون من ثالث��ة أعضاء غري تنفيذيني
اثنان منهم على األقل مستقلني.

		.2
		.3
		.4
		.5

يتم تسمية رئيس اللجنة من قبل اجمللس وعلى أن يكون غري تنفيذي ومستقل.
يراعى عند تعيني األعضاء أن يكون على األقل عضوين حاصلني على مؤهالت علمية و/أو خربة
يف جماالت اإلدارة املالية.
تكون مدة عمل اللجنة مرتبطة مبدة عمل اجمللس ،وترفع اللجنة تقاريرها إىل اجمللس.
يع ّين أمني سر اجمللس مقررًا للجنة.

د .2-أهداف اللجنة

اله��دف األساس��ي للجنة هو مس��اعدة جملس اإلدارة على حتمل مس��ؤولياته جتاه املس��اهمني
واجلهات اخلارجية وذلك عن طريق مراجعة ومراقبة إدارة اخملاطر يف البنك بحيث تعكس اخملاطر
احلقيقية احمليطة بعمل البنك.

د .3-الصالحيات

خمولة من جملس اإلدارة بالتحقيق يف أي من النشاطات والواجبات املناطة بها بهذا
 		 .1اللجنة
ّ
امليث��اق ،ول��دى اللجنة الصالحي��ة التامة باحلصول عل��ى املعلومات التي تطلبه��ا وعلى إدارة
البنك التنفيذية وكافة املوظفني التعاون مع أي طلب من اللجنة.
 		.2للجن��ة الصالحية بطلب استش��ارات قانونية أو أية استش��ارات أخرى من جه��ات خارجية ومن
خرباء إذا ما ارتأت أن ذلك ضروريًا.

د  .4-مهام اللجنة

		 .1
		.2
		.3
		.4

		.5

		.6
		.7
		.8
		.9

د .5-اجتماعات اللجنة
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مراجع��ة إس�تراتيجية وسياس��ات إدارة اخملاط��ر قبل اعتماده��ا من جمل��س اإلدارة وتقييم
فاعليتها باستمرار وانسجامها مع املتغريات.
مراجعة سياس��ات وإطار عمل إدارة اخملاطر والربامج واألدوات الالزمة لذلك بش��كل س��نوي
كحد أدنى للتأكد من فعاليتها وتعديلها إذا لزم األمر.
مراجع��ة هيكل دائرة اخملاطر والذي يتم إعداده من قبل اإلدارة التنفيذية والتوصية باعتماده
من اجمللس.
مراجع��ة إج��راءات اإلدارة التنفيذية يف حتدي��د وقياس ومراقبة اخملاط��ر احمليطة يف البنك
والتي تشمـل
أ 		.خماطـر االئتمـان.
ب .خماطـر السـوق.
ج .خماطر السيولة.
د 		.اخملاطر التشغيلية.
رفع تقارير دورية جمللس اإلدارة تبني مدى توافق اخملاطر القائمة مع السياسات املعتمدة
ومس��تويات اخملاط��ر املقبولة واحمل��ددة ضمنها ،مبا ميك��ن اجمللس من اتخ��اذ القرارات
املناسبة الالزمة.
اإلشراف على تطوير قاعدة البيانات الالزمة إلدارة اخملاطر.
دراسة التقارير الدورية الصادرة عن إدارة اخملاطر.
التأك��د من تضمني خطة املدققني الداخلي�ين واخلارجيني مهمة مراجعة إدارة اخملاطر يف
البنك.
التأكد من استخدام أنظمة معلومات حديثة إلدارة اخملاطر تضمن توفر معلومات ذات جودة
عن اخملاطر التي يواجهها البنك.

 		 .1جتتمع اللجنة بدعوة من رئيس��ها مرة كل ثالثة أش��هر على األقل أو كلما دعت احلاجة لذلك،
أو بناء على طلب من رئيس جملس إدارة البنك أو بناء على طلب أي من أعضائها ،أو بناء على
طلب املدققني اخلارجيني أو املدققني الداخليني إذا دعت الضرورة لذلك.
 		.2يتم دعوة رئيس إدارة اخملاطر حلضور اجتماعات اللجنة.
 		.3للجنة احلق بدعوة أي موظف يف البنك حلضور أي من اجتماعاتها إذا ما رأت ذلك ضروريًا.

دليـل التحكم املـؤسسي

 		.4يت��م حتدي��د مواعي��د اجتماع اللجن��ة ومكانه��ا من قبل مق��رر اللجنة بع��د التنس��يق مع رئيس
وأعض��اء اللجنة مبوج��ب دعوات وعلى أن يت��م حتضري جدول أعمال يوزع عل��ى رئيس وأعضاء
اللجنة واملدعوين اآلخرين قبل وقت معقول من موعد االجتماع.
 		.5يك��ون اجتم��اع اللجن��ة قانونيًا بحضور اثنني من األعض��اء ،وتتخذ توصياتها باإلجم��اع أو بأغلبية
عدد أعضائها.
 		.6عل��ى رئي��س اللجن��ة حض��ور اجتم��اع الهيئ��ة العام��ة الس��نوي لإلجاب��ة عل��ى استفس��ارات
املساهمني فيما يتعلق مبهام اللجنة.
حماضر االجتماعات

يقوم مقرر اللجنة بإعداد حماضر اجتماع اللجنة وتوزيعها على رئيس اللجنة وأعضائها إلقرارها ليتم
رفعها إىل جملس اإلدارة.

هـ .جلنة التحكم املؤسسي
هـ  .1 -ميثاق اللجنة

تتشكل جلنة التحكم املؤسسي بقرار من جملس اإلدارة وهي تتكون من أربعة أعضاء غري تنفيذيني
اثنان منهم (مبا يف ذلك رئيس اللجنة) من األعضاء املستقلني ،ويعني اجمللس رئيس اللجنة ونائبا
له كما يعني أمني سر اجمللس مقررا للجنة.

هـ .2 -املهام والصالحيات

 		 التأكد من االلتزام بتطبيق ما ورد بدليل احلاكمية املؤسس��ية وتتوىل عملية مراجعته وحتديثهحيث تقوم اللجنة بطلب التقارير الالزمة من قبل اجلهات ذات العالقة
 		 للجنة أن تقوم بدعوة أي شخص يف البنك وعلى كافة املستويات اإلدارية لالستئناس برأيه آومساءلته عن أي أمر من األمور.

هـ .3 -اجتماعات اللجنة

جتتمع مرة على األقل من كل عام وذلك بدعوة من رئيسها وبحضور كافة أعضائها.

هـ .4 -التقارير

ترفع اللجنة تقرير للمجلس مرة كل عام على األقل يتضمن رأيها مبدى التقيد ببنود الدليل.

ً
رابعًا  -:أمانة سر اجمللس

 		 .1مهام وصالحيات أمني سر جملس اإلدارة :
		 يعني جملس اإلدارة أمني سر للمجلس ويحدد مكافأته ،يتوىل تنظيم اجتماعاته وإعداد جداول
أعمال��ه وتدوي��ن حماض��ر اجتماعاته وقراراته يف س��جل خاص ويف صفح��ات متتالية مرقمة
بالتسلس��ل وتوق��ع من رئي��س وأعضاء اجملل��س الذين حض��روا االجتماع وتخت��م كل صفحة
بخامت الشركة.
 		1-1فيما يتعلق مبجلس اإلدارة :
 1-1-1إعداد جدول أعمال جلسات اجمللس بالتشاور مع رئيس اجمللس.
 2-1-1متابعة اإلدارة لتزويد أمني س��ر اجمللس بالوثائق واملس��تندات وأوراق العمل موضوع جدول
األعمال.
 3-1-1حضور جلسات اجمللس وتدوين حماضر اجتماعاته وقراراته.
 4-1-1إع��داد حماضر اجتماعات اجمللس والتأش�ير عليها وإرس��الها إىل رئيس جمل��س اإلدارة الذي
يقوم بدوره بقراءة احملضر وإقراره.
 5-1-1متابعة اإلجراءات املتعلقة بتوقيع رئيس جملس اإلدارة وأعضاء اجمللس على كافة صفحات
حمضر االجتماع.
 6-1-1اإلشراف على عملية حفظ حماضر اجتماعات اجمللس وقراراته يف صفحات متتالية ومرقمة
بالتسلسل والتأكد من توقيعها من أعضاء اجمللس الذين حضروا االجتماع.
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 7-1-1يق��وم أمني س��ر جمل��س اإلدارة بتبليغ الدوائر املعني��ة بالقرارات الصادرة ع��ن جملس اإلدارة
لتنفيذها.
 8-1-1متابع��ة تنفي��ذ الق��رارات والتوصيات الصادرة عن اجمللس بالتنس��يق مع الدوائ��ر ذات العالقة
وإع��داد تقرير إىل جملس اإلدارة يش��تمل على اإلجراءات التي قامت به��ا إدارات البنك املعنية
لتنفيذ القرارات
8-2-1متابعة الش��ؤون املتعلقة بدليل التحكم املؤسسي واللجان املنبثقة عنه ورفع التقارير ذات
العالقة للجنة التحكم املؤسسي
		 فيما يتعلق بلجان جملس اإلدارة:
2-1
 1-2–1متابعة الدوائر ذات العالقة لتزويد أمانة سر اجمللس باملعلومات وإعداد أوراق العمل الالزمة
لعمل جلان اجمللس.
 2-2-1إعداد جداول أعمال اللجان بالتشاور مع رئيس اللجنة.
 3-2-1حضور جلسات اللجان وتدوين حماضر اجتماعاتها.
 4-2-1إع��داد حماض��ر اجتماعات اللجنة والتأش�ير عليها وإرس��الها إىل رئيس كل اللجن��ة الذي يقوم
بدوره بقراءة احملضر وإقراره.
 5-2-1حفظ حماضر جلس��ات اللجان يف صفحات متتالية مرقمة بالتسلس��ل والتأكد من توقيعها
من األعضاء الذين حضروا االجتماع.
 6-2-1تبليغ الدوائر املعنية بالقرارات الصادرة عن جلان اجمللس لتنفيذها.
 7-2-1متابع��ة تنفي��ذ الق��رارات والتوصيات الص��ادرة عن جلان اجمللس بالتنس��يق م��ع الدوائر ذات
العالقة.
 		.2يقوم أمني السر مبتابعة قرارات جملس اإلدارة املتمثلة بعالقة اجمللس باجلهات اخلارجية
مثل هيئة األوراق املالية و/أو وزارة الصناعة والتجارة و/أو البنك املركزي و/او مركز اإليداع و/
أو أي جهة رسمية أو غري رسمية ،وإعداد الكتب الالزمة.
 		.3يقوم أمني سر جملس اإلدارة بأية مهام إضافية يوكله بها رئيس جملس اإلدارة.

مهام وصالحيات اإلدارة
التنفيذية
 .1مسؤوليات املدير العام

 .2وصف عام للمسؤوليات
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الفصل الرابع  :اإلدارة التنفيذية
املدير العام هو رأس اجلهاز التنفيذي يف البنك ويكون مسؤو ًال يف ممارسته ملهامه إمام جملس
اإلدارة ويت��وىل يف س��بيل ذلك تنفيذ السياس��ات وحتقي��ق الغايات واألهداف الت��ي يضعها اجمللس،
مبوجب املهام والصالحيات املبينة أدناه :
 		1.2إدارة وتوجي��ه البن��ك باجتاه حتقيق األهداف األساس��ية اعتمادًا على الرب��ح والعائد املضاف إىل
رأس امل��ال ،واملس��ؤولية ع��ن العملية الكلي��ة إلدارة البنك مب��ا يتضمن التخطي��ط والتنظيم
والتطوي��ر داخ��ل وخ��ارج األردن .كم��ا يك��ون املدي��ر الع��ام مس��ؤو ًال أيض��ا ع��ن تركيب��ة العم��ل
واملس��تخدمني وتفعيل خطة العمل وامليزاني��ات كذلك تطوير جودة وطرق العمل وإجراءاته
وتنفيذ اخلطط اإلسرتاتيجية والقرارات التي يتخذها جملس اإلدارة.
		 يكون املدير العام املُ نفَ ذ الرئيسي للسياسات التي يضعها جملس اإلدارة.
2.2
 3.2يك��ون املدي��ر الع��ام مس��ؤو ًال أم��ام جمل��س اإلدارة ع��ن تنفيذ جمي��ع الق��رارات الت��ي يتخذها
اجمللس.

دليـل التحكم املـؤسسي

 .3الواجبات الرئيسية

		
1.3

2.3
3.3
4.3
5.3
6.3
7.3
8.3
3. 9
10.3
11.3
12.3

 .4صالحيات املدير العام

		1.4
		
2.4
		
3.4
أ		 .
ب		.
ج		.
د		.
هـ		.
و		.
ز		.
ح		.

ط		.
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إعداد االسرتاتيجيات والسياسات وتطويرها والعمل على تطبيقها بعد اعتمادها من جملس
اإلدارة وتطبيق األهداف احلالية وبعيدة املدى ،واخلطط والسياسات التي تتطلب اخذ موافقة
جملس اإلدارة.
إع��داد وتطوير إجراءات العمل بش��كل يضمن حتدي��د وقياس وضبط ومراقب��ة اخملاطر التي
تواجه البنك وتطبيق تلك اإلجراءات.
التخطيط ،التنس��يق ،والتحكم بالعمليات اليومية للبنك ووضع سياس��ات ضبط ورقابة داخلية
مناسبة وتطبيقها بعد اعتمادها من جملس اإلدارة.
إع��داد البيان��ات املالي��ة واحلس��ابات اخلتامية وإع��داد موازنة س��نوية واعتماده��ا من جملس
اإلدارة.
تزويد اجلهات الرقابية اخلارجية والداخلية مثل السلطات الرقابية والتدقيق الداخلي واخلارجي
وأي جهات أخرى ذات عالقة باملعلومات والكشوفات الالزمة لقيام هذه اجلهات بعملها.
إعداد هيكل تنظيمي والتأكد من االلتزام به فعليا بعد اعتماده من جملس اإلدارة.
مراجع��ة نتائ��ج العمليات للبنك ،ومقارنتها م��ع األهداف املوضوعة ،واتخ��اذ اخلطوات الالزمة
العتماد اإلجراءات املناسبة لتصحيح النتائج غري املرضية.
حتقي��ق فعالي��ة أنظمة الضب��ط والرقاب��ة الداخلية ،ورفع تقرير س��نوي على األق��ل إىل جملس
اإلدارة حول تطبيق وفعالة األنظمة.
وض��ع اإلجراءات الكفيلة بتقييم كفاية رأس املال ورفع تقارير س��نوية إىل جملس اإلدارة بهذا
اخلصوص.
صياغة ميثاق أخالقيات العمل واعتماده من جملس اإلدارة.
تنمية املهارات والسلوك املهني للعاملني يف البنك لتتوافق مع احدث التطورات والتقنيات.
تطبي��ق القوان�ين واألنظم��ة والتعليم��ات وق��رارات جمل��س اإلدارة وتنفيذ املس��ؤوليات وفقًا
للصالحيات اخملولة.
ميارس املدير العام صالحياته ومس��ؤولياته وفقا لقانون الش��ركات وقان��ون البنوك واألنظمة
الصادرة مبقتضاه واألنظمة والتعليمات التي تصدر عن البنك.
يكون املدير العام مسؤوال أمام رئيس جملس اإلدارة عن اإلعمال واملهام املوكولة إليه.
ميارس املدير العام الصالحيات واملسؤوليات التالية:
تس��يري أعمال البن��ك املصرفي��ة العادية اليومي��ة ووضع اخلط��ط التنفيذية والربام��ج العامة
لتنفيذ السياسات املعتمدة للبنك.
حتقي��ق الرقاب��ة الداخلية على س�ير العمل يف البنك وتقي��ده بالقوانني واألنظم��ة والتعليمات
املعمول بها.
املراجعة اإلجمالية لنتائج أعمال البنك للتأكد من سريها وفق اخلطط والربامج املوضوعة.
حتدي��ث األنظم��ة والتعليم��ات وأس��اليب العم��ل و اإلش��راف عل��ى مراجعة مش��اريع األنظمة
والتعليمات واخلطط والربامج لتطوير أداء البنك.
العمل على رفع مستوى أداء املوظفني وحفزهم لتقدمي أفضل ما عندهم.
حتدي��ث وتطوي��ر األجه��زة واملع��دات الالزم��ة للقيام بإعم��ال البنك مب��ا يكفل تق��دمي خدمات
مصرفية متطورة وعلى احدث األسس وأكفأها وأكرثها سرعة ودقة.
تعيني املوظفني ونقلهم وتقرير ترقياتهم وانتدابهم وتعيني مراكز عملهم ومنحهم اإلجازات
وفرض العقوبات التأديبية وفقا إلحكام نظام املوظفني بالبنك.
تزوي��د جملس إدارة البنك بش��كل دوري بتقري��ر عن أوضاع البنك والتأكد م��ن أن جميع أعماله
تس�ير طبقا للسياس��ة التي يضعها جملس اإلدارة والتوصية له بأي مقرتحات يراها ضرورية
لتطوير عمل البنك.
توقيع املعامالت املالية الصادرة عن البنك وفق أحكام النظام املايل واألنظمة االخرى.

ي		.
ك		.
ل		.
م		.

تزوي��د البنك املرك��زي باملعلومات والبيانات الت��ي يطلبها طبقا ألحكام ه��ذا القانون واألنظمة
واألوامر الصادرة مبقتضاه.
تق��دمي االقرتاح��ات ح��ول السياس��ات املالي��ة واملصرفية للبن��ك إىل جملس اإلدارة بواس��طة
رئيس جملس اإلدارة.
مباش��رة الصالحي��ات املالي��ة واإلداري��ة األخرى اخملول��ة إليه مبوج��ب القرارات الت��ي يصدرها
اجمللس.
يح��ق للمدي��ر العام تفويض أيا م��ن صالحياته لنائب املدي��ر العام و/أو أليا من مس��اعديه وفقا
لألنظمة والسياس��ات املعمول بها يف البنك على أن يبقى مس��ؤو ًال أمام جملس اإلدارة عن
ممارسته ملهامه سواء قام بها بنفسه أو فوض بها أيا من أعضاء اإلدارة التنفيذية.

الفصل اخلامس  :بيئة الضبط والرقابة الداخلية
 .1أنظمة الضبط والرقابة
الداخلية

 .2التدقيق الداخلي

يتم مراجعة هيكل أنظمة الضبط والرقابة الداخلية من قبل املدقق الداخلي واملدقق اخلارجي مرة
واحدة على األقل س��نويا ،كما ويقوم اجمللس بتضمني التقرير الس��نوي للبنك تقريرا عن مدى كفاية
أنظمة الضبط والرقابة الداخلية على اإلبالغ املايل.
		2.1

		
2.2
		
3.2

4.2
		
5.2
أ		 .
ب		.

 .3التدقيق اخلارجي

 .4دائرة إدارة اخملاطر
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يوف��ر البن��ك إلدارة التدقي��ق الداخل��ي العدد ال��كايف من الكوادر البش��رية املؤهل��ة وبحيث يتم
تدريبها بش��كل مناس��ب .ويك��ون إلدارة التدقيق حق احلص��ول على أي معلوم��ة واالتصال بأي
موظ��ف داخ��ل البنك ،كما تعطى كافة الصالحيات التي متكنها م��ن أداء املهام املوكلة إليها
وعلى النحو املطلوب.وعلى البنك توثيق مهام ،وصالحيات ،ومسؤوليات إدارة التدقيق ضمن
ميثاق التدقيق ( )Internal Audit Charterاملعتمد من جلنة التدقيق وتعميمه داخل البنك.
تقوم إدارة التدقيق الداخلي برفع تقاريرها إىل رئيس جلنة التدقيق.
ال يكل��ف موظف��و التدقي��ق الداخل��ي بأي مس��ؤوليات تنفيذي��ة ،وتك��ون إدارة التدقي��ق الداخلي
مسؤولة عن اقرتاح هيكل ونطاق التدقيق الداخلي كما تكون مسؤولة عن إعالم جلنة التدقيق
عن أي احتمالية لوجود تعارض يف املصالح.
متارس إدارة التدقيق الداخلي مهامها وتعد تقاريرها كاملة دون أي تدخل خارجي ،ويحق لها
مناقشة تقاريرها مع الدوائر التي يتم تدقيقها.
تتضم��ن املس��ؤولية األساس��ية إلدارة التدقي��ق الداخلي والت��ي تقوم على أس��اس اخملاطر
مراجعة وبحد أدنى ما يلي:
عمليات اإلبالغ املايل يف البنك ( للتأكد من أن املعلومات الرئيسية حول األمور املالية واإلدارية
والعمليات تتوفر فيها الدقة واالعتمادية والتوقيت املناسب ).
االمتث��ال لسياس��ات البنك الداخلي��ة واملعايري واإلج��راءات الدولية و القوان�ين والتعليمات ذات
العالقة.

 		 .1يحرص البنك على الدوران املنتظم للتدقيق اخلارجي بني مكاتب التدقيق أو على األقل الدوران
املنتظم للشريك الرئيسي املسئول عن التدقيق اخلارجي للبنك.
 		.2يقوم املدقق اخلارجي بتزويد جلنة التدقيق بنسخة من تقريره .ويجتمع املدقق اخلارجي مع
جلنة التدقيق بدون حضور اإلدارة التنفيذية مرة واحدة على األقل سنويا.
4.1

ل��دى البن��ك دائ��رة مس��تقلة إلدارة اخملاط��ر ترف��ع تقاريره��ا دوري��ا إىل جلن��ة إدارة اخملاط��ر
واالمتثال،أما بالنسبة للعمليات اليومية فيكون ارتباطها مع املدير العام.
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 4.2تتضمن مسؤوليات دائرة إدارة اخملاطر يف البنك ما يلي :
أ 		 .حتلي��ل جميع اخملاطر مب��ا فيها خماط��ر االئتمان،خماطر الس��وق،خماطر الس��يولة،خماطر
العمليات.
ب 		.تطوير منهجيات القياس والضبط لكل نوع من أنواع اخملاطر.
ج 		.التوصي��ة للجنة إدارة اخملاطر بس��قوف للمخاطر،واملوافقات،ورفع التقارير وتس��جيل حاالت
االستثناءات عن سياسة إدارة اخملاطر.
د 		.تزوي��د اجملل��س واإلدارة التنفيذي��ة العليا مبعلومات عن قياس اخملاط��ر ومنظومة اخملاطر
( )Risk Profileيف البنك(.يق��وم اجملل��س مبراجع��ة إحصائي��ات اخملاط��ر يف البن��ك النوعي��ة
والكمية وبشكل منتظم يف كل اجتماع للمجلس ).
هـ 		.توفري معلومات حول اخملاطر لدى البنك الستخدامها ألغراض اإلفصاح والنشر للجمهور
و 		.تق��وم جلان البنك مثل جلان االئتمان وجلنة إدارة املوج��ودات واملطلوبات /اخلزينة واخملاطر
مبساعدة دائرة إدارة اخملاطر يف القيام مبهامها وفق الصالحيات احملددة لهذه اللجان.
ز 		.يتضمن التقرير الس��نوي للبنك معلومات عن دائ��رة إدارة اخملاطر بخصوص هيكلها وطبيعة
عملياتها والتطورات التي طرأت فيها.
 .5دائرة مراقبة االمتثال

		1.5
		
2.5

3.5
		
4.5
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ل��دى البن��ك دائرة مس��تقلة مت رفده��ا بكوادر مدرب��ة وتعمل حس��ب تعليمات البن��ك املركزي
الصادرة بهذا اخلصوص.
تق��وم دائ��رة مراقب��ة االمتثال بإع��داد منهجي��ة فعالة لضم��ان امتث��ال البنك بجمي��ع القوانني
والتش��ريعات الناف��ذة وأي إرش��ادات وأدل��ة ذات عالق��ة ،ويق��وم البنك بتوثيق مه��ام صالحيات
ومسؤوليات دائرة مراقبة االمتثال ويتم تعميمها داخل البنك.
يعتم��د اجملل��س ويراق��ب سياس��ة مراقبة االمتث��ال ويك��ون إعداده��ا وتطويره��ا والتأكد من
تطبيقها يف البنك من صالحيات دائرة مراقبة االمتثال.
ترف��ع دائرة مراقب��ة االمتثال تقاريرها حول نتائ��ج أعمالها ومراقبتها لالمتث��ال إىل اجمللس أو
اللجنة االمتثال املنبثقة عنه مع إرس��ال نس��خة إىل اإلدارة التنفيذية ،ومبا يتماشى وتعليمات
البنك املركزي الصادرة بهذا اخلصوص.

الفصل السادس  :العالقة مع املساهمني
		 .1
		.2
		.3
		.4
		.5
		.6

يق��وم البن��ك باتخ��اذ خطوات لتش��جيع املس��اهمني خاص��ة صغاره��م على حض��ور االجتماع
السنوي للهيئة العامة وللتصويت أما بشكل شخصي أو توكيل شخص يف حالة غيابهم.
يقوم رؤس��اء جلان التدقيق والرتشيح واملكافآت وأي جلان أخرى منبثقة عن اجمللس بحضور
االجتماع السنوي للهيئة العامة.
يقوم ممثلون عن املدققني اخلارجيني بحضور االجتماع السنوي للهيئة العامة بهدف اإلجابة
عن أي أسئلة قد تطرح حول التدقيق وتقرير املدقق.
يراعى التصويت على حده على كل قضية تثار خالل االجتماع السنوي للهيئة العامة.
وفق��ا مل��ا ورد يف قانون الش��ركات ينتخب أعض��اء اجمللس أو يع��اد انتخابهم خ�لال االجتماع
السنوي للهيئة العامة كما يجري انتخاب املدقق اخلارجي خالل نفس االجتماع.
بع��د انته��اء االجتم��اع الس��نوي للهيئ��ة العام��ة يت��م إع��داد تقري��ر الط�لاع املس��اهمني حول
املالحظات التي متت خالله والنتائج مبا يف ذلك نتائج التصويت واألسئلة التي قام املساهمني
بطرحها وردود اإلدارة التنفيذية عليها.

الفصل السابع  :الشفافية واإلفصاح
		 .1

		.2

		.3
		.4
أ		 .
ب		.
ج		.
د		.
هـ		.
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يق��وم البن��ك باإلفصاح وفقا للمعايري الدولي��ة للتقارير املالية ( )IFRSوتعليم��ات البنك املركزي
األردين الس��ارية والص��ادرة مبقتض��ى قان��ون البن��وك الناف��ذ والتش��ريعات ذات العالقة.عالوة
عل��ى ذل��ك ،فإن البنك على دراية بالتغي�يرات التي تطرأ على املمارس��ات الدولية لإلبالغ املايل
ونطاق الش��فافية املطلوب من املؤسس��ات املالية.كما يلتزم البنك بالتطبيق الكامل لكافة
التعدي�لات التي تطرأ على املعايري الدولية للتقارير املالية ( )IFRSوتقوم اإلدارة التنفيذية برفع
تقاري��ر حول التطورات إىل اجمللس باإلضافة إىل تقدمي التوصيات حول س��بل تعزيز ممارس��ات
البنك يف جمال اإلفصاح وبشكل يزيد عن متطلبات البنك املركزي األردين بهذا اخلصوص.
يلت��زم البن��ك بتوف�ير معلوم��ات ذات دالل��ة ومعن��ى ح��ول نش��اطاته ل��كل م��ن البن��ك املركزي
واملساهمني ،واملودعني،والبنوك األخرى،واجلمهور بشكل عام.مع الرتكيز على القضايا التي
تثري قلق املس��اهمني .وعلى أن يفصح البنك عن جميع هذه املعلومات بش��كل دوري ومتاح
للجميع.
يوض��ح البن��ك يف تقري��ره الس��نوي عن مس��ؤوليته جت��اه دق��ة وكفاي��ة البيانات املالي��ة للبنك
واملعلومات الواردة يف تقريره السنوي.
يلتزم البنك باحملافظة على خطوط اتصال مع السلطات الرقابية ،واملساهمني واملودعني
والبنوك األخرى ،واجلمهور بشكل عام وتكون هذه اخلطوط من خالل ما يلي :
وظيف��ة ش��ؤون املس��اهمني ويش��غلها كادر مؤه��ل ق��ادر عل��ى توف�ير معلوم��ات ش��املة
وموضوعية وحمدثة عن البنك ووضعه املايل وأدائه وأنشطته.
التقرير السنوي والذي يتم إصداره بعد نهاية السنة املالية.
تقاري��ر ربعيه حتتوي على معلومات مالية ربع س��نوية باإلضاف��ة إىل تقرير اجمللس حول تداول
أسهم البنك ووضعه املايل خالل السنة.
االجتماعات الدورية بني اإلدارة التنفيذية يف البنك واملستثمرين واملساهمني.
تق��دمي ملخص دوري للمس��اهمني .واحملللني يف الس��وق امل��ايل والصحفيني املتخصصني
يف القط��اع املايل من قبل اإلدارة التنفيذية العليا ،وبش��كل خ��اص املدير العام واملدير املايل
(.)CFO
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و 		.توف�ير املعلوم��ات ال��واردة يف التقرير الس��نوي للبن��ك أو تقاري��ره الربعي��ة ،أو يف احملاضرات
الت��ي تقدمه��ا اإلدارة التنفيذية ،وذلك من خ�لال وظيفة عالقات املس��تثمرين وعلى املوقع
االلكرتوين للبنك بشكل حمدث وباللغتني العربية واالجنليزية.
ز 		.يتضم��ن التقري��ر الس��نوي للبنـ��ك وتقاري��ره الربعي��ة إفص��اح م��ن اإلدارة التنفيذي��ة للبن��ك
		 ( )"MD&A" Management Discussion and Analysisبحي��ث يس��مح للمس��تثمرين بفه��م
نتائج العمليات احلالية واملستقبلية والوضع املايل للبنك مبا يف ذلك األثر احملتمل لالجتاهات
املعروف��ة واحلوادث وحاالت عدم التأك��د .ويتعهد البنك بااللتزام بأن جمي��ع اإليضاحات الواردة
يف ه��ذا اإلفص��اح معتم��دة وكاملة وعادل��ة ومتوازنة ومفهومة وتس��تند إىل البيان��ات املالية
املنشورة للبنك.
ح 		.يتضمن التقرير السنوي وكجزء من االلتزام بالشفافية واإلفصاح الكامل وعلى وجه اخلصوص
ما يلي :
		 .1
		.2
		.3
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		.14
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وص��ف ألنش��طة البن��ك الرئيس��ية وأماكنه��ا اجلغرافي��ة وحج��م االس��تثمار الرأس��مايل وعدد
املوظفني يف كل منها.
وصف للشركات التابعة وطبيعة عملها وجماالت نشاطها.
معلوم��ات ع��ن أعض��اء جمل��س اإلدارة وأس��ماء ورت��ب أش��خاص اإلدارة العلي��ا :مؤهالته��م
وخرباته��م واملكاف��آت  /الرواتب التي حصلوا عليه��ا من البنك ،الق��روض املمنوحة من البنك
وأي عمليات أخرى بني البنك والعضو أو شركاته أو األطراف ذوي الصلة به.
بيان بأسماء كبار مالكي األسهم املصدرة من قبل البنك وعدد األسهم اململوكة لكل منهم
إذا كانت هذه امللكية تشكل ما نسبته  %5فأكرث.
الوض��ع التنافس��ي للبنك ضمن قطاع نش��اطها وأس��واقها الرئيس��ية وحصته من الس��وق
احمللي ،وكذلك حصته من األسواق اخلارجية إن أمكن.
درجة االعتماد على موردين حمددين وأو عمالء رئيسيني (حملي َا وخارجياَ) يف حال كون يشكل
( )%10فأكرث من إجمايل املشرتيات و/او املبيعات أو اإليرادات على التوايل.
وص��ف الي حماي��ة حكومي��ة او امتي��ازات يتمتع به��ا البنك او أي م��ن منتجاته مبوج��ب القوانني
واألنظمة ووصف الي براءات اخرتاع او حقوق امتياز مت احلصول عليها من قبل البنك.
وص��ف ألي ق��رارات صادرة عن احلكومة أو املنظمات الدولية او غريها لها اثر مادي على البنك
او منتجاتها او قدرتها التنافسية واإلفصاح عن تطبيق البنك ملعايري اجلودة الدولية.
ملخ��ص للهيكل التنظيمي للبنك وع��دد موظفيه وفئات مؤهالتهم وبرامج التأهيل والتدريب
ملوظفي البنك .
وصف للمخاطر التي يتعرض البنك لها.
االجن��ازات الت��ي حققها البنك مدعمة باألرق��ام ،ووصف لإلحداث الهامة الت��ي مرت على البنك
خالل السنة املالية.
األثر املايل لعمليات ذات طبيعة غري متكررة حدثت خالل السنة املالية وال تدخل ضمن النشاط
الرئيسي للبنك.
السلس��لة الزمنية لألرباح او اخلس��ائر واألرباح املوزعة وصايف حقوق املس��اهمني وأسعار
االوراق املالية املصدرة من قبل البنك ،وذلك ملدة ال تقل عن خمس سنوات او منذ تأسيس
البنك ايهما اقل ومتثيلها بياني َا ما أمكن.
حتليل للمركز املايل للبنك ونتائج أعمالها خالل السنة املالية.
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التط��ورات املس��تقبلية الهام��ة مب��ا يف ذل��ك أي توس��عات او مش��روعات جدي��دة واخلط��ة
املستقبلية للبنك لسنة قادمة على األقل وتوقعات جملس اإلدارة لنتائج أعمال البنك.
مق��دار أتع��اب التدقيق للبن��ك والش��ركات التابعة  ,ومق��دار أي أتعاب عن خدمات اخ��رى تلقاها
املدقق و /أو مستحقة له.
بي��ان بعدد األوراق املالية املصدرة من قب��ل البنك واململوكة من قبل أي من أعضاء جملس
اإلدارة وأش��خاص اإلدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية وأقاربهم ،والشركات املسيطر عليها
من قبل أي منهم  ,كل ذلك مقارنة مع السنة السابقة.
بيان بالتربعات واملنح التي دفعها البنك خالل السنة املالية.
بيان بالعقود واملش��اريع واالرتباطات التي عقدها البنك مع الش��ركات التابعة او الش��قيقة أو
احلليف��ة او رئي��س جملس االدارة او أعضاء اجمللس او املدي��ر العام او أي موظف يف البنك أو
أقاربهم.
مساهمة البنك يف حماية البيئة وخدمة اجملتمع احمللي.
دليل احلاكمية املؤسسية لدى البنك والتفاصيل السنوية اللتزامه ببنودها.
ملخ��ص ملهام ومس��ؤوليات جل��ان اجملل��س ،وأي صالحيات ق��ام اجملل��س بتفويضها لتلك
اللجان.
عدد مرات اجتماع اجمللس وجلان اجمللس.
شهادة اجمللس بكفاية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية.

بنك املال األردين
القوائم املالية املوحدة كما يف  31كانـون األول 2012
مع تقرير مدققي احلسابات

طموح

تقرير مدققي احلسابات املستقلني

إىل مساهمي بنك املال االردين
عمان – اململكة األردنية الهاشمية

تقرير حول القوائم
املالية

لق��د دققن��ا القوائم املالية املوحدة املرفقة لبنك املال االردين (ش��ركة مس��اهمة عامة حمدودة)
(البن��ك) والت��ي تتكون من قائم��ة املركز املايل املوحدة كم��ا يف  31كان��ون األول  2012وقائمة الدخل
املوح��دة وقائمة الدخل الش��امل املوح��دة وقائمة التغ�يرات يف حقوق امللكي��ة املوحدة وقائمة
التدفقات النقدية املوحدة للس��نة املنتهية يف ذلك التاريخ وملخص ألهم السياس��ات احملاسبية
واملعلومات اإليضاحية األخرى.

مسؤولية اإلدارة عن
القوائم املالية املوحدة

إن جمل��س اإلدارة مس��ؤول عن إع��داد هذه القوائم املالي��ة املوحدة وعرضها بص��ورة عادلة وفقا
ملعاي�ير التقاري��ر املالي��ة الدولية ،باالضاف��ة اىل حتديد نظام الرقاب��ة الداخلي الض��روري إلعداد قوائم
مالية موحدة خالية من األخطاء اجلوهرية سواء الناجتة عن احتيال أو عن خطأ.

مسؤولية مدققي
احلسابات

إن مس��ؤوليتنا ه��ي إب��داء ال��رأي حول ه��ذه القوائم املالي��ة املوحدة اس��تنادا إىل تدقيقن��ا .لقد قمنا
بتدقيقنا وفقا للمعايري الدولية للتدقيق ،وتتطلب منا هذه املعايري االلتزام بقواعد الس��لوك املهني
وتخطي��ط وتنفيذ أعمال التدقيق للحصول على تأكي��د معقول بأن القوائم املالية املوحدة خالية من
األخطاء اجلوهرية.
يتضم��ن التدقيق القيام باج��راءات للحصول على ادلة مؤيدة للمبال��غ واإليضاحات الواردة يف القوائم
املالي��ة املوح��دة .إن إختي��ار تلك اإلجراءات يس��تند اىل اجتهاد مدقق احلس��ابات مب��ا يف ذلك تقييم
خماط��ر األخط��اء اجلوهري��ة يف القوائ��م املالية املوحدة س��واء الناجتة ع��ن اإلحتي��ال أو اخلطأ .عند
تقيي��م مدقق احلس��ابات للمخاط��ر يأخذ يف اإلعتب��ار نظام الرقاب��ة الداخلي للبن��ك ذي الصلة باعداد
وعرض القوائم املالية املوحدة بصورة عادلة وذلك لتصميم إجراءات تدقيق مالئمة للظروف وليس
بهدف ابداء رأي حول مدى فعالية نظام الرقابة الداخلي للبنك .يتضمن التدقيق كذلك تقييم مالءمة
السياسات احملاسبية املطبقة ومعقولية التقديرات احملاسبية التي قامت بها اإلدارة ،اضافة اىل
تقييم العرض العام للقوائم املالية املوحدة.
يف اعتقادنا أن ادلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة وتوفر اساسا إلبداء الرأي.

