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أعضاء جملس اإلدارة

األعضاء كما يف نهاية عام 2018األعضاء كما يف نهاية عام 2017

املؤسسة العامة للضمان االجتماعي وميثلها:
السيد عصام عبد اهلل يوسف اخلطيب

املؤسسة العامة للضمان االجتماعي وميثلها:
السيد فادي خالد مفلح العالونة

شركة االستثمارات والصناعات املتكاملة قابضة وميثلها:
السيد عمر حممد إبراهيم شحرور

شركة االستثمارات والصناعات املتكاملة قابضة وميثلها:
السيد عمر حممد إبراهيم شحرور

شركة اخلليل لالستثمارات وميثلها:
السيد خليل حامت خليل السامل

شركة اخلليل لالستثمارات وميثلها:
السيد خليل حامت خليل السامل

شركة هتاف لالستثمار وميثلها:
السيد “حممد علي” خلدون ساطع احلصري

شركة هتاف لالستثمار وميثلها:
السيد "حممد علي" خلدون ساطع احلصري

شركة اجلدارة لالستثمار العقاري وميثلها:
السيد سلطان بن حممد بن مساعد السيف

شركة اجلدارة لالستثمار العقاري وميثلها:
السيد سلطان بن حممد بن مساعد السيف

السيد عمر أكرم عمران البيطارالسيد عمر أكرم عمران البيطار

السيدة رمي هيثم جميل القسوسالسيدة رمي هيثم جميل القسوس

السيد أحمد قاسم ذيب الهناندة السيد أحمد قاسم ذيب الهناندة

السيد خالد وليد حسني النابلسيالسيد خالد وليد حسني النابلسي

السيد داود حممد داود الغولالسيد داود حممد داود الغول

السيد حممد حسن صبحي احلاج حسنالسيد حممد حسن صبحي احلاج حسن

عام 2018عام 2017

رئيس جملس اإلدارة 
معايل السيد باسم خليل سامل السامل

رئيس جملس اإلدارة 
معايل السيد باسم خليل سامل السامل

نائب رئيس جملس اإلدارة 
السيد مازن سميح طالب دروزة

نائب رئيس جملس اإلدارة 
السيد مازن سميح طالب دروزة
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رؤيتنا

أن نكــون املؤسســة املاليــة الرائــدة يف توفــر اخلدمــات املتخصصــة ذات الكفــاءة العاليــة للعمــاء املتميزيــن مــن الشــركات 

ــراق. ــواق األردن والع ــن أس ــرة ضم ــة ومبتك ــة متكامل ــول مصرفي ــى حل ــول عل ــون للحص ــن يتطلع ــراد الذي واألف

مهمتنا

ــة واســتثمارية متميــزة ومتخصصــة علــى  ــا مــن الشــركات واألفــراد مــن خــال توفــر حلــول مصرفيــة وجتاري • خدمــة عمائن

ــال. ــة االمتث ــر ومراقب ــريف وإدارة اخملاط ــل املص ــر العم ــى معاي ــن أعل ــك ضم ــي، وذل ــي واإلقليم ــتوى احملل املس

• املساهمة بدور فعال يف حتقيق النمو املستدام والربحية على مستوى اجملموعة.

• االستثمار يف موظفينا وإيجاد بيئة تشجع على العمل بروح الفريق الواحد والقيادة والتميز يف األداء.

ــات  ــر للقطاع ــم املباش ــر الدع ــن توف ــًا ع ــادي، فض ــو االقتص ــز النم ــال تعزي ــن خ ــا م ــل ِضمنه ــي نعم ــات الت ــم اجملتمع • دع

التعليميــة واملؤسســات غــر الربحيــة.

رؤيتنا ومهمتنا
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كلمة
رئيس جملس

اإلدارة
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السيدات والسادة،

ميــر االقتصــاد األردين بظــروف صعبــة ال تخفــى علــى أحــد، لكــن ذلــك ال مينعنــا مــن النظــر بإيجابيــة للمســتقبل. فقــد شــهد العــام ٢٠١٨ 
حتســنًا ملحوظــًا يف النشــاط الســياحي مــن املتوقــع أن يســتمر يف العــام ٢٠١9. كمــا أنــه مــن املتوقــع أن يقلــل صانــع القــرار النقــدي 
مــن التشــدد يف سياســاته االنكماشــية يف ضــوء اإلشــارات املتأتيــة مــن األســواق العامليــة والتــي تفيــد بــأن الفيــدرايل األمريكــي قــد 
يتوقــف عــن رفــع أســعار الفوائــد. واألهــم مــن ذلــك كلــه، التطــورات الهامــة علــى صعيــد العاقــات االقتصاديــة مــع العــراق والتــي 

ترجمــت إىل جملــة اتفاقيــات مــن املتوقــع أن يدخــل بعضهــا حيــز التنفيــذ مطلــع العــام القــادم. 

السيدات والسادة،

جــت بارتفــاع صــايف  لقــد متكــن كابيتــال بنــك، رغــم الظــروف االقتصاديــة الصعبــة، مــن حتقيــق نتائــج ماليــة إيجابيــة خــال العــام ٢٠١٨ توِّ
ــة  ــاح نقدي ــع أرب ــة بتوزي ــس اإلدارة بالتوصي ــذا مبجل ــذي ح ــر ال ــار، األم ــون دين ــل إىل ٣٠.٣ ملي ــبة ١١.١٢% ليص ــة بنس ــد الضريب ــل بع الدخ
ــع  ــا للســنوات القادمــة تضــع مســألة توزي ــأن اســراتيجية عملن ــارًا  علــى املســاهمني، مؤكــدًا ب ــون دين بنســبة ١٠% وبقيمــة ٢٠ ملي

