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رؤيتنا

أن نكون املؤسسة املالية الرائدة - توف+ اخلدمات املتخصصة ذات الكفاءة العالية للعمالء املتميزين من الشركات وا�فراد ضمن 
ا�سواق ا9قليمية امل7ابطة.

مهمتنا

الفريد - كلًّ من ا�ردن والعراق وا9مارات العربية املتحدة،  تواجدنا  خدمة عمالئنا من الشركات وا�فراد من خالل االستفادة من 
متميزة  مصرفية  حلول  توف+  خالل  من  لهم،  نقدمها  التي  واالستثمارية  التجارية  املصرفية  اخلدمات  نطاق  توسعة   Lإ با9ضافة 
ومتخصصة سواء على املستوى احمللي أو ا9قليمي وذلك ضمن أعلى معاي+ العمل املصر- وإدارة اخملاطر ومراقبة االمتثال.

املساهمة بدور فعال - حتقيق النمو املستدام والربحية على مستوى اجملموعة. 

االستثمار - موظفينا وإيجاد بيئة إيجابية تشجع العمل بروح الفريق الواحد والقيادة والتميز - ا�داء. 

دعم اجملتمعات التي نعمل معها من خالل تعزيز النمو االقتصادي، فضًال عن توف+ الدعم املباشر للقطاعات التعلمية واملؤسسات 
غ+ الربحية.



أفضل شراكة هي التي 
تثمر إجنازn وأهم ا1جنازات 

هي التي متتد.
بحجم جناحنا يكون ثناؤنا..

O الذكرى العشرين لتأسيسه، 
جزيل الشكر واالمتنان من 

كابيتال بنك لعمالئه الكرام.

 nشراكتنا معكم، منحتنا دور
وطني? فاعًال O دعم االقتصاد 

احمللي والنهوض بكافة 
قطاعته الواعدة.



كلمة رئيس 3لس ا1دارة
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بسم اd الرحمن الرحيم

حضرات السيدات والسادة مساهمي كابيتال بنك احمل|مني
التقرير السنوي لكابيتال بنك ونتائج أعماله  أرحب بكم أجمل ترحيب، ويسرh أن أقدم لكم باسمي وباسم زمالئي أعضاء fلس ا9دارة

والقوائم املالية املوحدة للسنة املالية املنتهية بتاريخ ٢٠١٥/١٢/٣١ واخلطط املستقبلية التي يتطلع البنك إL تنفيذها.

السيدات والسادة...
السائدة  والسياسية  االقتصادية  الظروف  واقع  أن  إال  لها،  اخملطط  التوجهات  وضمن  جيدة  ا�ردن   - بنك  كابيتال  أرباح  جاءت  لقد 
- العراق أثرت على نتائج اجملموعة بشكل عام، والتي على إثرها ارتأت إدارة البنك اتباع سياسة التحوط من خالل رصد sصصات 
بنك  كابيتال  فيه  ميتلك  والذي  العراقي  ا�هلي  املصرف   - واملتمثل  بالعراق  استثمارنا  يواجهها  التي  اخملتلفة  اخملاطر  ملواجهة 
ما نسبته ٦٢٪ من رأسماله، مما أدى إL حتقيق fموعة كابيتال بنك صا- ربح بعد الضريبة قدره مليون دينار أردh. وجاء هذا الربح 
املنخفض كنتيجة القتطاع sصصات بلغت قيمتها حوا� ٢١٫٥ مليون دينار أردh ملواجهه تلك اخملاطر والتي من أهمها عدم قدرة 
املصرف ا�هلي العراقي على التصرف بأرصدته املودعة لدى فروع البنك املركزي العراقي املتواجدة - إقليم كردستان، حيث بلغت 
تلك ا�رصدة كما - نهاية عام ٢٠١٥ حوا� ١٣٤ مليون دينار منها ٢٦ مليون دينار تخص ودائع لعمالء املصرف با9قليم. وبهذا الصدد 
والحقًا للعديد من اللقاءات واالتصاالت مع املسؤولني - حكومة إقليم كردستان، فقد أكدت حكومة ا9قليم على حق املصرف بتلك 
شح   Lإ أدى  استثنائي  ظرف  هو  خاص  بشكل  وا9قليم  عام  بشكل  العراق  يواجهه  الذي  واالقتصادي  السياسي  الظرف  وأن  ا�رصدة 
بحل  ا9قليم  حكومة  وعدت  وقد  كما  بالسابق  عليه  كان  الذي  بالشكل  ا�رصدة  سحب  صعوبة  وبالتا�  كردستان  حكومة  لدى  السيولة 
 Lتلقينا لوعود شفهية بتعويض املصرف عن ا�رباح الفائتة نتيجة لذلك. وجتدر ا9شارة هنا إ Lاملوضوع بأسرع وقت ممكن با9ضافة إ
أن تلك ا�رصدة تنخفض تدريجيًا حيث بلغت أعلى قيمة لتلك ا�رصدة حوا� ١٥٠ مليون دينار، ا�مر الذي يؤكد على أن حصول املصرف على 

تلك ا�رصدة هي مسألة وقت.

بنك  كابيتال  استثمار  بأن  نؤمن  مازلنا  فإننا  املالية،  النتائج  تراجع   Lإ أدت  والتي  حاليًا  السائدة  والظروف  اخملاطر  تلك  من  الرغم  وعلى 
باملصرف ا�هلي العراقي يعت� استثمارًا اس7اتيجيًا حقق نتائج مالية إيجابية خالل السنوات اخلمس املاضية وصلت إL حوا� ٥١ مليون 
أن   Lإ هنا  ا9شارة  وجتدر  العراق.   - واالقتصادي  ا�مني  الوضع  استقرار  عند  مستقبًال  أفضل  مالية  نتائج  يحقق  أن   Lإ ونطمح  دوالر 
االستثمار باملصرف ا�هلي العراقي هو مشروع استثمار أردh خاضع التفاقية تشجيع وحماية االستثمار بني حكومة جمهورية العراق 

وحكومة اململكة ا�ردنية الهاشمية.

ونتيجة لتلك التحديات واخملاطر فقد قام البنك بتعديل اس7اتيجية عمله بالعراق حيث مت وقف منح التسهيالت املباشرة تعزيزًا للسيولة 
وال7كيز على منتجات متويل التجارة وأهمها االعتمادات املستندية، با9ضافة إL إعادة النظر بحجم التسهيالت املباشرة وغ+ املباشرة 
املمنوحة للمصرف ا�هلي العراقي بشكل يوازن ما بني قدرته على االستمرار - خدمة زبائنه من جهة والتخفيف من اخملاطر التي 

قد يواجهها كابيتال بنك من جهة أخرى.

فقد  منوًا.  للبنك  املالية  املؤشرات  من  العديد  أظهرت  حيث  مرضية،  للبنك  الكلية  التشغيلية  النتائج  كانت  فقد  سبق،  مما  بالرغم 
استطاعت اجملموعة حتقيق أرباح تشغيلية بلغت قبل الضريبة واخملصصات ٣٩ مليون دينار. فيما بلغ النمو - صا- ا9يرادات من 
الفوائد بنسبة ٦٪ ليصل إL ٥٧ مليون دينار مقارنة مع ٥٣٫٩ مليون دينار خالل عام ٢٠١٤، كما ارتفع صا- �فظة التسهيالت االئتمانية 
بحوا� ١١٦ مليون دينار لتصل إL ٩١٠ مليون دينار، أي بزيادة بلغت ١٤٫٦ ٪ مع احملافظة على نسبة منخفضة للديون غ+ العاملة والتي بلغت 
٥٫٨ ٪. هذا وجتدر ا9شارة إL أن نسبة الديون غ+ العاملة على مستوى فروع ا�ردن قد بلغت ٤٫٩١ ٪، كما ارتفعت أرصدة ودائع العمالء 
بحوا� ١١١ مليون دينار لتصل إL ١,٣٤٥ مليون دينار، أي بزيادة مقدارها ٩٪. هذا وحافظ البنك على نسبة كفاية رأس مال مرتفعة بلغت 
١٨٫٣١ ٪. علمًا بأن إجما� الدخل لعام ٢٠١٥ قد بلغ ٧٥٫٦ مليون دينار أردh. وحتققت هذه النتائج وبهذا املستوى رغم الظروف ا9قليمية 

 .hغ+ املستقرة - دول اجلوار، خصوصًا سوريا والعراق وتداعياتها السلبية على االقتصاد ا�رد

السيدات والسادة...
وعلى صعيد أعمال املصرف ا�هلي العراقي، فإن املصرف يعمل بشكل طبيعي من خالل فروعه املنتشرة - sتلف �افظات 
العراق ويقوم بتقدمي كافة اخلدمات املصرفية الرئيسية وأهمها متويل التجارة من خالل فتح االعتمادات املستندية حيث يعت� املصرف 
ا�هلي العراقي - مقدمة البنوك العراقية اخلاصة من حيث االعتمادات الصادرة والتي تخدم الشركات العراقية وا�ردنية على حد سواء.

ونظرًا لثقة أهم البنوك العاملية مبجموعة كابيتال بنك من جهة وباملصرف ا�هلي العراقي من جهة أخرى فقد مت تعزيز العمل مع هذه 
البنوك العاملية من خالل تقدمي اخلدمات املصرفية لك�ى الشركات النفطية العاملة بالعراق من خالل املصرف ا�هلي العراقي وبحجم 

عمل شهري يقارب ٤٠ مليون دوالر.

إننا نعمل على أساس أن العراق كان وسيبقى الشريك االس7اتيجي ل�ردن وخصوصًا - اجملال االقتصادي وجانبه ا�هم وهو الصادرات 
ا�ردنية، والتي عانت بسبب إغالق الطريق الرئيسي بني بغداد وعمان واملتوقع له العودة إL سابق عهده من خالل العمل الذي تقوم به 

اجلهات الرسمية - ا�ردن على إعادة فتح هذا الشريان احليوي.

وما يبعث على التفاؤل بالنسبة للعراق، أوالً التطورات ا9يجابية على املستوى ا�مني والعسكري، يضاف إL ذلك ما توصلت إليه احلكومة 
العراقية إL اتفاق قرض مشروط بقيمة ٥٫٤ مليار دوالر مع صندوق النقد الدو� مبوجب اتفاقية ملدة ثالث سنوات مقابل خفض ا9نفاق 

وزيادة ا9يرادات غ+ النفطية. 
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وهذا االتفاق سيفتح الباب أمام منح العراق مساعدات دولية تصل قيمتها إL ١٥ مليار دوالر، ليكون له الدور الكب+ - تعزيز ثقة اجلهات 
املانحة - االقتصاد العراقي وليمهد الطريق للحصول على املزيد من التمويل، هذا با9ضافة إL توقع بيع سندات دولية بقيمة ملياري 

دوالر - الربع ا�خ+ من العام ٢٠١٦.

وعلى صعيد إنتاج النفط فقد وصل مستوى ا9نتاج إL مستويات قياسية نهاية العام ٢٠١٥ ليصل إL حوا� ٤٫٨ مليون برميل يوميًا مقارنة 
مع ٤ مليون برميل يوميًا بداية العام ٢٠١٥ ومن املتوقع أن يصل إL ٦ مليون برميل يوميًا بحلول العام ٢٠٢٠.

السيدات والسادة.....
الصغ+ة واملتوسطة  الشركات  ا�ردن - fال خدمة  الرائدة -  البنوك  بنك على احلفاظ على مرتبة متقدمة كأحد  كابيتال  حرص 
والطاقة املتجددة، ملا لهذه القطاعات من أهمية ك�ى - حتريك عجلة االقتصاد احمللي، إذ تشكل الشركات الصغ+ة واملتوسطة 
نحو ٩٨ باملئة من اقتصاد اململكة، وال حتظى بالتمويل املناسب الذي ال يتجاوز ١٠٪ من إجما� التسهيالت املمنوحة للشركات بشكل 
من  النوع  هذا  على  ال7كيز   - البنك  أهداف  ولتحقيق  ذلك،  و�جل  عمل.  فرص  وتوف+  املال  رأس  توظيف  على  كفاءتها  رغم  عام، 
التمويل،مت توف+ أدوات تناسب هذه الشركات وتلبي احتياجاتها للبدء مبشروعات جديدة أو التوسع باملشروعات القائمة، ومن هذه 
الثابتة واملبيعات مقابل حتويل مستحقات حكومية وخاصة، واملبيعات مقابل شيكات سداد وخصم الشيكات  ا�دوات متويل ا�صول 
ومتويل ا9سكانات، سواء من خالل سلف البنك املركزي ا�ردh وبأسعار تفضيلية وف7ة سداد طويلة ومرنة أو من خالل البنك مباشرة، 
مما كان له ا�ثر الكب+ باملساهمة - منو حجم التسهيالت املمنوحة لهذا القطاع بنحو ٤٥ باملئة لعام ٢٠١٥، وهي من أعلى نسب 

النمو بني البنوك احمللية. ونتوقع منو هذه التسهيالت وبالوت+ة ذاتها خالل العام ٢٠١٦.

هذا ومما جتدر ا9شارة إليه هنا إL أن كابيتال بنك قام بتوقيع اتفاقية مع البنك ا�وروبي 9عادة ا9عمار والتنمية، والتي على إثرها مت منح 
البنك خط ائتمان بقيمة ١٠ ماليني دوالر أمريكي لتعزيز أنشطة الشركات الصغ+ة واملتوسطة. 

أما - fال الطاقة املتجددة كان كابيتال بنك سباقًا - توف+ التمويل ”ا�خضر“، حيث استحدث خطوط متويليه للطاقة املتجددة، 
للطاقة،  متنوعة  مصادر  وتوف+  الكهرباء  إنتاج  تكلفة  بتخفيض  التنموية  ا�هداف  حتقيق   - املشروعات  هذه  بأهمية  9ميانه  وذلك 
واحملافظة على االستدامة البيئية، وهي تشهد منوًا كب+ًا - السوق احمللية وهو ما استجاب له البنك بتوف+ أدوات متويل تناسب هذا 

النوع من املشروعات، ليصبح كابيتال بنك اليوم رائدًا - fال التمويل ا�خضر - السوق احمللية.

وبهدف التسويق خلدمات fموعة كابيتال بنك على مستوى املنطقة وبشكل خاص - اخلليج العربي، فقد قام البنك - بداية العام 
٢٠١٥ بافتتاح ذراعه االستثماري - مركز دبي املا� العاملي، الستثمار الفرص املتاحة - هذه ا�سواق الهامة.

السيدات والسادة...
- اخلتام ال يسعني إال أن اغتنم هذه الفرصة �عرب عن بالغ شكري وتقديري للبنك املركزي ا�ردh الذي كان 9جراءاته - fال السياسة 
النقدية ومبادراته لتوف+ التمويل للقطاعات االقتصادية دورًا فاعًال - تعزيز املناخ املالئم واجلاذب لالستثمار ومن ذلك بناء احتياطيات 
مالئمة من العمالت ا�جنبية وقد ظهر ذلك جليًا - منو التسهيالت املصرفية، ودفِع عجلِة النموِ وتعزيِز الثقِة باالقتصاِد ا�ردh، واحلفاظ 

على االستقرار النقدي وعلى الدعم املستمر للقطاع املصر-.

 Lوإ لنا،  املتواصلة  ومساندتهم  ثقتهم  على  الكرام  ولعمالئنا  املستمر،  لدعمهم  كافة  البنك  ملساهمي  اجلزيل  بالشكر  أتقدم  كما 
على  الدائم  حرصنا  للجميع  مؤكدًا  ومسؤولياتهم  واجباتهم  تأدية   - وتفانيهم  اجلاد  لعملهم  مواقعهم  اختالف  على  البنك  موظفي 

املضي قدمًا - مس+ة النجاح وا9جناز - ظل صاحب اجلاللة امللك عبد الثاh بن احلسني املعظم.

والسالم عليكم ورحمة ا¦ وبركاته

رئيس fلس ا9دارة 
Wباسم خليل السا
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٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١

٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١

صاO الربح (مليون دينار أرد�)

العائد على معدل 3موع حقوق امللكية

٪٠٫٣٢

٪١٠٫٨٥

٪١٣٫٠٦

٪٩٫٥٠

٪٠٫٦٦

٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١

العائد على معدل ا*صول

كفاية رأس املال

٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١

٪٠.٠٥

٪١٫٧٥

٪٢٫١٢

٪٢٠٫١ ٪١٩٫٣
٪١٧٫٢

٪١٨.٣٪١٨٫٨

٪١٫٤٧

٪٠٫١١

٣٧٫٠

٢٢٫٠

١٫٤

٣٦٫٣

١٫١
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3موع املوجودات (مليون دينار أرد�)

٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١

١٫٩٨٦ ٢٫٠٦٢
١٫٨٨٧

١٫٦٠٧
١٫٣٩٦

٪٩+

٪٤-

اجما& الدخل (مليون دينار أرد�)

٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١

٧٥٫٦

٩١٫٥
٧٩٫٠ ٨١٫٠

٥٣٫٥

٪٩+

٪١٧-

النفقات (مليون دينار أرد�)

٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١

٪٥+

٪٨٧٫٨-

٢٢٫٤

٥١٫٥

٢٩٫١

٢٦٫٤

٢٤٫٩

٥١٫٣

٣٠٫٨

-.٠٥

٣٣٫١

٣٠٫٣

٤١٫٤

٣٦٫٧

٢٧٫٨

٦٤٫٥

٨٫٣

اخملصصات والنفقات غ) التشغيلية ا*خرىنفقات املوظفني والنفقات التشغيلية ا*خرى
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3موع ودائع العمالء (مليون دينار أرد�)

٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١

١٫١٤٠
٩٦١ ٨٨٨

٪١١+

٪٩+

ودائع العمالء بحسب القطاع (٢٠١٥)

ودائع العمالء بحسب النوع (مليون دينار أرد�)

٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١

ا*فراد

 احلكومة
والقطاع العام

الشركات الصغ)ة
واملتوسطة

الشركات الك�ى

حسابات توف) شهادات ايداع حسابات جارية ودائع *جل

١٫٢٣٤
١٫٣٤٥

٪٥٥

٪٩

٪١١

٪٢٤

٪٥٣

٪٣٨ ٪٣٣

٪٦
٪١٠٠٪٣ ٪٢

٪٤
٪٤

٪٤
٪٥

٪٤

٪٢٨

٪٤

٪٢٩

٪٤

٪٢٤

٪٥٨ ٪٦١ ٪٦٣
٪٧٠
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صاO التسهيالت (٢٠١٥)

نسبة الديون غ) العاملة

نسبة تغطية الديون غ) العاملة (بعد تنزيل الفوائد املعلقة)

٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١

٪٦٩٫٩

٪٥١٫٥

٪٤٠٫٤

٪٧٧٫٧
٪٨٠٫٦

صاO التسهيالت (مليون دينار أرد�)

٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١

٦٧٦
٦٢٣ ٦٥٦

٪٩+

٧٩٤
٩١٠

٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١

٪٦٫٧

٪٩٫٩

٪١٦٫٥

٪٥٫٨٪٥٫٨

ا*فراد

 احلكومة
والقطاع العام

الشركات الصغ)ة
واملتوسطة

٥٥٪الشركات الك�ى

٪٢٦

٪١٠

٪٨



أفضل شراكة هي التي 
تثمر إجنازn وأهم ا1جنازات 

هي التي متتد

*ننا نؤمن O البيئة االستثمارية 
O ا*ردن، فإننا نعمل على 

 O ابتكار منتجات تواكب التطور
العمل املصرO واالستثماري 

لتحقيق أفضل العوائد.



تقرير 3لس ا1دارة
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بسم اd الرحمن الرحيم
السيدات والسادة املساهمني احمل|مني.

يسر fلس إدارة كابيتال بنك أن يغتنم هذه الفرصة بلقاء مساهميه ا�عزاء ليضعهم - صورة التطورات املالية وا9دارية كما هي 
- نتائج أعمال البنك عن العام ٢٠١٥، وأن يستعرض وإياكم تقريره الثامن عشر عن القوائم املالية وا9جنازات التي حتققت والنشاطات 

واخلدمات واملنتجات املبتكرة التي قدمها البنك خالل العام.

السيدات والسادة....
وضعها  التي  الطموحة  والرؤيا  االس7اتيجية  للخطة  تنفيذًا  والعطاء،  با9جنازات  احلافلة  مس+ته  من  العشرين  عامه  بنك  كابيتال  أمت 

fلس إدارته، واجلهود املبذولة من قبل ا9دارة التنفيذية ل7جمة هذه اخلطط واالس7اتيجيات على أرض الواقع. 

النتائج التشغيلية الكلية للبنك مرضية، حيث أظهرت العديد من املؤشرات املالية للبنك منوًا. فقد استطاعت اجملموعة  لقد جاءت 
حتقيق أرباح تشغيلية بلغت قبل الضريبة واخملصصات ٣٩ مليون دينار. فيما بلغ النمو - صا- ا9يرادات من الفوائد بنسبة ٦٪ ليصل 
إL ٥٧ مليون دينار مقارنة مع ٥٣٫٩ مليون دينار خالل عام ٢٠١٤، كما ارتفع صا- �فظة التسهيالت االئتمانية بحوا� ١١٦ مليون دينار 
لتصل إL ٩١٠ مليون دينار، أي بزيادة بلغت ١٤٫٦ ٪ مع احملافظة على نسبة منخفضة للديون غ+ العاملة والتي بلغت ٥٫٨ ٪. هذا وجتدر 
ا9شارة إL أن نسبة الديون غ+ العاملة على مستوى فروع ا�ردن قد بلغت ٤٫٩١ ٪، كما ارتفعت أرصدة ودائع العمالء بحوا� ١١١ مليون 
دينار لتصل إL ١,٣٤٥ مليون دينار، أي بزيادة مقدارها ٩٪. هذا وحافظ البنك على نسبة كفاية رأس مال مرتفعة بلغت ١٨٫٣١ ٪. علمًا بأن 
إجما� الدخل لعام ٢٠١٥ قد بلغ ٧٥٫٦ مليون دينار أردh. وحتققت هذه النتائج وبهذا املستوى رغم الظروف ا9قليمية غ+ املستقرة - 

.hدول اجلوار، خصوصًا سوريا والعراق وتداعياتها السلبية على االقتصاد ا�رد

السيدات والسادة،،،
سيواصل كابيتال بنك تنفيذ خطته االس7اتيجية واملوضوعة له من قبل fلس إدارته، حيث سيعمل على ابتكار منتجات متويلية جديدة 
 Lخلدمة القطاعات الرئيسة كافة، كما سيعزز تواجده - السوق احمللية من خالل استقطاب العديد من الشركات الك�ى با9ضافة إ

الشركات التي تصنف حتت الصغ+ة واملتوسطة لدورها - خدمة االقتصاد احمللي واحلد من البطالة.

السيدات والسادة،،،
كما تعلمون ويعلم اجلميع أن العراق الشقيق مير بظروف اقتصادية وسياسية حرجة أثرت على اقتصادة بشكل عام، وبالرغم من هذه 
التحديات إال أن نظرة البنك االسراتيجية لهذا لسوق واستمرار االستثمار فيه من خالل املصرف ا�هلي العراقي، ناجت عن قناعتنا بأن 

العراق بلد يزخر بالفرص الواعدة وا9مكانيات ا9يجابية - املستقبل بالرغم من هذه الظروف.

بها  يثقون  مصرفية  مؤسسة  وجود  وإن  ا�عمال،  ورجال  والصناعيني  لالقتصاديني  دعمًا  وفرنا  العراقية  السوق   Lإ بدخولنا  ونحن 
تساعدهم على تنمية أعمالهم، من خالل اخل�ات التي يستمدها املصرف ا�هلي العراقي من كابيتال بنك والتي تعت� قيمة مضافة 

للمجموعة وفرصة منو كب+ة - سوق باتت متعطشة الستثمارات جديدة - fاالت عديدة أهمها القطاع املصر-. 

وإليكم التقرير التفصيلي جمللس ا1دارة *عمال وإجنازات البنك عن عام ٢٠١٥:

دائرة الشركات الك�ى:

واصلت الدائرة - عام ٢٠١٥ تقدمي باقة متنوعة من اخلدمات التمويلية واملنتجات املصرفية واالئتمانية خملتلف القطاعات االقتصادية 
واملشاريع ذات اجلدوى االقتصادية، وذلك من خالل فريق متكامل يتمتع بأفضل اخل�ات املصرفية، ويعمل على تلبية احتياجات عمالئه 
من الشركات ودعمهم، لنكون شركاء معهم - مس+تهم وللوصول إL الهدف الرئيسي - عمل الدائرة وهو احملافظة على زيادة 
حصة البنك - السوق املصرفية، مع انتهاج سياسة ائتمانية حذرة واالرتكاز على أدوات مصرفية متطورة حيث قامت الدائرة مبا يلي:

من  عدد  9قراض  التوجه   Lإ إضافة  جيدة  بضمانات  موّثقة  مصرفية  تسهيالت  ومنحها  الك�ى  الشركات  من  العديد  استقطاب 
مؤسسات وشركات القطاع العام وبكفالة احلكومة.

الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك املركزي ا�ردh؛ وقد كان لنا الفخر بأن  مع  بالتعاون  اخلضراء  الطاقة  مشاريع  متويل   - التوسع 
نكون السباقني - متويل أول �طة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة ١٠ ميجا وات - اململكة.

برنامج  مثل  الدولية،  املؤسسات  من  عدد  مع  بالتعاون  املتخصصة  التمويل  واتفاقيات  ال�امج  من  مبجموعة  العمل  استمرار 
الصندوق السعودي للتنمية لتشجيع الصادرات، وبرنامج متويل التجارة العربية مع صندوق النقد العربي، وبرنامج متويل الشركات 

.OPIC بضمان مؤسسة االستثمار اخلارجي ملا وراء البحار ا�م+كية

تفعيل العمل مبنتجات التمويل لقطاعات الطاقة املتجددة، والسياحة والصناعة وبأسعار فوائد sفضة ومدعومة من قبل البنك 
.hاملركزي ا�رد

بالتزاماتها بسبب  بالوفاء  تعاh من مشاكل  التي قد  االئتمانية والعمل على معاجلة احلسابات  املراقبة احلثيثة جلودة احملفظة 
الظروف االقتصادية.
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دائرة الشركات الصغ)ة واملتوسطة:
عمل  فرص  توف+   - ودوره  الوطني،  االقتصاد  عجلة  دفع   - واملتوسطة  الصغ+ة  الشركات  قطاع  بأهمية  بنك  كابيتال  من  إميانًا 
جديدة وحتقيق تنمية اقتصادية خملتلف القطاعات، فقد واصل البنك اهتمامه الكب+ - دعم هذا القطاع من خالل تقدمي حزم متكاملة 
من ال�امج واملنتجات، ومبا يتناسب مع متطلبات القطاع، مما كان له ا�ثر ا�ك� - أن حتقق دائرة الشركات الصغ+ة واملتوسطة 

بعض ا9جنازات، والتي تؤكد جناعة االس7اتيجية التي ينتهجها البنك - خدمة هذا القطاع.

مراكزه  خالل  من  وتسويقها  وسهلة  واضحة  آلية  ضمن  وذلك  sتلفة  قطاعات  لدعم  متخصصة  متويلية  برامج  تطوير  مت  حيث 
على  املبدئية  املوافقة  على  احلصول  من  العميل  بإمكانية  تتميز  والتي  اململكة،   - املنتشرة  البنك  فروع  بعض   - املتخصصة 
متويل مشروعة خالل ٧٢ ساعة من تاريخ تقدمي الطلب، ومن هذه ال�امج (متويل رأس املال العامل، واملش7يات واملبيعات، ومتويل 

املبيعات مقابل إيداع شيكات سداد، ومتويل ا�صول الثابتة، ومتويل مستخلصات العقود احلكومية واخلاصة، ومتويل ا9سكانات).

القطاع وذلك من خالل  برامج متخصصة لدعم هذا  البنك املركزي من  الدائرة وبشكل مستمر على استغالل ما يقدمه  هذا وتعمل 
وقطاع  والسياحة  املتجددة  والطاقة  والزراعة  الصناعة  مثل  اململكة   - واحليوية  املهمة  القطاعات  لبعض  املمنوحة  السلف 

تكنولوجيا املعلومات.

وللمساهمة - تنمية هذه القطاع، وقع البنك اتفاقيات عدة مع مؤسسات �لية ودولية منها اتفاقية مع الشركة ا�ردنية لضمان 
القروض، واتفاقية مع مؤسسة االستثمار اخلارجي ملا وراء البحار ا�مريكية OPIC، لتوف+ نسب ضمان تصل إL ٦٠ - ٧٥٪ من قيمة 
القرض املمنوح، واتفاقية أخرى مع الوكالة الفرنسية للتنمية لتوف+ قروض مدعومة وطويلة ا�جل لتمويل املشروعات الصديقة للبيئة 
لف7ات سداد تصل إL ١٠ سنوات، هذا با9ضافة إL توقيع اتفاقية جديدة مع البنك ا�وروبي 9عادة ا9عمار والتنمية (EBRD) مت مبوجبها 
منح كابيتال بنك قرضًا بقيمة ١٠ ماليني دوالر، ليتم إعادة منحه للشركات الصغ+ة واملتوسطة وبأسعار تفضيلية، با9ضافة إL مليون 
دينار لتقدمي الدعم الفني لتطوير أعمال هذه الشركات، كما مت توقيع اتفاقية تعاون مع مركز تطوير ا�عمال لدعم الرياديني واملشاريع 

الصغ+ة.

وبناًء على ما مت من إجنازات، فقد حققت �فظة التسهيالت املباشرة لدائرة الشركات الصغ+ة واملتوسطة منوًا يقدر بحوا� ٤٨٪، 
وهي من أعلى نسب النمو - هذا النوع من التمويل - السوق احمللية.

إدارة الفروع واملبيعات املباشرة:
تهدف إدارة الفروع واملبيعات املباشرة إL تقدمي اخلدمة املميزة للعمالء من خالل تنمية مهارات موظفي الفروع واملبيعات املباشرة 

لتقدمي احللول املصرفية الشاملة لعمالء كابيتال بنك. 

حيث حققت ا9دارة جميع ا�هداف املوضوعة لها - عام ٢٠١٥، مما كان لها ا�ثر ا9يجابي - منو �فظة الودائع وتسهيالت ا�فراد 
مبختلف منتجاتها مع ال7كيز على البيع وخدمات ما بعد البيع وإطالق خدمات ومنتجات جديدة. 

عمالئنا،  احتياجات  مع  تتناسب  ومبا  الفروع   - ا9لك7ونية  اخلدمات  حتديث  مت  املميزة  واخلدمة  املميز  العميل  الس7اتيجية  وتطبيقًا 
الفروع با9ضافة إL تأهيل وتدريب كوادرها ومبا يتالءم مع مكانة عمالء كابيتال بنك.

وتنفيذًا لتعليمات البنك املركزي ا�ردh، وحرصًا من إدارة الفروع واملبيعات املباشرة على التواصل املستمر مع العمالء، فقد مت إطالق 
عدة مشروعات من ضمنها حتديث بيانات العمالء وذلك لنتمكن من إيصال اخلدمات املصرفية لهم بسهولة ويسر.

فرع كبار العمالء:
واصل كابيتال بنك تقدمي خدماته املميزة من خالل فرع كابيتال سيليكت، إL عمالئه املميزين والذين يتطلعون إL حصولهم على خدمات 
مصرفية متميزة وعالية اجلودة من حيث السرعة وا9تقان وحسن التعامل، والذي من خالله يستطيع عمالؤنا تنفيذ جميع عملياتهم 
املصرفية بكل مرونة ويسر، وبسرعة متناهية، هذا با9ضافة إL تطوير منتجات جديدة وبشكل مستمر لتلبي احتياجات عمالئه املميزين.

دائرة تسهيالت ا*فراد:
التي تلبي  البنك اهتمامه بقطاع ا�فراد املميزين من خالل توف+ منتجات وخدمات مميزة وفق أعلى املعاي+ املصرفية احلديثة  يو� 

تطلعات العمالء. 

فقد استمر كابيتال بنك - تقدمي خدمة التمويل لغايات شراء العقارات ومنح القروض السكنية ل�ردنيني املقيمني منهم واملغ7بني 
با9ضافة إL العراقيني - اململكة بشروط سهلة وميسرة، وتقدمي منتج القرض الشخصي مبيزات منافسة، هذا با9ضافة إL تقدمي 
حلول مصرفية لشراء أجهزة توف+ وتوليد الطاقة وتوسيع قاعدة منتج البطاقات االئتمانية بتوف+ sتلف أنواع البطاقات التي تستهدف 

العمالء مبزايا تفضيلية منافسة.

كما جرى تعديل وتطوير إجراءات منح القروض ل�فراد وذلك لتبسيط إجراءات املنح ولضمان كفاءة وسرعة إجناز الطلبات التسهيالت 
وخلدمة العمالء بشكل أفضل، كما مت تطوير عقد التأمني على حياة العمالء مبا فيه مصلحة العميل والبنك على حد سواء.

وطبق البنك منوذج التصنيف االئتماh ل�فراد (Retail Scorecard Model) من خالل نظام التصنيف االئتماMoody’s h وذلك للحفاظ 
على جودة ونوعية احملفظة االئتمانية.
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دائرة تطوير املنتجات:
ارتكزت أعمال دائرة تطوير املنتجات - عام ٢٠١٥ على إيجاد حلول مبتكرة وجديدة خلدمة قطاع ا�فراد وتلبية احتياجاتهم املصرفية؛ 
ومبا  الكرام  عمالئنا  الحتياجات  استجابة  وذلك  البنكية  املنتجات  وتعديل  تطوير  مت  البنكية  والقروض  التسهيالت  خدمات  صعيد  فعلى 
إطالق   Lإ با9ضافة  السبل.  وأسرع  بأفضل  املصرفية  احتياجاتهم  وتلبية  بالعمالء  العالقة  بتعزيز  االس7اتيجي  البنك  توجه  يرسخ 
البطاقات  واستبدال  فوائد،  بدون  املش7يات  تقسيط  برنامج  مثل  االئتمانية البطاقات  على  واملبتكرة  اجلديدة  اخلدمات  من  باقة 
Capital إطالق تطبيق Lموعة واسعه من املزايا على هذه البطاقات، إضافة إf االئتمانية القدمية ببطاقة كابيتال بنك اجلديدة مع

.hاحلصري لكابيتال بنك على مستوى القطاع املصر- ا�رد Entertainer

وسعت دائرة تطوير املنتجات إL مساندة قطاع ا�عمال من خالل إطالق موسوعة ملنتجات البنك، ومتابعة هذه اجلهود بإجراء تدريب 
اخلدمة  مبستوى  االرتقاء  بهدف  البنك،  من  املقدمة  اخلدمات  بكافة  كابيتال  ومركز  الفروع  موظفي  إملام  مدى  من  للتأكد  واختبارات 

املقدمة للعمالء. 

هذا وتنتهج الدائرة اس7اتيجية التكامل واالنسجام التام بني خدمات ومنتجات البنك لتحاكي شريحة ا�عمال من خالل تقدمي حزم منتجات 
جديدة تلبي احتياجاتهم املستمرة، ليكون كابيتال بنك هو اخليار ا�فضل والشريك ا�مثل - تقدمي حلول مصرفية ومبزايا مبتكرة.

القنوات ا1لك|ونية واالتصال املباشر: 
استمرارًا لالس7اتيجية التي ينتهجها البنك - مواكبة آخر املستجدات - fال استخدام ا�نظمة التكنولوجية، وبهدف تطوير منافذ 
خدمية جديدة يوفرها البنك لعمالئه، فقد عمد البنك إL تطوير حزمة متكاملة من اخلدمات وضمن قنواته ا9لك7ونية ومبا يسهم - 
العام  خالل  خدمات  عدة  بإطالق  ا9لك7ونية  القنوات  دائرة  قامت  حيث  املصرفية،  العمليات  إجراء   - واملرونة  واجلهد  الوقت  توف+ 

املاضي ومبا يلبي طموحات عمالئنا املتميزين، منها: 

العمليات املصرفية بكل  اخلدمات املصرفية ع� ا1ن|نت: مت إطالق هذه اخلدمة بنسختها املتطورة والتي تتيح لعمالئنا إجراء
سهولة وأمان، حيث متكن هذة اخلدمة من االستفسار عن ا�رصدة واحلسابات، والتحويالت املالية الداخلية واخلارجية، وتسديد 

البطاقات االئتمانية، ودفع الفوات+، وطلب دف7 شيكات وغ+ها من اخلدمات.

كافة   Lإ بسرعة  لالستجابة  الطرق  وأسرع  أفضل  لتقدمي  العمالء  خلدمة  كابيتال  مركز  تطوير  مت  العمالء:  خلدمة  كابيتال  مركز 
استفسارات العمالء.

 - املنتشرة  االس7اتيجية  املواقع  وبعض  كافة  البنك  فروع  تزويد  مت  حيث   :FIS شركة  مع  بالتعاون  اجلديد  ا�&  الصراف  نظام 
اململكة بأجهزة صراف آ� جديدة والتي تتميز بأعلى املواصفات واملقاييس التقنية العاملية، بهدف االرتقاء باخلدمات االلك7ونية 

املقدمة للعمالء. 

إطالق خدمة تسديد الفوات) من خالل نظام E-Fawateercom: ليتمكن العمالء من تسديد العديد من الفوات+ جلهات حكومية 
.hوخاصة، وذلك حتت إشراف البنك املركزي ا�رد

إدارة اخلزينة واالستثمار:
بالتوترات  االستثماري  املناخ  تأثر  حيث  للمملكة،  االقتصادي  النمو  مستوى  على  سلبًا  أثرت  التي  الصعوبات  من  املزيد   ٢٠١٥ عام  شهد 

ا9قليمية، مما أثر بدوره على التجارة البينية بني دول املنطقة بشكل خاص، وبني دول العا¯ بشكل عام.

كما استمرت أسعار الفائدة على الدينار ا�ردh - ال7اجع - عام ٢٠١٥ - ظل تراجع مستويات التضخم وارتفاع مستوى السيولة لدى 
 Lتراجع أسعار النفط إ Lاجلهاز املصر- احمللي، على خلفية تراجع اق7اض احلكومة بالدينار وتوجهها لالق7اض اخلارجي، إضافة إ

مستويات متدنية ساهمت - التخفيف من االحتياجات اجلارية للحكومة.

واستمرت أسعار الفوائد العاملية بانخفاضها ملستويات متدنية - ظل استمرار التحفيز االقتصادي ا�وروبي وتراجع االقتصاد الصيني؛ 
كل تلك العوامل ساهمت وبشكل كب+ - التأث+ على هوامش الفائدة. إال أن البنك استطاع بجهوده املتميزة وبالسياسة التي ينتهجها 
- احملافظة على مستويات جيدة من أرباح التعامل مع العمالت ا�جنبية، مع ال7كيز على عمالء البنك املميزين من أصحاب النشاط 
مصادر  وتنويع  بفعالية  ا�موال  تكلفة  إدارة  خالل  من  الفائدة  هوامش  من  مقبولة  نسب  على  احملافظة   Lإ با9ضافة  اجليد،  التجاري 

ا�موال واستخدام أدوات السوق النقدية بكفاءة عالية.

والتي بدأت - كانون ا�ول ٢٠١٥، ومن  كما حافظ البنك على مستويات سيولة مرتفعة حتسبًا الرتفاع أسعار الفائدة على الدوالر ا�مريكي
املتوقع أن تنعكس إيجابًا على فائدة الدينار ا�ردh الحقًا.

وفيما يلي أهم أنشطة الدائرة:

االستثمار - أذونات وسندات اخلزينة ا�ردنية وا�وراق املالية املكفولة من احلكومة ا�ردنية.

االستثمار - أدوات دين صادرة عن شركات أردنية أو إقليمية ذات مالءة مالية وائتمانية مرتفعة.

املساهمة - شركات �لية وإقليمية ودولية تتمتع بفرص منو مرتفعة وعوائد استثمارية جيدة.

االستثمار - الصناديق االستثمارية ذات ا�داء التاريخي املتميز ضمن معدالت sاطرة مقبولة.

االستثمار - أوراق مالية مهيكلة ضمن احتياجات البنك.
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إدارة مراكز العمالت ا�جنبية والدينار مبا يحقق أفضل العوائد املمكنة ضمن النسب املقررة ومبا يتالءم مع تعليمات البنك املركزي 
.hا�رد

 Lال أسواق العمالت االجنبية ا±نية وا±جلة، إضافة إf - واستمرت إدارة اخلزينة واالستثمار - تقدمي خدمات متميزة لعمالء البنك
ذلك، تواصل إدارة اخلزينة واالستثمار - تقدمي خدماتها املعتادة والتي تشمل:

إصدار شهادات ا9يداع بالدينار ا�ردh وبالعمالت الرئيسة خملتلف الف7ات وبأسعار منافسة.

أفراد  من  العمالء  شرائح  ولكافة  الف7ات  خملتلف  وا±جلة،  ا±نية  والدوالر،  الدينار  مقابل  ا�جنبية  للعمالت  منافسة  أسعار  تقدمي 
ومؤسسات وشركات الصرافة.

بأدوات السوق النقدية وسوق رأس املال لصالح العمالء ومنها أذونات وسندات اخلزينة، وا�وراق التجارية وأدوات الدين  التعامل 
املتنوعة.

التعامل النقدي وبالهامش - أسواق العمالت ا�جنبية ا±نية وا±جلة.

SWAP’s .إجراء عمليات املقايضة �سعار الصرف والفوائد

الفائدة وأسعار الصرف، واق7اح  لتقلبات أسعار  التحوط  ا�فراد واملؤسسات - fال  من  البنك  لعمالء  وا9رشاد  النصح  تقدمي 
أدوات التحوط املناسبة باستخدام أدوات السوق التقليدية أو املشتقة وحسب حاجة كل عميل.

تقدمي خدمات االكتتاب - االصدارات ا�ولية ل�وراق املالية احلكومية أو املكفولة من احلكومة للشركات وا�فراد مع تقدمي خدمات 
احلفظ ا�مني لهذه ا�وراق بأسعار منافسة.

التابعة 9دارة اخلزينة واالستثمار عملها الدؤوب - إدارة وتخطيط ا�عمال وا�نشطة واخلدمات  كما واصلت وحدة أعمال الصرافني 
كافة واملقدمة لشركات الصرافة من بيع وشراء العمالت وقبول ا9يداعات والسحوبات مبا يتوافق مع تطلعات واس7اتيجيات البنك - 

التوسع، وتقدمي اخلدمات لكافة القطاعات مبا يتوافق مع سياسات البنك املركزي، حيث ت7كز أهدافها على ما يلي:

توف+ السيولة الكافية وتنمية االحتياطي النقدي - البنك.

توف+ العمالت ا�جنبية للسوق احمللية.

تنمية احلواالت الصادرة والواردة.

تسهيل عمل شركات الصرافة عن طريق حتقيق مركزية اخلدمة مبا ينعكس إيجابًا على أرباح البنك.

متابعة مصادر أموال شركات الصرافة بالتعاون مع إدارة االمتثال ملكافحة غسيل ا�موال.

تنفيذ عمليات البيع والشراء للعمالت ا�جنبية وا9يداعات والسحوبات بالتنسيق مع اخلزينة ودائرة االمتثال.

وتسعى إدارة اخلزينة واالستثمار ضمن اس7اتيجيتها املستقبلية إL االستمرار - تقدمي أفضل اخلدمات لعمالئها، وابتكار منتجات 
 Lجديدة تواكب التطور - العمل املصر- واالستثماري مثل عقود اخليار والعقود املستقبلية على أسعار صرف العمالت، إضافة إ
التوسع - استثمارات البنك - fاالت وأدوات وفرص استثمارية sتلفة، واالستفادة من ظروف السوق املواتية - بعض ا�دوات، 

لتعظيم عوائد البنك ضمن sاطر مقبولة، وضمن �ددات السياسة االستثمارية وتعليمات البنك املركزي ا�ردh بهذا الشأن.

كذلك تسعى الدائرة إL رفد املصرف ا�هلي العراقي بخ�اتها وتدريب املوظفني من أجل بناء قاعدة متينة لتطوير البنك واملضي قدمًا
- العمل املصر- - العراق لالستفادة من الفرص االستثمارية املتاحة - السوق العراقية.

إدارة املؤسسات املالية:

بارٌز - عام ٢٠١٥ بفتح قنوات جديدة للتعامل مع العديد من البنوك واملؤسسات املالية وإنشاء  كان 9دارة املؤسسات املالية دوراٌ 
عالقات مصرفية معها، وذلك لتلبية احتياجات البنك وتوسعة نطاق عملياته وانتشاره، با9ضافة إL تعزيز العالقات املصرفية القائمة 
وترسيخها ضمن تعامالت مصرفية تتصف باملهنية والشفافية من خالل توسيع قاعدة البنوك املراسلة ذات التصنيفات العالية، ا�مر 
الذي عزز قدرة البنك على تنفيذ نشاطه سواء - fال التجارة اخلارجية وعمليات اخلزينة والتسهيالت االئتمانية، وإضفاء املزيد من 

املرونة - تغطية احلجم ا�ك� من ا�سواق العاملية.

وبالرغم من التحديات السياسية التي ال تزال تواجه العراق - ا±ونة ا�خ+ة، إال أن إدارة كابيتال بنك أسهمت بدور فعال - تلبية عمليات 
التجارة اخلارجية للمصرف ا�هلي العراقي وأثبت قدرته على تلبية متطلباته بكفاءة عالية.