الرأي

يف رأينا ،إن القوائم املالية املوحدة تُظهر بعدالة ،من كافة النواحي اجلوهرية ،املركز املايل املوحد
للبنك كما يف  31كانون األول  2012وأداءه املايل املوحد وتدفقاته النقدية املوحدة للس��نة املنتهية
يف ذلك التاريخ وفقًا ملعايري التقارير املالية الدولية.

تقرير حول املتطلبات
القانونية

يحتفظ البنك بقيود وسجالت حماسبية منظمة بصورة اصولية ،وان القوائم املالية املوحدة الواردة
يف تقرير جملس اإلدارة متفقة معها ونوصي املصادقة عليها.

عمان – اململكة األردنية الهاشمية
 30كانون الثاين 2013
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إرنسـت ويونــغ /األردن
حممد إبراهيم الكركـي
ترخيص رقم 882

بنك املال األردين
قائمة املركز املايل املوحدة كما يف  31كانون األول 2012
اإليضاحات
املوجودات
نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية
أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
موجودات مالية بالقيمةالعادلة من خالل قائمة الدخل
موجودات مالية بالقيمةالعادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
تسهيالت ائتمانية مباشرة  -بالصايف
موجودات مالية أخرى بالكلفة املطفأة
موجودات مالية مرهونة
ممتلكات و معدات
موجودات غري ملموسة  -بالصايف
موجودات ضريبية مؤجلة
موجودات أخرى
			 جمموع املوجودات
املطلوبات وحقوق امللكية
املطلوبات -
ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
ودائع عمالء
تأمينات نقدية
أموال مقرتضة
خمصصات متنوعة
خمصص ضريبة الدخل
مطلوبات ضريبية مؤجلة
قروض ثانوية (قابلة للتحويل إىل أسهم)
مطلوبات أخرى
			 جمموع املطلوبات
حقوق امللكية -
حقوق مساهمي البنك
رأس املال املكتتب به واملدفوع
عالوة اصدار
احتياطي قانوين
احتياطي اختياري
احتياطي خماطر مصرفية عامة
فروقات ترجمة عمالت أجنبية
احتياطي القيمة العادلة
حصة حقوق املساهمني من القروض القابلة للتحويل إىل أسهم
أرباح مدورة
اسهم مقرتح توزيعها
			 جمموع حقوق مساهمي البنك
حقوق غري املسيطرين
جمموع حقوق امللكية
جمموع املطلوبات و حقوق امللكية

4
5
6
7
8
9
10
11
12
21
14

15
16
17
18
20
21
21
19
22

23
25
25
26
27
19
28
24

2012
دينار
206,371,473
79,539,580
15,222,362
4,253,315
623,310,413
370,527,675
165,749,437
25,121,187
7,502,617
6,914,673
102,404,252
1,606,916,984

82,538,802
960,983,217
70,201,018
193,978,649
5,000,000
5,661,855
287,958
12,952,001
32,505,528
1,364,109,028

150,000,000
709,472
18,151,039
4,418
5,631,076
3,016,076
()1,525,945
1,022,784
31,454,346
15,000,000
223,463,266
19,344,690
242,807,956
1,606,916,984
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2011
دينار
124,204,044
162,723,157
41,251,383
5,093,302
655,859,938
312,257,950
3,500,338
26,033,364
7,857,029
6,785,060
50,277,505
1,395,843,070

123,838,153
887,907,010
57,750,096
56,546,765
10,518,648
2,927,182
115,349
12,952,001
22,029,121
1,174,584,325

150,000,000
709,472
16,106,301
5,673,094
3,306,626
()1,495,794
1,022,784
28,733,811
204,056,294
17,202,451
221,258,745
1,395,843,070

القوائم املالية املوحدة
بنك املال األردين
قائمة الدخل املوحدة للسنة املنتهية يف  31كانون األول 2012
اإليضاحات

2012
دينار

الفوائد الدائنة
الفوائد املدينة
صايف إيرادات الفوائد

29
30

81,552,353
39,630,115
41,922,238

70,567,874
35,441,943
35,125,931

صايف إيرادات العموالت
صايف إيرادات الفوائد والعموالت

31

32,207,047
74,129,285

14,678,281
49,804,212

أرباح عمالت أجنبية
أرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
توزيعات أرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
(خسائر) أرباح موجودات مالية أخرى بالكلفة املطفأة
تدين موجودات مالية أخرى بالكلفة املطفأة
إيرادات أخرى
			 إجمايل الدخل

32
33

1,463,881
2,327,852
127,998
()51,098
2,978,037
80,975,955

1,518,532
651
127,423
62,580
()500,000
2,505,392
53,518,790

35
 11و12
36
14
8
20

13,055,900
3,429,565
9,866,587
2,510,468
27,920,383
()5,518,648
51,264,255

11,677,111
2,848,452
7,882,056
2,821,701
15,772,224
10,518,648
51,520,192

29,711,700

1,998,598

7,675,516
22,036,184

570,267
1,428,331

19,792,458
2,243,726
22,036,184

1,049,840
378,491
1,428,331

فلس/دينـار

فلس/دينـار

0/132

0 /007

نفقات املوظفني
استهالكات وإطفاءات
مصاريف أخرى
تدين يف قيمة موجودات مستملكة وفاء للديون
خمصص تدين التسهيالت االئتمانية املباشرة
(رد) خمصصات متنوعة أخرى
			 إجمايل املصروفات

34

			 الربح قبل الضريبة
21

ضريبة الدخل
الربح للسنة
و يعود اىل:
مساهمي البنك
حقوق غري املسيطرين

حص��ة الس��هم األساس��ية و اخملفض��ة للس��هم م��ن رب��ح الس��نة العائدة
ملساهمي البنك

37
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2011
دينار

بنك املال األردين
قائمة الدخل الشامل املوحدة للسنة املنتهية يف  31كانون األول 2012
2012
دينار
ربح السنة

22,036,184

1,428,331

فروقات ترجمة

()389,619

6,063

التغري يف القيمة العادلة للموجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

()97,354

()848,391

جمموع بنود الدخل الشامل األخرى للسنة بعد الضريبة

()486,973

()842,328

جمموع الدخل الشامل للسنة

21,549,211

586,003

مساهمي البنك		
حقوق غري املسيطرين

19,406,972
2,142,239
21,549,211

214,480
371,523
586,003
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2011
دينار

القوائم املالية املوحدة

-

150,000,000

150,000,000

150,000,000

-

-

-

-

150,000,000

احملول اىل اإلحتياطيات

150,000,000
709,472

-

-

-

-

709,472

709,472

709,472

-

-

-

-

709,472

دينـــار

قانوين

16,106,301

-

145,984

-

-

15,960,317

15,960,317

18,151,039

-

2,044,738

-

-

16,106,301

دينـــار

-

-

-

-

-

-

-

4,418

-

4,418

-

-

-

دينـــار

()1,495,794

-

-

-

-

-

-

-

5,694

-

3,306,626 5,673,094

-

()33,736

-

-

-

34,526

()4,217,320
-

4,217,320

-

-

()42,018

()869,886

()631,602
()631,602

-

()1,525,945

-

-

-

-

-

3,272,100 5,706,830

3,272,100 5,706,830

3,016,076 5,631,076

-

-

()290,550

()94,936

-

-

-

64,785

-

3,306,626 5,673,094

()1,495,794

-

دينـــار

دينـــار

دينـــار

دينـــار

28,733,811

-

()112,248

()5,694

1,049,840

1,022,784

-

-

-

-

2,955,070
27,801,913

-

8,458,642

-

-

8,458,642

-

-

-

221,258,745 17,202,451 204,056,294

-

-

214,480

371,523

586,003

-

-

-

-

1,022,784

(- )1,893,852
8,372,286 203,841,814

()1,893,852
212,214,100

-

24,846,843

1,022,784

8,372,286 205,735,666

214,107,952

-

31,454,346

-

-

-

1,022,784

-

19,406,972

2,142,239

21,549,211

242,807,956 19,344,690 223,463,266 15,000,000

-

-

-

-

-

-

221,258,745 17,202,451 204,056,294

()15,000,000

-

-

-

1,022,784

-

دينـــار

دينـــار

دينـــار

دينـــار

حقوق
امللكية

- 15,000,000

()2,007,138

19,792,458

()64,785

28,733,811

دينـــار

دينـــار

حصة حقوق
املساهمني من
القروض القابلة
أربــاح مــدورة* للتحويل إىل أسهم

أسهـــم
مقتـــرح
توزيعهـــا

إجمالــي
حقـــوق
مساهمي حقوق غري
املسيطرين
البنك

إن اإليضاحات املرفقة من رقم  1إىل رقم  48تشكل جزءًا من هذه القوائم املالية وتقرأ معها

* تتضمن األرباح املدورة مبلغ  6,914,673دينار متثل صايف املوجودات الضريبية املؤجلة كما يف  31كانون األول  2012مقابل  6,785,060دينار موجودات ضريبية مؤجلة كما يف  31كانون األول  2011وبناء على تعليمات البنك
املركزي االردين يحظر التصرف بها.
** يحظر التصرف بإحتياطي خماطر مصرفية عامة إال مبوافقة البنك املركزي األردين.
*** يشمل رصيد األرباح املدورة كما يف  31كانون األول  2012مبلغ  1,871,456دينار ميثل أثر التطبيق املبكر للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( ،)9ومبوجب تعليمات هيئة األوراق املالية يحظر التصرف به حلني حتققه.
*** يحظر التصرف مببلغ يوازي الرصيد السالب إلحتياطي تقييم موجودات مالية من األرباح املدورة.

الرصيد يف نهاية السنة

رفع راس مال شركة تابعة

-

-

العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر -

خسائربيعموجوداتماليةبالقيمة

جمموع الدخل الشامل

األثر الناجت من تطبيق معيار التقارير
املالية الدويل رقم 9
الرصيد املعدل يف بداية السنة

الرصيد يف بداية السنة

 31كانون األول 2011

الرصيد يف نهاية السنة

أسهم مقرتح توزيعها

احملول إىل االحتياطيات

الرصيد يف بداية السنة
خسائربيعموجوداتماليةبالقيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
جمموع الدخل الشامل

 31كانون األول 2012

رأس املال
املكتتب به
واملدفوع
دينـــار

عالوة
اصدار

احتيـاطيــــات
التغري يف
فروقـاتترجمة احتياطي القيمة القيمة
خماطر
العادلة
العادلة
مصرفية عامة عمالتأجنبيـة
اختياري

بنك املال األردين
قائمة التغريات يف حقوق امللكية املوحدة للسنة املنتهية يف  31كانون األول 2012
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بنك املال األردين
قائمة التدفقات النقدية املوحدة للسنة املنتهية يف  31كانون األول 2012
اإليضاحات
األنشطة التشغيلية:
الربح قبل الضرائب
تعديالت لبنود غري نقدية
استهالكات واطفاءات
خمصص تدين التسهيالت اإلئتمانية املباشرة
(أرباح) خسائر تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
خسائر تدين يف قيمة األصول املستملكة وفاء للديون
خسائر تدين موجودات مالية أخرى بالكلفة املطفأة
خمصصات متنوعة
صايف فوائد مستحقة
تأثري تغريات أسعار الصرف على النقد وما يف حكمه
الربح قبل التغريات يف املوجودات و املطلوبات
التغري يف املوجودات واملطلوبات -
النقص (الزيادة) النقص يف األرصدة مقيدة السحب
النقص (الزيادة) يف موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
النقص (الزيادة) يف التسهيالت االئتمانية املباشرة
الزيادة يف املوجودات األخرى
الزيادة يف ودائع البنوك واملؤسسات املصرفية التي تزيد استحقاقها عن ثالثة أشهر
الزيادة يف ايداعات العمالء
الزيادة يف التأمينات النقدية
الزيادة (النقص) يف مطلوبات أخرى
صايف التغري يف املوجودات واملطلوبات
صايف التدفق النقدي من عمليات التشغيل قبل الضرائب
الضرائب املدفوعة
صايف التدفق النقدي من عمليات التشغيل
التدفق النقدي من عمليات اإلستثمار
شراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
شراء موجودات مالية بالكلفة املطفأة
بيع موجودات مالية بالكلفة املطفأة
التغري يف املوجودات املالية املرهونة
(شراء) ممتلكات ومعدات
بيع ممتلكات ومعدات
(شراء) موجودات غري ملموسة
صايف التدفق النقدي املستخدم يف عمليات االستثمار
التدفق النقدي من عمليات التمويل
حقوق غري املسيطرين بالصايف
املتحصل من املبالغ املقرتضة
تسديد األموال املقرتضة
صايف التدفق االنقدي من عمليات التمويل
صايف الزيادة يف النقد ومايف حكمه
فروقات ترجمة النقد لدى املصرف األهلي العراقي
تأثري أسعار الصرف على النقد ومايف حكمه
النقد ومايف حكمه يف بداية السنة
السنة
النقد ومايف حكمه يف نهاية
38

2012
دينار
29,711,700

1,998,598

3,429,565
27,920,383
()270,771
2,510,468
()5,518,648
()11,010,123
()1,463,881
45,308,693

2,848,452
15,772,224
415,732
2,821,701
500,000
10,518,648
2,976,188
()1,636,320
36,215,223

71,090
26,299,792
4,497,480
()47,255,863
20,815,000
72,917,252
12,446,614
14,081,427
103,872,792
149,181,485
()4,899,936
144,281,549

()877,647
()41,667,113
()1,699,941
()31,948,804
11,090,000
133,423,118
5,702,194
()61,366
73,960,441
110,175,664
()1,179,273
108,996,391

()1,250,104
2,056,740
()341,869,971
283,561,110
()162,249,099
()2,076,636
594,111
()698,033
()221,931,882

()73,304,878
()1,643,453
27,775
()1,179,690
()76,100,246

170,041,091
()32,609,207
137,431,884
59,781,551
()76,139
1,463,881
173,281,423
234,450,716

8,458,642
11,926,439
()5,523,468
14,861,613
49,380,369
()13,709
1,636,320
123,901,054
173,281,423

إن اإليضاحات املرفقة من رقم  1إىل رقم  48تشكل جزءًا من هذه القوائم املالية وتقرأ معها

75

2011
دينار

القوائم املالية املوحدة
بنك املال األردين
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة  31كانون األول 2012
1

معلومات عامة
إن البنك شركة مساهمة عامة أردنية ،تأسس بتاريخ  30آب  1995مبوجب قانون الشركات رقم  1لسنة  1989ومركزه الرئيسي مدينة عمان.
يق��وم البن��ك بتقدمي جميع األعمال املصرفية املتعلقة بنش��اطه م��ن خالل مركزه وفروعه داخل اململكة وعددها ثالثة عش��ر والش��ركات
التابع��ة ل��ه وهي ش��ركة املال األردين لالس��تثمار والوس��اطة املالية ذ.م.م واملص��رف األهلي العراق��ي يف العراق وش��ركة صناديق كابيتال
انفست يف البحرين.
قام البنك بزيادة رأسماله خالل السنوات السابقة من  20,000,000دينار اىل  150,000,000دينار وذلك عن طريق رسملة االحتياطيات واألرباح املدورة
واالكتتاب اخلاص ودخول مؤسسة التمويل الدولية كشريك اسرتاتيجي.
أسهم بنك املال األردين مدرجة بالكامل يف بورصة عمان.
مت إقرارالقوائ��م املالي��ة م��ن قبل جمل��س إدارة البنك يف جلس��ته رق��م ) (2013/1بتاريخ  ،2013/1/30وه��ي خاضعة ملوافق��ة الهيئة العامة
للمساهمني.

2

السياسات احملاسبية
( )2-1أسس إعداد القوائم املالية املوحدة
مت اعد اد القوائم املالية املوحدة للبنك وشركاته التابعة وفقًا ملعايري التقارير املالية الدولية الصادرة عن جملس معايري احملاسبة الدولية
والتفس�يرات الص��ادرة عن جلنة تفس�يرات التقارير املالية الدولية املنبثقة عن جملس معايري احملاس��بة الدولي��ة ووفقًا للقوانني احمللية
النافذة وتعليمات البنك املركزي االردين.
مت إع��داد القوائ��م املالي��ة املوح��دة وفق��ًا ملب��دأ التكلفة التاريخي��ة ،باس��تثناء املوج��ودات املالي��ة بالقيمة العادل��ة من خالل قائم��ة الدخل
واملوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل واملشتقات املالية والتي تظهر بالقيمة العادلة بتاريخ القوائم املالية،
كما تظهر بالقيمة العادلة املوجودات واملطلوبات املالية التي مت التحوط خملاطر التغري يف قيمتها العادلة.
إن الدينار األردين هو عملة إظهار القوائم املالية والذي ميثل العملة الرئيسية للبنك.
( )2-2التغيريات يف السياسات احملاسبية
إن السياس��ات احملاس��بية املتبعة يف القوائم املالية املوحدة متماثلة مع السياس��ات احملاسبية التي مت اتباعها للسنة املنتهية يف 31
كانون االول  2011بإستثناء أثر تطبيق ما يلي:
معيار احملاسبة الدويل رقم ( )12ضريبة الدخل – الضرائب املؤجلة (إسرتداد املوجودات الضمنية)
معيار التقارير املالية الدويل رقم ( )7األدوات املالية  :اإليضاحات – متطلبات إضافية لإلفصاح عن إلغاء اإلعرتاف
فيما يلي أثر تطبيق هذه التعديالت:
معيار احملاسبة الدويل رقم ( )12ضريبة الدخل ( اسرتداد املوجودات الضمنية)
يوضح التعديل حتديد الضريبة املؤجلة لإلستثمارات العقارية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة .يقدم التعديل إفرتاضا بأن الضريبة املؤجلة
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لإلستثمارات العقارية التي يتم قياسها باستخدام منوذج القيمة العادلة حسب معيار احملاسبة الدويل رقم  ،40يجب حتديدها على أساس
أن القيمة الدفرتية سيتم إسرتدادها من خالل البيع .كما ويتطلب التعديل أن يتم قياس الضريبة املؤجلة للموجودات الغري قابلة لإلستهالك
والتي يتم قياسها باستخدام منوذج إعادة التقييم حسب معيار احملاسبة الدويل رقم ( )16على أساس البيع لهذه املوجودات .ينبغي تطبيق
ه��ذا املعي��ار للفرتات املالية التي تب��دأ يف أو بعد أول كانون الثاين  .2012مل ينتج عن تطبيق هذا املعي��ار أي أثر على املركز املايل أو اإلداء املايل
للبنك.
معيار التقارير املالية الدويل رقم ( )7األدوات املالية  :اإليضاحات – متطلبات إضافية لإلفصاح عن إلغاء اإلعرتاف
يتطل��ب ه��ذا التعدي��ل إفصاحات إضافية ح��ول املوجودات املالية التي مت حتويله��ا ولكن مل يتم إلغاء اإلعرتاف بها لتمكني مس��تخدم القوائم
املالية للبنك من فهم العالقة مع هذه املوجودات التي مل يتم إلغاء اإلعرتاف بها واإللتزامات املرتبطة بها .باإلضافة إىل ذلك ،يتطلب التعديل
إفصاحات حول استمرار تدخل املنشأة يف هذه املوجودات التي مت إلغاء اإلعرتاف بها لتمكني مستخدمي القوائم املالية من تقييم طبيعة
التدخ��ل وخماط��ره .ينبغ��ي تطبيق هذا املعيار للفرتات املالية التي تبدأ يف أو بعد أول متوز  .2011حيث أن البنك الميتلك مثل هذه املوجودات،
فإنه مل ينتج عن تطبيق هذا التعديل أي أثر على عرض القوائم املالية للبنك ،ومل يؤثر على املركز املايل أو األداء املايل للبنك.
( )3-2أسس توحيد القوائم املالية املوحدة
-

-

-

تتضمن القوائم املالية املوحدة القوائم املالية للبنك والش��ركات التابعة له واخلاضعة لس��يطرته وتتحقق الس��يطرة عندما يكون للبنك
الق��درة عل��ى التحك��م يف السياس��ات املالية والتش��غيلية للش��ركات التابعة وذلك للحص��ول على منافع من انش��طتها ،ويتم اس��تبعاد
املعامالت واألرصدة وااليرادات واملصروفات فيما بني البنك والشركات التابعة التالية:
شركة املال األردين لالستثمار والوساطة املالية ذ.م.م ،وتبلغ ملكية البنك ما نسبته  ٪100يف رأسمالها املدفوع البالغ  10,000,000دينار أردين
كما يف  31كانون األول  .2012تقوم الشركة بأعمال الوساطة املالية .قام البنك بتأسيسها بتاريخ  16أيار .2005
املص��رف األهل��ي العراقي/العراق وتبلغ ملكية البنك ما نس��بته  ٪72,36يف رأس��ماله املدفوع البالغ  100ملي��ار دينار عراقي أي ما يعادل
 58,438,581دينار أردين كما يف  31كانون األول  .2012يقوم املصرف بكافة األعمال املصرفية التجارية ،قام البنك بتملك املصرف بتاريخ
 1كانون الثاين .2005
ش��ركة صندوق البحرين االس��تثماري وتبلغ ملكية البنك ما نس��بته  ٪100من رأسمالها البالغ  1,000دينار بحريني أي مايعادل  1,888دينار أردين
كما يف  31كانون األول  ،2012وتهدف إىل متلك الصناديق االستثمارية املنوي تأسيسها يف مملكة البحرين ومل تباشر أعمالها حتى تاريخ
إعداد هذه القوائم املالية املوحدة.

يتم اعداد القوائم املالية للش��ركات التابعة لنفس الس��نة املالية للبنك وبإستخدام نفس السياسات احملاسبية املتبعة يف البنك ،اذا كانت
الشركة التابعة تتبع سياسات حماسبية تختلف عن تلك املتبعة يف البنك فيتم اجراء التعديالت الالزمة على القوائم املالية للشركات التابعة
لتتطابق مع السياسات احملاسبية املتبعة يف البنك.
يتم توحيد نتائج عمليات الشركات التابعة يف قائمة الدخل املوحدة من تاريخ متلكها وهو التاريخ الذي يجري فيه فعليًا انتقال سيطرة البنك
على الش��ركات التابعة ،ويتم توحيد نتائج عمليات الش��ركات التابعة التي مت التخلص منها يف قائمة الدخل املوحدة حتى تاريخ التخلص وهو
التاريخ الذي يفقد البنك فيه السيطرة على الشركات التابعة.
حقوق غري املسيطرين متثل ذلك اجلزء غري اململوك من قبل البنك من حقوق امللكية يف الشركات التابعة.
يف حال إعداد قوائم مالية منفصلة للبنك كمنشأة مستقلة يتم إظهار اإلستثمارات يف الشركة  /الشركات التابعة بالكلفة.
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معلومات القطاعات
ميثل هذا القطاع التوزيع اجلغرايف ألعمال البنك ،ميارس البنك نشاطاته بشكل رئيسي يف اململكة األردنية الهاشمية التي متثل األعمال
احمللية وكذلك ميارس البنك نشاطات دولية يف الشرق األوسط ،أوروبا ،آسيا ،أمريكا والشرق األدنى.
القطاع اجلغرايف يرتبط يف تقدمي منتجات أو خدمات يف بيئة اقتصادية حمددة خاضعة خملاطر وعوائد تختلف عن تلك املتعلقة بقطاعات
تعمل يف بيئات اقتصادية أخرى.
تسهيالت ائتمانية مباشرة
يتم تكوين خمصص تدين للتسهيالت االئتمانية املباشرة اذا تبني عدم إمكانية حتصيل املبالغ املستحقة للبنك وعندما يتوفر دليل موضوعي
على أن حدثًا ما قد أثر س��لبًا على التدفقات النقدية املس��تقبلية للتس��هيالت االئتمانية املباش��رة وعندما ميكن تقدير هذا التدين ،وتس��جل
قيمة اخملصص يف قائمة الدخل.
يتم تعليق الفوائد والعموالت على التسهيالت االئتمانية غري العاملة املمنوحة للعمالء وفقا لتعليمات البنك املركزي األردين أو وفقا لتعليمات
السلطات الرقابية يف الدول التي يتواجد للبنك فيها فروع او شركات تابعة أيهما أشد.
يت��م ش��طب التس��هيالت االئتماني��ة املع��د له��ا خمصص��ات يف حال ع��دم ج��دوى اإلج��راءات املتخ��ذة لتحصيله��ا بتنزيلها م��ن اخملصص
ويت��م حتوي��ل أي فائ��ض يف اخملص��ص اإلجم��ايل -إن وج��د -اىل قائم��ة الدخل ،ويض��اف احملصل م��ن الديون الس��ابق ش��طبها إىل اإليرادات.
موجودات مالية بالكلفة املطفأة
 ه��ي املوج��ودات املالي��ة التي تهدف إدارة البنك وفق��ًا لنموذج أعمالها االحتفاظ به��ا لتحصيل التدفقات النقدي��ة التعاقدية والتي تتمثلبالدفعات من أصل الدين والفائدة على رصيد الدين القائم
 يتـم اثبات هذه املوجودات عند الشراء بالكلفة مضافًا اليها مصاريف االقتناء ،وتطفأ العالوة  /اخلصم باستخدام طريقة الفائدة الفعالة،قيدًا على أو حلساب الفائدة ،وتنزل أية خمصصات ناجتة عن التدين يف قيمتها تؤدي إىل عدم امكانية اسرتداد األصل أو جزء منه ،و يتم قيد
اي تدين يف قيمتها يف قائمة الدخل
 ميث��ل مبل��غ الت��دين يف قيم��ة ه��ذه املوجودات الف��رق بني القيم��ة املثبتة يف الس��جالت والقيم��ة احلالي��ة للتدفقات النقدي��ة املتوقعةاخملصومة بسعر الفائدة الفعلي األصلي
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
 إن أدوات الدين التي التتفق مع منوذج األعمال اخلاص باملوجودات املالية بالكلفة املطفأة ،أو تلك التي إختار البنك عند شرائها تصنيفهابالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ،فيتم قياسها بالقيمة العادلة لها من خالل قائمة الدخل.
 يت��م تصني��ف االس��تثمارات يف أدوات امللكي��ة بالقيمة العادل��ة من خالل قائمة الدخ��ل ،إال اذا قام البنك بتصنيف اس��تثمار حمتفظ به لغرياملتاجرة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عند الشراء.
 يتم إثبات هذه املوجودات بالقيمة العادلة عند الشراء (تقيد مصاريف االقتناء على قائمة الدخل عند الشراء) ويعاد تقييمها الحقًا بالقيمةالعادلـ��ة ،ويظه��ر التغري يف القيمة العادلة يف قائم��ة الدخل مبا فيها التغري يف القيمة العادلة الناجت عن فروقات حتويل بنود املوجودات
غري النقدية بالعمالت األجنبية ،ويف حال بيع هذه املوجودات أو جزء منها يتم تسجيل األرباح أو اخلسائر الناجتة عن ذلك يف قائمة الدخل.
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 -يتم تسجيل االرباح املوزعة او الفوائد املتحققة يف قائمة الدخل.

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
 ميك��ن للبن��ك أن يخت��ار بش��كل نهائ��ي ،على أس��اس كل أداة مالية على ح��دة ،أن تصنف أدوات امللكي��ة بالقيمة العادلة م��ن خالل الدخلالشامل اآلخر ،وال يسمح هذا التصنيف إذا كان اإلستثمار بأداة امللكية بغرض املتاجرة.
 يتم اثبات هذه املوجودات عند الشراء بالقيمة العادلة مضافًا اليها مصاريف االقتناء ويعاد تقييمها الحقًا بالقيمة العادلـة ،ويظهر التغرييف القيمة العادلة يف قائمة الدخل الش��امل وضمن حقوق امللكية مبا فيه التغري يف القيمة العادلة الناجت عن تس��جيل فروقات حتويل
بن��ود املوج��ودات غ�ير النقدية بالعم�لات االجنبية ،ويف ح��ال بيع هذه املوج��ودات أو جزء منها يتم تس��جيل األرباح أو اخلس��ائر الناجتة عن
ذلك يف قائمة الدخل الش��امل وضمن حقوق امللكية ويتم حتويل رصيد احتياطي تقييم املوجودات املباعة مباش��رة اىل االرباح واخلسائر
املدورة وليس من خالل قائمة الدخل املوحد.
 ال تخضع هذه املوجودات الختبار خسائر التدين. يتم تسجيل االرباح املوزعة يف قائمة الدخل املوحد.القيمة العادلـة
إن أسعار اإلغالق(شراء موجودات/بيع مطلوبات) بتاريخ القوائم املالية يف أسواق نشطة متثل القيمة العادلة لألدوات واملشتقات املالية
التي لها أسعار سوقية.
يف حال عدم توفر أسعار معلنة أو عدم وجود تداول نشط لبعض األدوات واملشتقات املالية أوعدم نشاط السوق يتم تقدير قيمتها العادلة
بعدة طرق منها:
 مقارنتها بالقيمة السوقية احلالية ألداة مالية مشابهة لها إىل حد كبري. حتليل التدفقات النقدية املستقبلية وخصم التدفقات النقدية املتوقعة بنسبة مستخدمة يف أداة مالية مشابهة لها. مناذج تسعري اخليارات.ته��دف ط��رق التقييم اىل احلصول على قيمة عادلة تعكس توقعات الس��وق وتأخذ باإلعتبار العوامل الس��وقية وأية خماطر أو منافع متوقعه
عند تقدير قيمة األدوات املالية ،ويف حال وجود أدوات مالية يتعذر قياس قيمتها العادلة بشكل يعتمد عليه يتم إظهارها بالكلفة بعد تنزيل
أي تدين يف قيمتها.
يت��م تقيي��م األدوات واملطلوب��ات املالية طويلة األمد والتي ال يس��تحق عليه��ا فوائد مبوجب خص��م التدفقات النقدية ومبوجب س��عر الفائدة
الفعالة ،ويتم اطفاء اخلصم  /العالوة ضمن إيرادات الفوائد املقبوضة /املدفوعة يف قائمة الدخل املوحد.
ّ
التدين يف قيمة املوجودات املالية
يق��وم البن��ك مبراجع��ة القي��م املثبتة يف الس��جالت للموجودات املالي��ة يف تاريخ قائم��ة املركز املايل املوح��د لتحديد فيم��ا اذا كانت هنالك
مؤش��رات ت��دل على ت��دين يف قيمتها افراديًا او على ش��كل جمموعة ،ويف حال��ة وجود مثل هذه املؤش��رات فانه يتم تقدي��ر القيمة القابلة
لالسرتداد من اجل حتديد خسارة التدين.
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يتم حتديد مبلغ التدين كما يلي:
 ت��دين قيم��ة املوج��ودات املالي��ة التي تظهر بالكلف��ة املطفأة :ميثل الف��رق بني القيمة املثبتة يف الس��جالت والقيم��ة احلالية للتدفقاتالنقدية املتوقعة خمصومة بسعر الفائدة الفعلي االصلي.
يت��م تس��جيل الت��دين يف القيمة يف قائمة الدخل كما يتم تس��جيل اي وف��ر يف الفرتة الالحقة نتيجة التدين الس��ابق يف املوجودات املالية يف
قائمة الدخل.
ممتلكات و معدات
 تظهراملمتلكات و املعدات بالكلفة بعد تنزيل االس��تهالك املرتاكم و أي تدين يف قيمتها ،ويتم اس��تهالك املمتلكات واملعدات (باستثناءاألراضي) عندما تكون جاهزة لإلستخدام بطريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي املتوقع لها باستخدام النسب السنوية التالية:
								