األربــاح علــى املســاهمني يف مقدمــة أولوياتهــا.
ــيولة  ــتويات الس ــن يف مس ــك حتس ــب ذل ــد صاح ــار. وق ــون دين ــل إىل ٥٢.٢ ملي ــبة٢.9% ليص ــد بنس ــراد الفوائ ــايف إي ــع ص ــد ارتف وق
مبقيــاس نســبة القــروض إىل الودائــع التــي حتســنت مــن ٨١.9% يف العــام ٢٠١٧ إىل ٧٨.٦% يف العــام ٢٠١٨، يف إشــارة واضحــة إىل 
حتســن كفــاءة البنــك يف إدارتــه ملوجوداتــه ومطلوباتــه علــى حــد ســواًء. كمــا اســتطاع البنــك، وعلــى الرغــم مــن الظــروف االقتصادية 
الضاغطــة، أن يخفــض نســبة الديــون غــر العاملــة مــن 9.٨% يف العــام ٢٠١٧ إىل ٨.٦% يف العــام ٢٠١٨. ايضــًا فقــد قــام البنــك باســرداد 
ــن  ــة م ــون دوالر اضافي ــك ل ٨٧ ملي ــرداد البن ــع اس ــن م ــك بالتزام ــراق، وذل ــتثمارنا يف الع ــل اس ــودة مقاب ــت مرص ــات  كان خمصص
األمــوال العالقــة يف فرعــي البنــك املركــزي يف اربيــل والســليمانية، لينخفــض بذلــك قيمــة املبلــغ العالــق إىل حــوايل ٥٢ مليــون دوالر 

مــن أصــل ٢١٠ مليــون دوالر.

علمــًا بــأن البنــك املركــزي العراقــي قــد تعهــد بتحريــر مــا تبقــى مــن أمــوال عالقــة علــى شــكل دفعــات شــهرية خــال ال ١٧ شــهر 
القــادم 

السيدات والسادة،

لقــد شــهدت ســاحة العــراق الكثــر مــن التطــورات اإليجابيــة خــال العامــني املنصرمــني، بــدًء مــن االنتصــار علــى القــوى االرهابيــة 
وإعــادة الســيطرة علــى كامــل الرقعــة العراقيــة مبــا فيهــا املعابــر احلدوديــة، مــرورًا باالنتخابــات الربملانيــة الناجحــة وانتخــاب رئيــس 
للبــاد وتكليــف رئيــس جديــد للحكومــة، وانتهــاء باإلصاحــات املاليــة الطموحــة التــي تقــوم بهــا احلكومــة حتــت إشــراف صنــدوق النقــد 

الــدويل وبدعــم دويل كبــر. 

ومــع إعــادة فتــح احلــدود بــني األردن والعــراق واالنفتــاح االقتصــادي املزمــع بــني البلديــن، والــذي بــدأت ماحمــه بالتبلــور نهايــة هــذا 
العــام، فإننــا يف كابيتــال بنــك نشــعر بأننــا يف موقــع جيــد لاســتفادة مــن تلــك التطــورات وقطــف ثمــار االنفتــاح بــني البلديــن باإلضافــة 
إىل ثمــار إعــادة اإلعمــار، الــذي رغــم تأخــره، إال أننــا نــرى الظــرف مهيــأ ألن يبــدأ. وإننــي إذ أشــيد باجلهــود احلكوميــة الكبــرة التــي أفضــت 
ــه أن يبــذل جهــدًا  ــد ل ــذي ال ب ــأن الكــرة اآلن يف ملعــب القطــاع اخلــاص ال ــة مــع العــراق، ألؤكــد ب ــح العاقــات االقتصادي إىل إعــادة فت

إضافيــًا يف ســبيل احلصــول علــى حصــة مــن الســوق العراقــي.

وال يفوتنــي واحلديــث عــن العــراق أن أشــر إىل قيــام املصــرف األهلــي العراقــي بتوقيــع اتفاقيــة متويــل جتــارة دوليــة، هــي األوىل مــن 
ــول  ــهيل وص ــدف تس ــك به ــدويل، وذل ــك ال ــة للبن ــة، التابع ــل الدولي ــة التموي ــع مؤسس ــني دوالر م ــة ١٠ ماي ــراق، بقيم ــا يف الع نوعه
عمــاء املصــرف مــن قطــاع الشــركات إىل األســواق العامليــة. باإلضافــة إىل توقيــع مذكــرة تفاهــم تتمثــل بتقــدمي مؤسســة التمويــل 
الدوليــة الدعــم للمصــرف األهلــي العراقــي يف جمــال احلوكمــة املؤسســية. األمــر الــذي يعكــس وبشــكل واضــح ثقــة املؤسســات 

الدوليــة يف املصــرف األهلــي العراقــي واهتمامهــا يف الســوق العراقــي بشــكل عــام.

كلمة رئيس جملس اإلدارة
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السيدات والسادة،

إن التكنولوجيــا يف تطــور مســتمر ومتســارع، والقطــاع املصــريف حــول العــامل يشــهد حتــوالت كبــرة مــن جــراء هــذا التطــور. 
ــة كبــرة لاســتثمار  ــا بتخصيــص موازن ــذا فقــد قمن ــدرك ضــرورة مواكبتهــا، ل ــدًا ون ــال بنــك نعــي هــذه التحــوالت جي ونحــن يف كابيت
يف التكنولوجيــا ونظــم املعلومــات، وذلــك لارتقــاء بالبنــى التحتيــة والنهــوض مبســتوى اخلدمــات املقدمــة لعمائنــا. وهنــا ال بــد يل 
ــول املاليــة  ــه البنــك املركــزي يف جمــال تشــجيع البنــوك علــى التحــول نحــو اســتخدام احلل ــذي يلعب ــدور الهــام ال مــن اإلشــارة إىل ال
واملصرفيــة الرقميــة ، إن كان مــن حيــث تطويــر التشــريعات واألنظمــة املصرفيــة مبــا ينســجم مــع أحــدث النظــم التكنولوجيــة، أو مــن 
ناحيــة دعــم اإلبــداع واالبتــكار يف جمــال التكنولوجيــا املاليــة مــن خــال دعــم ومتكــني أصحــاب االبتــكارات واملشــاريع الرياديــة وتوفــر 

البيئــة احلاضنــة التــي تتيــح لهــم فحــص افكارهــم بعيــدًا عــن املتطلبــات التنظيميــة والتشــريعية.