وأبرم البنك عدة اتفاقيات مع مؤسسات دولية، حيث مت توقيع اتفاقية مع البنك ا�وروبي 9عادة ا9عمار والتنمية، والتي مبوجبها مت منح 
البنك سقفًا ائتمانيًا بقيمة ١٠ ماليني دينار لتعزيز العمليات التجارية الصادرة عن البنك، وقرضًا متويليًا آخر بقيمة ١٠ ماليني دينار لدعم قطاع 
الشركات الصغ+ة واملتوسطة، هذا با9ضافة إL الشراكات االس7اتيجية واالتفاقات القائمة مع العديد من املؤسسات الدولية، مثل 
اتفاقية البنك مع الوكالة الفرنسية للتنمية، الذراع التنفيذي للحكومة الفرنسية، والتي تدعم sتلف القطاعات وا�نشطة االقتصادية 
واملشاريع الصديقة للبيئة، واتفاقية البنك مع مؤسسة التمويل الدولية IFC، والتي مت مبوجبها منح كابيتال بنك سقفًا لتعزيز العمليات 

التجارية مببلغ ١٥ مليون دوالر.
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إدارة أنظمة املعلومات: 
بنك على تطوير  العاملية، حرص كابيتال  التكنولوجيا املصرفية  إليه  القائمة على توف+ أحدث ما توصلت  البنك  متاشيًا مع اس7اتيجية 
وحتسني البنية التحتية والبيئة التشغيلية للبنك، وذلك لضمان أعلى مستويات الكفاءة - ا�داء ولتلبي متطلبات النمو املستدام ل�عمال، 
فقد مت - عام ٢٠١٥ تنفيذ واستكمال العديد من املشاريع الهامة والتي هدفت إL حتديث البنية التحتية، مبا فيها ا�جهزة واملعدات 
والشبكات، مما كان له ا�ثر ا�ك� - تعزيز القدرات التكنولوجية وبيئة العمل ومبا يتناسب مع املتطلبات الرقابية وإدارة اخملاطر وأمن 

املعلومات، ومبا يضمن حتقيق رؤية البنك بأن يكون - مقدمة البنوك املتطورة والتي تعمل وفق أحدث ا�نظمة التكنولوجية احلديثة. 

ويأتي إطالق واستكمال هذه املشاريع ترجمة الس7اتيجية البنك املدروسة والتي تهدف إL تعزيز أداء عمل البنك، وذلك لضمان حتقيق 
أهدافه التوسعية �ليًا وإقليميًا، حيث تعت� هذه ا�نظمة التي مت تطبيقها قاعدة أساسية لتطوير وإطالق منتجات وخدمات جديدة 

متميزة مثل خدمات الصراف ا±� واخلدمات البنكية ع� ا9ن7نت والهواتف الذكية وغ+ها من اخلدمات ا�خرى.

كذلك مت استكمال مشروع موقع التعا- من الكوارث واملشاريع املتعلقة باالمتثال واحلد من اخملاطر وبا9ضافة إL مشروع مركز 
االتصال.

دائرة السياسات وا1جراءات:
س+  آلية  بدراسة تعنى والتي  العمل، اجراءات  تطوير  وحدة  استحداث   ٢٠١٥ عام   - مت  البنك،  دوائر  كافة  عمل  إجراءات  تطوير  بهدف 
التأخ+ - تقدمي اخلدمات؛ حيث مت دراسة العديد من ا9جراءات املرتبطة بأعمال البنك وبا�خص للدوائر  العمل والوقوف على أسباب
خدمة العمالء، وجاري  - ومبا يتماشى مع املعاي+ الدولية السبل والطرق، التي لها اتصال مباشر مع العمالء لتقدميها لهم بأفضل
fال  - واخلدمات الطرق  أفضل Lإ للوصول   ٢٠١٦ احلا� العام  - البنك  دوائر  ولكافة  العمل إجراءات  كافة  استكمال  على  العمل 

الصناعة املصرفية.

ومبا يتماشى مع القوانني والتشريعات  املعتمدة - البنك على إعادة دراسة إجراءات العمل دائرة السياسات وا9جراءات هذا ودأبت
واخلدمات  للدوائر  عمل  إجراءات  استحداث  Lإ با9ضافة  ا�مثل،  بالشكل  املعامالت  إجناز  يضمن  ومبا  بأول أوًال  وحتديثها املصرفية

- العام ٢٠١٥. مت استحداثها التي

الشركة  حتكم عمل التي با9ضافة إL استكمال ا9جراءات اخلاصة بعمل شركة كابيتال لالستثمارات مبا يتماشى مع ا�نظمة والقوانني
وربطها على املوقع ا9لك7وh اخلاص باالإجراءات ومنحهم الصالحيات املناسبة.

إدارة مراجعة االئتمان :
دائرة مراجعة االئتمان: 

هي اجلهة املسؤولة عن تقييم الدراسات االئتمانية من حيث التحليل املا� واالئتماh للعمالء، ووضع التوصيات ومبا يتناسب مع بياناتهم 
املالية وغ+ املالية والوثائق الداعمة واملؤيدة لوضع العمالء، با9ضافة إL الدور االستشاري - تقوية وترسيخ الفكر االئتماh والذي ينبع 
من اخل�ة االئتمانية الطويلة التي يتمتع بها فريق عمل الدائرة، با9ضافة لقيام الدائرة بدراسة أوضاع الشركات املراد اعتمادها لغايات 

منح موظفيها قروض أفراد واتخاذ قرار باعتماد تلك الشركات من عدمه.

دائرة الرقابة على االئتمان:
تعد دائرة الرقابة على االئتمان من الدوائر الرقابية التي تكمن مسؤوليتها بالتحقق من استكمال الوثائق للشروط الواردة بقرارات جلان 
قبل   hا�رد املركزي  البنك  وتعليمات  للبنك  االئتمانية  بالسياسة  االلتزام  من  والتأكد  كافة،  للعمالء  وجدت  إن  الضمانات  وتوثيق  االئتمان 
التبليغ للتنفيذ، وممارسة دور رقابي على االئتمان - شركة كابيتال لالستثمارات والعمليات اليومية لضمان سالمة احملفظة االئتمانية 
والتبليغ الفوري �ية جتاوزات قد تظهر التخاذ ا9جراءات املناسبة حلفظ حقوق البنك. كما وتقوم الدائرة بإعداد تقارير احلسابات الواجب 
تصنيفها كديون غ+ عاملة أو ديون حتت املراقبة، واحتساب اخملصصات الالزمة لها واحتساب احتياطي اخملاطر املصرفية العامة، 
ووفقا لتعليمات البنك املركزي، با9ضافة إL إعداد التقارير الرقابية ا�خرى الداخلية للبنك والبنك املركزي ا�ردh وأية جهات أخرى وحسب 

حاجة العمل.

إدارة االمتثال:
وا�نظمة  الداخلية  بالسياسية  له  التابعة  والشركات  البنك  امتثال  بالتأكد من  أداء مهامها  ٢٠١٥ على  العام  االمتثال -  إدارة  حافظت 
والقوانني والتعليمات واملمارسات املصرفية السليمة الصادرة عن اجلهات الرقابية احمللية والدولية، والتي تستند إL أعلى املعاي+ 
 - واملهمة  ا�ساسية  املعاي+  أعلى  بتطبيق  االمتثال  عدم  sاطر  من  البنك  حماية  يحقق  ومبا  املصرفية،  الصناعات   - املهنية 
ا�موال  غسل  عمليات  ومكافحة  عميلك“  "اعرف  مبدأ  وحتقيق  الرقابية  للمتطلبات  االمتثال  مراقبة  على  ا9دارة  تشرف  حيث  أعماله، 

ومتويل ا9رهاب ومعاجلة شكاوي العمالء. 

وانطالقًا من حرص البنك والشركات التابعة له على االلتزام بتعليمات اجلهات الرقابية وبتطبيق أفضل املمارسات واملعاي+ العاملية، 
 Lإ با9ضافة  الدورية  واالختبارات  الفحوصات  وإجراء  التعليمات  تطبيق  خالل  من  إليها،  املوكلة  املهام  عام ٢٠١٥   - ا9دارة  نفذت  فقد 

الزيارات امليدانية للتأكد من مدى االلتزام بتعليمات االمتثال الدولية، ومنها: 

الواجبة  العناية  لبذل  عالية  وكفاءة  دقة  ذات  تقارير  على  للحصول  ا9رهاب  ومتويل  ا�موال  غسل  ملكافحة  ا±�  النظام  حتديث 
واخلاصة على حسابات العمالء مبا يتناسب مع تعليمات اجلهات الرقابية وأفضل املمارسات واملعاي+ العاملية.
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وا9جراءات والهياكل التنظيمية وا9دارية للبنك مبا يتناسب مع تعليمات احلاكمية املؤسسية  السياسات  حتديث   - املساهمة 
للبنوك. 

االئتمانية، حيث يتيح هذا القانون للبنك فرصة التأكد من مالءة العميل املالية وقدرته  ا�وL من قانون املعلومات  تطبيق املرحلة 
على السداد - املواعيد احملددة عند التقدم بطلب قروض أو تسهيالت ائتمانية. 

مراجعة التقارير الصادرة عن املدقق اخلارجي لفحص بيئة مكافحة غسل ا�موال ومتويل ا9رهاب، حيث كانت نتيجة الفحص إيجابية 
ومبا يتناسب مع أفضل املمارسات واملعاي+ العاملية.

مصلحة   Lإ ا�مريكيني  العمالء عن  با9بالغ  واملتعلق  بنجاح   ،(FATCA) ا�م+كي  الضريبي  االلتزام  قانون  من  الثالثة  املرحلة  تطبيق  مت 
 ،(IDES (International Data Exchange Service)) النصف ا�ول من عام ٢٠١٥، من خالل نظام عاملي يسمى - الضريبة ا�مريكية
الفحوصات الالزمة للشركات املالية  ومت إجراء بذل العناية اخلاصة حلسابات جميع العمالء حيث متكن كابيتال بنك من إمتام مرحلة
استالم النماذج اخلاصة مبصلحة الضرائب  مت حيث (البنوك، شركات الوساطة وشركات التأمني) التي لديها حسابات مع كابيتال بنك،
مراحل  وتطبيق  االعتبارية،  الشخصيات  لفحص  الضريبي  بالقانون  استشارات  لتقدمي  عاملية  شركة مع  التعاقد  مت  كما  ا�مريكية. 

القانون. 

استقبال شكاوي العمالء من خالل الهاتف اجملاh اخملصص لهذه الغاية، والذي مت تعميمه على العمالء من خالل رسائل نصية، 
وا9عالن عنه - فروع البنك كافة، ليتمكن العميل من التواصل مع الدائرة بكل سهولة ويسر. هذا با9ضافة إL إدراجه على املوقع 
الكث+  مراجعة   - الشكاوي  هذه  ساهمت  حيث  البنك،  فروع  كافة   - واملوزعة  االق7احات  صناديق  على  عالوة  للبنك،   hا9لك7و
ا9يجابي لالرتقاء باخلدمة املقدمة للعمالء  ا�ثر  البعض ا±خر، والتي كان لها  البعض منها وتعديل  العمل واستحداث  من إجراءات 
من خالل ال7كيز على متطلبات العمالء والتحسني املستمر والذي انعكس على اخلدمة بشكل ملحوظ. هذا وتقوم الدائرة بتطبيق 
املعاي+ الدولية ملعاجلة شكاوي العمالء من حيث تصنيفها حسب درجة اخملاطر وسرعة االستجابة لها، وذلك حرصًا من البنك 

على االرتقاء باخلدمة وتقدمي ما هو أفضل لعمالئنا. 

املشاركة مبؤمتر عاملي - fال االمتثال ومكافحة غسل ا�موال ومكافحة الفساد والرشوة، نظمه Dow Jones - الواليات 
املتحدة ا�مريكية.

شركة عاملية بخ�ات متخصصة - fال مكافحة غسل ا�موال ومتويل ا9رهاب من وزارة اخلزانة ا�مريكية لتقييم  مع  التعاقد 
ا9جراءات اخلاصة - fال االمتثال ومكافحة غسل ا�موال ومتويل ا9رهاب، وقد أظهرت نتائج التقرير املقدم من قبلهم جودة 

وارتفاع مستوى ا9جراءات املطبقة من قبل البنك. 

تواجدها - العراق، حيث مت توقيع اتفاقيات مع بنوك عاملية بخصوص عمليات  لتعزيز  أجنبية عاملية  بنوك  بنك من  كابيتال  اعتماد 
الدفع داخل العراق بحيث تكون من خالل املصرف ا�هلي العراقي والذي ميتلك كابيتال بنك فيه ما نسبته ٦٣٪ من رأس ماله. 

احلصول على رخصة ممارسة مهام احلفظ ا�مني من هيئة ا�وراق املالية لالرتقاء باخلدمة املقدمة للعمالء.

الضريبي  االلتزام  وقانون  ا9رهاب  ومتويل  ا�موال  غسل  مكافحة  fال   - اجملموعة  ملوظفي  تدريبية  دورات  بعقد  االستمرار 
(FATCA) وذلك ملواكبة كافة املستجدات على املستوى احمللي والدو�. 

إدارة املوارد البشرية:
حترص إدارة املوارد البشرية على حتقيق أهداف كابيتال بنك من خالل خلق بيئة استقطاب للكفاءات البشرية وتطوير قدراتهم املهنية 
االنتاجية، فأهميتها تكمن -  البنك ولزيادة  البشري هو ا�كµ أهمية لتحقيق أهداف  العنصر  البنك. حيث أن  - sتلف fاالت عمل 
دورها املؤثر - رفع كفاءة إدارات البنك وفعاليتها - أداء مهامها، ا�مر الذي ينتج عنه، كمحصلة نهائية، رفع كفاءة وفعالية البنك 

وإقليميًا. ذاته ومدى قدرته على التميز واملنافسة �ليًا

إدارة  حرصت  اس7اتيجياته،  لتحقيق  ا�ساسية  والركيزة  البنك  نواة  باعتبارها  البشرية  كوادره  بأهمية  بنك  كابيتال  إميان  من  وانطالقا 
املوارد البشرية على إجناز fموعة من املشاريع الريادية، والتي من شأنها املساهمة الفاعلة - تطبيق االس7اتيجية التي ينتهجها 
إدارة  والتميز، وقد نهجت  التقدم  لتلبية تطلعاته املستقبلية - احلفاظ على  البنية املساندة واملتينة  ا�عمال وتعزيز  بتطوير  البنك 

املوارد البشرية أسلوب املشاركة بالرأي مع باقي الدوائر لتوحيد اجلهود املبذولة ومبا ينسجم مع احتياجات البنك، وتشمل: 

تطوير وحتديث السياسات وا9جراءات اخلاصة بإدارة املوارد البشرية لتلبية أهداف البنك.

إدارة املوظفني والعاملني - البنك وتنفيذ ا9جراءات املتعلقة بعالقات املوظفني.

التدريبية لكافة املوظفني  التعرف على االحتياجات  البنك، وذلك بعد  التدريب والتطوير، إعداد خطة تدريبية شاملة لكافة موظفي 
- sتلف ا9دارات والدوائر وذلك استنادًا إL متطلبات العمل والنتائج وتقييم ا�داء الفردي ومبا يتناسب مع خطط البنك االس7اتيجية 

وأهدافه.

تطبيق نظام تقييم أداء املوظفني ا9دارة با�هداف ملوظفي البنك كافة بهدف تعزيز قيم بيئة العمل التنافسية بني املوظفني.
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دائرة االتصال املؤسسي واملسؤولية االجتماعية:

مساهمة البنك O خدمة اجملتمع احمللي: 
واملعنوي  املادي  الدعم  تقدمي   - املساهمة  خالل  من  تنميته،   - واملشاركة  احمللي  اجملتمع  خدمة   - دوره  بنك  كابيتال  عزز 
للمبادرات اجملتمعية - اجملاالت التعليمية، ا9نسانية واالجتماعية وغ+ها، وذلك - إطار تفاعله واهتمامه بدعم التوجهات العامة 
الرامية لتحقيق التنمية املستدامة على الصعيد ا9نساh واالجتماعي، فقد قام كابيتال بنك خالل ٢٠١٥ بدعم العديد املبادرات واملشاريع 

وال�امج اجملتمعية التي استهدفت sتلف القطاعات منها: 

أ. حماية البيئة: 
وزراعتها  السلط)   / (ع+ا  منطقة   - املشجرة  غ+  ا�راضي  استصالح  خالل  من  وذلك  الوطني  التشج+  مببادرة  املساهمة 

با�شجار املناسبة وذلك ضمن برنامج ا9صالح الزراعي الذي ترعاه وزارة الزراعة. 

دعم اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة.

ب. املبادرات التعليمة:
تبني التكاليف الدراسية لطالب من ذوي االحتياجات اخلاصة من خالل مركز جمعية الشابات املسلمات لل7بية اخلاصة.

تبني الرسوم الدراسية لطالب جامعيني بالتعاون مع صندوق ا�مان ملستقبل ا�يتام.

دعم مبادرة التعليم ا�ردنية ”فرصتي للتميز“. 

دعم طلبة 9كمال دراستهم اجلامعية. 

تركيب مظالت من الكرميد ملدرسة ابن العميد الثانوية للبنني. 

تبني طالب من طلبة ا�كادميية امللكية. 

دعم التكاليف الدراسية لطالب تدريب مهني بالتعاون مع مؤسسة إيليا نقل. 

دعم املنتدى االقتصادي الشبابي ملدرسة اليوبيل. 

ج. املبادرات ا1نسانية:
دعم حملة ال� وا9حسان والتي انطلقت - أول أيام شهر رمضان املبارك.

دعم احلفل اخل+ي السنوي ملؤسسة احلسني للسرطان. 

االهتمام باملؤسسات غ+ الربحية واجلمعيات اخل+ية، وتقدمي الدعم للجهات اخملتصة مبساعدة ا�يتام والفقراء، حيث يرعى البنك 
.SOS بيتني من بيوت قرى ا�طفال

دعم اجلمعية العلمية امللكية للرعاية الصحية والتي تعمل على زيادة الوعي الصحي ومتكني اجملتمع احمللي من اتباع سلوكيات 
صحية صحيحة. 

احلسني  ملركز  البنك  يقدمه  الذي  الدعم  ذلك  على  ومثال  ومعنويًا،  ماديًا  اخلاصة  االحتياجات  ذوي  من  وجمعيات  مؤسسات  دعم 
للسرطان واجلمعيات التي تعني بذوي االحتياجات اخلاصة.

كفالة ٢٥ يتيم من أيتام جمعية رعاية وكافل اليتيم اخل+ية - مدينة املفرق.

توزيع طرود اخل+ ووجبات خالل شهر رمضان املبارك على ا�يتام - �افظة املفرق وذلك مبشاركة موظفي البنك. 

تقدمي هدايا العيد ووجبات طعام لقرى ا�طفال SOS خالل شهر رمضان املبارك ومبشاركة ومساهمة موظفي البنك.

توزيع طرود اخل+ - عمان بالتعاون مع تكية أم علي، با9ضافة إL مساهمة موظفي البنك - توزيعها.

املساهمة - إفطار ١٥٠٠ �تاج خالل شهر رمضان املبارك ومبشاركة موظفي البنك - مقر التكية. 

املساهمة - حتمل النفقات املالية الستئجار آليات خالل العاصفة الثلجية لفتح الطرق داخل حرم اجلامعة ا�ردنية.

تقدمي الدعم املادي �نشطة اجلمعية امللكية للفنون اجلميلة. 

تقدمي الدعم املادي جلمعية عملية االبتسامة بإجراء عمليات جراحة الطفال يعانون من مشاكل - الشفة. 

تقدمي دعم مادي للقيادة العامة للقوات املسلحة. 

تقدمي الدعم املادي ملؤسسة تنمية أموال ا�يتام من خالل حتمل رسوم تسجيل قطعة أرض مت بيعها للمؤسسة. 

دعم مبادرة ”أطباء أردنيون لدعم الطب - فلسطني“

دعم االحتاد ا�ردh لل�يدج. 
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كابيتال لالستثمارات
حافظت كابيتال لالستثمارات على موقعها الريادي بني الشركات االستثمارية، احمللية وا9قليمية، وذلك من خالل تقدمي أفضل اخلدمات 
- fاالت الص+فة االستثمارية كافة. وبالرغم من الظروف الصعبة التي شهدتها املنطقة - العام ٢٠١٥ والتي أثرت وبكل تأكيد على 
أداء الشركات االستثمارية، متكنت كابيتال لالستثمارات من حتقيق نتائج إيجابية على sتلف ا�صعدة حيث رفعت حصتها السوقية - 

كل fاالت عملها: الوساطة املالية ومتويل الشركات وإدارة املوجودات.

أوًال: الوساطة املالية O ا*سواق احمللية وا1قليمية والدولية:
املالية  للوساطة  شركات  ثالث  أك�  من  كواحدة  مكانتها  على  باحملافظة  تقدمها،  للشركة  التابعة  احمللية  الوساطة  دائرة  واصلت 
العاملة - بورصة عمان؛ حيث متكنت الشركة ومن خالل هذه الدائرة، من احلفاظ على حصتها السوقية وذلك بالرغم من تراجع حجم 
التداول ا9جما� - السوق احمللية بنسبة ٢٦٪ - عام ٢٠١٥ باملقارنة مع العام الذي سبقه. وحرصًا من الشركة على تقدمي أفضل 
وأحدث اخلدمات لعمالئها، فقد مت تقدمي خدمة التداول ع� ا9ن7نت - عام ٢٠١٥، والتي من شأنها تعزيز القدرة التنافسية للشركة - 

السوق احمللية.

خالل  من  ا9قليمية،  ا�سواق   - الناشطة  الوساطة  شركات  بني  التداول  أحجام   - متقدمًا  موقعًا  ا9قليمية  الوساطة  دائرة  حتتل 
املالية  والتحاليل  الشركات  �خبار  احلثيثة  املتابعة  على  دائمًا  حترص  حيث  ا�سواق،  تلك   - بالتعامل  متخصصة  فرق  على  اعتمادها 

والفنية حلركة ا�سواق بشكل عام، وأوضاع الشركات املدرجة فيها بشكل خاص. 

ومتيزت دائرة الوساطة ا9قليمية - عام ٢٠١٥ بتوف+ خدمة التمويل على الهامش - ا�سواق ا9قليمية وفتح باب التداول - السوق 
العراقية.

كما تعد خدمة الوساطة الدولية واحدة من اخلدمات الرائدة املقدمة من خالل كابيتال لالستثمارات واملوجهة للشركات واملستثمرين 
خدمات  من  كب+ة  fموعة  الدائرة  تقدم  حيث  العاملية،  املالية  ا�سواق   - املباشر  التوظيف  ع�  استثماراتهم  تنويع   - الراغبني 
االستثمار احلديثة، منها خدمة بيع وشراء ا�سهم العاملية ومشتقاتها كحقوق اخليارات ل�سهم (Options) والصناديق االستثمارية 
املتداولة(ETF)، واستمرت دائرة الوساطة الدولية - توسيع أنشطتها لتمكني عمالء الشركة من التنوع - استثماراتهم والدخول 

بأوروبا. املباشر - أكµ من ١٩ سوق ما� حول العا¯ من أمريكا الشمالية ومرورًا

وتهدف الدائرة خالل عام ٢٠١٦ إL توسيع أنشطتها حيث ستقوم بطرح خدمة تداول ا�سهم إلك7ونيًا ع� ا9ن7نت للعمالء، والتي تعد 
الوحيدة - ا�ردن، وذلك لتوف+ أفضل اخلدمات لعمالء الشركة.

ثانيًا: إدارة املوجودات
يتطلع فريق دائرة إدارة املوجودات إL تأسيس شراكة طويلة ا�مد مع كل من املستثمرين ا�فراد واملؤسسات، من خالل إنشاء وإدارة 
يتم رسم سياسة  لتتالءم مع أهدافهم و�ددات االستثمار لديهم، بحيث  احملافظ والصناديق االستثمارية املصممة خصيصًا لهم 

استثمارية تهدف إL التوزيع ا�مثل للموجودات من خالل منهجية علمية تشمل املزج ما بني أسلوبي التحليل ا�ساسي والفني.

وتنقسم أنشطة دائرة إدارة املوجودات إL أربعة أقسام رئيسية، هي:

إدارة احملافظ: حيث يتم ا�خذ بعني االعتبار أهداف و�ددات االستثمار للعمالء من ا�فراد واملؤسسات، والتوزيع ا�مثل حملافظهم 
مبا يتالءم مع العائد املتوقع ومستوى اخملاطرة املقبول.

إدارة  جانب   Lإ أفريقيا،  وشمال  ا�وسط  الشرق  أسواق  sتلف   - �ددة  اس7اتيجيات  ذات  صناديق  إدارة  االستثمار:  صناديق 
صندوق ا�فق القائم حاليًا.

مثل  االستثمارية  املنتجات  هذه  من  sتلفة  أنواع  وإدارة  تصميم   :(Structured Products) املهيكلة  االستثمارية  املنتجات 
احملافظ مضمونة رأس املال.

تلبية  بكيفية  وتعريفهم  أهدافهم  حتديد   - ومساعدتهم  للعمالء  االستشارية  املالية  اخلدمات  تقدمي  االستشارية:  اخلدمات 
احتياجاتهم، إL جانب إعادة هيكلة �افظهم االستثمارية احلالية.

أسواق  من كل - أموالها توظف جديدة استثمارية صناديق إطالق  ٢٠١٦ عام  - حتقيقها Lإ الدائرة تتطلع التي ا�هداف وتتضمن
أفريقيا،  وشمال ا�وسط الشرق أسواق - املصدرة ا9سالمية الشريعة أحكام مع املتوافقة وا�دوات الثابت الدخل وأدوات ا�سهم

منتجاتها. قاعدة لتوسيع جديدة مهيكلة استثمارية أدوات إطالق Lإ السعي إL جانب

ثالثًا: متويل الشركات:
الفنية  واخل�ة الواسعة املعرفة على باالعتماد واالستثمارية، االستشارية اخلدمات من واسعة fموعة الشركات متويل دائرة تقدم
التعامل  جانب Lإ الناجحة، العمليات من متميز أداء سجل بناء من الدائرة هذه متكنت حيث فيها، العامل الفريق أعضاء بها التي يتمتع

وحكومية. مالية ومؤسسات وخاصة عامة مؤسسات على تشتمل متنوعة عمالء قاعدة مع

بهدف  عميل، لكل االس7اتيجية وا�هداف املالية املتطلبات بتحقيق وااللتزام عمالئها مع ا�مد طويلة عالقات بناء Lإ الدائرة تسعى
الدائرة، وتشمل  تقدمه ما كل - اخلدمة من متميز مستوى على احلفاظ مع املستدام النمو تضمن التي النتائج أفضل على احلصول

يلي: ما الدائرة أنشطة
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أدوات امللكية O سوق رأس املال: ويشمل ذلك االكتتابات العامة واخلاصة والطرح العام ا�و�.

أدوات الدين O سوق رأس املال: ويشمل ذلك إصدار أسناد القرض وبرامج ا�وراق التجارية والصكوك ا9سالمية وإدارة قروض 
التجمعات البنكية.

االستشارات املالية: وتشتمل على العمليات املتصلة باالندماج والتملك وعمليات هيكلة وتقييم الشركات وعمليات اخلصخصة، 
با9ضافة إL االستشارات املتعلقة بهيكل رأس املال وتوزيعه بني الدين وحقوق امللكية.

املصرف ا*هلي العراقي:
شبكة  على  باالعتماد  وذلك  والعاملّية،  ا9قليمّية  العراقّية  التجارية  والشركات  ل�فراد  مميزة  خدمات  الِعراِقي  ا�هلي  اَملصِرف  م  يقدِّ
ُمراسلي كابيتال بنك، حيث يعد كابيتال بنك بوابة للمصرف ا�هلي العراقي لالنفتاح على اقتصاديات العا¯ من خالل تسهيل احلواالت 

الداخلّية واخلارجّية، وتوف+ سقوف لالعتمادات، ودعم خدمات التمويل التجاري. 

وعالوًة على ذلك، ميكن للمصرف ا�هلي الِعراِقي ومن خالل شركة كابيتال لالستثمارات، الذراع االستثماري لكابيتال بنك، من التداول 
لصالح ُعمالئه - ا�سواق ا�ردنّية والعاملّية، با9ضافة إL تقدميه خدمة التداول لصالح عمالئه - السوق العراقّية ل�وراق املالّية، 

وذلك من خالل شركته التابعة واململوكة له بالكامل، شركة واحة النَّخيل للوساطة ببيع وشراء ا�وراق املالية.

وُيمارس املصرف أعَماله من خالل نظاٍم َمصر-ٍّ أساسي متطور لدعم منوه وخدمة عمالئه، با9ضافة إL أن املصرف يقوم بإعداد 
التقارير املالية اخلاصة به وفق أعلى معاي+ احملاسبة الدولية ويتم تدقيق أعماله من قبل مدققني دوليني.

هذا ويوفر املصرف ا�هلي العراقي حزمة متكاملة من اخلدمات املصرفية لكل من قطاع ا�فراد والشركات على حد سواء، تشمل:

حسابات العمالء بأنواعها كافة من جاري وتوف+ وودائع ثابتة بكل من الدينار العراقي والدوالر ا�م+كي أو بأية عمالت رئيسية أخرى.

التي متكن العمالء من ادخار أموالهم بكل سهولة وسرعة با9ضافة إL إمكانية الربح بإحدى اجلوائز لهذه  حسابات جواهر ا�هلي 
احلسابات القيمة.

خدمة حتويل الرواتب لكل من شركات القطاع اخلاص والدوائر والوزارات احلكومية.

التسهيالت االئتمانية لقطاع ا�فراد بأنواعها (القروض الشخصية، القروض الشخصية مقابل تأمينات نقدية، البطاقات االئتمانية)

اخلدمات املتخصصة واملقدمة للشركات الك�ى كاخلدمات التجارية من حيث االعتمادات املستندية الصادرة والواردة وخطابات 
مزاد  بنافذة  واملشاركة  ا�جنبية  بالعمالت  والتعامل  بأنواعها،  املصرفية  والتسهيالت  املصرفية،  احلواالت   Lإ با9ضافة  الضمان 

العملة ا�جنبية، هذا با9ضافة إL اخلدمات املقدمة للشركات الصغ+ة واملتوسطة. 

خدمات الوساطة املالية من خالل شركة واحة النَّخيل للوساطة ببيع وشراء ا�وراق املالية.

ا9ن7نت  ع�  املصرفية  واخلدمات  ا±لية  والصرفات  العاملية  إلك7ون  فيزا  بطاقات  خدمات  من  متطورة  إلك7ونية  قنوات  توف+ 
با9ضافة إL توف+ مركز اخلدمة الهاتفي املتخصص با9جابة عن استفسارات عمالء املصرف وتقدمي احللول الفورية لهم.

البنك املركزي العراقي، يسعى املصرف ا�هلي العراقي  وانطالقًا من الرؤى االس7اتيجية جملموعة كابيتال بنك وتزامنًا مع توجيهات 
وتطوير  العاملية  املصرفية  اخلدمات  أفضل  تطبيق  خالل  من  العراقي  املصر-  القطاع  تطوير   - الفعالة  املساهمة  على  للعمل 
املنتجات واخلدمات التي تخدم شرائح اجملتمع اخملتلفة وتقدم لهم احللول املالية الشاملة التي متكنهم من تطوير أعمالهم وتوف+ 

احتياجاتهم بكل سهولة وسرعة.

التنافسية ملنتجات وخدمات املصرف، وذلك من خالل تطوير  وتتمحور طموحات وأهداف املصرف ا�هلي العراقي حول تعزيز املزايا 
البنية التحتية للخدمات املصرفية ا9لك7ونية، وتطوير خدمات دفع الرواتب واملستحقات ملا لها من أهمية كب+ة - خدمة شريحة 
االئتمانية والبطاقات املدفوعة  البطاقات  ا9لك7وh سواء عن طريق  إL تعزيز خدمات السداد  با9ضافة  العراقي  واسعة من اجملتمع 
مسبقًا أم من خالل اخلدمات ا9لك7ونية ع� ا9ن7نت، حيث يسعى املصرف إL زيادة قاعدة عمالئه من خالل هذا التطوير املستهدف 

با9ضافة إL توسيع االنتشار اجلغرا- لفروع املصرف لتغطية �افظات العراق كافة.

هذا ويحرص املصرف ا�هلي العراقي على االستمرار بتطوير كوادره البشرية من خالل عقد الدورات التدريبية املتخصصة بهدف تعزيز 
إL تعليمات وتوجيهات اجلهات  الرقابية واالمتثال  البيئة  العملية وا9شراقية، إضافة إL حرص املصرف املستمر على تعزيز  خ�اتهم 

الرقابية ملا تشكله هذه املواضيع من أهمية بتعزيز ثقة العمالء باملصرف.





كما وعدناكم، فقد باتت "النظرة التحليلية حول ا�داء االقتصادي احمللي وا9قليمي 
والعاملي“ جزء¼ أصيًال من التقرير السنوي لكابيتال بنك، نتناول فيه أبرز التطورات 
حتليلية  قراءة  خالله  من  لنقدم  والعاملية،  وا9قليمية  احمللية  االقتصادية 
تنبئ  ومبا  املاضي،  العام   - حتقق ما   Lإ استناد¼  االقتصادية املؤشرات  �برز
التحليالت �داء االسواق  عدد من عنه البيانات واملؤشرات. حيث سيتم استعراض
ومؤشراتها وتوقعاتها للعام احلا�، وأثرها االقتصادي، با9ضافة إL التطورات التي 
شهدها اجلهاز املصر- احمللي، واجتاهات أسواق ا�سهم والسندات وأثرها 

على النمو االقتصادي.

مؤشرات أسعار النفط العاملية وتوقعاتها - العام  يسلط هذا اجلزء الضوء على
احلا� ٢٠١٦ وأثرها االقتصادي على الدول املنتجة واملستوردة، ومعدالت البطالة 
 Lعلى املستوى احمللي، با9ضافة إ وتطورات الدين العام وأوضاع املالية العامة
ا�ردh، وأداء واجتاهات أسواق ا�سهم  التطورات التي يشهدها اجلهاز املصر-

والسندات وأثر ذلك على النمو االقتصادي.

العراقي  السوق   - االقتصادية  ا�وضاع   Lإ التقرير  هذا   - التطرق  سيتم  كما
له،  رئيسي جتاري وكشريك  الوطني  باالقتصاد  مرتبط  كعمق  �هميته  وذلك 
با9ضافة إL الدور الذي يضطلع به كابيتال بنك كبوابة مثلى ل�عمال - املنطقة 
املنطقة، آملني أن  - و- السوق العراقية حتديدا، من خالل الشركات التابعة له

يكون فيما سنعرضه فائدة لكم وإضافة ذات قيمة عالية.

رئيس fلس ا9دارة
باســم خليل الســا¯

نظرة حتليلية حول ا*داء االقتصادي احمللي وا1قليمي والعاملي
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أبرز التطورات O عام ٢٠١٥

واجه االقتصاد العاملي - عام ٢٠١٥ وبداية ٢٠١٦ صعوبات عديدة أبرزها التذبذب احلاد - أسعار النفط واتخاذها مسار ال7اجع، وعدم 
وجود سياسات واضحة من قبل الدول املنتجة حيال خفض ا9نتاج، خصوصًا - ظل رغبة بعض الدول تعويض انخفاض ا�سعار بزيادة 
إنتاجها أو احملافظة عليها، هذا با9ضافة إL تراجع توقعات النمو - االقتصاد العاملي خصوصًا - الصني، وما تبعها من تخوفات من 

تراجع الطلب اخلارجي وتأث+ات ذلك على اقتصادات الدول املنتجة واملصدرة واملستوردة على السواء.

تأث+ انخفاض أسعار النفط أثر كث+ًا على ميزانيات الدول املنتجة - منطقة اخلليج العربي، فزاد العجز وجلأت بعض الدول إL احتياطاتها 
من العمالت وإL االستدانة أحيانا وهو ما أثر ويتوقع أن يستمر تأث+ه على مستوى الطلب - هذه الدول ومستوى ا9نفاق على املشاريع 

الرأسمالية والتنموية وبالتا� تأثر النمو فيها.

وما يهمنا - اململكة هو انعكاس هذه التطورات على دول اخلليج العربي كون أنها البوابة الطبيعية والرئيسية بالنسبة ل�ردن؛ فاجلزء 
ا�ك� من الصادرات ا�ردنية تتجه لهذه ا�سواق، وهي معرضة لل7اجع، با9ضافة إL أنها تضم حوا� ٦٠٠ ألف أردh مغ7ب، مما سينعكس 
سلبًا على حتويالت العاملني فيها، وتوقع تراجع السياحة الوافدة من هذه الدول التي لطاملا شكل ا�ردن مقصدهم ا�ول خصوصًا - 

fال السياحة العائلية.

ُأسدل الستار على االرتفاعات غ+ املسبوقة �سعار النفط، معلنًا بذلك انتهاء ٥ سنوات عانى خاللها االقتصاد من أزمة  خالل عام ٢٠١٥
طاقة خانقة القت بظالل ثقيل على كافة مفاصل االقتصاد، ابتداء من االحتياطي ا�جنبي وامليزان التجاري مرورًا مبالية الدولة وانتهاء 
الذي انتهت معه مشكلة ارتفاع أسعار النفط اخلام، وقللت االحتقان - ملف الطاقة الذي واجه الصناعني ومقدمي  بالنمو االقتصادي
الثاh ٢٠١٦، وهذا ا�مر من  الثاh ٢٠١٥ وكانون  اخلدمة واملواطنني على السواء، فقد انخفض سعر برميل نفط برنت ١ر٥٥ ٪ بني كانون 

التطورات ا9يجابية التي أسهمت - حتسني امليزان التجاري لصالح اململكة بسبب تراجع قيمة املستوردات.

السوق  من  الطبيعي  الغاز  واست+اد  الطبيعي  الغاز  ميناء  تشغيل  بدء   ٢٠١٥ عام   - الطاقة  fال   - أيضًا  ا9يجابية  التطورات  ومن 
العاملية، وإعادة توليد اجلزء ا�ك� من الطاقة الكهربائية بواسطة الغاز، مما أدى إL أن تصل شركة توليد الكهرباء الوطنية إL نقطة 
التعادل بني ا9يرادات والنفقات، ووقف احلكومة للرفع امل�مج لتعرفة الكهرباء نتيجة لذلك، والبدء - التفك+ بخطة لسداد ديون شركة 
الرياح - منطقة غرندل  الكهرباء املكفولة من قبل احلكومة. كما شهد العام ٢٠١٥ تشغيل أول مشروع لتوليد الكهرباء من طاقة 

وهي مقدمة ملشروعات مقبلة من الطاقة الشمسية ومن الصخر الزيتي.

أما من حيث التوقعات �سعار النفط - السوق العاملية؛ فرغم أن أسعار خام برنت وصلت يوم ٢٠ كانون الثاh إL (١ر٢٧ دوالر) وهو أدنى 
توقعاته ملعدل سعر  الذي عدل  الدو�  البنك  توقعات  أن جاءت   Lإ انفاسها،  التقطت  انها  إال  ا�ول ٢٠٠٣،  مستوى وصلته منذ تشرين 
برميل برنت إL ٤١ دوالر - ٢٠١٦ مقابل ٣٧ دوالر لل�ميل حسب توقعات يناير املاضي ٢٠١٦، مدفوعًا بذلك بإزالة العقوبات عن إيران وتراجع 

توقعات منو االقتصاد العاملي وزيادة ا9نتاج وبدء تصدير الواليات املتحدة للنفط اخلام.
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: النمو االقتصادي دون التوقعات

جاء منو الناجت احمللي ا9جما� - اململكة - ٢٠١٥ أقل من مستوى التوقعات؛ وذلك بسبب استمرار تأث+ الصدمات اخلارجية املرتبطة 
با9ضافة إL تراجع االستثمار ا�جنبي املباشر والسياحة جراء  بتداعيات ا�زمة السورية وتوقف الصادرات املباشرة إL السوق العراقية؛

االضطرابات السياسية والنقدية وا�منية - املنطقة.

حيث توقع تقرير املرصد االقتصادي للشرق ا�وسط وشمال أفريقيا، الذي أصدره البنك الدو� - شهر أذار (مارس) ٢٠١٦، أن يتحسن 
النمو االقتصادي - ا�ردن ليصل إL ٣ ٪ - العام احلا�، بفرض عدم تدهور الوضع ا�مني - املنطقة وما يلحق به من تبعات. كما 
أن معدل منو إجما� الناجت احمللي - ا�ردن تراجع - ٢٠١٥ إL ٤ر٢ ٪، - أبطأ وت+ة له - أربع سنوات، ما أدى إL ارتفاع شديد - 
معدل البطالة والتي بلغت ١٣ ٪ - ٢٠١٥، مسجًال زيادة قدرها ١ر١ نقطة مئوية عن مستواه - ٢٠١٤، وحدوث انكماش طفيف - عام 
٢٠١٥ بسبب استمرار تراجع أسعار النفط العاملية، وضعف اليورو، وفجوة ا9نتاج السلبية، وانحسار ضغوط جانب العرض التي ظهرت 

- السنوات السابقة. 

- املقابل، توقعت وزارة املالية - خطاب املوازنة العامة لسنة ٢٠١٦ أن ينمو الناجت احمللي ا9جما� با�سعار الثابتة بنسبة ٧ر٣ ٪ 
و٢٠١٧ و٢٠١٨. كما يتوقع أن ينمو الناجت احمللي ا9جما� ا9سمي بحوا� ٧ ٪ لكل من االعوام ٢٠١٦ و٥ر٤ ٪ لكل من عامي ٢٠١٧ للعام ٢٠١٦

و٢٠١٨.

وكانت أبرز القطاعات التي أسهمت - هذا النمو املالية والتأمني، والنقل واالتصاالت، واخلدمات احلكومية، واملياه والكهرباء، فيما كان 
قطاع ا9نشاءات أك� القطاعات التي تراجعت - الف7ة ذاتها.

٢٠١٥ O نتائج إيجابية لنشاط الشركات

رغم كل الظروف التي مير بها االقتصاد الوطني، إال أن الشركات املساهمة العامة واملدرجة - بورصة عمان حققت نتائج إيجابية 
وبدأت مؤشراتها تظهر للسنة املالية بأكملها، أما بالنسبة للبنوك، فقد جاءت نتائجها املالية أقل من املستوى املتوقع لها نتيجة 

تداعيات ا�زمات التي تعيشها دول املنطقة وتأث+ها على اململكة واقتصادها الذي تلقى الكث+ من الصدمات اخلارجية.

عدداٌ مؤثٌر من البنوك تراجعت أرباحها وبعضها حقق نتائج دون املستوى املأمول لدى مقارنتها مبوجودات البنوك التي تق7ب من ٤٧
مليار دينار متثل نحو ضعفي الناجت احمللي ا9جما� املتوقع لعام ٢٠١٥.

أما إجما�  لعام ٢٠١٤  ٨٧٤ مليون دينار مقابل ٨٢٢ مليون دينار   Lللعام ٢٠١٥ لتصل إ  ٪ ٦ بنسبة  الضريبة البنوك قبل  أرباح  حيث منت
املوجودات - البنوك العاملة - اململكة ارتفعت بنسبة أعلى من النمو - الناجت احمللي وبلغت ٥ ٪ ليصل معها إجما� املوجودات 
إL ٨ر٤٧ مليار دينار - العام ٢٠١٥. ومنت التسهيالت االئتمانية بوت+ة أعلى من منوها - السنوات املاضية، وبنسبة بلغت ١٠ ٪ - 
 h٩ر١٦ ٪ - شهر كانون الثا Lانخفضت - اململكة إ (الدوالر Lأي حتويل الودائع من العملة الوطنية إ) ٢٠١٥، كما أن معدل الدولرة

.hمنو الودائع بالدينار ا�رد Lمن العام احلا� من ٨ر٢٤ ٪، أعلى مستوى وصلت له - عام ٢٠١١ مما يؤشر بوضوح إ

من  شركة   ٢١٨ يقارب  ما   ٢٠١٥ عام   - نتائجها  عن  أفصحت  التي  الشركات  عدد  بلغ  فقد املدققة  الشركات  نتائج  مستوى  على  أما
٨٥ شركة،  الشركات اخلاسرة  ١٣٣ شركة وبلغ عدد  الرابحة منها  الشركات  ٢٣٣ شركة مدرجة - بورصة عمان وبلغ عدد  أصل 
. وبلغ صا- أرباح الشركات التي أعلنت عن نتائجها للربع الثالث من عام ٢٠١٥ ما مقداره  فيما بلغ مضاعف الربحية للسوق ١٣٫٨٤مرة

٩٣٣٫٣ مليون دينار مقارنة مع ٩٠٤ مليون دينار للربع الثالث من العام املاضي، أي بارتفاع نسبته ٣٫٢١٪.

٣ر٢١٣٦  Lإ لتصل   ٪ ٣٥ر١  بنسبة  انخفضت  فقد  عمان،  بورصة   - للتداول  املتاحة  احلرة  ل�سهم  املرجح  املؤشر  صعيد  وعلى 
العام.  بداية  ٨ر٢٢٣٦ -  النقطة  له عند  أعلى قمة  ان وصل  بعد   ،٢٠١٤ نهاية  ٥ر٢١٦٥ نقطة -  ٢٠١٥ مقارنة مع  نهاية  نقطة - 
ورافق هذا ال7اجع الطفيف ارتفاع - حجم التداول - عام ٢٠١٥ إL ٤ر٣ مليار دينار بارتفاع نسبته ٥١ ٪ مقارنة مع ٣ر٢ مليار دينار 

للعام ٢٠١٤.