%
5-2
						
مباين
20 - 2،5
معدات وأجهزة وأثاث			
20-15
				
وسائط نقل
25
				
أجهزة احلاسب اآليل
10
						
أخــرى
 عندم��ا يقل املبلغ املمكن اس�ترداده من أي من املمتل��كات واملعدات عن صايف قيمتها الدفرتية فإنه يت��م تخفيض قيمتها إىل القيمةاملمكن اسرتدادها وتسجل قيمة التدين يف قائمة الدخل.
 يتم مراجعة العمر اإلنتاجي للممتلكات واملعدات يف نهاية كل عام ،فاذا كانت توقعات العمر االنتاجي تختلف عن التقديرات املعدة سابقًايتم تسجيل التغري يف التقدير للسنوات الالحقة باعتباره تغري يف التقديرات.
 يت��م اس��تبعاد املمتل��كات واملع��دات عن��د التخلص منها أو عندم��ا ال يعود أي منافع مس��تقبلية متوقع��ة من إس��تخدامها أو من التخلصمنها.
خمصصات
يت��م االع�تراف باخملصص��ات عندما يكون على البنك التزامات يف تاريخ قائمة املركز املايل ناش��ئة عن أحداث س��ابقة وإن تس��ديد االلتزامات
حمتمل وميكن قياس قيمتها بشكل يعتمد عليه.
ضريبة الدخل
متثل مصاريف الضرائب مبالغ الضرائب املستحقة والضرائب املؤجلة.
حتس��ب مصاري��ف الضرائب املس��تحقة على أس��اس األرباح اخلاضع��ة للضريبة ،وتختلف االرب��اح اخلاضعة للضريبة عن االرب��اح املعلنة يف
القوائ��م املالي��ة الن االرباح املعلنة تش��مل إيرادات غ�ير خاضعة للضريبة أو مصاريف غري قابلة للتنزيل يف الس��نة املالية وامنا يف س��نوات
الحقة أو اخلسائر املرتاكمة املقبولة ضريبيًا أو بنود ليست خاضعة أو مقبولة التنزيل ألغراض ضريبية.
حتســب الضرائب مبوجب النسب الضريبية املقررة مبوجب القوانني واالنظمة والتعليمات يف البلدان التي يعمل فيها البنك.
إن الضرائ��ب املؤجلة هي الضرائب املتوقع دفعها أو اس�تردادها نتيج��ة الفروقات الزمنية واملؤقتة بني قيمة املوجودات أو املطلوبات يف
القوائم املالية والقيمة التي يتم احتس��اب الربح الضريبي على أساس��ها .يتم احتس��اب الضرائب املؤجلة بإس��تخدام طريقة االلتزام بقائمة
املرك��ز امل��ايل وحتتس��ب الضرائ��ب املؤجلة وفقًا للنس��ب الضريبية الت��ي يتوقع تطبيقها عن��د تأدية االلت��زام الضريبي أو حتقي��ق املوجودات
الضريبية املؤجلة.
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يتم مراجعة رصيد املوجودات واملطلوبات الضريبية املؤجلة يف تاريخ القوائم املالية ويتم تخفيضها يف حالة توقع عدم إمكانية االستفادة
من تلك املوجودات الضريبية جزئيًا أو كليًا.
حسابات مدارة لصالح العمالء
متثل احلس��ابات التي يديرها البنك نيابة عن العمالء وال تعترب من موجودات البنك .يتم إظهار رس��وم وعموالت إدارة تلك احلس��ابات يف قائمة
الدخل .يتم إعداد خمصص مقابل انخفاض قيمة احملافظ مضمونة رأس املال املدارة لصالح العمالء عن رأس مالها.
التقاص
يت��م إج��راء تقاص ب�ين املوجودات املالي��ة واملطلوبات املالي��ة وإظهار املبل��غ الصايف يف قائمة املرك��ز املايل فقط عندم��ا تتوفر احلقوق
القانونية امللزمة ،وكذلك عندما يتم تسديدها على أساس التقاص أو يكون حتقق املوجودات وتسديد املطلوبات يف نفس الوقت.
حتقق االيرادات واالعرتاف باملصاريف
يتم حتقق إيرادات الفوائد بإستخدام طريقة الفائدة الفعلية باستثناء فوائد وعموالت التسهيالت اإلئتمانية غري العاملة التي ال يتم اإلعرتاف بها
كإيرادات ويتم تسجيلها يف حساب الفوائد والعموالت املعلقة.
يتم اإلعرتاف باملصاريف على أساس مبدأ اإلستحقاق.
يت��م تس��جيل العموالت كإيرادات عند تقدمي اخلدمات املتعلقة بها ،ويتم االعرتاف بارباح اس��هم الش��ركات عند حتققه��ا (إقرارها من الهيئة
العامة للمساهمني).
تاريخ اإلعرتاف باملوجودات املالية
يتم االعرتاف بشراء وبيع املوجودات املالية يف تاريخ املتاجرة (تاريخ التزام البنك ببيع أو شراء املوجودات املالية).
املشتقات املالية وحماسبة التحوط
مشتقات مالية للتحوط
الغراض حماسبة التحوط تظهر املشتقات املالية بالقيمة العادلة ،ويتم تصنيف التحوط كما يلي:
 التحوط للقيمة العادلة :هو التحوط خملاطر التغري يف القيمة العادلة ملوجودات ومطلوبات البنك .يف حال انطباق شروط حتوط القيمةالعادلة الفعال ،يتم تس��جيل االرباح واخلس��ائر الناجتة عن تقييم اداة التحوط بالقيمة العادلة وعن التغري يف القيمة العادلة للموجودات أو
املطلوبات املتحوط لها يف قائمة الدخل.
يف حال انطباق شروط حتوط احملفظة الفعال يتم تسجيل اية ارباح او خسائر ناجتة عن اعادة تقييم اداة التحوط بالقيمة العادلة وكذلك
التغري يف القيمة العادلة حملفظة املوجودات او املطلوبات يف قائمة الدخل يف نفس الفرتة.
 التحوط للتدفقات النقدية :هو التحوط خملاطر تغريات التدفقات النقدية ملوجودات ومطلوبات البنك احلالية واملتوقعة.يف ح��ال انطباق ش��روط حتوط التدفقات النقدية الفعال ،يتم تس��جيل األرباح أو اخلس��ائر ألداة التحوط ضمن حق��وق امللكية ويتم حتويله
لقائمة الدخل يف الفرتة التي يؤثر بها إجراء التحوط على قائمة الدخل.
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 التح��وط لصايف االس��تثمار يف وحدات أجنبية :يف حال انطباق ش��روط التحوط لصايف اإلس��تثمار يف وحدات أجنبي��ة ،يتم قياس القيمةالعادل��ة ألداة التح��وط لص��ايف املوجودات املتح��وط لها ،ويف حال ك��ون العالقة فعالة يعرتف باجل��زء الفعال من األرباح أو اخلس��ائر ألداة
التح��وط ضم��ن حق��وق امللكي��ة ويعرتف باجل��زء غري الفعال ضم��ن قائمة الدخ��ل ،ويتم تس��جيل اجلزء الفع��ال يف قائمة الدخ��ل عند بيع
االستثمار يف الوحدة األجنبية املستثمر بها.
 التحوطات التي ال ينطبق عليها ش��روط التحوط الفعال ،يتم تس��جيل األرباح أو اخلس��ائر الناجتة عن التغري يف القيمة العادلة الداة التحوطيف قائمة الدخل يف نفس الفرتة.
مشتقات مالية للمتاجرة
يت��م إثب��ات القيم��ة العادل��ة ملش��تقات األدوات املالية احملتف��ظ بها ألغ��راض املتاجرة (مثل عق��ود العم�لات اآلجنبية اآلجلة ،عق��ود الفائدة
املس��تقبلية ،عقود املقايضة ،حقوق خيارات أس��عار العمالت األجنبية) يف قائمة املركز املايل  ،وحتدد القيمة العادلة وفقًا ألس��عار السوق
السائدة ،ويف حال عدم توفرها تذكر طريقة التقييم و يتم تسجيل مبلغ التغريات يف القيمة العادلة يف قائمة الدخل.
عقود إعادة الشراء أو البيع
يس��تمر االع�تراف يف القوائم املالي��ة باملوجودات املباعة والتي مت التعهد املتزامن بإعادة ش��رائها يف تاريخ مس��تقبلي ،وذلك الس��تمرار
س��يطرة البن��ك على تل��ك املوجودات وألن أي��ة خماطر أو منافع ت��ؤول للبنك حال حدوثها ،ويس��تمر تقييمها وفقًا للسياس��ات احملاس��بية
املتبعة (هذا ويف حال وجود حق للمشرتي بالتصرف بهذه املوجودات (بيع أو إعادة رهن) فيجب إعادة تصنيفها ضمن املوجودات املالية
املرهون��ة) .تدرج املبالغ املقابلة للمبالغ املس��تلمة لهذه العق��ود ضمن املطلوبات يف بند األموال املقرتض��ة ،ويتم االعرتاف بالفرق بني
سعر البيع وسعر إعادة الشراء كمصروف فوائد يستحق على مدى فرتة العقد باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
أما املوجودات املش�تراة مع التعهد املتزامن بإعادة بيعها يف تاريخ مس��تقبلي حمدد فال يتم اﻹعرتاف بها يف القوائم املالية ،وذلك لعدم
توف��ر الس��يطرة على تلك املوجودات وألن أي��ة خماطر أو منافع ال تؤول للبنك حال حدوثها .وتدرج املبال��غ املدفوعة املتعلقة بهذه العقود
ضمن الودائع لدى البنوك واملؤسسات املصرفية األخرى أو ضمن التسهيالت االئتمانية حسب احلال ،ويتم معاجلة الفرق بني سعر الشراء
وسعر إعادة البيع كإيرادات فوائد تستحق على مدى فرتة العقد باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
املوجودات املالية املرهونة
وهي تلك املوجودات املالية املرهونة لصالح أطراف أخرى مع وجود حق للطرف اآلخر بالتصرف فيها (بيع أو إعادة رهن) .يستمر تقييم هذه
املوجودات وفق السياسات احملاسبية املتبعة لتقييم كل منها حسب تصنيفه األصلي.
وفاء لديون مستحقة
املوجودات التي آلت ملكيتها للبنك
ً
تظه��ر املوج��ودات التي آلت ملكيتها للبن��ك يف قائمة املركز املايل ضمن بند "موجودات أخرى" وذلك بالقيم��ة التي آلت بها للبنك أو القيمة
العادل��ة أيهم��ا أقل ،ويعاد تقييمها يف تاريخ القوائم املالية بالقيمة العادلة بش��كل إفرادي ،ويتم تس��جيل أي تدين يف قيمتها كخس��ارة يف
قائمة الدخل وال يتم تس��جيل الزيادة كإيراد .يتم تس��جيل الزيادة الالحقة يف قائمة الدخل إىل احلد الذي ال يتجاوز قيمة التدين الذي مت تس��جيله
سابقًا.
املوجودات غري امللموسة
أ) الشهــرة
 يتم تسجيل الشهرة بالكلفة التي متثل الزيادة يف تكلفة امتالك او شراء االستثمار يف الشركة التابعة عن حصة البنك يف القيمة العادلةلصايف موجودات تلك الش��ركة بتاريخ االمتالك .يتم تس��جيل الش��هرة الناجتة عن االستثمار يف شركات تابعة يف بند منفصل كموجودات
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غري ملموسة ،ويتم الحقًا تخفيض تكلفة الشهرة بأي تدين يف قيمة اﻹستثمار.
 يتم توزيع الشهرة على وحدات توليد النقد ألغراض إختبار التدين يف القيمة. يتم إجراء اختبار لقيمة الشهرة يف تاريخ كل قوائم مالية ويتم تخفيض قيمة الشهرة إذا كانت هناك داللة على أن قيمة الشهرة قد تدنتوذلك يف حال كانت القيمة القابلة لالس�ترداد املقدرة لوحدات توليد النقد التي تعود لها الش��هرة أقل من القيمة املس��جلة يف الدفاتر
لوحدات توليد النقد ويتم تسجيل قيمة التدين يف قائمة الدخل.
ب) املوجودات غري امللموسة األخرى
 يتم تصنيف املوجودات غري امللموس��ة على اس��اس تقدير عمرها الزمني لفرتة حمددة أو لفرتة غري حمددة ،ويتم اطفاء املوجودات غريامللموس��ة الت��ي لها عمر زمن��ي حمدد خالل هذا العمر ويت��م قيد اإلطفاء يف قائمة الدخ��ل .أما املوجودات غري امللموس��ة التي عمرها
الزمني غري حمدد فيتم مراجعة التدين يف قيمتها يف تاريخ القوائم املالية ويتم تسجيل أي تدين يف قيمتها يف قائمة الدخل.
 ال يتم رسملة املوجودات غري امللموسة الناجتة عن أعمال البنك ويتم تسجيلها يف قائمة الدخل يف نفس الفرتة. يتم مراجعة أية مؤشرات على تدين قيمة املوجودات غري امللموسة يف تاريخ القوائم املالية .كذلك يتم مراجعة تقدير العمر الزمني لتلكاملوجودات ويتم اجراء أية تعديالت على الفرتات الالحقة.
 تش��مل املوجودات غري امللموس��ة برامج وانظمة احلاس��ب اآليل و العالمات التجارية وتقوم ادارة البنك بتقدير العمر الزمني لكل بند حيثيتم اطفاء تلك املوجودات بطريقة القسط الثابت بنسبة .٪25
فيما يلي السياسة احملاسبية لكل بند من املوجودات غري امللموسة لدى البنك:
يتم اطفاءها مببدأ القسط الثابت بنسبة .٪25
				
 عالمة جتاريةيتم اطفاءها مببدأ القسط الثابت بنسبة .٪25
			
 برامج وأنظمة احلاسب اآليلالعمالت األجنبية
 يتم تسجيل املعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية خالل السنة بأسعار الصرف السائدة يف تاريخ إجراء املعامالت. يت��م حتوي��ل أرص��دة املوجودات املالي��ة واملطلوبات املالية بأس��عار العمالت األجنبية الوس��طية الس��ائدة يف تاريخ قائم��ة املركز املايلواملعلنة من البنك املركزي األردين.
 يتم حتويل املوجودات غري املالية واملطلوبات غري املالية بالعمالت األجنبية والظاهرة بالقيمة العادلة يف تاريخ حتديد قيمتها العادلة. يتم تسجيل االرباح واخلسائر الناجتة عن حتويل العمالت األجنبية يف قائمة الدخل. يت��م تس��جيل فروق��ات التحويل لبنود املوج��ودات واملطلوبات بالعم�لات األجنبية غري النقدية (مثل األس��هم) كجزء م��ن التغري يف القيمةالعادلة.
 عند توحيد القوائم املالية يتم ترجمة موجودات ومطلوبات الفروع والشركات التابعة يف اخلارج من العملة الرئيسية (االساسية) اىل عملةالتقرير وفقًا لالس��عار الوس��طية للعمالت يف تاريخ قائمة املركز املايل واملعلنة من البنك املركزي األردين .أما بنود االيرادات واملصروفات
فيتم ترجمتها على اساس معدل السعر خالل السنة وتظهر فروقات العملة الناجمة يف بند مستقل يف قائمة الدخل الشامل وضمن
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حقوق امللكية  .ويف حالة بيع احدى هذه الشركات أو الفروع فيتم قيد مبلغ فروقات ترجمة العمالت االجنبية املتعلق بها ضمن االيرادات/
املصاريف يف قائمة الدخل.
النقد وما يف حكمه
ه��و النق��د واألرص��دة النقدية التي تس��تحق خ�لال مدة ثالثة أش��هر ،وتتضم��ن :النقد واألرصدة ل��دى البن��وك املركزية واألرصدة ل��دى البنوك
واملؤسسات املصرفية ،وتنزل ودائع البنوك واملؤسسات املصرفية التي تستحق خالل مدة ثالثة أشهر واألرصدة املقيدة السحب.

3

استخدام التقديرات
إن إع��داد القوائ��م املالي��ة وتطبيق السياس��ات احملاس��بية يتطلب م��ن إدارة البنك القي��ام بتقديرات واجته��ادات تؤثر يف مبال��غ املوجودات
واملطلوب��ات املالي��ة واإلفصاح ع��ن االلتزامات احملتملة .كم��ا أن هذه التقديرات واالجته��ادات تؤثر يف اإلي��رادات واملصاريف واخملصصات
وكذل��ك يف التغ�يرات يف القيم��ة العادلة التي تظهر ضمن حقوق امللكية .وبش��كل خ��اص يتطلب من إدارة البنك اص��دار أحكام واجتهادات
هام��ة لتقدي��ر مبالغ التدفقات النقدية املس��تقبلية وأوقاته��ا .إن التقديرات املذك��ورة مبنية بالضرورة على فرضي��ات وعوامل متعددة لها
درج��ات متفاوت��ة من التقدير وعدم التيقن وأن النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغريات الناجمة عن أوضاع وظروف تلك
التقديرات يف املستقبل.
يف اعتقاد إدارة البنك بأن تقديراتها ضمن القوائم املالية معقولة ومفصلة على النحو التايل:
 خمصص تدين التسهيالت اإلئتمانية املباشرة :يتم مراجعة خمصص الديون ضمن األسس املوضوعة من قبل البنك املركزي األردين. يت��م احتس��اب الت��دين يف قيمة العقارات املس��تملكة اعتمادًا على تقييمات عقاري��ة حديثة ومعتمدة من قبل مقدري��ن معتمدين لغاياتاحتساب التدين من قيمة االصل .ويعاد النظر يف ذلك التدين بشكل دوري.
 خمصص ضريبة الدخل :يتم حتميل السنة املالية مبا يخصها من نفقة ضريبة الدخل وفقًا لألنظمة والقوانني واملعايري احملاسبية ويتماحتساب واثبات املطلوبات الضريبية املؤجلة وخمصص الضريبة الالزم.
 تقوم اإلدارة بإعادة تقدير األعمار االنتاجية للموجودات امللموسة وغري امللموسة بشكل دوري لغايات احتساب االستهالكات واالطفاءاتالس��نوية اعتمادًا على احلالة العامة لتلك االصول وتقديرات األعمار االنتاجية املتوقعة يف املس��تقبل ،ويتم أخذ خسارة التدين (إن وجدت)
إىل قائمة الدخل.
 -خمصصات قضائية :ملواجهة أية التزامات قضائية يتم أخذ خمصصات لهذه االلتزامات استنادًا لرأي املستشار القانوين يف البنك.
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نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية
						
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
2012
دينار
نقد يف اخلزينة

2011
دينار

		 24,060,958
		

		 17,240,691

		 71,883,305
		 45,182,689
		 65,244,521
		206,371,473

		 20,449,908
		 25,805,001
		 60,708,444
124,204,044

أرصدة لدى بنوك مركزية:
حسابات جارية وحتت الطلب
ودائع ألجل وخاضعة إلشعار
متطلبات اإلحتياطي النقدي
اجملمــوع

 ال يوجد أرصدة مقيدة السحب باستثناء االحتياطي النقدي كما يف  31كانون األول  2012و.2011 -ال يوجد أرصدة تستحق خالل ثالثة شهور كما يف كانون األول  2012و.2011

5

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
البيـــــان

بنوك ومؤسسات مصرفية حملية
2012
2011
دينار
دينار

بنوك ومؤسسات مصرفية خارجية
2012
2011
دينار
دينار

2012
دينار

اجملمـــــوع

2011
دينار

حسابات جارية وحتت الطلب
ودائع تستحق خالل فرتة
 3أشهر أو أقل

11,309

25,114

54,351,769

85,092,398

54,363,078

85,117,512

23,047,582

31,897,637

2,128,920

45,708,008

25,176,502

77,605,645

اجملمـــوع

23,058,891

31,922,751

56,480,689

130,800,406

79,539,580

162,723,157

 بلغت األرصدة لدى البنوك واملؤسسات املصرفية التي ال تتقاضى فوائد  15,886,627دينار كما يف  31كانون األول  2012مقابل 9,931,589دينار كما يف  31كانون األول .2011
 -بلغت قيمة األرصدة مقيدة السحب  826,535دينار كما يف  31كانون األول  2012مقابل  897,625دينار كما يف  31كانون األول .2011
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املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
2012
دينار

7

أذونات خزينة حكومية
سندات حكومية
سندات وأذونات مالية حكومية وبكفالتها
أسهم شركات
صناديق إستثمارية
جمموع املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

14,449,584
772,778
15,222,362

2011
دينار
8,842,300
16,608,858
7,389,220
7,798,055
612,950
41,251,383

حتليل السندات واألذونات:
ذات عائد ثابت
ذات عائد متغري
اجملمــوع

-

32,840,378
32,840,378

املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

أسهم شركات مدرجة
أسهم شركات غري مدرجة
اجملمــوع

2012
دينار

2011
دينار

2,407,959
1,845,356
4,253,315

3,404,622
1,688,680
5,093,302

 بلغت اخلسائر احملولة نتيجة بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مبلغ  64،785دينار اىل األرباح املدورة.-بلغت توزيعات األرباح النقدية مبلغ  127،998دينار وهو يعود ألسهم شركات ميتلكها البنك كما يف  31كانون األول .2012
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تسهيالت ائتمانية مباشرة – بالصايف
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
2012
دينار

*

2011
دينار

األفراد (التجزئة)
حسابات جارية مدينة
قروض وكمبياالت *
بطاقات االئتمان
القروض العقارية

7,347,612
81,569,705
3,274,718
97,073,808

5,763,790
68,042,715
2,814,962
82,570,948

الشركات الكربى
حسابات جارية مدينة
قروض وكمبياالت *

72,291,632
366,096,371

51,405,246
466,531,361

منشآت صغرية ومتوسطة
حسابات جارية مدينة
قروض وكمبياالت *
احلكومية و القطاع العام
اجملموع
ينزل :فوائد معلقة
ينزل :خمصص تدين تسهيالت ائتمانية مباشرة
صايف التسهيالت اإلئتمانية املباشرة

9,612,479
21,693,925
14,645,961
673,606,211
16,014,286
34,281,512
623,310,413

8,456,896
20,256,537
16,479,950
722,322,405
18,710,191
47,752,276
655,859,938

صايف بعد تنزيل الفوائد والعموالت املقبوضة مقدمًا البالغة  3,076,538دينار كما يف  31كانون األول  2012مقابل  869,208دينار كما يف
 31كانون األول .2011

 بلغ��ت التس��هيالت االئتماني��ة غري العاملة  81,234,378دينار أي ما نس��بته  ٪12,06من رصيد التس��هيالت االئتمانية املباش��رة كما يف 31كانون األول  2012مقابل  134,913,167دينار أي ما نسبته  ٪ 18,67من رصيد التسهيالت االئتمانية املباشرة كما يف  31كانون األول .2011
 بلغت التس��هيالت االئتمانية غري العاملة بعد تنزيل الفوائد املعلقة  65,220,092دينار أي ما نس��بته  ٪9,92من رصيد التسهيالت االئتمانيةاملباش��رة بع��د تنزي��ل الفوائد املعلقة كم��ا يف  31كانون األول  2012مقاب��ل  116,202,976دينار أي ما نس��بته  ٪16,51من رصيد التس��هيالت
االئتمانية املباشرة بعد تنزيل الفوائد املعلقة كما يف يف  31كانون األول .2011
 بلغت التس��هيالت االئتمانية املمنوحة للحكومة وبكفالتها  7,645,961دينار أي ما نس��بته  ٪1,14من إجمايل التسهيالت االئتمانية املباشرةكم��ا يف  31كان��ون االول  ،2012مقاب��ل  7,479,950دينار أي ما نس��بته  ٪1,04من إجمايل التس��هيالت االئتمانية املباش��رة كما يف  31كانون
االول .2011
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خمصص تدين تسهيالت ائتمانية مباشرة:
فيما يلي احلركة على خمصص تدين تسهيالت ائتمانية مباشرة:

-2012
الرصيد يف بداية السنة
املقتطع خالل السنة من اإليرادات
املستخدم من اخملصص خالل السنة
(الديون املشطوبة)
فروقات الرتجمة
الرصيد يف نهاية السنة
خمصص تدين التسهيالت غري العاملة
على أساس العميل الواحد
خمصص تدين التسهيالت حتت املراقبة
على أساس احملفظة
الرصيد يف نهاية السنة
-2011
الرصيد يف بداية السنة
املقتطع خالل السنة من اإليرادات
املستخدم من اخملصص خالل السنة
(الديون املشطوبة)
فروقات الرتجمة
الرصيد يف نهاية السنة
خمصص تدين التسهيالت غري العاملة
على أساس العميل الواحد
خمصص تدين التسهيالت حتت املراقبة
على أساس احملفظة
الرصيد يف نهاية السنة

االفراد
دينار

القروض
العقارية
دينار

الشركات
الكربى
دينار

املنشآت
الصغرية واملتوسطة
دينار

االجمايل
دينار

2,231,565
615,827

2,065,066
()588,735

42,903,468
27,478,272

552,177
415,019

47,752,276
27,920,383

()128,017
()703
2,718,672

()785,932
690,399

()40,369,164
()37,272
29,975,304

()70,059
897,137

()41,353,172
()37,975
34,281,512

2,691,027

676,340

29,332,044

869,312

33,568,723

27,645
2,718,672

14,059
690,399

643,260
29,975,304

27,825
897,137

712,789
34,281,512

2,887,004
()396,573

1,720,661
344,405

39,331,551
15,762,749

490,534
61,643

44,429,750
15,772,224

()258,132
()734
2,231,565

2,065,066

()12,173,835
()16,997
42,903,468

552,177

()12,431,967
()17,731
47,752,276

2,170,217

1,993,661

42,282,820

523,395

46,970,093

61,348
2,231,565

71,405
2,065,066

620,648
42,903,468

28,782
552,177

782,183
47,752,276

بلغت قيمة اخملصصات التي انتفت احلاجة إليها نتيجة تسويات أو تسديد ديون وحولت إزاء ديون أخرى مبلغ  6,999,117دينار كما يف  31كانون
األول  2012مقابل  7,581,446دينار كما يف  31كانون األول .2011
مبوج��ب إجتم��اع جملس اإلدارة رق��م ) (2013/1تاريخ  2013/1/30متت املوافقة على إدراج تس��هيالت إئتمانية غري عامل��ة مع ما يقابلها من
فوائ��د معلق��ة وخمصصات مببل��غ  57,711,016دينار يف حس��ابات نظامية مع إحتفاظ البن��ك بحقه القانوين مبتابعة ومطالب��ة املدينني بهذه
الدي��ون وعلي��ه فقد بلغ رصيد التس��هيالت اإلئتمانية غري العاملة املدرجة يف حس��ابات نظامي��ة  96,151,411دينار كم��ا يف  2012/12/31وهذه
التسهيالت مغطاة بالكامل مبخصصات وفوائد معلقة.
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الفوائد املعلقة
فيما يلي احلركة على الفوائد املعلقة:

االفراد
دينار

القروض
العقارية
دينار

الشركات
الكربى
دينار

املنشآت
الصغريةواملتوسطة
دينار

االجمايل
دينار

-2012
الرصيد يف بداية السنة
يضاف :الفوائد املعلقة خالل السنة
ينزل :الفوائد احملولة لاليرادات
ينزل :الفوائد املعلقة التي مت شطبها
فروقات ترجمة
الرصيد يف نهاية السنة

3,034,987
1,984,459
()271,803
()166,070
()24,794
4,556,779

604,388
653,012
()366,625
()535,744
355,031

14,999,565
12,847,770
()1,152,613
()15,697,925
()3,639
10,993,158

71,251
209,835
()113,929
()57,839
109,318

18,710,191
15,695,076
()1,904,970
()16,457,578
()28,433
16,014,286

-2011
الرصيد يف بداية السنة
يضاف :الفوائد املعلقة خالل السنة
ينزل :الفوائد احملولة لاليرادات
ينزل :الفوائد املعلقة التي مت شطبها
فروقات ترجمة
الرصيد يف نهاية السنة

1,520,526
1,782,664
()38,544
()223,356
()6,303
3,034,987

511,336
264,743
()171,691
604,388

8,667,397
12,317,490
()215,300
()5,769,096
()926
14,999,565

42,679
35,011
()6,439
71,251

10,741,938
14,399,908
()431,974
()5,992,452
()7,229
18,710,191

تتوزع التسهيالت اإلئتمانية املباشرة حسب التوزيع اجلغرايف والقطاع االقتصادي كما يلي:
داخل االردن
مايل
صناعة
جتارة
عقارات وإنشاءات
سياحة وفنادق
زراعة
أسهم
خدمات ومرافق عامة
خدمات النقل (مبا فيها النقل اجلوي)
احلكومة والقطاع العام
أفراد
أخرى
اجملموع
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17,078,400
124,767,063
77,297,732
149,845,538
2,753,433
18,451,386
69,351,900
37,049,962
33,462,749
14,645,961
50,907,212
40,988,408
636,599,744

خارج االردن
3,333,710
13,735,303
7,107,235
2,286,527
		
		
945,503
		
17,227,205
		
		
		
44,635,483

 31كانون االول
2012
20,412,110
138,502,366
84,404,967
152,132,065
2,753,433
19,396,889
		 69,351,900
46,648,151
33,462,749
14,645,961
50,907,212
		 40,988,408
673,606,211

 31كانون االول
2011
11,614,890
152,443,799
		 85,563,432
141,167,063
		 3,439,342
18,452,639
143,074,187
30,786,368
24,240,578
		 16,479,950
42,771,864
52,288,293
722,322,405
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موجودات مالية أخرى بالكلفة املطفأة
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

2012
دينار

*
10

2011
دينار

سندات خزينة حكومية
أذونات خزينة حكومية
سندات مالية حكومية و بكفالتها
سندات واسناد قروض شركات *
جمموع

311,272,123
13,787,090
30,049,703
		 15,418,759
370,527,675

213,384,176
		
		 49,359,057
		 49,514,717
312,257,950

حتليل السندات واألذونات:
ذات عائد ثابت
ذات عائد متغري
جمموع

361,032,675
9,495,000
370,527,675

			
282,034,379
		 30,223,571
312,257,950

صايف بعد تنزيل خمصص التدين بقيمة  500ألف دينار كما يف  31كانون األول  2012و 31كانون األول .2011

موجودات مالية مرهونة
2011
2012
املوجودات املالية املرهونة املطلوباتاملرتبطةبها املوجودات املالية املرهونة املطلوبات املرتبطة بها
دينــــار
دينــــار
دينــــار
دينــــار
موجودات مالية أخرى بالكلفة املطفأة
اجملمـــوع

165,749,437
165,749,437

3,500,338
3,500,338

167,263,558
167,263,558

3,500,000
3,500,000

مت رهن تلك السندات مقابل األموال املقرتضة من البنك املركزي يف اتفاقيات إعادة الشراء.
السند
أذونات اخلزينة األردنية
أذونات اخلزينة األردنية
أذونات اخلزينة األردنية
سندات اخلزينة األردنية
سندات اخلزينة األردنية
سندات اخلزينة األردنية
سندات شركة الكهرباء الوطنية
سندات اخلزينة األردنية
سندات سلطة املياة
سندات اخلزينة األردنية
سندات اخلزينة األردنية
سندات اخلزينة األردنية
سندات اخلزينة األردنية
سندات اخلزينة األردنية
سندات اخلزينة األردنية
سندات اخلزينة األردنية
سندات اخلزينة األردنية
سندات اخلزينة األردنية
سندات اخلزينة األردنية
سندات اخلزينة األردنية
سندات اخلزينة األردنية
اجملموع
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رقم االصدار

رصيد السند

تاريخ االستحقاق

20/2012
21/2012
22/2012
27/2011
34/2012
35/2012
9
49/2012
54
62/2012
29/2012
30/2012
32/2012
58/2012
59/2012
60/2012
66/2012
03/2012
40/2011
04/2012
07/2012

9,547,539
9,397,289
8,448,784
400,361
5,992,996
9,001,031
8,991,881
5,000,000
5,002,763
5,000,000
23,939,018
15,000,330
9,002,609
5,000,000
7,000,000
9,000,000
9,000,000
4,994,163
5,009,683
5,008,351
6,012,639
165,749,437

2013/11/22
2013/12/14
2013/12/20
2014/07/07
2014/07/18
2014/07/22
2014/08/24
2014/10/10
2014/11/15
2014/11/29
2015/06/19
2015/06/25
2015/07/04
2015/11/11
2015/11/13
2015/11/20
2015/12/17
2016/01/15
2016/11/01
2017/01/19
2017/03/11
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ممتلكات ومعدات
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
أراضــي
دينار
 31كانون األول - 2012
الكلفة:
الرصيد يف بداية السنة
فروقات ترجمة
إضافات
استبعادات
الرصيد يف نهاية السنة
االستهالك املرتاكم:
االستهالك املرتاكم يف بداية السنة
استهالك السنة
فروقات ترجمة
استبعادات
االستهالك املرتاكم يف نهاية السنة
صايف القيمة الدفرتية للممتلكات
و املعدات
دفعات على حس��اب ش��راء موجودات
ثابتة يف نهاية السنة
صايف القيمة الدفرتية للممتلكات
واملعدات يف نهاية السنة
 31كانون األول - 2011
الكلفة:
الرصيد يف بداية السنة
فروقات ترجمة
إضافات
استبعادات
الرصيد يف نهاية السنة
االستهالك املرتاكم:
االستهالك املرتاكم يف بداية السنة
استهالك السنة
فروقات ترجمة
استبعادات
االستهالك املرتاكم يف نهاية السنة
صايف القيمة الدفرتية للممتلكات
و املعدات
دفعات على حس��اب ش��راء موجودات
ثابتة يف نهاية السنة
صايف القيمة الدفرتية للممتلكات
واملعدات يف نهاية السنة

مبانـــي
دينار

أجهزة احلاسب
معــدات
اآللـــي
وأجهزة وأثاث وسائـط نقل
دينار
دينار
دينار

أخــرى*
دينار

اجملمــوع
دينار

8,445,844
()587
8,445,257

6,443,701
()3,020
946,972
7,387,653

5,721,178
()3,066
567,217
()33,785
6,251,544

372,541
()356
43,848
()12,537
403,496

3,244,465
()6,133
332,928
()88,631
3,482,629

7,469,732
1,250,969
()870,243
7,850,458

31,697,461
()13,162
3,141,934
()1,005,196
33,821,037

-

700,498
110,672
()700
810,470

2,726,960
767,669
()2,821
()20,451
3,471,357

193,879
37,680
()210
()11,657
219,692

2,180,307
690,902
()1,804
()86,512
2,782,893

2,625,759
787,779
()292,465
3,121,073

8,427,403
2,394,702
()5,535
()411,085
10,405,485

8,445,257

6,577,183

2,780,187

183,804

699,736

4,729,385

23,415,552

-

139,743

1,552,612

-

-

13,280

1,705,635

8,445,257

6,716,926

4,332,799

183,804

699,736

4,742,665

25,121,187

8,445,061
783
8,445,844

6,167,215
3,699
272,787
6,443,701

4,994,539
4,088
767,222
()44,671
5,721,178

403,410
474
108,800
()140,143
372,541

2,826,511
8,178
451,645
()41,869
3,244,465

6,906,588
563,144
7,469,732

29,743,324
17,222
2,163,598
()226,683
31,697,461

-

567,238
134,145
()885
700,498

2,039,379
717,649
()4,539
()25,529
2,726,960

180,049
53,647
()244
()39,573
193,879

1,570,624
650,722
()41,039
2,180,307

1,914,882
710,877
2,625,759

6,272,172
2,267,040
()5,668
()106,141
8,427,403

8,445,844

5,743,203

2,994,218

178,662

1,064,158

4,843,973

23,270,058

-

86,567

1,647,087

-

4,983

1,024,669

2,763,306

8,445,844

5,829,770

4,641,305

178,662

1,069,141

5,868,642

26,033,364

* يشمل بند أخرى أعمال جتهيز وحتسني مباين البنك والفروع والديكور الداخلي.
 تقدر التكلفة املتبقية إلستكمال مشاريع حتت التنفيذ  97,698دينار تقريبًا كما يف  31كانون األول .2012 تتضمن املمتلكات واملعدات بنود مستهلكة بالكامل بقيمة  2,951,968دينار كما يف  31كانون األول 2012مقارنة ببنود بقيمة 2,195,223دينار كما يف  31كانون األول  2011و ما زالت مستخدمة حتى تاريخه.
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موجودات غري ملموسة
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
أنظمة حاسوب
وبرامج

الشهــرة

اجملمـوع

-2012
رصيد بداية السنة
اضافات
فرق ترجمة عمالت أجنبية
االطفاء للسنة
رصيد نهاية السنة
مشاريع حتت التنفيذ كما يف نهاية السنة
رصيد نهاية السنة

		
725,919
		 3,579,330
		
()1,034,863
3,270,386
263,018
3,533,404

3,986,795
		
(		)17,582
		
3,969,213
		
3,969,213

4,712,714
3,579,330
(		)17,582
()1,034,863
7,239,599
263,018
7,502,617

-2011
رصيد بداية السنة
اضافات
فرق ترجمة عمالت أجنبية
االطفاء للسنة
رصيد نهاية السنة
مشاريع حتت التنفيذ كما يف نهاية السنة
رصيد نهاية السنة

		
930,188
		
377,143
		
()581,412
725,919
		 3,144,315
3,870,234

		 4,021,101
 		(		)34,306
		
3,986,795
3,986,795

4,951,289
		
377,143
(		)34,306
()581,412
4,712,714
3,144,315
7,857,029

تقدر التكلفة املتبقية الستكمال مشاريع حتت التنفيذ مبلغ  120,919دينار كما يف  31كانون األول .2012
تتضم��ن املوج��ودات غ�ير امللموس��ة بن��ود مطفأة بالكام��ل بقيم��ة  3,407,570دين��ار كم��ا يف  31كان��ون األول  2012مقارنة مع بن��ود بقيمة
 2,594,812كما يف  31كانون األول .2011

تقييم الشهرة

*

-

-

قام البنك باختبار فيما إذا كان هنالك تدين يف قيمة الشهرة الناجتة عن متلك املصرف األهلي العراقي إعتمادًا على االسس التالية:
مت اع��داد قوائ��م مالية متوقعة للعش��رة س��نوات املقبلة بن��اءًا على فرضي��ات األداء للمصرف األهلي العراقي املس��تندة إىل املؤش��رات
االقتصادية املالية كأسعار الفائدة.
إن التدفقات النقدية وااليرادات املتوقعة تظهر أن معدل العائد على حقوق امللكية يبلغ  ٪15خالل العشر سنوات املقبلة.
مت خصم التدفقات النقدية باستخدام معامل خصم يبلغ .٪14
ترى ادارة البنك أنه بناءًا على نتائج خصم التدفقات النقدية ،ال يوجد تدين يف قيمة الشهرة.
يت��م تقييم الش��هرة الناجمة ع��ن متلك املصرف األهلي العراقي بأس��عار الصرف كما يف نهاية الس��نة وعليه فقد مت تخفيض الش��هرة
مببلغ  17,583دينار كما يف  31كانون األول  2012مقابل تخفيض الش��هرة مببلغ  34,306دينار يف نهاية الس��نة الس��ابقة وتسجيل قيمة
الزيادة ضمن فروقات ترجمة العملة األجنبية يف قائمة التغريات يف حقوق امللكية املوحدة.
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اإلستثمار يف املصرف األهلي العراقي
متلك البنك ما نسبته 2ر ٪59من رأس مال املصرف األهلي العراقي (مصرف عامل يف العراق) إعتبارًا من األول من كانون ثاين لسنة ،2005
قام البنك خالل عامي  2010و 2011برفع نس��بة مس��اهمته يف رأس مال املصرف األهلي العراقي لتصبح  ٪72,36أي ما يعادل 58,438,581
دينار أردين وذلك عن طريق اإلكتتاب اخلاص لرفع رأس املال املصرف األهلي العراقي ليصل إىل  100مليار دينار عراقي.
باالضاف��ة إىل ذل��ك فإن املصرف األهلي العراقي بصدد رفع رأس��ماله إىل  150مليار دينار عراقي وفق��ا لتعليمات البنك املركزي العراقي ،حيث
سيتم استكمال اجراءات الزيادة يف رأس املال خالل عام .2013
ميلك البنك حق إدارة املصرف األهلي العراقي ومت توحيد القوائم املالية للمصرف بتاريخ القوائم املالية ومت احتس��اب الش��هرة الناجتة عن
متلك املصرف بذلك التاريخ.
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موجودات أخرى
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

فوائد وإيرادات برسم القبض
مصروفات مدفوعة مقدمًا
موجودات آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون مستحقة
قبوالت مصرفية مشرتاة
مطالبات (ذمم) مالية مشرتاة
عقارات مستملكة أخرى*
موجودات  /أرباح مشتقات غري متحققة ايضاح ()39
تأمينات مسرتدة
أخرى
اجملمـــــــوع

*
*

2012
دينار

2011
دينار

15,115,953
1,197,799
36,364,183
4,633,709
14,807,717
		 18,170,769
3,086
2,264,942
9,846,094
102,404,252

7,726,145
1,211,882
17,631,393
				20,189,743
		83,255
3,435,087
50,277,505

بلغت قيمة التدين يف قيمة العقارات املستملكة األخرى مبلغ  2,018,974دينار كما يف  31كانون األول .2012
تتطلب تعليمات البنك املركزي االردين التخلص من العقارات التي آلت اىل البنك خالل فرتة أقصاها سنتني من تاريخ االحالة.