وإىل جانــب االســتثمار يف التكنولوجيــا، فســوف يســتمر البنــك باالســتثمار يف املــورد البشــري، وذلــك عــرب اســتقطاب املواهــب 
واحتضانهــا وصقلهــا وتدريبهــا ورفدهــا باملهــارات واملعرفــة مــن خــال برامــج تدريبيــة حمكمــة وعــرب توفــر بيئــة عمــل مناســبة 

ــًا واضحــًا للموظفــني علــى اختــاف درجاتهــم.    ــداع واالبتــكار، وتبنــي مســارًا وظيفي تدعــم اإلب

السيدات والسادة،

يف نهايــة كامــي ال يســعني ســوى أن أتقــدم بالشــكر املوصــول ملســاهمينا الكــرام علــى ثقتهــم بنــا، وأن أعــرب عــن تقديــري 
الكبرللبنــك املركــزي األردين علــى مــا يقدمــه مــن دعــم مســتمر للجهــاز املصــريف. وال يفوتنــي أن أتقــدم إلدارة البنــك وموظفيــه 
والعاملــني فيــه بالشــكر املوصــول علــى مثابرتهــم وتفانيهــم يف العمــل وعلــى إجنازاتهــم املتتاليــة يف شــتى احلقــول واجملــاالت.  
ــا األمــن واالســتقرار حتــت رايــة جالــة امللــك عبــداهلل الثــاين ابــن احلســني املعظــم حفظــه اهلل  أســال اهلل لنــا ولكــم التوفيــق ولبلدن

ورعــاه.

باسم خليل السامل
رئيس جملس اإلدارة

كلمة رئيس جملس اإلدارة
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النسب املالية

٨٥٧٫٠ 

٩٨٧٫٩ 
 ٩٨٠٫٥ ٩٩٧٫٣ ١,٠٦٠٫٦ 

٢ ٠ ١ ٤٢ ٠ ١ ٥٢ ٠ ١ ٦٢ ٠ ١ ٧٢ ٠ ١ ٨

  )  (
انخفض حجم التسهيالت االئتمانية خالل العام ٢٠١٨ وذلك بسبب التخلي عن عدد من احلسابات ذات العوائد املتدنية

١٫٢٣٤ 

١٫٣٤٥

١٫٢٢٥١٫٢١٧

١٫٢٤٨

٢ ٠ ١ ٤٢ ٠ ١ ٥٢ ٠ ١ ٦٢ ٠ ١ ٧٢ ٠ ١ ٨

 )  ( 
و� الوقت نفسه، فقد منت الودائع بنسبة ٢٫٥٪، وهي أعلى من نسبة النمو على مستوى القطاع املصر�

٪٦٩٫٤٤
٪٧٣٫٤٤

٪٨٦٫٦٠
٪٧٨٫٥٨٪٨١٫٩٥

٢ ٠ ١ ٤٢ ٠ ١ ٥٢ ٠ ١ ٦٢ ٠ ١ ٧٢ ٠ ١ ٨

     
وكنتيجة ملا سبق، فقد حتسنت نسبة القروض إ� الودائع لتعكس مستويات سيولة أفضل
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النسب املالية

٥٣٫٩١ 

٥٧٫٤١ ٥٧٫١٣ 

٥٠٫٧٤ 

٥٢٫٢٣ 

٢ ٠ ١ ٤٢ ٠ ١ ٥٢ ٠ ١ ٦٢ ٠ ١ ٧٢ ٠ ١ ٨

    (
 

وقد صاحب هذا التحسن ارتفاع � صا� إيرادات الفوائد بنسبة ٢٫٩٪ ومبا يعكس ارتفاع كفاءة البنك � إدارته ملوجوداته ومطلوباته

٣٦٫٣١ 

١٫٠٦ 

١٦٫١٣ 

٢٧٫٣١ 
٣٠٫٣٤ 

٢ ٠ ١ ٤٢ ٠ ١ ٥٢ ٠ ١ ٦٢ ٠ ١ ٧٢ ٠ ١ ٨

     ( 
ا�مر الذي إنعكس بشكل ايجابي على صا� الدخل.
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النسب املالية

٪١٠٫٨٥

٪٠٫٣٢

٪٤٫٩٠

٪٧٫٩٩
٪٨٫٨٤

٢ ٠ ١ ٤٢ ٠ ١ ٥٢ ٠ ١ ٦٢ ٠ ١ ٧٢ ٠ ١ ٨

      
وهو ما انعكس بشكل إيجابي على عوائد املساهمني

٪١٫٧٥

٪٠٫٠٥

٪٠٫٨١

٪١٫٣٦
٪١٫٥٣

٢ ٠ ١ ٤٢ ٠ ١ ٥٢ ٠ ١ ٦٢ ٠ ١ ٧٢ ٠ ١ ٨

     
ونتيجة الرتفاع صا� الدخل والنمو املدروس � قاعدة املوجودات، فقد ارتفغ العائد على معدل ا�صول ليصل إ� ١٫٥٣٪ مقارنة مع ١٫٣٦٪
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النسب املالية

٪٦.٣٥٪٥.٨٤٪٥.٧٨

٪٩٫٨٣
٪٨.٦١

٢ ٠ ١ ٤٢ ٠ ١ ٥٢ ٠ ١ ٦٢ ٠ ١ ٧٢ ٠ ١ ٨

نسبةصا� القروض غ
 العاملة
خالل العام، وعلى الرغم من الظروف االقتصادية الضاغطة واالنخفاض الطفيف الذي طرأ على فظة التسهيالت االئتمانية،