٢٠١٥ O تضخم سالب

لعام  (التضخم)  املستهلك  �سعار  القياسي  الرقم  انخفض 
انخفاضه  استمرار  ومع   .٢٠١٤ عام  مع  مقارنة   ٪٠٫٩ مبعدل   ٢٠١٥
النشاط   - تراجعًا  يعني  ذلك  فإن   ،٢٠١٦ بداية   - ذاتها  وبالوت+ة 
ضريبتي  من  اخلزينة  إيرادات  تراجع  من  عنه  ينتج  وما  االقتصادي 
املبيعات والدخل وبالتا� عدم الوصول إL املستويات املستهدفة 
عن  املوازنة  عجز  ارتفاع  على  ذلك  وتأث+  احمللية  ا9يرادات   -
املستويات املستهدفة، وبالتا� استمرار وجود حاجة إL االستدانة، 
�ليًا وخارجيًا، وما يتبعها من ضغوطات على مستوى الدين العام 

وخدمته.
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 ،٪١٣٫٣ بنسبة  وا9نارة“ ”الوقود   ،٪١٤٫٢ بنسبة  ”النقل“  fموعة  االنخفاض  هذا   - ساهمت  التي  السلعية  اجملموعات  أبرز  ومن 
ارتفعت  التي  السلعية  اجملموعات  أبرز  من  كان  حني   - .٪٣٫٥ بنسبة الشخصية“  ”ا�متعة   ،٪١٫٥ بنسبة  واملرطبات“  ”املشروبات 
”الفواكه واملكسرات“ بنسبة ٤٫٨٪. ،٪٣٫٥ بنسبة ”االيجارات“ بنسبة ٤٫٩٪، ”التعليم“ بنسبة ٣٫١٪، ”التبغ والسجائر“ أسعارها fموعة

تتوقع وزارة املالية أن يبلغ معدل التضخم مقاسًا بالتغ+ النسبي - الرقم القياسي �سعار املستهلك نحو (٣٫١٪) - عام ٢٠١٦ ونحو 
و(٢٫١٪) - عام ٢٠١٨. (٢٫٤٪) - عام ٢٠١٧

٢٠١٥ O البطالة إ� ارتفاع

النشاطات  وتأثر  ناحية  من  املنطقة   - وا�منية  السياسية  االضطرابات  تعكس  التي  املؤشرات  من  اململكة   - البطالة  معدل 
٪ لعام ٢٠١٤. االقتصادية بهذه االضطرابات من ناحية أخرى؛ فقد ارتفع معدل البطالة - اململكة إL ٦ر١٣ ٪ - ٢٠١٥ مقارنة مع٣ر١٢

وبلغ معدل البطالة بني الذكور٧ر١١ ٪ بينما بلغ ٢٣ ٪ بني ا9ناث. وسجلت أعلى نسبة بطالة - الفئة العمرية من٢٠-٢٤ سنة، حيث بلغ 
املعدل ١ر٣٢ ٪، وبلغت نسبة العاملني من fموع السكان ١٥ سنة فأكµ، حوا� ٤ر٣٢ ٪ مما يعني أن ارتفاع نسبة ا9عالة - اجملتمع 
ا�ردh الزالت هي السمة الغالبة على سوق العمل. وبلغ معدل املشاركة االقتصادية اخلام (قوة العمل منسوبة إf Lموع السكان) 

.٪ نحو ٦ر٢١ ٪ ومعدل املشاركة االقتصادية املنقح (قوة العمل منسوبة إL السكان ١٥ سنة فأكµ) بلغ ٥ر٣٥

 µتباطؤ النشاط االقتصادي وتزايد الضغوط الناشئة عن اللجوء السوري. والبيئة اخلارجية باتت مهيأة أك Lويعزى ارتفاع معدل البطالة إ
لدعم ارتفاع معدل البطالة - اململكة؛ حيث أسهم تراجع أسعار النفط والغاز - عجز ما� كب+ - موازنات دول اخلليج العربي تؤثر 
على النشاطات االقتصادية والنمو هناك، وهو ما يهدد بعودة أعداد من ا�ردنيني العاملني - اخلليج العربي لينافسوا طالبي الوظائف 

- سوق العمل املتخم أصال بطالبي التوظيف.
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: مؤشرات مهمة
أن  كما  التوا�،  على  و٢٠١٨  ٢٠١٧ لعامي  و(٦٫٢٪)  بنحو(٥٫٨٪)   ٢٠١٦ لعام   (٪٥٫٠) بنسبة  الوطنية  الصادرات  تنمو  أن  املالية  وزارة  تتوقع 

تباعًا. و٢٠١٨ املستوردات السلعية منت بنسبة (٢٫٥٪) لعام ٢٠١٦ وبنسبة (٢٫٧٪) و(٣٫٥٪) لعامي ٢٠١٧

الناجت احمللي  يبلغ عجز احلساب اجلاري مليزان املدفوعات كنسبة من  وأن  (٦٠) دوالر لعام ٢٠١٦ بحدود  النفـط  برميل  وأن يكون سعر 
ا9جما� لعام ٢٠١٦ نحو (٦٫٦٪) لتنخفض هذه النسبة إL (٦٫٢٪) - عام ٢٠١٧ ثم إL (٥٫٦٪) - عام ٢٠١٨.
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أمـــــــــــــا بالنسبــة الحتياطات البنك املركـــــــزي من العمالت ا�جنبية فقد بلغت نحـــــو ١٥ مليــــــار دوالر - ٣١/ ١٢/ ٢٠١٥، وهي تكفــــي 
لتغطيـــة نحــــــــو ٨ أشهر من مستوردات اململكة من السلع واخلدمات. وعلى صعيد املالية العامة، ووفقًا �رقام إعادة التقدير، فقد 
سجلت ا9يرادات العامة - عام ٢٠١٥ انخفاضًا بنسبة ٦٫١٪عن مستواها - عام ٢٠١٤، إضافة إL انخفاض حصيلة ضريبة املبيعات على 
املشتقات النفطية جراء انخفاض أسعارها. كما سجلت النفقات العامة انخفاضًا بنسبة ١٫٤٪ عن مستواها - عام ٢٠١٤. وكمحصلة 
لذلك فقد ارتفع العجز بعد املنح - عام ٢٠١٥ مبقدار ٣٣٢ مليون دينار عن مستواه - عام ٢٠١٤ ليبلغ ٩١٥ مليون دينار أو ما نسبته 

. ٣٫٤٪ من الناجت احمللي ا9جما� مقارنة مع ٢٫٣٪ - عام ٢٠١٤

احمللي  الناجت  من  ٢ر٨٤٪  نسبته  ما  أو  دينار  مليار  ٨٤٨ر٢٢  نحو   ٢٠١٥ نهاية   - العام  الدين  صا-  بلغ  فقد  باملديونية,  يتعلق  وفيما 
ا9جما� مقابل ٨٠٫٨٪ - نهاية عام ٢٠١٤, - حني بلغ صا- الدين العام لنهاية الربع ا�ول من العام احلا� ٣ر٢٣ مليار دينار، يشكل ما 
نسبته ٦ر٨٦ ٪ من الناجت املقدر لنهاية آذار من ٢٠١٦، علمًا بأن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة املياه تبلغ نحو ٧ر٦ مليار دينار.

الضغوطات  إL ٧ر٤١ ٪ - عام ٢٠١٥ مقارنة مع ٨ر٣٤ ٪ - عام ٢٠١٤، فإن  للمستوردات  الكلية  الصادرات  ارتفاع نسبة تغطية  ومع 
ستنخفض على احتياطات البنك املركزي من العمالت ا�جنبية التي باتت تغطي حوا� ثمانية شهور ونصف من مستوردات اململكة.

هذه  تستمر  أن  ونتوقع  االقتصادي،  التحفيز  عوامل  من  كان   ٢٠١٥ العام   - الفائدة  �سعار  املركزي  البنك  تخفيض  استمرار  مع  أيضًا 
السياسة - العام احلا� رغم أن اجمللس االحتياطي الفدرا� حرك أسعار الفائدة على الدوالر ٢٥ نقطة أساس بعد توقف دام �كµ من 

سنوات. ١٠

دول  من  املباشرة  املالية  املساعدات  مستوى  ي7اجع  أن  توقعات  باحلسبان  تأخذ   ¯ فهي  التفاؤل،  من  الكث+  فيها  التوقعات  هذه 
اخلليج العربي، التي بدأت تعاh من عجوزات أرغمت بعضها على اللجوء �ول مرة لالحتياطات واالستدانة، أو أن تواصل حواالت العاملني 

ا�ردنيني هناك ال7اجع كما حدث - النصف الثاh من العام ٢٠١٥ وأول شهرين من العام احلا� ٢٠١٦.

نسبة التغ) موازنة ٢٠١٦موازنة ٢٠١٥البند (مليون دينار)

ا9يرادات الضريبية

ا9يرادات غ+ الضريبية

املساعدات اخلارجية

إجما� ا9يرادات

النفقات اجلارية

النفقات الرأسمالية

إجما� النفقات

عجز املوازنة

نسبته إL الناجت ا9جما�

عجز الوحدات احلكومية

نسبته من الناجت ا9جما�

أول املالحظات التي تسجل على موازنة ٢٠١٦ هي جتاوز احلكومة لسقف النفقات العامة، اجلارية والرأسمالية، املقررة - املوازنات 
التأش+ة املف7ضة - موازنة ٢٠١٥ ل�عوام الثالثة التي تلي، بنحو ٥٠٠ مليون دينار، وأيضًا قدرت املوازنة ارتفاع ا9يرادات بنحو نصف مليار 
دينار - العام احلا� ٢٠١٦ دون وجود ما يدعمها، خصوصًا من ناحية النمو املتوقع - الناجت احمللي ا9جما� والذي فيه الكث+ من التفاؤل 

املرتبط بتطورات إيجابية - امللفات السياسية وا�منية - املنطقة.

ا9يجابي - موازنة ٢٠١٦ حتفظها - تقديرات سعر النفط؛ حيث توقعت احلكومة ٦٠ دوالرًا معدل سعر ل�ميل النفط من خام برنت، وهي 
تقديرات متحفظة وأعلى بكث+ من السعر الذي توقعه البنك الدو� للنفط - هذا العام ومبعدل ٣٧ دوالرا لل�ميل.

الدين العام

موازنة ٢٠١٥ (مليون دينار)البند
عجز املوازنة

عجز الوحدات احلكومية

الفجوة التمويلية
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موازنات التمويل O املوازنة العامة

املبلغاملصادر
القروض اخلارجية لتمويل مشاريع رأسمالية 

قروض مؤسسات دولية لدعم املوازنة 

قروض أخرى 

القروض الداخلية 

موازنات الوحدات احلكومية

fموع الوفر قبل التمويل

القروض اخلارجية لتمويل مشاريع رأسمالية 

احتياطات

القروض الداخلية 

وتتوقع احلكومة أن يبقى حجم الدين العام حوا� ٩٠ ٪ من الناجت احمللي ا9جما� املتوقع لعام ٢٠١٦، وهي نسبة أعلى بكث+ من النسبة 
 Lاملستهدفة، وتفوق كث+ًا النسبة احملددة - قانون الدين العام وهي ٦٠ ٪، وهي النسبة املعطلة - القانون، كون تفعليها يحتاج إ

قرار من fلس الوزراء.

التجارة بني ا*ردن والعراق.. أضرار كب)ة وتوقعات متفائلة

مما ال شك فيه أن االقتصاد ا�ردh واجه خالل العام ٢٠١٥ مصاعب اقتصادية عديدة متأثرًا با�وضاع املضطربة - املنطقة، كان أبرزها 
تراجع حجم التجارة مع أك� وأهم ا�سواق االس7اتيجية وهي العراق وقد خلف ذلك تداعيات كب+ة على االقتصاد ا�ردh بدأت تتصاعد 

بشكل كب+ مع إغالق احلدود بشكل تام.

ينظر إL العالقات ا�ردنية العراقية مبنظور اس7اتيجي، وإن كانت ا�وضاع ا�منية قد أعاقت تسارع تطويرها إال أن الطموحات لتعميقها 
ال زالت قائمة، ومؤخرًا أوL ا�ردن والعراق عالقتهما وعودتها اL مسارها الصحيح اهتمامًا كب+ًا فركز البلدان على استكمال املشاريع 
االقتصادية العالقة بينهما، خصوصًا مشروع أنبوب النفط العراقي ا�ردh ”البصرة – العقبة“، فالعراق يبحث عن منفذ جديد وآمن لتصدير 
إنتاجه من النفط، - حني ينظر ا�ردن إL املشروع على أنه حل ُيسهم - تخفيف حدة أزمة الطاقة املتفاقمة لديه، إضافة إL إحياء 
مشروع ربط البلدين بالسكك احلديدية، وذلك بعد أن مت تأجيل تنفيذه عدة مرات، وهو مشروع عمالق يهدف إL توسيع قاعدة التجارة 

اخلارجية بني البلدين وفتح آفاق اقتصادية جديدة لكل منهما.

عام ٢٠١٥ كان عامًا استثنائيًا بالنظر إL تطور العالقات االقتصادية بني ا�ردن والعراق فقد تضاعفت الصادرات ا�ردنية إL العراق من ٥٣٠
مليون دوالر - عام ٢٠٠٧ إL ١٫٢٥ مليار دوالر - ٢٠١٣، وشكلت فيها املنتجات الصناعية أكµ من ٩٠٪ من صادرات ا�ردن إL العراق، والتي 

تتضمن قطع غيار السيارات واملواد الكيميائية واملعادن واملالبس، إضافة إL منتجات أخرى كاخلضار والفواكه وا�لبان واللحوم.

ومع تصاعد العنف - العراق، انخفضت التجارة بني البلدين بشكل كب+، وتراجعت التجارة �ول مرة بني البلدين مع تدهور ا�وضاع ا�منية 
وازداد الوضع سوءًا مما أدى إL إغالق جزئي للحدود قبل إغالقها كليًا فتوقفت حركة الشاحنات وتوقفت الصادرات الزراعية وتدفق السلع 
 Lالعراق بشكل كب+ جراء إغالق املنافذ ال�ية مع العراق، حيث بلغت الصادرات ا�ردنية إ Lوعلى سبيل املثال تأثرت الصادرات ا�ردنية إ
العراق خالل الشهور ا9حدى عشرة من العام ٢٠١٥ حوا� ٦٤٠,٧ مليون دينار دوالر مقارنة مع ١٠٨٤,٣ مليون دوالر خالل نفس الف7ة من 
العام ٢٠١٤، مسجلة بذلك انخفاضًا قيمته حوا� ٤١٪. مما اضطر ا�ردن إL السعي 9يجاد طرق بديلة داخل ا�راضي العراقية لضمان 
التي تشكل ما يقارب ٩٠٪ من الصادرات  الوحيد للصادرات الصناعية  التجارية بعد إغالق مع� طريبيل احلدودي املمر  انسياب احلركة 

ا�ردنية، لكن هذه الطرق البديلة كانت أكµ كلفة.

الوضع  تدهور  ا�ردنية، قبل  للصادرات  الصدارة كوجهة  بذلك مركز  تتجاوز املليار دوالر سنويًا، واحتلت  العراق   Lإ ا�ردن  كانت صادرات 
ا�مني - العراق و- سوريا، والذي تسبب بخسائر جتاوزت ١٧٠ مليون دينار شهريا (٧٠ مليون دينار) للعراق، و(١٠٠ مليون دينار) لسوريا 
ويكفي للداللة على حجم الضرر أن صادرات املناطق احلرة ا�ردنية تكبدت خسائر مباشرة، بقيمة ٤٠٠ مليون دوالر، فالسوق العراقي 
وحده يستحوذ على ٥٠٪ من نشاط هذه املناطق، لذلك فإن إغالق مع� طريبيل العراقي، كان له ا�ثر ا�ك� على تراجع حجم الصادرات 

الكلية - املناطق احلرة ا�ردنية للعام ٢٠١٥.

من املتوقع أن يشهد هذا العام ٢٠١٦ انفراجًا تدريجيًا ببدء فتح احلدود مع العراق، خصوصًا وأن احلكومة ا�ردنية بذلت جهودًا مضنية 
لضمان فتح املعابر مع العراق بالسرعة املمكنة بالتزامن مع بدء سيطرة احلكومة العراقية على املناطق اجملاورة للحدود.
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واجتماعيًا أثر اللجوء السوري اقتصاديًا

التقديرات  وفق  ا�ردن  استقبل  حيث  ا�ردن،  بينها  ومن  اجلوار  دول  على  بظاللها  اخلامس،  عامها  دخلت  التي  السورية  ا�زمة  ألقت 
ضاغطًا على كافة ا�صعدة ا�منية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية. الرسمية، نحو ١,٣ مليون الجئ سوري، شكلوا عنصرًا

فمنذ اندالع املعارك الدموية - سوريا بدأ تدفق الالجئني السوريني إL اململكة التي بدأت للتو تقطف ثمار ا9صالحات االقتصادية التي 
حقيقيًا لكل هذه املنجزات. نفذت على مدى السنوات السابقة، فشكل هذا اللجوء وال يزال تهديدًا

ا�ردن حتمل أعباء أزمات ليست من صنعه، ولعب دورًا �وريًا - حتقيق ا�من واالستقرار على مستوى املنطقة انطالقًا من مواقفه 
القومية وا9نسانية، بالرغم من أن مشكلة اللجوء السوري ل�ردن هي جزء من مشكلة إقليمية ودولية.

وقد كانت رسالة جاللة امللك عبدا¦ الثاh املعظم واضحة ومؤثرة للمجتمع الدو� ع� مؤمتر املانحني لسوريا - العاصمة ال�يطانية 
لندن، حول العبء الذي حتمله ا�ردن جراء اللجوء السوري ونقل صوت كل أردh وأردنية ملؤمتر املانحني لل7كيز بشكل مواز على الدول 

واحلكومات واجملتمعات املستضيفة، خصوصًا الشعب ا�ردh الذي حتمل �كµ من خمس سنوات أعباء كب+ة.

وقدرت دراسات عديدة أن التكلفة ال7اكمية للجوء السوري تبلغ بنحو ٨ر٥ مليار دينار أردh لنهاية العام املاضي بينما بلغت احملصلة 
-١ر٥ مليار دينار أردh عدا عن الكلف غ+ احملسوبة على االقتصاد واجملتمع ا�ردh والتي  ال7اكمية للكلف املقدرة �ثار ا�زمة بني ٢ر٤
نتج عنها تراجع مستوى ونوعية التعليم ونوعية خريجي املدارس - املدارس املستضيفة على مستقبل التعليم خريجي التعليم العام.

ومن جانب آخر أكدت دراسة ملنظمة العمل الدولية ازدياد معدل البطالة - صفوف ا�ردنيني وا�ردنيات - اجملتمعات املضيفة - 
و٢٠١٤، من نحو ٣٠ - ٤٠ ٪ لدى النساء، ومن ١٠ - ١٧ ٪ لدى الرجال، ووجدت  ان وإربد واملفرق، والتي ارتفعت معدالتها بني عامي ٢٠١١ عمَّ
الدراسة أن نسبة البطالة بني ا�ردنيني - ثالث مناطق ذات تركيزات عالية من الالجئني السوريني، هي العاصمة عمان و�افظتا إربد 

و٢٠١٤. واملفرق شما� اململكة، قد ارتفعت من ١٤٫٥ ٪ - ٢٢٫١ ٪ بني عامي ٢٠١١

ويتكبد قطاع التعليم وحده ٢٥٠ مليون دينار سنويًا، واملستشفيات أيضًا حيث بلغ عداد املراجعات إL املستشفيات احلكومية نحو مليون 
مراجع منذ بداية ا�زمة. ساهمت هذه ا�عداد على زيادة نسبة استهالك ا�دوية بنحو ٣٠٪، ونسبة إشغال ا�سرة - املستشفيات 
١٠٠٪ - �افظات الشمال، با9ضافة إL املواد الطبية وا�جهزة وسيارات ا9سعاف بنسبة جتاوزت الـ ٣٠٪ وقد أدى وجود السوريني - 

ا�ردن إL زيادة الطلب على املياه بنسبة ٢٠٪، - حني وصلت هذه النسبة إL ٤٠٪ - احملافظات الشمالية.

: Oالقطاع املصر

واصلت مؤشرات املتانة املالية للبنوك بالتحسن، حيث تش+ بيانات البنك املركزي ا�ردh إL أن نسبة الديون غ+ العاملة انخفضت - 
النصف ا�ول من العام ٢٠١٥ لتصل أفضل مستوى لها منذ ١٢ عامًا تقريبًا، وهي مرشحة لالنخفاض بنسبة أكµ بسبب النتائج ا9يجابية 
التي أعلنت عنها البنوك بعد انتهاء السنة املالية ٢٠١٥. وكانت هذه النسبة قد سجلت أعلى نسبة - عام ٢٠٠٣ وبلغت ٥ر ١٥ ٪ وبدأت 
العاملة  غ+  الديون  تغطية  نسبة  أن  كما   .٢٠٠٩  - احمللية  السوق  على  العاملية  املالية  ا�زمة  تأث+ات  انعكاسات  بدء  منذ  باالرتفاع 
ارتفعت - النصف ا�ول من ٢٠١٥ إL ٧ر ٧٩ ٪ مقارنة مع٦ر ٧٧٪ - عام ٢٠١٤، لكن هذه النسبة مرشحة لالنخفاض - العام احلا� بعد 
أن أخذت معظم البنوك اخملصصات التي تقابل الديون املشكوك - حتصيلها. وحامت نسبة كفاية رأس املال حول مستواها لعام 
٢٠١٤، إذ بلغت للنصف ا�ول من ٢٠١٥ حوا� ٤٥ ر ١٨ ٪ وهي نسبة مريحة جدًا كونها أعلى من متطلبات البنك املركزي ا�ردh البالغة ١٢ ٪ 
ومتطلبات بازل ٢ البالغة ٨ ٪. وبالنظر إL مؤشرات الربحية - البنوك، فقد بلغ صا- العائد على حقوق املساهمني - البنوك ١ر ١١ ٪ 
- النصف ا�ول من ٢٠١٥، لتصل إL أعلى مستوى لها منذ ٢٠٠٩ ولتعود إL مستوياتها قبل ا�زمة املالية العاملية. وهناك تطور جديد 
يتعلق بعمل البنوك، خصوصًا ا9سالمية وهو بدء احلكومة متويل بعض النشاطات عن طريق طرح صكوك التمويل ا9سالمية املتصلة 

- نشاطات شركة توليد الكهرباء، ما يفتح الباب أمام متويل نشاطات أخرى سواء للحكومة أم للشركات املساهمة العامة.
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كابيتال بنك: دور @لي وآخر إقليمي

يعد بنك كابيتال البوابة ا�مثل ملمارسة ا±عمال - املنطقة من خالل شبكة من الفروع واملكاتب املنتشرة وحتديدًا الناشئة منها؛ 
حيث يتواجد البنك - السوق العراقية منذ العام ٢٠٠٥، من خالل متلكه احلصة ا�ك� من املصرف ا�هلي العراقي الذي استطاع خالل 
العقد املنصرم أن يراكم اخل�ات - شتى اجملاالت وأن يفرض نفسه العبًا قويًا - السوق العراقية. وكما ويتواجد البنك - املركز 
املا� العاملي - دبي من خالل مكتب متخصص - شؤون استثمارات متويل الشركات "كابيتال بنك االستشارية للشركات“، وتنوع 

اخل�ات واالنتشار اجلغرا- لشركات وأذرع اجملموعة أسهما - تفاعل بني أجزائها لتقدم أفضل ما عندها.

ملاذا العراق؟

ميتلك االقتصاد العراقي مقومات النمو كافة، ابتداء من املوارد الطبيعية، مرورًا بالعوامل الدميغرافية وانتهاء بحاجته 9عادة االعمار، 
حيث ميتلك العراق رابع أك� احتياطي نفطي على مستوى العا¯، با9ضافة إs Lزون ضخم من الغاز الطبيعي، حيث حل - املرتبة 
فتي،  fتمع  فهو  اجلاذبة؛  الدميغرافية  العوامل  من  بالعديد  يتمتع  أنه  كما  املادة.  هذه  من  االحتياطي   - عامليًا  عشرة  احلادية 
فغالبيته من فئة الشباب، خصوصًا دون سن ٢٠ عامًا. وحتتاج البالد بدرجة ملحة ملشاريع إعادة اعمار بعدما دمرت احلروب والنزاعات 
البنية التحتية واستنزفت موارده املادية، مما يتطلب نفقات مالية عالية سيكون للبنوك احمللية دور مهم فيها. ولكي يتجاوز العراق هذه 
ا�زمة ويوفر مصادر للتمويل توصل وما يبعث على التفاؤل بالنسبة للعراق، أوًال تطورات ا�وضاع العسكرية، يضاف إL ذلك ما توصلت 
إليه احلكومة العراقية إL اتفاق قرض مشروط بقيمة ٥٫٤ مليار دوالر مع صندوق النقد الدو� مبوجب اتفاقية ملدة ثالث سنوات مقابل 

خفض ا9نفاق وزيادة ا9يرادات غ+ النفطية وسداد مستحقات متأخرة لشركات النفط مبليارات الدوالرات.

على مدى ثالث سنوات، سيفتح هذا االتفاق الباب أمام منح مساعدات دولية للعراق تصل قيمتها إL ١٨ مليار دوالر، ليكون له الدور الكب+ 
- تعزيز ثقة اجلهات املانحة - االقتصاد العراقي وليمهد الطريق للحصول على املزيد من التمويل، هذا با9ضافة إL توقع بيع سندات 
دولية بقيمة ملياري دوالر - الربع ا�خ+ من هذا العام عندما تبدأ املساعدات الدولية - التدفق مبا يساعد على تقليل تكلفة االق7اض.



أفضل شراكة هي التي 
تثمر إجنازn وأهم ا1جنازات 

هي التي متتد

*ننا نؤمن بأن قطاع الشركات 
الصغ)ة واملتوسطة هو 

احملرك الرئيسي لالقتصاد 
الوطني، فإننا نعمل على 

تصميم منتجات خاصة لتحاكي 
احتياجاتكم لنمو مشاريعكم.



دليل احلاكمية املؤسسية
السادة مساهمي البنك احمل|مني 

نرجو اعالمكم بأنه مت ادراج دليل احلاكمية املؤسسية اجلديد لكابيتال بنك على الرابط ادناه : 
http://www.capitalbank.jo/ar/content/389

حيث مت اعتماده من قبل 3لس إدارة البنك وبانتظار املوافقة النهائية عليه من قبل البنك املركزي ا*رد�



أفضل شراكة هي التي 
تثمر إجنازn وأهم ا1جنازات 

هي التي متتد

*ننا نؤمن مبستقبل الطاقة 
املتجددة O ا*ردن 

ملساهمتها O تنمية وتعزيز 
االقتصاد الوطني، فإننا نعمل 

على دعم تنمية هذا القطاع من 
خالل قروض الطاقة املتجددة.



بنك املال ا*رد�
القوائم املالية املوحدة

٣١ كانون ا*ول ٢٠١٥



٤٢

تقرير مدققي احلسابات املستقلني

hمساهمي بنك املال ا�رد Lا
عمان-اململكة ا�ردنية الهاشمية

تقرير حول القوائم املالية املوحدة

لقد دققنا القوائم املالية املوحدة املرفقة لبنك املال ا�ردh (شركة مساهمة عامة �دودة) (البنك) والتي تتكون من قائمة املركز 
املا� املوحدة كما - ٣١ كانون ا�ول ٢٠١٥ وقائمة الدخل املوحدة وقائمة الدخل الشامل املوحدة وقائمة التغ+ات - حقوق امللكية 
واملعلومات  احملاسبية  السياسات  الهم  وملخص  التاريخ  ذلك   - املنتهية  للسنة  املوحدة  النقدية  التدفقات  وقائمة  املوحدة 

االيضاحية االخرى.

مسؤولية ا1دارة عن القوائم املالية املوحدة 

ان fلس ا9دارة مسؤول عن اعداد هذه القوائم املالية املوحدة وعرضها بصورة عادلة وفقًا ملعاي+ التقارير املالية الدولية، باالضافة 
إL حتديد نظام الرقابة الداخلي الضروري العداد قوائم مالية موحدة خالية من االخطاء اجلوهرية سواء الناجتة عن احتيال أو عن خطأ.

مسؤولية مدققي احلسابات

ان مسؤوليتنا هي ابداء الرأي حول هذه القوائم املالية املوحدة استنادا إL تدقيقنا. لقد قمنا بتدقيقنا وفقا للمعاي+ الدولية للتدقيق، 
وتتطلب منا هذه املعاي+ االلتزام بقواعد السلوك املهني وتخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق للحصول على تأكيد معقول بأن القوائم املالية 

املوحدة خالية من االخطاء اجلوهرية. 

يتضمن التدقيق القيام باجراءات للحصول على ادلة مؤيدة للمبالغ وا9يضاحات الواردة - القوائم املالية املوحدة. إن إختيار تلك ا9جراءات 
يستند إL اجتهاد مدقق احلسابات مبا - ذلك تقييم sاطر ا�خطاء اجلوهرية - القوائم املالية املوحدة سواء الناجتة عن ا9حتيال 
القوائم املالية  باعداد وعرض  الصلة  للبنك ذي  الداخلي  الرقابة  ا9عتبار نظام  يأخذ -  للمخاطر  تقييم مدقق احلسابات  أو اخلطأ. عند 
املوحدة بصورة عادلة وذلك لتصميم إجراءات تدقيق مالئمة للظروف وليس بهدف ابداء رأي حول مدى فعالية نظام الرقابة الداخلي 
التي قامت بها ا9دارة،  التقديرات احملاسبية  التدقيق كذلك تقييم مالءمة السياسات احملاسبية املطبقة ومعقولية  للبنك. يتضمن 

اضافة إL تقييم العرض العام للقوائم املالية املوحدة.

- اعتقادنا أن ادلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة وتوفر اساسا 9بداء الرأي.

الرأي

- رأينا، إن القوائم املالية املوحدة تظهر بعدالة، من كافة النواحي اجلوهرية، املركز املا� املوحد للبنك كما - ٣١ كانون ا�ول ٢٠١٥
وأداءه املا� املوحد وتدفقاته النقدية املوحدة للسنة املنتهية - ذلك التاريخ وفقا ملعاي+ التقارير املالية الدولية.

تقرير حول املتطلبات القانونية 

الواردة - تقرير fلس ا9دارة متفقة  القوائم املالية املوحدة  البنك بقيود وسجالت �اسبية منظمة بصورة اصولية، وان  يحتفظ 
معها ونوصي املصادقة عليها.

إرنست ويونغ/ا�ردن
بشر ابراهيم بكر

ترخيص رقم ٥٩٢

عمان – اململكة ا�ردنية الهاشمية                             

٦ حزيران ٢٠١٦



٤٣

بنك املال ا*رد�
قائمة املركز املا& املوحدة

كما - ٣١ كانون ا�ول ٢٠١٥

٢٠١٥٢٠١٤إيضاحات
دينــــاردينــــار

املوجودات

نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ا±خر

تسهيالت ائتمانية مباشرة - بالصا-

موجودات مالية بالكلفة املطفأة - بالصا-

- موجودات مالية مرهونة
ممتلكات ومعدات - بالصا-

موجودات غ+ ملموسة - بالصا-

موجودات ضريبية مؤجلة

موجودات أخرى

3موع املوجودات

املطلوبات وحقوق امللكية

املطلوبات -

ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

ودائع عمالء

تأمينات نقدية

أموال مق7ضة

إسناد قرض

قروض ثانوية

sصصات متنوعة

sصص ضريبة الدخل

مطلوبات ضريبية مؤجلة

مطلوبات أخرى

3موع املطلوبات

حقوق امللكية -

حقوق مساهمي البنك

رأس املال املكتتب به واملدفوع

عالوة إصدار

hاحتياطي قانو

احتياطي اختياري

احتياطي sاطر مصرفية عامة

فروقات ترجمة عمالت أجنبية

احتياطي القيمة العادلة

- حصة حقوق املساهمني من القروض القابلة للتحويل إL أسهم
أرباح مدورة

3موع حقوق مساهمي البنك

حقوق غ) املسيطرين

3موع حقوق امللكية

3موع املطلوبات وحقوق امللكية

إن ا9يضاحات املرفقة من رقم ١ إL رقم ٥٥ تشكل جزءًا من هذه القوائم املاليةاملوحدة وتقرأ معها



٤٤

بنك املال ا*رد�
قائمة الدخل املوحدة

للسنة املنتهية - ٣١ كانون ا�ول ٢٠١٥

٢٠١٥٢٠١٤إيضاحات
دينــــاردينــــار

الفوائد الدائنة

الفوائد املدينة

صاO إيرادات الفوائد

صا- إيرادات العموالت

صاO إيرادات الفوائد والعموالت

أرباح عمالت أجنبية

(خسائر) أرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

توزيعات أرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ا±خر

- أرباح موجودات بالكلفة املطفأة
إيرادات أخرى

إجما& الدخل

نفقات املوظفني

واستهالكات وإطفاءات
مصاريف أخرى

(أرباح) خسائر بيع عقارات مستملكة

sصص تدh التسهيالت االئتمانية املباشرة

خسائر تدh وsصصات متنوعة اخرى

إجما& املصروفات

الربح قبل الضريبة

ضريبة الدخل

الربح للسنة

:Lويعود ا

مساهمي البنك

حقوق غ+ املسيطرين

فلس / دينـارفلس / دينـار
احلصة ا�ساسية واخملفضة للسهم من ربح السنة العائد ملساهمي البنك

إن ا9يضاحات املرفقة من رقم ١ إL رقم ٥٥ تشكل جزءًا من هذه القوائم املاليةاملوحدة وتقرأ معها



٤٥

بنك املال ا*رد�
قائمة الدخل الشامل املوحدة

للسنة املنتهية - ٣١ كانون ا�ول ٢٠١٥

٢٠١٥٢٠١٤
دينــــاردينــــار

الربح للسنة

يضاف: بنود الدخل الشامل ا*خرى التي سيتم تصنيفها إ� ا*رباح أواخلسائر O الف|ات الالحقة

فروقات ترجمة عمالت أجنبية

يضاف: بنود الدخل الشامل ا*خرى التي لن يتم تصنيفها إ� ا*رباح أواخلسائر O الف|ات الالحقة

- خسائر بيع جزء من إستثمارات شركات تابعة - صا- بعد الضريبة
التغ+ - القيمة العادلة للموجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ا±خر

3موع بنود الدخل الشامل ا*خرى للسنة بعد الضريبة

3موع الدخل الشامل للسنة

:Lإجما� الدخل الشامل العائد إ

مساهمي البنك

حقوق غ+ املسيطرين

إن ا9يضاحات املرفقة من رقم ١ إL رقم ٥٥ تشكل جزءًا من هذه القوائم املاليةاملوحدة وتقرأ معها
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بنك املال ا*رد�
قائمة التدفقات النقدية املوحدة

للسنة املنتهية - ٣١ كانون ا�ول ٢٠١٥

٢٠١٥٢٠١٤إيضاح
دينــــاردينــــار

ا*نشطة التشغيلية:
ربح السنة قبل الضريبة

تعديالت لبنود غ) نقدية:
استهالكات وإطفاءات

sصص تدh التسهيالت ا9ئتمانية املباشرة 
خسائر تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

خسائر تدh وsصصات متنوعة اخرى
صا- فوائد مستحقة

تأث+ تغ+ات أسعار الصرف على النقد وما- حكمه
التدفقات النقدية من االنشطة التشغيلية قبل التغ) O املوجودات واملطلوبات 

التغ) O املوجودات واملطلوبات -
ا�رصدة مقيدة السحب

- أرصدة بنوك مركزية 
إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
التسهيالت االئتمانية املباشرة

املوجودات ا�خرى
ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية (تستحق خالل مدة تزيد عن ثالثة أشهر)

 ودائع العمالء
 التأمينات النقدية

 مطلوبات أخرى
- sصصات متنوعة مدفوعة 

صاO التدفق النقدي (املستخدم O) من ا*نشطة التشغيلية قبل الضرائب
الضرائب املدفوعة

صاO التدفق النقدي (املستخدم O) من ا*نشطة التشغيلية 
ا*نشطة االستثمارية

شراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ا±خر
شراء موجودات مالية بالكلفة املطفأة

استحقاق موجودات مالية بالكلفة املطفأة
التغ+ - املوجودات املالية املرهونة

شراء ممتلكات ومعدات
بيع ممتلكات ومعدات

شراء موجودات غ+ ملموسة
صاO التدفق النقدي من ا*نشطة االستثمارية 

ا*نشطة التمويلية
رسوم زيادة رأس املال

املتحصل من ا�موال املق7ضة 
تسديد ا�موال املق7ضة

تسديد قروض ثانوية
توزيعات أرباح نقدية

صاO التدفق النقدي املستخدم O ا*نشطة التمويلية 
صا- الزيادة - النقد وما - حكمه

فروقات ترجمة النقد لدى املصرف ا�هلي العراقي
تأث+ أسعار الصرف على النقد وما - حكمه

النقد وما- حكمه - بداية السنة
النقد وما- حكمه - نهاية السنة

إن ا9يضاحات املرفقة من رقم ١ إL رقم ٥٥ تشكل جزءًا من هذه القوائم املاليةاملوحدة وتقرأ معها
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بنك املال ا*رد�
قائمة التدفقات النقدية املوحدة

كما - ٣١ كانون ا�ول ٢٠١٥

معلومات عامة ١

إن البنك شركة مساهمة عامة أردنية، تأسس بتاريخ ٣٠ آب ١٩٩٥ مبوجب قانون الشركات رقم ١ لسنة ١٩٨٩ ورقمه ٢٩١ ومركزه الرئيسي 
مدينة عمان.

يقوم البنك بتقدمي جميع ا�عمال املصرفية املتعلقة بنشاطه من خالل مركزه وفروعه داخل اململكة وعددها اثني عشر والشركات 
التابعة له وهي شركة املال ا�ردh لالستثمار والوساطة املالية ذ.م.م واملصرف ا�هلي العراقي - العراق وشركة صناديق كابيتال 

انفست - البحرين وشركة كابيتال بنك االستشارية للشركات (مركز دبي املا� العاملي) احملدودة.

االحتياطيات وا�رباح  ٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ دينار وذلك عن طريق رسملة   Lإ ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠ دينار  السابقة من  السنوات  بزيادة رأسماله خالل  البنك  قام 
املدورة واالكتتاب اخلاص ودخول مؤسسة التمويل الدولية كشريك اس7اتيجي. 

أسهم بنك املال ا�ردh مدرجة بالكامل - بورصة عمان.

مت إقرار القوائم املالية املوحدة من قبل fلس إدارة البنك - جلسته رقم ٢٠١٦/٤ بتاريخ ٦ حزيران ٢٠١٦ وهي خاضعة ملوافقة البنك 
املركزي والهيئة العامة للمساهمني.

السياسات احملاسبية ٢

(٢-١) أسس إعداد القوائم املالية املوحدة 
مت اعداد القوائم املالية املوحدة للبنك وفقا ملعاي+ التقارير املالية الدولية الصاردة عن fلس معاي+ احملاسبة الدولية والتفس+ات 
النافذة  احمللية  للقوانني  ووفقا  الدولية  احملاسبة  معاي+  fلس  عن  املنبثقة  الدولية  املالية  التقارير  تفس+ات  جلنة  عن  الصادرة 

.hوتعليمات البنك املركزي ا�رد

الدخل  قائمة  خالل  من  العادلة  بالقيمة  املالية  املوجودات  باستثناء  التاريخية،  التكلفة  ملبدأ  وفقًا  املوحدة  املالية  القوائم  إعداد  مت 
واملوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر واملشتقات املالية والتي تظهر بالقيمة العادلة بتاريخ القوائم املالية 

املوحدة، كما تظهر بالقيمة العادلة املوجودات واملطلوبات املالية التي مت التحوط خملاطر التغ+ - قيمتها العادلة.

إن الدينار ا�ردh هو عملة إظهار القوائم املالية والذي ميثل العملة الرئيسية للبنك.

(٢-٢) التغي)ات O السياسات احملاسبية
إن السياسات احملاسبية املتبعة - إعداد القوائم املالية متفقة مع تلك التي اتبعت - اعداد القوائم املالية للسنة املنتهية - ٣١

كانون ا�ول ٢٠١٤.

(٢-٣) أسس توحيد القوائم املالية املوحدة
تتضمن القوائم املالية املوحدة القوائم املالية للبنك والشركات التابعة له واخلاضعة لسيطرته وتتحقق السيطرة عندما يكون البنك 
قادرا على إدارة ا�نشطة الرئيسية للشركات التابعة وعندما يكون معرضا للعوائد املتغ+ة الناجتة من استثماره - الشركات التابعة 
أو يكون له حقوق - هذه العوائد، ويكون قادرا على التأث+ - هذه العوائد من خالل ممارسته السيطرة على الشركات التابعة، ويتم 

استبعاد املعامالت وا�رصدة وا9يرادات واملصروفات فيما بني البنك والشركات التابعة:

شركة املال ا�ردh لالستثمار والوساطة املالية ذ.م.م، وتبلغ ملكية البنك ما نسبته ١٠٠٪ - رأسمالها املدفوع البالغ ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠ دينار  -
أردh كما - ٣١ كانون ا�ول ٢٠١٥، تقوم الشركة بأعمال الوساطة املالية. قام البنك بتأسيسها بتاريخ ١٦ أيار ٢٠٠٥.

البنك ما نسبته ٦١٫٨٥٪ - رأسماله املدفوع والبالغ ٢٥٠ مليار دينار عراقي أي ما  املصرف ا�هلي العراقي / العراق وتبلغ ملكية  -
يعادل ١٤٨٫٩٤٩٫٥٧٩ دينار أردh كما - ٣١ كانون ا�ول ٢٠١٥. يقوم البنك بكافة ا�عمال املصرفية التجارية. قام البنك بتملك املصرف 

.٢٠٠٥ hبتاريخ ١ كانون الثا



٤٩

 hشركة صندوق البحرين االستثماري وتبلغ ملكية البنك ما نسبته ١٠٠٪ من رأسمالها البالغ ١٫٠٠٠ دينار بحريني أي مايعادل ١٫٨٨٨ دينار أرد -
كما - ٣١ كانون ا�ول ٢٠١٥، وتهدف إL متلك الصناديق االستثمارية املنوي تأسيسها - مملكة البحرين و¯ تباشر أعمالها حتى 

تاريخ إعداد هذه القوائم املالية املوحدة.

شركة بنك املال االستشارية للشركات (مركز دبي املا� العاملي) احملدودة وتبلغ ملكية البنك ما نسبته ١٠٠٪ من رأسمالها البالغ  -
٢٥٠٫٠٠٠ دوالر أمريكي أي مايعادل ١٧٧٫٢٥٠ دينار أردh كما - ٣١ كانون ا�ول ٢٠١٥، تقوم الشركة بأعمال االستشارات املالية، تأسست 

الشركة بتاريخ ٢٣ شباط ٢٠١٥.

البنك،   - املتبعة  احملاسبية  السياسات  نفس  وبإستخدام  للبنك  املالية  السنة  لنفس  التابعة  للشركات  املالية  القوائم  اعداد  يتم 
القوائم املالية  الالزمة على  التعديالت  اجراء  البنك فيتم  تلك املتبعة -  تختلف عن  تتبع سياسات �اسبية  التابعة  الشركة  اذا كانت 

للشركات التابعة لتتطابق مع السياسات احملاسبية املتبعة - البنك.

يتم توحيد نتائج عمليات الشركات التابعة - قائمة الدخل املوحدة من تاريخ متلكها وهو التاريخ الذي يجري فيه فعليًا انتقال سيطرة 
تاريخ  حتى  املوحدة  الدخل  قائمة   - منها  التخلص  مت  التي  التابعة  الشركات  عمليات  نتائج  توحيد  ويتم  التابعة،  الشركات  على  البنك 

التخلص وهو التاريخ الذي يفقد البنك فيه السيطرة على الشركات التابعة.

حقوق غ+ املسيطرين متثل ذلك اجلزء غ+ اململوك من قبل البنك من حقوق امللكية - الشركات التابعة.

- حال إعداد قوائم مالية منفصلة للبنك كمنشأة مستقلة يتم إظهار ا9ستثمارات - الشركات التابعة بالكلفة.

معلومات القطاعات 
قطاع ا�عمال ميثل fموعة من املوجودات والعمليات التي تش7ك معا - تقدمي منتجات أو خدمات خاضعة خملاطر وعوائد تختلف 
التنفيذي وصانع القرار  التي يتم استعمالها من قبل املدير  عن تلك املتعلقة بقطاعات أعمال اخرى والتي يتم قياسها وفقا للتقارير 

الرئيسي لدى البنك.

املتعلقة  تلك  عن  تختلف  وعوائد  خملاطر  خاضعة  �ددة  اقتصادية  بيئة   - خدمات  أو  منتجات  تقدمي   - يرتبط  اجلغرا-  القطاع 
بقطاعات تعمل - بيئات اقتصادية أخرى.

تسهيالت ائتمانية مباشرة
التسهيالت االئتمانية املباشرة هي موجودات مالية لها دفعات ثابتة أو �ددة قدمها البنك - االساس أو جرى اقتنائها وليس لها  -

اسعار سوقية - اسواق نشطة ويتم قياسها بالكلفة املطفأة.

يتم تكوين sصص تدh للتسهيالت االئتمانية املباشرة اذا تبني عدم إمكانية حتصيل املبالغ املستحقة للبنك وعندما يتوفر دليل  -
موضوعي على ان حدثا ما قد أثر سلبًا على التدفقات النقدية املستقبلية للتسهيالت االئتمانية املباشرة وعندما ميكن تقدير هذا 

التدh، وتسجل قيمة اخملصص - قائمة الدخل، يتم قياس التسهيالت االئتمانية بتاريخ البيانات املالية.

.hيتم تعليق الفوائد والعموالت على التسهيالت االئتمانية غ+ العاملة املمنوحة للعمالء وفقا لتعليمات البنك املركزي ا�رد -

يتم شطب التسهيالت االئتمانية املعد لها sصصات - حال عدم جدوى ا9جراءات املتخذة لتحصيلها بتنزيلها من اخملصص ويتم  -
حتويل أي فائض - اخملصص ا9جما� - إن وجد - إL قائمة الدخل، ويضاف احملصل من الديون السابق شطبها إL ا9يرادات.

 موجودات مالية بالكلفة املطفأة
هي املوجودات املالية التي تهدف إدارة البنك وفقًا لنموذج أعمالها االحتفاظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية والتي تتمثل  -

بالدفعات من أصل الدين والفائدة على رصيد الدين القائم.

الفائدة  طريقة  باستخدام  اخلصم   / العالوة  وتطفأ  االقتناء،  مصاريف  إليها  مضافًا  بالكلفة  الشراء  عند  املوجودات  هذه  إثبات  يتـم  -
الفعالة، قيدًا على أو حلساب الفائدة، وتنزل أية sصصات ناجتة عن التدh - قيمتها تؤدي إL عدم إمكانية اس7داد ا�صل أو جزء 

منه، ويتم قيد أي تدh - قيمتها - قائمة الدخل املوحدة.