فيما يلي ملخص احلركة على املوجودات التي آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون مستحقة:

**
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رصيد بداية السنة
فروقات ترجمة
إضافات
استبعادات
(خسارة) رد تدين

عقارات مستملكة
دينار
13,294,385
()32
20,027,584
()803,268
()578,746

رصيد نهاية السنة

31,939,923

وفاء للديون.
ميثل هذا البند قيمة األسهم املستملكة
ً

2012
موجودات
مستملكة اخرى
دينار
4,337,008
		
		
		
87,252

اجملموع
دينار

دينار

		 17,631,393
()32
20,027,584
()803,268
()491,494

8,646,219
()31
11,806,906
		()2,821,701

4,424,260

36,364,183

17,631,393

**

2011
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ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
2012
خارج اململكة
دينار

اجملمـــوع
دينار

داخل اململكة
دينار

حسابات جارية وحتت الطلب
ودائع ألجل

246,800
36,653,083

13,069,919
32,569,000

13,316,719
69,222,083

11,831
23,062,896

74,426,479
26,336,947

اجملموع

36,899,883

45,638,919

82,538,802

23,074,727

100,763,426

داخل اململكة
دينار
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2011
خارج اململكة
دينار

اجملمـــوع
دينار
74,438,310
49,399,843
123,838,153

ودائع عمالء
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

أفـــراد
دينار

شركات
كربى
دينار

منشآت
صغرية ومتوسطة
دينار

احلكـومة
والقطـاع العـام
دينار

اجملمـــوع
دينار

-2012
حسابات جارية وحتت الطلب
ودائع التوفري
ودائع ألجل وخاضعة الشعار
شهادات ايداع
اجملمــــوع

171,418,133
28,414,333
369,053,722
39,017,813
607,904,001

74,878,117
254,441
120,428,257
93,000
195,653,815

34,434,558
274,977
27,191,679
841,158
62,742,372

2,062,059
92,620,970
94,683,029

282,792,867
28,943,751
609,294,628
39,951,971
960,983,217

-2011
حسابات جارية وحتت الطلب
ودائع التوفري
ودائع ألجل وخاضعة الشعار
شهادات ايداع
أخرى
اجملمــــوع

147,370,283
17,193,120
336,240,992
32,960,200
9,915
533,774,510

38,038,874
13,041
167,890,381
128,000
206,070,296

25,859,640
69,675
20,736,522
414,068
47,079,905

3,049,246
97,933,053
100,982,299

214,318,043
17,275,836
622,800,948
33,502,268
9,915
887,907,010

 بلغ��ت ودائ��ع احلكومة األردنية والقطاع الع��ام األردين داخل اململكة  94,683,029دينار أي ما نس��بته  ٪9.85من إجمايل الودائع كما يف 31كانون األول  2012مقابل  100,982,299دينار أي ما نسبته  ٪11,37كما يف 31كانون األول .2011
 بلغ��ت قيم��ة الودائع التي ال حتمل فوائد  243,833,051دينار أي ما نس��بته  ٪25.37من إجم��ايل الودائع كما يف  31كانون األول  2012مقابل 198,958,258دينار أي ما نسبته  ٪22,40من إجمايل الودائع كما يف  31كانون األول .2011
 بلغت قيمة الودائع احملجوزة (مقيدة السحب)  866,378دينار كما يف  31كانون األول  ،2012واليوجد ودائع حمجوزة كما يف  31كانون األول.2011
 -بلغت قيمة الودائع اجلامدة  1,983,449دينار كما يف  31كانون األول  2012مقابل  3,707,286دينار كما يف  31كانون األول .2011
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تأمينــات نقديـــة
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
2012
دينار

18

2011
دينار

تأمينات مقابل تسهيالت ائتمانية مباشرة
تأمينات مقابل تسهيالت ائتمانية غري مباشرة
تأمينات التعامل بالهامش
تأمينات أخرى

26,709,405
29,565,201
3,680,156
10,246,256

27,483,784
18,371,914
3,388,752
8,505,646

اجملموع

70,201,018

57,750,096

أموال مقرتضة
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
املبلـــغ
دينار
-2012
اقرتاض من بنوك مركزية
اقرتاض من بنوك /مؤسسات حملية
اقرتاض من بنوك /مؤسسات خارجية
اجملموع

167,263,558
23,000,000
3,715,091
193,978,649
املبلـــغ
دينار

-2011
اقرتاض من بنوك /مؤسسات حملية
اقرتاض من بنوك /مؤسسات خارجية
اجملموع

51,000,000
5,546,765
56,546,765

عدد األقســــاط
الكلية املتبقية
1
8
141

1
3
89

عدد األقســــاط
الكلية املتبقية

11
119

8
100

دوريــة
استحقـاق االقسـاط
دفعة واحدة عند اإلستحقاق
دفعة واحدة عند اإلستحقاق
نصف سنوية عند االستحقاق
دوريــة
استحقـاق االقسـاط

دفعة واحدة عند اإلستحقاق
نصف سنوية عند اإلستحقاق

الضمـانات
دينار

سعــر
فائـــدة
االقتـراض

		 ٪4,25 165,749,437
 ٪5,86إلى ٪7.35
 ٪1٫26إلى ٪2
165,749,437
الضمـانات
دينار
338ر500ر3
338ر500ر3

سعــر
فائـــدة
االقتـراض
16ر %5إلى 6ر%8
125ر %1إلى %2

 متثل األموال املقرتضة من املؤسسات احمللية مبالغ مقرتضة من الشركة األردنية إلعادة متويل الرهن العقاري بقيمة  23,000,000ديناروقد مت إعادة متويل قروض سكنية مبعدل اسعار فائدة تبلغ حوايل .٪ 8.49
 تبلغ القروض ذات الفائدة الثابتة  190,978,649دينار والقروض ذات الفائدة املتغرية  3,000,000دينار. متث��ل األم��وال املقرتضة من بنوك مركزية مببلغ  165,749,437دينار اتفاقيات إعادة ش��راء مقابل س��ندات خزينة تبلغ قيمتها االس��مية 167,400,000دينار ويستحق عقد اعادة الشراء بتاريخ  2كانون الثاين .2013
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قروض ثانوية (قابلة للتحويل إىل أسهم)
عدد األقســــاط
الكلية املتبقية

املبلـــغ
دينار
 31كانون األول -2012
قروض ثانوية

000ر180ر14

اجملموع

000ر180ر14

9

دوريــة استحقـاق
االقسـاط
نصف سنوي أول قسط
يف شهر حزيران 2014

9

الضمانات
دينار

سعر فائدة األقرتاط
ذات فائدة متغرية
اليبور  6شهور 5 +ر٪3

-

فيما يلي تفاصيل القروض الثانوية القابلة للتحويل إىل أسهم:

القيمة األسمية للقروض
يطرح  :حصة حقوق املساهمني
يطرح  :تكلفة اإلصدار

2012
دينار
000ر180ر14
784ر022ر1
215ر205

2011
دينار
000ر180ر14
784ر022ر1
215ر205

اجملمـــــــوع

001ر952ر12

001ر952ر12

وقع البنك بتاريخ  2كانون الثاين  2008مع مؤسس��ة التمويل الدولية ( )IFCاتفاقية قرض مس��اند بقيمة  20مليون دوالر أي ما يعادل 14,180,000
دينار ملدة  10س��نوات قابل للتحويل إىل أس��هم إعتبارًا من الس��نة الرابعة إىل السنة الس��ابعة ،ومبعامل حتويل يبلغ  1,75من القيمة الدفرتية
للس��هم وفق��ًا آلخر قوائ��م مالية مدققة تصدر م��ن البنك قبل تاريخ التحويل ويبلغ س��عر الفائ��دة على هذا القرض اليبور 6ش��هور ،٪3,5 +
يتطلب القرض اإللتزام بالشروط التالية:
 .1أن تكون نسبة كفاية رأس املال لدى البنك  ٪12كحد أدنى.
 .2أن ال تقل نسبة حقوق امللكية إىل املوجودات عن .%10
 .3اإللتزام ببعض النسب املتعلقة بالرتكزات اإلئتمانية و توظيفات األموال.
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خمصصات متنوعة
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
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رصيــد
بداية السنة
دينار

املكــون
خالل السنة
دينار

املستخـدم
خالل السنة
دينار

ما تــــم
رده لاليرادات
دينار

رصيــد
نهاية السنة
دينار

-2012
خمصص قضايا مقامة ضد البنك

10,518,648

-

-

()5,518,648

5,000,000

اجملمـــوع

10,518,648

-

-

()5,518,648

5,000,000

- 2011
خمصص قضايا مقامة ضد البنك

-

10,518,648

-

-

10,518,648

اجملمـــوع

-

10,518,648

-

-

10,518,648
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ضريبة الدخل
أ-خمصص ضريبة الدخل
إن احلركة على خمصص ضريبة الدخل هي كما يلي:
2012
دينار
رصيد بداية السنة
فروقات ترجمة
ضريبة الدخل املدفوعة
ضريبة الدخل املستحقة
ضريبة دخل سنوات سابقة
وفر ضريبي من خسائر بيع موجودات مالية من خالل قائمة الدخل الشامل االخر
رصيد نهاية السنة

2,927,182
()3,020
()4,899,936
7,300,484
357,603
()20,458
5,661,855

2011
دينار
837,810
()1,891
()1,179,273
3,030,281
240,255
		
2,927,182

متثل ضريبة الدخل الظاهرة يف قائمة الدخل ما يلي:
2012
دينار
ضريبة الدخل املستحقة عن أرباح السنة
ضريبة الدخل املستحقة عن سنوات سابقة (تسويات)
موجودات ضريبية مؤجلة للسنة
مطلوبات ضريبية مؤجلة للسنة
فروقات ترجمة

-

7,300,484
357,603
5,776
14,669
()3,016
7,675,516

2011
دينار
3,030,281
240,255
(		 )2,806,423
103,246
2,908
570,267

مت اجراء تسوية نهائية مع دائرة ضريبة الدخل فيما يتعلق بضريبة دخل البنك حتى نهاية عام .2010
مت اجراء تسوية نهائية مع دائرة ضريبة الدخل فيما يتعلق بضريبة دخل شركة املال لإلستثمار والوساطة املالية حتى نهاية عام .2009
مت إجراء تسوية نهائية مع دائرة ضريبة الدخل فيما يتعلق بضريبة دخل املصرف األهلي العراقي حتى نهاية عام .2011
قامت دائرة ضريبة الدخل مبراجعة سجالت البنك لعام  2011ومل تصدر تقريرها النهائي حتى تاريخ إعداد القوائم املالية.
كاف ملواجهة اإللتزامات الضريبية كما يف  31كانون األول .2012
يف رأي اإلدارة فإن خمصص ضريبة الدخل املقتطع ٍ
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ب-موجودات  /مطلوبات ضريبية مؤجلة
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

رصيـد بدايـة
السنة
دينار

املبالـغ
احملـــررة
دينار

2012
املبالـغ
املضــافة
دينار

الرصيـد يف
نهايـة السنة
دينار

الضريبة
املؤجلــة
دينار

2011
دينار

احلسابات املشمولة
أ -موجودات ضريبية مؤجلة
خمصص قضايا مقامة ضد البنك
تدين أسعار أسهم مستملكة
خسائر تقييم موجودات مالية من خالل قائمة الدخل
اخملصصات و الفوائد املعلقة للتسهيالت
خمصص تسهيالت حتت املراقبة
خسائر تقييم موجودات مالية-من خالل الدخل الشامل
اآلخر
تدين موجودات مالية بالكلفة املطفأة
خسائر تدين موجودات مستملكة
موجودات ضريبية أخرى
اجملمـــوع

10,518,648
6,901,218
833,833
1,029,798
242,621

()5,518,648
()87,253
()790,495
()124,988
()78,988

615,880
3,915,768
-

5,000,000
6,813,965
659,218
4,820,578
163,633

1,500,000
2,044,190
197,765
1,352,742
49,090

3,155,594
2,070,366
244,352
247,151
72,786

2,748,359
500,000
259,265
23,033,742

()201,411
()28,807
()6,830,590

181,805
2,597,720
7,311,173

2,728,753
500,000
2,597,720
230,458
23,514,325

772,434
150,000
779,316
69,136
6,914,673

767,031
150,000
77,780
6,785,060

ب -مطلوبات ضريبية مؤجلة
أرباح غري متحققة –موجودات مالية بالقيمة العادلة من
()740,239
خالل الدخل الشامل اآلخر
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ()319,058
()1,059,297
اجملمـــوع

()143,674
()795,666
()939,340

681,878
1,385,495
2,067,373

()202,035
270,771
68,736

40,058
247,900
287,958

12,103
103,246
115,349

 تراوحت نسبة ضريبة الدخل على املوجودات واملطلوبات الضريبية املؤجلة بني .٪30 - ٪24إن احلركة على حساب املوجودات /املطلوبات الضريبية املؤجلة هي كما يلي:
2012
موجودات
رصيد بداية السنة
املضاف
املستبعد
رصيد نهاية السنة
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6,785,060
2,151,569
()2,021,956
6,914,673

2011
مطلوبات
115,349
274,901
()102,292
287,958

موجودات
3,614,372
5,200,744
()2,030,056
6,785,060

مطلوبات
856,277
115,349
()856,277
115,349

 ملخص تسوية الربح احملاسبي مع الربح الضريبي:2012
دينار

2011
دينار

الربح احملاسبي
أرباح غري خاضعة للضريبة
مصروفات غري مقبولة ضريبيًا
الربح الضريبي

29,711,700
()7,521,712
7,361,169
29,551,157

1,998,598
()2,548,243
15,745,368
15,195,723

نسبة ضريبة الدخل الفعلية

٪25.97

٪ 28.50

نس��بة ضريب��ة الدخ��ل القانوني��ة على أرباح البن��وك يف األردن تبلغ  ٪30وترتاوح نس��بة ضريب��ة الدخل القانوني��ة يف البلدان الت��ي يوجد للبنك
استثمارات فيها بني .٪24 -٪15
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مطلوبات أخرى
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
2012
دينار
فوائد برسم الدفع
مصروفات مستحقة وغري مدفوعة
شيكات مصدقة
شيكات مسحوبة على البنك
مكافآت أعضاء جملس االدارة
ذمم عمالء وساطة دائنني
مطلوبات  /خسائر مشتقات غري متحققة (ايضاح )39
أمانات تعهدات*
مطلوبات أخرى
اجملموع

*
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4,997,511
67,242
1,349,253
1,117,616
55,000
3,955,198
		
17,725,000
3,238,708
32,505,528

2011
دينار
8,617,826
91,686
1,773,139
398,310
55,000
6,324,010
26,640
4,742,510
22,029,121

ميثل مبالغ مقبوضة لزيادة رأس مال الشركة التابعة :املصرف األهلي العراقي ،علمًا بأن البنك بصدد اصدار سندات مقابل هذة األموال.

رأس املال املكتتب به
يبلغ رأس املال املكتتب به واملدفوع  150,000,000دينار موزع على 150,000,000س��همًا القيمة االس��مية للس��هم الواحد دينار كما يف 31كانون
األول  2012مقابل  150,000,000دينار موزع على  150,000,000سهمًا القيمة االسمية للسهم الواحد دينار كما يف  31كانون األول .2011
تبلغ عالوة اإلصدار  709,472دينار كما يف  31كانون األول  2011و.2012
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األسهم املقرتح توزيعها
يبلغ عدد األس��هم املقرتح توزيعها على املس��اهمني للعام احلايل  15,000,000أي مانس��بته  ٪10من رأس املال املكتتب به واملدفوع وهذه
النسبة خاضعة ملوافقة الهيئة العامة للمساهمني.
يف حني مل يتم توزيع أية أسهم أو أرباح على املساهمني يف العام السابق.

25

االحتياطيات

ـ احتياطي قانوين ـ
					
متثل املبالغ املتجمعة يف هذا احلس��اب ما مت حتويله من االرباح الس��نوية قبل الضرائب بنس��بة  ٪10خالل الس��نة والسنوات السابقة وفقًا
لقانون البنوك وقانون الشركات وهو غري قابل للتوزيع على املساهمني.
ـ احتياطي خماطر مصرفية عامة ـ
ميثل هذا البند إحتياطي خماطر مصرفية عامة وفقا لتعليمات البنك املركزي األردين.
إن اإلحتياطيات املقيد التصرف بها كما يلي
اســم االحتياطــي
إحتياطي قانوين
إحتياطي إختياري
إحتياطي خماطر مصرفية عامة

26

املبلـــغ
دينار
18,151,039
4,418
5,631,076

طبيعـة التقييد
مبوجب قانون البنوك و قانون الشركات
مبوجب تعليمات البنك املركزي األردين

فروقات ترجمة عمالت أجنبية
هي فروقات ناجتة عن ترجمة صايف االستثمار يف املصرف األهلي العراقي عند توحيد القوائم املالية للبنك وبيان احلركة عليها كما يلي:

الرصيد يف بداية السنة
(اإلستبعادات) االضافات خالل السنة
الرصيد يف نهاية السنة

100

2012
دينار

2011
دينار

3,306,626
()290,550
3,016,076

3,272,100
34,526
3,306,626

27

إحتياطي القيمة العادلة
إن احلركة احلاصلة على هذا البند هي كما يلي:
2012
دينار
الرصيد يف بداية السنة
األثر الناجت من تطبيق معيار التقارير املالية الدويل رقم ()9
التغري بالقيمة العادلة يف املوجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
أرباح بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
مطلوبات ضريبية مؤجلة
موجودات ضريبية مؤجلة
الرصيد يف نهاية السنة

()1,495,794
		()72,446
64,785
()27,954
5,464
()1,525,945

2011
دينار
()631,602
()1,222,046
5,694
()12,103
364,263
()1,495,794

يظهر احتياطي القيمة العادلة بالصايف بعد تنزيل املطلوبات الضريبية املؤجلة.
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أرباح مدورة
2012
دينار
الرصيد يف بداية السنة
أثر التطبيق املبكر ملعيار التقارير املايل الدويل رقم ()9
الرصيد املعدل يف بداية السنة
الربح للسنة
(احملول) إىل االحتياطيات
خسائر بيع موحودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
أسهم مقرتح توزيعها
الرصيد يف نهاية السنة

28,733,811
		
28,733,811
19,792,458
()2,007,138
(		)64,785
()15,000,000
31,454,346

2011
دينار
24,846,843
2,955,070
27,801,913
1,049,840
()112,248
()5,694
		
28,733,811

يش��مل رصي��د االرب��اح امل��دورة مبل��غ  6,914,673دين��ار مقيد التصرف ب��ه لقاء مناف��ع ضريبية مؤجل��ة كم��ا يف  31كان��ون األول ُ 2012مقابل
 6,785,060دينـار كمـا فـي  31كانون األول .2011
يش��مل رصي��د األرب��اح املدورة كما يف  31كانون األول  2012مبلغ  1,871,456دينار ميثل أثر التطبي��ق املبكر للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم
( ،)9ومبوجب تعليمات هيئة األوراق املالية يحظر التصرف به حلني حتققه.
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الفوائــد الدائنـــة
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
2012
دينار

30

2011
دينار

			
تسهيالت ائتمانية مباشرة:
لالفراد (التجزئة):
حسابات جارية مدينة
قروض وكمبياالت
بطاقات االئتمان

152,728
8,054,008
419,322

359,944
5,800,981
399,355

القروض العقارية

7,159,671

6,541,319

الشركات الكربى
حسابات جارية مدينة
قروض و كمبياالت

5,737,871
29,944,222

3,155,143
33,712,475

املنشآت الصغرية و املتوسطة
حسابات جارية مدينة
قروض و كمبياالت

1,011,134
2,173,184

518,141
1,452,805

احلكومة والقطاع العام
أرصدة لدى البنوك املركزية
أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
موجودات مالية أخرى بالكلفة املطفأة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
اجملمـــوع

942,039
146,661
1,088,320
		 24,384,405
338,788
		 81,552,353

1,082,570
390,645
1,627,166
14,495,960
1,031,370
70,567,874

الفوائـــد املدينــــة
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
2012
دينار
ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
ودائع عمالء:
		حسابات جارية وحتت الطلب
		ودائع توفري
		ودائع ألجل وخاضعة إلشعار
		شهادات إيداع
تأمينات نقدية
أموال مقرتضة
رسوم ضمان الودائع
اجملمـــوع
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2011
دينار

977,608

1,344,790

888,551
822,511
28,559,772
1,722,869
711,856
4,335,918
1,611,030
39,630,115

237,895
645,311
26,020,346
1,139,987
714,690
4,024,129
1,314,795
35,441,943

31

صايف إيرادات العموالت
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
2012
دينار
عموالت دائنة:
		عموالت تسهيالت مباشرة
		عموالت تسهيالت غري مباشرة
		عموالت ُأخرى
ينزل :عموالت مدينة
		صايف ايرادات العموالت

32

1,386,960
3,797,674
27,798,010
()775,597
32,207,047

2011
دينار
669,623
3,460,421
10,950,757
()402,520
14,678,281

أرباح عمالت أجنبية
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

أرباح ناجتة عن التقييم
أرباح (خسارة) ناجتة عن التداول/التعامل
اجملموع
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2012
دينار

2011
دينار

1,133,053
330,828
1,463,881

1,636,320
()117,788
1,518,532

أرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
عوائد توزيعات
اسهـــم
دينار

اجملمــوع
دينار

أرباح (خسائر)
متحققة
دينار
-2012
اسهم شركات
سندات

835,410
861,954

270,771
		
-

359,717
		
-

1,465,898
861,954

اجملموع

1,697,364

270,771

359,717

2,327,852

-2011
اسهم شركات
سندات

351,498
()8,150

()618,144
202,412

73,035
-

()193,611
194,262

اجملموع

343,348

()415,732

73,035

651
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أرباح غري
متحققة
دينار
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إيرادات أخرى
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
2012
دينار

35

2011
دينار

إيرادات وعموالت من اإلستثمار واألوراق املالية
إيرادات أخرى

1,235,825
1,742,212

1,955,613
549,779

اجملمـــــوع

2,978,037

2,505,392

نفقات املوظفني
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
2012
دينار

2011
دينار

رواتب ومنافع وعالوات املوظفني
مكافآت موظفني
مساهمة البنك يف الضمان االجتماعي
نفقات طبية
تدريب املوظفني
اجازات مدفوعة
مساهمة البنك يف صندوق النشاط االجتماعي
أخرى

10,253,512
750,000
977,828
591,227
82,116
110,273
41,987
248,957

9,837,949
		
881,792
564,879
95,712
77,097
35,598
184,084

اجملمـــــوع

13,055,900

11,677,111
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مصاريف أخرى
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
2012
دينار
إيجارات وخدمات املباين
اتعاب استشارية ومهنية
قرطاسية ومطبوعات
بدل تنقالت أعضاء جملس االدارة
رسوم اشرتاك رويرت وبلوم بريغ
تربعات
اعالنات
اشرتاكات ورسوم ورخص
خدمات األمن واحلماية
سفر وتنقالت
لوازم ومصاريف كمبيوتر
بريد ،هاتف ،تلكس وسويفت
اشرتاكات
خدمات نقل النقد
تأمني
مصاريف ضيافة
مكافآت أعضاء جملس اإلدارة
صيانة
خسائر استبعاد أصول ثابتة
خسائر تشغيلية
أخرى		
اجملمـــوع
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		 1,811,958
		 1,398,938
		
286,609
		
149,681
		
165,322
		
177,088
		 1,022,981
		
275,511
		
86,757
		
241,328
		
664,853
		
371,256
		
73,473
		
102,492
		
233,301
		
73,094
		
54,891
		
609,189
		
703,285
		
514,723
849,857
9,866,587

2011
دينار
		 1,760,902
		
557,140
		
402,446
		
115,610
		
154,337
		
159,070
		
975,967
		
212,891
		
101,848
		
300,775
		
746,632
		
754,357
144,713
		
96,804
		
179,541
		
65,978
		
55,000
		
489,903
				608,142
7,882,056

حصة السهم من ربح السنة
احلصة األساسية واخملفضة للسهم من ربح السنة:
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
2012
دينار
ربح السنة العائد ملساهمي البنك
املتوسط املرجح لعدد األسهم خالل السنة

احلصة األساسية و اخملفضة للسهم من ربح السنةالعائد ملساهمي البنك
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2011
دينار

		 19,792,458
150,000,000

1,049,840
150,000,000

فلس /دينار

فلس /دينار

0/132

0/007
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النقد وما يف حكمه
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
2012
دينار
نقد وأرصدة لدى البنك املركزي األردين تستحق خالل ثالثة أشهر
يضاف :أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية تستحق خالل ثالثة أشهر
ينزل :ودائع البنوك واملؤسسات املصرفية التي تستحق خالل ثالثة أشهر
ينزل :أرصدة مقيدة السحب
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2011
دينار

		206,371,473
		 79,539,580
(		)50,633,802
(		)826,535

		124,204,044
		162,723,157
(		)112,748,153
(		)897,625

234,450,716

173,281,423

مشتقات مالية
إن تفاصيل املشتقات املالية القائمة يف نهاية العام هي كما يلي:

قيمة عادلة
موجبــة
دينار
-2012
عقود بيع عمالت
عقود شراء عمالت
عقود مقايضة العمالت

3,086
-

- 2011
عقود بيع عمالت
عقود شراء عمالت

-

قيمة عادلة
سالبة
دينار

آجال القيمةاالعتبارية (االسمية) حسب االستحقاق
من 12-3
خـالل 3
جمموع القيمة
شهـــر
شهــور
االسميـــة
دينار
دينار
دينار

1,518,797

12,928,905
12,931,992
56,720,000

12,928,905
12,931,992
-

56,720,000

26,640
-

30,659,590
30,632,950

30,659,590
30,632,950

-

تدل القيمة االعتبارية (اإلسمية) على قيمة املعامالت القائمة يف نهاية السنة وهي ال تدل على خماطر السوق أو خماطر االئتمان.
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املعامالت مع اطراف ذات عالقة
تشمل القوائم املالية املوحدة القوائم املالية للبنك و الشركات التابعة التالية:

إسم الشركة
شركة املال األردين لإلستثمار والوساطة املالية
املصرف األهلي العراقي
شركة صندوق البحرين اإلستثماري
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تكلفة اإلستثمار

نسبة امللكية

2012
دينار

٪ 100
٪ 72,36
٪ 100

10,000,000
44,972,937
1,888

2011
دينار

10,000,000
44,972,937
1,888

قام البنك بالدخول يف معامالت مع الشركات التابعة ومع كبار املساهمني وأعضاء جملس اإلدارة واإلدارة العليا ضمن النشاطات االعتيادية
للبنك وباستخدام أسعار الفوائد والعموالت التجارية.

 فيما يلي ملخص املعامالت مع جهات ذات عالقة خالل السنة:اجلهــة ذات العــالقة
أعضاء جملس اإلدارة اإلدارة التنفيذية العليا
دينار
دينار

جهات أخرى
دينار

2012
دينار

اجملمــــــــوع

2011
دينار

بنود داخل قائمة املركز املايل:
ودائع البنك مع جهات
ذات عالقة
ودائع لدى البنك
التأمينات النقدية
تسهيالت مباشرة
تسهيالت مباشرة  -حتت املراقبة

23,833,124
16,838
12,824,531
4,168,536

139,073
10,635
1,217,109
-

16,853,919
7,691,277
1,778,754
4,502,923
-

16,853,919
31,663,474
1,806,227
18,544,563
4,168,536

34,576,684
33,819,068
2,126,412
14,899,046
4,827,255

بنود خارج قائمة املركز املايل:
تسهيالت غري مباشرة

24,000

-

23,273,554

23,297,554

7,163,648

عناصر قائمة الدخل:
فوائد وعموالت دائنة
فوائد وعموالت مدينة

1,246,607
1,340,355

56,916
1,345

330,696
117,272

1,634,219
1,458,972

1,473,162
971,766

ترتاوح أسعار الفائدة على التسهيالت بالديناراألردين بني  ٪4,25و ٪9,50
ال توجد تسهيالت ممنوحة بالعملة األجنبية
ترتاوح أسعار الفائدة على الودائع بالديناراألردين بني  ٪2,75و ٪7,25
ترتاوح أسعار الفائدة على الودائع بالعملة األجنبية بني صفر ٪و ٪1
فيما يلي ملخص ملنافع (رواتب ومكافآت ومنافع أخرى) االدارة التنفيذية العليا للبنك:
2012
دينار
املنافع (رواتب ومكافآت ومنافع أخرى) اإلدارة التنفيذية العليا للبنك
اجملموع
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1,817,557
1,817,557

2011
دينار
581ر904ر1
581ر904ر1
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القيمة العادلة لألدوات املالية
تشمل هذه األدوات املالية األرصدة النقدية والودائع لدى البنوك والبنك املركزي األردين ،التسهيالت اإلئتمانية املباشرة ،املوجودات املالية
األخرى وودائع العمالء ،ودائع البنوك واملطلوبات املالية األخرى.
كما هو مبني يف ايضاح رقم ( )7تش��مل املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الش��امل اآلخر أس��هم غري مدرجة يف األسواق
املالية مببلغ  1,845,356دينار كما يف  31كانون األول  ،2012تظهر بالتكلفه أو القيمة الدفرتية لعدم متكن البنك من تقدير قيمتها.
ال تختلف القيمة العادلة لألدوات املالية بشكل جوهري عن قيمتها الدفرتية.
يستخدم البنك الرتتيب التايل ألساليب وبدائل التقييم وذلك يف حتديد وعرض القيمة العادلة لألدوات املالية:
املستوى األول :األسعار السوقية املعلنة يف األسواق الفعالة لنفس املوجودات واملطلوبات.
املس��توى الثاين :تقنيات أخرى حيث تكون كل املدخالت التي لها تأثري مهم على القيمة العادلة ميكن مالحظتها بش��كل مباشر أو غري مباشر
من معلومات السوق.
املس��توى الثالث :تقنيات أخرى حيث تس��تخدم مدخالت لها تأثري مهم على القيمة العادلة ولكنها ليس��ت مبنية على معلومات من الس��وق
ميكن مالحظتها.
اجلدول التايل يبني حتليل األدوات املالية املسجلة بالقيمة العادلة وحسب الرتتيب الهرمي املذكور أعاله:
املستوى األول
دينار

املستوى الثاين
دينار

املستوى الثالث
دينار

اجملموع
دينار

-2012
موجودات مالية
موجودات مالية من خالل قائمة الدخل
موجودات مالية من خالل قائمة الدخل الشامل االخر

14,449,584
2,407,959

772,778
1,845,356

-

15,222,362
4,253,315

مشتقات ادوات مالية

-

3,086

-

3,086

-2011
موجودات مالية
موجودات مالية من خالل قائمة الدخل
موجودات مالية من خالل قائمة الدخل الشامل االخر

40,638,433
3,404,622

612,950
1,688,680

-

41,251,383
5,093,302

مشتقات ادوات مالية

-

26,640

-

26,640
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سياسات إدارة اخملاطر
يقوم البنك بإدارة اخملاطر املصرفية من خالل اس�تراتيجية ش��املة تهدف للمحافظة على مكانة البنك املـالية وربحيته ،وحتديد اخملـاطر
وس��بل التعامـ��ل معه��ا وتخفيفه��ا أو احلد منها ويتم ذل��ك من خالل جهـات متع��ددة يف البنك ابت��داء من جمل��س اإلدارة واللجان املنبثقة
عن��ه كلجنة اخملاطر واالمتثال وجلنة التدقيق واللجـان اخملتلف��ة يف البنك مثل جلنة إدارة اخملاطر الداخلية ،إدارة املوجودات واملطلوبات،
جل��ان التس��هيالت ،إضافة إىل أن كافة دوائر وفروع البنك تعترب مس��ؤولة عن حتديد وإدارة اخملاطر املتعلق��ة بالعمليات املصرفية وااللتزام
بالضوابط الرقابية املناسبة ومراقبة استمرارية فعاليتها مبا يتالءم ونظام رقابة اخملاطر.
يقوم البنك برس��م اس�تراتيجيته ضمن أس��س ومعايري حمدده ترس��مها اإلداره التنفيذيه ويش��رف عليها جملس اإلداره لضمان تغطيتها
لعمليات البنك الرئيسيه مبا يتناسب مع ظروف البيئه الداخليه وتغريات البيئه اخلارجيه لتجنب أيه تأثريات سلبيه على مؤشرات وأداء البنك.
وإدراكًا م��ن جمل��س إدارة البنك ألهمي��ة اخملاطر اخملتلفة التي تواجه القطاع املصريف ومتاش��يا مع التوجه��ات العاملية وتوجهات البنك
املرك��زي األردين به��ذا اخلص��وص تقوم إدارة اخملاطر وهي إدارة مس��تقلة ومتخصصة يف البنك برتكيز مهامه��ا يف التعرف على اخملاطر
القائم��ة واحملتمل��ة وكيفي��ة التعامل معه��ا ،لذا فإن البنك يس��عى إىل مواصل��ة تطوير أنظم��ة إدارة اخملاطر واتخاذ العدي��د من اخلطـوات
والتدابري الالزمة لتهيئة البنك.
يف ع��ام  2011ق��ام البنك املركزي األردين وبالتنس��يق مع ش��ركة استش��ارية بعملية مراجع��ة ( )SREPتطبيق البنك للدعام��ة الثانية (املراجعة
اإلش��رافية) ملعي��ار بازل  ،IIكما ومت خالل عام  2012العمل على تقييم مدى جاهزية البن��ك لتلبية متطلبات بازل  IIIوأثرها عليه ،وذلك حتضريًا
لتطبيقها حسب تعليمات البنك املركزى األردين التي ستصدر الحقا.
إن عملي��ة إدارة اخملاط��ر تش��مل التعرف ،القياس ،اإلدارة ،إضافة إىل الرقابة املس��تمرة على اخملاطر املالي��ة وغري املالية التي ممكن أن
تؤثر بش��كل س��لبي على أداء البنك وسمعته ،إضافة إىل ضمان توزيع فعال لرأس املال لتحقيق املعدل األمثل للعوائد مقابل اخملاطر ،كما
أن إدارة اخملاطر لدى البنك تس�ير وفق مبادئ رئيس��ية واحلوكمة املؤسس��ية التي تنس��جم مع حجم نش��اطاته وتعقيد عملياته وتعليمات
السلطات الرقابية وأفضل املمارسات الدولية بهذا اخلصوص ،وتتمثل تلك املبادئ فيما يلي:
 .1قي��ام جملس اإلدارة مبراجعة واعتماد درجة حتمل البنك للخس��ارة احملتملة واملصاحبة لعوامل اخملاطر اخملتلفة واالس��تمراربتقدمي
توجيهاته إلدارة اخملاطر ،كما ويعترب املدير العام املس��ؤول األول عن إدارة اخملاطر واملمارس��ات املرتبطة بها ضمن هيكل نش��اطات
البنك ورئيسًا للجنة إدارة اخملاطر الداخلية .
 .2فلس��فة إدارة اخملاط��ر ل��دى البن��ك مبنية عل��ى املعرفة واخل�برة وق��درة اإلدارة اإلش��رافية على احلكم عل��ى األمور ووج��ود دليل واضح
للصالحيات موضوع من قبل جملس اإلدارة.
.3إدارة اخملاطر تعترب مسؤولية جميع موظفي البنك.
 .4توزيع املهام واملسؤوليات الرقابية على املوظفني كل حسب اختصاصه.
.5ديناميكي��ة جلن��ة اخملاط��ر املنبثقة عن جمل��س اإلدارة للتأكد من فعالية سياس��ات وإج��راءات إدارة اخملاطر لدى البن��ك والتي يقع على
عاتقها ضمان تطبيق اسرتاتيجية وتوجيهات جملس اإلدارة فيما يتعلق بإدارة وتطبيق املبادئ واألطر العامة واحلدود املسموح بها.
 .6دور جلنة املوجودات واملطلوبات بالتخطيط للتوظيف األمثل لرأس املال واملوجودات واملطلوبات واملراقبة املستمرة خملاطر السيولة
وخماطر السوق.
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 .7تقوم دائرة اخملاطر بإدارة اخملاطر وفق منهجية متكاملة ومركزية داخل البنك مع وجود أنظمة تساعد على إدارة تلك اخملاطر ،وتزويد
وحدات عمل البنك باملنهجيات واألدوات الالزمة لتحقيق إدارة فاعلة وس��ليمة لكافة أنواع اخملاطر ،ترتبط دائرة اخملاطر والتي يرأس��ها
مدير دائرة إدارة اخملاطر بلجنة اخملاطر مع وجود خط اتصال مباشر يربط بني مدير دائرة إدارة اخملاطر باملدير العام.
 .8دائ��رة التدقيق الداخلي والتي تقدم تأكيدًا مس��تق ًال عن التزام وحدات العمل بسياس��ات وإج��راءات إدارة اخملاطر وفاعلية إطار عمل إدارة
اخملاطر لدى البنك.
 .9يعترب املدير املايل للبنك هو املسؤول عن حتديد اخملاطر املالية والرقابة واحملافظة على نوعية املعلومات املالية والتأكد من سالمة
ودقة القوائم املالية التي يتم اإلفصاح عنها.
 .10يعترب مدير إدارة االمتثال هو املس��ؤول عن التأكد من أن البنك يلتزم بكافة التعليمات والتش��ريعات والقوانني ذات العالقة بأعماله ،خاصة
تلك التي تصدر عن اجلهات الرقابية املسؤولة.
 .11سياسات إدارة اخملاطر اخملتلفة معتمدة من جملس اإلدارة وتواكب كافة املستجدات والنمو يف أعمال البنك والتوسع يف خدماته.
إدارة اخملاطر:
يتعرض بنك املال األردين للمخاطر التالية والتي تواجه القطاع املصريف:
 خماطر اإلئتمان. خماطر السوق. خماطر السيولة. خماطر التشغيلية. خماطر اإلمتثال.خماطر اإلئتمان:
هي اخملاطر التي قد تنجم عن تخلف أو عجز الطرف اآلخر عن الوفاء بالتزاماته اجتاه البنك مما يؤدي إىل حدوث خسائر.
يعمل البنك على إدارة خماطر االئتمان من خالل:
 وضع حدود واضحة وحمددة ملس��توى اخملاطر االئتمانية يتم حتديدها على مس��توى جملس اإلدارة ومن ثم ارس��الها اىل وحدات األعمالاخملتلفة .ويتم مراجعة هذه احلدود بشكل دوري و مراقبتها واجراء اي تعديالت ضرورية عليها.
 اعتماد مبدأ اللجان االئتمانية للتأكد وضمان اتخاذ القرارا ت االئتمانية بعيدًا عن أية قرارات فردية. معايري واضحة للعمالء /السوق املستهدف واملستوى املقبول لألصول االئتمانية. حتليل مايل وائتماين متكامل ومعمق يغطي اجلوانب اخملتلفة للمخاطر لكل عميل و/أو عملية ائتمانية. مراجعة وحتليل لنوعية احملفظة االئتمانية بش��كل دوري وفقا ملؤش��رات حمددة لألداء واس��تخدام آليات اختبارات الضغط التي تتضمنفرضيات متشددة وحمافظة.
 -تقييم ومتابعة مستمرة ألية تركزات ائتمانية واسرتاتيجات التعامل معها.
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 اعتماد مؤشرات اإلنذار املبكر وكشف اخملاطر احملتملة للمحفظة االئتمانية ومراجعتها دوريًا . إدارة فعال��ة لعملي��ة التوثيق القانوين وإدارة الضمانات وحفظها ومتابعتها للتأكد من عدم وجود أية مؤش��رات س��لبية أو تراجع تس��تدعياتخاذ اجراءات احرتازية أو وقائية.
 املراجعة الدورية أو عند الضرورة لكافة التسهيالت املصرفية بشكل إفرادي للتأكد من عدم وجود أية مؤشرات سلبية أو تراجع تستدعياتخاذ إجراءات احرتازية أو وقائية.
		