فقد متكن البنك من تخفيض نسبة الديون غ� العاملة بالصا�، لتصل ا� ٨٫٦١٪ مقارنةمع ٩٫٨٣٪ � العام ٢٠١٧

٪٧٧٫٧٠
٪٨٠٫٨٢

٪٧١٫٤٦

٪٦٠٫٤٣

٪٧٩٫١٧

٢ ٠ ١ ٤٢ ٠ ١ ٥٢ ٠ ١ ٦٢ ٠ ١ ٧٢ ٠ ١ ٨

      
،�وقد واصل البنك خالل العام بناء اخملصصات االئتمانية  مستهدف� حتصني مركزه االئتما

ما أدى إ� ارتفاع نسبة تغطية القروض غ� العاملة إ� ٧٩٫١٧٪
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تقرير جملس
اإلدارة
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تقرير جملس اإلدارة

السّيدات والسادة املساهمني احملرتمني،

يســر جملــس إدارة كابيتــال بنــك أن يســتعرض وإياكــم تقريــره الســنوي للقوائــم املاليــة واإلجنــازات التــي حتققــت والنشــاطات 
واخلدمــات واملنتجــات املبتكــرة التــي قدمهــا البنــك خــال العــام ٢٠١٨ ، حيــث متكن البنــك بعون اهلل من حتقيــق أهدافه االســراتيجية، 
ــة  ــورة وعصري ــات متط ــك وخدم ــية للبن ــزة تنافس ــق مي ــًا، وحتقي ــًا وإقليمي ــك حملي ــع البن ــززت موق ــة ع ــج إيجابي ــى نتائ ــول عل واحلص

لعمائنــا وقيمــة مضافــة ملســاهمينا.

وإليكم التقرير التفصيلي جمللس اإلدارة ألعمال وإجنازات البنك عن العام ٢٠١٨ :

إدارة قطاع الشركات 

يســتمر كابيتــال بنــك بإيــاء عمائــه مــن قطــاع الشــركات ُجــل االهتمــام ويحــرص دائمــًا علــى تطويــر اخلدمــات واحللــول  املصرفيــة 
ــرة  ــربى ودائ ــركات الك ــرة الش ــركات دائ ــاع الش ــمل إدارة  قط ــم.  وتش ــم ومتطلباته ــة احتياجاته ــع كاف ــى م ــي تتماش ــزة الت املمي

ــرة. ــطة والصغ ــركات املتوس الش

دائرة الشركات الكربى

نظــرًا للظــروف السياســية واالقتصاديــة التــي عصفــت باألســواق خــال الســنوات املاضيــة، واصــل كابيتــال بنــك تطبيــق سياســاته 
االئتمانيــة احلصيفــة يف متويــل الشــركات، خصوصــًا تلــك املتعلقــة بتمويــل قطــاع الشــركات الكــربى، إىل جانــب العمــل علــى تقويــة 

أدائــه واحلفــاظ علــى مكانتــه املتميــزة يف هــذا اجملــال.

ــة  ــة واملصرفي ــول املالي ــدمي احلل ــدة يف تق ــوك الرائ ــد البن ــي كأح ــه التنافس ــز موقع ــة إىل تعزي ــك الهادف ــة البن ــجمت رؤي ــد انس وق
لقطــاع الشــركات مــع هــذه السياســة االئتمانيــة، مــن خــال التوســع يف تقــدمي خدمــات التحــوط واملشــتقات املاليــة لعمــاء دائــرة 
الشــركات الكــربى، بهــدف تقليــل خماطــر أســعار العمــات والفوائــد والســلع وفقــًا للمعايــر واألســس املصرفيــة املســتندة للفهــم 

الصحيــح لبيئــة األعمــال.

كمــا اعتمــد البنــك خــال العــام ٢٠١٨، آليــات جديــدة لتصنيــف اخملاطــر االئتمانيــة وربطهــا بتســعر املنتجــات، بهــدف إضفــاء املزيــد 
مــن التحســينات علــى نوعيــة وجــودة احملفظــة االئتمانيــة، إضافــة إىل تقــدمي خدمات مصرفيــة عالية اجلودة ملســاعدة عمــاء البنك 

احلاليــني علــى تنميــة وتطويــر أعمالهــم، واســتقطاب املزيــد مــن العمــاء اجلــدد مــن خمتلــف القطاعــات االقتصاديــة املســتهدفة.
 

وواصــل كابيتــال بنــك تقــدمي التمويــل خملتلــف القطاعــات االقتصاديــة وحتديــدًا قطــاع الطاقــة املتجــددة، ألهمية هذه املشــروعات 
يف حتفيــز منــو االقتصــاد الوطنــي والنعكاســاتها اإليجابيــة علــى النواحــي البيئيــة، حيــث يعــد البنــك ومــن خــال دائــرة الشــركات الكــربى 

اقًا يف متويــل أول حمطــة مــن نوعهــا يف األردن واملنطقــة لتخزيــن الطاقــة الشمســية عــن طريــق تكنولوجيــا البطاريــات. ســبَّ
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دائرة الشركات املتوسطة والصغرية