املتوقعة  النقدية  للتدفقات  احلالية  والقيمة  السجالت   - املثبتة  القيمة  بني  الفرق  املوجودات  هذه  قيمة   -  hالتد مبلغ  ميثل  -
اخملصومة بسعر الفائدة الفعلي ا�صلي.

ال يجوز إعادة تصنيف إL موجودات مالية من/إL هذا البند عدا - احلاالت احملددة - معيار التقارير املالية الدولية رقم (٩). -

- حال بيع أي من هذه املوجودات قبل تاريخ استحقاقها يتم تسجيل ا�رباح واخلسائر - قائمة الدخل املوحدة. -
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موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
البنك عند شراءها  اختار  التي  تلك  أو  بالكلفة املطفاة,  املالية  باملوجودات  ا�عمال اخلاص  تتفق مع منوذج  ال  التي  الدين  ادوات  ان  -

تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل , فيتم قياسها بالقيمة العادلة لها من خالل قائمة الدخل املوحدة.

يتم تصنيف االستثمارات - أدوات امللكية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل، إال إذا قام البنك بتصنيف استثمار �تفظ به لغ+  -
املتاجرة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ا±خر عند الشراء.

يتم اثبات هذه املوجودات بالقيمة العادلة عند الشراء (تقيد مصاريف االقتناء على قائمة الدخل املوحدة عند الشراء) ويعاد تقييمها  -
الحقا بالقيمة العادلة، ويظهر التغ+ - القيمة العادلة - قائمة الدخل املوحدة مبا فيها التغ+ - القيمة العادلة الناجت عن فروقات 
حتويل بنود املوجودات غ+ النقدية بالعمالت االجنبية، و- حال بيع هذه املوجودات أو جزء منها يتم تسجيل ا�رباح أو اخلسائر الناجتة 

عن ذلك - قائمة الدخل املوحدة.

يتم تسجيل ا�رباح املوزعة أو الفوائد املتحققة - قائمة الدخل املوحدة، وال يجوز إعادة تصنيف أي موجودات مالية من / إL هذا البند  -
اال - احلاالت احملددة - معاي+ التقارير املالية الدولية.

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ا�خر
متثل هذه املوجودات االستثمارات - أدوات امللكية بغرض االحتفاظ بها على املدى الطويل، يتم اثبات هذه املوجودات عند الشراء  -
بالقيمة العادلة مضافًا اليها مصاريف االقتناء ويعاد تقييمها الحقًا بالقيمة العادلـة، ويظهر التغ+ - القيمة العادلة - قائمة الدخل 
بالعمالت  النقدية  غ+  املوجودات  بنود  حتويل  فروقات  عن  الناجت  العادلة  القيمة   - التغ+  فيه  مبا  امللكية  حقوق  وضمن  الشامل 
االجنبية، و- حال بيع هذه املوجودات أو جزء منها يتم تسجيل ا�رباح أو اخلسائر الناجتة عن ذلك - قائمة الدخل الشامل وضمن 
قائمة  خالل  من  وليس  املدورة  واخلسائر  ا�رباح   Lإ مباشرة  املباعة  املوجودات  تقييم  احتياطي  رصيد  حتويل  ويتم  امللكية  حقوق 

الدخل.

ال يجوز إعادة تصنيف أي موجودات مالية من / إL هذا البند اال - احلاالت احملددة - معاي+ التقارير املالية الدولية. -

.hال تخضع هذه املوجودات الختبار خسائر التد -

يتم تسجيل ا�رباح املوزعة - قائمة الدخل. -

القيمة العادلـة
يتم  كما  املالية  القوائم  بتاريخ  العادلة  بالقيمة  املالية  غ+  واملوجودات  املالية  املشتقات  مثل  املالية  ا�دوات  بقياس  البنك  يقوم  -

ا9فصاح عن القيمة العادلة ل�دوات املالية والتي مت قياسها باستخدام الكلفة املطفأة.

للموجودات  الرئيسية  ا�سواق  خالل  من  مت  ا9لتزام  نقل  أو  املوجودات  بيع  عملية  أن  فرضية  على  بناءًا  العادلة  القيمة  قياس  يتم  -
واملطلوبات.

- حال غياب السوق الرئيسي، يتم استخدام السوق ا�كµ مالئمة للموجودات أو املطلوبات. -

يحتاج البنك المتالك فرص الوصول للسوق الرئيسي أو السوق ا�كµ مالئمة. -

تقيس املنشأة القيمة العادلة للموجودات أو ا9لتزام باستخدام ا9ف7اضات التي سيستخدمها املشاركون - السوق عند تسع+  -
املوجودات أوا9لتزام على اف7اض أن املشاركني - السوق سيتصرفون مبا فيه مصلحتهم ا9قتصادية.

يأخذ قياس القيمة العادلة للموجودات غ+ املالية بعني االعتبار قدرة املشاركون - السوق على توليد املنافع ا9قتصادية من خالل  -
استخدام املوجودات بأفضل استخدام له أو بيعه ملشارك آخر سيستخدم املوجودات بأفضل استخدام له.

يقوم البنك باستخدام أساليب تقييم مالئمة وتتناسب مع الظروف وتوفر املعلومات الكافية لقياس القيمة العادلة وتوضيح استخدام  -
املدخالت املمكن مالحظتها بشكل مباشر وتقليل استخدام املدخالت املمكن مالحظتها بشكل غ+ مباشر.

يقوم البنك باستخدام ال7تيب التا� �ساليب وبدائل التقييم وذلك - حتديد وعرض القيمة العادلة ل�دوات املالية -

إن جميع املوجودات واملطلوبات التي يتم استخدام القيمة العادلة لقياسها أو مت ا9فصاح عنها - القوائم املالية أو مت شطبها  -
باستخدام املستويات التالية للقيمة العادلة، وبناءًا على أدنى مستوى للمدخالت التي لديها تأث+ مهم لقياس القيمة العادلة ككل:

املستوى ا�ول: ا�سعار السوقية املعلنة - ا�سواق الفعالة للموجودات واملطلوبات املشابهة.

أوغ+  العادلة وميكن مالحظتها بشكل مباشر  القيمة  تأث+ مهم على  لها  تكون على املدخالت  أخرى حيث  تقنيات   :hالثا املستوى 
مباشر.

 - معلومات  على  مبنية  ليست  ولكنها  العادلة  القيمة  على  مهم  تأث+  لها  مدخالت  تستخدم  حيث  أخرى  تقنيات  الثالث:  املستوى 
السوق ميكن مالحظتها.

يقوم البنك بتحديد إذا ما مت حتويل أي من املوجودات واملطلوبات ما بني مستويات القيمة العادلة من خالل إعادة تقييم التصنيفات -
(بناءًا على أدنى مستوى للمدخالت ذات ا�ثر اجلوهري على قياس القيمة العادلة ككل) - نهاية كل ف7ة مالية.

اخلارجي،  واملدقق  البنك   - التدقيق  جلنة   Lإ التقييم  نتائج  بتقدمي  اخلارجيني  واملقيمني  التقييم  جلنة  تقوم  مرحلي،  أساس  على  -
يتضمن هذا الفرضيات الرئيسية املستخدمة - التقييم.
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لغايات إيضاح القيمة العادلة، يقوم البنك بتحديد تصنيفات املوجودات واملطلوبات حسب طبيعتها وsاطر املوجودات أو املطلوبات  -
ومستوى القيمة العادلة.

تقييم املوجودات واملطلوبات املالية طويلة ا�مد والتي اليستحق عليها فوائد مبوجب خصم التدفقات النقدية ومبوجب سعر الفائدة  -
الفعالة، ويتم إطفاء اخلصم/العالوة من إيرادات الفوائد املقبوضة واملدفوعة - قائمة الدخل املوحدة.

التد� O قيمة املوجودات املالية 
يقوم البنك مبراجعة القيم املثبتة - السجالت للموجودات املالية - تاريخ قائمة املركز املا� لتحديد فيما إذا كانت هنالك مؤشرات 
القابلة  القيمة  تقدير  يتم  فإنه  املؤشرات  هذه  مثل  وجود  حال  و-  fموعة،  شكل  على  أو  إفراديًا  قيمتها   -  hتد وجود  على  تدل 

.hلالس7داد من أجل حتديد خسارة التد

يتم حتديد مبلغ التدh كما يلي:

تدh قيمة املوجودات املالية التي تظهر بالكلفة املطفأة: ميثل الفرق بني القيمة املثبتة - السجالت والقيمة احلالية للتدفقات  -
النقدية املتوقعة sصومة بسعر الفائدة الفعلي ا�صلي.

يتم تسجيل التدh - القيمة - قائمة الدخل كما يتم تسجيل أي وفر - الف7ة الالحقة نتيجة التدh السابق - املوجودات املالية - 
قائمة الدخل والدوات حقوق امللكية - قائمة الدخل الشامل االخر.

ممتلكات ومعدات
تظهراملمتلكات واملعدات بالكلفة بعد تنزيل االستهالك امل7اكم وأي تدh - قيمتها، ويتم استهالك املمتلكات واملعدات (باستثناء  -
السنوية  النسب  باستخدام  لها  ا9نتاجي املتوقع  العمر  الثابت على مدى  القسط  تكون جاهزة لالستخدام بطريقة  ا�راضي) عندما 

التالية:

٪
 hمبا

معدات وأجهزة وأثاث

وسائط نقل

أجهزة احلاسب ا±�

أخــرى

عندما يقل املبلغ املمكن اس7داده من أي من املمتلكات واملعدات عن صا- قيمتها الدف7ية فإنه يتم تخفيض قيمتها إL القيمة  -
املمكن اس7دادها وتسجل قيمة التدh - قائمة الدخل املوحدة.

يتم مراجعة العمر ا9نتاجي للممتلكات واملعدات - نهاية كل عام, فاذا كانت توقعات العمر ا9نتاجي تختلف عن التقديرات املعدة  -
سابقًا يتم تسجيل التغ+ - التقدير للسنوات الالحقة باعتباره تغ+ - التقديرات.

يتم استبعاد املمتلكات واملعدات عند التخلص منها أو عندما ال يعود أي منافع مستقبلية متوقعة من استخدامها أو من التخلص  -
منها.

§صصات
يتم االع7اف باخملصصات عندما يكون على البنك التزامات - تاريخ قائمة املركز املا� املوحدة ناشئة عن أحداث سابقة وإن تسديد 

االلتزامات �تمل وميكن قياس قيمتها بشكل يعتمد عليه.

ضريبة الدخل
متثل مصاريف الضرائب مبالغ الضرائب املستحقة والضرائب املؤجلة.

ا�رباح املعلنة تشمل إيرادات غ+ خاضعة للضريبة أو مصاريف غ+ قابلة للتنزيل - السنة املالية وإمنا - سنوات الحقة أو اخلسائر 
امل7اكمة املقبولة ضريبيًا أو بنود ليست خاضعة أو مقبولة التنزيل �غراض ضريبية.

حتســب الضرائب مبوجب النسب الضريبية املقررة مبوجب القوانني وا�نظمة والتعليمات - اململكة ا�ردنية الهاشمية والدول التي 
تعمل بها الشركات التابعة للبنك.

إن الضرائب املؤجلة هي الضرائب املتوقع دفعها أو اس7دادها نتيجة الفروقات الزمنية واملؤقتة بني قيمة املوجودات أو املطلوبات 
- القوائم املالية املوحدة والقيمة التي يتم احتساب الربح الضريبي على أساسها. يتم احتساب الضرائب املؤجلة باستخدام طريقة 
االلتزام بقائمة املركز املا� املوحدة وحتتسب الضرائب املؤجلة وفقًا للنسب الضريبية التي يتوقع تطبيقها عند تأدية االلتزام الضريبي 

أو حتقيق املوجودات الضريبية املؤجلة.
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عدم  توقع  حالة   - تخفيضها  ويتم  املوحدة  املالية  القوائم  تاريخ   - املؤجلة  الضريبية  واملطلوبات  املوجودات  رصيد  مراجعة  يتم 
إمكانية االستفادة من تلك املوجودات الضريبية جزئيًا أو كليًا.

حسابات مدارة لصالح العمالء
البنك. يتم إظهار رسوم وعموالت إدارة تلك احلسابات -  نيابة عن العمالء وال تعت� من موجودات  البنك  التي يديرها  متثل احلسابات 
قائمة الدخل املوحدة. يتم إعداد sصص مقابل انخفاض قيمة احملافظ مضمونة رأس املال املدارة لصالح العمالء عن رأس مالها.

التقـاص
يتم إجراء تقاص بني املوجودات املالية واملطلوبات املالية وإظهار املبلغ الصا- - قائمة املركز املا� املوحدة فقط عندما تتوفر 
احلقوق القانونية امللزمة، وكذلك عندما يتم تسديدها على أساس التقاص أو يكون حتقق املوجودات وتسديد املطلوبات - نفس 

الوقت.

حتقق ا1يرادات واالع|اف باملصاريف
يتم حتقق إيرادات الفوائد باستخدام طريقة الفائدة الفعلية باستثناء فوائد وعموالت التسهيالت االئتمانية غ+ العاملة التي ال يتم االع7اف 

بها كإيرادات ويتم تسجيلها - حساب الفوائد والعموالت املعلقة.

يتم االع7اف باملصاريف على أساس مبدأ االستحقاق.

يتم تسجيل العموالت كإيرادات عند تقدمي اخلدمات املتعلقة بها، ويتم االع7اف بأرباح أسهم الشركات عند حتققها (إقرارها من الهيئة 
العامة للمساهمني).

تاريخ االع|اف باملوجودات املالية
يتم االع7اف بشراء وبيع املوجودات املالية - تاريخ املتاجرة (تاريخ التزام البنك ببيع أو شراء املوجودات املالية).

املشتقات املالية و@اسبة التحوط

مشتقات مالية للتحوط
�غراض �اسبة التحوط تظهر املشتقات املالية بالقيمة العادلة، ويتم تصنيف التحوط كما يلي:

انطباق شروط حتوط  البنك. - حال  العادلة ملوجودات ومطلوبات  القيمة  التغ+ -  التحوط خملاطر  العادلة: هو  للقيمة  التحوط  -
العادلة  القيمة  التغ+ -  العادلة وعن  بالقيمة  التحوط  اداة  تقييم  الناجتة عن  ا�رباح واخلسائر  يتم تسجيل  الفعال،  العادلة  القيمة 

للموجودات أو املطلوبات املتحوط لها - قائمة الدخل املوحدة.

- حال انطباق شروط حتوط احملفظة الفعال يتم تسجيل أية أرباح أو خسائر ناجتة عن إعادة تقييم اداة التحوط بالقيمة العادلة 
وكذلك التغ+ - القيمة العادلة حملفظة املوجودات أو املطلوبات - قائمة الدخل املوحدة - نفس الف7ة.

التحوط للتدفقات النقدية: هو التحوط خملاطر تغ+ات التدفقات النقدية ملوجودات ومطلوبات البنك احلالية واملتوقعة. -

- حال انطباق شروط حتوط التدفقات النقدية الفعال، يتم تسجيل ا�رباح أو اخلسائر �داة التحوط ضمن حقوق امللكية املوحدة ويتم 
حتويله لقائمة الدخل املوحدة - الف7ة التي يؤثر بها إجراء التحوط على قائمة الدخل املوحدة.

التحوط لصاO االستثمار O وحدات أجنبية: - حال انطباق شروط التحوط لصا- االستثمار - وحدات أجنبية، يتم قياس القيمة  -
العادلة �داة التحوط لصا- املوجودات املتحوط لها، و- حال كون العالقة فعالة يع7ف باجلزء الفعال من ا�رباح أو اخلسائر �داة 
التحوط ضمن حقوق امللكية املوحدة ويع7ف باجلزء غ+ الفعال ضمن قائمة الدخل املوحدة، ويتم تسجيل اجلزء الفعال - قائمة 

الدخل املوحدة عند بيع االستثمار - الوحدة ا�جنبية املستثمر بها.

التحوطات التي ال ينطبق عليها شروط التحوط الفعال، يتم تسجيل ا�رباح أو اخلسائر الناجتة عن التغ+ - القيمة العادلة الداة التحوط  -
- قائمة الدخل املوحدة - نفس الف7ة.

مشتقات مالية للمتاجرة
الفائدة  ا±جلة، عقود  ا±جنبية  العمالت  ا�دوات املالية احملتفظ بها �غراض املتاجرة (مثل عقود  العادلة ملشتقات  القيمة  إثبات  يتم 
وفقًا العادلة  القيمة  وحتدد  املوحدة،  املا�  املركز  قائمة   - ا�جنبية)  العمالت  أسعار  خيارات  حقوق  املقايضة،  عقود  املستقبلية، 
�سعار السوق السائدة، و- حال عدم توفرها تذكر طريقة التقييم ويتم تسجيل مبلغ التغ+ات - القيمة العادلة - قائمة الدخل 

املوحدة.

عقود إعادة الشراء أو البيع
يستمر االع7اف - القوائم املالية باملوجودات املباعة والتي مت التعهد املتزامن بإعادة شرائها - تاريخ مستقبلي، وذلك الستمرار 
سيطرة البنك على تلك املوجودات و�ن أية sاطر أو منافع تؤول للبنك حال حدوثها، ويستمر تقييمها وفقًا للسياسات احملاسبية 
إعادة تصنيفها ضمن املوجودات  إعادة رهن) فيجب  أو  (بيع  بالتصرف بهذه املوجودات  املتبعة (هذا و- حال وجود حق للمش7ي 
املالية املرهونة). تدرج املبالغ املقابلة للمبالغ املستلمة لهذه العقود ضمن املطلوبات - بند ا�موال املق7ضة، ويتم االع7اف 

بالفرق بني سعر البيع وسعر إعادة الشراء كمصروف فوائد يستحق على مدى ف7ة العقد باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
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أما املوجودات املش7اة مع التعهد املتزامن بإعادة بيعها - تاريخ مستقبلي �دد فال يتم ا9ع7اف بها - القوائم املالية املوحدة، 
وذلك لعدم توفر السيطرة على تلك املوجودات و�ن أية sاطر أو منافع ال تؤول للبنك حال حدوثها. وتدرج املبالغ املدفوعة املتعلقة 
بهذه العقود ضمن الودائع لدى البنوك واملؤسسات املصرفية ا�خرى أو ضمن التسهيالت االئتمانية حسب احلال، ويتم معاجلة الفرق 

بني سعر الشراء وسعر إعادة البيع كإيرادات فوائد تستحق على مدى ف7ة العقد باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

املوجودات املالية املرهونة
وهي تلك املوجودات املالية املرهونة لصالح أطراف أخرى مع وجود حق للطرف ا±خر بالتصرف فيها (بيع أو إعادة رهن). يستمر تقييم 

هذه املوجودات وفق السياسات احملاسبية املتبعة لتقييم كل منها حسب تصنيفه ا�صلي. 

املوجودات التي آلت ملكيتها للبنك وفاًء لديون مستحقة
تظهر املوجودات التي آلت ملكيتها للبنك - قائمة املركز املا� املوحدة ضمن بند "موجودات أخرى“ وذلك بالقيمة التي آلت بها للبنك 
 - hأو القيمة العادلة أيهما أقل، ويعاد تقييمها - تاريخ القوائم املالية املوحدة بالقيمة العادلة بشكل إفرادي، ويتم تسجيل أي تد
قيمتها كخسارة - قائمة الدخل املوحدة وال يتم تسجيل الزيادة كإيراد. يتم تسجيل الزيادة الالحقة - قائمة الدخل املوحدة إL احلد 

الذي ال يتجاوز قيمة التدh الذي مت تسجيله سابقًا.

املوجودات غ) امللموسة
يتم تصنيف املوجودات غ+ امللموسة على أساس تقدير عمرها الزمني لف7ة �ددة أو لف7ة غ+ �ددة خالل هذا العمر ويتم قيد 
االطفاء - قائمة الدخل، ويتم إطفاء املوجودات غ+ امللموسة التي لها عمر زمني �دد خالل هذا العمر ويتم قيد ا9طفاء - قائمة 
الدخل املوحدة. أما املوجودات غ+ امللموسة التي عمرها الزمني غ+ �دد فيتم مراجعة التدh - قيمتها - تاريخ القوائم املالية 

املوحدة ويتم تسجيل أي تدh - قيمتها - قائمة الدخل املوحدة.

ال يتم رسملة املوجودات غ+ امللموسة الناجتة عن أعمال البنك ويتم تسجيلها - قائمة الدخل املوحدة - نفس الف7ة.

يتم مراجعة أية مؤشرات على تدh قيمة املوجودات غ+ امللموسة - تاريخ القوائم املالية املوحدة. كذلك يتم مراجعة تقدير العمر 
الزمني لتلك املوجودات ويتم إجراء أية تعديالت على الف7ات الالحقة.

تشمل املوجودات غ+ امللموسة برامج وأنظمة احلاسب ا±� والعالمات التجارية وتقوم إدارة البنك بتقدير العمر الزمني لكل بند حيث 
يتم إطفاء تلك املوجودات بطريقة القسط الثابت بنسبة ٢٥٪.

فيما يلي السياسة احملاسبية لكل بند من املوجودات غ+ امللموسة لدى البنك :

يتم اطفاؤها مببدأ القسط الثابت بنسبة ٢٥٪.  عالمة جتارية    -

يتم اطفاؤها مببدأ القسط الثابت بنسبة ٢٥٪. برامج وأنظمة احلاسب ا±�   -

العمالت ا*جنبية
يتم تسجيل املعامالت التي تتم بالعمالت ا�جنبية خالل السنة بأسعار الصرف السائدة - تاريخ إجراء املعامالت. 

املا�  املركز  قائمة  تاريخ   - السائدة  الوسطية  ا�جنبية  العمالت  بأسعار  املالية  واملطلوبات  املالية  املوجودات  أرصدة  حتويل  يتم 
.hاملوحدة واملعلنة من البنك املركزي ا�رد

يتم حتويل املوجودات غ+ املالية واملطلوبات غ+ املالية بالعمالت ا�جنبية والظاهرة بالقيمة العادلة - تاريخ حتديد قيمتها العادلة. 

يتم تسجيل ا�رباح واخلسائر الناجتة عن حتويل العمالت ا�جنبية - قائمة الدخل املوحدة.

القيمة   - التغ+  من  كجزء  ا�سهم)  (مثل  النقدية  غ+  ا�جنبية  بالعمالت  واملطلوبات  املوجودات  لبنود  التحويل  فروقات  تسجيل  يتم 
العادلة.

عند توحيد القوائم املالية يتم ترجمة موجودات ومطلوبات الفروع والشركات التابعة - اخلارج من العملة الرئيسية (ا�ساسية) إL عملة 
التقرير وفقًا لالسعار الوسطية للعمالت - تاريخ قائمة املركز املا� واملعلنة من البنك املركزي ا�ردh. أما بنود ا9يرادات واملصروفات 
الشامل  الدخل  قائمة   - مستقل  بند   - الناجمة  العملة  فروقات  وتظهر  السنة  خالل  السعر  معدل  اساس  على  ترجمتها  فيتم 
املوحدة وضمن حقوق امللكية املوحدة. و- حالة بيع احدى هذه الشركات أو الفروع فيتم قيد مبلغ فروقات ترجمة العمالت االجنبية 

املتعلق بها ضمن ا9يرادات/ املصاريف - قائمة الدخل املوحدة. 

النقد وما O حكمه
البنوك  البنوك املركزية وا�رصدة لدى  النقد وا�رصدة لدى  التي تستحق خالل مدة ثالثة أشهر، وتتضمن:  النقدية  النقد وا�رصدة  هو 

واملؤسسات املصرفية، وتنزل ودائع البنوك واملؤسسات املصرفية التي تستحق خالل مدة ثالثة أشهر وا�رصدة املقيدة السحب.
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استخدام التقديرات ٣

القيام بتقديرات واجتهادات تؤثر - مبالغ املوجودات  البنك  القوائم املالية وتطبيق السياسات احملاسبية يتطلب من إدارة  إن إعداد 
واملطلوبات املالية وا9فصاح عن االلتزامات احملتملة. كما أن هذه التقديرات واالجتهادات تؤثر - ا9يرادات واملصاريف واخملصصات 
وكذلك - التغ+ات - القيمة العادلة التي تظهر ضمن حقوق امللكية. وبشكل خاص يتطلب من إدارة البنك إصدار أحكام واجتهادات 
هامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية املستقبلية وأوقاتها. إن التقديرات املذكورة مبنية بالضرورة على فرضيات وعوامل متعددة لها 
درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن وأن النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغ+ات الناجمة عن أوضاع وظروف 

تلك التقديرات - املستقبل.

- اعتقاد إدارة البنك بأن تقديراتها ضمن القوائم املالية معقولة ومفصلة على النحو التا�:

sصص تدh التسهيالت ا9ئتمانية املباشرة: يتم مراجعة sصص التسهيالت وفقا ملعاي+ التقارير املالية الدولية وضمن ا�سس  -
.hاملوضوعة من قبل البنك املركزي ا�رد

يتم احتساب التدh - قيمة العقارات املستملكة اعتمادًا على تقييمات عقارية حديثة ومعتمدة من قبل مقدرين معتمدين لغايات  -
احتساب التدh من قيمة ا�صل. ويعاد النظر - ذلك التدh بشكل دوري.

sصص ضريبة الدخل: يتم حتميل السنة املالية مبا يخصها من نفقة ضريبة الدخل وفقًا ل�نظمة والقوانني واملعاي+ احملاسبية  -
ويتم احتساب وإثبات املطلوبات الضريبية املؤجلة وsصص الضريبة الالزم.

االستهالكات  احتساب  لغايات  دوري  بشكل  امللموسة  وغ+  امللموسة  للموجودات  ا9نتاجية  ا�عمار  تقدير  بإعادة  ا9دارة  تقوم  -
واالطفاءات السنوية اعتمادًا على احلالة العامة لتلك ا�صول وتقديرات ا�عمار ا9نتاجية املتوقعة - املستقبل، ويتم أخذ خسارة 

التدh (إن وجدت) إL قائمة الدخل املوحدة.

sصصات قضائية: ملواجهة أية التزامات قضائية يتم أخذ sصصات لهذه االلتزامات استنادًا لرأي املستشار القانوh - البنك. -

التدh - قيمة املوجودات غ+ املالية : -

حال  و-  املالية.  غ+  قيمة املوجودات  انخفاض  على  مؤشرات  أية  وجود  بدارسة  املالية املوحدة  القوائم  بتاريخ  اجملموعة  تقوم 
وجود مثل تلك املؤشرات أو عند القيام بفحص التدh السنوي لتلك املوجودات، تقوم اجملموعة بتقدير القيمة املمكن اس7دادها. 
متثل القيمة املمكن اس7دادها لتلك املوجودات، القيمة العادلة لكل أصل/ وحدة توليد النقد بعد تنزيل مصروفات البيع أو القيمة 
املستخدمة، أيهما أعلى، ويتم احتسابها لكل أصل على حده، ما ¯ يكن ل�صل وحدة توليد نقد منفصلة عن تلك املوجودات. - 
حال زيادة القيمة الدف7ية عن القيمة املمكن اس7دادها يتم تنزيل قيمة تلك املوجودات لكل وحدة توليد نقد إL القيمة املمكن 
اس7دادها. و�غراض إحتساب القيمة املستخدمة فإنه يتم خصم التدفقات النقدية املتوقعة لتلك املوجودات إL قيمتها احلالية 
بتلك  للنقود واخملاطر املتعلقة  الزمنية  للقيمة  التقديرات السوقية احلالية  باستخدام معدل خصم ما قبل الضريبة والذي يعكس 
املوجودات. وعند احتساب القيمة العادلة مطروحًا منها مصروفات البيع، يتم ا�خذ باالعتبار عمليات السوق احلديثة، إن وجدت، و- 

حالة عدم وجود مثل هذه العمليات، يتم استخدام وسائل تقييم مناسبة. يتم تسجيل خسائر التدh - قائمة الدخل املوحدة. 

يتم بتاريخ القوائم املالية املوحدة دراسة فيما إذا كان هناك أية مؤشرات تدل على أن انخفاض القيمة الذي مت االع7اف به سابقًا
لتلك املوجودات ¯ يعد موجودًا أو انخفضت قيمته، تقوم اجملموعة بتقدير القيمة املمكن اس7دادها ل�صل أو وحدة توليد النقد. 
ويتم اس7جاع خسائر التدh التي مت االع7اف بها سابقا فقط - حالة وجود تغ+ - الفرضيات التي مت استخدامها الحتساب القيمة 
الدخل  قائمة   -  hالتد خسائر  اس7جاع  ويتم  سابقًا.   hالتد بخسائر  االع7اف  مت  الذي  التاريخ  من  ا�صل  لذلك  اس7دادها  املمكن 

:hاملوحدة. إن لهذه املوجودات غ+ املالية إجراءات �ددة الختبار التد

 hقيمتها. إن خسائر تد hللشهرة بشكل سنوي على ا�قل أو عند وجود مؤشرات تدل على تد hالشهرة: يتم إجراء اختبار التد @
قيمة الشهرة ال ميكن اس7جاعها الحقًا.

املوجودات غ+ امللموسة ذات العمر غ+ احملدد: يتم إجراء اختبار التدh للموجودات غ+ امللموسة ذات العمر غ+ احملدد بشكل  @
سنوي على ا�قل أو عند وجود مؤشرات تدل على تدh قيمتها.
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نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية ٤

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

٢٠١٥٢٠١٤
دينــــاردينــــار

نقد - اخلزينة

أرصدة لدى بنوك مركزية : 

حسابات جارية وحتت الطلب

- ودائع �جل وخاضعة 9شعار
متطلبات االحتياطي النقدي

- شهادات ايداع
اجملمــوع

و٢٠١٤. ال يوجد أرصدة مقيدة السحب باستثناء االحتياطي النقدي كما - ٣١ كانون ا�ول ٢٠١٥ -
بلغت أرصدة املصرف ا�هلي العراقي لدى فرعي البنك املركزي العراقي - كل من أربيل والسليمانية مبلغ ٩٠٫٥١٥٫٧٧١ دينار أردh و٤٣٫٦٩٢٫٤٢٠ -
دينار أردh على التوا� كما - ٣١ كانون ا�ول ٢٠١٥ ونظرا للظروف السياسية واالقتصادية السائدة - العراق فان عملية إستغالل تلك ا�رصدة - 

العمليات املصرفية �دودة.

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية ٥

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

البيــــــــــان

بنـوك ومؤسســات
مصرفيــــة @ليـــة

بنــوك ومؤسســات
مصرفيـــة خارجيــــة

اجملمـــــــــوع

٢٠١٥٢٠١٤٢٠١٥٢٠١٤٢٠١٥٢٠١٤
ديناردينارديناردينارديناردينار

حسابات جارية وحتت الطلب

ودائع تستحق خالل ف7ة ٣ أشهر أو أقل

اجملمـــوع

بلغت ا�رصدة لدى البنوك واملؤسسات املصرفية التي ال تتقاضى فوائد ٦٩٫١٣٥٫٢٤٥ دينار كما - ٣١ كانون ا�ول ٢٠١٥ مقابل ٧٢٫٤٥٤٫٩٦٩ دينار  -
كما - ٣١ كانون ا�ول ٢٠١٤.

بلغت قيمة ا�رصدة مقيدة السحب ١٫١١٥٫٥٩٤ دينار كما - ٣١ كانون ا�ول ٢٠١٥ مقابل ١٫١١٣٫٥٨٧ دينار كما - ٣١ كانون ا�ول ٢٠١٤. -

إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية ٦

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

البيــــــــــان

بنـوك ومؤسســات
مصرفيــــة @ليـــة

بنــوك ومؤسســات
مصرفيـــة خارجيــــة

اجملمـــــــــوع

٢٠١٥٢٠١٤٢٠١٥٢٠١٤٢٠١٥٢٠١٤
ديناردينارديناردينارديناردينار

- إيداعات تستحق خالل ف7ة من ٣ إL ٦ شهور 
- - - شهادات إيداع

- اجملمـــوع

و٣١ كانون ا�ول ٢٠١٤. ال يوجد إيداعات مقيدة السحب كما - ٣١ كانون ا�ول ٢٠١٥ -
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موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ٧

٢٠١٥٢٠١٤
دينــــاردينــــار

أسهم شركات

-سندات
صناديق إستثمارية 

اجملموع

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ا�خر ٨

٢٠١٥٢٠١٤
دينــــاردينــــار

أسهم متوفر لها أسعار سوقية

أسهم غ+ متوفر لها أسعار سوقية

اجملمــوع

بلغت توزيعات ا�رباح النقدية مبلغ ٦٨٫١٤٤ دينار وتعود �سهم شركات يستثمر بها البنك كما - ٣١ كانون ا�ول ٢٠١٥ مقابل ١٠٥٫٤١٨ دينار كما - ٣١ -
كانون ا�ول ٢٠١٤.

 Oتسهيالت ائتمانية مباشرة – بالصا ٩

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

٢٠١٥٢٠١٤
دينــــاردينــــار

ا*فراد (التجزئة)

حسابات جارية مدينة

قروض وكمبياالت @

بطاقات االئتمان

القروض العقارية

الشركات الك�ى

حسابات جارية مدينة

قروض وكمبياالت @

منشآت صغ)ة ومتوسطة

حسابات جارية مدينة

قروض وكمبياالت @

احلكومة والقطاع العام

اجملمــــوع

ينزل: فوائد معلقة

ينزل: sصص تدh تسهيالت ائتمانية مباشرة

صاO التسهيالت ا1ئتمانية املباشرة

صا- بعد تنزيل الفوائد والعموالت املقبوضة مقدمًا البالغة ١٫٧٩٣٫٩٧٦ دينار كما - ٣١ كانون ا�ول ٢٠١٥ مقابل ٣٫٨٧٣٫١٥٢ دينار كما - ٣١ كانون  @
ا�ول ٢٠١٤.

بلغت التسهيالت االئتمانية غ+ العاملة ٨٥٫١٦٢٫٣٨٦ دينار أي ما نسبته٨٫٦٣٪ من إجما� التسهيالت االئتمانية املباشرة كما - ٣١ كانون ا�ول ٢٠١٥ -
مقابل ٧٢٫٤٩٦٫٨٥١ دينار أي ما نسبته ٨٫٤٦٪ من إجما� التسهيالت االئتمانية املباشرة كما- ٣١ كانون ا�ول ٢٠١٤.

بلغت التسهيالت االئتمانية غ+ العاملة بعد تنزيل الفوائد املعلقة ٥٥٫٣٣٦٫١٧٢ دينار أي ما نسبته ٥٫٧٨٪ من إجما� التسهيالت االئتمانية املباشرة  -
بعد تنزيل الفوائد املعلقة كما - ٣١ كانون ا�ول ٢٠١٥ مقابل ٤٨٫٠٩٨٫٩٥٣ دينار أي ما نسبته ٥٫٧٨٪ من إجما� التسهيالت االئتمانية املباشرة بعد 

تنزيل الفوائد املعلقة كما - - ٣١ كانون ا�ول ٢٠١٤.
بلغت التسهيالت االئتمانية املمنوحة للحكومة وبكفالتها ٨٩٫٦٢٥٫٥٢١ دينار أي ما نسبته ٩٫٠٨٪ من إجما� التسهيالت االئتمانية املباشرة كما -  -

٣١ كانون ا�ول ٢٠١٥، مقابل ١٨٫٢٨٣٫١٩٣ دينار أي ما نسبته ٢٫١٣٪ من إجما� التسهيالت االئتمانية املباشرة كما - ٣١ كانون ا�ول ٢٠١٤.
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§صص تد� تسهيالت ائتمانية مباشرة:
فيما يلي احلركة على sصص تدh تسهيالت ائتمانية مباشرة:

القــروض االفـــراد٣١ كانون ا*ول ٢٠١٥
العقاريـــة

املنشــآت الصغ)ة الشركات الك�ى
واملتوسطة

ا1جمـا&

دينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــار
الرصيد - بداية السنة 

املقتطع خالل السنة من ا9يرادات

املستخدم من اخملصص خالل السنة (الديون 
املشطوبة)

 - - -

- - فروقات ترجمة
الرصيد O نهاية السنة

sصص تدh التسهيالت غ+ العاملة على 
أساس العميل الواحد

sصص تدh التسهيالت حتت املراقبة على 
أساس احملفظة

الرصيد O نهاية السنة 

القــروض االفـــراد٣١ كانون ا*ول ٢٠١٤
العقاريـــة

املنشــآت الصغ)ة الشركات الك�ى
واملتوسطة

ا1جمـا&

دينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــار
الرصيد - بداية السنة

املقتطع خالل السنة من ا9يرادات

املستخدم من اخملصص خالل السنة (الديون 
املشطوبة)

 - -

- - فروقات ترجمة
الرصيد O نهاية السنة

sصص تدh التسهيالت غ+ العاملة على 
أساس العميل الواحد

sصص تدh التسهيالت حتت املراقبة على 
أساس احملفظة

الرصيد O نهاية السنة

بلغت قيمة اخملصصات التي انتفت احلاجة إليها نتيجة تسويات أو تسديد ديون وحولت إزاء ديون أخرى مبلغ ٤٫٨٣٤٫٨٩٧ دينار كما - ٣١ كانون ا�ول  -
٢٠١٥ مقابل ٥٫٩٣٧٫٦١١ دينار كما - ٣١ كانون ا�ول ٢٠١٤.

الفوائد املعلقة
فيما يلي احلركة على الفوائد املعلقة :

القــروض االفـــراد٣١ كانون ا*ول ٢٠١٥
العقاريـــة

املنشــآت الصغ)ة الشركات الك�ى
واملتوسطة

ا1جمـا&

دينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــار
الرصيد - بداية السنة

يضاف: الفوائد املعلقة خالل السنة

ينزل: الفوائد احملولة لÁيرادات

ينزل: الفوائد املعلقة التي مت شطبها

- - فروقات ترجمة
الرصيد O نهاية السنة
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القــروض االفـــراد٣١ كانون ا*ول ٢٠١٤
العقاريـــة

املنشــآت الصغ)ة الشركات الك�ى
واملتوسطة

ا1جمـا&

دينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــار
الرصيد - بداية السنة

يضاف: الفوائد املعلقة خالل السنة

ينزل: الفوائد احملولة لÁيرادات

- ينزل: الفوائد املعلقة التي مت شطبها
- - فروقات ترجمة

الرصيد O نهاية السنة

تتوزع التسهيالت ا9ئتمانية املباشرة حسب التوزيع اجلغرا- والقطاع االقتصادي كما يلي :

٣١ كانون ا*ول ٣١٢٠١٤ كانون ا*ول ٢٠١٥خارج ا*ردنداخل ا*ردن
ديناردينارديناردينار

- ما�
صناعة

جتارة

عقارات وإنشاءات

سياحة وفنادق

زراعة

- أسهم
خدمات ومرافق عامة

خدمات النقل (مبا فيها النقل اجلوي)

- احلكومة والقطاع العام 
أفراد

- أخرى
اجملموع

موجودات مالية بالكلفة املطفأة ١٠

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

٢٠١٥٢٠١٤
دينــــاردينــــار

سندات خزينة حكومية 

- أذونات خزينة حكومية 
سندات مالية حكومية وبكفالتها

سندات واسناد قروض شركات @

اجملموع

حتليل السندات وا�ذونات: 

ذات عائد ثابت

ذات عائد متغ+

اجملموع

و٣١ كانون ا�ول ٢٠١٤. صا- بعد تنزيل sصص التدh مببلغ ٥٠٠ ألف دينار كما - ٣١ كانون ا�ول ٢٠١٥ @
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Oموجودات مالية مرهونة - بالصا ١١

٢٠١٥٢٠١٤
املوجودات املالية 

املرهونــة
املطلوبــات املرتبطـة 

بها
املوجودات املالية 

املرهونــة
املطلوبــات املرتبطـة 

بها
دينــــار دينــــار دينــــاردينــــار

--موجودات مالية بالكلفة املطفأة
--اجملمـــوع

االستثمار O املصرف ا*هلي العراقي ١٢

متلك البنك ما نسبته ٥٩٫٢٪ من رأسمال املصرف ا�هلي العراقي (مصرف عامل - العراق) اعتبارًا من ا�ول من كانون الثاh لسنة  -
٢٠٠٥، قام البنك بزيادة رأسمال املصرف ا�هلي العراقي على عدة مراحل ليصل إL ٢٥٠ مليار دينار عراقي أي ما يعادل ١٥٦٫٣ مليون 

دينار أردh كما - ٣١ كانون ا�ول ٢٠١٥، وتبلغ ملكية البنك ما نسبته ٦١٫٨٥٪ من رأسماله املدفوع كما - ٣١ كانون ا�ول ٢٠١٥.

ميلك البنك حق إدارة املصرف ا�هلي العراقي ومت توحيد موجودات ومطلوبات وقائمة الدخل للمصرف بتاريخ القوائم املالية املوحدة   -
ومت احتساب الشهرة الناجتة عن متلك املصرف بذلك التاريخ.

Oممتلكات ومعدات - بالصا ١٣

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

معــدات مبانـــيأراضــي٣١ كانون ا*ول ٢٠١٥
وأجهزة وأثاث

وسائـط 
نقل

أجهزة 
احلاسب ا�لـــي

اجملمــوعأخــرى@

دينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــار
الكلفة:

الرصيد - بداية السنة

- - فروقات ترجمة
- إضافات

- إستبعادات
الرصيد O نهاية السنة

االستهالك امل|اكم:

- االستهالك امل7اكم - بداية السنة
- استهالك السنة

- - - فروقات ترجمة
- إستبعادات

- االستهالك امل7اكم - نهاية السنة
صا- القيمة الدف7ية للممتلكات 

واملعدات
دفعات على حساب شراء موجودات 

ثابتة - نهاية السنة 
 - -

صاO القيمة الدف|ية للممتلكات 
واملعدات O نهاية السنة
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معــدات مبانـــيأراضــي٣١ كانون ا*ول ٢٠١٤
وأجهزة وأثاث

وسائـط 
نقل

أجهزة 
احلاسب ا�لـــي

اجملمــوعأخــرى@

دينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــار
الكلفة:

الرصيد - بداية السنة
- - - فروقات ترجمة

- إضافات
- - - إستبعادات

الرصيد O نهاية السنة
االستهالك امل|اكم:

- االستهالك امل7اكم - بداية السنة
- استهالك السنة

- - - فروقات ترجمة
- - - إستبعادات

- االستهالك امل7اكم - نهاية السنة
صا- القيمة الدف7ية للممتلكات 

واملعدات
دفعات على حساب شراء موجودات 

ثابتة - نهاية السنة 
 -

صاO القيمة الدف|ية للممتلكات 
واملعدات O نهاية السنة

يشمل بند أخرى أعمال جتهيز وحتسني مباh البنك والفروع والديكور الداخلي. @
تقدر التكلفة املتبقية الستكمال مشاريع حتت التنفيذ مبلغ ٣٫٨٦٠٫٧٥٣ دينار تقريبًا كما - ٣١ كانون ا�ول ٢٠١٥. -

تتضمن املمتلكات واملعدات بنود مستهلكة بالكامل بقيمة ٥٫٨٠٩٫٠٦٣ دينار كما - ٣١ كانون ا�ول ٢٠١٥ مقابل ٤٫٩٧٨٫٣٥٥ دينار كما - ٣١ كانون  -
ا�ول ٢٠١٤

Oموجودات غ) ملموسة - بالصا ١٤

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

اجملموعالشهرةأنظمة حاسوب وبرامــج٢٠١٥
دينــــاردينــــاردينــــار

رصيد بداية السنة
- إضافات

فروقات ترجمة عمالت أجنبية
- ا9طفاء للسنة 

- خسارة تدh الشهرة (ايضاح ٤٠)
- رصيد نهاية السنة

- مشاريع حتت التنفيذ كما - نهاية السنة
- رصيد نهاية السنة 

اجملموعالشهرةأنظمة حاسوب وبرامــج٢٠١٤
دينــــاردينــــاردينــــار

رصيد بداية السنة
- إضافات

فروقات ترجمة عمالت أجنبية
- ا9طفاء للسنة 

رصيد نهاية السنة
- مشاريع حتت التنفيذ كما - نهاية السنة

رصيد نهاية السنة 

تقدر التكلفة املتبقية الستكمال مشاريع حتت التنفيذ مبلغ ١٫٥٩٤٫٢٠٣ دينار كما - ٣١ كانون ا�ول ٢٠١٥. -
تتضمن املوجودات غ+ امللموسة بنود مطفأة بالكامل بقيمة ٤٫٥٩٤٫١٤٠ دينار كما - ٣١ كانون ا�ول ٢٠١٥ مقابل ٤٫٥٧٠٫٢٣٧ دينار كما - ٣١ كانون  -

ا�ول ٢٠١٤.
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تقييم الشهرة
قام البنك باجراء اختبار تدh فيما اذا كان هناك تدh لقيمة الشهرة الناجتة عن متلك املصرف ا�هلي العراقي كما - ٣١ كانون ا�ول  -
٢٠١٥, حيث مت حتديد القيمة العادلة لسعر السهم للمصرف بناءا على التدفقات النقدية املتوقعة للخمس سنوات املقبلة باستخدام 
معدل خصم ١٩./. وبناءا عليه, مت تسجيل خسارة تدh لكامل قيمة الشهرة مببلغ ٣٫٨٧٩٫٩٨٣ دينار أردh بعد إعادة ال7جمة ونتج عن 

ذلك فروقات عملة بقيمة ١٩٠٫١٦٩ دينار أردh والتي تظهر ضمن بنود الدخل الشامل االخر.