اآلليات املستخدمة يف البنك إلدارة اخملاطر االئتمانية:
 .1حتديد الرتكزات االئتمانية:
تتضمن السياسة االئتمانية نسب حمددة وواضحة حسب نسب الرتكزات املقررة من البنك املركزي األردين.
 .2حدود خماطر االئتمان (:)Credit Risk profile
تتضمن سياسة إدارة اخملاطر االئتمانية ملحقًا خاص بحدود خماطر االئتمان على كافة جوانب ومستويات احملفظة والذي ميثل باجململ
اإلطار العام للمخاطر االئتمانية املقبولة جمللس اإلدارة والتي ميكن الس��يطرة عليها وإدارتها  ،حيث يتم مراجعتها بش��كل س��نوي ملواكبة
أوضاع السوق.
.3التصنيف االئتماين لعمالء التسهيالت:
يتم تصنيف العمالء داخليًا وفق أس��اليب تصنيف داخلية متخصصة وحمدثة (برنامج تصنيف الش��ركات الكربى ،برنامج تصنيف املؤسس��ات
الصغرية واملتوس��طة ،برنامج تصنيف الش��ركات املعتمدة إلقراض موظفيها ،برنامج تقييم األفراد) باإلعتماد على معايري مالية وغري مالية
تعكس مالءة العمالء االئتمانية والتزامهم بالسداد ،باإلضافة إىل تقييم التسهيالت املمنوحـة للعمالء بحسب حركة نشاط احلساب وانتظام
السداد ألصل املبلغ والفوائد ،إذ يتم االعتماد على نتائج هذه الربامج يف حتديد خماطر العميل وبناء القرار االئتماين ،ويتم اجراء مراقبة دورية
حملفظة البنك االئتمانية لضمان تصنيف كل عميل وتوزيعها بحسب درجات التصنيف.
.4إختبارات األوضاع الضاغطة (:)Stress Testing
تعترب أداة هامة يستخدمها البنك كجزء من عملية إدارة اخملاطر بشكل عام ومنها اخملاطر االئتمانية ملا لها من فاعلية يف تنويه جملس
اإلدارة واإلدارة التنفيذية على أثر األحداث السلبية غري املتوقعة والتى تؤدى إىل ارتفاع نسب التعرث وقياس أثرها ونتائجها على أرباح/خسائر
البنك وعلى نسبة كفاية رأس املال التخاذ التدابري الالزمة والتحوط لها مستقب ًال وذلك متاشيًا مع تعليمات البنك املركزي األردين وتعزيز إدارة
اخملاطر يف البنك.
أساليب تخفيف اخملاطر االئتمانية:
يتبع البنك عدة أساليب لتخفيف اخملاطر االئتمانية منها:
 .1الضمانات مقابل القروض والتسهيالت هي كما يلي:
أ .الرهونات العقارية.
ب.رهونات السيارات واملركبات.
ج .رهونات اآلالت واملعدات.
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د .رهونات حيازية على بضائع خمزنة يف البوندد بإسم البنك.
هـ.رهن األدوات املالية مثل األسهم والسندات.
و .الكفاالت البنكية.
ز .الضمان النقدي (تأمينات نقدية)
ح .كفالة احلكومة.
ط.حواالت حق (عطاءات  ،اعتمادات واردة)
ي .أدوات الدي��ن ،حيث يس��تخدم التصني��ف اخلارجي الصادر عن مؤسس��ات التصنيف الدولي��ة مث��ل STANDARD & POORS, FITCHAND
 MOODDY'Sأو مايعادلها يف إدارة خماطر التعرض اإلئتماين ألدوات الدين.

يقوم قطاع األعمال ودائرة مراجعة االئتمان بتحديد الضمانات املقبولة وشروطهــا مع مراعاة:
أ .قبول الضمانات اجليدة والقابلة للتسييل بالقيمة والوقت املناسبني يف حالة حاجة البنك لذلك.
ب.وجود ارتباط بني قيمة الضمان ونشاط العميل.
ج .مراقبة القيمة الس��وقية لتلك الضمانات بش��كل دوري ،ويف حال انخفاض قيمة الضمان يقوم البنك بطلب ضمانات إضافية لتغطية
قيمة العجز.
د .التقييم الدوري للضمانات املقابلة للديون غري العاملة.
كما ويقوم البنك باتباع سياسة التأمني على بعض احملافظ وبناء اخملصصات اإلضافية وذلك كأحد أبواب تخفيف اخملاطر االئتمانية.
 .2دراسة االئتمان والرقابة عليه ومتابعته:
يق��وم البنك بتطوير السياس��ات واإلجراءات الالزمة لتحديد أس��لوب دراس��ة االئتمان واحملافظة عل��ى حيادية وتكامل عملي��ة اتخاذ القرارات
بصورة مؤسسية وضمن أحكام وأسس ائتمانية واضحة.
وحسب هيكلة دوائر تسهيالت الشركات واملنشآت الصغرية واملتوسطة ودوائر االئتمان ،فان العملية االئتمانية متر يف املراحل التالية:
أ .دائرة تسهيالت الشركات واملنشآت الصغرية واملتوسطة :ويتمثل دورها يف استقطاب العمالء وإعداد الدراسات اإلئتمانية.
ب.دائ��رة مراجع��ة اإلئتمان :ويتمثل دورها يف اس��تالم الدراس��ات اإلئتماني��ة والوثائق املرفقة بها واملرس��لة من قبل دائرة تس��هيالت
الش��ركات ،وإجراء التحليل اخلاص بها س��واء اإلئتماين أو املايل والغري مايل ،ومراقبة السقوف املقرتحة ،ومدى توافقها مع السياسات
اإلئتمانية يف البنك وتعليمات البنك املركزي ،وتقييم التصنيف االئتماين للعمالء.
ج .دائرة الرقابة على االئتمان :ويتمثل دورها يف مراجعة القرارات اإلئتمانية ومراقبة السقوف والضمانات واملتابعة الستكمال النواقص،
وإعداد التقارير الالزمة.
مت اعتم��اد مب��دأ فص��ل قرار االئتمان ع��ن التنفيذ مبا يضمن حتقيق رقاب��ة على عمليات منح االئتم��ان بحيث يتم التأكد من أن كافة ش��روطه
متوافق��ة م��ع السياس��ة االئتمانية من حيث الس��قوف والضمانات وأية حم��ددات ،باإلضافة إىل تدقيق كافة مس��تندات وعق��ود االئتمان قبل
التنفيذ ،كـما حتدد السياسات االئتمانية جداول صالحيات واضحة ومفصلة بحسب حجم االئتمان والضمانات املوضوعة.
كم��ا وي��ويل البنك أهمية كبريةإلش��راك الك��وادر العاملة يف جم��ال االئتمان ب��دورات وبرامج تدريبي��ة لتأهليهم ألداء واجباتهم ومس��ؤولياتهم
بكفاءة واقتدار.
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 )1التعرضات خملاطر االئتمان ( بعد خمصص التدين والفوائد املعلقة وقبل الضمانات وخمففات اخملاطر االخرى).
2012
دينار

2011
دينار

بنود داخل قائمة املركز املايل:
أرصدة لدى البنوك املركزية
أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
التسهيالت االئتمانية:
لألفراد
القروض العقارية
الشركات الكربى
املنشـآت الصغرية واملتوسطة ()SMEs
احلكومة و القطاع العام

182,310,515
79,539,580

106,963,353
162,723,157

84,916,584
96,028,378
397,419,541
30,299,949
14,645,961

71,354,915
79,901,494
460,033,574
28,090,005
16,479,950

سندات وأسناد وأذونات:
موجودات مالية بالقيمةالعادلة من خالل قائمة الدخل
ضمن املوجودات املالية بالكلفة املطفأة
ضمن املوجودات املالية املرهونة
املوجودات األخرى

		
370,527,675
165,749,437
34,557,379

32,840,378
312,257,950
3,500,338
7,726,145

إجمايل بنود داخل قائمة املركز املايل:

1,455,994,999

1,281,871,259

بنود خارج قائمة املركز املايل:
كفاالت
اعتمادات صادرة
قبوالت صادرة
سقوف تسهيالت غري مستغلة
عقود شراء آجلة

106,398,015
49,680,194
20,347,562
24,279,966
5,251,156

110,194,663
19,664,414
10,046,563
22,261,723
17,864,415

إجمايل بنود خارج قائمة املركز املايل

205,956,893

180,031,778

إجمــايل بنود داخل وخارج قائمة املركز املايل

1,661,951,892

1,461,903,037

اجل��دول أع�لاه ميثل احل��د األقصى خملاطر اإلئتمان للبنك كما يف  31كان��ون األول  2012و 2011دون أخذ الضمان��ات أو خمففات خماطر اإلئتمان
األخرى بعني اإلعتبار.
بالنسبة لبنود املوجودات داخل قائمة املركز املايل فإن التعرض الوارد أعاله قائم على أساس الرصيد كما ظهر يف قائمة املركز املايل.
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 )2تتوزع التعرضات االئتمانية حسب درجة اخملاطر وفق اجلدول التايل:
االفراد
دينار

القروض
العقارية
دينار

احلكومة والقطاع بنوكومؤسسات
املنشآت
الشركات
مصرفيةوبنودأخرى
العام
الكربى الصغرية واملتوسطة
دينار
دينار
دينار
دينار

االجمايل
دينار

- 2012
متدنية اخملاطر
مقبولة اخملاطر
منها مستحقة :
		لغاية  30يوم
		من  31لغاية  60يوم
حتت املراقبة
غري عاملة:
دون املستوى
مشكوك فيها
هالكة
مكشوف
اجملمــــوع

3,743,652
79,608,805

535,574
93,579,498

11,029,169
314,653,514

1,836,145
25,730,582

732,622,546
-

114,708,001

749,767,086
628,280,400

21,276
9,930
741,448

2,249
937,272

5,447,593
582,051
43,506,066

132,713
26,165
1,824,147

-

-

5,601,581
620,395
47,008,933

2,022,871
1,558 ,449
4,146,363
370,446
92,192,035

180,131
1,841,333
97,073,808

60,950
9,134,701
58,461,900
1,541,703
438,388,003

8,773
1,068,863
701,760
136,134
31,306,404

732,622,546

114,708,001

2,092,594
11,942,145
65,515,356
2,048,284
1,506,290,797

ينزل :فوائد معلقة
ينزل :خمصص التدين

()4,556,779
()2,718,672

()355,031
()690,399

()10,993,158
()29,975,304

()109,318
()897,137

-

-

()16,014,286
()34,281,512

الصايف

84,916,584

96,028,378

397,419,541

30,299,949

732,622,546

114,708,001

1,455,994,999

- 2011
متدنية اخملاطر
مقبولة اخملاطر
منها مستحقة:
		لغاية  30يوم
		من  31لغاية  60يوم
حتت املراقبة
غري عاملة:
دون املستوى
مشكوك فيها
هالكة
مكشوف
اجملمــــوع

4,743,714
64,068,821

684,216
76,710,904

10,078,497
336,141,454

1,282,773
25,427,334

366,838,909
-

275,652,362

383,628,109
778,000,875

9,715,362
2,533,426
753,228

15,010
210,395
3,331,076

19,943,476
6,828,092
46,208,817

3,843,547
757,282
1,498,454

-

-

33,517,395
10,329,195
51,791,575

67,404
172,902
6,232,804
582,594
76,621,467

1,704,093
140,659
82,570,948

734,704
25,785,197
97,952,514
1,035,424
517,936,607

132,016
150,586
220,928
1,342
28,713,433

366,838,909

275,652,362

934,124
26,108,685
106,110,339
1,760,019
1,348,333,726

ينزل :فوائد معلقة
ينزل :خمصص التدين

()3,034,987
()3,043,139

()604,388
()1,163,224

()14,999,565
()42,903,468

()71,251
()552,177

-

-

()18,710,191
()47,752,276

الصايف

71,354,915

79,901,494

460,033,574

28,090,005

366,838,909

275,652,362

1,281,871,259

 تش��مل التعرض��ات اإلئتماني��ة ،التس��هيالت ،األرص��دة واإليداع��ات ل��دى البن��وك ،س��ندات ،أذون��ات خزين��ة ،وأي موج��ودات له��ا تعرض��اتائتمانية.
 -يعترب كامل رصيد الدين مستحق يف حال استحقاق احد األقساط أو الفوائد يعترب احلساب اجلاري مدين مستحق إذا جتاوز السقف.
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فيما يلي توزيع القيمة العادلة للضمانات املقدمة مقابل التسهيالت (خمففات اخملاطر):
االفراد
دينار

القروض
العقارية
دينار

احلكومة والقطاع
املنشآت
الشركات
العام
الكربى الصغريةواملتوسطة
دينار
دينار
دينار

االجمايل
دينار

-2012
الضمانات مقابل:
متدنية اخملاطر
مقبولة اخملاطر
حتت املراقبة
غري عاملة:
دون املستوى
مشكوك فيها
هالكة
مكشوفة

3,743,652
72,195,212
426,778

535,574
17,058,446
995,334

11,029,169
122,132,589
13,074,994

1,836,145
18,586,234
1,086,238

-

17,144,540
229,972,481
15,583,344

286,999
12,908
26,332,404
1,289

38,409
882,301
-

4,127,041
4,071,774
452,022
529,284

46,820
683,244
766,720
9,079

-

4,460,860
4,806,335
28,433,447
539,670

اجملمـــوع

102,999,242

19,510,064

155,416,873

23,014,498

-

300,940,677

منها:
تأمينات نقدية
عقارية
أسهم متداولة
سيارات وآليات

3,743,652
67,358,012
18,895,653
4,001,925

535,574
18,974,490
-

11,029,169
117,212,654
14,827,369
12,347,681

1,836,145
16,883,574
2,360,518
1,934,261

-

17,144,539
229,428,730
36,083,541
18,283,867

اجملمـــوع

102,999,242

19,510,064

155,416,873

23,014,498

-

300,940,677

-2011
الضمانات مقابل:
متدنية اخملاطر
مقبولة اخملاطر
حتت املراقبة
غري عاملة:
دون املستوى
مشكوك فيها
هالكة
مكشوف
اجملمـــوع
منها:
تأمينات نقدية
عقارية
أسهم متداولة
سيارات وآليات

4,743,743
102,720,180
461,088

684,186
10,677,185
2,913,909

10,078,497
87,472,855
22,532,902

1,282,773
16,324,169
1,043,443

-

16,789,199
217,194,389
26,951,342

201,634
32,994
2,147,793
110,307,432

4,683,306
18,958,586

80
13,692,133
43,857,889
527,305
178,161,706

3,513
18,653,898

-

205,227
13,725,127
50,688,988
527,350
326,081,622

4,743,743
95,264,882
10,298,807
110,307,432

684,186
18,274,400
18,958,586

10,078,497
145,404,239
10,214,140
12,464,830
178,161,706

1,282,773
15,956,421
373,064
1,041,640
18,653,898

-

16,789,199
274,899,942
20,886,011
13,506,470
326,081,622

ألغراض تعبئة اجلدول أعاله يتم ادراج قيمة الضمانات أخذًا باالعتبار أن ال تزيد عن مبلغ الدين لكل عميل افراديًا.
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الديون اجملدولة
ه��ي تلك الديون التي س��بق وأن ُصنفت كتس��هيالت ائتمانية غري عاملة و ُأخرجت من إطار التس��هيالت االئتمانية غ�ير العاملة مبوجب جدولة
ُأصولي��ة ومت تصنيفه��ا كديون حت��ت املراقبة ،وقد بلغت قيمته��ا  22,801,388دينار كما يف  31كان��ون االول  2012مقابل25,212,515دينار كما
يف 31كانون االول .2011
ميثل رصيد الديون اجملدولة الديون التي جدولتها سواء ما زالت مصنفة حتت املراقبة أو حولت إىل عاملة.
الديون املعاد هيكلتها:
يقصد بإعادة الهيكلة إعادة ترتيب وضع التس��هيالت االئتمانية من حيث تعديل األقس��اط أو إطالة عمر التس��هيالت االئتمانية أو تأجيل بعض
األقس��اط أو متديد فرتة الس��ماح  ...الخ ،ومت تصنيفها يف حال متت هيكلتها مرتني خالل السنة كديون حتت املراقبة حسب تعليمات البنك
املرك��زي االردين رق��م  47/2009الص��ادرة يف  10كانون األول  ،2009وق��د بلغت قيمتها  47،468،291دينار كما يف نهاي��ة كانون االول  2012مقابل
 8،839،773دينار كما يف نهاية كانون االول .2011
 )3سندات وأسناد وأذونات:
يوضح اجلدول التايل تصنيفات السندات واالسناد واالذونات حسب مؤسسات التصنيف اخلارجية:

درجة التصنيف
غري مصنف
حكومية وبكفالة احلكومة
Baa1/ Moodys
A/ S&P
+BBB / S&P
االجمايل
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موجودات مالية
بالقيمة العادلة من
خالل قائمة الدخل
		
		
		
		
		
-

موجودات مالية
أخرى بالكلفة
املطفأة
14,003,408
355,108,916
1,415,351
370,527,675

موجوداتماليةبالقيمة
العادلةمنخاللقائمة
الدخلالشامل
		
		
		
		
-

موجودات مالية
مرهونة
165,749,437
165,749,437

االجمايل
14,003,408
520,858,353
1,415,351
536,277,112

* باستثناء الدول العربية.

سندات وأسناد و أذونات:
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
موجودات مالية أخرى بالكلفة املطفأة
ضمن موجودات مالية مرهونة
املوجودات االخرى
اإلجمايل  /للسنة 2012
اإلجمايل  /للسنة 2011

الشركات:
الشركات الكربى
املنشآت الصغرية واملتوسطة ()SMEs
احلكومة والقطاع العام

التسهيالت االئتمانية:
لالفراد
القروض العقارية

أرصدة لدى البنوك املركزية
أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

املنطقة اجلغرافية

369,109,675
165,749,437
34,557,379
1,225,417,985
1,056,052,091

390,242,383
29,995,768
14,645,961

58,074,553
96,028,378

50,955,557
23,058,891

داخل اململكة
دينار

 )4الرتكز يف التعرضات االئتمانية حسب التوزيع اجلغرايف وكما يلي:

1,418,000
198,944,338
141,759,832

11,372,305
304,181
-

26,842,031
-

131,354,958
27,652,863

دول الشرق
األوسط األخرى
دينار

11,612,837
48,903,983

2,804,850
-

-

255,863
897,764

-

255,863

دينار

-

8,807,987

أوروبــــا
دينار

آسيــا *

19,408,897
32,834,449

-

-

19,408,897

امريكـــا
دينار

355,079
1,423,140

-

-

355,079

370,527,675
165,749,437
34,557,379
1,455,994,999
1,281,871,259

937,419,541
30,299,949
14,645,961

84,916,584
96,028,378

182,310,515
79,539,580

دول أخرى
دينار

اجمايل
دينار
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*

20,303,476

79,539,580

131,354,958

238,981,560

149,837,268

134,937,982

3,545,000
-

131,392,982

-

-

19,125,616 153,360,380

2,204,158
-

-

19,125,616 151,156,222

-

-

-

17,299,668 147,624,220 130,047,474

83,104,079

-

83,104,079

-

-

-

دينار

عقارات*

زراعــــة
دينار

115,556,652

65,906,491

-

65,906,491

-

-

أســــهم
دينار

تشمل التسهيالت االئتمانية الواردة ضمن قطاع العقارات القروض املمنوحة للشركات الكربى وقروض االسكان.

اإلجمايل/للسنة 2011

اإلجمايل/للسنة 2012

253,249,277

سندات واسناد واذونات:
ضمن املوجودات املالية بالكلفة
2,301,601
املطفأة
ضمن موجودات مالية مرهونة
19,749,662
املوجودات االخرى

التسهيالت اإلئتمانية

أرصدة لدى بنوك
ومؤسسات مصرفية

البنــد
أرصدة لدى البنوك املركزية

القطاع االقتصادي

مــالـي
دينار

صنـاعة
دينار

جتـــارة
دينار

 )5الرتكز يف التعرضات االئتمانية حسب القطاع االقتصادي وكما يلي:

38,530,515

50,907,212

-

50,907,212

-

-

أفــــراد
دينار

364,568,588

601,267,588

355,108,916
165,749,437
14,807,717

14,645,961

-

50,955,557

حكومة
وقطاع عام
دينار

79,425,314

94,136,374

7,368,000
-

86,768,374

-

-

1,281,871,259

1,455,994,999

370,527,675
165,749,437
34,557,379

623,310,413

79,539,580

182,310,515

أخرى
دينار

اجمايل
دينار
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خماطر السوق
					
ه��ي خماط��ر التذبذب والتغري يف القيمة العادلة أو التدفقات النقدية لألدوات املالية نتيجة للتغري يف أس��عار الس��وق مثل (أس��عار الفائدة،
وأس��عار العمالت ،وأس��عار األسهم) ،و تنشأ خماطر السوق نتيجة وجود مراكز مفتوحة يف أسعار الفائدة والعمالت واالستثمار يف األسهم
واألوراق املالي��ة ،ويتم مراقبة هذه اخملاطر وفقا لسياس��ات وإجراءات حمددة وم��ن خالل جلان متخصصة ومراكز العمل املعنية وتتضمن
كل من خماطر التالية-:
 .1خماطر أسعار الفائدة.
 .2خماطر أسعار الصرف.
. 3خماطر أسعار االسهم.
يتب��ع البن��ك سياس��ات مالية واس��تثمارية إلدارة خماطر الس��وق احملتمل��ة ضمن إس�تراتيجية حمددة ،ومن خ�لال جلن��ة إدارة املوجودات
واملطلوبات يف البنك التي تتوىل عملية اإلش��راف على خماطر الس��وق وتقدمي اإلرش��اد فيما يتعلق باخملاطر املقبولة والسياس��ة املتبعة
بهذا اخلصوص ،ويف هذا اإلطار فقد مت تأس��يس وحدة خماطر الس��وق ورفدها بالكوادر البش��رية املؤهلة واملدربة وأٌنيط بها مهام إدارة
هذا النوع من اخملاطر ضمن األسس التالية-:
 .1منظومة من السياسات واإلجراءات املعتمدة من قبل جملس اإلدارة والبنك املركزي.
 .2إعداد ساس��ية خملاطر الس��وق التي تتضمن اس��س تعري��ف وإدارة وقياس ومراقبة هذا النوع من اخملاط��ر واعتمادها من قبل اللجان
املعنية.
 .3إعداد مصفوفة من التقارير الرقابية إلدارة ومراقبة خماطر السوق.
 .4تطوير أدوات ومقاييس إلدارة ومراقبة خماطر السوق من خالل-:
أ .حتليل احلساسية (.)Sensitivity analysis
ب.حتليل نقطة األساس (.)Basis Point
ج .القيمة املعرضة للمخاطر ()VaR
د .اختبارات االوضاع الضاغطة (.)Stress Testing
هـ.تقارير وقف اخلسائر (.)Stop loss Limit
و .مراقبة السقوف االستثمارية للبنك.
ز .مراقبة حمفظة األرواق املالية املتوفرة للبيع وإعادة تقييمها أوال بأول.
.5كم��ا تت��وىل وح��دة ( )Middle Officeعملية الرقابة اليومية على كافة الس��قوف االس��تثمارية يف الس��وق النقدي وعمليات ت��داول العمالت
األجنبية أوال بأول .خماطر أسعار الفائدة:
خماطر أسعار الفائدة:
تنج��م خماط��ر أس��عار الفائدة عن احتمال تأثري التغريات يف أس��عار الفائدة على أرباح البنك أو على قيم��ة األدوات املالية ،حيث يتعرض البنك
خملاطر أسعار الفائدة نتيجة لعدم توافق أو لوجود فجوة يف مبالغ املوجودات واملطلوبات حسب اآلجال الزمنية املتعددة أو إعادة مراجعة
أسعار الفوائد يف فرتة زمنية معينة ويقوم البنك بإدارة هذه اخملاطرعن طريق مراجعة أسعار الفوائد على املوجودات واملطلوبات.
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تتضمن سياس��ة إدارة املوجودات واملطلوبات حدود حلساس��ية أس��عار الفائدة وتقوم جلنة إدارة املوجودات واملطلوبات بدراسة خماطر
أس��عار الفائ��دة من خالل اجتماعاتها الدورية ويتم دراس��ة الفجوات يف اس��تحقاقات املوج��ودات واملطلوبات ومدى تأثرها بأس��عار الفائدة
السائدة واملتوقعة ومقارنتها باحلدود املوافق عليها وتطبيق اسرتاتيجيات التحوط إذا لزم األمر.
يستخدم البنك أدوات التحوط كمبادالت أسعار الفائدة للحد من اآلثار السلبية للتغري يف أسعار الفائدة.
أساليب تخفيف خماطر أسعار الفائدة:
تق��وم جلن��ة إدارة املوج��ودات واملطلوبات بدراس��ة خماطر أس��عار الفائدة من خ�لال اجتماعات دورية تق��ام لهذا الغرض حيث يتم دراس��ة
الفجوات يف اس��تحقاقات املوجودات واملطلوبات ومدى تأثرها بأس��عار الفائدة السائدة واملتوقعة وتقوم بوضع احللول للتخفيف من هذه
اخملاطر.
موازنة آجال استحقاق املوجودات مع املطلوبات تسعى إدارة البنك للموائمة بني مدى تأثر املوجودات واملطلوبات وضمن فئات االستحقاق
للتغري يف أسعار الفائدة واحلد من أية آثار سلبية قد حتدث نتيجة إرتفاع أو إنخفاض أسعار الفائدة.
فجوات الفوائد:
يتم العمل على تاليف أية فجوات يف أس��عار الفائدة من خالل دورية تعديل الفوائد على موجودات البنك ومطلوباته من حيث الربط واملوازنة
بني االستحقاقات والفوائد.
 التحوط السعار الفوائد.يسعى البنك للحصول على متويل طويل االجل ملقابلة استثماراته طويلة األجل بأسعار فائدة ثابته قدر اإلمكان ،هذا وملواجهة اية تغريات
على أسعار فوائد مصادر األموال يقوم البنك باستثمارات قصرية االجل.
تتمثل حساسية قائمة الدخل بأثر التغريات املفرتضة املمكنة بأسعار الفوائد على أرباح البنك لسنة واحدة  ،ويتم احتسابها على املوجودات
واملطلوبات املالية التي حتمل سعر فائدة متغري كما يف  31كانون األول .2012
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العملة
2012

الزيادة يف سعر الفائدة
%

حساسية إيراد الفائدة (األرباح واخلسائر)
دينـــــار

حساسية حقوق امللكية
دينـــــار

1
1
1
1
1

()2,287,078
27,977
()4,234
()603
()29,105

-

الزيادة يف سعر الفائدة
%

حساسية إيراد الفائدة (األرباح واخلسائر)
دينـــــار

حساسية حقوق امللكية
دينـــــار

1
1
1
1
1

(		)668,526
(		)69,529
(		)554,928
(		)7,026
()62,762

-

دوالر امريكي
يورو
جنيه اسرتليني
ين ياباين
عمالت اخرى

النقص يف سعر الفائدة
%
1
1
1
1
1

حساسية إيراد الفائدة (األرباح واخلسائر)
دينـــــار

حساسية حقوق امللكية
دينـــــار

2,287,078
()27,977
4,234
603
29,105

-

العملة
2011

النقص يف سعر الفائدة
%

حساسية إيراد الفائدة (األرباح واخلسائر)
دينـــــار

حساسية حقوق امللكية
دينـــــار

1
1
1
1
1

668,526
69,529
554,928
7,026
62,762

-

دوالر امريكي
يورو
جنيه اسرتليني
ين ياباين
عمالت اخرى
العملة
2011
دوالر امريكي
يورو
جنيه اسرتليني
ين ياباين
عمالت اخرى
العملة
2012

دوالر امريكي
يورو
جنيه اسرتليني
ين ياباين
عمالت اخرى

-2خماطر العمالت
خماطر العمالت االجنبية هي خماطر تغري قيمة االدوات املالية نتيجة التغري يف أس��عار العمالت االجنبية ،يعترب الدينار االردين عملة االس��اس
للبن��ك .يق��وم جمل��س االدارة بوض��ع حدود للمرك��ز املايل لكل عملة ل��دى البنك و يت��م مراقبة مركز العمالت االجنبية بش��كل يوم��ي ويتم اتباع
اسرتاتيجيات للتحوط وللتأكد من االحتفاظ مبركز العمالت االجنبية ضمن احلدود املعتمدة.
تن��ص السياس��ة اإلس��تثمارية للبن��ك عل��ى ان��ه ميكن اخ��ذ مراك��ز بالعمالت االجنبي��ة الرئيس��ية مقاب��ل بعضها مب��ا ال يتجاوز  ٪5م��ن حقوق
املساهمني لكل عملة وبحيث ال يتجاوز املركز االجمايل للعمالت جميعها ما نسبته  ٪15من حقوق املساهمني .ويتم مراقبة مراكز العمالت
االجنبية بشكل يومي ،وميكن إستخدام أدوات السوق املتطورة بهدف التحوط من خماطر أسعار الصرف ضمن حمددات حتول دون تعرض
البنك الي خماطر اضافية.
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فيم��ا يل��ي جدول يبني أثر التغري املمكن واملعقول يف س��عر صرف الدينار األردين مقابل العمالت األجنبية عل��ى قائمة الدخل ،مع بقاء جميع
املتغريات األخرى املؤثرة ثابتة.
التغري يف صرف العملة
٪

املؤشر
2012

5
5
5
5

يورو
جنيه اسرتليني
ين ياباين
عمالت أخرى
املؤشر
2011

(		)521,508
(		)215,742
		
14,892
4,798,195

التغري يف صرف العملة
٪

5
5
5
5

يورو
جنيه اسرتليني
ين ياباين
عمالت أخرى

األثر على االرباح واخلسائر
دينـــــار

األثر على االرباح واخلسائر
دينـــــار
		
334
(		)208,560
(		)46,132
36,350

مساو للتغري أعاله مع عكس اإلشارة.
يف حال كان هنالك تغري سلبي يف املؤشر يكون األثر
ٍ

 -3خماطر التغري بأسعار األسهم
تنتج خماطر أس��عار األس��هم عن التغري يف القيمة العادلة لالس��تثمارات يف األسهم ،يعمل البنك على إدارة هذه اخملاطر عن طريق تنويع
االستثمارات يف عدة مناطق جغرافية وقطاعات اقتصادية ،معظم استثمارات األسهم التي ميلكها البنك مدرجة يف سوق عمان املايل.
يوضح اجلدول التايل حساسية قائمة الدخل والتغري املرتاكم يف القيمة العادلة نتيجة للتغريات املمكنة املعقولة على أسعار األسهم ،مع
بقاء جميع املتغريات األخرى املؤثرة ثابتة:
املؤشر
2012
سوق عمان
األسواق اإلقليمية
األسواق الدولية
املؤشر
2011
سوق عمان
األسواق اإلقليمية
األسواق الدولية
سوق العراق

التغري يف املؤشر
٪
5
5
5
التغري يف املؤشر
٪
5
5
5

األثر على االرباح واخلسائر
دينـــــار
		
285,353
		
377,713
98,068
األثر على االرباح واخلسائر
دينـــــار
		
117,507
		
218,390
18,858

مساو للتغري أعاله مع عكس اإلشارة.
يف حال كان هنالك تغري سلبي يف املؤشر يكون األثر
ٍ
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األثر على حقوق امللكية
دينـــــار
		
155,235
		
46,003
األثر على حقوق امللكية
دينـــــار
115,031
16,882
-

 31كانون األول 2011
اجمايل املوجودات
			
اجمايل املطلوبات
فجوة اعادة تسعري الفائدة

املطلوبات -
ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
			
ودائع عمالء
			
تأمينات نقدية
			
أموال مقرتضة
			
قروض ثانوية
خمصصات متنوعة 			
خمصص ضريبة الدخل			
		
مطلوبات ضريبية مؤجلة
			
مطلوبات أخرى
			
اجمايل املطلوبات
فجوة اعادة تسعري الفائدة

 31كانون األول 2012
			
املوجودات -
نقد وأرصدة لدى البنوك املركزية 		
ارصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
		
تسهيالت ائتمانية مباشرة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
			
قائمة الدخل
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
قائمة الدخل الشامل 			
موجودات مالية أخرى بالكلفة املطفأة
		
موجودات مالية مرهونة
			
ممتلكات و معدات
موجودات غري ملموسة			
		
موجودات ضريبية مؤجلة
			
موجودات أخرى
			
اجمايل املوجودات

200,392,816
200,242,194
150,622

13,316,719
274,209,778
45,593,657
177,450,882
4,398,234
514,969,270
()418,124,280

96,844,990

-

31,624,514
65,220,476

أقل من
شهر واحد
دينار

150,453,333
255,474,503
()105,021,170

37,317,083
166,534,535
12,494,157
3,802,305
835,108
220,983,188
()152,040,143

9,294,851
1,524,794
68,943,045

-

27,277,183
30,846,217

من شــهر
حتى  3شهور
دينار

إن حساسية أسعار الفوائد هي كما يلي:
يتم التصنيف على أساس فرتات إعادة تسعري الفائدة أو االستحقاق أيهما أقرب.