اســتمّر كابيتــال بنــك بإيــاء قطــاع الشــركات املتوســطة والصغــرة اهتمامــًا كبــرًا باعتبارهــا إحــدى احملــركات الرئيســية يف دفــع 
ــاجت  ــن الن ــوايل ٤٠% م ــاهمتها بح ــاص وملس ــاع اخل ــل يف القط ــرص العم ــن ف ــو ٧٠% م ــن نح ــره م ــا توف ــي، مل ــاد الوطن ــة االقتص عجل
احمللــي اإلجمــايل. ورغــم أن هــذا القطــاع يشــكل قرابــة 9٥% مــن الشــركات العاملــة يف اململكــة، إال أنــه مل يحــَظ بفــرص كافيــة 
مــن التمويــات املناســبة، التــي مل تتجــاوز ١٠% مــن إجمــايل حجــم التســهيات املمنوحــة مــن قبــل البنــوك األردنيــة، ألجــل ذلــك واصــل 
كابيتــال بنــك خــال العــام ٢٠١٨ دعمــه الكبــر لهــذا القطــاع مــن خــال تقــدمي حــزم متكاملــة مــن الربامــج واملنتجــات العصريــة املبتكــرة 
ــة  ــت حمفظ ــرة. حقق ــطة والصغ ــركات املتوس ــرة الش ــى دائ ــر عل ــي الكب ــر اإليجاب ــه األث ــا كان ل ــاع، م ــات القط ــب ومتطلب ــا يتناس مب
ــة بالعــام ٢٠١٧، وهــي مــن  ــرة الشــركات املتوســطة والصغــرة منــوًا نســبته ٢١% خــال العــام ٢٠١٨ مقارن التســهيات املباشــرة لدائ

أفضــل نســب النمــو يف البنــوك األردنيــة.

وطــرح البنــك برامــج متويليــة متخصصــة لهــذه الشــركات مثــل متويــل رأس املــال العامــل، متويــل املشــريات، متويــل األصــول الثابتة، 
متويــل مســتخلصات العقــود احلكوميــة واخلاصــة، متويــل مســتحقات مقدمــي خدمــات الدفــع ومتويــل اإلســكانات، حيــث امتــازت آليــة 

تقــدمي التمويــات بالوضــوح والســهولة والســرعة يف املوافقــة عليهــا خــال فــرة زمنيــة ال تتجــاوز ٧٢ ســاعة.

كمــا أوىل البنــك مــن خــال دائــرة الشــركات املتوســطة والصغــرة، تطويــر منتجــات خاصــة للمشــاريع الناشــئة التــي تعــاين أيضــًا مــن 
صعوبــة احلصــول علــى التمويــل لعــدم قدرتهــا علــى توفــر بعــض املتطلبــات البنكيــة كونهــا مشــاريع حديثــة التأســيس، لــذا اعتمــد 
البنــك متويــل هــذه املشــاريع بنــاًء علــى اجلــدوى االقتصاديــة لهــا وبكفالــة الشــركة األردنيــة لضمــان القــروض لهذه املشــاريع بنســبة 

تصــل إىل ٨٥ %.

وعملــت دائــرة الشــركات املتوســطة والصغــرة بشــكل مســتمر علــى دعــم ومتويــل القطاعــات االقتصاديــة املهمــة واحليويــة 
وتوفــر متويــل متوســط األجــل لهــا، وفقــًا لتعليمــات وقــرارات البنــك املركــزي األردين، حيــث ضمــت هــذه القطاعات)الصناعــة، الطاقــة 
املتجــددة، الســياحة، الزراعــة، تكنولوجيــا املعلومــات، االستشــارات الهندســية، الصحــة، التعليــم ˝التدريــب املهنــي والفنــي والتقنــي˝ 
وشــركات النقــل(، بهــدف تعزيــز النمــو االقتصــادي وحتقيــق مزيــد مــن فــرص العمــل ودعــم اجلهــود الوطنيــة يف تدريــب وتأهيــل الكــوادر 

البشــرية ورفــع مســتوى تنافســيتها يف ســوق العمــل احمللــي وأســواق العمــل اخلارجيــة.

ولتنفيــذ أهــداف هــذه الدائــرة، ولتســهيل آليــة حصــول أصحــاب املشــاريع املتوســطة والصغــرة علــى التمويــل املطلــوب، واصــل 
البنــك العمــل مــع الشــركة األردنيــة لضمــان القــروض، ومؤسســة االســتثمار اخلــاص ملــا وراء البحــار األمريكيــة  )OPIC(لتوفــر نســب 

ضمــان تــراوح مــا بــني ٧٠% - ٨٥% مــن قيمــة القــروض املمنوحــة.

 ، AFDويف ضــوء اتفاقيــات وقعهــا كابيتــال بنــك يف وقــت ســابق مــع عــدة مؤسســات ووكاالت أجنبيــة مثــل )الوكالــة الفرنســية للتنميــة
الصنــدوق العربــي لإلمنــاء االقتصــادي واالجتماعــيAFESD ، البنــك األوروبــي إلعــادة اإلعمــار والتنميــةEBRD ، البنك الدويل إلعــادة اإلعمار 
والتنميــة IBRD( قــّدم البنــك قروضــًا بكلــف منخفضــة ليتــم إعــادة منحهــا للشــركات املتوســطة والصغــرة بأســعار فائــدة تفضيليــة، 
ــار  ــون دين ــال بنــك قرضــًا بقيمــة ٦.١ ملي ــح كابيت ــي لإلمنــاء االقتصــادي واالجتماعــي )AFESD( ملن ــدوق العرب ــة مــع الصن آخرهــا اتفاقي

أردين لغايــات إعــادة منحــه للشــركات املتوســطة والصغــرة. 

وعلــى جانــب اخلدمــات واحللــول االستشــارية املقدمــة لهــذا النــوع مــن الشــركات، وقــع كابيتــال بنــك مــع البنك األوروبــي إلعــادة اإلعمار 
والتنميــة )EBRD( مذكــرة تفاهــم تتيــح للشــركات الصغــرة واملتوســطة االســتفادة مــن شــبكة خــرباء يف إدارة اجلــودة والتســويق 
والهندســة وغرهــا مــن اخلدمــات االستشــارية مــن خــال برنامــج )Advice for Small Businesses( ، كمــا ينتفــع العمــاء مــن منحــة 

تغطــي جــزًء مــن التكلفــة اإلجماليــة للخدمــة االستشــارية )أكرث مــن ٥٠% لاستشــارات احملليــة و٧٠% للمشــاريع االستشــارية الدولية(.