موجودات أخرى ١٥

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

٢٠١٥٢٠١٤
دينــــاردينــــار

فوائد وإيرادات برسم القبض

مصروفات مدفوعة مقدمًا

موجودات آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون مستحقة - بالصا-@

قبوالت مصرفية مش7اة

مطالبات (ذمم) مالية مش7اة

عقارات مستملكة أخرى @@

تأمينات مس7دة

أخرى

اجملمـــــــوع

تتطلب تعليمات البنك املركزي ا�ردh التخلص من العقارات التي آلت ملكيتها إL البنك خالل ف7ة أقصاها سنتني من تاريخ االحالة وللبنك املركزي  @
ا�ردh املوافقة على متديد استمالك العقارات ملدة سنتني متتاليتني كحد أقصى، ومبوجب تعميم البنك املركزي ا�ردh رقم ١٠/١/٤٠٧٦ مت احتساب 

sصص مقابل العقارات التي تزيد ف7ة استمالكها عن أربعة سنوات.
بلغ إجما� التدh - قيمة العقارات املستملكة ا�خرى مبلغ ٦٫٠٥٦٫٩٢١ دينار كما - ٣١ كانون ا�ول ٢٠١٥ مبلغ ٤٫٠٣٧٫٩٤٨ دينار كما - ٣١ كانون ا�ول  @@

.٢٠١٤

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

٢٠١٥٢٠١٤
موجـودات مستملكــة عقــارات مستملكــة

أخــرى @@@
مدققةاجملمــوع

دينــــاردينــــاردينــــاردينــــار
رصيد بداية السنة

- فروقات ترجمة
- إضافات

استبعادات

hـخسارة تد

- - sصص مقابل العقارات املستملكة
رصيد نهاية السنة

للديون. @@@ميثل هذا البند قيمة ا�سهم املستملكة وفاًء
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ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية ١٦

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

٢٠١٥٢٠١٤
اجملمـــوعخارج اململكةداخل اململكـةاجملمـــوعخارج اململكةداخل اململكـة

دينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــار
حسابات جارية وحتت الطلب

ودائع �جل 

اجملموع

ودائع عمالء ١٧

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

منشـآت صغ)ة شركـات ك�ىأفــــراد٢٠١٥
ومتوسطــة

احلكـومة 
والقطـاع العـــام

اجملمـــوع

دينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــار
حسابات جارية وحتت الطلب

- ودائع التوف+
ودائع �جل وخاضعة الشعار

شهادات إيداع

اجملمــــوع

منشـآت صغ)ة شركـات ك�ىأفــــراد٢٠١٤
ومتوسطــة

احلكـومة 
والقطـاع العـــام

اجملمـــوع

دينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــار
حسابات جارية وحتت الطلب

- ودائع التوف+
ودائع �جل وخاضعة الشعار

- شهادات إيداع
اجملمــــوع

بلغت ودائع احلكومة ا�ردنية والقطاع العام ا�ردh داخل اململكة ١٢٦٫٩٦٨٫٤٣٢ دينار أي ما نسبته ٩٫٤٤٪ من إجما� الودائع كما - ٣١ كانون ا�ول  -
٢٠١٥ مقابل ٨٣٫٨٧٤٫٥٤٨ دينار أي ما نسبته ٦٫٨٠٪ كما -٣١ كانون ا�ول ٢٠١٤.

بلغت قيمة الودائع التي ال حتمل فوائد ٤٢٤٫٥٠٦٫٨١٩ دينار أي ما نسبته ٣١٫٥٦٪ من إجما� الودائع كما - ٣١ كانون ا�ول ٢٠١٥ مقابل ٤٠٣٫١٢٢٫٠٦٥ -
دينار أي ما نسبته ٣٢٫٦٦٪ من إجما� الودائع كما - ٣١ كانون ا�ول ٢٠١٤.

و٣١ كانون ا�ول ٢٠١٤. ال يوجد ودائع �جوزة (مقيدة السحب) كما - ٣١ كانون ا�ول ٢٠١٥ -
بلغت قيمة الودائع اجلامدة ١٫١٢٣٫٠٠٠ دينار كما - ٣١ كانون ا�ول ٢٠١٥ مقابل ١٫٢٨٦٫٠٣٢ دينار كما - ٣١ كانون ا�ول ٢٠١٤. -

تأمينــات نقديـــة ١٨

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

٢٠١٥٢٠١٤
دينــــاردينــــار

تأمينات مقابل تسهيالت ائتمانية مباشرة

تأمينات مقابل تسهيالت ائتمانية غ+ مباشرة

تأمينات التعامل بالهامش

تأمينات أخرى

اجملمـــــــوع
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أموال مق|ضة ١٩

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

دورية استحقـاق عدد ا*قســـاطاملبلـــغ٢٠١٥
ا*قسـاط

سعــر فائـــدة الضمـانات
ا1قتـراض دينـــــاراملتبقيــةالكليــةدينـــــار

شهرية ونصف سنوية اق7اض من بنوك مركزية
وعند ا9ستحقاق

- Lإ 

دفعة واحدة عند اق7اض من بنوك/ مؤسسات �لية
ا9ستحقاق

- Lإ 

شهرية ونصف سنوية اق7اض من بنوك/ مؤسسات خارجية
وعند ا9ستحقاق

- Lإ 

-اجملموع

دورية استحقـاق عدد ا*قســـاطاملبلـــغ٢٠١٤
ا*قسـاط

سعــر فائـــدة الضمـانات
ا1قتـراض دينـــــاراملتبقيــةالكليــةدينـــــار

شهرية ونصف سنوية اق7اض من بنوك مركزية
وعند ا9ستحقاق

 Lإ 

دفعة واحدة عند اق7اض من بنوك/ مؤسسات �لية
ا9ستحقاق

- Lإ 

شهرية ونصف سنوية اق7اض من بنوك/ مؤسسات خارجية
وعند ا9ستحقاق

- Lإ

اجملموع

متثل املبالغ املق7ضة من بنوك مركزية والبالغة ٣٤٫١١٥٫٥٥٠ دينار مبالغ مق7ضة 9عادة متويل قروض عمالء ضمن برامج متويل متوسط ا�جل  -
مت إعادة اقراضها، وتستحق هذه القروض خالل الف7ة من عام ٢٠١٦ وحتى ٢٠٢٤.

متثل ا�موال املق7ضة من املؤسسات احمللية مبالغ مق7ضة من الشركة ا�ردنية 9عادة متويل الرهن العقاري بقيمة ٣٠.٠٠٠.٠٠٠ دينار وقد مت  -
٪ وتستحق القروض خالل الف7ة من عام ٢٠١٦ وحتى ٢٠١٨. إعادة متويل قروض سكنية مبعدل اسعار فائدة تبلغ حوا� ٦٫٧٥

تشمل االموال املق7ضة من بنوك / ومؤسسات خارجية مبلغ ممنوح من قبل البنك ا�وروبي للتنمية بقيمة ١٠ مليون دوالر يستحق خالل عام ٢٠٢٠. -
جميع القروض اعاله ذات فائدة ثابتة. -

إسناد قرض ٢٠

سعــر فائـــدة ا1قتـراضالضمـاناتدورية استحقـاق ا*قسـاطاملبلـــغ٢٠١٥
دينـــــاردينـــــار

)إسناد قرض - مرة واحدة عند االستحقاق (تستحق -  آذار 
 -

مت احلصول على موافقة بورصة عمان على ادراج السندات - سوق عمان املا� ابتداءا من ٢٦ متوز ٢٠١٥, علما بان هذه السندات بالدوالر ا�مريكي. -

قروض ثانوية ٢١

دورية استحقـاق عدد ا*قســـاطاملبلـــغ٣١ كانون ا*ول ٢٠١٥
ا*قسـاط

سعــر فائـــدة ا1قتـراضالضمـانات
دينـــــاراملتبقيــةالكليــةدينـــــار

ذات فائدة متغ+ة-نصف سنويقروض ثانوية
اليبور  شهور + 

-اجملموع
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فيما يلي تفاصيل القروض الثانوية :

٢٠١٥٢٠١٤
دينــــاردينــــار

القيمة االسمية للقروض

- @ يطرح: حصة حقوق املساهمني
يطرح : تكلفة ا9صدار

اجملمـــــــوع

وقع البنك بتاريخ ٢ كانون الثاh ٢٠٠٨ مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) اتفاقية قرض مساند بقيمة ٢٠ مليون دوالر أي ما يعادل ١٤٫١٨٠٫٠٠٠
دينار ملدة ١٠ سنوات قابل للتحويل إL أسهم إعتبارًا من السنة الرابعة إL السنة السابعة، ومبعامل حتويل يبلغ ١٫٧٥ من القيمة الدف7ية 
للسهم وفقًا ±خر قوائم مالية مدققة تصدر من البنك قبل تاريخ التحويل ويبلغ سعر الفائدة على هذا القرض اليبور٦ شهور + ٣٫٥٪، 

يتطلب القرض ا9لتزام بالشروط التالية:

أن تكون نسبة كفاية رأس املال لدى البنك ١٢٪ كحد أدنى. .١

أن ال تقل نسبة حقوق امللكية إL املوجودات عن ١٥٪. .٢

ا9لتزام ببعض النسب املتعلقة بال7كزات ا9ئتمانية وتوظيفات ا�موال. .٣

الثانوية إL اسهم وعليه مت إعادة تصنيف هذا اجلزء  الثاh ٢٠١٥ انتهت مدة صالحية خيار حتويل جزء من هذه القروض  بتاريخ ٢ كانون 
والبالغ ١٫٠٢٢٫٧٨٤ دينار أردh من حقوق امللكية إL القروض الثانوية.

§صصات متنوعة ٢٢

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

رصيــد بداية ٢٠١٥
السنة

املكــون خالل 
السنة 

املستخـدم 
السنة 

ما تــم رده 
ل¯يرادات

رصيـد نهاية 
السنة 

دينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــار
- sصص قضايا مقامة ضد البنك

sصص حتوط مقابل sاطر العراق 
(ايضاح ٤٠)

 - - -

- اجملمـــوع

رصيــد بداية ٢٠١٤
السنة

املكــون خالل 
السنة 

املستخـدم 
السنة 

ما تــم رده 
ل¯يرادات

رصيـد نهاية 
السنة 

دينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــار
- - - sصص قضايا مقامة ضد البنك

- - - اجملمـــوع

با9ضافة إL مبلغ التدh - الشهرة الوارد - ايضاح رقم (١٤) والبالغ ٣٫٨٧٩٫٩٨٣ دينار أردh وsصصات التسهيالت االئتمانية غ+ العاملة ونظرا  -
للظروف السياسية واالقتصادية التي مير بها العراق ونتيجة للمخاطر اخملتلفة التي يواجهها املصرف بشكل خاص واالقتصاد العراقي بشكل عام، 

فقد مت رصد sصصات بواقع ١٢٫٠٠١٫٧٢٢ دينار أردh، علما بانه سيتم إعادة النظر باخملصص بشكل سنوي.
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ضريبة الدخل ٢٣

أ- §صص ضريبة الدخل
إن احلركة على sصص ضريبة الدخل هي كما يلي:

٢٠١٥٢٠١٤
دينــــاردينــــار

رصيد بداية السنة

فروقات ترجمة

ضريبة الدخل املدفوعة

ضريبة الدخل املستحقة

-ضريبة على بنود الدخل الشامل
ضريبة دخل سنوات سابقة

رصيد نهاية السنة

متثل ضريبة الدخل الظاهرة - قائمة الدخل املوحدة ما يلي:

٢٠١٥٢٠١٤
دينــــاردينــــار

ضريبة الدخل املستحقة عن أرباح السنة

ضريبة دخل سنوات سابقة

موجودات ضريبية مؤجلة للسنة

مطلوبات ضريبية مؤجلة للسنة

فروقات ترجمة

تبلغ نسبة ضريبة الدخل القانونية على أرباح البنوك - ا�ردن ٣٥٪ وعلى شركات الوساطة املالية ٢٤٪. -
تبلغ نسبة ضريبة الدخل القانونية على أرباح البنوك - العراق ١٥٪. -

مت إجراء تسوية نهائية مع دائرة ضريبة الدخل فيما يتعلق بضريبة دخل البنك حتى نهاية عام ٢٠١٤. -
مت إجراء تسوية نهائية مع دائرة ضريبة الدخل فيما يتعلق بضريبة دخل شركة املال لالستثمار والوساطة املالية حتى نهاية عام ٢٠١٤. -

مت إجراء تسوية نهائية مع دائرة ضريبة الدخل فيما يتعلق بضريبة دخل املصرف ا�هلي العراقي حتى نهاية عام ٢٠١٤. -
- رأي ا9دارة فإن sصص ضريبة الدخل املقتطع كاٍف ملواجهة ا9لتزامات الضريبية كما - ٣١ كانون ا�ول ٢٠١٥. -
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ب- موجودات / مطلوبات ضريبية مؤجلة
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

٢٠١٥
رصيـد بدايـة 

السنـــــة
املبالـغ 

احملـــررة
املبالــغ 

املضــافة
الرصيـد فـــي 
نهايـــة السنـة

الضريبة 
املؤجلــة

٢٠١٤

دينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــار
احلسابات املشمولة

أ- موجودات ضريبية مؤجلة

sصص قضايا مقامة ضد البنك

- تدh أسعار أسهم مستملكة  
خسائر تقييم موجودات مالية من خالل 

قائمة الدخل 
- sصص تسهيالت حتت املراقبة

خسائر تقييم موجودات مالية- من خالل 
الدخل الشامل ا±خر

sصصات تسهيالت ائتمانية إضافية 
وفوائد معلقة

- - خسائر تدh موجودات مالية بالكلفة املطفأة
خسائر تدh موجودات مستملكة 

- - - تدh استثمارات - شركات تابعة
sصص مقابل عملية بيع جزء من شركات 

تابعة
 - - -

- موجودات ضريبية أخرى
اجملمـــوع

ب- مطلوبات ضريبية مؤجلة

أرباح غ+ متحققة – موجودات مالية بالقيمة 
العادلة من خالل الدخل الشامل ا±خر

 -

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
قائمة الدخل

- - - أخرى 
اجملمـــوع

إن احلركة على حساب املوجودات/ املطلوبات الضريبية املؤجلة هي كما يلي:

٢٠١٥٢٠١٤
مطلوباتموجوداتمطلوباتموجودات

رصيد بداية السنة

املضاف

املستبعد

رصيد نهاية السنة

تراوحت نسبة ضريبة الدخل على املوجودات واملطلوبات الضريبية املؤجلة بني ٢٤٪ - ٣٥٪. -
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- ملخص تسوية الربح احملاسبي مع الربح الضريبي:

٢٠١٥٢٠١٤
دينــــاردينــــار

الربح احملاسبي

-ـ(خسائر) أرباح ظاهرة - قائمة الدخل الشامل
أرباح غ+ خاضعة للضريبة

مصروفات غ+ مقبولة ضريبيًا

الربح الضريبي

نسبة ضريبة الدخل الفعلية

مطلوبات أخرى ٢٤

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

٢٠١٥٢٠١٤
دينــــاردينــــار

فوائد برسم الدفع

مصروفات مستحقة وغ+ مدفوعة

شيكات مصدقة

شيكات مسحوبة على البنك

مكافأة أعضاء fلس ا9دارة

ذمم عمالء وساطة دائنني

مطلوبات/ خسائر مشتقات غ+ متحققة

مطلوبات أخرى

اجملموع

رأس املال املكتتب به ٢٥

يبلغ رأس املال املكتتب به واملدفوع ٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ دينار موزع على ٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ سهمًا القيمة االسمية للسهم الواحد دينار كما -٣١ كانون 
سهمًا القيمة االسمية للسهم الواحد دينار كما - ٣١ كانون ا�ول ٢٠١٤. ا�ول ٢٠١٥ مقابل ١٨١٫٥٠٠٫٠٠٠ دينار موزع على ١٨١٫٥٠٠٫٠٠٠

أرباح موزعة ٢٦

وافقت الهيئة العامة التي مت عقدها بتاريخ ٦ أيار ٢٠١٥ على توزيع أرباح نقدية بقيمة ١٠٫٨٩٠٫٠٠٠ دينار أي ما نسبته ٦٪ من رأسمال البنك 
كما - نهاية عام ٢٠١٤، كما متت املوافقة على توزيع أسهم fانية بنسبة ١٠٫١٩٪ من رأسمال البنك كما - ٣١ كانون ا�ول ٢٠١٤.

االحتياطيات ٢٧

- احتياطي قانو� -

متثل املبالغ املتجمعة - هذا احلساب ما مت حتويله من ا�رباح السنوية قبل الضرائب بنسبة ١٠٪ خالل السنة والسنوات السابقة وفقًا
لقانون البنوك وقانون الشركات وهو غ+ قابل للتوزيع على املساهمني.

- احتياطي §اطر مصرفية عامة -

.hاطر مصرفية عامة وفقا لتعليمات البنك املركزي ا�ردs ميثل هذا البند إحتياطي
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- إن االحتياطيات املقيد التصرف بها هي كما يلي:

طبيعـة التقييداملبلـــغاســم االحتياطــي
دينـــار

hمبوجب قانون البنوك وقانون الشركاتاحتياطي قانو

مبوجب تعليمات البنك املركزي ا�ردhاحتياطي sاطر مصرفية عامة

فروقات ترجمة عمالت أجنبية ٢٨

هي فروقات ناجتة صا- االستثمار - املصرف ا�هلي العراقي عند توحيد القوائم املالية للبنك وبيان احلركة عليها كما يلي:

٢٠١٥٢٠١٤
دينــــاردينــــار

الرصيد - بداية السنة

(االستبعادات) االضافات خالل السنة

الرصيد O نهاية السنة

إحتياطي القيمة العادلة ٢٩

إن احلركة احلاصلة على هذا البند هي كما يلي :

٢٠١٥٢٠١٤
دينــــاردينــــار

الرصيد O بداية السنة

التغ+ بالقيمة العادلة ملوجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ا±خر

مطلوبات ضريبية مؤجلة 

موجودات ضريبية مؤجلة

الرصيد O نهاية السنة

الشركات التابعة اجلوهرية واململوكه جزئيًا ٣٠

أوال: النسبة اململوكة من قبل غ) املسيطرين
نسبة امللكية لغ)  طبيعة النشاطالبلد٣١ كانون ا*ول ٢٠١٥

املسيطرين
التوزيعات

دينار

عمل مصر-العراقاملصرف ا�هلي العراقي

٣١ كانون ا*ول ٢٠١٤

عمل مصر-العراقاملصرف ا�هلي العراقي
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ثانيا: فيما يلي بعض املعلومات املالية للشركات التابعة اجلوهرية والتي تتضمن حقوق غ) املسيطرين

أ. قائمة املركز املا& اخملتصره للشركات التابعة قبل الغاء العمليات املتقابلة كما هو O ٣١ كانون ا*ول ٢٠١٥:

٣١ كانون ا*ول ٣١٢٠١٤ كانون ا*ول ٢٠١٥
املصرف ا*هلي العراقياملصرف ا*هلي العراقي

ديناردينار
نقد وأرصدة وايداعات

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

تسهيالت ائتمانية بالصا-

- - موجودات مالية بالكلفة املطفاة
موجودات اخرى 

إجما& املوجودات

ودائع البنوك والعمالء والتأمينات

- اموال مق7ضة
sصصات ومطلوبات اخرى

إجما& املطلوبات

حقوق امللكية

إجما& املطلوبات وحقوق امللكية

حصة حقوق غ) املسيطرين

ب. قائمة الدخل اخملتصرة للشركات التابعة قبل العمليات املتقابلة للسنة املنتهية O ٣١ كانون ا*ول ٢٠١٥:

٣١ كانون ا*ول ٣١٢٠١٤ كانون ا*ول ٢٠١٥
املصرف ا*هلي العراقياملصرف ا*هلي العراقي

ديناردينار
صا- إيرادات الفوائد والعموالت

إيرادات أخرى

إجما& الدخل

نفقات عمومية وإدارية

sصصات

إجما& املصروفات

صاO الربح قبل الضريبة

ضريبة الدخل

صاO الربح بعد الضريبة

الدخل الشامل ا±خر

3موع الدخل الشامل

حصة حقوق غ+ املسيطرين

ج. قائمة التدفق النقدي اخملتصرة للشركات التابعة اجلوهرية:

٣١ كانون ا*ول ٣١٢٠١٤ كانون ا*ول ٢٠١٥التدفقات النقدية
املصرف ا*هلي العراقياملصرف ا*هلي العراقي

ديناردينار
التشغيلية

االستثمارية

التمويلية

صاO (النقص) الزيادة
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أرباح مدورة ٣١

٢٠١٥٢٠١٤
دينــــاردينــــار

الرصيد - بداية السنة

 الربح للسنة

احملول إL االحتياطيات

- خسائر بيع جزء من شركات تابعة
رسوم زيادة رأس املال

أرباح موزعة

الرصيد O نهاية السنة

يشمل رصيد ا�رباح املدورة مبلغ ٨,٢٣٥,٦٢٣ دينار مقيد التصرف به لقاء منافع ضريبية مؤجلة كما - ٣١ كانون ا�ول ٢٠١٥ ُمقابل ٧٫٦٤٣٫٩١١ دينـار  -
كمـا فـي ٣١ كانون ا�ول ٢٠١٤.

يشمل رصيد ا�رباح املدورة كما - ٣١ كانون ا�ول ٢٠١٥ مبلغ ١٫٦٨٩٫٢٨٢ دينار ميثل أثر التطبيق املبكر ملعيار التقارير املالية الدو� رقم (٩)، ومبوجب  -
تعليمات هيئة ا�وراق املالية يحظر التصرف به حلني حتققه.

يحظر التصرف مببلغ يوازي الرصيد السالب الحتياطي القيمة العادلة من ا�رباح املدورة. -

الفوائــد الدائنـــة ٣٢

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

٢٠١٥٢٠١٤
دينــــاردينــــار

تسهيالت ائتمانية مباشرة: 

ل±فراد (التجزئة) :

حسابات جارية مدينة

قروض وكمبياالت

بطاقات االئتمان

القروض العقارية

الشركات الك�ى

حسابات جارية مدينة

قروض وكمبياالت

املنشآت الصغ)ة واملتوسطة

حسابات جارية مدينة

قروض وكمبياالت

احلكومة والقطاع العام

أرصدة لدى البنوك املركزية

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

موجودات مالية بالكلفة املطفأة 

اجملمـــوع
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الفوائـــد املدينــــة ٣٣

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

٢٠١٥٢٠١٤
دينــــاردينــــار

ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

ودائع عمالء:

حسابات جارية وحتت الطلب

ودائع توف+

ودائع �جل وخاضعة 9شعار

شهادات إيداع

تأمينات نقدية

أموال مق7ضة

رسوم ضمان الودائع

اجملموع

صاO إيرادات العموالت ٣٤

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

٢٠١٥٢٠١٤
دينــــاردينــــار

عموالت دائنة:

عموالت تسهيالت مباشرة

عموالت تسهيالت غ+ مباشرة

عموالت ُأخرى

ينزل: عموالت مدينة

صاO إيرادات العموالت

أرباح عمالت أجنبية ٣٥

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

٢٠١٥٢٠١٤
دينــــاردينــــار

ناجتة عن التقييم

ناجتة عن التداول / التعامل

اجملموع

(خسائر) أرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل  ٣٦

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

(خسائر) أرباح ٢٠١٥
متحققة

(خسائر) غ) 
متحققة 

عوائد توزيعات 
أسهـــم

اجملمــوع

دينــــاردينــــاردينــــاردينــــار
أسهم شركات

--سندات
اجملموع
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(خسائر) أرباح ٢٠١٤
متحققة

(خسائر) غ) 
متحققة 

عوائد توزيعات 
أسهـــم

اجملمــوع

دينــــاردينــــاردينــــاردينــــار
أسهم شركات

اجملموع

إيرادات اخرى ٣٧

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

٢٠١٥٢٠١٤
دينــــاردينــــار

مبالغ �صلة من ديون معدومة

- رسوم وعموالت ناجتة من بيع اسهم مكتتب بها - شركات تابعة
إيرادات وعموالت من االستثمار وا�وراق املالية

- اخرى
اجملموع

نفقات املوظفني ٣٨

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

٢٠١٥٢٠١٤
دينــــاردينــــار

رواتب ومنافع وعالوات املوظفني

مساهمة البنك - الضمان االجتماعي

نفقات طبية

تدريب املوظفني

إجازات مدفوعة

مساهمة البنك - صندوق النشاط االجتماعي

أخرى

اجملموع
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مصاريف أخرى ٣٩

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

٢٠١٥٢٠١٤
دينــــاردينــــار

hإيجارات وخدمات املبا

اتعاب استشارية ومهنية

قرطاسية ومطبوعات

بدل تنقالت أعضاء fلس ا9دارة

رسوم اش7اك روي7ز وبلومب+غ

ت�عات

اعالنات

 رسوم ورخص

خدمات ا�من واحلماية

سفر وتنقالت

لوازم ومصاريف كمبيوتر

بريد، هاتف، وسويفت

اش7اكات

خدمات نقل النقد

تأمني

مصاريف ضيافة 

مكافأة أعضاء fلس ا9دارة

صيانة

أخرى

اجملمـــوع

خسائر تد� و§صصات متنوعة اخرى ٤٠

٢٠١٥٢٠١٤
دينــــاردينــــار

- خسائر تدh الشهرة 
تدh - قيمة ا�صول املستملكة وفاء لديون

sصصات متنوعة أخرى

حصة السهم من ربح السنة ٤١

احلصة ا�ساسية للسهم من ربح السنة:

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

٢٠١٥٢٠١٤
دينــــاردينــــار

ربح السنة العائد ملساهمي البنك

املتوسط املرجح لعدد ا�سهم خالل السنة

فلـس / دينــارفلـس / دينــار
احلصة ا�ساسية واخملفضة للسهم من ربح السنة
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القيمة العادلة للموجودات املالية التي ال تظهر بالقيمة العادلة بالقوائم املالية: ٤٢

٣١ كانون ا*ول ٣١٢٠١٤ كانون ا*ول ٢٠١٥
القيمة العادلةالقيمة الدف|يةالقيمة العادلةالقيمة الدف|ية

موجودات مالية بالكلفة املطفأة واملرهونة

تسهيالت ائتمانية مباشرة بالصا-

النقد وما O حكمه ٤٣

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

٢٠١٥٢٠١٤
دينــــاردينــــار

نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية 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 لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

مشتقات مالية ٤٤

إن تفاصيل املشتقات املالية القائمة - نهاية العام هي كما يلي:

آجال القيمة االعتبارية (االسمية) حسب االستحقـاق٢٠١٥
3موع القيمة قيمة عادلة سالبة قيمة عادلة موجبــة

االسميـــة
شهــور من ٣- ١٢خـالل ٣

شهـــر
دينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــار

- - - عقود بيع عمالت
- - عقود شراء عمالت

آجال القيمة االعتبارية (االسمية) حسب االستحقـاق٢٠١٤
3موع القيمة قيمة عادلة سالبة قيمة عادلة موجبــة

االسميـــة
شهــور من ٣- ١٢خـالل ٣

شهـــر
دينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــار

- - عقود بيع عمالت
- - - عقود شراء عمالت

- - عقود مقايضة العمالت

تدل القيمة االعتبارية (االسمية) على قيمة املعامالت القائمة - نهاية السنة وهي ال تدل على sاطر السوق أو sاطر االئتمان.
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املعامالت مع أطراف ذات عالقة ٤٥

تشمل القوائم املالية املوحدة القوائم املالية للبنك والشركات التابعة التالية:

تكلفة ا1ستثمارنسبة امللكيةإسم الشركة
٢٠١٥٢٠١٤٢٠١٥٢٠١٤

ديناردينار
شركة املال ا�ردh لÁستثمار والوساطة املالية

املصرف ا�هلي العراقي

شركة صندوق البحرين ا9ستثماري

كابتال بنك االستشارية للشركات (مركز دبي املا� العاملي) احملدودة

النشاطات  ضمن  العليا  وا9دارة  ا9دارة  fلس  وأعضاء  املساهمني  كبار  ومع  التابعة  الشركات  مع  معامالت   - بالدخول  البنك  قام 
االعتيادية للبنك وباستخدام أسعار الفوائد والعموالت التجارية.

فيما يلي ملخص املعامالت مع جهات ذات عالقة خالل السنة: -

اجملمــــــــوعاجلهــة ذات العــالقة
أعضاء 3لس 

ا1دارة
ا1دارة التنفيذية 

العليا
٢٠١٥٢٠١٤جهــات أخــرى

دينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــار
بنود داخل قائمة املركز املا&:

- - ودائع البنك مع جهات ذات عالقة
ودائع لدى البنك

- التأمينات النقدية
تسهيالت مباشرة

- - تسهيالت مباشرة-حتت املراقبة
- - - تسهيالت مباشرة-ديون غ+ عاملة

بنود خارج قائمة املركز املا&:

- تسهيالت غ+ مباشرة

عناصر قائمة الدخل

فوائد وعموالت دائنة

فوائد وعموالت مدينة

- - توزيع أرباح شركات تابعة
و٩٫٥٪ ت7اوح أسعار الفائدة على التسهيالت بالدينار ا�ردh بني ٤٪

ال توجد تسهيالت ممنوحة بالعملة ا�جنبية
و٤٫٠٠٪ ت7اوح أسعار الفائدة على الودائع بالدينار ا�ردh بني ١٫٨٨٪

تبلغ أسعار الفائدة على الودائع بالعملة ا�جنبية ٠٫٣٥٪

فيما يلي ملخص ملنافع (رواتب ومكافآت ومنافع أخرى) ا9دارة التنفيذية العليا للبنك:

٢٠١٥٢٠١٤
دينــــاردينــــار

املنافع (رواتب ومكافآت ومنافع أخرى) ا9دارة التنفيذية العليا للبنك

القيمة العادلة ل±دوات املالية ٤٦

ا9ئتمانية املباشرة، املوجودات  التسهيالت   ،hا�رد والبنك املركزي  البنوك  لدى  والودائع  النقدية  ا�رصدة  املالية  ا�دوات  تشمل هذه 
املالية ا�خرى وودائع العمالء، ودائع البنوك واملطلوبات املالية ا�خرى.

ال تختلف القيمة العادلة ل�دوات املالية بشكل جوهري عن قيمتها الدف7ية.

يستخدم البنك ال7تيب التا� �ساليب وبدائل التقييم وذلك - حتديد وعرض القيمة العادلة ل�دوات املالية:
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املستوى ا�ول: ا�سعار السوقية املعلنة - ا�سواق الفعالة لنفس املوجودات واملطلوبات.

أو غ+  العادلة ميكن مالحظتها بشكل مباشر  القيمة  تأث+ مهم على  التي لها  الثاh: تقنيات أخرى حيث تكون كل املدخالت  املستوى 
مباشر من معلومات السوق.

املستوى الثالث: تقنيات أخرى حيث تستخدم مدخالت لها تأث+ مهم على القيمة العادلة ولكنها ليست مبنية على معلومات من السوق 
ميكن مالحظتها.

اجلدول التا� يبني حتليل ا�دوات املالية املسجلة بالقيمة العادلة وحسب ال7تيب الهرمي املذكور أعاله:

اجملموعاملستوى الثالثاملستوى الثا�املستوى ا*ول
دينــــاردينــــاردينــــاردينــــار٢٠١٥

موجودات مالية 
-موجودات مالية من خالل قائمة الدخل 

-موجودات مالية من خالل الدخل الشامل ا±خر
مطلوبات مالية 

-- مشتقات أدوات مالية
٢٠١٤

موجودات مالية 
-موجودات مالية من خالل قائمة الدخل 

-موجودات مالية من خالل الدخل الشامل ا±خر
مطلوبات مالية 

--مشتقات أدوات مالية

سياسات إدارة اخملاطر ٤٧

التشغيل،  االئتمان، sاطر  يتعرض لها (sاطر  التي قد  إدارة اخملاطر  البنك اس7اتيجية شاملة ضمن أفضل املمارسات -  يتبع 
الفائدة، sاطر ال7كزات، أمن املعلومات، أي sاطر أخرى) ومبا ُيحافظ على مكانة  sاطر السوق، sاطر السيولة، sاطر أسعار 

البنك املـالية وربحيته.

 ُيعت� النظام العام 9دارة اخملاطر - البنك ومتابعتها والتخفيف منها وااللتزام بتعليمات اجلهات الرقابية وجلنة بازل مسؤولية شاملة 
وجلنة  التدقيق  وجلنة  اخملاطر  كلجنة  عنه  املنبثقة  واللجان  ا9دارة  fلس  من  ابتداء  البنك   - متعددة  جهـات  خالل  من  ومش7كة 
االمتثال إL جانب اللجـان الداخلية اخملتلفة - البنك مثل جلنة إدارة اخملاطر الداخلية، إدارة املوجودات واملطلوبات، جلان التسهيالت، 

إضافة إL أن كافة دوائر وفروع البنك.

تقوم إدارة اخملاطر وهي إدارة مستقلة ومتخصصة - البنك ب7كيز مهامها وحسب سياسات إدارة اخملاطر املعتمدة - التعرف 
الالزمة بشكل دوري، إL جانب  التقارير  التعامل معها وقياسها ورفع  القائمة واحملتملة (املالية وغ+ املالية) وكيفية  على اخملاطر 
تبني وتطبيق متطلبات جلنة بازل والبنك املركزي االدرh وأفضل املمارسات - fال إدارة وقياس اخملاطر، كما وتقوم إدارة اخملاطر 
باملشاركة - تقييم قدرة البنك وكفاية وتوزيع رأس ماله - حتقيق أهدافه االس7اتيجية وحتديد املتطلبات الالزمة 9دارة والسيطرة 

على اخملاطر املصاحبة الس7اتيجياته.

تتمثل املبادئ الرئيسية واحلوكمة املؤسسية - إدارة اخملاطر - البنك والتي تتماشى تعليمات السلطات الرقابية وحجم وتعقيدات 
عملياته، فبما يلي:

قيام fلس ا9دارة وجلنة اخملاطر املنبثقة عنه مبراجعة واعتماد حدود اخملاطر املقبولة (Risk Appetite) على كافة مستويات  .١
ضمان  جانب   Lإ خدماته،   - والتوسع  البنك  أعمال   - والنمو  املستجدات  كافة  ملواكبتها  اخملاطر  إدارة  وسياسات  اخملاطر 

تطبيق اس7اتيجية وتوجيهات fلس ا9دارة فيما يتعلق إدارة اخملاطر - البنك.

يعت� املدير العام املسؤول ا�ول عن إدارة اخملاطر واملمارسات املرتبطة بها ضمن هيكل نشاطات البنك ورئيسًا للجنة إدارة  .٢
اخملاطر الداخلية.

فلسفة إدارة اخملاطر املبنية على املعرفة واخل�ة وقدرة ا9دارة ا9شرافية على احلكم على ا�مور ووجود دليل واضح للصالحيات  .٣
موضوع من قبل fلس ا9دارة.

مواصلة تطوير أنظمة إدارة اخملاطر واتخاذ العديد من اخلطـوات والتداب+ الالزمة لتطبيق البنك ملتطلبات املعاي+ الدولية اجلديدة  .٤
 .III ومؤخرا بازل II ومن أهمهـا متطلبات بازل

تقوم دائرة اخملاطر بإدارة اخملاطر وفق منهجية متكاملة ومركزية داخل البنك مع وجود أنظمة تساعد على إدارة تلك اخملاطر،  .٥
دائرة اخملاطر  ترتبط  أنواع اخملاطر،  لكافة  إدارة فاعلة وسليمة  لتحقيق  الالزمة  وا�دوات  باملنهجيات  البنك  وتزويد وحدات عمل 
والتي يرأسها مدير دائرة إدارة اخملاطر بلجنة اخملاطر مع وجود خط اتصال مباشر يربط بني مدير دائرة إدارة اخملاطر باملدير 

العام.

إدارة اخملاطر تعت� مسؤولية جميع موظفي البنك.  .٦
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دور جلنة املوجودات واملطلوبات بالتخطيط للتوظيف ا�مثل لرأس املال واملوجودات واملطلوبات واملراقبة املستمرة خملاطر  .٧
السيولة وsاطر السوق. 

دائرة التدقيق الداخلي والتي تقدم تأكيدًا مستقًال عن التزام وحدات العمل بسياسات وإجراءات إدارة اخملاطر وفاعلية إطار عمل  .٨
إدارة اخملاطر لدى البنك.

يعت� املدير املا� للبنك هو املسؤول عن حتديد اخملاطر املالية والرقابة واحملافظة على نوعية املعلومات املالية والتأكد من  .٩
سالمة ودقة القوائم املالية التي يتم ا9فصاح عنها. 

يعت� مدير إدارة االمتثال هو املسؤول عن التأكد من أن البنك يلتزم بكافة التعليمات والتشريعات والقوانني ذات العالقة بأعماله،  .١٠
خاصة تلك التي تصدر عن اجلهات الرقابية املسؤولة.

خالل عام ٢٠١٥ قام البنك بالعمل على fموعة من اجلوانب الرئيسية - fال إدارة اخملاطر ومن أهمها:

مراجعة كافة سياسات إدارة اخملاطر مبا يتماشى مع املتطلبات اجلديدة وتوجهات البنك، والتحسني من منهجيات إدارة وقياس  .١
اخملاطر.

مراجعة وحتديث واعتماد (Risk Appetite Framework)، ومراقبة احلدود املق7حة بشكل شهري. .٢

ضمن  والصغ+ة  املتوسطة  الشركات  تسهيالت  عمالء  لتصنيف   (Moody's) نظام  باستخدام  بالنقاط  تصنيف  نظام  استحداث   .٣
.(Programmed Lending) املنتجات املطّورة

استحداث مناذج داخلية لتقييم اخملاطر االئتمانية على مستوى الطلب االئتماh لعمالء التسهيالت موضحًا فيه أثر املنح على حدود  .٤
اخملاطر االئتمانية املقبولة.

(Payment Card Industry/PCI) استكمال كافة متطلبات الـ .٥

SunGard تطبيق النظام اخلاص بإدارة استمرارية العمل من .٦

VMS تطبيق برنامج مسح الثغرات ا�منية .٧

أما خالل عام ٢٠١٦ فإن البنك يتطلع أيضًا إL العمل على fموعة من اجلوانب الرئيسة ا�خرى - fال إدارة اخملاطر ومن أهمها:

 hا�رد املركزي  البنك  تعليمات  لتطبيق  استعدادًا  وذلك  توف+ها  يجب  التي  املتطلبات  وحتديد   III بازل  متطلبات  لتطبيق  التحض+   .١
اخلاصة ببازل III حال إصدارها.

تطبيق املرحلة الثانية من نظام التصنيف االئتماh (Moody's) بتصنيف sاطر التسهيالت حتض+ًا لتطبيق طريقة التصنيف الداخلي  .٢
(Foundation Internal Rating Approach) 9دارة sاطر االئتمان. 

.ISO استكمال العمل على متطلبات الـ .٣

وISO 27002 المن املعلومات ISO 27001 تطبيق متطلبات معيار .٤

تطبيق بعض ا�نظمة املرتبطة بأمن املعلومات .٥

§اطر ا1ئتمان:
هي اخملاطر التي قد تنجم عن تخلف أو عجز الطرف ا±خر عن الوفاء بالتزاماته اجتاه البنك مما يؤدي إL حدوث خسائر، وتشمل sاطر 
االئتمان كل من sاطر التعµ وsاطر ال7كز االئتماh والتي قد تنشأ من ا9قراض املباشر و/أو ا9قراض غ+ املباشر و/أو استثمارات 

اخلزينة املصنفة ضمن احملفظة البنكية.

يعمل البنك بشكل عام على إدارة sاطر االئتمان من خالل:
سياسة واضحة وشاملة 9دارة اخملاطر االئتمانية إL جانب السياسات االئتمانية املعتمدة -

وحدات   Lإ ارسالها  ثم  ومن  ا9دارة  fلس  مستوى  على  حتديدها  يتم  االئتمانية  اخملاطر  ملستوى  و�ددة  واضحة  حدود  وضع  -
ا�عمال اخملتلفة.

اعتماد مبدأ اللجان االئتمانية للتأكد وضمان اتخاذ القرارات االئتمانية بعيدًا عن أية قرارات فردية. -

معاي+ واضحة للعمالء /السوق املستهدف واملستوى املقبول ل�صول االئتمانية. -

حتليل ما� وائتماh متكامل ومعمق يغطي اجلوانب اخملتلفة للمخاطر لكل عميل و/أو عملية ائتمانية. -

نتائج نظام التصنيف االئتماh (Moody's) - حتديد درجة sاطر العمالء. -

مراجعة وحتليل لنوعية احملفظة االئتمانية بشكل دوري وفقا ملؤشرات �ددة ل�داء. -

تقييم ومتابعة مستمرة �ية تركزات ائتمانية واس7اتيجات التعامل معها. -

اعتماد مؤشرات ا9نذار املبكر وكشف اخملاطر احملتملة للمحفظة االئتمانية ومراجعتها دوريًا. -

إدارة فعالة لعملية التوثيق القانوh وإدارة الضمانات وحفظها ومتابعتها للتاكد من عدم وجود أية مؤشرات سلبية أو تراجع تستدعي  -
اتخاذ اجراءات اح7ازية أو وقائية.

املراجعة الدورية أو عند الضرورة لكافة التسهيالت املصرفية بشكل إفرادي للتاكد من عدم وجود أية مؤشرات سلبية أو تراجع  -
تستدعي اتخاذ إجراءات اح7ازية أو وقائية.
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أهم ا±ليات املستخدمة - البنك 9دارة اخملاطر االئتمانية:

:(Early Warning) وا1جراءات االستباقية (Credit Risk Appetite) حدود §اطر االئتمان املقبولة .١

 يتم حتديد أهم املعاي+ املؤثرة على مكونات sاطر االئتمان وحتديد حدود مقبولة مقابلها والذي ميثل باجململ ا9طار العام لهيكل 
اخملاطر االئتمانية (Credit Risk Profile) جمللس ا9دارة، حيث يتم مراقبتها بشكل شهري وحتديد ا9جراءات االستباقية الالزمة 

ضمن �ددات متفق عليها لتجنب أي جتاوزات قد حتدث عن تلك احلدود، كما ويتم مراجعتها بشكل سنوي ملواكبة املستجدات.

التصنيف االئتما� لعمالء التسهيالت: .٢

 يتم تصنيف العمالء داخليًا وفق أساليب تصنيف داخلية متخصصة و�دثة لتصنيف sاطر العميل وsاطر التسهيالت من خالل 
باالعتماد على fموعة  الك�ى والشركات الصغ+ة واملتوسطة، وا�فراد،  Moody's لتصنيف الشركات   hاالئتما التصنيف  برنامج 
من املعاي+ احملددة، إL جانب برنامج تصنيف الشركات املعتمدة 9قراض موظفيها، إذ يتم االعتماد على نتائج هذه ال�امج - 
حتديد sاطر العميل وبناء القرار االئتماh، ويتم اجراء مراقبة دورية حملفظة البنك االئتمانية لضمان تصنيف كل عميل وتوزيعها 

بحسب درجات التصنيف.

:(Stress Testing) اختبارات ا*وضاع الضاغطة .٣

اختبارات ا�وضاع الضاغطة (Stress Testing): تعت� أداة هامة يستخدمها البنك كجزء من عملية إدارة اخملاطر بشكل عام ومنها 
اخملاطر االئتمانية ملا لها من فاعلية - تنويه fلس ا9دارة وا9دارة التنفيذية على أثر ا�حداث السلبية غ+ املتوقعة والتى تؤدي 
إL ارتفاع نسب التعµ وقياس أثرها ونتائجها على أرباح/خسائر البنك وعلى نسبة كفاية رأس املال التخاذ التداب+ الالزمة والتحوط 

لها مستقبًال وذلك متاشيًا مع تعليمات البنك املركزي ا�ردh وتعزيز إدارة اخملاطر - البنك.

أساليب تخفيف اخملاطر االئتمانية:
يتبع البنك عدة أساليب لتخفيف اخملاطر االئتمانية منها:

الضمانات مقابل القروض والتسهيالت هي كما يلي: .١

الرهونات العقارية. أ.

رهونات السيارات واملركبات. ب.

رهونات ا±الت واملعدات. ج.

رهونات حيازية على بضائع sزنة - البوندد بإسم البنك. د.

رهن ا�دوات املالية مثل ا�سهم والسندات. ه.

الكفاالت البنكية. و.

الضمان النقدي (تأمينات نقدية). ز.

كفالة احلكومة. ح.

حواالت حق (عطاءات، اعتمادات واردة). ط.

STANDARD & POORS, FITCH أدوات الدين, حيث يستخدم التصنيف اخلارجي الصادر عن مؤسسات التصنيف الدولية مثل ي.
AND MOODY'S أو مايعادلها - إدارة sاطر التعرض ا9ئتماh �دوات الدين.

يقوم قطاع ا�عمال ودائرة مراجعة االئتمان بتحديد الضمانات املقبولة وشروطهــا مع مراعاة:

أ. قبول الضمانات اجليدة والقابلة للتسييل بالقيمة والوقت املناسبني - حالة حاجة البنك لذلك.

عدم وجود ارتباط بني قيمة الضمان ونشاط العميل. ب.

إضافية  ضمانات  بطلب  البنك  يقوم  الضمان  قيمة  انخفاض  حال  و-  دوري،  بشكل  الضمانات  لتلك  السوقية  القيمة  مراقبة  ج.
لتغطية قيمة العجز.

التقييم الدوري للضمانات املقابلة للديون غ+ العاملة. د.

أبواب تخفيف اخملاطر  ا9ضافية وذلك كأحد  وبناء اخملصصات  التأمني على بعض احملافظ  باتباع سياسة  البنك  ه. كما ويقوم 
االئتمانية.

دراسة االئتمان والرقابة عليه ومتابعته: .٢

اتخاذ  عملية  وتكامل  حيادية  على  واحملافظة  االئتمان  دراسة  أسلوب  لتحديد  الالزمة  وا9جراءات  السياسات  بتطوير  البنك  يقوم 
القرارات بصورة مؤسسية وضمن أحكام وأسس ائتمانية واضحة.

وحسب هيكلة دوائر قطاع ا�عمال (تسهيالت الشركات الصغ+ة واملتوسطة وا�فراد ووحدة التحليل املا�) ودوائر االئتمان، فإن 
العملية االئتمانية متر - املراحل التالية:

دائرة قطاع ا�عمال: ويتمثل دورها - استقطاب العمالء وإعداد الدراسات ا9ئتمانية، وإعداد التصنيف االئتماh للعمالء. أ.
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قطاع  دوائر  قبل  من  واملرسلة  بها  املرفقة  والوثائق  ا9ئتمانية  الدراسات  استالم   - دورها  ويتمثل  ا9ئتمان:  مراجعة  دائرة  ب.
ا�عمال, وإجراء التحليل اخلاص بها سواء ا9ئتماh أو املا� والغ+ ما� ووضع التوصية االئتمانية الالزمة، ومراجعة تقييم التصنيف 

االئتماh للعمالء.