71,529,895
161,101,999

-

89,572,104

90,114,966
190,057,020
()99,942,054

155,430,996
198,544,793
()43,113,797

10,635,000
21,270,000
279,383,530 151,642,801
4,378,343
4,733,753
1,014,537
586,346
1,609,411
838,685
297,020,821 179,071,585
()135,918,822( )120,437,758

5,001,245
2,938,383
58,633,827

-

4,751,256
45,942,943

من  3شهور
اىل  6شهور
دينار

من  6شهور
اىل سنــة
دينار

483,163,077
69,145,227
414,017,850

89,212,573
2,772,432
10,380,966
5,756,445
491,519
108,613,935
422,738,125

275,410,097
144,724,601
14,978,249
531,352,060

-

96,239,113

مـن سنــة
اىل  3سنوات
دينار

123,959,892
26,572,030
97,387,862

228,676
743,613
7,195,556
17,725,000
25,892,845
268,674,558

9,291,587
21,024,836
294,867,403

-

264,550,980

أكثـر مـن
 3سنــوات
دينار

192,337,990
234,548,558
()42,210,568

5,000,000
5,661,855
287,958
6,607,571
17,557,384
377,616,276

4,253,315
25,121,187
7,502,617
6,914,673
82,962,826
395,173,660

15,222,362

206,371,473
15,886,627
30,938,580

عنا صـــر
بدون فائـدة
دينار

1,395,853,070
1,174,584,325
221,268,745

82,538,802
960,983,217
70,201,018
193,978,649
12,952,001
5,000,000
5,661,855
287,958
32,505,528
1,364,109,028
242,807,956

4,253,315
370,527,675
165,749,437
25,121,187
7,502,617
6,914,673
102,404,252
1,606,916,984

15,222,362

206,371,473
79,539,580
623,310,413

اجملمــوع
دينار
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الرتكز يف خماطر العمالت األجنبية:
دوالر امريكي
2012
املوجودات
نقد وأرصدة لدى البنوك املركزية
أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
موجودات مالية أخرى بالكلفة املطفأة
تسهيالت ائتمانية مباشرة
ممتلكات ومعدات
موجودات غري ملموسة
موجودات أخرى
إجمايل املوجودات

يورو

جنيه اسرتليني

156,616
360,217 23,536,235
2,564,980 4,874,789 62,066,395
2,086,140
337,614
- 33,206,142
643,548 2,804,941 79,765,269
9,645,547
5,677,344
3,365,144 17,685,494 206,675,144

املطلوبات
ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
ودائع عمالء
تأمينات نقدية
أموال مقرتضة
قروض ثانوية (قابلة للتحويل إىل أسهم)
مطلوبات أخرى
إجمايل املطلوبات
صايف الرتكز داخل قائمة املركز املايل
عقود آجلة
صايف الرتكز بالعمالت االجنبية

59,792,645
202,926,604
22,753,423
2,746,491
12,952,001
19,777,562
320,948,726
()114,273,582
774,674
()113,498,908

-2011
اجمايل املوجودات
إجمايل املطلوبات

817,838 26,128,033 271,995,311
8,953,970 25,254,487 349,910,896

صايف الرتكز داخل قائمة املركز املايل
عقود آجلة
صايف الرتكز بالعمالت االجنبية

8,422,669
14,111,741
5,502,119
79,119
28,115,648
()10,430,154
()10,430,154

(873,546 )77,915,585
)505,264( 13,449,582
(368,282 )64,466,003

8,492
5,307,824
99,621
3,414
5,419,351
()2,054,207
()2,260,625
()4,314,832

ين ياباين

اخــرى

اجملموع

254,256
231,085
485,341

143,637,592
9,762,033
7,314,160
811,012
38,518,526
3,472,713
3,969,213
3,085
207,488,334

167,690,660
79,522,453
9,400,300
1,148,626
33,206,142
121,732,284
3,472,713
3,969,213
15,557,066
435,699,457

172,523
14,986
187,509
297,832
297,832

1,203,221
101,225,796
9,087,999
7,425
111,524,437
95,963,897
95,963,897

69,427,027
323,744,488
37,458,144
2,746,491
12,952,001
19,867,520
466,195,670
()30,496,213
()1,485,951
31,982,165-

108,414,345 1,166,280
36,781,809 204,792

408,521,807
421,105,954

(71,633,536 961,488 )8,136,132
(756,343 )945,847( )5,363,622
72,389,879
(15,641 )13,499,754

()12,583,147
7,391,192
()5,191,955

خماطر السيولة
وه��ي اخملاطر التي تنش��أ ع��ن احتمالية عدم قدرة البنك على توف�ير التمويل الالزم يف أي (موقع جغرايف ،عملة ،وق��ت) لتأدية التزاماته يف
تواريخ استحقاقها أو متويل نشاطاته بدون حتمل تكاليف مرتفعة أو حدوث خسائر بسبب اللجوء ألي مما يلي-:
-1بيع موجودات البنك بأسعار منخفضة مما يؤدي إىل انخفاض العوائد املتوقعة وانخفاض األرباح املالية لدى البنك.
-2إقبال البنك على االلتزامات ذات التكاليف املرتفعة وذلك لتلبية التزاماتها مما يؤدي إىل زيادة التكاليف وبالتايل انخفاض األرباح املتوقعة لدى
البنك.
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ويتم حتديد أثر خماطر السيولة على البنك من خالل التعرف على مدى سيولة موجوداته وقدرة البنك على حتويل املوجودات السائلة أو شبه
الس��ائلة إىل نقد بأقل اخلس��ائر من حيث هبوط األس��عار ،ويجب على البنك توفري املوجودات التي من املمكن إن يتم بيعها بس��عر يقرتب من
القيمة األساسية  ،وبالتايل فإن خماطر السيولة التي من املمكن أن يتعرض لها البنك قد تنقسم إىل ما يلي-:
أ .خماطر متويل السيولة (:)Funding liquidity Risk
وهي خماطر عدم مقدرة البنك على حتويل األصول إىل نقد  -مثل حتصيل الذمم  -أو احلصول على متويل لسداد االلتزامات.
ب .خماطرسيولة السوق (:)Market Liquidity Risk
وهي خماطر عدم متكن البنك من بيع األصل يف السوق أو بيعه مع حتمل خسارة مالية كبرية نتيجة لضعف السيولة أو الطلب يف السوق.
تتم عملية إدارة وقياس ومراقبة خماطر السيولة وفقا لسياسات وإجراءات حمددة وخطة متويل الطوارئ ومن خالل جلنة إدارة املوجودات
واملطلوب��ات ( )ALCOالت��ي تت��وىل عملي��ة مراقب��ة وضبط الس��يولة وإج��راء التوزيع االس�تراتيجي األمثل لكل م��ن موجودات ومطلوب��ات البنك
س��واء يف قائمة املركز املايل أو خارجها بتنس��يق مع مدير إدارة اخلزينة واالس��تثمار وتتم عملية إدارة خماطر الس��يولة ضمن جمموعة من
املعطيات التالية-:
 .1منظومة من السياسات واإلجراءات املعتمدة من قبل اللجان التي حتدد أسس وتعريف وإدارة وقياس ومتابعة خماطر السيولة.
 .2خطة إدارة أزمات السيولة و التي تتضمن-:
أ .إجراءات متخصصة إلدارة أزمة السيولة.
ب.جلنة متخصصة إلدارة ازمة السيولة.
ج .خطة لتوفري السيولة يف احلاالت الطارئة (.)Liquidity Contingency Plan
د .حتليل وضعية سيولة البنك معتمدين على تقارير السيولة التي تتضمن-:
-

جدول فجوة األمد ( )Duration Gapللموجودات واملطلوبات.
نسبة السيولة القانونية :السيولة حسب سلم االستحقاق بالدينار األردين والعملة األجنبية.
شهادات اإليداع القائمة الصادرة عن كابيتال بنك بالدينار االردين والعملة األجنبية.
ودائع العمالء لدى البنك بالدينار األردين والعملة األجنبية.
تقرير مؤشرات السيولة.
اختبارات األوضاع الضاغطة (.)Stress Testing

كما تتوىل إدارة اخلزينة واالس��تثمار بتنس��يق مع وحدة خماطر الس��وق على تنويع مصادر التمويل وموائمة آجالها واالحتفاظ برصيد كاف من
املوجودات السائلة من أجل تخفيف خماطر السيولة وتتضمن تلك اإلجراءات ما يلي-:
حتليل آجال استحقاقات املوجودات واملطلوبات ومراقبتهايقوم البنك بدراس��ة س��يولة موجوداته ومطلوباته إضافة اىل أي تغريات حتدث على موجوداته ومطلوباته بش��كل يومي  ،ويس��عى البنك من
خ�لال جلن��ة ادارة املوجودات واملطلوبات للموائمة بني اس��تحقاقات املوجودات واملطلوبات ومراقبة الفجوات مع تلك احملددة بسياس��ة
البنك.
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كما تتضمن السياسة خطة توفري سيولة يف احلاالت الطارئة .Liquidity Contingency Plan
تقوم جلنة إدارة ملوجودات واملطلوبات برفع التوصيات املتعلقة بسياسة ادارة خماطر السيولة واالجراءات ووضع االنظمة الالزمة لتطبيق
الضوابط الرقابية الفعالة ورفع التقارير حول خماطر السيولة ومدى التقيد بالضوابط والسياسات باالضافة اىل توفري املوارد التحليلية لالدارة
العليا مبا يف ذلك متابعة كافة التطورات التقنية املتعلقة بقياس وادارة خماطر السيولة وتطبيق املالئم منها.
التوزيع اجلغرايف والتوزيع القطاعيتت��وزع موج��ودات البن��ك ومطلوبات��ه بش��كل منتظم بني اس��تثمارات حملي��ة وخارجية باالعتم��اد على اكرث من س��وق مايل وراس م��ايل وتوزيع
التس��هيالت على قطاعات خمتلفة ومناطق جغرافية متعددة ،واملوائمة بني متويل قطاع الش��ركات واالفراد .كما يس��عى البنك للحصول
على تنوع مصادر التمويل واستحقاقاتها.
اإلحتياطيات النقدية لدى سلطات الرقابة املصرفيةيحتفظ البنك بإحتياطي نقدي إلزامي لدى سلطات الرقابة املصرفية مببلغ  65,244,521مليون دينار.
أمن املعلومات:إن مس��ؤولية وح��دة أم��ان املعلومات/إدارة اخملاط��ر تكمن يف تنفيذ برنامج أم��ن معلومات فعال يهدف إىل احملافظة على س��رية وتوفر
ودقة املعلومات على مستوى البنك وذلك من خالل ما يلي:
 .1توفري الوسائل واألدوات واإلجراءات الالزمة للتخفيف من اخملاطر املتعلقة باملعلومات.
 .2إعداد السياسات األمنية املتعلقة بأنظمة وموارد املعلومات.
.3التوعية األمنية املستمرة ملوظفي البنك وضمان امتثالهم للربنامج األمني.
 .4إدارة األحداث األمنية املتعلقة مبوارد أنظمة املعلومات ورفع التوصيات ذات الصلة إىل اإلدارة العليا.
.5إعداد املعايري األمنية ألنظمة املعلومات اخملتلفة.
 .6التأكد من أمن وس�لامة األجهزة والربجميات والتطبيقات اخملتلفة س��واء بأمنها املنطقي أم املادي وذلك من خالل القيام بعمليات
حتليل خماطر وفحوص دورية للتأكد من س�لامتها واس��تخدام األدوات واإلجراءات اخملتلفة ملراقبتها من أجل اس��تخدام آمن لهذه
املوارد.
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اجمايل املوجودات حسب
استحقاقاتها املتوقعة

 31كانون األول 2011
املطلوبات:
ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
ودائع عمالء
تأمينات نقدية
أموال مقرتضة
قروض ثانوية
خمصص متنوعة
خمصص ضريبة الدخل
مطلوبات ضريبية مؤجلة
مطلوبات أخرى
اجمايل املطلوبات

اجمايل املوجودات حسب
استحقاقاتها املتوقعة

 31كانون األول 2012
املطلوبات :
ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
ودائع عمالء
تأمينات نقدية
أموال مقرتضة
قروض ثانوية
خمصصات متنوعة
خمصص ضريبة الدخل
مطلوبات ضريبية مؤجلة
مطلوبات أخرى
اجمايل املطلوبات

321,078,164

74,517,712
286,848,745
38,881,884
189,616
6,163,345
406,601,302

96,844,990

13,327,183
275,227,425
45,645,523
178,072,787
22,123,234
534,396,152

حتى
شهر واحد
دينار

151,188,085

49,452,535
206,518,400
11,094,028
247,161
1,999,301
269,311,425

68,943,045

37,405,050
168,388,662
12,536,798
3,842,282
5,661,855
287,958
835,108
228,957,713

من شــهر
حتى  3شهور
دينار

91,262,613

150,226,324
3,796,810
26,089,274
2,927,182
1,583,763
184,623,353

58,633,827

21,370,279
155,019,458
4,766,064
598,676
838,685
182,593,162

من  3شهور
اىل  6شهور
دينار

156,442,171

191,348,363
3,438,752
6,299,051
1,892,093
202,978,259

161,101,999

10,735,279
291,825,694
4,438,113
1,057,204
1,609,411
309,665,701

من  6شهور
اىل سنــة
دينار

487,341,384

60,308,945
529,679
10,961,780
592,748
72,393,152

531,352,060

101,131,646
2,885,974
11,690,706
6,395,410
491,519
122,595,255

مـن سنــة
اىل  3سنوات
دينار

124,547,559

221,144
14,270,569
13,780,929
28,272,642

294,867,403

244,285
899,979
7,994,263
9,138,527

أكثـر مـن
 3سنــوات
دينار

أوال  :يلخص اجلدول أدناه توزيع املطلوبات (غري خمصومة) على أساس الفرتة املتبقية لالستحقاق التعاقدي بتاريخ القوائم املالية:

63,983,095

10,518,648
115,349
9,860,152
20,494,149

395,173,660

5,000,000
6,607,571
11,607,571

بـــدون
استحقــاق
دينار

1,395,843,071

123,970,247
895,250,777
57,962,297
58,057,451
13,780,929
10,518,648
2,927,182
115,349
22,091,402
1,184,674,282

1,606,916,984

82,837,791
991,592,885
70,516,757
196,161,634
14,389,784
5,000,000
5,661,855
287,958
32,505,528
1,398,954,192

اجملمــوع
دينار
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ً
ثانيًا :يلخص اجلدول أدناه استحقاقات املشتقات املالية على أساس الفرتة املتبقية لالستحقاق التعاقدي من تاريخ القوائم املالية:
املشتقات املالية/املطلوبات التي يتم تسويتها بالصايف(على اساس التقاص) وتشمل مشتقات العملة االجنبية :عقود خيار العمالت يف
السوق غري النظامية ،مستقبليات العمالت ،عقود مقايضة العمالت األجنبية املتداولة بالسوق النظامي.
املشتقات املالية/املطلوبات التي يتم تسويتها باالجمايل وتشمل:
مشتقات العملة األجنبية :عقود العمالت اآلجلة.
2012
املشتقات للمتاجرة:
مشتقات العمالت
التدفق اخلارج
التدفق الداخل
2011
املشتقات للمتاجرة:
مشتقات العمالت
التدفق اخلارج
التدفق الداخل

لغاية شهر
دينـــــار

773,467
773,973
لغاية شهر
دينـــــار

16,149,119
16,224,669

من شهر و لغاية  3أشهر من  3أشهر اىل  6أشهر
دينـــــار
دينـــــار

4,468,575
4,477,183

-

5,242,042
5,251,156

من  6أشهر لغاية سنة
دينـــــار

اجمالــــــي
دينـــــار

-

من شهر و لغاية  3أشهر من  3أشهر اىل  6أشهر
دينـــــار
دينـــــار

1,715,296
1,766,084

من  6أشهر لغاية سنة
دينـــــار

اجمالــــــي
دينـــــار

-

-

17,864,415
17,990,753

ثالثًا :بنود خارج قائمة املركز املايل:
2012
اإلعتمادات والقبوالت
السقوف غري املستغلة
الكفاالت
عقود شراء آجلة

2011
اإلعتمادات والقبوالت
السقوف غري املستغلة
الكفاالت
عقود شراء آجلة
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لغاية سنة
دينـــــار

من سنة لغاية  5سنوات
دينـــــار

اجملــــمـــوع
دينـــــار

20,383,880
106,398,015
5,251,156
132,033,051

49,643,876
24,279,966
73,923,842

70,027,756
24,279,966
106,398,015
5,251,156
205,956,893

لغاية سنة
دينـــــار

من سنة لغاية  5سنوات
دينـــــار

اجملــــمـــوع
دينـــــار

29,710,977
110,194,663
17,864,415
157,770,055

22,261,723
22,261,723

29,710,977
22,261,723
110,194,663
17,864,415
180,031,778

اخملاطر التشغيلية
تع��رف خماط��ر التش��غيل عل��ى أنها خماطر حدوث خس��ارة ق��د تكون ناجتة عن فش��ل أو عدم كفاي��ة اإلج��راءات الداخلية ،العنصر البش��ري،
األنظم��ة ،أو الناجت��ة عن أح��داث خارجية وقد ارتأت إدارة البنك أن يش��مل هذا التعري��ف اخملاطر القانونية واخملاطر االس�تراتيجية وخماطر
السمعة ألغراض إدارة هذا النوع من اخملاطر.
نظرا لشمولية تعريف خماطر التشغيل و نتيحة حلرص إدارة البنك على مواكبة التغري املستمر يف بيئة العمل و التكنولوجيا وطرح كل ما هو
جديد من خدمات ومنتجات مصرفية ،فقد مت تصميم وتطوير سياسة إدارة خماطر التشغيل “ ”Operational Risk Policyلتغطي كافة دوائر
البنك وفروعه وشركته التابعة بحيث تشمل املبادىء األساسية وربط أهداف سياسة إدارة اخملاطر بأهداف البنك األسرتاتيجية الرئيسية.
وبالت��ايل فق��د مت إعتم��اد وتطبيق عدة منهجي��ات لتفعيل دور إدارة خماطر التش��غيل و التي تتمثل يف بناء قاعدة بيان��ات “Operational Risk
 ”Management Frameworkتض��م فيه��ا كافة دوائر البنك و فروعه و ش��ركته التابعة ،األمر ال��ذي يتطلب حتديد و تقييم ومتابعة و تخفيف أثر
اخملاطر التشغيلية لكل دائرة  /وحدة /فرع على حدة و كما جاء يف تعليمات جلنة بازل الدولية من خالل:

-1عق��د ورش��ات عم��ل “ ”Workshopsباإلعتم��اد على حتليل اإلجراءات املعتم��دة و تقارير التدقي��ق و بالتايل التعرف عل��ى اخملاطر و الضوابط
الرقابية و حتديد الفجوة الرقابية من خالل مصفوفة اخملاطر.
يف هذا اإلطار ،يتم إعداد منوذج حتت مسمى "الفحوصات الرقابية" و الذي يتم من خالله التقييم الذاتي للمخاطر والضوابط “ ”CRSAمن قبل
مدير الوحدة  /الدائرة  /الفرع أو من ينوب عنه “.”Coordinator or Responsible Party
-2بناء مؤشرات اخملاطر “ ”Key Risk Indicatorلتغطي كافة دوائر البنك و فروعه.
-3توفري آلية جلمع األحداث التش��غيلية واحتس��اب اخلس��ائر املتوقعة باالس��تناد إىل األحداث بإس��تخدام “ ”Actuarial Modelوبالتايل حتديد
قدرة التحمل “ ”Risk Appetiteعلى مستوى كل وحدة.
م��ن ه��ذا املنطلق ,فإن إس��تمرارية وفعالية إدارة اخملاطر التش��غيلية هي جزء ال يتجزأ من مسس��ؤوليات كاف��ة املعنيني يف التطبيق يف
البنك وعلى جميع املستويات من خالل:
 -1التقيد بإجراء الفحوصات الرقابية حسب جداولها و دون تأخري.
 -2عرض نتائج تقييم الفحوصات الرقابية بشفافية ودقة.
 -3اإلبالغ و اإلفصاح عن أي خسائر أو أحداث تشغيلية دون تأخري أو تردد.
َ -4ت ّبني وتطبيق التوصيات “ ”Remedial Actions / Recommendations / mitigationsالتي يتم طرحها من قبل وحدة اخملاطر التشغيلية
و التي من ش��أنها التخفيف من اخملاطر التي يتم التعرف عليها من خالل ورش��ات العمل/اإلبالغ عن األحداث أو اخلس��ائر التش��غيلية /
الفحوصات الرقابية.
 -5دور جملس اإلدارة ،جلنة اخملاطر واالمتثال ،اإلدارة العليا ،وإدارة التدقيق على تفعيل أهمية اخملاطر التشغيلية وجعلها جزءًا متكامال
ضمن أنشطة البنك اليومية.
لضمان ذلك ،فإن إدارة خماطر التش��غيل حترص على نش��ر ثقافة إدارة اخملاطر التشغيلية وتوعية املعنيني عن طريق عقد دورات تدريبية
لكل دائرة مت عقد ورشة عمل لها و خلق بيئة فعالة ما بني املعنيني من كل الدوائر ووحدة اخملاطر التشغيلية ورفع أي خمالفات أو تقصري
إىل جلن��ة اخملاط��ر الداخلي��ة ألخذ الالزم ،األمر الذي س��يؤدي يف نهاية املطاف للتوصل إىل بناء ملف خماطر “ ”Risk Profileعلى مس��توى كل
دائرة  /وحدة /فرع و بالتايل على مستوى البنك ككل.
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اضافه إىل ما ورد فان إدارة خماطر التشغيل تعنى ب:
 -1مراجعة السياسات البنكية الداخلية وإجراءات العمل بهدف ابراز خماطرها والتوجيه لتخفيفها والسيطرة عليها قبل اعتمادها.
 -2تطبيق فحوصات االوضاع الضاغطة ونتائجه.
 -3التقييم الداخلي لرأس املال فيما يتعلق بهذا النوع من اخملاطر حسب تعليمات البنك املركري االردين.
 -4التطوير املستمر لألنظمة املستخدمة إلدارة خماطر التشغيل.
 -5إستكمال بناء الربنامج املتكامل خلطط استمرارية العمل.

أمن املعلومات:
إن مسؤولية وحدة أمان املعلومات  /إدارة اخملاطر تكمن يف احملافظة على سرية وتوفر ودقة املعلومات على مستوى البنك وذلك من
خالل ما يلي:
 -1وضع برنامج المن املعلومات اعتمادأ على افضل املعايري الدولية يف هذا اخلصوص  ISO 27001مبا يتوافق مع االسرتاجتية العامة للبنك
 -2املعلومات قد مت اكتشافها و معاجلتها
 -3العمل على تطوير خطة استمرارية العمل و هيكلية املوقع البديل لضمان استمرارية اعمال البنك يف حال حدوث اي كارثة
 -4حتديد الضوابط املالءمة لتقليل اخملاطر التي يواجهها البنك عن طريق حتليل اخملاطر اخملتلفة املتعلقة بامن املعلومات
 -5إعداد و تطوير السياسات واالجراءات األمنية املتعلقة بأنظمة وموارد املعلومات
 -6التوعية األمنية املستمرة ملوظفي البنك وضمان امتثالهم للربنامج األمني
 -7إدارة األحداث األمنية املتعلقة مبوارد أنظمة املعلومات ورفع التوصيات ذات الصلة إىل اإلدارة العليا

41

معلومات عن قطاعات اعمال البنك
 .1معلومات عن أنشطة البنك:
ميثل هذا القطاع التوزيع اجلغرايف ألعمال البنك ،ميارس البنك نشاطاته بشكل رئيسي يف اململكة األردنية الهاشمية التي متثل األعمال
احمللية وكذلك ميارس البنك نشاطات دولية يف الشرق األوسط ،أوروبا ،آسيا ،أمريكا والشرق األدنى.
-

حسابات األفراد :يشمل متابعة ودائع العمالء األفراد ومنحهم التسهيالت االئتمانية والبطاقات االئتمانية وخدمات أخرى.
حس��ابات املؤسس��ات :يش��مل متابعة الودائع والتس��هيالت االئتمانية املمنوحة للعمالء واخلدمات املصرفية األخرى اخلاصة بالعمالء
من املؤسسات.
التمويل املؤسسي :يتعلق نشاط هذا القطاع بالرتتيبات اخلاصة بهيكلة التمويل وإصدار نشرات االكتتاب.
اخلزينة :يشمل هذا القطاع تقدمي خدمات التداول واخلزينة وإدارة أموال البنك
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فيما يلي معلومات عن قطاعات أعمال البنك موزعة حسب األنشطة:

االفــراد
دينار
إجمايل اإليرادات
(خمصص) تدين التسهيالت
االئتمانية املباشرة
نتائج أعمال القطاع
مصاريف غري موزعة
الربح قبل الضرائب
ضريبة الدخل
صايف ربح السنة
معلومات أخرى
إجمايل موجودات القطاع
اجمايل مطلوبات القطاع

التمويل
املؤسسات املؤسسي
دينار
دينار

28,410,276

31,988,242

()27,092
11,830,836

(- )27,893,291
(- )18,072,130

-

- 461,806,877 180,944,962
- 536,215,802 494,968,433

اخلزينة
دينار

أخــرى
دينار

57,678,026

اجملمـــوع
2011
2012
دينار
دينار

2,529,526

120,606,070

89,280,654

2,529,527 56,767,339

()27,920,383
53,055,572
()23,343,872
29,711,700
()7,675,516
22,036,184

()15,772,224
38,066,487
()36,067,889
1,998,598
()570,267
1,428,331

1,395,843,070 1,606,916,984 122,501,303 841,663,842
1,174,584,325 1,364,109,028 125,994,143 206,930,650
()2,774,669
()3,429,565

مصاريف رأسمالية
اإلستهالكات واالطفاءات

()2,823,143
()2,848,452

.2معلومات التوزيع اجلغرايف
ميثل هذا القطاع التوزيع اجلغرايف ألعمال البنك ،ميارس البنك نشاطاته بشكل رئيسي يف اململكة االردنية الهاشمية التي متثل األعمال
احمللية وكذلك ميارس البنك نشاطات دولية يف الشرق األوسط ،أوروبا ،آسيا ،أمريكا والشرق األدنى.
فيما يلي توزيع إيرادات وموجودات البنك ومصاريفه الرأسمالية حسب القطاع اجلغرايف:
داخل اململكة
2011
2012
دينار
دينار
إجمايل اإليرادات
جمموع املوجودات
املصاريف الرأسمالية
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81,732,207 101,370,021
1,275,027,559 1,346,760,633
1,244,115
2,823,143

خارج اململكة
2011
2012
دينار
دينار

اجملمـــوع
2011
2012
دينار
دينار

7,548,447 19,236,049
89,280,654 120,606,070
1,395,843,070 1,606,916,984 120,815,511 260,156,351
1,530,554
2,774,669
2,823,143
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إدارة رأس املال
يحافظ البنك على رأس مال مناس��ب ملواجهة اخملاطر التي تالزم انش��طته اخملتلفة .يتم مراقبة مدى كفاية راس املال من خالل النس��ب
الصادرة مبوجب مقررات بازل الدولية والتي مت تبنيها من خالل البنك املركزي االردين.
حسب تعليمات البنك املركزي االردين رقم ) (52/2010يكون احلد االدنى لراس املال املدفوع للبنوك االردنية  100مليون دينار قبل نهاية عام 2011
ويكون رأس املال للبنوك األجنبية العاملة يف األردن ما يعادل نصف رأس املال املقرر للبنك األردين حسب املادة ( )12واملادة ( )8من قانون
البنوك رقم ( )28لسنة  2000وتعديالته الالحقة ،كما تنص تلك التعليمات ان يكون احلد االدنى لنسبة حقوق املساهمني اىل املوجودات (.)٪6

يلتزم البنك منذ تأسيسه باحملافظة على معدالت تفوق احلد االدنى ملتطلبات كفاية راس املال والبالغة  %12حسب تعليمات البنك املركزي
االردين ( %8حس��ب جلنة بازل الدولية) ،كما يراعي كافة النس��ب املتعلقة بالرتكزات االئتمانية والتي تس��تخدم رأس املال التنظيمي كمؤشر
لتلك الرتكزات.
يق��وم البن��ك ب��إدارة هيكلة رأس املال وإج��راء التعديالت الالزمة عليها يف ض��وء تغريات ظروف العمل .هذا ومل يقم البن��ك بأية تعديالت على
األهداف والسياسات واإلجراءات املتعلقة بهيكلة رأس املال خالل السنة احلالية والسنة السابقة.
وصف ملا يتم اعتباره رأس مال
حس��ب تعليمات البنك املركزي ،يتكون رأس املال التنظيمي من رأس املال االساس��ي والذي يش��مل رأس املال املدفوع ،عالوة االصدار،
االحتياطيات املعلنة ،األرباح املدورة ،حقوق اجلهات غري املس��يطرة ،مطروحًا منه خس��ائر الفرتة ،الش��هرة ،كلفة أسهم اخلزينة والنقص
يف اخملصص��ات املطلوب��ة ،املوج��ودات الضريبي��ة املؤجلة اضاف��ة اىل أي مبالغ قد تطلب القوان�ين حظر التصرف بها .البن��د الثاين من رأس
امل��ال التنظيم��ي ه��و راس املال االضايف والذي يش��مل كل م��ن االحتياطيات غ�ير املعلنة  ،القروض املس��اندة ،فروق��ات ترجمة العمالت
االجنبي��ة ،احتياط��ي اخملاط��ر املصرفية ،االدوات ذات الصفة املش�تركة بني رأس امل��ال والدين .البند الثالث م��ن رأس املال التنظيمي هو
رأس املال املس��اعد والذي يس��تخدم ملواجهة خماطر السوق .يطرح من رأس املال التنظيمي مساهمات البنك يف رؤوس اموال البنوك
واالستثمارات يف الشركات املالية التابعة اذا مل يتم دجمها.
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متطلبات اجلهات الرقابية بخصوص رأس املاليت��م إحتس��اب نس��بة كفاي��ة رأس امل��ال وفق��ًا لألس��لوب البس��يط (الطريق��ة املعياري��ة) حس��ب تعليم��ات البن��ك
املركزي األردين املستندة ملقررات جلنة بازل ،و فيما يلي نسبة كفاية رأس املال مقارنة مع الفرتة السابقة:
فيما يلي نسب كفاية رأس املال:
2012
دينار
بنود رأس املال االساسي
رأس املال املكتتب به (املدفوع)
اإلحتياطي القانوين
اإلحتياطي االختياري
عالوة إصدار
األرباح املدورة
اسهم مقرتح توزيعها
يطرح منه
موجودات ضريبية مؤجلة
الشهرة
موجودات غري ملموسة

		150,000,000
		 18,151,039
		4,418
		
709,472
		 30,425,045
		 15,000,000
		
		 6,914,673
		 3,969,212
		 3,533,405
		
625,142

2011
دينار

		150,000,000
16,106,301
		
709,472
		 27,108,523
		
		
		 6,785,060
		 3,986,795
		 3,870,234
		
279,726

إستثمارات يف رؤوس أموال البنوك و الشركات
املالية األخرى بنسبة ٪50
عقارات مستملكة – مضى على إستمالكها أكرث من  4سنوات
مبالغ مقيدة السحب
أرباح استثمارات غري متحققة من خالل األرباح واخلسائر
خمصصات مؤجلة

		
413,446
		
		
270,771
		 5,094,000

		
330,156
		
		
		 16,758,822

جمموع رأس املال األساسي

193,469,325

161,913,503

بنود رأس املال االضايف
فروقات ترجمة العمالت األجنبية
إحتياطي خماطر مصرفية عامه

3,016,076
		 5,631,076

3,306,626
		 5,673,094

إحتياطي تقييم موجودات مالية
الديون املساندة
يطرح منه
إستثمار يف بنوك وشركات مالية تابعة
إستثمارات يف رؤوس أموال البنوك و الشركات املالية األخرى بنسبة ٪50

(		 )1,525,945
		 7,877,780
		
		
		
625,142

(		 )1,495,794
		 11,645,654
		
		
		
279,726

جمموع رأس املال اإلضايف
جمموع رأس املال التنظيمي

		 14,373,845
		
207,843,170
		
		1,077,882,789
		٪19,28
		٪17,95

18,849,854
		180,763,357
		
			1,048,581,917
		٪17.24
٪15.44

جمموع املوجودات املرجحة باخملاطر
نسبة كفاية رأس املال التنظيمي ()٪
نسبة رأس املال األساسي ()٪

حس��ب تعليمات بازل  IIيتم طرح  ٪ 50من قيمة اإلس��تثمار يف البنوك وش��ركات تابعة من جمموعة رأس املال األساس��ي و ٪ 50من رأس
املال التنظيمي.
مت إحتساب نسبة كفاية رأس املال كما يف كانون األول  2012و 2011بناء على مقررات جلنة بازل II
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حسابات مدارة لصالح العمالء
بلغ��ت احلس��ابات امل��دارة لصالح العمالء  968,500دين��ار كما يف  31كانون األول  2012مقاب��ل  891,074دينار كما يف  31كان��ون األول  ،2011ال يتم
اظه��ار هذه احلس��ابات ضم��ن موجودات ومطلوب��ات البنك يف القوائم املالي��ة ،يتم اظهار رس��وم وعموالت إدارة تلك احلس��ابت يف قائمة
الدخل.
ضمن النش��اط اإلعتيادي يقوم البنك بإدارة حمافظ إس��تثمارية لصالح عمالئه بصفة األمانه (صندوق األفق) ،حيث بلغ صايف موجودات هذه
احملفظ��ة  2,897,332دين��ار يف  31كان��ون األول  2012مقاب��ل  1,058,130دينار كم��ا يف  31كانون األول  2011ويتم اإلحتفاظ بها ضمن حس��ابات
منفصلة عن موجودات البنك وال تظهر ضمن القوائم املالية للبنك.
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حتليل استحقاقات املوجودات واملطلوبات:
يبني اجلدول التايل حتليل املوجودات واملطلوبات وفقًا للفرتة املتوقعة السرتدادها أو تسويتها:
لغاية سنة
دينار

اكرث من سنة
دينار

اجملمــوع
دينار

2012
املوجودات:
نقد وأرصدة لدى البنوك املركزية
أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
تسهيالت ائتمانية مباشرة
موجودات مالية بالقيمةالعادلة من خالل قائمة الدخل
موجودات مالية بالقيمةالعادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر
موجودات مالية أخرى بالكلفة املطفأة
موجودات مالية مرهونة
ممتلكات و معدات
موجودات غري ملموسة
موجودات ضريبية مؤجلة
موجودات أخرى
اجمايل املوجودات

143,447,746
40,655,391
233,602,846
85,825,991
165,749,437
504,047
8,926,354
678,711,812

62,923,727
38,884,189
389,707,567
15,222,362
4,253,315
284,701,684
25,121,187
7,502,617
6,410,626
93,477,898
928,205,173

206,371,473
79,539,580
623,310,413
15,222,362
4,253,315
370,527,675
165,749,437
25,121,187
7,502,617
6,914,673
102,404,252
1,606,916,984

املطلوبات:
ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
ودائع عمالء
تأمينات نقدية
أموال مقرتضة
قروض ثانوية
خمصصات متنوعة
خمصص ضريبة الدخل
مطلوبات ضريبية مؤجلة
مطلوبات أخرى
اجمايل املطلوبات
الصايف

82,538,802
871,770,644
67,199,909
182,854,071
5,661,855
252,466
25,406,438
1,235,684,185
()556,972,373

89,212,573
3,001,109
11,124,578
12,952,001
5,000,000
35,492
7,099,090
128,424,843
799,780,330

82,538,802
960,983,217
70,201,018
193,978,649
12,952,001
5,000,000
5,661,855
287,958
32,505,528
1,364,109,028
242,807,956
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لغاية سنة
دينار

اكرث من سنة
دينار

اجملمــوع
دينار

املوجودات:
نقد وأرصدة لدى البنوك املركزية
أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
تسهيالت ائتمانية مباشرة
موجودات مالية بالقيمةالعادلة من خالل قائمة الدخل
موجودات مالية بالقيمةالعادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
موجودات مالية أخرى بالكلفة املطفأة
موجودات مالية مرهونة
ممتلكات و معدات
موجودات غري ملموسة
موجودات ضريبية مؤجلة
موجودات أخرى
اجمايل املوجودات

106,963,353
116,768,364
264,265,906
16,231,520
5,093,302
116,838,207
1,519,234
1,917,369
629,597,255

17,240,691
45,954,793
391,594,032
25,019,863
195,419,743
3,500,338
24,514,130
7,857,029
6,785,060
48,360,136
766,245,815

124,204,044
162,723,157
655,859,938
41,251,383
5,093,302
312,257,950
3,500,338
26,033,364
7,857,029
6,785,060
50,277,505
1,395,843,070

املطلوبات:
ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
ودائع عمالء
تأمينات نقدية
أموال مقرتضة
قروض ثانوية
خمصصات متنوعة
خمصص ضريبة الدخل
مطلوبات ضريبية مؤجلة
مطلوبات أخرى
اجمايل املطلوبات
الصايف

123,838,153
649,157,974
57,032,163
32,578,162
115,349
22,024,793
884,746,594
()255,149,339

238,749,036
717,933
23,968,603
12,952,001
10,518,648
2,927,182
4,328
289,837,731
476,408,084

123,838,153
887,907,010
57,750,096
56,546,765
12,952,001
10,518,648
2,927,182
115,349
22,029,121
1,174,584,325
221,258,745

ارتباطات والتزامات حمتملة (خارج قائمة املركز املايل)
أ -ارتباطات والتزامات ائتمانية:
2012
دينار

2011
دينار

اعتمادات صادرة
قبوالت صادرة
كفاالت:
 دفع حسن تنفيذ أخرىعقود شراء آجلة
سقوف تسهيالت إئتمانية مباشرة غري مستغلة

49,680,194
20,347,562

19,664,414
10,046,563

32,320,713
36,761,092
37,316,210
5,251,156
24,279,966

33,055,179
33,866,059
43,273,425
17,864,415
22,261,723

اجملمــــــوع

205,956,893

180,031,778
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ب -إلتزامات تعاقدية
2012
دينار
عقود شراء موجودات غري ملموسة
عقود شراء موجودات ثابتة
عقود مشاريع انشائية

120,919
97,698
218,617

2011
دينار
340,263
110,641
200,719
651,623

بلغ قيمة االيجارات السنوية  792,624دينار كما يف  31كانون األول  2012مقابل  883,815دينار كما يف  31كانون األول .2011
ال يوجد حمافظ اإلس��تثمارية مضمونة رأس املال املدارة لصالح العمالء لدى ش��ركة املال األردين لإلس��تثمار والوس��اطة املالية كما يف 31
كانون األول.2012