 ومتكــن كابيتــال بنــك، رغــم العديــد مــن الصعوبــات السياســية واالقتصاديــة وتداعياتهــا الســلبية علــى عــدد كبــر مــن القطاعــات، مــن 
تعزيــز عاقاتــه مــع العمــاء بشــكل إيجابــي واالســتجابة الحتياجاتهــم مــن خــال سياســات رشــيدة يف إدارة األعمــال، ينفذهــا فريــق 
عمــل متخصــص يف املقــر الرئيســي للبنــك، إضافــة إىل تقــدمي خدمــات متميــزة وفعالــة مــن قبــل مراكــز خدمــات عمــاء الشــركات، 

التــي مت إنشــاؤها مؤخــرًا يف أربعــة فــروع رئيســية للبنــك. 

ــة  ــى حص ــول عل ــدف احلص ــوام )٢٠١٨ – ٢٠٢٢( به ــا لألع ــي أقره ــراتيجية الت ــته االس ــتمرًا يف سياس ــك مس ــال بن ــزال كابيت ــا وال ي كم
ــرة. ــطة والصغ ــركات املتوس ــاع الش ــل قط ــم ومتوي ــال دع ــدة يف جم ــزة ورائ ــوقية متمي س
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إدارة املعامالت املصرفية

ــاري  ــل التج ــد والتموي ــول إدارة النق ــر وإدارة حل ــتحداث وتطوي ــدف اس ــران ٢٠١٨ به ــة يف حزي ــات املصرفي ــيس إدارة املعام مت تأس
لعمــاء قطــاع الشــركات، وذلــك لغايــة بنــاء عاقــات قويــة وطويلــة األجــل مــع العمــاء واحملافظــة عليهــا واملســاهمة يف وضــع 

كابيتــال بنــك يف موقــع البنــك االســراتيجي والشــريك املوثــوق لعمائــه. 

تتبــع إدارة املعامــات املصرفيــة منــوذج يتمحــور حــول خدمــة العمــاء بهــدف تضخيــم القيمــة املضافــة لهــم. يتضمــن هــذا 
ــي: ــا يل ــوذج م النم

• التعرف على احتياجات العماء والبحث عن فرص تزيد من القيمة املضافة لهم.
• إيجاد مصادر إيرادات جديدة للبنك بغاية تضخيم قيمة حقوق املساهمني من خال استحداث منتجات وخدمات مبتكرة.

• ضمان مستوى خدمة متفوق وجتربة سلسة ومائمة للعماء من خال قنوات مبتكرة ومتقدمة.
• الركيز على رضا العماء والتكيف مع التغير  يف احتياجاتهم.

تلخــص مهــام اإلدارة باســتحداث وتطويــر املنتجــات واخلدمــات وبيعهــا وتســويقها وخدمــة العمــاء وإدارة عمليــات التنفيــذ وذلــك 
ــكار  ــات وابت ــات واخلدم ــعر املنتج ــة يف تس ــفافية والعدال ــاة الش ــع مراع ــاء م ــة للعم ــة املضاف ــتويات القيم ــى مس ــق أعل لتحقي

حلــول جديــدة تتماشــى مــع التطــور التكنولوجــي الدائــم.

إدارة اخلدمات املصرفية لألفراد:

ــة  ــات املصرفي ــتوى اخلدم ــاء يف مس ــية و االرتق ــدرة التنافس ــز الق ــام ٢٠١٨  يف تعزي ــك يف الع ــال بن ــراتيجية كابيت ــع اس ــيًا م متاش
املقدمــة لعمائــه ومواكبــة آخــر التطــورات التكنولوجيــة يف التطبيقــات اإللكرونيــة والقنــوات البديلــة، مت إعــادة هيكلــة قطــاع إدارة 
ــرة  ــر(، دائ ــع املباش ــراد )البي ــاري األف ــرة مستش ــاء، دائ ــار العم ــرة كب ــروع، دائ ــرة إدارة الف ــم دائ ــراد  لتض ــة لألف ــات املصرفي اخلدم

ــز األعمــال وجــودة خدمــة العمــاء.  ــرة متّي ــر املنتجــات ودائ ــرة تطوي ــرة القنــوات البنكيــة، دائ املتابعــة والتحصيــل، دائ

ولتحقيق األهداف املوضوعة، قامت إدارة اخلدمات املصرفية لألفراد مبا يلي يف عام ٢٠١٨: 

• استقطاب كفاءات وخربات متخصصة يف القطاع املصريف تعزيزًا لتوجهات البنك وأهدافه املستقبلية.
• تطوير املهارات والكفاءات األساسية والقيادية ملوظفي قطاع األفراد لتعزيز مبادئ اجلودة والدقة يف خدمة العماء.

• حتديث إجراءات العمل لتعزيز اإلنتاجية وحتسني جتربة العماء.
• إطاق برنامج الوالء )Capital Rewards( األول من نوعه يف األردن، للعماء من حملة بطاقات كابيتال االئتمانية، والذي يتيح 

استبدال النقاط بشكل فوري من خال نقاط البيع لدى جمموعة واسعة من املتاجر املعتمدة لدى البنك.
• افتتاح فرع جديد خلدمة كبار العماء يف منطقة عبدون بالتزامن مع إطاق برنامج ˝Capital Select˝، والذي يستهدف 

شريحة كبار العماء، حيث يقدم الربنامج خدمات مصرفية ومزايا غر مصرفية واستشارات مالية واستثمارية لكبار العماء 
من خال فريق عمل متخصص بالتعاون مع شركة كابيتال لاستثمارات. وبذلك يصل عدد فروع كبار العماء إىل فرعني 

وذلك متاشيًا مع اسراتيجية البنك يف تطوير نطاق خدماته املقدمة لكبار العماء.  
• إطاق حملة القروض العقارية بتمويل ١٠٠% مع تثبيت سعر الفائدة ألول خمس سنوات، تأكيدًا على مساعي كابيتال بنك 

املستمرة لتقدمي أفضل املنتجات واخلدمات املصرفية التي تهدف إىل تخفيف العبء املايل على عمائه. 
• توسيع شبكة الصرافات اآللية بزيادة ٧ مواقع جديدة ليصبح عددها ٥١ صرافًا موزعة يف أنحاء اململكة خلدمة أكرب عدد 

من  عماء البنك.
• إطاق مبادرة صديق البيئة )Go Green( على أجهزة الصراف اآليل للتخفيف من طباعة اإليصاالت البنكية. 