والضمانات واملتابعة الستكمال  السقوف  ا9ئتمانية ومراقبة  القرارات  ويتمثل دورها - مراجعة  االئتمان:  الرقابة على  دائرة  ج.
 hالفة السياسات االئتمانية املعتمدة وتعليمات البنك املركزي ا�ردs جانب مراقبة عدم Lالنواقص، وإعداد التقارير الالزمة، إ

بهذا اخلصوص.

كافة  أن  من  التأكد  يتم  بحيث  االئتمان  منح  عمليات  على  رقابة  حتقيق  يضمن  مبا  التنفيذ  عن  االئتمان  قرار  فصل  مبدأ  اعتماد  يتم 
شروطه متوافقة مع السياسة االئتمانية من حيث السقوف والضمانات وأية �ددات، با9ضافة إL تدقيق كافة مستندات وعقود 
االئتمان قبل التنفيذ، كـما حتدد السياسات االئتمانية جداول صالحيات واضحة ومفصلة بحسب حجم االئتمان والضمانات املوضوعة.

كما ويو� البنك أهمية كب+ة 9شراك الكوادر العاملة - fال االئتمان بدورات وبرامج تدريبية لتأهليهم �داء واجباتهم ومسؤولياتهم 
بكفاءة واقتدار.

١) التعرضات خملاطر االئتمان (بعد §صص التد� والفوائد املعلقة وقبل الضمانات و§ففات اخملاطر ا*خرى).
٢٠١٥٢٠١٤

دينــــاردينــــار
بنود داخل قائمة املركز املا&:

أرصدة لدى بنوك مركزية

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

- موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 
التسهيالت االئتمانية:

ا�فراد

القروض العقارية

الشركات

الشركات الك�ى

(SMEs) املنشـآت الصغ+ة واملتوسطة

احلكومة والقطاع العام

سندات وأسناد وأذونات:

موجودات مالية بالكلفة املطفأة - بالصا-

- املوجودات املالية املرهونة
املوجودات ا�خرى

إجما& بنود داخل قائمة املركز املا&

بنود خارج قائمة املركز املا&:

كفاالت

اعتمادات صادرة 

قبوالت صادرة 

سقوف تسهيالت غ+ مستغلة

عقود شراء آجلة

إجما& بنود خارج قائمة املركز املا&

إجما& بنود داخل قائمة املركز املا& وبنود خارج قائمة املركز املا&

و٢٠١٤ دون أخذ الضمانات أو sففات sاطر االئتمان ا�خرى  اجلدول أعاله ميثل احلد ا�قصى خملاطر االئتمان للبنك كما - ٣١ كانون ا�ول ٢٠١٥ -
بعني االعتبار.

بالنسبة لبنود املوجودات داخل قائمة املركز املا� فإن التعرض الوارد أعاله قائم على أساس الرصيد كما ظهر - قائمة املركز املا� املوحدة  -
با9ضافة للفوائد املستحقة له.
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٢) تتوزع التعرضات االئتمانية حسب درجة اخملاطر وفق اجلدول التا&:
القــروض ا*فـــراد

العقاريـــة
الشركات 

الك�ى
املنشـــآت 
الصغ)ة 

واملتوسطة

احلكومة 
والقطاع العام

بنوك ومؤسسات 
مصرفية وبنود 

أخرى

ا1جما&

دينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــار
٢٠١٥

- متدنية اخملاطر
مقبولة اخملاطر

منها مستحقة :

يوم - - لغاية ٣٠
يوم - - من ٣١ لغاية ٦٠

- - حتت املراقبة
غ) عاملة:

- - - دون املستوى
- - مشكوك فيها

- - هالكة
اجملمــــوع

- - يطرح: فوائد معلقة 
hصص التدs :يطرح - -

Oالصا

٢٠١٤
- متدنية اخملاطر
مقبولة اخملاطر

منها مستحقة :

يوم - - لغاية ٣٠
- - من ٣١ لغاية ٦٠ يوم 

- - حتت املراقبة
غ) عاملة:

- - - دون املستوى
- - - مشكوك فيها

- - هالكة
اجملمــــوع

- - يطرح: فوائد معلقة 
hصص التدs :يطرح - -

Oالصا

تشمل التعرضات ا9ئتمانية، التسهيالت، ا�رصدة وا9يداعات لدى البنوك، سندات، أذونات خزينة، وأي موجودات لها تعرضات ائتمانية. -
يعت� كامل رصيد الدين مستحق - حال استحقاق احد ا�قساط أو الفوائد يعت� احلساب اجلاري مدين مستحق إذا جتاوز السقف. -
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فيما يلي توزيع القيمة العادلة للضمانات املقدمة مقابل التسهيالت(sففات اخملاطر):

القــروض االفـــراد
العقاريـــة

املنشـــآت الصغ)ة الشركات الك�ى
واملتوسطة

احلكومة والقطاع 
العام

ا1جما&

دينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــار
٢٠١٥

الضمانات مقابل:

- متدنية اخملاطر
- مقبولة اخملاطر

- حتت املراقبة
غ) عاملة: 

- - - دون املستوى
- - مشكوك فيها

- هالكة
- - - - مكشوف

- اجملمـــوع
منها:

- تأمينات نقدية
- عقارية

- - - أسهم متداولة
- - سيارات وآليات

 -

٢٠١٤
الضمانات مقابل:

- متدنية اخملاطر
- مقبولة اخملاطر

- حتت املراقبة
غ) عاملة: 

- - دون املستوى
- - مشكوك فيها

- هالكة
- - -مكشوف

- اجملمـــوع

منها:

- تأمينات نقدية
- عقارية

- - أسهم متداولة
- سيارات وآليات

 -

�غراض تعبئة اجلدول أعاله يتم ادراج قيمة الضمانات أخذًا باالعتبار أن ال تزيد عن مبلغ الدين لكل عميل افراديًا.

الديون اجملدولة
هي تلك الديون التي سبق وأن ُصنفت كتسهيالت ائتمانية غ+ عاملة وُأخرجت من إطار التسهيالت االئتمانية غ+ العاملة مبوجب جدولة 
ُأصولية ومت تصنيفها كديون حتت املراقبة، وقد بلغت ٤٠٫٨٤٨٫٧٦٤ دينار كما - ٣١ كانون ا�ول ٢٠١٥ مقابل ٢٣٫٥٤٩٫٣٣٤ دينار كما 

-٣١ كانون ا�ول ٢٠١٤.

ميثل رصيد الديون اجملدولة الديون التي مت جدولتها سواء ما زالت مصنفة حتت املراقبة أو حولت إL عاملة.
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الديون املعاد هيكلتها:
تأجيل  أو  االئتمانية  التسهيالت  أو إطالة عمر  االئتمانية من حيث تعديل ا�قساط  التسهيالت  ترتيب وضع  إعادة  الهيكلة  بإعادة  يقصد 
بعض ا�قساط أو متديد ف7ة السماح وغ+ها من االجراءات ذات العالقة، ومت تصنيفها - حال متت هيكلتها مرتني خالل السنة كديون 
حتت املراقبة حسب تعليمات البنك املركزي ا�ردh رقم ٤٧/٢٠٠٩ الصادرة - ١٠ كانون ا�ول ٢٠٠٩، وقد بلغت قيمتها ٤٥٫٧٥٦٫٥٥٢ دينار 

كما - نهاية كانون ا�ول ٢٠١٥ مقابل ٤٨٫٧٦١٫٠٥٨ دينار كما - نهاية كانون ا�ول ٢٠١٤.

٣) سندات وأسناد وأذونات:
يوضح اجلدول التا� تصنيفات السندات وا�سناد وا�ذونات حسب مؤسسات التصنيف اخلارجية كما - ٣١ كانون ا�ول ٢٠١٥:

موجودات مالية بالقيمة درجة التصنيف
العادلة من خالل قائمة الدخل

موجودات مالية 
بالكلفة املطفأة

موجودات مالية بالقيمة العادلة 
من خالل الدخل الشامل االخر

موجودات 
مالية مرهونة

ا1جما&

- - غ+ مصنف
- - حكومية وبكفالة احلكومة

Moodys /Baa١ - - - - -
A-/ S&P - - - - -

BBB+/ S&P - - - - -
- - ا1جما&

٤) ال|كز O التعرضات االئتمانية حسب التوزيع اجلغراO وكما يلي:
دول الشرق داخل اململكة املنطقة اجلغرافية

ا*وسط ا*خرى
إجما& دول أخرىامريكـــاآسيــا @أوروبــــا

دينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــار
- - - - أرصدة لدى بنوك مركزية

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات 
مصرفية

إيداعات لدى بنوك ومؤسسات 
مصرفية

 - - - -

موجودات مالية بالقيمة العادلة 
من خالل قائمة الدخل 

 - - - - -

التسهيالت االئتمانية :

- - - - لالفراد
- - - - - القروض العقارية

الشركات:

- - - - الشركات الك�ى
املنشآت الصغ+ة واملتوسطة 

(SMEs)
 - - - -

- - - - - احلكومة والقطاع العام
سندات وأسناد وأذونات :

موجودات مالية بالكلفة 
املطفأة - بالصا-

 - - - -

- - - - - - -  موجودات مالية مرهونة
- - - - املوجودات االخرى

ا1جما& / للسنة ٢٠١٥

ا1جما& / للسنة ٢٠١٤

باستثناء داخل اململكة ودول الشرق ا�وسط. @
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§اطر السوق
هي sاطر التذبذب والتغ+ - القيمة العادلة أو التدفقات النقدية ل�دوات املالية نتيجة للتغ+ - أسعار السوق مثل (أسعار الفائدة، 
 - واالستثمار  والعمالت  الفائدة  أسعار   - مفتوحة  مراكز  وجود  نتيجة  السوق  sاطر  وتنشأ  ا�سهم)،  وأسعار  العمالت،  وأسعار 
ا�سهم وا�وراق املالية، ويتم مراقبة هذه اخملاطر وفقا لسياسات وإجراءات �ددة ومن خالل جلان متخصصة ومراكز العمل املعنية 

وتتضمن كل من sاطر التالية:

sاطر أسعار الفائدة. .١

sاطر أسعار الصرف. .٢

sاطر أسعار ا�سهم. .٣

املوجودات  إدارة  جلنة  خالل  ومن  �ددة،  إس7اتيجية  ضمن  احملتملة  السوق  sاطر  9دارة  واستثمارية  مالية  سياسات  البنك  يتبع 
واملطلوبات - البنك التي تتوL عملية ا9شراف على sاطر السوق وتقدمي ا9رشاد فيما يتعلق باخملاطر املقبولة والسياسة املتبعة 
بهذا اخلصوص، و- هذا ا9طار فقد مت تأسيس وحدة sاطر السوق ورفدها بالكوادر البشرية املؤهلة واملدربة وأٌنيط بها مهام إدارة 

هذا النوع من اخملاطر ضمن ا�سس التالية:

منظومة من السياسات وا9جراءات املعتمدة من قبل fلس ا9دارة والبنك املركزي. .١

إعداد سياسة خملاطر السوق التي تتضمن اسس تعريف وإدارة وقياس ومراقبة هذا النوع من اخملاطر واعتمادها من قبل اللجان  .٢
املعنية.

إعداد مصفوفة من التقارير الرقابية 9دارة ومراقبة sاطر السوق. .٣

تطوير أدوات ومقاييس 9دارة ومراقبة sاطر السوق من خالل: .٤

.(Sensitivity analysis) حتليل احلساسية أ.

.(Basis Point) حتليل نقطة ا�ساس ب.

(VaR) القيمة املعرضة للمخاطر ج.

.(Stress Testing) اختبارات ا�وضاع الضاغطة د.

.(Stop Loss Limit) تقارير وقف اخلسائر ه.

مراقبة السقوف االستثمارية للبنك. و.

مراقبة �فظة ا�وراق املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ا±خر وإعادة تقييمها أوال بأول. ز.

كما تتوL وحدة (Middle Office) عملية الرقابة اليومية على كافة السقوف االستثمارية - السوق النقدي وعمليات تداول العمالت  .٥
ا�جنبية أوال بأول.

§اطر أسعار الفائدة:
يتعرض  ا�دوات املالية، حيث  أو على قيمة  البنك  أرباح  الفائدة على  التغ+ات - أسعار  تأث+  احتمال  الفائدة عن  تنجم sاطر أسعار 
أو  املتعددة  الزمنية  ا±جال  حسب  واملطلوبات  املوجودات  مبالغ   - فجوة  لوجود  أو  توافق  لعدم  نتيجة  الفائدة  أسعار  خملاطر  البنك 
إعادة مراجعة أسعار الفوائد - ف7ة زمنية معينة ويقوم البنك بإدارة هذه اخملاطر عن طريق مراجعة أسعار الفوائد على املوجودات 

واملطلوبات.

بدراسة  واملطلوبات  املوجودات  إدارة  جلنة  وتقوم  الفائدة  أسعار  حلساسية  حدود  واملطلوبات  املوجودات  إدارة  سياسة  تتضمن 
sاطر أسعار الفائدة من خالل اجتماعاتها الدورية ويتم دراسة الفجوات - استحقاقات املوجودات واملطلوبات ومدى تأثرها بأسعار 

الفائدة السائدة واملتوقعة ومقارنتها باحلدود املوافق عليها وتطبيق اس7اتيجيات التحوط إذا لزم ا�مر.

يستخدم البنك أدوات التحوط كمبادالت أسعار الفائدة للحد من ا±ثار السلبية للتغ+ - أسعار الفائدة.

أساليب تخفيف §اطر أسعار الفائدة:
تقوم جلنة إدارة املوجودات واملطلوبات بدراسة sاطر أسعار الفائدة من خالل اجتماعات دورية تقام لهذا الغرض حيث يتم دراسة 
الفجوات - استحقاقات املوجودات واملطلوبات ومدى تأثرها بأسعار الفائدة السائدة واملتوقعة وتقوم بوضع احللول للتخفيف من 

هذه اخملاطر.

فئات  وضمن  واملطلوبات  املوجودات  تأثر  مدى  بني  للموائمة  البنك  إدارة  تسعى  املطلوبات  مع  املوجودات  استحقاق  آجال  موازنة 
االستحقاق للتغ+ - أسعار الفائدة واحلد من أية آثار سلبية قد حتدث نتيجة إرتفاع أو إنخفاض أسعار الفائدة.

فجوات الفوائد:
الربط  حيث  من  ومطلوباته  البنك  موجودات  على  الفوائد  تعديل  دورية  خالل  من  الفائدة  أسعار   - فجوات  أية  تال-  على  العمل  يتم 

واملوازنة بني االستحقاقات والفوائد.
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التحوط *سعار الفوائد. -

يسعى البنك للحصول على متويل طويل ا�جل ملقابلة استثماراته طويلة ا�جل بأسعار فائدة ثابته قدر ا9مكان، هذا وملواجهة أية 
تغ+ات على أسعار فوائد مصادر ا�موال يقوم البنك باستثمارات قص+ة ا�جل.

تتمثل حساسية قائمة الدخل بأثر التغ+ات املف7ضة املمكنة بأسعار الفوائد على أرباح البنك لسنة واحدة، ويتم احتسابها على 
املوجودات واملطلوبات املالية التي حتمل سعر فائدة متغ+ كما - ٣١ كانون ا�ول ٢٠١٥.

حساسية إيراد الفائدة الزيادة O سعر الفائدة٢٠١٥
(ا*رباح واخلسائر)

حساسية حقوق امللكية

دينـــــاردينـــــار٪العملة
- دوالر أمريكي

- يورو 
- جنيه اس7ليني

hين يابا -
- عمالت اخرى

حساسية إيراد الفائدة الزيادة O سعر الفائدة٢٠١٤
(ا*رباح واخلسائر)

حساسية حقوق امللكية

دينـــــاردينـــــار٪العملة
- دوالر أمريكي

- يورو 
- جنيه اس7ليني

hين يابا -
- عمالت اخرى

حساسية إيراد الفائدة النقص O سعر الفائدة٢٠١٥
(ا*رباح واخلسائر)

حساسية حقوق امللكية

دينـــــاردينـــــار٪العملة
- دوالر أمريكي

- يورو 
- جنيه اس7ليني

hين يابا -
- عمالت اخرى

حساسية إيراد الفائدة النقص O سعر الفائدة٢٠١٤
(ا*رباح واخلسائر)

حساسية حقوق امللكية

دينـــــاردينـــــار٪العملة
- دوالر أمريكي

- يورو 
- جنيه اس7ليني

hين يابا -
- عمالت اخرى

٢- §اطر العمالت
sاطر العمالت ا�جنبية هي sاطر تغ+ قيمة ا�دوات املالية نتيجة التغ+ - أسعار العمالت االجنبية، يعت� الدينار ا�ردh عملة االساس 
للبنك. يقوم fلس ا9دارة بوضع حدود للمركز املا� لكل عملة لدى البنك ويتم مراقبة مركز العمالت ا�جنبية بشكل يومي ويتم اتباع 

اس7اتيجيات للتحوط وللتأكد من االحتفاظ مبركز العمالت ا�جنبية ضمن احلدود املعتمدة.

حقوق  من   ٪٥ يتجاوز  ال  مبا  بعضها  مقابل  الرئيسية  ا�جنبية  بالعمالت  مراكز  أخذ  ميكن  أنه  على  للبنك  االستثمارية  السياسة  تنص 
للعمالت جميعها ما نسبته ١٥٪ من حقوق املساهمني. ويتم مراقبة مراكز  ا9جما�  يتجاوز املركز  ال  املساهمني لكل عملة وبحيث 
العمالت االجنبية بشكل يومي، وميكن استخدام أدوات السوق املتطورة بهدف التحوط من sاطر أسعار الصرف ضمن �ددات حتول 

دون تعرض البنك �ي sاطر إضافية. 
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فيما يلي جدول يبني أثر التغ+ املمكن واملعقول - سعر صرف الدينار ا�ردh مقابل العمالت ا�جنبية على قائمة الدخل، مع بقاء جميع 
املتغ+ات ا�خرى املؤثرة ثابتة.

ا*ثر على ا*رباح واخلسائرالتغ) O صرف العملةاملؤشر
دينـــــار٪٢٠١٥

يورو

جنيه اس7ليني

hين يابا

عمالت اخرى

ا*ثر على ا*رباح واخلسائرالتغ) O صرف العملةاملؤشر
دينـــــار٪٢٠١٤
يورو

جنيه اس7ليني

hين يابا

عمالت اخرى

- حال كان هنالك تغ+ سلبي - املؤشر يكون ا�ثر مساٍو للتغ+ أعاله مع عكس ا9شارة.

٣- §اطر التغ) بأسعار ا*سهم
تنتج sاطر أسعار ا�سهم عن التغ+ - القيمة العادلة لالستثمارات - ا�سهم، يعمل البنك على إدارة هذه اخملاطر عن طريق 
تنويع االستثمارات - عدة مناطق جغرافية وقطاعات اقتصادية، معظم استثمارات ا�سهم التي ميلكها البنك مدرجة - سوق عمان 

املا�.

يوضح اجلدول التا� حساسية قائمة الدخل والتغ+ امل7اكم - القيمة العادلة نتيجة للتغ+ات املمكنة املعقولة على أسعار ا�سهم، 
مع بقاء جميع املتغ+ات ا�خرى املؤثرة ثابتة:

ا*ثر على حقوق امللكيةا*ثر على ا*رباح واخلسائرالتغ) O املؤشراملؤشر
دينـــــاردينـــــار٪٢٠١٥

سوق عمان

ا�سواق ا9قليمية

- - ا�سواق الدولية

ا*ثر على حقوق امللكيةا*ثر على ا*رباح واخلسائرالتغ) O املؤشراملؤشر
دينـــــاردينـــــار٪٢٠١٤

سوق عمان

ا�سواق ا9قليمية

- -ا�سواق الدولية

- حال كان هنالك تغ+ سلبي - املؤشر يكون ا�ثر مساٍو للتغ+ أعاله مع عكس ا9شارة.
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ال7كز - sاطر العمالت ا�جنبية:

٢٠١٥
اجملموعأخــرى يـن يابـا�جنيه اس|لينييورو  دوالر أمريكياملوجودات

- نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية
أرصدة لدى بنوك ومؤسسات 

مصرفية
إيداعات لدى بنوك ومؤسسات 

مصرفية
 - - - -

موجودات مالية بالقيمة العادلة من 
خالل قائمة الدخل

 - - -

موجودات مالية بالقيمة العادلة من 
خالل الدخل الشامل االخر 

 - - -

موجودات مالية بالكلفة املطفأة 
- بالصا-

 - - - -

- تسهيالت ائتمانية مباشرة
- - - ممتلكات ومعدات - بالصا-

- - - موجودات غ+ ملموسة - بالصا-
- موجودات أخرى

3موع املوجودات

املطلوبات 
ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

ودائع عمالء

تأمينات نقدية

- - - - أموال مق7ضة
- - - - إسناد قرض وقروض ثانوية

- - - - sصصات متنوعة
- - - - ُمخصص ضريبة الدخل

- مطلوبات أخرى 
3موع املطلوبات

صا- ال7كز داخل قائمة املركز 
املا� 

- - - عقود آجلة
صاO ال|كز بالعمالت االجنبية

٢٠١٤
3موع املوجودات

3موع املطلوبات

صا- ال7كز داخل قائمة املركز 
املا�

- - - عقود آجلة
صاO ال|كز بالعمالت االجنبية
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§اطر السيولة
وهي اخملاطر التي تنشأ عن احتمالية عدم قدرة البنك على توف+ التمويل الالزم - أي (موقع جغرا-، عملة، وقت) لتأدية التزاماته - 

تواريخ استحقاقها أو متويل نشاطاته بدون حتمل تكاليف مرتفعة أو حدوث خسائر بسبب اللجوء �ي مما يلي:

بيع موجودات البنك بأسعار منخفضة مما يؤدي إL انخفاض العوائد املتوقعة وانخفاض ا�رباح املالية لدى البنك. -١

إقبال البنك على االلتزامات ذات التكاليف املرتفعة وذلك لتلبية التزاماتها مما يؤدي إL زيادة التكاليف وبالتا� انخفاض ا�رباح املتوقعة  -٢
لدى البنك.

ويتم حتديد أثر sاطر السيولة على البنك من خالل التعرف على مدى سيولة موجوداته وقدرة البنك على حتويل املوجودات السائلة 
أو شبه السائلة إL نقد بأقل اخلسائر من حيث هبوط ا�سعار، ويجب على البنك توف+ املوجودات التي من املمكن أن يتم بيعها بسعر 

يق7ب من القيمة ا�ساسية، وبالتا� فإن sاطر السيولة التي من املمكن أن يتعرض لها البنك قد تنقسم إL ما يلي:

:(Funding Liquidity Risk) اطر متويل السيولة§ أ.

وهي sاطر عدم مقدرة البنك على حتويل ا�صول إL نقد - مثل حتصيل الذمم - أو احلصول على متويل لسداد االلتزامات.

:(Market Liquidity Risk) اطر سيولة السوق§ ب.

وهي sاطر عدم متكن البنك من بيع ا�صل - السوق أو بيعه مع حتمل خسارة مالية كب+ة نتيجة لضعف السيولة أو الطلب - 
السوق.

إدارة  جلنة  خالل  ومن  الطوارئ  متويل  وخطة  �ددة  واجراءات  لسياسات  وفقا  السيولة  sاطر  ومراقبة  وقياس  إدارة  عملية  تتم 
موجودات  من  لكل  ا�مثل  االس7اتيجي  التوزيع  وإجراء  السيولة  وضبط  مراقبة  عملية   Lتتو التي   (ALCO) واملطلوبات  املوجودات 
ومطلوبات البنك سواء - قائمة املركز املا� أو خارجها بتنسيق مع مدير إدارة اخلزينة واالستثمار وتتم عملية إدارة sاطر السيولة 

ضمن fموعة من املعطيات التالية:

منظومة من السياسات وا9جراءات املعتمدة من قبل اللجان التي حتدد أسس وتعريف وإدارة وقياس ومتابعة sاطر السيولة. -١

خطة إدارة أزمات السيولة والتي تتضمن: -٢

إجراءات متخصصة 9دارة أزمة السيولة. أ. 

جلنة متخصصة 9دارة ازمة السيولة. ب.

.(Liquidity Contingency Plan) خطة لتوف+ السيولة - احلاالت الطارئة ج.

حتليل وضعية سيولة البنك معتمدين على تقارير السيولة التي تتضمن: د.

جدول فجوة ا�مد (Duration Gap) للموجودات واملطلوبات. -

نسبة السيولة القانونية: السيولة حسب سلم االستحقاق بالدينار ا�ردh والعملة ا�جنبية. -

شهادات ا9يداع القائمة الصادرة عن كابيتال بنك بالدينار ا�ردh والعملة ا�جنبية. -

ودائع العمالء لدى البنك بالدينار ا�ردh والعملة ا�جنبية. -

تقرير مؤشرات السيولة. -

.(Stress Testing) اختبارات ا�وضاع الضاغطة -

كما تتوL إدارة اخلزينة واالستثمار بتنسيق مع وحدة sاطر السوق على تنويع مصادر التمويل وموائمة آجالها واالحتفاظ برصيد كاف من 
املوجودات السائلة من أجل تخفيف sاطر السيولة وتتضمن تلك ا9جراءات ما يلي:

حتليل آجال استحقاقات املوجودات واملطلوبات ومراقبتها -
يقوم البنك بدراسة سيولة موجوداته ومطلوباته إضافة إL أي تغ+ات حتدث على موجوداته ومطلوباته بشكل يومي، ويسعى البنك 
من خالل جلنة إدارة املوجودات واملطلوبات للموائمة بني استحقاقات املوجودات واملطلوبات ومراقبة الفجوات مع تلك احملددة 

بسياسة البنك.

 .Liquidity Contingency Plan احلاالت الطارئة O كما تتضمن السياسة خطة توف) سيولة -
تقوم جلنة إدارة ملوجودات واملطلوبات برفع التوصيات املتعلقة بسياسة إدارة sاطر السيولة واالجراءات ووضع ا�نظمة الالزمة 
لتطبيق الضوابط الرقابية الفعالة ورفع التقارير حول sاطر السيولة ومدى التقيد بالضوابط والسياسات با9ضافة إL توف+ املوارد 

التحليلية لÁدارة العليا مبا - ذلك متابعة كافة التطورات التقنية املتعلقة بقياس وإدارة sاطر السيولة وتطبيق املالئم منها.

التوزيع اجلغراO والتوزيع القطاعي -
تتوزع موجودات البنك ومطلوباته بشكل منتظم بني استثمارات �لية وخارجية باالعتماد على اكµ من سوق ما� وراس ما� وتوزيع 
البنك  يسعى  كما  واالفراد.  الشركات  قطاع  متويل  بني  واملوائمة  متعددة،  جغرافية  ومناطق  sتلفة  قطاعات  على  التسهيالت 

للحصول على تنوع مصادر التمويل واستحقاقاتها.

االحتياطيات النقدية لدى سلطات الرقابة املصرفية -
دينار. يحتفظ البنك باحتياطي نقدي الزامي لدى سلطات الرقابة املصرفية مببلغ ١٠٠٫٧٠٤٫٦٣٤
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ثانيًا: يلخص اجلدول أدناه استحقاقات املشتقات املالية على أساس الف|ة املتبقية لالستحقاق التعاقدي من تاريخ القوائم املالية 
املوحدة:

املشتقات املالية/املطلوبات التي يتم تسويتها بالصا-(على أساس التقاص) وتشمل مشتقات العملة ا�جنبية: عقود خيار العمالت 
- السوق غ+ النظامية، مستقبليات العمالت، عقود مقايضة العمالت ا�جنبية املتداولة بالسوق النظامي.

املشتقات املالية/املطلوبات التي يتم تسويتها با9جما� وتشمل:

مشتقات العملة ا�جنبية: عقود العمالت ا±جلة.

من شهر ولغاية ٣لغاية شهر٢٠١٥
اشهر

من ٣ أشهر إ� ٦
أشهر

من ٦ أشهر لغاية 
سنة

ا1جما&

دينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــاراملشتقات للمتاجرة:
مشتقات العمالت

- - - التدفق اخلارج
- - - التدفق الداخل

من شهر ولغاية ٣لغاية شهر٢٠١٤
اشهر

من ٣ أشهر إ� ٦
أشهر

من ٦ أشهر لغاية 
سنة

ا1جما&

دينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــاراملشتقات للمتاجرة:
مشتقات العمالت

- - - التدفق اخلارج
- - - التدفق الداخل

ثالثًا : بنود خارج قائمة املركز املا&:

سنواتلغاية سنة٢٠١٥ اجملموعمن سنة لغاية ٥
دينـــاردينـــاردينـــار

االعتمادات والقبوالت

- السقوف غ+ املستغلة
- الكفاالت

- عقود شراء آجلة

سنواتلغاية سنة٢٠١٤ اجملموعمن سنة لغاية ٥
دينـــاردينـــاردينـــار

االعتمادات والقبوالت

- السقوف غ+ املستغلة
- الكفاالت

- عقود شراء آجلة

اخملاطر التشغيلية
الداخلية، العنصر البشري،  تعرف sاطر التشغيل على أنها sاطر حدوث خسارة قد تكون ناجتة عن فشل أو عدم كفاية ا9جراءات 
ا�نظمة، أو الناجتة عن أحداث خارجية وقد ارتأت إدارة البنك أن يشمل هذا التعريف اخملاطر القانونية واخملاطر االس7اتيجية وsاطر 

السمعة �غراض إدارة هذا النوع من اخملاطر.

نظرا لشمولية تعريف sاطر التشغيل ونتيحة حلرص إدارة البنك على مواكبة التغ+ املستمر - بيئة العمل والتكنولوجيا وطرح كل 
 “Operational Risk Policy” التشغيل  sاطر  إدارة  سياسة  وتطوير  تصميم  مت  فقد  مصرفية،  ومنتجات  خدمات  من  جديد  هو  ما 
لتغطي كافة دوائر البنك وفروعه وشركاته التابعة بحيث تشمل املبادئ ا�ساسية وربط أهداف سياسة إدارة اخملاطر بأهداف البنك 

االس7اتيجية الرئيسية.

Operational Risk” اطر التشغيل والتي تتمثل - بناء قاعدة بياناتs وبالتا� فقد مت إعتماد وتطبيق عدة منهجيات لتفعيل دور إدارة
Management Framework“ تضم فيها كافة دوائر البنك وفروعه وشركاته التابعة، ا�مر الذي يتطلب حتديد وتقييم ومتابعة وتخفيف 

أثر اخملاطر التشغيلية لكل دائرة / وحدة /فرع على حدة وكما جاء - تعليمات جلنة بازل الدولية من خالل:
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عقد ورشات عمل ”Workshops“ باالعتماد على حتليل ا9جراءات املعتمدة وتقارير التدقيق وبالتا� التعرف على اخملاطر والضوابط  -١
الرقابية وحتديد الفجوة الرقابية من خالل مصفوفة اخملاطر، - هذا ا9طار، يتم إعداد منوذج حتت مسمى "الفحوصات الرقابية“ 
Coordinator” من قبل مدير الوحدة / الدائرة / الفرع أو من ينوب عنه “CRSA” والذي يتم من خالله التقييم الذاتي للمخاطر والضوابط

.“or Responsible Party

بناء مؤشرات اخملاطر ”Key Risk Indicator“ لتغطي كافة دوائر البنك وفروعه. -٢

توف+ آلية جلمع ا�حداث التشغيلية واحتساب اخلسائر املتوقعة باالستناد إL ا�حداث باستخدام ”Actuarial Model“ وبالتا� حتديد  -٣
قدرة التحمل ”Risk Appetite“ على مستوى كل وحدة.

االشراف على حتديث وتطوير خطة استمرارية العمل - البنك والشركات التابعة. -٤

من هذا املنطلق, فإن استمرارية وفعالية إدارة اخملاطر التشغيلية هي جزء ال يتجزأ من مسؤوليات كافة املعنيني - التطبيق - 
البنك وعلى جميع املستويات من خالل:

١- التقيد بإجراء الفحوصات الرقابية حسب جداولها ودون تأخ+.

عرض نتائج تقييم الفحوصات الرقابية بشفافية ودقة. -٢

ا9بالغ وا9فصاح عن أي خسائر أو أحداث تشغيلية دون تأخ+ أو تردد. -٣

َتّبني وتطبيق التوصيات ”Remedial Actions / Recommendations / Mitigations“ التي يتم طرحها من قبل وحدة اخملاطر  -٤
التشغيلية والتي من شأنها التخفيف من اخملاطر التي يتم التعرف عليها من خالل ورشات العمل/ا9بالغ عن ا�حداث أو اخلسائر 

التشغيلية / الفحوصات الرقابية.

جزءًا وجعلها  التشغيلية  اخملاطر  أهمية  تفعيل  على  التدقيق  وإدارة  العليا،  ا9دارة  واالمتثال،  اخملاطر  جلنة  ا9دارة،  fلس  دور  -٥
متكامال ضمن أنشطة البنك اليومية.

دورات  عقد  طريق  عن  املعنيني  وتوعية  التشغيلية  اخملاطر  إدارة  ثقافة  نشر  على  حترص  التشغيل  sاطر  إدارة  فإن  ذلك,  لضمان 
تدريبية لكل دائرة مت عقد ورشة عمل لها وخلق بيئة فعالة ما بني املعنيني من كل الدوائر ووحدة اخملاطر التشغيلية ورفع أي sالفات 
أو تقص+ إL جلنة اخملاطر الداخلية �خذ الالزم، ا�مر الذي سيؤدي - نهاية املطاف للتوصل إL بناء ملف sاطر ”Risk Profile“ على 

مستوى كل دائرة / وحدة /فرع وبالتا� على مستوى البنك ككل.

إضافة إL ما ورد فإن إدارة sاطر التشغيل تعنى مبا يلي:

مراجعة السياسات البنكية الداخلية وإجراءات العمل بهدف إبراز sاطرها والتوجيه لتخفيفها والسيطرة عليها قبل اعتمادها. -١

تطبيق فحوصات ا�وضاع الضاغطة ونتائجها. -٢

.hالتقييم الداخلي لرأس املال فيما يتعلق بهذا النوع من اخملاطر حسب تعليمات البنك املركزي ا�رد -٣

التطوير املستمر ل�نظمة املستخدمة 9دارة sاطر التشغيل. -٤

استكمال بناء ال�نامج املتكامل خلطط استمرارية العمل. -٥

أمن املعلومات:
إن مسؤولية وحدة أمان املعلومات / إدارة اخملاطر تكمن - احملافظة على سرية وتوفر ودقة املعلومات على مستوى البنك وذلك 

من خالل ما يلي:

٢٧K،PCI DSS) مبا يتوافق مع االس7اجتية  ISO)وضع برنامج �من املعلومات اعتمادًا على أفضل املعاي+ الدولية - هذا اخلصوص -١
العامة للبنك. 

توف+ الوسائل وا�دوات وا9جراءات الالزمة للتخفيف من اخملاطر املتعلقة باملعلومات. -٢

إعداد السياسات ا�منية املتعلقة بأنظمة وموارد املعلومات.  -٣

التوعية ا�منية املستمرة ملوظفي البنك وضمان امتثالهم لل�نامج ا�مني. -٤

إدارة ا�حداث ا�منية املتعلقة مبوارد أنظمة املعلومات ورفع التوصيات ذات الصلة إL ا9دارة العليا. -٥

إعداد املعاي+ ا�منية �نظمة املعلومات اخملتلفة.  -٦

العمل على تطوير خطة استمرارية العمل وهيكلية املوقع البديل لضمان استمرارية أعمال البنك - حال حدوث أي كارثة. -٧

حتديد الضوابط املالئمة لتقليل اخملاطر التي يواجهها البنك عن طريق حتليل اخملاطر اخملتلفة املتعلقة بأمن املعلومات. -٨

إعداد وتطوير السياسات واالجراءات ا�منية املتعلقة بأنظمة وموارد املعلومات. -٩

إدارة ا�حداث ا�منية املتعلقة مبوارد أنظمة املعلومات ورفع التوصيات ذات الصلة إL ا9دارة العليا. -١٠

التأكد من أمن وسالمة ا�جهزة وال�fيات والتطبيقات اخملتلفة سواء بأمنها املنطقي أم املادي وذلك من خالل القيام بعمليات  -١١
حتليل اخملاطر وفحوص دورية للتأكد من سالمتها واستخدام ا�دوات وا9جراءات اخملتلفة ملراقبتها من أجل استخدام آمن لهذه 

املوارد.
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معلومات عن قطاعات أعمال البنك ٤٨

معلومات عن أنشطة البنك: .١

يتم تنظيم البنك �غراض إدارية بحيث يتم قياس القطاعات وفقًا للتقارير الصادرة بخصوص قطاعات ا�عمال الرئيسية التالية:

حسابات ا*فراد: يشمل متابعة ودائع العمالء ا�فراد ومنحهم التسهيالت االئتمانية والبطاقات االئتمانية وخدمات أخرى. -

ا�خرى اخلاصة  للعمالء واخلدمات املصرفية  االئتمانية املمنوحة  والتسهيالت  الودائع  حسابات املؤسسات: يشمل متابعة  -
بالعمالء من املؤسسات.

التمويل املؤسسي: يتعلق نشاط هذا القطاع بال7تيبات اخلاصة بهيكلة التمويل وإصدار نشرات االكتتاب. -

اخلزينة: يشمل هذا القطاع تقدمي خدمات التداول واخلزينة وإدارة أموال البنك. -

فيما يلي معلومات عن قطاعات أعمال البنك موزعة حسب ا�نشطة:

اجملمـــــوع
التمويل املؤسساتا*فــراد

املؤسسي
٢٠١٥٢٠١٤أخــرىاخلزينة

دينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــار
- إجما� ا9يرادات

ـ(sصص) تدh التسهيالت 
ا9ئتمانية املباشرة

 - - -

- نتائج أعمال القطاع
مصاريف غ+ موزعة

الربح قبل الضرائب

ضريبة الدخل

صا- (خسارة) ربح السنة

معلومات أخرى

- إجما� موجودات القطاع
- إجما� مطلوبات القطاع

مصاريف رأسمالية

ا9ستهالكات واالطفاءات

Oمعلومات التوزيع اجلغرا .٢

ميثل هذا القطاع التوزيع اجلغرا- �عمال البنك، ميارس البنك نشاطاته بشكل رئيسي - اململكة ا�ردنية الهاشمية التي متثل 
ا�عمال احمللية وكذلك ميارس البنك نشاطات دولية - الشرق ا�وسط، أوروبا، آسيا، أمريكا والشرق ا�دنى.

فيما يلي توزيع إيرادات وموجودات البنك ومصاريفه الرأسمالية حسب القطاع اجلغرا-:

اجملموعخارج اململكة داخل اململكة 
٢٠١٥٢٠١٤٢٠١٥٢٠١٤٢٠١٥٢٠١٤

دينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــار
إجما� ا9يرادات

fموع املوجودات

املصاريف الرأسمالية

إدارة رأس املال ٤٩

خالل  من  املال  رأس  كفاية  مدى  مراقبة  يتم  اخملتلفة.  أنشطته  تالزم  التي  اخملاطر  ملواجهة  مناسب  مال  رأس  على  البنك  يحافظ 
.hالنسب الصادرة مبوجب مقررات بازل الدولية والتي مت تبنيها من خالل البنك املركزي ا�رد

حسب تعليمات البنك املركزي ا�ردh رقم (٢٠١٠/٥٢) يكون احلد ا�دنى لرأس املال املدفوع للبنوك ا�ردنية ١٠٠ مليون دينار قبل نهاية 
عام ٢٠١١ ويكون رأس املال للبنوك ا�جنبية العاملة - ا�ردن ما يعادل نصف رأس املال املقرر للبنك ا�ردh حسب املادة (١٢) واملادة 
 L(٨) من قانون البنوك رقم (٢٨) لسنة ٢٠٠٠ وتعديالته الالحقة، كما تنص تلك التعليمات ان يكون احلد ا�دنى لنسبة حقوق املساهمني إ

املوجودات (٦٪).
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البنك  البنك منذ تأسيسه باحملافظة على معدالت تفوق احلد ا�دنى ملتطلبات كفاية رأس املال والبالغة ١٢٪ حسب تعليمات  يلتزم 
املركزي ا�ردh (٨٪ حسب جلنة بازل الدولية)، كما يراعي كافة النسب املتعلقة بال7كزات االئتمانية والتي تستخدم رأس املال التنظيمي 

كمؤشر لتلك ال7كزات ,علما بان تعليمات التفرع اخلارجي تفرض نسبة كفاية رأسمال التقل عن ١٤٪.

يقوم البنك بإدارة هيكلة رأس املال وإجراء التعديالت الالزمة عليها - ضوء تغ+ات ظروف العمل. هذا و¯ يقم البنك بأية تعديالت على 
ا�هداف والسياسات وا9جراءات املتعلقة بهيكلة رأس املال خالل السنة احلالية والسنة السابقة.

وصف ملا يتم اعتباره رأس مال -

التنظيمي من رأس املال ا�ساسي والذي يشمل رأس املال املدفوع، عالوة  البنك املركزي، يتكون رأس املال  حسب تعليمات 
ا9صدار، االحتياطيات املعلنة، ا�رباح املدورة، حقوق اجلهات غ+ املسيطرة، مطروحًا منه خسائر الف7ة، الشهرة، كلفة أسهم 
اخلزينة والنقص - اخملصصات املطلوبة، املوجودات الضريبية املؤجلة إضافة إL أي مبالغ قد تطلب القوانني حظر التصرف بها. 
البند الثاh من رأس املال التنظيمي هو رأس املال ا9ضا- والذي يشمل كل من االحتياطيات غ+ املعلنة، القروض املساندة، 
فروقات ترجمة العمالت ا�جنبية، احتياطي اخملاطر املصرفية، ا�دوات ذات الصفة املش7كة بني رأس املال والدين. البند الثالث 
التنظيمي  املال  رأس  من  يطرح  السوق.  sاطر  ملواجهة  يستخدم  والذي  املساعد  املال  رأس  هو  التنظيمي  املال  رأس  من 

مساهمات البنك - رؤوس أموال البنوك واالستثمارات - الشركات املالية التابعة إذا ¯ يتم دfها.

متطلبات اجلهات الرقابية بخصوص رأس املال -

يتم احتساب نسبة كفاية رأس املال وفقًا ل�سلوب البسيط (الطريقة املعيارية) حسب تعليمات البنك املركزي ا�ردh املستندة 
ملقررات جلنة بازل، وفيما يلي نسبة كفاية رأس املال مقارنة مع الف7ة السابقة:

فيما يلي نسب كفاية رأس املال:

٢٠١٥٢٠١٤
بنود رأس املال االساسي

رأس املال املكتتب به (املدفوع)
hا9حتياطي القانو

ا9حتياطي االختياري
عالوة اصدار

ا�رباح املدورة
- أسهم مق7ح توزيعها 

يطرح منه
موجوادت غ+ ملموسة 

موجودات ضريبية مؤجلة
- الشهرة

إستثمارات - رؤوس أموال البنوك والشركات املالية ا�خرى بنسبة ٥٠٪
- عقارات مستملكة مضى على إستمالكها أكµ من أربع سنوات

3موع رأس املال ا*ساسي
Oبنود رأس املال االضا

فروقات ترجمة العمالت ا�جنبية
إحتياطي sاطر مصرفية عامة

إحتياطي تقييم موجودات مالية
الديون املساندة

يطرح منه
إستثمارات - رؤوس أموال البنوك والشركات املالية ا�خرى بنسبة ٥٠٪

O3موع رأس املال ا1ضا
3موع رأس املال التنظيمي

fموع املوجودات املرجحة باخملاطر
نسبة كفاية رأس املال التنظيمي (٪)

نسبة رأس املال ا�ساسي (٪)

٪ من رأس املال  ٪ من قيمة ا9ستثمار - البنوك وشركات تابعة من fموعة رأس املال ا�ساسي و٥٠ حسب تعليمات بازل II يتم طرح ٥٠ @
التنظيمي.

.II مت إحتساب نسبة كفاية رأس املال كما - ٣١ كانون ا�ول ٢٠١٥، ٢٠١٤ بناء على مقررات جلنة بازل -
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حسابات مدارة لصالح العمالء ٥٠

بلغ صا- موجودات احلسابات املدارة لصالح العمالء ١١٫٨٧٨٫٨٩٨ دينار كما - ٣١ كانون ا�ول ٢٠١٥ مقابل ١١٫٤٨٦٫٦٠٠ دينار كما -٣١
كانون ا�ول ٢٠١٤.

ضمن النشاط االعتيادي يقوم البنك بإدارة �افظ إستثمارية لصالح عمالئه بصفة ا�مانه (صندوق ا�فق)، حيث بلغ صا- موجودات 
هذه احملفظة ٢٫٣٢٩٫٧٢٨ دينار كما - ٣١ كانون ا�ول ٢٠١٥ ويتم االحتفاظ بها ضمن حسابات منفصلة عن موجودات البنك وال تظهر 

ضمن القوائم املالية املوحدة للبنك.