46

القضايا املقامة على البنك
بلغت قيمة القضايا املقامة على البنك وذلك ضمن النشاط الطبيعي مبلغ  13,338,699دينار كما يف  31كانون األول  2012ويف تقدير االدارة
واملستشار القانوين للبنك فانه ال يرتتب على البنك اي التزامات مقابل هذه القضايا وعليه مل يتم اقتطاع خمصصات مقابل هذه القضايا كما
يف  31كانون األول  2012وكانون األول 2011
توج��د قضي��ة أخ��رى مببلغ  15,577,122دينار كما يف  31كانون األول  2012مقامة ضد البنك وذلك قيمة أس��هم مت نق��ل ملكيتها للبنك بعد أن
كانت مرهونة ضمانًا اللتزامات أحد العمالء إضافة إىل املطالبة بالتعويض عن أضرار معنوية مقدرة لغايات الرسوم بثالثة ماليني دينار،وبتاريخ
 15نيسان  2010صدر قرار حمكمة بداية حقوق عمان برد الدعوى املشار إليها عن البنك .وقد قامت الشركة املدعية باستئناف القرار وبتاريخ
 9أي��ار  2011ص��در قرار حمكمة اس��تئناف حقوق عمان بفس��خ قرار حمكمة البداي��ة وإلزام البنك بالتضامن والتكافل م��ع باقي املدعى عليهم
بتأدي��ة مبل��غ  15,577,122دينار،وقد قام البنك بالطعن بقرار حمكمة االس��تئناف أمام حمكمة التمييز األردني��ة و قد صدر قرار حمكمة التمييز
املتضمن فسخ قرار حمكمة االستئناف واعادة ملف القضية حملكمة االستئناف لغايات استكمال التدقيق يف بعض اوراق الدعوى و اجراء
املقتض��ى القان��وين إال أن حمكمة االس��تئناف اتبعت النقض وقررت بالنتيج��ة إلزام البنك باملبلغ املدعى ب��ه والتضمينات دون احلكم للمدعي
بالتعويض ،وعلى ضوء ذلك قام البنك بالطعن بالقرار املذكور أمام حمكمة التمييز للمرة الثانية ،حيث قررت بالنتيجة حمكمة التمييز بقرارها
رقم ) (3256/2012بتاريخ  2012/12/23قبول التمييز املقدم من املدعى عليهما ش��ركة بنك املال األردين وش��ركة املال األردين لالس��تثمار
والوس��اطة املالي��ة ونق��ض القرار املميز والس�ير يف الدع��وى على ضوء ما بينت��ه حمكمة التمييز فيم��ا يتعلق بالبنك والش��ركة ،وحيث كانت
حمكمة االستئناف قد قضت خالف ما بينته حمكمة التمييز فيكون قرارها مستوجب النقض وعليه فقد قررت احملكمة إعادة أوراق الدعوى
إىل حمكمة االس��تئناف للس�ير بالدعوى على ضوء ما أقرته حمكمة التمييز .وبحس��ب رأي املستش��ارين القانونيني للبنك فإن احتمالية كسب
الدعوى جيدة جدًا ،ومع ذلك فقد مت إقتطاع خمصصات مقابل هذه املطالبات مببلغ  5,000,000دينار.
باإلضافة إىل ذلك توجد قضية أخرى مببلغ  11,351,734دينار مقامة ضد البنك وش��ركة املال لإلس��تثمار والوس��اطة املالية إلس�ترداد قيمة
املبالغ التي قام البنك بإستمالكها مبا يزيد عن قيمة املديونية ،ومت وقف السري يف هذه القضية بقرار من حمكمة بداية حقوق عمان الصادر
بتاري��خ  2010/01/21وذل��ك حلني الفص��ل يف الدعوى املقامة ضد البنك والت��ي حتمل رقم بداية ) (2087/2007ورقم اس��تئناف )(26459/2010
واكتسابه الدرجة القطعية (القضية املشار إليها أعاله والتي تبلغ قيمتها (.)15,577,122
اليوجد قضايا مقامة على البنك األهلي العراقي كما يف  31كانون األول .2012
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معايري التقارير املالية الدولية والتفسريات غري نافذة التطبيق
فيم��ا يل��ي املعايري والتفس�يرات والتعديالت الت��ي مت إصدارها ومل تصبح س��ارية املفعول حتى تاريخ إص��دار القوائم املالية للش��ركة .تنوي
الشركة تطبيق هذه املعايري والتفسريات والتعديالت عندما تصبح سارية املفعول:
معيار احملاسبة الدويل رقم ( )1عرض القوائم املالية (عرض بنود الدخل الشامل اآلخر) – تعديالت
إن التعديالت على معيار احملاس��بة الدويل رقم ( )1تغري طريقة جتميع البنود الظاهرة يف الدخل الش��امل اآلخر .يتم إظهار البنود التي ميكن
إعادة تصنيفها يف املس��تقبل إىل األرباح واخلس��ائر (على س��بيل املثال :صايف الربح الناجت عن حتوط الستثمارات ،فروقات التحويل الناجتة
ع��ن ترجم��ة العملي��ات اخلارجية ،ص��ايف احلركة على حتوط��ات التدفقات النقدي��ة وصايف ربح أو خس��ارة من املوج��ودات املالية املتوفرة
للبي��ع) بش��كل منفصل عن البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها (على س��بيل املثال الربح أو اخلس��ارة اإلكتوارية م��ن خطط املنافع احملددة
وإعادة تقييم األراضي واملباين) .إن تأثري هذه التعديالت سوف يكون على طريقة العرض فقط وليس له تأثري على املركز املايل أو األداء املايل
للشركة .ينبغي تطبيق هذا املعيار للفرتات املالية التي تبدأ يف أو بعد أول متوز .2012
معيار احملاسبة الدويل رقم ( )19منافع املوظفني (مراجع)
ق��ام جمل��س معايري احملاس��بة الدولي��ة بإصدار عدة تعدي�لات على معيار احملاس��بة الدويل رق��م ( .)19ت�تراوح هذه التعديالت ب�ين تعديالت
أساسية مثل إزالة آلية النطاق ومفهوم العوائد املتوقعة على موجودات اخلطة ،إىل توضيحات بسيطة وإعادة صياغة.
ال تتوق��ع الش��ركة أن يك��ون له��ذه التعدي�لات أي أث��ر عل��ى املرك��ز امل��ايل أو األداء امل��ايل للش��ركة حي��ث ال توج��د ل��دى الش��ركة خط��ط منافع
موظفني.
معيار احملاسبة الدويل رقم ( )28االستثمار يف الشركات احلليفة واملشاريع املشرتكة (كما متت مراجعته خالل عام )2011
نتيجة إلصدار املعايري اجلديدة (معيار التقارير املالية الدويل رقم  – 11االتفاقيات املشرتكة ومعيار التقارير املالية الدويل رقم – 12االفصاح عن
احلصص يف املنش��آت األخرى) ،فقد متت إعادة تس��مية معيار احملاس��بة الدويل رقم (( )28معيار احملاسبة الدويل رقم ( )28اإلستثمار يف
الشركات احلليفة واملشاريع املشرتكة) ويوضح كيفية تطبيق طريقة حقوق امللكية على اإلستثمار يف املشاريع املشرتكة باإلضافة إىل
الشركات احلليفة .ينبغي تطبيق هذا املعيار للفرتات املالية التي تبدأ يف أو بعد أول كانون الثاين .2013
معيار احملاسبة الدويل رقم ( )32تقاص املوجودات املالية و املطلوبات املالية (تعديالت)
توضح هذه التعديالت معنى "لديه حاليًا حق قانوين ملزم باجراء التقاص" ،توضح التعديالت أيضًا تطبيق آلية التقاص ألنظمة التسوية حسب
معيار احملاس��بية الدويل رقم ( 32على س��بيل املثال  -أنظمة التس��وية املركزية) والتي تطبق آليات التسوية االجمالية التي ال حتدث جميعًا
بنف��س الوق��ت .ال يتوق��ع أن تؤثر هذه التعديالت على املركز املايل أو األداء املايل للش��ركة .ينبغي تطبيق ه��ذه التعديالت للفرتات املالية التي
تبدأ يف أو بعد أول كانون الثاين .2014
معيار التقارير املالية الدولية رقم ( )7االفصاحات – تقاص املوجودات املالية واملطلوبات املالية (تعديالت)
تتطلب هذه التعديالت أن تقوم املنشأة باالفصاح عن املعلومات املتعلقة بحقها يف التقاص والرتتيبات املتعلقة بذلك (على سبيل املثال
اتفاقيات الضمانات) .س��وف تزود هذه اإلفصاحات مس��تخدمي القوائم املالية مبعلومات مفيدة يف تقدير أثر اتفاقيات تس��وية املوجودات
واملطلوب��ات بالص��ايف على املركز املايل للمنش��أه .ان االفصاحات اجلديدة مطلوبة جلميع األدوات املالي��ة املعرتف بها و التي يتم تقاصها
مبوجب معيار احملاسبة الدويل ( )32األدوات املالية:
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العرض
تنطب��ق ه��ذه اإلفصاح��ات أيض��ًا عل��ى األدوات املالي��ة املع�ترف به��ا واخلاضع��ة إلتفاقي��ات ملزم��ة لتس��وية األدوات املالي��ة
بالص��ايف أو اتفاقي��ات مش��ابهة بغ��ض النظ��ر عم��ا اذا كان التق��اص س��يتم وفق��ًا ملعي��ار احملاس��بية ال��دويل رق��م .32
ل��ن ينت��ج عن تطبيق هذا املعيار أثر على املركز املايل أو األداء املايل للش��ركة .ينبغي تطبي��ق هذا التعديل للفرتات املالية التي تبدأ يف أو بعد
أول كانون الثاين .2013
معيار التقارير املالية الدويل رقم ( )10القوائم املالية املوحدة
حماس��بة القوائم املالية املوحدة  -يتضمن هذا املعيار كذالك التفس�ير  - 12توحيد القوائم املالية للمنشآت ذات الغرض اخلاص .يقدم هذا
املعيار منوذج سيطرة واحد يطبق على جميع املنشآت مبا يف ذلك املنشآت ذات الغرض اخلاص .إن التغيريات التي يقدمها معيار التقارير
املالية الدويل رقم ( )10تتطلب من اإلدارة القيام باجتهادات جوهرية لتحديد املنشآت التي تقع حتت سيطرتها ،وبالتايل توحيد قوائمها املالية
بناء على التحليل املبدئي ،فإن معيار التقارير املالية
مع القوائم املالية للشركة األم ،مقارنة مع متطلبات معيار احملاسبة الدويل رقم (ً .)27
رقم ( )10ال يتوقع أن يؤثر على اإلستثمارات التي متتلكها الشركة.
ينبغي تطبيق هذا املعيار للفرتات املالية التي تبدأ يف أو بعد أول كانون الثاين .2013
س��وف يح��ل معي��ار التقاري��ر املالي��ة ال��دويل رق��م ( )11حم��ل معي��ار احملاس��بة ال��دويل رق��م (( )31احلص��ص يف املش��اريع املش�تركة)
والتفس�ير رق��م ( 13املنش��آت حت��ت الس��يطرة املش�تركة – املس��اهمات غ�ير النقدي��ة للمش��اركني يف مش��روع مش�ترك).
سوف يزيل معيار التقارير املالية الدويل رقم ( )11خيار احملاسبة عن املشاريع حتت السيطرة املشرتكة باستخدام طريقة التوحيد اجلزئي .سوف
تتم احملاس��بة على الوحدات حتت الس��يطرة املشرتكة والتي ينطبق عليها تعريف املشاريع املشرتكه ،باستخدام طريقة حقوق امللكية.
ال تتوقع الشركة أي تأثري على املركز املايل أو األداء املايل للشركة.
معيار التقارير املالية الدويل رقم ( )12اإلفصاح عن احلصص يف املنشآت األخرى
يش��تمل معي��ار التقاري��ر املالي��ة الدويل رق��م ( )12على جمي��ع اإلفصاحات الت��ي كانت موجودة س��ابقًا يف معيار احملاس��بة ال��دويل رقم ()27
واملتعلقة بالقوائم املالية املوحدة ،باإلضافة إىل جميع اإلفصاحات التي كانت متضمنة يف معياري احملاسبة الدوليني أرقام ( )31و( .)28إن
هذه اإلفصاحات تتعلق بحصص املنشأة يف الشركات التابعة والشركات حتت السيطرة املشرتكة والشركات احلليفة .حيث مت إدخال عدد
م��ن اإلفصاح��ات اجلديدة ولكن لن يكون لها أثر على املركز املايل أو األداء املايل للش��ركة .ينبغي تطبيق هذا املعيار للفرتات املالية التي تبدأ
يف أو بعد أول كانون الثاين .2013
معيار التقارير املالية الدويل رقم ( )13قياس القيمة العادلة
يحدد معيار التقارير املالية الدويل رقم ( )13مصدر واحد لإلرش��اد بخصوص قياس جميع القيم العادلة حس��ب معايري التقارير املالية الدولية.
إن معيار التقارير املالية الدويل رقم ( )13لن يغري توقيت اس��تخدام املنش��أة للقيمة العادلة ،بل يوفر إرش��اد عن كيفية قياس القيمة العادلة
حس��ب معاي�ير التقاري��ر املالية الدولية عندما تكون القيمة العادلة مطلوبة أو مس��موح باس��تخدامها .س��وف تقوم الش��ركة بتقدير أثر هذا
املعي��ار على املركز املايل أو األداء املايل للش��ركة .وبناءًا على التحلي��ل املبدئي ،لن يكون هناك أثر جوهري لتطبيق هذا املعيار .ينبغي تطبيق
هذا املعيار للفرتات املالية التي تبدأ يف أو بعد أول كانون الثاين .2013
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التحسينات السنوية (آيار )2012
لن يكون لهذه التحسينات أي أثر على الشركة وتتضمن ما يلي:
معيار احملاسبة الدويل رقم  – 1عرض القوائم املالية
يوضح هذا التحس�ين الفرق بني املعلومات املقارنة اإلضافية االختيارية واحلد األدنى املطلوب للمعلومات املقارنة .بش��كل عام ،فإن احلد
األدنى املطلوب ملعلومات املقارنة هو معلومات الفرتة السابقة.
معيار احملاسبة الدويل رقم  – 16املمتلكات واملعدات
يوضح هذا التحسني أن قطع الغيار الرئيسية واملعدات اخلدمية والتي ينطبق عليها تعريف املمتلكات واملعدات ال يتم تصنيفها كمخزون.
معيار احملاسبة الدويل رقم  – 32األدوات املالية العرض
يوضح هذا التحسني أن ضرائب الدخل الناجتة عن توزيعات األرباح النقدية حلملة األسهم تتم احملاسبة عنها حسب معيار احملاسبة الدويل
رقم  - 12ضرائب الدخل.
معيار احملاسبة الدويل رقم  – 34القوائم املالية املرحلية
ينس��ق التعديل متطلبات اإليضاحات جملموع موجودات القطاع مع جمموع مطلوبات القطاع يف القوائم املالية املرحلية .إن هذا التوضيح
هو للتأكد من أن اإليضاحات املرحلية متوافقة مع اإليضاحات السنوية.
ينبغي تطبيق هذه التحسينات للفرتات املالية التي تبدأ يف أو بعد أول كانون الثاين .2013
48

أرقام املقارنة
مت اعادة تبويب بعض ارقام القوائم املالية للس��نة الس��ابقة لتتناس��ب مع تبويب ارقام القوائم املالية للس��نة احلالية كما يف  31كانون االول
.2012
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بيـانــات متطلبــات هـيـئـة االوراق املـالـيــة

نـجـاح

بيانات متطلبات هيئة االوراق املالية

أ

كلمة رئيس جملس اإلدارة.

ب

تقرير جملس اإلدارة

1

وصف ألنشطة البنك الرئيسية وأماكن البنك اجلغرافية وعدد املوظفني يف كل منها

وردت يف بداية التقرير السنوي.

وردت يف بداية التقرير السنوي.

يقدم كابيتال بنك كافة األعمال املصرفية واملالية واملنتجات واخلدمات املوجهة إىل كافة القطاعات االقتصادية يف األردن من خالل
فروعه داخل اململكة األردنية الهاشمية  ،إضافة إىل تقدمي كافة اخلدمات االستثمارية والوساطة املالية من خالل شركة كابيتال لالستثمار
والوساطة املالية(شركة تابعة) للبنك والتي يبلغ رأس مالها  10مليون دينار ومملوكة بنسبة  ٪ 100من قبل كابيتال بنك ،إضافة إىل استثمار
البنك يف املصرف األهلي العراقي والذي يبلغ رأس ماله ما يقارب  85مليون دوالر أمريكي وميتلك كابيتال بنك  ٪ 72.36من رأسماله ،ويوفر
هذا االستثمار كافة التسهيالت واخلدمات التي تتيح لعمالء كابيتال بنك االستثمار يف السوق العراقي الواعد.
أماكن البنك اجلغرافية وعدد املوظفني يف كل منها
بلغ عدد موظفي البنك وشركة كابيتال لالستثمار والوساطة املالية (شركة تابعة)  435موظفًا موزعًا على األماكن اجلغرافية التالية:
املدينة

عدد املوظفني

موظفي اإلدارة

عمان

308

موظفي شركة املال

عمان

46
16

الرئيسي (الشميساين)

عمان

فرع خدمة كبار العمالء

عمان

7

فرع اجلاردنز

عمان

10

فرع الصويفية

عمان

8

فرع دابوق

عمان

7

فرع املدينة املنورة

عمان

14

فرع الوحدات

عمان

6

فرع احلرية

عمان

5

فرع جمدي مول

عمان

7

فرع اربد

اربد

7

فرع الزرقاء اجلديدة

الزرقاء

6

فرع املنطقة احلرة

الزرقاء

8

فرع العقبة

العقبة

6

* ال يوجد للبنك أية فروع خارج اململكة.
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حجم االستثمار الرأسمايل للبنك
بلغ حجم االستثمار الرأسمايل للبنك ما جمموعه  804ر  623ر  32دينار متثل صايف قيمة املمتلكات واملعدات واملوجودات غري امللموسة
كما يف نهاية عام . 2012
2

الشركات التابعة

• شركة كابيتال لالستثمار والوساطة املالية
• املصرف األهلي العراقي
• شركة صندوق البحرين االستثماري (مل تباشر عملها بعد)

شركة كابيتال لإل ستثمار والوساطة املالية
نوع الشركة
النشاط الرئيسي
رأس مال الشركة
نسبة التملك
عنوان الشركة
معلومات أخرى

3

ذات مسؤولية حمدودة
شركة استثمارات ووساطة مالية
 10,000,000دينار أردين
%100
عمان  -الشميساين
-

اسم الشركة التابعة
املصرف االهلي العراقي

شركة صندوق البحرين االستثماري

شركة مساهمة عامة
عمل مصريف
 100مليار دينار عراقي
%72.36
بغداد  -العراق
-

شركة مساهمة بحرينية (مقفلة )
تأسيس صناديق استثمارية
 1000دينار بحريني
%100
البحرين
الصندوق مل يباشر عمله

أ .نبذة تعريفية عن رئيس وأعضاء جملس اإلدارة
باسم خليل سامل السامل
رئيس جملس اإلدارة
املنصب:
1956 /6 / 19
تاريخ امليالد:
2010 /4 / 20
تاريخ العضوية:
الشهادات العلمية :بكالوريوس يف الهندسة الكيميائية مع مرتبة الشرف ،امربيال كوليدج يف جامعة لندن ،بريطانيا عام .1978
خربة طويلة يف القطاع العام ،شغل منصب وزير مالية خالل عام  2009و وزيرا للعمل خالل الفرتة من  2005إىل 2009
اخلربات العملية:
ورئيس جملس إدارة املؤسسة العامة للضمان االجتماعي خالل الفرتة  2005إىل  .2009ومؤسس ورئيس جملس
إدارة العديد من الشركات يف القطاع اخلاص.
مازن سميح طالب دروزة
نائب رئيس جملس اإلدارة
املنصب:
1958/6/5
تاريخ امليالد:
2011/3/23
تاريخ العضوية:
الشهادات العلمية :دبلوم يف اإلدارة املتقدمة من جامعة  INSEADفرنسا ،دبلوم عايل يف التسويق من جامعة بوسطن ،حاصل على
درجة البكالوريوس يف إدارة األعمال من جامعة بريوت.
عضو يف جملس األعيان األردين ،نائب رئيس جملس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة أدوية احلكمة (ملنطقة الشرق
اخلربات العملية:
األوسط وشمال إفريقيا) ،رئيس جملس االدارة والرئيس التنفيذي لشركة أدوية احلكمة (األردن) ،رئيس جملس
إدارة شركة الثقة فارما احملدودة وشركة االكسري فارما احملدودة ومركز تطوير األعمال وشركة األردن الدولية
للتأمني ،عضو يف اجمللس االستشاري يف اجلامعة اللبنانية األمريكية واملنظمة العاملية للهجرة يف جنيف –
سويسرا ،عضو يف جملس إدارة جامعة الريموك (األردن).
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كيم فؤاد سعد أبو جابر
عضو جملس ادارة
املنصب:
1956 /9 / 27
تاريخ امليالد:
2009 /8 / 31
تاريخ العضوية:
الشهادات العلمي :بكالوريس إدارة أعمال من جامعة اريزونا  /توسون عام .1980
رجل أعمال ومؤسس ومساهم يف العديد من الشركات .منها:
اخلربات العملية:
• شركة األردن الدولية للتأمني
• شركة األردن الدولية لإلستثمار
• الشركة الدولية لصناعات السيليكا
• شركة الرتافرتني
• جمموعة فؤاد أبو جابر وأوالده
• سعد أبو جابر وأوالده
• شركة صالبة لصناعة وتشكيل احلديد والصلب
• الشركة املتقدمة لتسويق املنتجات الزراعية
عمر حممد ابراهيم شحرور
عضو جملس إدارة – ممثل شركة االستثمارات والصناعات املتكاملة
املنصب:
1967/4/17
تاريخ امليالد:
2009/8/31
تاريخ العضوية:
الشهادات العلمية :بكالوريوس يف احملاسبة من اجلامعة االردنية ،ماجستري يف ادارة األعمال ( )MBAبالعلوم املالية من جامعة واين
ستيت يف ديرتويت – ميشيجان ،شهادة مدقق عام معتمد ( )CPAكشهادة مهنية من كولورادو – الواليات املتحدة
األمريكية.
يعمل حاليًا رئيسًا للشؤون املالية ( )CFOجملموعة نقل منذ تاريخ  ،2005/10عمل كمحاسب يف شركة حداد يف
اخلربات العملية:
الواليات املتحدة األمريكية ،مدقق داخلي يف جمموعة ادجو من  1992لغاية  1996ومراقب مايل لغاية  ،1997مراقب
مايل يف شركة تعبئة كوكاكوال األردنية من  1997ولغاية  2001ومدير مايل لغاية . 2005
عصام عبداهلل يوسف اخلطيب
عضو جملس إدارة – ممثل املؤسسة العامة للضمان االجتماعي
املنصب:
1965/4/28
تاريخ امليالد:
2009 /8 / 31
تاريخ العضوية:
الشهادات العلمية :بكالوريوس حماسبة  /إدارة أعمال من اجلامعة األردنية ،ماجستري متويل من اجلامعة األردنية ،حاصل على شهادة
مدير مشاريع معتمد (.)CPM
مدير دائرة اخلزينة والقروض يف صندوق استثمار اموال الضمان االجتماعي ،عمل مديرًا لدائرة القروض يف
اخلربات العملية:
صندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي من  2006/10ولغاية  ،2009/6مدير دائرة التنظيم والنظم املصرفية يف
البنك االستثماري من  2005/9ولغاية  ،2006/10مدير دائرة ائتمان الشركات يف البنك العربي اإلسالمي من  2001ولغاية
 ،2005/8مدير ائتمان /دائرة تسهيالت فروع األردن ،وحملل مايل وائتماين  /دائرة التمويل واالستثمار يف البنك العربي.
وعضو جملس إدارة شركة األردن لتطوير املشاريع السياحية (تاال بي).
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خليل حامت خليل السامل
املنصب :عضو جملس إدارة  -ممثل شركة اخلليل لالستثمارات املالية
1982 / 12 / 28
تاريخ امليالد:
2009 /8 / 31
تاريخ العضوية:
الشهادات العلمية :بكالوريوس يف االقتصاد من جامعة كولومبيا عام .2004
عمل حملل مايل لدى شركة ج.ب .مورغان يف نيويورك
اخلربات العملية:
عمل حملل مايل ومدير تطوير األعمال يف شركة كابيتال لالستثمارات املالية يعمل حالي ُا حملل مايل لشركة مدرار
لالستثمارات ،باالضافة اىل انه يشغل حاليًا منصب أمني سر االحتاد األردين لكرة القدم
سلطان حممد مساعد سيف السيف
عضو جملس ادارة – ممثل شركة اجلدارة لالستثمار العقاري
املنصب:
1985 /3 /3
تاريخ امليالد:
2009 /8 / 31
تاريخ العضوية:
الشهادات العلمية :حاصل على درجة البكالوريوس يف العلوم املالية عام .2007
عضو جملس إداة يف العديد من الشركات ،نائب املدير العام يف الشركة السعودية للرعاية الطبية.
اخلربات العملية:
حممد علي “خلدون احلصري”
عضو جملس ادارة – ممثل شركة هتاف لالستثمار
املنصب:
1957 /4 / 20
تاريخ امليالد:
2009 /8 / 31
تاريخ العضوية:
الشهادات العلمية :حاصل على درجة البكالوريوس يف هندسة امليكانيك من جامعة جنوب كاليفورنيا عام  1980وعلى درجة املاجستري
يف إدارة األعمال من جامعة  / INSEADفرنسا عام .1988
عضو يف جملس ادارة شركة ادوية احلكمة /لندن .شغل منصب رئيس جملس إدارة كابيتال بنك منذ عام 1995
اخلربات العملية:
ولغاية .2007
مازن احمد حممد اجلبري
عضو جملس ادارة
املنصب:
1976 /9 / 19
تاريخ امليالد:
2010 /7 / 26
تاريخ العضوية:
الشهادات العلمية :بكالوريوس مع مرتبة الشرف يف االقتصاد من جامعة هارفارد عام  1998وماجستري بدرجة امتياز من كلية هارفارد
لألعمال عام .2003
نائب الرئيس التنفيذي لشركة أموال اخلليج وعضو جملس إدارة يف العديد من الشركات يف السعودية ،وعمل
اخلربات العملية:
مستشارًا يف شركة ماكينزي وشركاه يف واشنطن.
جواد عبد الرضا عبد الباقي القصاب
عضو جملس ادارة
املنصب:
1944 /1 /1
تاريخ امليالد:
2010 / 12 / 16
تاريخ العضوية:
الشهادات العلمية :بكالوريوس هندسة مدنية عام .1972
رجل أعمال ومؤسس العديد من الشركات ،ورئيس جملس إدارة والرئيس التنفيذي لعدة شركات منها:
اخلربات العملية:
United Saudi Jordanian Hotel & Tourism، Ayla Hotels & Tourism
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سعيد سميح طالب دروزة (مستقيل)
نائب رئيس جملس االدارة
املنصب:
1957/5/25
تاريخ امليالد:
2010/4/20
تاريخ العضوية:
2012/5/8
تاريخ االستقالة:
الشهادات العلمية :بكالوريوس يف الهندسة الصناعية من جامعة بوردو  /الواليات املتحدة األمريكية عام  ،1980وماجستري يف إدارة
االعمال من إنسياد  /فرنسا عام .1984
الرئيس التنفيذي لشركة أدوية احلكمة ،شغل منصب وزير الصحة خالل الفرتة من  2003اىل  ،2006رئيس جملس ادارة
اخلربات العملية:
البحر امليت لالستثمار السياحي والعقاري ،رئيس جملس ادارة شركة تطوير معان ،ورئيس جملس ادارة جملس
اعتماد املؤسسات الصحية.

اجتماعات جملس اإلدارة واللجان املنبثقة عنه لعام : 2012
						
						
• جملس اإلدارة
					
• جلنة التدقيق واالمتثال
						
• جلنة اخملاطر
					
• جلنة التعيني واحلوافز
					
• جلنة التحكم املؤسسي
						
• اللجنة التنفيذية

عدد االجتماعات
9
13
4
1
18

اإلدارة التنفيذية لكابيتال بنك
أعضاء اإلدارة العليا

هيثم يوسف عبد املنعم قمحية
املدير العام
املنصب:
1996 /4 /1
تاريخ التعيني:
1969 /8 /1
تاريخ امليالد:
الشهادات العلمية :حاصل على دبلوم يف اإلدارة املتقدمة  AMPمن جامعة  / INSEADفرنسا ،حاصل على درجة البكالوريوس يف
احملاسبة من اجلامعة األردنية عام  ،1992حاصل على الشهادات املهنية .CMA , CPA , CRA
خربة يف جمال تدقيق احلسابات ،حيث عمل لدى مدققي احلسابات  Arthur Andersenويعمل يف بنك املال االردين منذ عام 1996
اخلربات العملية:
آخر منصب شغله هو مساعد املدير العام للرقابة املالية واخملاطر قبل تسلمه منصب املدير العام يف شهر أيار .2005
ميثل البنك يف عضوية جملس إدارة جمعية البنوك يف األردن ،شركة األردن الدولية للتأمني ،وشركة كابيتال
لإلستثمارات املالية.
أمين عمران عبداهلل أبو دهيم
رئيس إدارة الرقابة املالية والرقابة على االئتمان.
املنصب:
2011/3/6
تاريخ التعيني:
1972/11/16
تاريخ امليالد:
املنجزات العلمية :حاصل على شهادة  CFMو  CMAو  CBMو  CPAمن الواليات املتحدة األمريكية ،حاصل على شهادة املاجستري يف
احملاسبة واإلدارة من بريطانيا عام  ،1995حاصل على درجة البكالوريوس يف احملاسبة من اجلامعة األردنية.
خربة طويلة يف جمال تدقيق احلسابات حيث عمل لدى  PWCكما عمل يف جمال االئتمان لدى كل من البنك العربي
اخلربات العملية:
والبنك العربي اإلسالمي الدويل وبنك املؤسسة العربية املصرفية ومؤسسة النقد العربي السعودي وكان آخر
منصب شغله هو مدير دائرة الرقابة املالية يف صندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي.
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سامي حممد موسى خري
رئيس إدارة املوارد البشرية والشؤون اإلدارية
املنصب:
2008 /2 /1
تاريخ التعيني:
1961 / 12 /9
تاريخ امليالد:
الشهادات العلمية :بكالوريوس علوم سياسية وإدارة عامة  /اجلامعة األردنية عام .1984
مساعد الرئيس التنفيذي /إدارة الشؤون اإلدارية واملوارد البشرية  /بنك املؤسسة العربية املصرفية (األردن)،
اخلربات العملية:
مدير تنفيذي/الشؤون اإلدارية واملالية /البنك املركزي األردين ،مدير الشؤون اإلدارية واملوارد البشرية /وزارة
التخطيط ،مدير الشؤون اإلدارية /شركة الضمان لالستثمار ،مدير الشؤون اإلدارية  /مؤسسة تنمية الصادرات
واملراكز التجارية األردنية ،مستشار إداري  /هيئة تنظيم قطاع االتصاالت ،كما شارك يف عضوية عدد من جمالس
إدارات للشركات املساهمة العامة.
السيد ياسر إبراهيم حممد كليب
رئيس إدارة االعمال
املنصب:
2004 / 6 / 16
تاريخ التعيني:
1974 / 10 / 27
تاريخ امليالد:
الشهادات العلمية :حاصل على درجة البكالوريوس يف إدارة األعمال من جامعة الريموك عام  ،1996حاصل على شهادة مقرض معتمد
يف املصارف التجارية .CLBB
عمل يف البنك العربي ملدة  8سنوات يف خمتلف دوائر البنك و خصوصًا يف دوائر التسهيالت املصرفية ،انضم اىل
اخلربات العملية:
كابتيال بنك يف عام  2004ليعمل لدى دائرة التسهيالت املصرفية وتدرج العمل بها ثم ُعني مدير إدارة أعمال الشركات
يف نهاية عام .2009
رأفت عبداهلل اسماعيل خليل
رئيس التدقيق الداخلي
املنصب:
2007 / 10 /4
تاريخ التعيني:
1964 / 12 / 10
تاريخ امليالد:
الشهادات العلمية :حاصل على درجة البكالوريوس يف احملاسبة من جامعة الريموك عام  1986حاصل على الشهادات املهنية CBA,
.CICA

اخلربات العملية:

عمل يف البنك املركزي ملدة  7سنوات وبنك ُعمان التجاري ملدة  4سنوات وبنك ُعمان العربي ملدة  7سنوات ثم
انتقل اىل كابيتال بنك عام  2007ليشغل منصب رئيس التدقيق الداخلي.

حممد حافظ عبد الكرمي معاذ
مدير الدائرة القانونية  /املستشار القانوين
املنصب:
2003 /2 /6
تاريخ التعيني:
1969 / 10 / 27
تاريخ امليالد:
الشهادات العلمية :حاصل على درجة املاجستري يف القانون التجاري من بريطانيا عام  ،1996حاصل على درجة الدبلوم العايل يف القانون
الدويل من بريطانيا ،حاصل على درجة البكالوريوس يف القانون من اجلامعة األردنية عام .1994
عمل لدى مكتب الدجاين و مشاركوه للمحاماه ملدة خمس سنوات ثم عمل لدى البنك العربي كمحامي يف الدائرة
اخلربات العملية:
القانونية  /القسم الدويل ملدة سنتني ،عضو يف نقابة احملامني األردنيني منذ عام  1997وعضو يف جمعية احملامني
الدوليني منذ عام .1998
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علي حممد داوود أبو صوي
مدير إدارة اخلزينة واالستثمار
املنصب:
1997/8/9
تاريخ التعيني:
1966/2/2
تاريخ امليالد:
الشهادات العلمية :حاصل على درجة املاجستري يف العلوم املالية واملصرفية عام  ،2007ودرجة البكالوريوس يف العلوم املالية
واملصرفية عام .2003
عمل لدى بنك عمان لالستثمار ملدة خمس سنوات و تنقل يف كافة الفروع والدوائر .لديه خربة بنكية طويلة ومتنوعة
اخلربات العملية:
يف الفروع ،العمليات ،األسواق املالية ،املؤسسات املالية واخلزينة واالستثمار ،رئيس جمعية املتداولني يف
األسواق املالية و ممثل األردن يف االحتاد العربي للمتداولني يف األسواق املالية.
رانيا “حممد سعيد” دويكات
مدير إدارة مراقبة االمتثال
املنصب:
2002 /4 / 21
تاريخ التعيني:
1970 /2 /7
تاريخ امليالد :
الشهادات العلمية :حاصلة على درجة البكالوريوس يف االقتصاد و اإلحصاء فرعي إدارة أعمال من اجلامعة األردنية عام  ،1991دبلوم
يف مراقبة االمتثال ومكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب من جامعة  /Readingاململكة املتحدة ،حاصلة على
شهادة مقرض معتمد  CLBBمن  ،American Bankers Associationشهادة خبري معتمد مبكافحة غسيل األموال
واالمتثال من جامعة  Readingيف بريطانيا.
خربة  21عام يف جمال العمل املصريف.
اخلربات العملية:
رائد خليل عبداحلميد أبو عياش
مدير إدارة التخطيط االسرتاتيجي واالتصال املؤسسي
املنصب:
2011/1/18
تاريخ التعني:
1979/7/17
تاريخ امليالد:
الشهادات العلمية :بكالوريوس يف االقتصاد من جامعه هارفرد وماجستري من لندن سكول أف إكونومكس،
مستشار اسرتاتيجي مع شركة( )Mckinsey & Companyللقطاع املصريف والقطاع احلكومي ومستشار مايل مع
اخلربات العملية:
شركة ( )Arupوخربة طويلة يف تطوير أنظمة التحكم باخملاطر مع بنك ( )HSH Nord Bankيف أملانيا ،باإلضافة إىل
تقدمي استشارات للحكومة االردنية من خالل برنامج .USAID
نبيل نقوال جنيب العوه
مدير إدارة مراجعة االئتمان
املنصب:
2008/5/12
تاريخ التعني:
1963/7/28
تاريخ امليالد:
الشهادات العلمية :بكالوريوس إدارة أعمال فرعي اقتصاد من اجلامعة األردنية.
خربة مصرفية طويلة لدى بنك القاهرة عمان ،منها ( )16عامًا يف جمال التسهيالت و( )10سنوات كمدير تسهيالت،
اخلربات العملية:
باإلضافة للعمل لدى البنك األهلي األردين كمدير مراجعة ائتمان ملدة عامان.
بسام ذياب احمد البيطار
مدير ادارة العلميات املركزية
املنصب:
1999/5/01
تاريخ التعني:
1969/9/20
تاريخ امليالد:
الشهادات العلمية :بكالوريوس ادارة عامة وعلوم سياسية  /جامعة الريموك عام.1992
خربة تزيد عن  20عاما بالعمليات املصرفية الدولية واحمللية.
اخلربات العملية:
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ضرار أسعد أحمد عبداخلالق
مدير إدارة الفروع واملبيعات املباشرة
املنصب:
1997/8/1
تاريخ التعني:
1967/10/23
تاريخ امليالد:
الشهادات العلمية :بكالوريوس لغة اجنليزية من اجلامعة األردنية.
خربة  21عام يف جمال العمل املصريف ،عمل لدى بنك عمان لالستثمار ملدةخمس سنوات ،والتحق بكابيتال بنك
اخلربات العملية:
متسلسال مبسؤول قسم الودائع ومدير الدائرة احمللية.
“حممد سعيد” يحيى الدجاين
مدير إدارة املؤسسات املالية
املنصب:
2009/12/1
تاريخ التعيني:
1977/12/18
تاريخ امليالد:
الشهادات العلمية :ماجستري يف إدارة األعمال ( )MBAمن جامعة هدرزفيلد -بريطانيا وبكالوريوس يف إدارة األعمال من جامعة عمان
األهلية – األردن.
خربة مصرفية طويلة يف جمال إدارة العالقات الدولية مع البنوك واملؤسسات املالية اإلقليمية والعاملية اخملتلفة،
اخلربات العملية:
وقد تدرج يف الوظائف ضمن إدارة البنوك واملؤسسات املالية لدى البنك العربي ش.م.ع .وكان آخرها مدير (الشرق
األوسط) قبل توليه إدارة املؤسسات املالية لدى كابيتال بنك عام  .2009كما عمل مسبقا لدى البنك األردين الكويتي
يف جمال خدمة العمالء والفروع.
رائد يحيى احمد سرحان
مدير إدارة أنظمة املعلومات
املنصب:
2012/12/12
تاريخ التعني:
1971/1/1
تاريخ امليالد:
الشهادات العلمية :بكالوريوس هندسة كهربائية من اجلامعة األردنية عام .1994
مستشار يف شركة ( )Andersen Consulting/Accentureللقطاع املصريف وأسواق البورصات اإلقليمية والعاملية/
اخلربات العملية:
السعودية ودول اخلليج ،مساعد مدير عام التجارة االلكرتونية وقنوات االتصال يف بنك اجلزيرة  /السعودية ،مدير
التكنولوجيا وقنوات االتصال البديلة يف اجملوعة الدولية لبنك الكويت الوطني  /الكويت.
فالح حسن خليل كوكش
مدير دائرة إدارة اخملاطر
املنصب:
2012/9/9
تاريخ التعني:
1967/8/1
تاريخ امليالد:
الشهادات العلمية :بكالوريوس يف العلوم املالية و املصرفية من جامعة الريموك عام  1992و ماجستري يف اإلدارة املالية من األكادميية
العربية للعلوم املالية و املصرفية عام  ، 2003حاصل على الشهادات املهنية التالية FRM :و  ICBRRو  CMAو  CFMو .CLBB
عمل يف بنك األردن  ،1995 – 1992البنك األهلي األردين ( 2007 – 1995مدير بازل – مساعد مدير دائرة التسهيالت)،
اخلربات العملية:
ومدير إدارة اخملاطر واالمتثال للبنك االستثماري  ،2011-2007ومدير إدارة بازل يف بنك البالد – اململكة العربية
السعودية .2012
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عمار بشري علي الصفدي (مستقيل)
نائب املدير العام
املنصب:
2008 /2 /1
تاريخ التعيني:
2012 /7 /1
تاريخ االستقالة:
1967 / 10 / 15
تاريخ امليالد:
الشهادات العلمية :حاصل على ماجستري اقتصاد دويل من جامعة  / ESSEXبريطانيا عام  ،1991حاصل على درجة البكالوريوس يف جمال
االقتصاد و االحصاء من اجلامعة االردنية عام .1988
شغل مناصب إدارية خمتلفة يف العمل املصريف معظمها يف دائرة اخلزينة ،عمل يف عدة بنوك ،عمل يف سيتي
اخلربات العملية:
بنك( األردن) مدير دائرة اخلزينة ومدير تنفيذي للدائرة البنكية اخلاصة  HSBCاألردن و نائب للرئيس التنفيذي يف بنك
املؤسسة العربية املصرفية (األردن).
ماهر خالد حمي الدين خبازة ( /مستقيل)
مدير إدارة أنظمة املعلومات
املنصب:
1996/7/13
تاريخ التعني:
2012/11/22
تاريخ االستقالة:
1961/6/12
تاريخ امليالد:
املنجزات العلمية :حاصل على درجة البكالوريوس يف الكمبيوتر و بكالوريوس يف هندسة كمبيوتر.
اخلربات العملية:
خربة طويلة يف جمال الكمبيوتر وعمل يف شركات عدة منه شركة  IBMوشركة .Microsoft