• املبادرة بدراسة سلوكيات العماء وتوقعاتهم وقياس مدى رضاهم عن اخلدمات واملنتجات واإلجراءات وأهلية املوظفني 
من خال جميع القنوات ونقاط التواصل، بهدف رفع مستوى اخلدمات املقدمة  لهم .
• إدارة برنامج تقييم الفروع وأداء املوظفني، بناًء على عدد من معاير ضمان اجلودة.

• افتتاح فرع تاج مول املزود بأحدث التقنيات العاملية واملتميز بتصميمه الفريد لتقدمي أفضل اخلدمات البنكية للعماء.
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إدارة اخلزينة واالستثمار واملؤسسات املالية

واصلت إدارة اخلزينة واالستثمار واملؤسسات املالية يف كابيتال بنك أداء دورها الرئيسي يف إدارة موجودات ومطلوبات البنك 
بفعالية رغم العديد من التحديات االقتصادية والسياسية التي واجهها األردن واملنطقة عمومًا، إضافة إىل متيزها يف إدارة تكلفة 

األموال واحلفاظ على هوامش ربح جيدة ضمن خماطر مقبولة. 
 Financial( ومتكنت الدائرة من تنشيط إيراداتها من العموالت عن طريق تقدمي حلول باستخدام املشتقات املالية

Derivatives( للشركات التي تتعرض خملاطر تذبذب أسعار الفائدة، وأسعار الصرف، وأسعار السلع ضمن نشاطها التشغيلي 
من خال وحدة مبيعات األسواق املالية، فيما تعكف الدائرة على اختيار نظام آيل لدائرة اخلزينة من شأنه زيادة كفاءة العمل واحلد 

من خماطر التشغيل، ومبا يتوافق واسراتيجية البنك التوسعية يف تكنولوجيا املعلومات واألنظمة البنكية . 

تاليًا أهم أنشطة الدائرة:

 • االستثمار يف أذونات وسندات اخلزينة األردنية واألوراق املالية املكفولة من احلكومة األردنية.
 • االستثمار يف أدوات دين صادرة عن شركات أردنية أو إقليمية، ذات ماءة مالية وائتمانية مرتفعة.

 • املساهمة يف شركات حملية وإقليمية ودولية، تتمتع بفرص منو مرتفعة وعوائد استثمارية جيدة.
 • االستثمار يف الصناديق االستثمارية ذات األداء التاريخي املتميز، ضمن معدالت خماطرة مقبولة.

 • االستثمار يف أوراق مالية مهيكلة ضمن احتياجات البنك.
 • إدارة مراكز العمات األجنبية، مبا يحقق أفضل العوائد املمكنة ضمن النسب املقررة ومبا يتوافق وتعليمات البنك 

املركزي األردين.

باإلضافــة إىل ذلــك، اســتمرت إدارة اخلزينــة واالســتثمار يف تقــدمي خدمــات متميــزة لعمــاء البنــك يف جمــال أســواق العمــات األجنبية 
اآلنيــة واآلجلــة، بحيــث تضمنــت خدماتها:

إصدار شهادات اإليداع بالدينار األردين وبالعمات الرئيسة خملتلف الفرات وبأسعار منافسة.  •
ــرائح  ــع ش ــرات وجلمي ــف الف ــة، خملتل ــة واآلجل ــدوالر، اآلني ــار وال ــل الدين ــة مقاب ــات األجنبي ــة للعم ــعار منافس ــدمي أس تق  •

العمــاء مــن أفــراد ومؤسســات باإلضافــة إىل شــركات الصرافــة املعتمــدة.
ــة وأدوات  ــة، األوراق التجاري ــندات اخلزين ــات وس ــل؛ أذون ــال مث ــوق رأس امل ــدي، وأدوات س ــوق النق ــأدوات الس ــل ب التعام  •

ــاء. ــح العم ــة لصال ــن املتنوع الدي
التعامل النقدي وبالهامش يف أسواق العمات األجنبية اآلنية واآلجلة.  •

SWAPs إجراء عمليات املقايضة ألسعار الصرف والفوائد  •
ــدة وأســعار  تقــدمي النصــح واإلرشــاد لعمــاء البنــك مــن األفــراد واملؤسســات يف جمــال التحــوط لتقلبــات أســعار الفائ  •
ــل. ــة أو املشــتقة وحســب احتياجــات كل عمي الصــرف، واقــراح أدوات التحــوط املناســبة باســتخدام أدوات الســوق التقليدي
تقــدمي خدمــات االكتتــاب يف اإلصــدارات األوليــة لــألوراق املاليــة احلكوميــة أو املكفولــة مــن احلكومــة للشــركات واألفــراد،   •

مــع تقــدمي خدمــات احلفــظ األمــني لهــذه األوراق بأســعار منافســة.

ــوادر  ــد ك ــراق، وتزوي ــل يف الع ــدة العم ــيع قاع ــى توس ــتثمار عل ــة واالس ــت إدارة اخلزين ــي، عمل ــي العراق ــرف األهل ــال املص ــن خ وم
ــاح. ــم األرب ــوقية وتعظي ــة الس ــة احلص ــة لتنمي ــربات الألزم ــرف باخل املص

كمــا واصلــت وحــدة أعمــال الصرافــني، التابعــة إلدارة اخلزينــة واالســتثمار، عملهــا الــدؤوب يف إدارة وتخطيــط األعمــال واألنشــطة، 
وتقــدمي اخلدمــات املتكاملــة لشــركات الصرافــة، مــن بيــع وشــراء العمــات وقبــول اإليداعــات والســحوبات، إضافــة إىل تقــدمي اخلدمات 

جلميع القطاعات مبا يتوافق وسياسات البنك املركزي األردين، حيث تركزت أهدافها على:  

•  توفر السيولة الكافية وتنمية االحتياطي النقدي يف البنك.
• توفر العمات األجنبية للسوق احمللية.