حتليل استحقاقات املوجودات واملطلوبات: ٥١

يبني اجلدول التا� حتليل املوجودات واملطلوبات وفقًا للف7ة املتوقعة الس7دادها أو تسويتها:

اجملمــــوعأك³ من سنةلغاية سنــة٢٠١٥
دينـــــاردينــــاردينــــار

املوجودات:
- نقد وأرصدة لدى البنوك املركزية

- أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية 
- إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

تسهيالت ائتمانية مباشرة - بالصا-

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

- موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ا±خر
موجودات مالية بالكلفة املطفأة - بالصا-

- ممتلكات ومعدات - بالصا-
- موجودات غ+ ملموسة - بالصا-

- موجودات ضريبية مؤجلة 
موجودات أخرى

3موع املوجودات

املطلوبات:

- ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية 
ودائع عمالء 

تأمينات نقدية

أموال مق7ضة

- إسناد قرض
قروض ثانوية (قابلة للتحويل إL اسهم)

- sصصات متنوعة
sصص ضريبة الدخل

- مطلوبات ضريبية مؤجلة
مطلوبات أخرى

3موع املطلوبات

Oالصا
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اجملمــــوعأك³ من سنةلغاية سنــة٢٠١٤
دينـــــاردينــــاردينــــار

املوجودات:
- نقد وأرصدة لدى البنوك املركزية

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية 

-إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
تسهيالت ائتمانية مباشرة - بالصا-

-موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
-موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ا±خر

موجودات مالية أخرى بالكلفة املطفأة

موجودات مالية مرهونة

-ممتلكات ومعدات - بالصا-
-موجودات غ+ ملموسة - بالصا-

-موجودات ضريبية مؤجلة 
موجودات أخرى

3موع املوجودات

املطلوبات:

ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية 

ودائع عمالء 

تأمينات نقدية

أموال مق7ضة

-إسناد قرض
قروض ثانوية

-sصصات متنوعة
-sصص ضريبة الدخل

-مطلوبات ضريبية مؤجلة
مطلوبات أخرى

3موع املطلوبات

Oالصا

ارتباطات والتزامات @تملة (خارج قائمة املركز املا&) ٥٢

أ- ارتباطات والتزامات ائتمانية:

٢٠١٥٢٠١٤
دينــــاردينــــار

اعتمادات صادرة

قبوالت صادرة

كفاالت : 

- دفع

- حسن تنفيذ

- أخرى

عقود شراء آجلة

سقوف تسهيالت إئتمانية مباشرة غ+ مستغلة

اجملموع
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ب- التزامات تعاقدية

٢٠١٥٢٠١٤
دينــــاردينــــار

عقود شراء موجودات غ+ ملموسة

عقود شراء موجودات ثابتة

عقود مشاريع انشائية

تبلغ قيمة االيجارات السنوية ٩٩٧٫١١٠ دينار كما - ٣١ كانون ا�ول ٢٠١٥ مقابل ٩٥٨٫٧٥٤ دينار كما - ٣١ كانون ا�ول ٢٠١٤.

القضايا املقامة على البنك ٥٣

بلغت قيمة القضايا املقامة على البنك وذلك ضمن النشاط الطبيعي مبلغ ٢٥٫٨١٩٫٧٥٥ دينار كما - ٣١ كانون ا�ول ٢٠١٥ مقابل مبلغ 
١٤٫١٨٨٫٠٦٦ دينار كما - ٣١ كانون ا�ول ٢٠١٤ و- تقدير ا9دارة واملستشار القانوh للبنك فانه ال ي7تب على البنك أي التزامات مقابل هذه 

القضايا - باستثناء دعوتني مبجموع حوا� ٣٤ الف دينار – علما بانه مت اخذ sصص بالكامل مقابل هذه الدعوى.

بلغت قيمة القضايا املقامة على شركة املال ا�ردh لالستثمار والوساطة املالية �دودة املسؤولية وذلك ضمن النشاط الطبيعي 
مبلغ ٣٥٥٫٨٤٠ دينار أردh كما - ٣١ كانون ا�ول ٢٠١٥ مقابل مبلغ ٣٥٥٫٨٤٠ دينار أردh كما - ٣١ كانون ا�ول ٢٠١٤و- تقدير إدارة 

الشركة فانه ال ي7تب على الشركة أي التزامات مقابل هذه القضايا.

يعادل  ما  أي  عراقي  دينار  مليون   ١٫٧٠٠ مبلغ  مقابل   ٢٠١٥ ا�ول  كانون   ٣١  - كما  العراقي  ا�هلي  املصرف  على  مقامة  قضايا  اليوجد 
١٫٠٦٢٫٥٠٠ دينار أردh كما - ٣١ كانون ا�ول ٢٠١٤ و- تقدير ا9دارة واملستشار القانوh للبنك فانه ال ي7تب على البنك أي التزامات مقابل 

هذه القضايا.

معاي) التقارير املالية الدولية والتفس)ات اجلديدة الصادرة وغ) النافذة بعد: ٥٤

مت إصدار معاي+ مالية جديدة ومعدلة حتى ٣١ كانون ا�ول ٢٠١٤ إال أنها غ+ ملزمة حتى ا±ن و¯ تطبق من قبل البنك:

معيار التقارير املالية الدو& رقم (١٥) ا1يرادات من العقود مع العمالء:
يبني معيار رقم (١٥) املعاجلة احملاسبية لكل انواع ا9يرادات الناشئة من العقود مع العمالء، وينطبق هذا املعيار على جميع املنشآت 
لتوريد اخلدمات والبضائع للعمالء باستثناء العقود اخلاضعة ملعاي+ اخرى مثل معيار احملاسبة الدو� رقم (١٧)  التي تدخل - عقود 

االيجارات.

يحل هذا املعيار بدًال من املعاي+ والتفس+ات التالية:

معيار احملاسبة الدو� رقم (١١) عقود االنشاء -

معيار احملاسبة الدو� رقم (١٨) ا9يراد -

تفس+ جلنة معاي+ التقارير (١٣) برامج والء العمالء -

تفس+ جلنة معاي+ التقارير (١٥) اتفاقيات انشاء العقارات -

تفس+ جلنة معاي+ التقارير (١٨) عمليات نقل االصول من العمالء -

التفس+ (٣١) ا9يراد – عمليات املقايضة التي تنطوي على خدمات اعالنية -

يجب تطبيق املعيار للف7ات التي تبدأ - أو بعد ١ كانون الثاh ٢٠١٨ مع السماح بالتطبيق املبكر.

معيار التقارير املالية الدو& رقم (٩) االدوات املالية
قام fلس معاي+ احملاسبة الدولية بإصدار معيار التقارير املالية الدو� رقم ٩ "االدوات املالية“ بكامل مراحله خالل متوز ٢٠١٤، ويبني 
هذا املعيار املعاجلة احملاسبية لتصنيف وقياس املوجودات املالية وااللتزامات املالية وبعض العقود لبيع أو شراء االدوات غ+ املالية. 
 Lوقد مت إصدار هذا املعيار الستبدال معيار احملاسبة الدو� رقم ٣٩ "تصنيف وقياس االدوات املالية“. قام البنك بتطبيق املرحلة ا�و
من معيار التقارير املالية الدو� رقم ٩ كما صدرت خالل العام ٢٠٠٩، وكان التطبيق ا�و� للمرحلة ا�وL - ١ كانون الثاh ٢٠١١ وسيقوم البنك 
بتطبيق معيار التقارير املالية الدو� رقم ٩ اجلديد بتاريخ التطبيق االلزامي - ١ كانون الثاh ٢٠١٨ والذي سيكون له أثر على تصنيف وقياس 

املوجودات املالية.
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التقارير املالية الدو&  طريقة حقوق امللكية O القوائم املالية املنفصلة (تعديالت على معيار احملاسبة الدو& رقم ٢٧ ومعيار 
رقم ١)

قام fلس معاي+ احملاسبة الدولية خالل شهر آب ٢٠١٤ بتعديل معيار احملاسبة الدو� رقم ٢٧ (القوائم املالية املنفصلة) والذي أتاح 
للمنشآت خيار اتباع طريقة حقوق امللكية - �اسبة االستثمارات - الشركات التابعة واحلليفة والشركات حتت السيطرة املش7كة 
كما هو موضح - معيار احملاسبة الدو� رقم ٢٨. كما مت اجراء تعديل آخر على معيار التقارير املالية الدو� رقم ١ والذي يسمح للمنشآت 
التي تتبع طريقة حقوق امللكية من تطبيق االستثناء الوارد - معيار التقارير املالية الدو� رقم ١ واخلاص بعمليات االندماج قبل تاريخ 

التملك.

معيار احملاسبة الدو& رقم (١) عرض القوائم املالية - (تعديالت)
تشمل هذه التعديالت حتسينات �دودةت7كز على االمور التالية:

اجلوهرية

التصنيفات والتجميع 

هيكل االيضاحات

االفصاح عن السياسات احملاسبية 

عرض بنود الدخل الشامل ا±خر الناجتة عن االستثمارات التي تتبع طريقة حقوق امللكية.

ال يتوقع أن تؤثر هذه التعديالت على املركز املا� أو ا�داء املا� للبنك. ال يتوقع البنك أن يكون لهذه التعديالت أثر جوهري على ايضاحات 
القوائم املالية للبنك

يتم تطبيق هذه املعاي+ اعتبارا من ١ كانون الثاh ٢٠١٦، مع السماح بالتطبيق املبكر.

تعديالت على معيار التقارير املالية الدو& رقم (١٠) ومعيار احملاسبة الدو& رقم (٢٨) - املنشآت االستثمارية
تعرض هذه التعديالت ا�مور التي قد تنتج من أثر تطبيق ا9ستثناء من متطلبات التوحيد للمنشآت التي ينطبق عليها تعريف املنشأة 

االستثمارية وتوضح االمور التالية:

ينطبق ا9ستثناء من متطلبات التوحيد على الشركة االم التابعة ملنشأة استثمارية، عندما تقوم املنشأة االستثمارية بقياس وتقييم 
جميع استثماراتها - الشركات التابعة على أساس القيمة العادلة.

للمنشأة  خدمات  بتقدمي  وتقوم  االستثمارية  املنشأة  تعريف  عليها  ينطبق  ال  التي  التابعة  للشركة  املالية  القوائم  توحيد  يتم 
االستثمارية. ويتم قياس وتقييم جميع االستثمارات - الشركات التابعة ا�خرى على أساس القيمة العادلة.

التي ال ينطبق عليها تعريف املنشأة االستثمارية والتي متلك حصة - شركة  قبل املنشآت  من  امللكية  حقوق  طريقة  تطبيق 
الدو� رقم  التعديالت على معيار احملاسبة  حليفة أو مشاريع مش7كة والتي ينطبق عليها تعريف املنشأة االستثمارية: تسمح 
(٢٨) االستثمارات - الشركات احلليفة واملشاريع املش7كة - للمستثمر عند اتباع طريقة حقوق امللكية با9بقاء على الطريقة 
الشركات   - استثماراتها  وتقييم  بقياس  قيامها  عند  املش7كة  املشاريع  أو  احلليفة  االستثمارية  املنشآت  قبل  من  املتبعة 

التابعة على أساس القيمة العادلة.

يتم تطبيق هذه املعاي+ اعتبارا من ١ كانون الثاh ٢٠١٦، كما يجب تطبيقها بأثر رجعي مع السماح بالتطبيق املبكر.

تعديالت على معيار احملاسبة الدو& رقم (١٦) ومعيار احملاسبة الدو& رقم (٣٨):توضيح االساليب املقبولة الحتساب االستهالكات 
وا1طفاءات.

االقتصادية  املنفعة  تعكس  ا9يرادات  أن  توضح   (٣٨) رقم  الدو�  احملاسبة  ومعيار   (١٦) رقم  الدو�  احملاسبة  معيار   - التعديالت 
املتحصلة من تشغيل ا�عمال التجارية (التي يكون االصل جزء منها) بدال من املنافع االقتصادية التي استهلكت من خالل استخدام 
ذلك االصل. كنتيجة لذلك ال يجوز استخدام هذا االسلوب الستهالك ا±الت واملمتلكات واملعدات، وميكن استخدامه فقط - ظروف 

�ددة الستهالك املوجودات غ+ امللموسة.

هذه  تؤثر  أن  البنك  يتوقع  ال  املبكر.  بالتطبيق  السماح  مع   ،٢٠١٦  hالثا كانون   ١ من  اعتبارا  مستقبلي  بشكل  التعديالت  هذه  تطبيق  يتم 
التعديالت على املركز املا� أو ا�داء املا�.
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معيار التقارير املالية الدو& رقم (١٦) عقود االيجار
خالل كانون الثاh ٢٠١٦، قام fلس معاي+ احملاسبة الدو� بإصدار معيار التقارير املالية الدو� رقم (١٦) "عقود االيجار“ الذي يحدد مبادئ 

االع7اف والقياس والعرض واالفصاح عن عقود االيجار.

متطلبات معيار التقارير املالية الدولية رقم (١٦) مشابه بشكل جوهري للمتطلبات احملاسبية للمؤجر - معيار احملاسبة الدو� رقم 
(١٧). وفقا لذلك، املؤجر يستمر - تصنيف عقود االيجار على انها عقود ايجار تشغيلية أو عقود ايجار متويلية، بحيث يقوم مبعاجلة هذان 

النوعان من العقود بشكل sتلف.

يتطلب معيار أعداد التقارير الدولية رقم (١٦) من املستأجر ان يقوم باالع7اف با�صول وااللتزامات جلميع عقود االيجار التي تزيد مدتها عن 
١٢ شهر، اال اذا كان االصل ذو قيمة منخفضة ويتطلب من املستأجر االع7اف بحقه - استخدام االصل واملتمثل - االع7اف با�صل 

املستأجر وااللتزام الناجت املتمثل بدفعات االيجار.

سيتم تطبيق هذه املعيار اعتبارا من ١ كانون الثاh ٢٠١٩، مع السماح بالتطبيق املبكر.

تعديالت على معيار التقارير املالية الدو& رقم (١١) - ال|تيبات املش|كة – احلصص O املشاريع املش|كة
الدو� رقم (٣) "اندماج ا�عمال“ عند معاجلة  التقارير  (١١) من املشغل تطبيق معيار  الدو� رقم  التقارير  التعديالت على معيار  تتطلب 
االستحواذ على احلصص - العمليات املش7كة بحيث ميثل النشاط - العملية املش7كة أعمال جتارية. توضح هذه التعديالت ان 
احلصص السابقة - املشاريع املش7كة ال يتم إعادة قياسها عند االستحواذ على حصص اضافية - نفس املشروع املش7ك 
عند االحتفاظ بالسيطرة املش7كة. با9ضافة إL ذلك يشمل هذا املعيار االستثناءات لهذه التعديالت بحيث ال يتم تطبيقها عندما تكون 

االطراف التي تتقاسم السيطرة املش7كة مملوكة من نفس الشركة ا�م.

تطبق التعديالت على كال من االستحواذ ا�و� - العمليات املش7كة واالستحواذ على احلصص االضافية - نفس العمليات املش7كة.

البنك أن يكون لهذه  بالتطبيق املبكر. ال يتوقع  الثاh ٢٠١٦، مع السماح  ١ كانون  التعديالت بشكل مستقبلي اعتبارا من  يتم تطبيق هذه 
التعديالت أثر على القوائم املالية.

أرقام املقارنة ٥٥

مت إعادة تبويب بعض أرقام القوائم املالية لعام ٢٠١٤ لتتناسب مع تبويب أرقام القوائم املالية لعام ٢٠١٥ و¯ ينتج عن إعادة التبويب أي اثر 
على ا�رباح وحقوق امللكية لعام٢٠١٤.



أفضل شراكة هي التي 
تثمر إجنازn وأهم ا1جنازات 

هي التي متتد

*ننا نؤمن بصناعتنا احمللية، 
فإننا نعمل على اكمال حلمك 

من خالل قروضنا الصناعية التي 
تتميز باملرونة



بيانات متطلبات
هيئة ا*وراق املالية
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كلمة رئيس 3لس ا1دارة. أ.
وردت - بداية التقرير السنوي 

تقرير 3لس ا1دارة  ب. 
وردت - بداية التقرير السنوي 

وصف أنشطة الشركة الرئيسية: ١

يقدم كابيتال بنك كافة ا�عمال املصرفية واملالية واملنتجات واخلدمات املوجهة إL كافة القطاعات االقتصادية - ا�ردن من خالل 
إL تقدمي كافة اخلدمات االستثمارية والوساطة املالية من خالل شركة االستثمار  الهاشمية، إضافة  ا�ردنية  فروعه داخل اململكة 
والوساطة املالية التابعة للبنك والتي يبلغ رأس مالها ١٠ مليون دينار ومملوكة بنسبة ١٠٠٪ من قبل كابيتال بنك، إضافة إL استثمار البنك 
- املصرف ا�هلي العراقي والذي يبلغ رأسماله ٢٥٠ مليار دينار عراقي وميتلك كابيتال بنك ٦١٫٨٥٪ من رأسماله، ويوفر هذا االستثمار 
االستشارات  تقدمي   Lإ با9ضافة  الواعد، هذا  العراقي  السوق  االستثمار -  بنك  كابيتال  لعمالء  تتيح  التي  التسهيالت واخلدمات  كافة 
االستشارية  بنك  كابيتال  شركة  من  وا9يداع  احلفظ  خدمات  ترتيب   Lإ با9ضافة  والتمويل  املالية  املنتجات  حول  واالستثمار  املالية 

للشركات - دبي، مما يعزز االمتداد ا9قليمي للبنك والتوسع - أسواق اخلليج العربي. 

أماكن البنك اجلغرافية وعدد املوظفني O كل منها  ج.
موزعًا على ا�ماكن اجلغرافية التالية:  بلغ عدد موظفي البنك وشركة املال لالستثمار والوساطة املالية (٦١٤) موظفًا

عدد املوظفنيالعنواناملوقع 

عمانا9دارة العامة

عمانشركة املال 

عمانالفرع الرئيسي 

عمانفرع كبار العمالء 

عمانفرع املدينة املنورة 

عمانفرع الصويفية 

عمانفرع دابوق 

عمانفرع fدي مول 

عمانفرع الوحدات 

عمانفرع اجلاردنز 

 الزرقاء – املنطقة احلرة فرع املنطقة احلرة / الزرقاء

الزرقاء اجلديدة فرع الزرقاء اجلديدة 

إربدفرع إربد 

العقبةفرع العقبة 

@ ال يوجد للبنك أية فروع خارج اململكة.

حجم االستثمار الرأسما& للبنك

بلغ حجم االستثمار الرأسما� (٣٤,٢٩١,٤٥٣) دينار والتي متثل صا- قيمة املمتلكات واملعدات واملوجودات غ+ امللموسة كما 
هي - نهاية ٢٠١٥
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الشركات التابعة ٢

شركة املال ا�ردh لالستثمار والوساطة املالية 

املصرف ا�هلي العراقي 

كابيتال بنك االستشارية للشركات – دبي 

شركة صندوق البحرين االستثماري (¯ تباشر عملها بعد) 

شركة املال ا*رد� اسم الشركة التابعة 
لالستثمار والوساطة 

املالية

شركة كابيتال بنك 
االستشارية للشركات 

شركة صندوق البحرين املصرف ا*هلي العراقي
االستثماري

شركة مساهمة بحرينية شركة مساهمة عامة ذات مسؤولية �ددة ذات مسؤولية �ددة نوع الشركة 
(مقفلة) 

شركة استثمارات النشاط الرئيسي
ووساطة مالية 

تأسيس صناديق عمل مصر-شركة استشارية 
استثمارية 

 دينار بحريني مليار دينار عراقي دوالررأس مال الشركة 

ا9مارات العربية املتحدة عمان – الشميساh عنوان الشركة التابعة 

دبي – املركز املا� 
العاملي 

البحرين العراق 

الصندوق ¯ يباشر عمله --معلومات أخرى 

أ. نبذة تعريفية عن رئيس وأعضاء 3لس ا1دارة ٣

Wالسا Wباسم خليل سا
رئيس fلس ا9دارة  املنصب:

٦/ ١٩٥٦/ ١٩ تاريخ امليالد:
٢٠١٠/٤/٢٠ تاريخ العضوية:

يحمل درجة البكالوريوس (مع مرتبة الشرف) - الهندسة الكيميائية من إم�يال كوليدج - اململكة املتحدة. الشهادات العلمية:
شغل  كما  بنك،  كابيتال  إدارة  جمللس  رئاسته   Lإ با9ضافة  أكادميي“  "كينغز  إدارة  fلس  رئيس  حاليًا  يشغل  اخل�ات العملية:
رئيس  منها  عدة  مناصب  توليه   Lإ با9ضافة   ،٢٠٠٥-٢٠٠٩ التوا�  على  للمالية  ووزيٍر  للعمل  وزيٍر  منصب  سابقًا 
جمللس إدارة جمعية البنوك - ا�ردن ٢٠١٢-٢٠١٥، ورئيس fلس إدارة املؤسسة العامة للضمان االجتماعي 
٢٠٠٥-٢٠٠٩، وعضو - fلس ا�عيان ا�ردh ٢٠١٠-٢٠١١، وهو عضٌو - العديد من fالس ا9دارة - القطاعني 
العام واخلاص، منها الشركة العامة للتعدين، وقد بدأ حياته املهنية - القطاع اخلاص حيث أسس العديد من 

الشركات الصناعية - ا�ردن.

مازن سميح طالب دروزة
نائب رئيس fلس ا9دارة  املنصب:

١٩٥٨/٦/٥ تاريخ امليالد:
٢٠٠٩/٨/٣١ تاريخ العضوية:

يحمل درجة البكالوريوس - إدارة ا�عمال من اجلامعة ا�مريكية - ب+وت، ودبلوم - ا9دارة املتقدمة من كلية  الشهادات العلمية:
إنسياد 9دارة ا�عمال بفرنسا.

وشمال  ا�وسط  (الشرق  احلكمة  �دوية  التنفيذي  والرئيس  ا9دارة  fلس  رئيس  نائب  منصب  حاليًا  يشغل  اخل�ات العملية:
التنفيذي لشركة أدوية احلكمة احملدودة، ورئيس  إفريقيا)، كما يشغل منصب رئيس fلس ا9دارة والرئيس 
 Lلس إدارة شركة الثقة فارما احملدودة ومركز تطوير ا�عمال وشركة ا�ردن الدولية للتأمني، هذا با9ضافة إf
أنه عضو - اجمللس االستشاري للجامعة اللبنانية ا�مريكية واملنظمة العاملية للهجرة - جنيف – سويسرا، 
اللبنانية ا�مريكية، وعضو سابق - fلس ا�عيان ا�ردh خالل  وعضو ثقة - جامعة سانت لويس واجلامعة 

 .٢٠١٣ – الف7ة ٢٠١٠
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كيم فؤاد سعد أبو جابر 
عضو fلس إدارة  املنصب:

١٩٥٦/٩/٢٧ تاريخ امليالد:
٢٠٠٩/٨/٣١ تاريخ العضوية:

يحمل درجة البكالوريوس - إدارة ا�عمال من جامعة أريزونا الشهادات العلمية:
يشغل حاليًا منصب الرئيس التنفيذي ونائب رئيس fلس ا9دارة جملموعة شركات فؤاد أبو جابر وأوالده (شركة  اخل�ات العملية:
القطاعات،  من  واسعًا  نطاقًا  تغطي  عامة  مساهمة  شركة  عشر  إحدى  تضم  والتي  ذ.م.م.)  وشركاه  فراج 
والتوزيع،  والتعبئة  والزراعة،  الصلب،  وصناعة  والتجارة،  والتأمني،  املتخصصة،  واملقاوالت  التعدين،  فيها  مبا 
والعقارات، واالستثمارات. كما يشغل أيضًا منصب نائب الرئيس ا�ول لشركة بيع وصيانة املعدات، إL جانب كونه 
مؤّسس ورئيس fلس إدارة شركة اليادودة لالستثمار ذ.م.م. والشركة املتقدمة لتسويق املنتجات الزراعية 
منها:  الشركات،  من  للعديد  إدارة  fلس   - عضو  والصلب،  احلديد  وتشكيل  لصناعة  صالبة  وشركة  ذ.م.م. 

شركة ا�ردن الدولية لالستثمار، وشركة ا�ردن الدولية للتأمني.

عمر @مد ابراهيم شحرور 
عضو fلس إدارة – ممثل شركة االستثمارات والصناعات املتكاملة  املنصب:

٤/ ١٩٦٧/ ١٧ تاريخ امليالد:
٢٠٠٩/٨/٣١ تاريخ العضوية:

يحمل درجة البكالوريوس - احملاسبة من اجلامعة ا�ردنية، ودرجة املاجست+ - إدارة ا�عمال من جامعة وين  الشهادات العلمية:
ستيت - ميشيغان.

يشغل حاليًا منصب رئيسًا للشؤون املالية جملموعة نقل، با9ضافة إL عضويته - fلس إدارة اللؤلؤة لصناعة  اخل�ات العملية:
العديد من الشركات حيث شغل فيها عدة مناصب منها  الورق الصحي، عمل - بداية مس+ته املهنية - 
مراقبًا ومديرًا ماليًا لدى شركة تعبئة كوكا كوال ا�ردنية ومدققًا داخليًا - fموعة إدجو و�اسبًا - شركة حداد 

ومقرها الواليات املتحدة ا�مريكية.

عصام عبداd يوسف اخلطيب 
عضو fلس إدارة – ممثل املؤسسة العامة للضمان االجتماعي  املنصب:

٤/ ١٩٦٥/ ٢٨ تاريخ امليالد:
٢٠٠٩/٨/٣١ تاريخ العضوية:

درجة البكالوريوس - احملاسبة ودرجة املاجست+ - التمويل من اجلامعة ا�ردنية. الشهادات العلمية:
يشغل حاليًا منصب مدير دائرة اخلزينة والقروض - صندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي، وميتلك من  اخل�ات العملية:
ا9دارية  املناصب  من  العديد  خاللها  توّلى  واملصرفية،  املالية  اخلدمات  قطاع   - عام   ٢٥ عن  يزيد  ما  اخل�ة 
لدى  عمل  وقبلها  االستثماري،  البنك  لدى  املصرفية  والنظم  التنظيم  دائرة  مدير  منصب  توّلى  حيث  والتنفيذية، 

.hالبنك العربي ا9سالمي الدو�، وشركة الزاهد لل7اكتورات، والبنك العربي، وبنك ا�ردن، والبنك ا�هلي ا�رد

Wخليل حامت خليل السا
عضو fلس إدارة – ممثل شركة اخلليل لالستثمارات املالية  املنصب:

١٢/ ١٩٨٢/ ٢٨ تاريخ امليالد:
٢٠٠٩/٨/٣١ تاريخ العضوية:

يحمل درجة البكالوريوس - االقتصاد من جامعة كولومبيا.  الشهادات العلمية:
يشغل حاليًا منصب نائب الرئيس التنفيذي جملمع اجملال ل�عمال - جنوب العراق، وشغل سابقًا منصب مدير  اخل�ات العملية:
مكتب صاحب السمو امللكي ا�م+ علي بن احلسني با9ضافة إL تولية منصب أمني سر االحتاد ا�ردh لكرة القدم، 
بدأ مس+ته املهنية كمحلٍل ما� لدى "جيه بي مورجان“ - نيويورك، ومن ثّم شغل منصب مدير تطوير ا�عمال 

- شركة كابيتال لالستثمارات.

سلطان بن @مد بن مساعد السيف 
عضو fلس إدارة – ممثل شركة اجلدارة لالستثمار العقاري  املنصب:

١٩٨٥/٣/٣ تاريخ امليالد:
٢٠٠٩/٨/٣١ تاريخ العضوية:

يحمل درجة البكالوريوس - العلوم املالية من جامعة روجر ويليامز الشهادات العلمية:
شغل سابقًا منصب نائب املدير العام ومدير مكتب رئيس fلس ا9دارة - الشركة السعودية للرعاية الطبية  اخل�ات العملية:
بالرياض، عمل أيضًا �لًال ماليًا لدى "يو إم إي إنفستمنت“ و"مورغان ستانلي“، وهو عضو - fالس إدارة للعديد 
من الشركات مثل الشركة العمانية للمشاريع الطبية، والشركة السعودية للرعاية الطبية "ميدي ك+“، وfموعة 

"أاليد ميديكال“، واجملموعة الطبية املتحدة.
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"@مد علي“ خلدون ساطع احلصري
عضو fلس إدارة – ممثل شركة هتاف لالستثمار املنصب:

٤/ ١٩٥٧/ ٢٠ تاريخ امليالد:
٢٠٠٩/٨/٣١ تاريخ العضوية:

إدارة   - املاجست+  ودرجة  اجلنوبية  كاليفورنيا  جامعة  من  امليكانيك  هندسة   - البكالوريوس  درجة  يحمل  الشهادات العلمية:
ا�عمال من كلية إنسياد 9دارة ا�عمال بفرنسا.

شغل منصب رئيس fلس إدارة كابيتال بنك منذ عام ١٩٩٦ وحتى عام ٢٠٠٧، عضو غ+ تنفيذي - fلس إدارة  اخل�ات العملية:
إدارة  fالس   - عضويته   Lإ با9ضافة  با�ردن،  إنديفور  منظمة  إدارة  fلس  ورئيس  احلكمة،  أدوية  شركة 

صندوق املرأة ومتحف ا�ردن وشركة الكازار للطاقة.

مازن أحمد @مد اجلب) 
عضو fلس إدارة  املنصب:

٩/ ١٩٧٦/ ١٩ تاريخ امليالد:
٢٠١٠/٧/٢٦ تاريخ العضوية:

االقتصاد من جامعة هارفارد، ودرجة املاجست+ (مع مرتبة  الشرف) -  البكالوريوس (مع مرتبة  يحمل درجة  الشهادات العلمية:
الشرف) من كلية هارفارد ل�عمال

يشغل حاليًا منصب املدير ا9داري لشركة جوارس، وهي شركة رائدة - fال تنمية وإدارة االستثمارات مقّرها  اخل�ات العملية:
السعودية، شغل سابقًا منصب نائب الرئيس التنفيذي لشركة أموال اخلليج، وهي شركة أسهم خاصة مقّرها 

الرياض. وعمل مدير مشاريع لدى شركة ماكينزي وشركاه ومقرها واشنطن.

جواد عبد الرضا الباقي القصاب 
املنصب: عضو fلس إدارة 

١/ ١٩٤٤/ ١ تاريخ امليالد:
٢٠١٠/١٢/١٦ تاريخ العضوية:

يحمل درجة البكالوريوس - الهندسة املدنية من جامعة القاهرة. الشهادات العلمية:
يشغل حاليًا رئيس fلس ا9دارة والرئيس التنفيذي لشركة املشاريع الهندسية، ذراع املقاوالت للشركة ا�م  اخل�ات العملية:
"جيه كيه جروب“، با9ضافة إL تولية سابقًا منصب رئيس fلس ا9دارة والرئيس التنفيذي للشركة السعودية 

ا�ردنية املتحدة للفنادق والسياحة وشركة آيلة للفنادق والسياحة.

"@مد سعيد“ @مد ابراهيم شاهني 
عضو fلس إدارة  املنصب:

٧/ ١٩٤٨/ ٢ تاريخ امليالد:
٢٠١٣/٣/١٧ تاريخ العضوية:

االقتصاد من جامعة هارفارد، ودرجة املاجست+ (مع مرتبة  الشرف) -  البكالوريوس (مع مرتبة  يحمل درجة  الشهادات العلمية:
الشرف) من كلية هارفارد ل�عمال

يشغل حاليًا منصب املدير ا9داري لشركة جوارس، ورئيس fلس إدارة صندوق االئتمان العسكري ا�ردh وعضو  اخل�ات العملية:
 hالهيئة التنفيذية للتخاصية، وكان قد شغل سابقًا العديد من املناصب منها �افظًا للبنك املركزي ا�رد -
٢٠١١-٢٠١٢، مديرًا عامًا ونائبًا لرئيس fلس ا9دارة ملؤسسة ضمان الودائع، ومديرًا لدائرة االستثمارات - صندوق 
النقد العربي لتنمية وإدارة االستثمارات ومقّرها السعودية.، ونائبًا للرئيس التنفيذي لشركة أموال اخلليج، وهي 
شركة أسهم خاصة مقّرها الرياض. ومديرًا للمشاريع لدى شركة ماكينزي وشركاه ومقرها واشنطن، مؤسس 

وعضو - fلس إدارة اجلمعية الدولية لضامني الودائع - بازل /سويسرا. 

عمر أكرم عمران البيطار
عضو fلس إدارة  املنصب:

١/ ١٩٦٣/ ١ تاريخ امليالد:
٢٠١٥/٦/٤ تاريخ العضوية:

يحمل درجة البكالوريوس - العلوم املالية واملصرفية من جامعة ميزوري - سانت لويس الشهادات العلمية:
ميتلك خ�ة طويلة - fال االستشارات التشغيلية واملالية، والتدقيق، واخلصخصة، وإعادة هيكلة الشركات  اخل�ات العملية:
للعديد من القطاعات، مبا فيها اخلدمات املصرفية واملالية، والضيافة، وا9نشاءات، والتصنيع، والنفط والغاز، 
اليتيم  دار  جمعية   - وعضوًا  التابعة  وشركاتها  واالستثمار  للتنمية  فلسطني  شركة  إدارة  fلس   - عضوًا 

العربي. 
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رمي هيثم جميل القسوس
عضو fلس إدارة  املنصب:

١١/ ١٩٧١/ ١٦ تاريخ امليالد:
٢٠١٥/٦/٤ تاريخ العضوية:

حتمل درجة البكالوريوس - االقتصاد ودرجة املاجست+ - التنمية االقتصادية والتجارة الدولية من جامعة بوسطن. الشهادات العلمية:
تشغل حاليًا منصب املدير ا�ول ورئيس اخل�اء االقتصاديني - شركة اجلدارة ومتتلك خ�ة طويلة متتد �كµ من  اخل�ات العملية:
٢٠ عامًا - fال االستشارات االقتصادية واملالية وا9دارية، با9ضافة إL خ�تها املهنية - fاالت حتليل ا�ثر 
وا�بحاث  والتحليالت  با�سواق،  وا�بحاث واملعلومات املتعلقة  والتحليل املا�،  السياسات،  االقتصادي، وصياغة 
القطاعية، وتنمية االستثمار والصادرات. كما قامت بإدارة وتوجيه ِفرق من االقتصاديني واحملّللني والباحثني - 

إجراء وإعداد دراسات اقتصادية دورّية، وتقارير تقييم الشركات، ودراسات اجلدوى، والتقارير القطاعية.

اجتماعات 3لس ا1دارة واللجان املنبثقة عنه لعام ٢٠١٥

عدد االجتماعاتاالجتماعات

fلس ا9دارة

جلنة التدقيق واالمتثال

جلنة اخملاطر

جلنة ال7شيحات واملكافآت

جلنة التحكم املؤسسي

اللجنة املالية

جلنة االس7اتيجية (جديدة)

ا1دارة التنفيذية لكابيتال بنك: ب.

هيثم يوسف عبد املنعم قمحية 
املدير العام  املنصب:

٤/ ١٩٩٦/ ١ تاريخ التعني:
١٩٦٩/٨/١ تاريخ امليالد:

ِ(AMP) من كلية  حاصل على درجة البكالوريوس - احملاسبة من اجلامعة ا�ردنية، ودبلوم ا9دارة املتقدمة  الشهادات العلمية:
إنسياد 9دارة ا�عمال بفرنسا، هذا با9ضافة إL أنه حاصل على الشهادات املهنية التالية : شهادة احملاسب 

.(CMA) وشهادة احملاسب االداري املعتد (CPA) املعتمد hالقانو
كابيتال  إدارة  نائب رئيس fلس  وا9دارة املصرفية، يشغل حاليًا  القيادة  ٢٥ عام -  ميتلك من اخل�ة حوا�  اخل�ات العملية:
عضوًا بنك،  لكابيتال  عام  كمدير  وظيفته   Lإ با9ضافة  العاملي)،  املا�  دبي  (مركز  للشركات  االستشارية  بنك 

- fلس إدارة عدة شركات منها شركة كابيتال لالستثمارات وشركة فيتاس ا�ردن وشركة ا�ردن الدولية 
مؤسسة   - الداخلي  التدقيق  للجنة  ورئيسًا  إجناز  شركة  أمناء  fلس   - عضوّيته   Lإ با9ضافة  لالستثمار، 
 hاالئتما االستعالم  لعدة مؤسسات شركة  إدارة  البنك سابقًا - عضوية fلس  أنه مثل  امللك حسني، كما 
(ا�ردن) وجمعية املصدرين ا�ردنيني ومعهد الدراسات املصرفية وجمعية البنوك - ا�ردن، وقد بدأ مس+ته 

املهنية بالعمل - شركة آرثر آندرسون وكان ذلك - عام ١٩٩٢.

أمين عمران عبداd أبودهيم 
رئيس إدارة الرقابة املالية   املنصب:

٣/ ٢٠١١/ ٦ تاريخ التعني:
١٩٧٢/١١/١٦ تاريخ امليالد:

والعلوم  ا�ردنية، ودرجة املاجست+ - احملاسبة  البكالوريوس - احملاسبة من اجلامعة  حاصل على درجة  الشهادات العلمية:
ا9دارية من جامعة ساوثهامبتون - اململكة املتحدة. إضافة إL حصوله على املؤهالت املهنية التالية: عضو 
جمعية احملاسبني القانونيني ا�ردنيني (JCPA)، وشهادة احملاسب القانوh املعتمد (CPA)، وشهادة املدير 

.(CPM) وشهادة مدير املشاريع املعتمد ،(CBM) وشهادة مدير الفرع املعتمد ،(CFM) املا� املعتمد
إدارية  مناصب  عدة  سابقًا  شغل  حيث  واملالية،  املصرفية  ا9دارة   - عامًا   ٢٠ عن  يزيد  ما  اخل�ة  من  ميتلك  اخل�ات العملية:
- العديد من املؤسسات املالية، كان آخرها منصب رئيس قسم الرقابة املالية - صندوق استثمار أموال 
الضمان االجتماعي، ويشغل حاليًا نائب رئيس fلس إدارة املصرف ا�هلي العراقي والرئيس التنفيذي لكابيتال 

بنك االستشارية للشركات (مركز دبي املا� العاملي). 



١٠٧

ياسر ابراهيم @مد كليب 
رئيس إدارة ا�عمال   املنصب:

٦/ ٢٠٠٤/ ١٦ تاريخ التعني:
١٩٧٤/١٠/٢٧ تاريخ امليالد:

ال+موك، وشهادة مقرض معتمد - املصارف  ا�عمال من جامعة  إدارة  البكالوريوس -  حاصل على درجة  الشهادات العلمية:
التجارية (CLBB) من جمعية املصرفيني ا�مريكيني.

ميتلك من اخل�ة ما يزيد عن ١٩ عام - fال التطوير التجاري واملؤسسي. وقد انضم إL كابتيال بنك - عام  اخل�ات العملية:
٢٠٠٤، حيث بدأ عمله - دائرة اخلدمات املصرفية والتسهيالت االئتمانية. وعمل سابقًا وملدة ثمانية أعوام لدى 

البنك العربي.

ناصر عبدالرحمن بدر زياده
رئيس إدارة الدعم املنصب:

٢٠١٥/٠٥/١٠ تاريخ التعيني:
١٩٦٦/٠٩/١٥ تاريخ امليالد:

حاصل على درجة البكالوريوس - علم احلاسوب من جامعة كاليفورنيا (إرفاين) ودرجة املاجست+ من جامعة  الشهادات العلمية:
كام�يدج.

ميتلك من اخل�ة ما يزيد عن ٢٠ عامًا - قطاع التقنية، حيث عمل سابقًا لدى شركات عاملية مثل مايكروسوفت  اخل�ات العملية:
وإنتل وسيمانتك - الواليات املتحدة واململكة املتحدة والشرق ا�وسط، وكان آخر منصب شغلة مدير جاهزية 
التغي+  إدارة  التي أجريت - fال  ا�بحاث  العديد من  الشركات لدى مايكروسوفت - اململكة املتحدة. أجنز 

التنظيمي من جامعة أكسفورد.

"@مد حافظ “ عبدالكرمي معاذ
   hمدير إدارة الشؤون القانونية / املستشار القانو املنصب:

٢/ ٢٠٠٣/ ٦ تاريخ التعني:
١٩٦٩/١٠/٢٧ تاريخ امليالد:

حاصل على درجة البكالوريوس - القانون من اجلامعة ا�ردنية، ودبلوم عا� - القانون الدو� ودرجة املاجست+  الشهادات العلمية:
- القانون التجاري من جامعة ستافوردشاير - اململكة املتحدة.

القانونية / القسم ا�جنبي ملدة عامني، وقبل ذلك عمل �اميًا -  الدائرة  البنك العربي -  عمل سابقًا لدى  اخل�ات العملية:
شركة الدجاh ومشاركوه للمحاماة وملدة خمس سنوات، وهو عضو - نقابة احملامني ا�ردنيني منذ عام ١٩٩٧، 

وعضو - جميعة احملاميني الدوليني منذ عام ١٩٩٨. 

علي @مد داوود أبو صوي 
مدير إدارة اخلزينة واالستثمار    املنصب:

٧/ ١٩٩٧/ ٩ تاريخ التعني:
١٩٦٦/٢/٢ تاريخ امليالد:

حاصل على درجتي البكالوريوس واملاجست+ - العلوم املالية واملصرفية.  الشهادات العلمية:
ميتلك من اخل�ة ما يزيد عن ٢٣ عام - ا�سواق املالية والعمليات املصرفية واخلزينة واالستثمارات. ويشغل  اخل�ات العملية:
العربي  االحتاد  لدى  ا�ردن  ممثل  وهو   ،٢٠١٠ عام  منذ  املالية  با�سواق  املتداولني  جمعية  رئيس  منصب  حاليًا 

للمتداولني - ا�سواق املالية، وكان قد عمل سابقًا لدى بنك عمان لالستثمار وملدة خمس سنوات. 

رانيا "@مد سعيد“ دويكات 
مدير إدارة مراقبة االمتثال    املنصب:

٤/ ٢٠٠٢/ ٢١ تاريخ التعني:
١٩٧٠/٢/٧ تاريخ امليالد:

حاصلة على درجة البكالوريوس - االقتصاد وا9حصاء من اجلامعة ا�ردنية، ودبلوم - الرقابة واالمتثال ومكافحة  الشهادات العلمية:
غسيل ا�موال من جامعة ريدجن - اململكة املتحدة، ورخص وشهادات مهنية مثل شهادة الرقابة واالمتثال 
 (CLBB) شهادة مقرض معتمد - املصارف التجارية Lومكافحة غسيل ا�موال من جامعة ريدجن، با9ضافة إ

من جمعية املصرفيني ا�مريكيني.
متتلك من اخل�ة ما يزيد عن ٢٠ عام - القطاع املصر-، وعملت سابقًا لدى بنك القاهرة عمان ملدة ١١ عام،  اخل�ات العملية:

حيث شغلت حينها منصب مدير دائرة الرقابة وتوثيق العقود.



١٠٨

نبيل نقوال جنيب العوه 
مدير إدارة مراجعة االئتمان     املنصب:

٥/ ٢٠٠٨/ ١٢ تاريخ التعني:
١٩٦٣/٧/٢٨ تاريخ امليالد:

حاصل على درجة البكالوريوس - إدارة ا�عمال من اجلامعة ا�ردنية  الشهادات العلمية:
ميتلك من اخل�ة ما يزيد عن ٣٠ عام - القطاع املصر-، حيث عمل مديرًا ملراجعة االئتمان - البنك ا�هلي،  اخل�ات العملية:

ومديرًا للتسهيالت - بنك القاهرة عمان.

زيد يحيى أمني صالح
رئيس إدارة التخطيط االس7اتيجي واالتصال املؤسسي  املنصب:

٢٠١٥/٠٩/٠١ تاريخ التعيني:
١٩٧٧/٠١/٠٦ تاريخ امليالد:

حاصل على درجة البكالوريوس - الهندسة املدنية ودرجة املاجست+ - إدارة ا�عمال من جامعة McGill/كندا الشهادات العلمية:
عامًا - fال تطوير ا�عمال والتحليل االس7اتيجي وإدارة اخملاطر، حيث شغل  ميتلك من اخل�ة ما يزيد عن ٢٠ اخل�ات العملية:
عدة مناصب قيادية - سيتي بنك وجيه بي مورغان تشيس وبنك مون7يال وم+يل لينش - كل من اململكة 
للخدمات  العملية كمهندس ميداh لدى شركة شلم�ج+  بدأ حياته  العربية املتحدة،  املتحدة وكندا وا9مارات 

الب7ولية.

نضال توفيق علي علي 
مدير إدارة التدقيق الداخلي املنصب:

٣/ ٢٠٠٨/ ١٦ تاريخ التعني:
١٩٧٢/١٠/٩ تاريخ امليالد:

حاصل على درجة البكالوريوس - احملاسبة من اجلامعة املستنصرية - العراق وعلى درجة املاجست+ من  الشهادات العلمية:
اجلامعة ا�ردنية، با9ضافة إL حصوله على عدد من الشهادات املهنية الصادرة عن معهد املدققني الداخليني 
للرقابة  الذاتي  التقييم   - ومعتمد   CFSA معتمد  مالية  خدمات  ومدقق   CIA معتمد  داخلي  مدقق  وهي   IIA

.CRMA ومعتمد - تأكيد إدارة اخملاطر CCSA

ميتلك من اخل�ة ما يزيد عن ٢٠ عام - الرقابة واالمتثال التشغيلي واملا� والداخلي - كافة fاالت العمل -  اخل�ات العملية:
قطاع اخلدمات املالية، عمل سابقًا لدى بنك ُعمان العربي والبنك ا�ردh الكويتي وبنك ا9سكان للتجارة والتمويل.

فالح حسن خليل كوكش
مدير دائرة إدارة اخملاطر  املنصب:

٩/ ٢٠١٢/ ٩ تاريخ التعني:
١٩٦٧/٨/١ تاريخ امليالد:

حاصل على درجة البكالوريوس - العلوم املالية واملصرفية واملاجست+ - ا9دارة املالية من جامعة ال+موك؛  الشهادات العلمية:
اخملاطر   - الدولية  والشهادة   ،(FRM) املالية  اخملاطر  شهادة  التالية:  املهنية  الشهادات   Lإ با9ضافة 
املعتمد  املا�  املدير  وشهادة   ،(CMA) املعتمد  ا9داري  احملاسب  وشهادة   ،(ICBRR) املصرفية  وا�نظمة 

.(CLBB) وشهادة املقرض املعتمد - املصارف التجارية ،(CFM)
ميتلك من اخل�ة ما يزيد عن ٢٠ عام - القطاع املا�، حيث توّلى العديد من املناصب القيادية - إدارة اخملاطر  اخل�ات العملية:

والتحليل االئتماh، وعمل سابقًا لدى بنوك عدة منها بنك ا�ردن والبنك ا�هلي والبنك االستثماري وبنك البالد.