هيئة مديري واإلدارة التنفيذية لشركة كابيتال لالستثمار والوساطة املالية (شركة تابعة):
السيد باسم خليل سامل السامل
رئيس هيئة املديرين
املنصب:
2010 /7 /1
تاريخ التعيني:
1956 /6 / 19
تاريخ امليالد:
الشهادات العلمية :بكالوريوس يف الهندسة الكيميائية مع مرتبة الشرف ،امربيال كوليدج يف جامعة لندن ،بريطانيا عام .1978
خربة طويلة يف القطاع العام ،شغل منصب وزير مالية خالل عام  2009و وزيرا للعمل خالل الفرتة من  2005اىل 2009
اخلربات العملية:
ورئيس جملس إدارة املؤسسة العامة للضمان االجتماعي خالل الفرتة  2005اىل  .2009ومؤسس ورئيس جملس
إدارة العديد من الشركات يف القطاع اخلاص.
هيثم يوسف عبد املنعم قمحية
نائب رئيس هيئة املديرين
املنصب:
1996 /4 /1
تاريخ التعيني:
1969 /8 /1
تاريخ امليالد:
الشهادات العلمية :حاصل على دبلوم يف اإلدارة املتقدمة  AMPمن جامعة  / INSEADفرنسا ،حاصل على درجة البكالوريوس يف
احملاسبة من اجلامعة األردنية عام  ،1992حاصل على الشهادات املهنية .CMA , CPA , CRA
خربة يف جمال تدقيق احلسابات ،حيث عمل لدى مدققي احلسابات  Arthur Andersenويعمل يف بنك املال االردين منذ عام 1996
اخلربات العملية:
آخر منصب شغله هو مساعد املدير العام للرقابة املالية واخملاطر قبل تسلمه منصب املدير العام يف شهر أيار .2005
ميثل البنك يف عضوية جملس إدارة جمعية البنوك يف األردن ،شركة األردن الدولية للتأمني ،وشركة كابيتال
لإلستثمارات املالية.
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عمر حممد ابراهيم شحرور
عضو هيئة مديرين
املنصب:
1967/4/17
تاريخ امليالد:
2012/5/6
تاريخ العضوية:
الشهادات العلمية :بكالوريوس يف احملاسبة من اجلامعة االردنية ،ماجستري يف ادارة األعمال ( )MBAبالعلوم املالية من جامعة واين ستيت
يف ديرتويت – ميشيجان ،شهادة مدقق عام معتمد ( )CPAكشهادة مهنية من كولورادو – الواليات املتحدة االمريكية.
يعمل حاليًا رئيسًا للشؤون املالية ( )CFOجملموعة نقل منذ تاريخ  ،2005/10عمل كمحاسب يف شركة حداد يف
اخلربات العملية:
الواليات املتحدة االمريكية ،مدقق داخلي يف جمموعة ادجو من  1992لغاية  1996ومراقب مايل لغاية  ،1997مراقب
مايل يف شركة تعبئة كوكاكوال األردنية من  1997ولغاية  2001ومدير مايل لغاية .2005
بسام وائل رشدي كنعان
عضو هيئة مديرين
املنصب:
1965/5/10
تاريخ امليالد:
2012/5/6
تاريخ العضوية:
الشهادات العلمية :حاصل على درجة البكالوريوس يف االقتصاد/حماسبة من  – Claremont Mckenna Collegeلوس اجنلوس سنة
 ، 1986و درجة املاجستري يف إدارة األعمال.
خربة طويلة يف جمال القطاع اخلاص .عمل يف العديد من الشركات منها  Deloitte & Toucheيشغل حاليًا منصب
اخلربات العملية:
 CFOيف شركة احلكمة لصناعة األدوية.
أمين عمران عبداهلل أبو دهيم
عضو هيئة مديرين
املنصب:
2012/7/2
تاريخ التعيني:
1972/11/16
تاريخ امليالد:
املنجزات العلمية :حاصل على شهادة  CFMو  CMAو  CBMو  CPAمن الواليات املتحدة األمريكية.
حاصل على شهادة املاجستري يف احملاسبة واإلدارة من بريطانيا عام .1995
حاصل على درجة البكالوريوس يف احملاسبة من اجلامعة األردنية.
خربة طويلة يف جمال تدقيق احلسابات حيث عمل لدى  PWCكما عمل يف جمال االئتمان لدى كل من البنك العربي
اخلربات العملية:
والبنك العربي اإلسالمي الدويل وبنك املؤسسة العربية املصرفية ومؤسسة النقد العربي السعودي وكان آخر
منصب شغله هو مدير دائرة الرقابة املالية يف صندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي.
عمر منيب الياس الور
الرئيس التنفيذي – شركة كابيتال لالستثمار والوساطة املالية (شركة تابعة)
املنصب:
2010 /7 /4
تاريخ التعيني:
1980 / 11 /7
تاريخ امليالد:
الشهادات العلمية :حاصل على درجة بكالوريوس اآلداب يف االقتصاد ،فرعي تاريخ و علم النفس مبرتبة الشرف من جامعة بنسلفانيا عام 2002
قبل أن ينضم اىل شركة كابيتال لالستثمار والوساطة املالية (شركة تابعة) ،أسس وعمل كمدير مشارك لشركة
اخلربات العملية:
 .Singularity Advisorsكما عمل مساعدا لشؤون السياسات يف مكتب جاللة امللك عبد اهلل الثاين إبن احلسني
املعظم.كما شغل منصب مستشارا لشؤون السياسات لوزير املالية ،ومستشارا لشؤون السياسات لوزير
التخطيط والتعاون الدويل.من املؤسسني لشركة اجناز ليميتد ومقرها دبي واملعروفة حاليا (بشركة العربي
لإلستثمار) ،عمل سابقا كإستشاري يف جمال إعادة الهيكلة يف شركة  Navigant Consultingاألمريكية.
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عمار بشري علي الصفدي (مستقيل)
عضو هيئة املديرين
املنصب:
2008/2/1
تاريخ التعيني:
2012/7/1
تاريخ االستقالة:
1967 / 10 / 15
تاريخ امليالد
الشهادات العلمية :حاصل على ماجستري اقتصاد دويل من جامعة  / ESSEXبريطانيا عام  ،1991حاصل على درجة البكالوريوس يف جمال
االقتصاد و اإلحصاء من اجلامعة األردنية عام .1988
شغل مناصب إدارية خمتلفة يف العمل املصريف معظمها يف دائرة اخلزينة ،عمل يف عدة بنوك ،عمل يف سيتي
اخلربات العملية:
بنك(األردن) مدير دائرة اخلزينة ومدير تنفيذي للدائرة البنكية اخلاصة  HSBCاألردن و نائب للرئيس التنفيذي يف بنك
املؤسسة العربية املصرفية (األردن).

4

أسماء كبار مالكي األسهم (أكرث من  )%5وعدد األسهم اململوكة لكل منهم مقارنة مع السنة السابقة
اجلنسية

عدد األسهم
كما هي يف
2012/12/31

النسبة

عدد األسهم
كما هي يف
2011/12/31

النسبة

رامي حممد سليمان احلديدي

األردنية

249ر968ر14

9.979

249ر968ر14

9.979

شركة جمموعه اجلنابي للتجارة واملقاوالت العامة االردن

األردنية

000ر965ر14

9.977

868ر464ر14

9.643

جزر كيمان

108ر590ر14

9.727

538ر217ر14

9.478

املؤسسة العامة للضمان االجتماعي

األردنية

218ر908ر13

9.272

218ر908ر13

9.272

سعيد سميح طالب دروزه

األردنية

003ر629ر11

7.753

003ر629ر11

7.753

مؤسسة التمويل الدولية

دولية

132ر523ر10

7.015

132ر523ر10

7.015

شركة االستثمارات و الصناعات املتكاملة قابضة

األردنية

756ر554ر7

5.037

756ر554ر7

5.037

االسم

BLACK PEARL GLOBAL OPPORTUNITY FUND

5

الوضع التنافسي للبنك ضمن القطاع املصريف
شهدت السنوات املاضية تناميًا حلصة كابيتال بنك يف السوق املصريف األردين حيث وصلت حصة كابيتال بنك من إجمايل موجودات القطاع
املصريف إىل %3.72ووصل إجمايل التسهيالت االئتمانية إىل  % 3.52كما ارتفعت حصة البنك من ودائع العمالء من إجمايل الودائع يف القطاع
املصريف لتصل إىل .% 3.48

6

ال يوجد اعتماد على موردين حمددين أو عمالء رئيسيني حمليًا وخارجيًا يشكلون  % 10فأكرث من إجمايل املشرتيات و/او املبيعات.

7

ال يوجد أي حماية حكومية أو امتيازات يتمتع بها البنك أو أي من منتجاته مبوجب القوانني واألنظمة أو غريها وال يوجد أي براءات اخرتاعات أو
حقوق امتياز حصل البنك عليها.

8

ال يوجد أي قرارات صادرة عن احلكومة او املنظمات الدولية أو غريها التي لها أثر مادي على عمل البنك او منتجاته او قدرته التنافسية،
باالضافة اىل أن البنك ال تنطبق عليه معايري اجلودة الدولية على البنك.
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9

أ -الهيكل التنظيمي للبنك:

رﺋﻴﺲ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ

أﻣﺎﻧﺔ ﺳﺮ ا³ﻠﺲ

اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ

ﳉﻨﺔ اﻟﺘﻌﻴﲔ
واﻟﺷﻴﺤﺎت واﳌﻜﺎﻓﺂت

ﳉﻨﺔ ا®ﺎﻃﺮ

ﳉﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ واﻣﺘﺜﺎل

ﳉﻨﺔ اﻟﺘﺤﻜﻢ اﳌﺆﺳﺴﻲ

ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻣﺘﺜﺎل

ﻣﺪﻳﺮ إدارة
اﳋﺰﻳﻨﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

ﻣﺪﻳﺮ داﺋﺮة اﳋﺪﻣﺎت
اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﳋﺎﺻﺔ
ﻣﺪﻳﺮ داﺋﺮة
اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ واﳌﺘﺎﺑﻌﺔ

ﻣﺪﻳﺮ داﺋﺮة
ﺗﺴﻬﻴﻼت اﻓﺮاد

ﻣﺪﻳﺮ داﺋﺮة اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﺼﻐة

ﻣﺪﻳﺮ
ﺧﺪﻣﺔ ﻛﺒﺎر اﻟﻌﻤﻼء

ﻣﺪﻳﺮ داﺋﺮة
ا®ﺎﻃﺮ واﺋﺘﻤﺎن

ﻣﺪﻳﺮ إدارة
ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎن

ﻣﺪﻳﺮ إدارة
اﻟﺸﺆون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﻔﺮوع
واﳌﺒﻴﻌﺎت اﳌﺒﺎﺷﺮة
ﻣﺪﻳﺮ داﺋﺮة
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜى

ﻣﺪﻳﺮ إدارة
اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ

رﺋﻴﺲ
إدارة اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ

رﺋﻴﺲ إدارة اﳌﻮارد
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﺸﺆون ادارﻳﺔ

ﻣﺪﻳﺮ داﺋﺮة
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﺳاﺗﻴﺠﻲ

اﳌﺼﺮف اﻫﻠﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ

ﻣﺪﻳﺮ داﺋﺮة
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﺟﺮاءات

ﻣﺪﻳﺮ داﺋﺮة
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻨﺘﺠﺎت

ﻣﺪﻳﺮ داﺋﺮة اﻟﻘﻨﻮات
اﻻﻟﻜوﻧﻴﺔ واﻟﺒﻠﺪﻳﺔ

ﻣﺪﻳﺮ إدارة
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ

ﻣﺪﻳﺮ إدارة
أﻧﻈﻤﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت

رﺋﻴﺲ إدارة اﻟﺪﻋﻢ

ﻣﺪﻳﺮ داﺋﺮة ﺿﻤﺎن اﳉﻮدة

ﺷﺮﻛﺔ اﳌﺎل ارد ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
واﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ

ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﺳاﺗﻴﺠﻲ
واﻻﺗﺼﺎل اﳌﺆﺳﺴﻲ

رﺋﻴﺲ إدارة اﻋﻤﺎل

ﻣﺪﻳﺮ داﺋﺮة
اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ واﻻﺗﺼﺎل اﳌﺆﺳﺴﻲ

اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم

رﺋﻴﺲ ¯ﻠﺲ ادارة

¯ﻠﺲ ادارة
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ب -الهيكل التنظيمي للشركات التابعة للبنك:

ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل ﺑﻨﻚ
ﺷﺮﻛﺔ ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل ﻟﺳﺘﺜﻤﺎر
واﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ٪ 100

اﳌﺼﺮف اﻫﻠﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ
٪ 72.36

ﺷﺮﻛﺔ ﺻﻨﺪوق اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﺳﺘﺸﺎري
) ﺗﺒﺎﺷﺮ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺑﻌﺪ(
٪ 100

ج  -املؤهالت العلمية ملوظفي البنك وشركة كابيتال لإلستثمار والوساطة املالية:
عدد موظفي البنك

عدد موظفي شركة كابيتال لإلستثمار
والوساطة املالية

1

0

2

0

ماجستري

29

6

دبلوم عايل

1

0

بكالوريوس

303

28

دبلوم

36

1

سكرتاريا

7

1

ثانوية عامه

18

1

دون الثانوية العامه

14

7

املؤهل العلمي
دكتوراه
CPA

د  -برامج التأهيل والتدريب ملوظفي كابيتال بنك و شركة كابيتال لإلستثمار والوساطة املالية:
البيان

شركة كابيتال لالستثمارات والوساطة املالية (شركة تابعة)

كابيتال بنك
عدد الدورات

عدد
املشاركني

عدد الدورات

عدد املشاركني

دورات مركز تدريب البنك

6

372

1

32

دورات معاهد حملية داخل األردن

30

90

3

2

دورات معاهد خارج األردن

9

10

3

3

اجملموع الكلي

45

472

6

37

نوع الدورة التدريبية
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اسماء الدورات:
إسم الدورة

عدد
الدورات

عدد املشاركني من
موظفي البنك

عدد الدورات

عدد املشاركني من موظفي شركة
كابيتال لإلستثمار والوساطة املالية
(شركة تابعة)
3

دورات ومؤمترات خارجية

9

10

3

املشاركة يف مؤمترات حملية

11

13

-

-

دورات متخصصة يف جمال اخلدمات التجارية
واحلواالت

2

دورات متخصصة يف غسيل األموال

1

180
91

-

32

دورات متخصصة يف جمال اخملاطر
التشغيلية

1

إدارة الوقت

1

1

42
26

-

-

دورات متخصصة يف التسويق واملبيعات

1

58

-

-

دورات متخصصة يف إسرتاتيجية تقييم األداء

1

2

-

-

دورات متخصصة يف جمال تكنولوجيا
املعلومات وأنظمتها

3

دورات متخصصة يف اجلوانب املالية

1

4
3

-

-

دورات متخصصة يف اجلوانب القانونية

2

3

-

-

دورات كومبيوتر ()Excel

1

21

شهادات متخصصة

3

6

2

أخرى

8

13

-

-

اجملموع

45

472

6

37
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10

اخملاطر التي يتعرض البنك لها
يتعرض كابيتال بنك للمخاطر التالية التي تواجه القطاع املصريف:
 خماطر اإلئتمان خماطر السوق خماطر السيولة اخملاطر التشغيلية -خماطر اإلمتثال

11

االجنازات التي حققها البنك خالل عام 2012
وصف االجنازات كما هو مفصل ومدعم باألرقام يف تقرير جملس االدارة عن إجنازات البنك.

12

األثر املايل للعمليات ذات طبيعة غري متكررة حدثت خالل عام  2012وال تدخل ضمن نشاط الشركة الرئيسي:
ال يوجد عمليات ذات طبيعة غري متكررة حدثت خالل عام .2012

13

السلسلة الزمنية لألرباح أو اخلسائر احملققة واألرباح املوزعة وصايف حقوق املساهمني لألعوام ()2012-2003
السنة املالية
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حقوق املساهمني

صايف األرباح

سعر اإلغالق

األرباح املوزعة
أرباح نقدية

أسهم جمانية

2003

45,779,476

8,061,827

-

4,500,000

3,93

2004

59,872,518

12,346,354

-

7,000,000

4,41

2005

135,934,724

21,358,989

-

10,500,000

3,32

2006

156,991,770

18,059,905

-

14,000,000

1,93

2007

172,375,124

13,508,666

-

7,000,000

2,07

2008

203,161,545

15,250,169

7,500,000

-

1,8

2009

208,070,606

1,338,383

-

17,200,000

1,56

2010

214,107,952

5,149,968

-

-

1,54

2011

221,258,745

1,428,331

-

-

1,36

2012

242,807,956

22,036,184

-

-

1,13

 14حتليل املركز املايل للبنك ونتائج اعماله خالل السنة املالية
النسب املالية
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2012/12/31

2011/12/31

العائد على معدل االصول

%1,47

%0,11

العائد على معدل حقوق امللكية

%9,50

%0,66

العائد لكل سهم

0,132

0,007

نسبة حقوق امللكية  /املوجودات

%15,11

%15,85

كفاية رأس املال

%19,28

%17,24

نسبة التسهيالت غري العاملة (بعد تنزيل الفوائد املعلقة)

%9,92

%16,51

نسبة تغطية اخملصصات للتسهيالت غري العاملة بعد تنزيل الفوائد املعلقة

%51,47

%40,42

نسبة السيولة النقدية (النقدية والشبه نقدية)

%129,50

%128,35

التطورات املستقبلية الهامة واخلطة املستقبلية للبنك لعام 2013
سيستمر كابيتال بنك يف عام  2013بالعمل ضمن إسرتاتيجيته األساسية التي تتمثل يف ربط متويل التجارة واملشاريع بأسواق رأس املال،
معمقة بتطورات القطاعات االقتصادية
وتقدمي باقة متكاملة من اخلدمات البنكية واالستثمارية املبتكرة واملُ نافسة ،باالعتماد على دراية
ّ
احمللية واإلقليمية ،وعلى أحدث التقنيات التي متتاز بكفاءة عالية.
سيواصل البنك تقدمي خدماته و منتجاته الرائدة لعمالئنا من الشركات الكربى باألخص يف متويل العمليات التجارية واملشاريع مع منح
عمالئنا مميزات فريدة يف السوق العراقي الواعد ،باإلضافة إىل توسيع خدماتنا لقطاع املنشأت الصغرية واملتوسطة من خالل دائرة
متخصصة ،وذلك ملا متثله هذه املنشات من أهمية يف جميع قطاعات األعمال ،باإلضافة إىل االستمرار يف متويل املشاريع الصديقة
للبيئة بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية.
أما فيما يتعلق بخدماتنا لعمالئنا من األفراد ،فإننا نهدف لالستمرار بتلبية متطلباتهم من خالل طرح عدد من املنتجات املتقدمة املساندة
يف ظل التغريات االقتصادية الراهنة من خالل فروعنا املنتشرة وكابيتال سيليكت الفرع الرائد واخملتص يف خدمة كبار العمالء.
كما وتشمل تطلعات البنك اإلفادة من الفرص االستثمارية الواعدة والق ّيمة يف أسواق األردن والعراق واملنطقة على حد سواء؛ حيث
يطمح إىل الدخول يف مشاريع مدروسة وبناء حتالفات استثمارية إسرتاتيجية مع البنوك املميزة على املستوى اإلقليمي ،تلبية الحتياجات
العمالء يف تلك األسواق ،ملتزما ببذل جهده للحفاظ على الثقة الق ّيمة التي حظي بها من عمالئه.
وسريكز كابيتال بنك جل نشاطاته و إمكاناته لتعزيز مستوى خدماته و تقوية مكانته يف القطاع املصريف ،و ذلك عرب تطوير البنية التحتية
وباقة خدمات الكرتونية جديدة بعد أن مت تطبيق نظام  T24يف األردن و ICBSيف العراق ،باإلضافة إىل القيام بتعيني موظفني متميزين وفق
أعلى معايري االختيار من حيث التعليم واخلربة والكفاءة.
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مقدار أتعاب التدقيق للبنك والشركة التابعة:
بلغت أتعاب مدققي احلسابات السادة إرنست ويونغ للبنك والشركات التابعة لعام  2012مبلغ  350ر  127دينار شامل الضريبة مفصلة كما
يلي:
املبلغ

17

كابيتال بنك

69,600

شركة كابيتال لالستثمار و الوساطة املالية (شركة تابعة)

8,120

املصرف األهلي العراقي

49,630

اجملموع

127,350

بيان بعدد األوراق املالية
أ  -بيان بعدد األوراق املالية املصدرة من قبل البنك واململوكة من قبل أعضاء جملس اإلدارة واإلدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية وأقارب
أعضاء جملس اإلدارة
عدد األوراق املالية اململوكة من قبل أعضاء جملس اإلدارة:

العضو

عدد األسهم
اململوكة كما يف
2012/12/31
833ر208ر7

عدد األسهم
اململوكة كما يف
2011/12/31
833ر208ر7

003ر629ر11

003ر629ر11
379ر712ر1

املنصب

اجلنسية

رئيس جملس اإلدارة

األردنية

سعيد سميح طالب دروزه
استقال بتاريخ 2012/5/8

نائب رئيس جملس اإلدارة

األردنية

مازن سميح طالب دروزه

عضو لغاية تاريخ 2012/5/7
ثم نائب رئيس جملس االدارة

األردنية

233ر195ر2

كيم فؤاد سعد ابوجابر

عضو

األردنية

940ر278ر2

086ر796ر1

شركة االستثمارات و الصناعات املتكاملة قابضة

عضو

األردنية

756ر554ر7

756ر554ر7

األردنية

-

-

األردنية

218ر908ر13

218ر908ر13

باسم خليل سامل السامل

ممثلة بالسيدعمر حممد ابراهيم شحرور
املؤسسة العامة للضمان االجتماعي

عضو

ممثلة بالسيد عصام عبداهلل يوسف اخلطيب

األردنية

427ر48

427ر48

األردنية

712ر90

712ر90

األردنية

833ر535ر4

833ر535ر4

األردنية

916ر267ر2

916ر267ر2

األردنية

348ر28

348ر28

السعودية

-

-

جواد عبد الرضا عبد الباقي القصاب

عضو

األردنية

347ر28

347ر28

مازن بن احمد بن حممد اجلبري

عضو

السعودية

000ر25

000ر25

شركة اخلليل لالستثمارات

عضو

ممثلة بالسيد خليل حامت خليل السامل
شركة هتاف لالستثمار

عضو

ممثلة بالسيد حممد علي خلدون ساطع احلصري
شركة اجلداره لالستثمار العقاري

عضو

ممثلة بالسيد سلطان بن حممد بن مساعد السيف
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االردنية

عدد األوراق املالية اململوكة من قبل أقارب أعضاء جملس اإلدارة:

إسم العضو

الصله

اجلنسية

أقارب أعضاء جملس اإلدارة
ردينه فرحان سعد ابو جابر

باسم خليل سامل السامل

زوجة

األردنية

رىل سمري خليل نصر

مازن سميح طالب دروزه

زوجة

األردنية

عدد األسهم اململوكة
كما هي يف تاريخ
2012/12/31
388ر514

عدد األسهم اململوكة
كما هي يف تاريخ
2011/12/31
388ر514

109ر66

109ر66

عدد األوراق املالية اململوكة من قبل الشركات التي يسيطر عليها أعضاء جملس اإلدارة:
إسم العضو/الشخص املطلع

اسم الشركة املسيطر
عليها

الصفة

الصفة القانونية للشركة

عدد اسهم البنك اململوكة من قبل
الشركة املسيطر عليها
2012/12/31

2011/12/31

سعيد سميح طالب دروزه

نائب الرئيس
لتاريخ
2012/5/8

دارهولد

خاصة

124ر653ر2

124ر653ر2

مازن سميح طالب دروزه

نائب الرئيس

دارهولد

خاصة

124ر653ر2

124ر653ر2

حممد علي خلدون ساطع
احلصري /ممثل شركة هتاف
لالستثمار

عضو

دارهولد

خاصة

124ر653ر2

124ر653ر2

كيم فؤاد سعد ابو جابر

عضو

شركة اليادودة لالستثمار

ذات مسؤولية حمدودة

306ر119

306ر119

شركة االستثمارات والصناعات
املتكاملة قابضة

عضو

الشركة العاملية احلديثة
لصناعة الزيوت النباتية

شركة مساهمة عامة

370ر19

370ر19

عدد األوراق املالية اململوكة من قبل أشخاص اإلدارة العليا التنفيذية:

االسم
هيثم يوسف عبد املنعم قمحيه
حممد حافظ عبد الكرمي حممد حافظ معاذ

املنصب

اجلنسية

املدير العام

األردنية

مدير الدائرة القانونية /املستشار القانوين

األردنية

ال يوجد أوراق مالية مملوكة من قبل باقي أقارب أعضاء جملس اإلدارة.
ال يوجد أوراق مالية مملوكة من قبل أقارب أشخاص اإلدارة العليا التنفيذية.
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عدد األسهم كما
2012/12/31
534ر71

2011/12/31
534ر71

000ر15

000ر15
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مزايا ومكافآت رئيس وأعضاء جملس اإلدارة واإلدارة العليا خالل عام 2012
أ -أعضاء جملس اإلدارة

باسم خليل سامل السامل

الرواتب السنوية
420,000

بدل تنقالت
11,200

اسم املمثل

مبلغ املكافأة
5,000

اجملموع
436,200

سعيد سميح طالب دروزة

-

4,200

5,000

9,200

مازن سميح طالب دروزة

-

9,800

3,877

13,677

عمر حممد شحرور

-

11,500

932

12,432

نضال يونس حممد العسعس

-

-

4,068

4,068

خليل حامت خليل السامل

-

13,200

5,000

18,200

كيم فؤاد سعد أبو جابر

-

13,600

5,000

18,600

حممد علي خلدون احلصري

-

11,000

5,000

16,000

سلطان حممد مساعد سيف السيف

-

7,114

5,000

12,114

مازن أحمد حممد اجلبري

-

13,211

5,000

18,211

جواد عبد الرضا عبد الباقي القصاب

-

6,600

5,000

11,600

أمين عمران عبداهلل أبودهيم

-

-

233

233

حممد عدنان حسن املاضي

-

12,100

4,548

16,648

عصام عبداهلل يوسف اخلطيب

-

-

219

219

سميح طالب حممود دروزة

-

-

1,014

1,014

اجملموع

420,000

113,525

54,891

588,416

ب -اإلدارة العليا التنفيذية
االسم

الرواتب

املكافأة

اجملموع

هيثم يوسف قمحيه

233,025

-

233,025

سامي حممد خري

108,470

-

108,470

رأفت عبد اهلل خليل

105,070

7,912

112,982

أمين عمران ابودهيم

128,080

5,275

133,355

رائد خليل عبد احلميد أبو عياش

91,870

-

91,870

رانية حممد سعيد دويكات

55,353

-

55,353

علي حممد أبو صوي

84,110

-

84,110

ياسر إبراهيم كليب

84,110

-

84,110

حممد حافظ عبد الكرمي معاذ

84,420

-

84,420

ضرار أسعد عبداخلالق

46,266

-

46,266

حممد سعيد يحيى الدجاين

46,558

-

46,558

بسام ذياب البيطار

54,603

-

54,603

نبيل نقوال العوه

59,788

-

59,788

رائد يحيى سرحان

5,622

-

5,622

عمار بشري الصفدي (مستقيل)

73,414

98,966

172,380

ماهر خالد خبازه (مستقيل)

58,921

32,448

91,369

1,319,680

144,601

1,464,281

اجملموع
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أ .التربعات واملنح التي دفعها البنك خالل عام 2012
اجلهة الطالبة

املبلغ

مبادرة جاللة امللكة رانيا العبداهلل املعظمة  /مبادرة مدرستي /مدرسة السلط الثانوية

30,000

قرى األطفال األردين  SOSعمان  /رعاية بيتني من بيوت القرية

30,000

حملة الرب واإلحسان

37,892

مركز جمعية الشابات املسلمات /تبني طالب من ذوي اإلعاقات اخلاصة

10,500

تبني طالب من طالب مدرسة كينغ أكادميي

21,270

دعم جمعية رعاية وكافل اليتيم -املفرق

11,000

جمعية الشؤون الدولية

5,000

صندوق األمان ملستقبل األيتام

7,000

برنامج خطوات

3,545

تربعات جلمعيات خريية أخرى

19,900

اجملموع

176,107

20

ال يوجد أية عقود ومشاريع أو ارتباطات عقدها البنك مع الشركات التابعة أو رئيس جملس اإلدارة أو أعضاء جملس اإلدارة أو املدير العام أو
أي موظف أو أقاربهم.
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أ .مساهمة البنك يف حماية البيئة وخدمة اجملتمع احمللي
املبادرات التعليمة:
 تبني التكاليف الدراسية لـطالب من ذوي االحتياجات اخلاصة من خالل مركز جمعية الشابات املسلمات للرتبية اخلاصة. تبني التكاليف الدراسية لـطالب جامعني بالتعاون مع صندوق األمان ملستقبل األيتام.املبادرات اإلنسانية:
 دعم حملة الرب واإلحسان والتي انطلقت يف أول أيام شهر رمضان املبارك. االهتمام باملؤسسات غري الربحية واجلمعيات اخلريية ،وتقدمي الدعم للجهات اخملتصة مبساعدة األيتام والفقراء ،حيث يرعى البنك بيتنيمن بيوت قرى األطفال .SOS
 دعم مؤسسات وجمعيات ذوي االحتياجات اخلاصة ماديًا ومعنويًا ،ومثال على ذلك الدعم الذي يقدمه البنك ملركز احلسني للسرطانواجلمعيات التي تعني بذوي االحتياجات اخلاصة.
 كفالة ( )25يتيم من أيتام جمعية رعاية وكافل اليتيم اخلريية يف مدينة املفرق. توزيع طرود اخلري وهدايا العيد خالل شهر رمضان املبارك لـ( )100طفل يتيم يف حمافظة املفرق وذلك مبشاركة موظفي البنك. تقدمي هدايا العيد ووجبات طعام لقرى األطفال  SOSخالل شهر رمضان املبارك ومبشاركة ومساهمة موظفي البنك.ب .ساهم البنك وللسنة اخلامسة على التوايل مببادرة التشجري الوطني وذلك من خالل استصالح األراضي غري املشجرة يف منطقة
(عريا  /السلط ) وزراعتها باألشجار املناسبة وذلك ضمن برنامج اإلصالح الزراعي الذي ترعاه وزارة الزراعة.
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ج .االقرارات

 .1يقر جملس اإلدارة بعدم وجود اي امور جوهرية قد تؤثر على استمرارية الشركة خالل السنة املالية التالية.
 .2يقر جملس االدارة مبسئوليته عن اعداد البيانات املالية وتوفري نظام رقابة فعال يف الشركة.
نائب رئيس جملس اإلدارة
السيد مازن سميح طالب دروزة

رئيس جملس اإلدارة
السيد باسم خليل السامل

عضو جملس إدارة
السيد كيم فؤاد سعد أبو جابر

عضو جملس إدارة
السيد مازن احمد حممد اجلبري

عضو جملس إدارة
شركة اإلستثمارات والصناعات املتكاملة
ممثلة بالسيد عمر حممد ابراهيم شحرور

عضو جملس إدارة
شركة اجلدارة لإلستثمار العقاري
ممثلة بالسيد سلطان حممد مساعد سيف
السيف

عضو جملس إدارة
شركة اخلليل لالستثمارات املالية
ممثلة بالسيد خليل حامت السامل

عضو جملس إدارة
السيد جواد عبد الرضا عبد الباقي القصاب

عضو جملس إدارة
مؤسسةالضماناإلجتماعي
ممثلة بالسيد عصام عبد اهلل اخلطيب

عضو جملس إدارة
شركة هتاف
ممثلة بالسيد » حممد علي» خلدون احلصري

 .3نقر نحن املوقعني ادناه بصحة ودقة واكتمال املعلومات والبيانات الواردة يف التقرير السنوي.

رئيس جملس االدارة
السيد باسم خليل السامل
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املدير العام
السيد هيثم يوسف قمحية

رئيس إدارة الرقابة املالية
السيد أمين عمران أبو دهيم

الفـــروع

د .الفروع
الفـــرع

العنــــوان

االدارة العامة  -الفرع الرئيسي شارع عصام العجلوين  -الشميساين
صندوق بريد:
 941283عمان  11194األردن
هاتف:
+962-6-5100200
فاكس:
+962-6-5692062

الفـــرع
فرع املنطقة احلرة  /الزرقاء
صندوق بريد:
هاتف:
فاكس:
بريد الكرتوين:

بريد الكرتوين:

main@capitalbank.jo

فرع كابيتال سيليكت
صندوق بريد:
هاتف:
فاكس:
بريد الكرتوين:

شارع عصام العجلوين  -الشميساين
 941283عمان  11194األردن
+962-6-5100200
+962-6-5695942

فرع اربد
صندوق بريد:
هاتف:
فاكس:
بريد الكرتوين:

شارع املدينة املنورة
 941283عمان  11194األردن
+962-6-5529994
+962-6-5549252
madinah@capitalbank.jo

فرع العقبة
صندوق بريد:
هاتف:
فاكس:
بريد الكرتوين:

تقاطع شارع طارق اجلندي مع شارع
علي نصوح الطاهر  -الصويفية
 941283عمان  11194األردن
+962-6-5831177
+962-6-5885176

فرع اجلاردنز
صندوق بريد:
هاتف:
فاكس:
بريد الكرتوين:

فرع شارع املدينة املنورة
صندوق بريد:
هاتف:
فاكس:
بريد الكرتوين:
فرع الصويفية
صندوق بريد:
هاتف:
فاكس:
بريد الكرتوين:
فرع دابوق
صندوق بريد:
هاتف:
فاكس:
بريد الكرتوين:
فرع جمدي مول  -الطابق
االرضي
صندوق بريد:
هاتف:
فاكس:
بريد الكرتوين:
فرع الوحدات
صندوق بريد:
هاتف:
فاكس:
بريد الكرتوين:
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shmesani@capitalbank.jo

العنــــوان
منطقةترخيصاملركبات
 941283عمان  11194األردن
+962-5-3825533
+962-5-3824722
freezone@capitalbank.jo

شارع احلصن  -اربد
 941283عمان  11194األردن
+962-2- 7246280
+962-2- 7246492
irbid@capitalbank.jo

شارع النهضة  -العقبة
 941283عمان  11194األردن
+962-3-2039777
+962-3-2039949
aqaba@capitalbank.jo

شارع وصفي التل  -عمارة رقم 115
 941283عمان  11194األردن
+962-6-5540444
+962-6-5527834
algardenzbranch@capitalbank.jo

sweifeyeh@capitalbank.jo

dabouq@capitalbank.jo

فرع شارع احلرية
صندوق بريد:
هاتف:
فاكس:
بريد الكرتوين:

شارع امللكة رانيا العبداهلل

فرع الزرقاء اجلديدة

 941283عمان  11194األردن
+962-6-5331500
+962-6-5357614

صندوق بريد:
هاتف:
فاكس:
بريد الكرتوين:

شارع امللك عبداهلل الثاين
 941283عمان  11194األردن
+962-6-5413338
+962-6-5412637

majdimall@capitalbank.jo

شارع مادبا  -الوحدات
 941283عمان  11194األردن
+962-6-4750801
+962-6-4750845
wehdat@capitalbank.jo

املقابلني  -شارع احلرية  -عمارة رقم 67
 941283عمان  11194األردن
+962-6-4201616
+962-6-4204227
alhorriyah@capitalbank.jo

الزرقاء اجلديدة  -شارع  - 36جممع
الكردي بالزا
 941283عمان  11194األردن
+962-5-3933555
+962-5-3856009
NewZarqa@capitalbank.jo

www.capitalbank.jo