رأفت عبداd اسماعيل خليل
رئيس إدارة الدعم املنصب: 

٢٠٠٧/١٠/٤ لغاية ٢٠١٥/٥/٥ تاريخ التعيني:
١٩٦٤/١٢/١٠ تاريخ امليالد:

حاصل على درجة البكالوريوس - احملاسبة من جامعة ال+موك عام ١٩٨٦ وحاصل على الشهادات املهنية  الشهادات العلمية:
.CBA, CICA

ميتلك من اخل�ة العملية ما يزيد عن ٢٥ عامًا، حيث عمل سابقًا - البنك املركزي ا�ردh ملدة ٧ سنوات، وبنك  اخل�ات العملية:
.MEP لس إدارةf ُعمان التجاري ملدة ٤ سنوات، وبنك ُعمان العربي ملدة ٧ سنوات، عضو



١٠٩

بسام ذياب احمد البيطار
مدير إدارة العلميات املركزية املنصب:

٢٠٠٩/٥/٣ لغاية ٢٠١٥/١١/٧ تاريخ التعني:
١٩٦٩/٩/٢٠ تاريخ امليالد:

الشهادات العلمية: بكالوريوس إدارة عامة وعلوم سياسية / جامعة ال+موك عام١٩٩٢.
عامًا - fال العمليات املصرفية الدولية واحمللية. ميتلك من اخل�ة ما يزيد عن ٢٥ اخل�ات العملية:

هيئة مديري وا1دارة التنفيذية لشركة املال ا*رد� لالستثمار والوساطة املالية (شركة تابعة) ج.

Wالسا Wباسم خليل سا
رئيس هيئة املديرين  املنصب:

٢٠١٠/٧/١ تاريخ العضوية:
٦/ ١٩٥٦/ ١٩ تاريخ امليالد:

اململكة   - كوليدج  إم�يال  من  الكيميائية  الهندسة   - الشرف)  مرتبة  (مع  البكالوريوس  درجة  على  حاصل  الشهادات العلمية:
املتحدة.

شغل  كما  بنك،  كابيتال  إدارة  جمللس  رئاسته   Lإ با9ضافة  أكادميي“  "كينغز  إدارة  fلس  رئيس  حاليًا  يشغل  اخل�ات العملية:
رئيسًا منها  عدة  مناصب  توليه   Lإ با9ضافة   ،٢٠٠٥-٢٠٠٩ التوا�  على  للمالية  ووزيرًا  للعمل  وزيرًا  منصب  سابقًا 
جمللس إدارة جمعية البنوك - ا�ردن ٢٠١٢-٢٠١٥، ورئيس fلس إدارة املؤسسة العامة للضمان االجتماعي 
٢٠٠٥-٢٠٠٩، وعضوًا - fلس ا�عيان ا�ردh ٢٠١٠-٢٠١١، هذا با9ضافة إL أنه عضو - العديد من fالس ا9دارة 
حيث  اخلاص  القطاع   - املهنية  حياته  بدأ  وقد  للتعدين،  العامة  الشركة  منها  واخلاص،  العام  القطاعني   -

أسس العديد من الشركات الصناعية - ا�ردن.

مروان صالح @مد جمعة
نائب رئيس هيئة املديرين  املنصب:

٢٠١٥/١١/١١ تاريخ العضوية:
١٩٦٧/١/٢٤ تاريخ امليالد:

حاصل على درجة املاجست+ - ا9دارة من جامعة نورث كارولينا- الواليات املتحدة ا�مريكية الشهادات العلمية:
 .٢٠٠٩-٢٠١١ املعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  وزير  منصب  سابقًا  شغل  العام،  القطاع   - طويلة  خ�ة  ميتلك  اخل�ات العملية:

ومؤسس ورئيس fلس إدارة وإداري للعديد من الشركات - القطاع اخلاص. 

هيثم يوسف عبد املنعم قمحية 
املدير العام  املنصب:

٤/ ١٩٩٦/ ١ تاريخ التعني:
١٩٦٩/٨/١ تاريخ امليالد:

ِ(AMP) من كلية  حاصل على درجة البكالوريوس - احملاسبة من اجلامعة ا�ردنية، ودبلوم ا9دارة املتقدمة  الشهادات العلمية:
إنسياد 9دارة ا�عمال بفرنسا، هذا با9ضافة إL أنه حاصل على الشهادات املهنية التالية : شهادة احملاسب 

.(CMA) وشهادة احملاسب ا9داري املعتد (CPA) املعتمد hالقانو
كابيتال  إدارة  نائب رئيس fلس  وا9دارة املصرفية، يشغل حاليًا  القيادة  ٢٥ عام -  ميتلك من اخل�ة حوا�  اخل�ات العملية:
عضو  بنك،  لكابيتال  عام  كمدير  وظيفته   Lإ با9ضافة  العاملي)،  املا�  دبي  (مركز  للشركات  االستشارية  بنك 
- fلس إدارة عدة شركات منها شركة كابيتال لالستثمارات وشركة فيتاس ا�ردن وشركة ا�ردن الدولية 
مؤسسة   - الداخلي  التدقيق  للجنة  ورئيسًا  إجناز  شركة  أمناء  fلس   - عضوّيته   Lإ با9ضافة  لالستثمار، 
 hاالئتما االستعالم  لعدة مؤسسات شركة  إدارة  البنك سابقًا - عضوية fلس  أنه مّثل  امللك حسني، كما 
(ا�ردن) وجمعية املصدرين ا�ردنيني ومعهد الدراسات املصرفية وجمعية البنوك - ا�ردن، وقد بدأ مس+ته 

املهنية بالعمل - شركة آرثر آندرسون وكان ذلك - عام ١٩٩٢.
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عمر @مد ابراهيم شحرور 
عضو هيئة مديرين  املنصب:

٢٠١٢/٥/٦ تاريخ العضوية:
١٩٦٧/٤/١٧ تاريخ امليالد:

يحمل درجة البكالوريوس - احملاسبة من اجلامعة ا�ردنية، ودرجة املاجست+ - إدارة ا�عمال من جامعة وين  الشهادات العلمية:
ستيت - ميشيغان.

يشغل حاليًا منصب رئيسًا للشؤون املالية جملموعة نقل، با9ضافة إL عضويته - fلس إدارة اللؤلؤة لصناعة  اخل�ات العملية:
العديد من الشركات حيث شغل فيها عدة مناصب منها  الورق الصحي، عمل - بداية مس+ته املهنية - 
ادجو وو�اسبًا - شركة  ا�ردنية ومدقق داخلي - fموعة  تعبئة كوكا كوال  مراقب ومدير ما� لدى شركة 

حداد ومقرها الواليات املتحدة ا�مريكية. 

يزن منذر جريس حدادين 
عضو هيئة مديرين / الرئيس التنفيذي  املنصب:

٢٠١٥/١١/١١ تاريخ العضوية:
١٩٧٥/٤/٢٤ تاريخ امليالد:

من  القانون   - Juris Doctor وشهادة   ١٩٩٦ عام  تاون  جورج  جامعة  من  البكالوريوس  شهادة  على  حاصل  الشهادات العلمية:
جامعة نورث وس7ن عام ٢٠٠٠ من الواليات املتحدة ا�مريكية

ميتلك من اخل�ة ما يزيد عن ١٧ عامًا من االستثمار واخل�ة املصرفية االستثمارية. حيث عمل سابقًا مستشارًا اخل�ات العملية:
مدير الوحدة  منصب - شركة ريبلوود القابضة (Ripplewood Holdings) ومقرها نيويورك. كما شغل سابقًا
 - تنفيذيًا  ومديرًا  نيويورك،   -  (Perella Weinberg Partners) واين�غ  ب+يال  شركة   - االستثمارية  البنكية 
بنك جيه بي مورجان (JP Morgan) - نيويورك، وهو حاليًا عضو - fلس إدارة شركة السادس من أكتوبر 
إدارة  fلس   - عضويته   Lإ با9ضافة  العربية،  مصر  جمهورية   -  (SODIC) العقاري  والتطوير  لالستثمار 
مؤسسة الشرق ا�دنى ومقرها نيويورك وهي مؤسسة خاصة غ+ ربحية تعمل على مشاريع ا9غاثة - أفريقيا 
والشرق ا�وسط، هذا با9ضافة إL خ�ته - fال احملاماة حيث عمل - مكاتب �اماة عاملية - الواليات 

املتحدة ا�مريكية.

خالد وليد حسني النابلسي 
عضو هيئة مديرين  املنصب:

٢٠١٥/١١/١١ تاريخ العضوية:
١٩٧٢/٢/٢٠ تاريخ امليالد:

حاصل على شهادة البكالوريوس - االقتصاد والعلوم ا9دارية من اجلامعة ا�ردنية، ماجست+ - إدارة ا�عمال  الشهادات العلمية:
 .CPA حاصل على شهادة ،Hull من جامعة

باالندماج  املتعلقة  املشاريع   - وبا�خص  املالية  واالستشارات  احلسابات  تدقيق  fال   - خ�ة  ميتلك  اخل�ات العملية:
واستحواذ شركات، شغل منصب املدير التنفيذي لتمويل الشركات - fموعة ا�طلس لالستثمار(٢٠٠٠-٢٠٠١)، 
الرقابة املالية لدى شركة احلكمة  إدارة  أدوية احلكمة، يشغل حاليًا رئيس  كما شغل عدة مناصب - شركة 

ل�دوية.

رمي هيثم جميل القسوس 
املنصب: عضو هيئة مديرين 

٢٠١٥/١١/١١ تاريخ العضوية:
١٩٧١/١١/١٦ تاريخ امليالد:

حاصلة على درجتي البكالوريوس واملاجست+ - االقتصاد من جامعة بوسطن.  الشهادات العلمية:
 µتشغل حاليًا منصب املدير ا�ول ورئيس اخل�اء االقتصاديني - شركة اجلدارة، ومتتلك خ�ة طويلة متتد �ك اخل�ات العملية:
من ٢٠ عامًا - fال االستشارات االقتصادية واملالية وا9دارية، با9ضافة إL خ�تها املهنية - fاالت حتليل 
ا�ثر االقتصادي، وصياغة السياسات، والتحليل املا�، وا�بحاث واملعلومات املتعلقة با�سواق، والتحليالت وا�بحاث 
القطاعية، وتنمية االستثمار والصادرات. كما قامت بإدارة وتوجيه ِفرق من االقتصاديني واحملّللني والباحثني - 

إجراء وإعداد دراسات اقتصادية دورّية، وتقارير تقييم الشركات، ودراسات اجلدوى، والتقارير القطاعية.
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أمين عمران عبداd أبو دهيم 
عضو هيئة مديرين  املنصب:

٢٠١٢/٧/٢ لغاية ٢٠١٥/١١/١٠ تاريخ التعيني: 
١٩٧٢/١١/١٦ تاريخ امليالد:

والعلوم  ا�ردنية، ودرجة املاجست+ - احملاسبة  البكالوريوس - احملاسبة من اجلامعة  حاصل على درجة  الشهادات العلمية:
ا9دارية من جامعة ساوثهامبتون - اململكة املتحدة. إضافة إL حصوله على املؤهالت املهنية التالية: عضو 
جمعية احملاسبني القانونيني ا�ردنيني (JCPA)، وشهادة احملاسب القانوh املعتمد (CPA)، وشهادة املدير 

.(CPM) وشهادة مدير املشاريع املعتمد ،(CBM) وشهادة مدير الفرع املعتمد ،(CFM) املا� املعتمد
إدارية  مناصب  عدة  سابقًا  شغل  حيث  واملالية،  املصرفية  ا9دارة   - عامًا   ٢٠ عن  يزيد  ما  اخل�ة  من  ميتلك  اخل�ات العملية:
- العديد من املؤسسات املالية، كان آخرها منصب رئيس قسم الرقابة املالية - صندوق استثمار أموال 
الضمان االجتماعي، ويشغل حاليًا نائب رئيس fلس إدارة املصرف ا�هلي العراقي والرئيس التنفيذي لكابيتال 

بنك االستشارية للشركات (مركز دبي املا� العاملي). 

رائد خليل عبداحلميد أبو عياش
مدير إدارة التخطيط االس7اتيجي واالتصال املؤسسي  املنصب:

٢٠١١/١/٢٣ لغاية ٢٠١٥/٩/١٩ تاريخ التعني:
١٩٧٩/٧/١٧ تاريخ امليالد:

بكالوريوس - االقتصاد من جامعة هارفرد وماجست+ من لندن سكول أف إكونومكس، الشهادات العلمية:
للقطاع املصر- والقطاع احلكومي ومستشار   (Mckinsey & Company)مستشار اس7اتيجي مع شركة اخل�ات العملية:
ما� مع شركة (Arup) وخ�ة طويلة - تطوير أنظمة التحكم باخملاطر مع بنك (HSH Nord Bank) - أملانيا، 
كابيتال  شركة  مديري  هيئة  وعضو   USAID برنامج  خالل  من  ا�ردنية  للحكومة  استشارات  تقدمي   Lإ با9ضافة 

لالستثمار والوساطة املالية.

أسماء كبار مالكي ا*سهم (أك³ من ٥٪) وعدد ا*سهم اململوكة لكل منهم مقارنة مع السنة السابقة ٤

اجلنسيةاالسم
عدد ا*سهم كما هي 

/ /  O
النسبة

عدد ا*سهم كما هي 
/ /  O

النسبة

العراقيةسعد عاصم عبود اجلنابي

ا�ردنيةاملؤسسة العامة للضمان االجتماعي

ا�ردنيةسعيد سميح طالب دروزه

International Finance Corporationدولية

شركة االستثمارات والصناعات املتكاملة 
قابضة

ا�ردنية

الوضع التنافسي للبنك ضمن قطاع نشاطه ٥

شهدت السنوات املاضية تناميًا حلصة كابيتال بنك - السوق املصر- ا�ردh حيث وصلت حصة كابيتال بنك من إجما� موجودات 
ودائع  من  البنك  حصة  ارتفعت  كما   ،٪٤٫١  Lإ االئتمانية  التسهيالت  إجما�  من  بنك  كابيتال  حصة  ووصلت   ٪٣٫٩٤  Lإ املصرف  القطاع 
العمالء من إجما� الودائع - القطاع املصرف لتصل إL ٣٫٨١٪، ال يوجد اعتماد على موردين �ددين أو عمالء رئيسيني �ليًا وخارجيًا
يشكلون ١٠٪، فأكµ من إجما� املش7يات و/أو املبيعات. ال يوجد أي حماية حكومية أو امتيازات يتمتع بها البنك أو أي من منتجاته مبوجب 
أو  البنك عليها. ال يوجد أي قرارات صادرة عن احلكومة  أو حقوق امتياز حصل  براءات اخ7اعات  أو غ+ها وال يوجد أي  القوانني وا�نظمة 
املنظمات الدولية أو غ+ها التي لها أثر مادي على عمل البنك أو منتجاته أو قدرته التنافسية، با9ضافة إL أن البنك ال تنطبق عليه معاي+ 

اجلودة الدولية.
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أ- الهيكل التنظيمي للبنك ٦
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ب- الهيكل التنظيمي للشركات التابعة للبنك 

ج. املؤهالت العلمية ملوظفي البنك والشركات التابعة:

عدد موظفي الشركات التابعة عدد موظفي البنكاملؤهل العلمي 

--دكتوراه
CPA-

ماجست+

-دبلوم عا�
بكالوريوس 

-دبلوم 
سكرتاريا 

ثانوية عامة

دون الثانوية العامة 

ج. برامج التأهيل والتدريب ملوظفي البنك والشركات التابعة: 

الشركات التابعةكابيتال بنكالبيان

عدد املشاركنيعدد الدوراتعدد املشاركنيعدد الدوراتنوع الدورة التدريبية

دورات مركز تدريب البنك 

دورات معاهد �لية داخل ا�ردن 

دورات معاهد خارج ا�ردن 

اجملموع الكلي 
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أسماء الدورات:

عدد اسم الدورة
الدورات

عدد املشاركني من 
موظفي البنك

عدد 
الدورات

عدد املشاركني من 
الشركات التابعة 

دورات ومؤمترات خارجية 

املشاركة - مؤمترات �لية 

دورات اللغة ا9جنليزية

دورات متخصصة - fال اخلدمات التجارية واحلواالت 

دورات متخصصة - غسيل ا�موال 

إدارة الوقت 

دورات متخصصة - اس7اتيجية تقييم ا�داء 

دورات متخصصة - fال تكنولوجيا املعلومات وأنظمتها 

دورات متخصصة - اجلوانب املالية 

دورات متخصصة - اجلوانب القانونية 

شهادات متخصصة 

أخرى 

اجملموع 

اخملاطر التي يتعرض لها البنك:  ٧

يتعرض كابيتال بنك للمخاطر التالية التي تواجه القطاع املصر-:

sاطر االئتمان

sاطر السوق

sاطر السيولة

اخملاطر التشغيلية

sاطر االمتثال

ا1جنازات التي حققها البنك خالل عام ٢٠١٥ ٨

وصف ا9جنازات كما هو مفصل ومدعم با�رقام - تقرير fلس ا9دارة عن إجنازات البنك. 

ا*ثر املا& لعمليات ذات طبيعة غ) متكررة حدثت خالل عام ٢٠١٥ وال تدخل ضمن نشاط الشركة الرئيسي:  ٩

ال يوجد عمليات ذات طبيعة غ+ متكررة حدثت خالل عام ٢٠١٥. 
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(٢٠١٥ – السلسة الزمنية ل±رباح أو اخلسائر احملققة وا*رباح املوزعة وصاO حقوق املساهمني ل±عوام (٢٠٠٣ ١٠

سعر ا1غالق ا*رباح املوزعة صاO ا*رباح حقوق املساهمني السنة املالية

أسهم 3انية أرباح نقدية

-

-
-
-

١٤- حتليل املركز املا& للبنك ونتائج أعماله خالل السنة املالية.

٢٠١٥/٣١/١٢٢٠١٤/٣١/١٢النسب املالية 

العائد على ا�صول 

العائد على حقوق امللكية 

العائد على السهم 

نسبة حقوق امللكية / املوجودات 

كفاية رأس املال 

نسبة التسهيالت غ+ العاملة (بعد تنزيل الفوائد املعلقة)

نسبة تغطية اخملصصات للتسهيالت غ+ العاملة بعد تنزيل 
الفوائد املعلقة 

نسبة السيولة النقدية وشبه النقدية 

التطورات املستقبلية الهامة واخلطة املستقبلية للبنك لعام ٢٠١٦ ١١

وحتديد  وضعها  التي  أهدافه  حتقيق  من  العراق  وخاصة  املنطقة  دول  تشهدها  التي  الصعبة  الظروف  ظل   - بنك  كابيتال  متكن 
االس7اتيجية العامة للبنك للعام القادم ٢٠١٦ والتي مت إقرارها واعتمادها من fلس إدارته، حيث سيسعى البنك وكما هو دائمًا بالعمل 
على تعزيز املركز التنافسي له وزيادة حصته السوقية - sتلف القطاعات، واحملافظة على معدالت النمو والعائد املتحقق منها، - 

ظل مرحلة متتاز بتحديات كب+ة وغ+ مسبوقة أثرت بشكل سلبي على sتلف النواحي االقتصادية واالجتماعية. 

يضمن  ومبا  املعلومات،  وأمن  اخملاطر  وإدارة  الرقابية  املتطلبات  مع  يتناسب  ومبا  التقنية  العمل  بيئة  حتسني  على  البنك  سيعمل 
حتقيق رؤية البنك بأن يكون - مقدمة البنوك املتطورة التي تعمل وفقًا �حدث ا�نظمة التكنولوجية احلديثة، وذلك من خالل مواكبة 
آخر التطورات التكنولوجية - التطبيقات ا9لك7ونية والقنوات البديلة لرفع كفاءتها، وتوجيه العمالء نحو استخدامها كخدمات الصراف 
ا±� واخلدمات البنكية ع� ا9ن7نت والهواتف الذكية وغ+ها من اخلدمات ا�خرى، والتي تهدف إL رفع درجة رضا العمالء وتعميق أواصر 

العالقات بني البنك وعمالئه من خالل استمرار التواصل معهم ودراسة احتياجاتهم والعمل على تلبيتها.

أحدث  باستخدام  واُملنافسة  املبتكرة  واالستثمارية  البنكية  اخلدمات  من  متكاملة  باقة  تقدمي  على  بالعمل  بنك  كابيتال  وسيستمر 
الرامية إL متويل القطاعات الصناعية احليوية - اململكة  التي متتاز بكفاءة عالية، با9ضافة إL االستمرار - تنفيذ خطته  ا�ساليب 
 h(الصناعة، الطاقة املتجددة، السياحة، الزراعة، تكنولوجيا املعلومات) بأسعار فوائد تفضيلية، وذلك بالتعاون مع البنك املركزي ا�رد
النشاط  القطاع وزيادة مساهمته - حتفيز  تنافسية هذا  لتعزيز  الصناعي، وذلك  للقطاع  برنامج السلف متوسطة ا�جل  من خالل 
مناسبة  متويل  بتكلفة  بال�نامج  املستهدفة  القطاعات  ضمن  العاملة  للمشروعات  التمويل  توف+  خالل  من  والتشغيلي  االقتصادي 



١١٦

تعكس الهدف من ال�نامج واملتمثل بتخفيض تكاليف التمويل على تلك املشروعات ومبا يزيد ويرفع من تنافسيتها وقدرتها على خلق 
الفرص ودعمها - حتقيق الدور االقتصادي واالجتماعي املطلوب.

وانطالقًا من اس7اتيجية البنك بال7كيز على قطاع الشركات الصغ+ة واملتوسطة كونها احملرك الرئيسي للنمو االقتصادي و9سهاماتها 
- توف+ فرص العمل، سيعمل البنك على توسيع نطاق أعماله - خدمة هذا القطاع من خالل ابتكار برامج حصرية ومتخصصة ومبا 
يتناسب مع متطلباته وذلك بالنظر إL ما حققته دائرة الشركات الصغ+ة واملتوسطة من إجنازات ومنو - �فظتها االئتمانية والتي 

وصلت فيها نسبة النمو إL ٤٥٪ خالل العام ٢٠١٥، ونتوقع منو هذه التسهيالت وبالوت+ة ذاتها - العام احلا� ٢٠١٦.

هذا وسيواصل البنك تقدمي خدماته ومنتجاته الرائدة لعمالئنا من الشركات الك�ى با�خص - متويل العمليات التجارية واملشاريع مع 
منح عمالئنا مميزات فريدة - السوق العراقي الواعد، با9ضافة إL االستفادة من خطوط االئتمان املمنوحة للبنك من اجلهات الداعمة 
واملمولة من أجل تعزيز وتنمية �فظة التسهيالت التجارية واملتوسطة، مع االستمرار بتلبية االحتياجات املتزايدة واملتنوعة للعمالء 

 .hومساندتهم لتطوير أعمالهم، ومبا يسهم - حتريك عجلة االقتصاد ا�رد

واملصرف  لالستثمارات  كابيتال  تضم  والتي  له  التابعة  والشركات  بنك  كابيتال  بني  ما  تربط  التي  العالقة  توطيد  على  ال7كيز  سيتم  كما 
ا�هلي العراقي وشركة كابيتال بنك االستشارية للشركات لتقدم خدمات ميسرة وشاملة على مستوى اجملموعة، وااللتزام بتطبيق 

وإقليمًا. املعاي+ البنكية الدولية مبا ميكن من تقدمي خدمات فريدة ملواكبة التطورات على الصعيد االقتصادي واستثمار الفرص �ليًا

وتقديرًا للدور الكب+ الذي يقوم به موظفو البنك على اختالف مواقعهم سيعمل البنك على رفع درجة رضا املوظفني وحتسني إنتاجيتهم 
ورفع درجة والئهم للبنك من خالل االستمرار - تطبيق أنظمة احلوافز واملكافآت املستندة إL ا�داء الفعلي مقارنة با�هداف السنوية، 
با9ضافة إL توف+ الفرص التدريبية التي تتناسب مع االحتياجات الفعلية للموظفني وطبيعة عملهم ومبا يسهم باالرتقاء بأداء املوظفني 

ومهاراتهم، وحتسني قدراتهم على االتصال والتواصل، وتعزيز العمل بروح الفريق الواحد وتفعيل التواصل بني sتلف ا9دارات.

مقدار أتعاب التدقيق للبنك والشركة التابعة ١٢

بلغت أتعاب مدققي احلسابات السادة إرنست ويونغ للبنك والشركات التابعة لعام ٢٠١٥ مبلغ ١٥٦,٨١٠ دينار شامل الضريبة مفصلة كما 
يلي:

املبلغ 

كابيتال بنك 

شركة كابيتال لالستثمار والوساطة املالية (شركة تابعة)

املصرف ا�هلي العراقي

شركة كابيتال بنك االستشارية للشركات 

اجملموع
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بيان بعدد ا*وراق املالية

السلطة  ذوي  العليا  ا9دارة  وأشخاص  ا9دارة  fلس  أعضاء  قبل  من  واململوكة  البنك  قبل  من  املصدرة  املالية  ا�وراق  بعدد  بيان 
التنفيذية وأقارب أعضاء fلس ا9دارة: 

عدد ا*وراق املالية اململوكة من قبل أعضاء 3لس ا1دارة 

عدد ا*سهم اململوكة اجلنسيةاملنصبالعضو
/ /  O كما

عدد ا*سهم اململوكة 
/ /  O كما

ا�ردنيةرئيس fلس ا9دارةباسم خليل سا¯ السا¯

ا�ردنيةنائب رئيس fلس ا9دارةمازن سميح طالب دروزه

ا�ردنيةعضواملؤسسة العامة للضمان االجتماعي 

ممثلة بالسيد

عصام عبدا¦ يوسف اخلطيب

--ا�ردنية

شركة االستثمارات والصناعات املتكاملة 
قابضة 

ا�ردنيةعضو

--ا�ردنيةممثلة بالسيد عمر �مد إبراهيم شحرور
ا�ردنيةعضوشركة هتاف لالستثمار 

ممثلة بالسيد �مد علي خلدون ساطع 
احلصري

ا�ردنية

ا�ردنيةعضوكيم فؤاد سعد ابوجابر

السعوديةعضومازن بن احمد بن �مد اجلب+

ا�ردنيةعضوشركة اخلليل لالستثمارات 

ا�ردنيةممثلة بالسيد خليل حامت خليل السا¯

ا�ردنيةعضوشركة اجلدارة لالستثمار العقاري 

ممثلة بالسيد سلطان بن �مد بن مساعد 
السيف

--السعودية

ا�ردنيةعضوجواد عبد الرضا عبد الباقي القصاب

ا�ردنيةعضو�مد سعيد �مد إبراهيم شاهني

-الفلسطينيةعضوعمر أكرم عمران البيطار
-ا�ردنيةعضورمي هيثم جميل القسوس

أ. عدد ا*وراق املالية اململوكة من قبل أقارب أعضاء 3لس ا1دارة  ١٤

عدد ا*سهم اململوكة اجلنسيةالصلةاسم العضوأقارب أعضاء 3لس ا1دارة
كما هي O تاريخ 

/ /

عدد ا*سهم اململوكة 
كما هي O تاريخ 

/ /
ا�ردنيةزوجةباسم خليل سا¯ السا¯ردينه فرحان سعد أبو جابر

ا�ردنيةزوجةمازن سميح طالب دروزهرL سم+ خليل نصر

خليل حامت خليل السا¯ ممثل غالية شار� غالب بشارات
شركة اخلليل لالستثمارات

ا�ردنيةزوجة

خليل حامت خليل السا¯ ممثل حامت خليل حامت السا¯
شركة اخلليل لالستثمارات

ا�ردنيةابن
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ب. عدد ا*وراق املالية اململوكة من قبل الشركات التي يسيطر عيلها أعضاء 3لس ا1دارة 

اسم العضو/الشخص 
املطلع

الصفة القانونية اسم الشركة املسيطر عليهاالصفة
للشركة

عدد أسهم البنك اململوكة من قبل 
الشركة املسيطر عليها

/ // /
شركة ذات شركة اخلليل لالستثماراترئيس هيئة املديرينباسم خليل السا¯ 

مسؤولية 
�دودة

خاصةدارهولدنائب الرئيسمازن سميح طالب دروزه

�مد علي خلدون ساطع 
احلصري/ ممثل شركة هتاف 

لالستثمار

خاصةدارهولدعضو

شركة االستثمارات والصناعات 
املتكاملة قابضة

الشركة العاملية احلديثة لصناعة عضو
الزيوت النباتية

شركة 
مساهمة عامة

شركة ذات شركة اليادودة لالستثمارعضوكيم فؤاد سعد أبو جابر
مسؤولية 

�دودة

ج. عدد ا*وراق املالية اململوكة من قبل أشخاص ا1دارة العليا التنفيذية 

عدد ا*سهم كما Oاجلنسيةاملنصباالسم

/ // /
ا�ردنيةاملدير العامهيثم يوسف عبد املنعم قمحية

ا�ردنيةرئيس إدارة الرقابة املاليةأمين عمران عبدا¦ ابو دهيم

-ا�ردنيةرئيس إدارة الرقابة ا9قليميةرأفت عبد ا¦ اسماعيل خليل
-ا�ردنيةمدير الدائرة القانونية/ املستشار القانو�hمد حافظ عبد الكرمي �مد حافظ معاذ

ا�ردنيةمدير إدارة اخلزينة واالستثمارعلي �مد داود أبو صوى

-ا�ردنيةمدير إدارة االمتثالرانيا �مد سعيد أحمد دويكات
-ا�ردنيةمدير إدارة مراجعة االئتماننبيل نقوال جنيب العوه

-ا�ردنيةمدير إدارة التدقيق الداخلينضال توفيق علي علي
-ا�ردنيةمدير دائرة إدارة اخملاطرفالح حسن خليل كوكش

@ ال يوجد أوراق مالية مملوكة من قبل أقارب أشخاص ا1دارة العليا التنفيذية.
@ ال يوجد أوراق مملوكة من قبل شركات يسيطر عليها أشخاص ا1دارة العليا التنفيذية
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مزايا ومكافآت رئيس أعضاء 3لس ا1دارة وا1دارة العليا خالل عام ٢٠١٥ ١٥

أ - أعضاء 3لس ا1دارة

اجملموع املكافأةالتنقالت الرواتب السنوية االسم 

باسم خليل السا¯ 

مازن سميح طالب دروزة 

الصناعات املتكاملة / عمر شحرور

الضمان االجتماعي / عصام اخلطيب

اجلدارا / سلطان السيف 

 شركة اخلليل / خليل السا¯ 

شركة هتاف / علي احلصري 

السيد كيم فؤاد ابو جابر

مازن اجلب+ 

جواد القصاب 

�مد سعيد شاهني

 - عمر اكرم عمران البيطار 
 - رمي هيثم جميل القسوس

ب - ا1دارة العليا التنفيذية: 

اجملموعاملكافآتاملنافع واملزايا حتى تاريخ ٢٠١٥/١٢/٣١االسم 

- هيثم يوسف قمحيه 
- أمين عمران ابودهيم 

- رأفت عبد ا¦ خليل 
- �مد حافظ عبد الكرمي معاذ 

- علي �مد أبو صوي 
- ياسر ابراهيم كليب 

- رانية �مد سعيد دويكات 
- نبيل نقوال العوه 

- بسام ذياب البيطار 
- نضال توفيق علي علي

- فالح حسن خليل كوكش
-ناصر عبدالرحمن بدر زياده

- زيد يحيى أمني صالح
- طارق عوض (شركة املال)

- يزن منذر جريس حدادين (شركة املال)
اجملموع
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الت�عات واملنح التي دفعها البنك خالل سنة ٢٠١٥ ١٦

قيمة الت�ع اجلهه املت�ع لها 

القيادة العامة للقوات املسلحة

ا�كادميية امللكية 

مركز احلسني للسرطان /دعم احلفل اخل+ي السنوي 

 حتمل رسوم التسجيل لبيع قطعة أرض لصالح مؤسسة تنمية أموال ا�يتام 

 hدعم مشروع الثقافة املالية اجملتمعية - املدارس احلكومية من خالل البنك املركزي ا�رد

الصندوق ا�ردh الهاشمي للتنمية البشرية / دعم حملة ال� واالحسان 

قرى ا�طفال SOS / كفالة بيتني

 حتمل نفقات مالية مقابل استئجار آليات لفتح الطرق داخل اجلامعة ا�ردنية خالل العاصفة الثلجية

مركز جمعية الشابات املسلمات لل7بية اخلاصة

املنتدى العاملي للوسطية

بدل دعم أنشطة اجلمعية السنوية / اجلمعية امللكية للفنون اجلميلة

ت�ع إL تكية أم علي لدعم النشاطات

صندوق ا�مان ملستقبل ا�يتام / حتمل الرسوم الدراسية لطلبة - اجلامعات احلكومية 

مبادرة التعليم ا�ردنية

جمعية كافل اليتيم اخل+ية / املفرق 

اجلمعية العلمية امللكية للرعاية الصحية

االحتاد ا�ردh لل�يدج

جمعية رعاية وتأهيل مبدعي التوحد

حتّمل جزء من عملية جراحية لوالدة أحد موظفي البنك 

برنامج خطوات لدعم أطفال فلسطني 

دعم مبادرة التشج+ الوطني من خالل استصالح أرض - منطقة ع+ا ويرقا 

ت�ع جمعية عملية االبتسامة بتبني إجراء عملية الشفة ا�رنبية خلمس مرضى من ا�طفال 

ت�ع الندية سمو ا�م+ علي بن احلسني - عمان والزرقاء وإربد 

 تركيب مظالت كرميد ملدرسة ابن العميد الثانوية للبنني احلكومية - منطقة تالع العلي 

جمعية مؤسسة فلسطني الدولية للتنمية

املنتدى االقتصادي الشبابي ملدرسة اليوبيل 

حتمل الرسوم الدراسية عن طلبة يدرسون - اجلامعات ا�ردنية 

جمعية دار ا9حسان لرعاية وتأهيل ا�يتام 

حتمل التكاليف الدراسية لطالب تدريب مهني

م�ة أم احلسني لدعم املبادرات االجتماعية والصحية

مركز هيا الثقا- من خالل حتمل مصاريف رحالت طلبة املدارس احلكومية للمركز 

نادي ذات راس الرياضي 

اجلمعية العربية حلماية الطبيعة 

ت�عات متفرقة 

اجملموع لعام ٢٠١٥

٢٠- ال يوجد أية عقود ومشاريع وارتباطات عقدتها الشركة املصدرة مع الشركات التابعة أو الشقيقة أو احلليفة أو رئيس 3لس 
ا1دارة أو أعضاء اجمللس أو الرئيس التنفيذي أو أي موظف أو أقاربهم.

٢١. مساهمة البنك O حماية البيئة وخدمة اجملتمع احمللي: 

مساهمة البنك - خدمة اجملتمع احمللي والبيئة: 

واملعنوي  املادي  الدعم  تقدمي   - املساهمة  خالل  من  تنميته،   - واملشاركة  احمللي  اجملتمع  خدمة   - دوره  بنك  كابيتال  عزز 
للمبادرات اجملتمعية - اجملاالت التعليمية، ا9نسانية واالجتماعية وغ+ها، و- إطار تفاعله واهتمامه بدعم التوجهات العامة الرامية 
واملشاريع  املبادرات  العديد  بدعم   ٢٠١٥ خالل  بنك  كابيتال  قام  فقد  واالجتماعي،   hا9نسا الصعيد  على  املستدامة  التنمية  لتحقيق 

وال�امج اجملتمعية التي استهدفت sتلف القطاعات منها: 
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أ. حماية البيئة:

وزراعتها  السلط)   / (ع+ا  منطقة   - املشجرة  غ+  ا�راضي  استصالح  خالل  من  وذلك  الوطني  التشج+  مببادرة  املساهمة 
با�شجار املناسبة وذلك ضمن برنامج ا9صالح الزراعي الذي ترعاه وزارة الزراعة. 

دعم اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة.

ب. املبادرات التعليمة:

تبني التكاليف الدراسية لطالب من ذوي االحتياجات اخلاصة من خالل مركز جمعية الشابات املسلمات لل7بية اخلاصة.

تبني الرسوم الدراسية لطالب جامعيني بالتعاون مع صندوق ا�مان ملستقبل ا�يتام.

دعم مبادرة التعليم ا�ردنية ”فرصتي للتميز“. 

دعم طلبة 9كمال دراستهم اجلامعية. 

تركيب مظالت من الكرميد ملدرسة ابن العميد الثانوية للبنني. 

تبني طالب من طلبة ا�كادميية امللكية. 

دعم التكاليف الدراسية لطالب تدريب مهني بالتعاون مع مؤسسة إيليا نقل. 

دعم املنتدى االقتصادي الشبابي ملدرسة اليوبيل. 

ج. املبادرات ا1نسانية:

دعم حملة ال� وا9حسان والتي انطلقت - أول أيام شهر رمضان املبارك.

دعم احلفل اخل+ي السنوي ملؤسسة احلسني للسرطان. 

االهتمام باملؤسسات غ+ الربحية واجلمعيات اخل+ية، وتقدمي الدعم للجهات اخملتصة مبساعدة ا�يتام والفقراء، حيث يرعى البنك 
.SOS بيتني من بيوت قرى ا�طفال

دعم اجلمعية العلمية امللكية للرعاية الصحية والتي تعمل على زيادة الوعي الصحي ومتكني اجملتمع احمللي من اتباع سلوكيات 
صحية. 

دعم مؤسسات وجمعيات ذوي االحتياجات اخلاصة ماديًا ومعنويًا، ومثال على ذلك الدعم الذي يقدمه البنك ملركز احلسني للسرطان 
واجلمعيات التي تعنى بذوي االحتياجات اخلاصة.

كفالة ٢٥ يتيم من أيتام جمعية رعاية وكافل اليتيم اخل+ية - مدينة املفرق.

توزيع طرود اخل+ وهدايا العيد خالل شهر رمضان املبارك على ا�يتام - �افظة املفرق وذلك مبشاركة موظفي البنك. 

تقدمي هدايا العيد وجبات طعام لقرى ا�طفال SOS خالل شهر رمضان املبارك ومبشاركة ومساهمة موظفي البنك.

توزيع طرود اخل+ - عمان بالتعاون مع تكية أم علي، با9ضافة إL مساهمة موظفي البنك - توزيع الطرود.

املساهمة - إفطار ١٥٠٠ �تاج خالل شهر رمضان املبارك ومبشاركة موظفي البنك - مقر التكية. 

دعم اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة.

املساهمة - حتمل النفقات املالية الستئجار آليات خالل العاصفة الثلجية لفتح الطرق داخل حرم اجلامعة ا�ردنية.

تقدمي الدعم املادي �نشطة اجلمعية امللكية للفنون اجلميلة. 

تقدمي الدعم املادي جلمعية عملية االبتسامة بإجراء عمليات جراحة ل�طفال يعانون من مشاكل - الشفة. 

ت�ع للقيادة العامة للقوات املسلحة. 

تقدمي الدعم املادي ملؤسسة تنمية أموال ا�يتام من خالل حتمل رسوم تسجيل قطعة أرض مت بيعها للمؤسسة. 

دعم مبادرة ”أطباء أردنيون لدعم الطب - فلسطني“.

دعم االحتاد ا�ردh لل�يدج.
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هـ. ا1قرارات

يقر fلس إدارة الشركة بعدم وجود أي أمور جوهرية قد تؤثر على استمرارية الشركة خالل السنة املالية التالية. .١

يقر fلس ا9دارة مبسؤوليته عن إعداد البيانات املالية وتوف+ نظام رقابة فعال - الشركة. .٢

عضو fلس إدارة
السيد مازن احمد �مد اجلب+

عضو fلس إدارة
السيد جواد عبد الرضا عبد الباقي القصاب

عضو fلس إدارة 
رمي هيثم جميل القسوس 

عضو fلس إدارة
"�مد سعيد“ �مد ابراهيم شاهني

رئيس fلس ا9دارة
السيد باسم خليل السا¯

عضو fلس إدارة
مؤسسة الضمان االجتماعي 

ممثلة بالسيد عصام عبد ا¦ اخلطيب

عضو fلس إدارة
شركة االستثمارات والصناعات املتكاملة
ممثلة بالسيد عمر �مد ابراهيم شحرور

عضو fلس إدارة
شركة اجلدارة لالستثمار العقاري

ممثلة بالسيد سلطان �مد مساعد 
سيف السيف

عضو fلس إدارة
شركة اخلليل لالستثمارات املالية
ممثلة بالسيد خليل حامت السا¯

عضو fلس إدارة 
عمر أكرم عمران البيطار

عضو fلس إدارة
السيد كيم فؤاد سعد أبو جابر

نائب رئيس fلس ا9دارة
السيد مازن سميح طالب دروزة

عضو fلس إدارة
شركة هتاف

ممثلة بالسيد  "�مد علي“ خلدون احلصري

٣. نقر نحن املوقعني أدناه بصحة ودقة واكتمال املعلومات والبيانات الواردة - التقرير السنوي.

رئيس fلس ا9دارة
السيد باسم خليل السا¯

املدير العام
السيد هيثم يوسف قمحية

رئيس إدارة الرقابة املالية
السيد أمين عمران أبو دهيم
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ا1دارة العامة - الفرع الرئيسي
صندوق بريد:

هاتف: 
فاكس:

:hبريد الك7و

فرع كابيتال سيليكت
صندوق بريد:

هاتف: 
فاكس:

:hبريد إلك7و

فرع شارع املدينة املنورة
صندوق بريد:

هاتف: 
فاكس:

:hبريد إلك7و

فرع الصويفية

صندوق بريد:
هاتف: 

فاكس:
:hبريد إلك7و

فرع دابوق
صندوق بريد:

هاتف: 
فاكس:

:hبريد إلك7و

فرع 3دي مول - الطابق 
االرضي

صندوق بريد:
هاتف: 

فاكس:
:hبريد إلك7و

فرع الوحدات
صندوق بريد:

هاتف: 
فاكس:

:hبريد إلك7و

فرع املنطقة احلرة / الزرقاء
صندوق بريد:

هاتف: 
فاكس:

:hبريد إلك7و

فرع إربد
صندوق بريد:

هاتف: 
فاكس:

:hبريد إلك7و

فرع العقبة
صندوق بريد:

هاتف: 
فاكس:

:hبريد إلك7و

فرع اجلاردنز
صندوق بريد:

هاتف: 
فاكس:

:hبريد إلك7و

فرع الزرقاء اجلديدة

صندوق بريد:
هاتف: 

فاكس:
:hبريد إلك7و

hالشميسا - hشارع عصام العجلو
٩٤١٢٨٣ عمان ١١١٩٤ ا�ردن

+٥١٠٠٢٠٠-٦-٩٦٢
+٥٦٩٢٠٦٢-٦-٩٦٢

main@capitalbank.jo

hالشميسا - hشارع عصام العجلو
٩٤١٢٨٣ عمان ١١١٩٤ ا�ردن

+٥١٠٠٢٠٠-٦-٩٦٢
+٥٦٩٥٩٤٢-٦-٩٦٢

shmesani@capitalbank.jo

شارع املدينة املنورة
٩٤١٢٨٣ عمان ١١١٩٤ ا�ردن

+٥٥٢٩٩٩٤-٦-٩٦٢
+٥٥٤٩٢٥٢-٦-٩٦٢

madinah@capitalbank.jo

تقاطع شارع طارق اجلندي مع شارع 
علي نصوح الطاهر - الصويفية

٩٤١٢٨٣ عمان ١١١٩٤ ا�ردن
+٥٨٣١١٧٧-٦-٩٦٢

+٥٨٨٥١٧٦-٦-٩٦٢
sweifeyeh@capitalbank.jo

hشارع امللك عبدا¦ الثا
٩٤١٢٨٣ عمان ١١١٩٤ ا�ردن

+٥٤١٣٣٣٨-٦-٩٦٢
+٥٤١٢٦٣٧-٦-٩٦٢

dabouq@capitalbank.jo

شارع امللكة رانيا العبدا¦

٩٤١٢٨٣ عمان ١١١٩٤ ا�ردن
+٥٣٣١٥٠٠-٦-٩٦٢

+٥٣٥٧٦١٤-٦-٩٦٢
majdimall@capitalbank.jo

شارع مادبا - الوحدات
٩٤١٢٨٣ عمان ١١١٩٤ ا�ردن

+٤٧٥٠٨٠١-٦-٩٦٢
+٤٧٥٠٨٤٥-٦-٩٦٢

wehdat@capitalbank.jo

منطقة ترخيص املركبات 
٩٤١٢٨٣ عمان ١١١٩٤ ا�ردن

+٣٨٢٥٥٣٣-٥-٩٦٢
+٣٨٢٤٧٢٢-٥-٩٦٢

freezone@capitalbank.jo

شارع احلصن - اربد
٩٤١٢٨٣ عمان ١١١٩٤ ا�ردن

+٢-٩٦٢- ٧٢٤٦٢٨٠
+٢-٩٦٢- ٧٢٤٦٤٩٢

irbid@capitalbank.jo

شارع النهضة - العقبة
٩٤١٢٨٣ عمان ١١١٩٤ ا�ردن

+٢٠٣٩٧٧٧-٣-٩٦٢
+٢٠٣٩٩٤٩-٣-٩٦٢

aqaba@capitalbank.jo

شارع وصفي التل - عمارة رقم ١١٥
٩٤١٢٨٣ عمان ١١١٩٤ ا�ردن

+٥٥٤٠٤٤٤-٦-٩٦٢
+٥٥٢٧٨٣٤-٦-٩٦٢

algardenzbranch@capitalbank.jo

الزرقاء اجلديدة - شارع ٣٦ - fمع 
الكردي بالزا

٩٤١٢٨٣ عمان ١١١٩٤ ا�ردن
+٣٩٣٣٥٥٥-٥-٩٦٢

+٣٨٥٦٠٠٩-٥-٩٦٢
NewZarqa@capitalbank.jo

الفـــرعالفـــرع العنــــوانالعنــــوان

و. الفروع 