• تنمية احلواالت الصادرة والواردة.
• تسهيل عمل شركات الصرافة، عن طريق حتقيق مركزية اخلدمة، ومبا ينعكس إيجابًا على أرباح البنك.

• متابعة مصادر أموال شركات الصرافة بالتعاون مع إدارة االمتثال ملكافحة غسل األموال.
• تنفيذ عمليات البيع والشراء للعمات األجنبية، واإليداعات والسحوبات بالتنسيق مع اخلزينة وإدارة االمتثال.
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هــذا وحتــرص إدارة اخلزينــة واالســتثمار علــى االســتمرار بتقــدمي منتجــات وخدمــات مميــزة لعمائهــا مــن خــال األدوات املشــتقة 
ــدة، وأســعار الســلع، ومــا زال البنــك بصــدد  والتــي تتــاءم واحتياجــات العمــاء للتحــوط مــن خماطــر أســعار الصــرف، وأســعار الفائ
تطبيــق )Fund Transfer Pricing( مــن أجــل رفــع كفــاءة إدارة تكلفــة األمــوال والعائــد علــى مصــادر األمــوال،  كمــا ســيتم رفــد دائــرة 

اخلزينــة بنظــام آيل متطــور لزيــادة كفــاءة العمــل، واحلــد مــن اخملاطــر التشــغيلية.

ــش،  ــل بالهام ــة التعام ــاء وخدم ــروين للعم ــداول إلك ــة ت ــدمي منص ــال تق ــة يف جم ــات املالي ــربى املؤسس ــع ك ــد م ــيتم التعاق وس
إضافــة إىل التوســع يف اســتثمارات البنــك يف األدوات االســتثمارية اخملتلفــة، ومبــا يتوافــق وظــروف الســوق وينســجم مــع توجهــات 
البنــك واســراتيجيته وسياســته االســتثمارية وتعليمــات البنــك املركــزي. كذلــك تســعى اإلدارة إىل االســتمرار يف تطويــر العمــل يف 
ــرص  ــل الف ــل يف ظ ــادر الدخ ــع مص ــريف وتنوي ــل املص ــور يف العم ــة التط ــة ملواكب ــربات الألزم ــده باخل ــي، ورف ــي العراق ــرف األهل املص

املتاحــة يف الســوق العراقــي، والــذي مــن شــأنه أن ينعكــس إيجابــًا علــى أعمــال جمموعــة كابيتــال بشــكل عــام . 

وفيمــا يتعلــق بدائــرة املؤسســات املاليــة يف البنــك، فقــد كان لهــا يف العــام ٢٠١٨ دورًا بــارزًا يف جمــال فتــح قنــوات جديــدة للتعامــل 
ــا  ــة منه ــات القائم ــيخ العاق ــز وترس ــدة، وتعزي ــة جدي ــات مصرفي ــيس عاق ــة، وتأس ــات املالي ــوك واملؤسس ــن البن ــد م ــع العدي م
ضمــن تعامــات تتصــف باملهنيــة والشــفافية مــن خــال توســيع قاعــدة البنــوك املراســلة ذات التصنيفــات العاليــة، مــا عــّزز مــن 
قــدرة البنــك علــى تنفيــذ نشــاطاته ســواًءً يف جمــال التجــارة اخلارجيــة أو عمليــات اخلزينــة والتســهيات االئتمانيــة، وأضفــى املزيــد 

مــن املرونــة يف تغطيــة األســواق العامليــة. 

ــات  ــة عملي ــال يف تلبي ــدور فّع ــهمت ب ــك أس ــال بن ــراق، إال أن إدارة كابيت ــه الع ــزال تواج ــي ال ت ــية الت ــات السياس ــن التحدي ــم م  وبالرغ
ــدًا. ــة ج ــاءة عالي ــه بكف ــة متطلبات ــي وتلبي ــي العراق ــرف األهل ــة للمص ــارة اخلارجي التج

 تقــوم دائــرة املؤسســات املاليــة بــإدارة االتفاقيــات والشــراكات االســراتيجية القائمــة مــع العديــد مــن املؤسســات الدوليــة، 
مثــل البنــك األوروبــي إلعــادة اإلعمــار والتنميــة، والتــي كان قــد مت مبوجبهــا منــح البنــك ســقفًا ائتمانيــًا بقيمــة ١٠ مايــني دوالر لتعزيــز 
العمليــات التجاريــة الصــادرة عــن البنــك، وقرضــًا متويليــًا آخــر بقيمــة ١٠ مايــني دوالر، لدعــم قطــاع الشــركات املتوســطة والصغــرة، 
ــات  ــز العملي ــًا لتعزي ــقفًا ائتماني ــك س ــال بن ــح كابيت ــا من ــي مت مبوجبه ــة )IFC(   والت ــل الدولي ــة التموي ــة مؤسس ــة إىل اتفاقي باإلضاف

ــة بقيمــة ١٠ مليــون دوالر. التجاري

اإلدارة االسرتاتيجية

ُتعنــى اإلدارة االســراتيجية برجمــة رؤيــة وتوجهــات البنــك إىل خطــط اســراتيجية علــى مســتوى جمموعــة كابيتــال بنــك، وتقــوم 
باإلشــراف علــى تطبيــق هــذه اخلطــط. كمــا وتشــارك اإلدارة االســراتيجية مبشــاريع ومبــادرات اســراتيجية حمــددة لــدى اجملموعة، 

وتضــم اإلدارة االســراتيجية الدوائــر التاليــة: دائــرة التســويق ودائــرة االتصــال املؤسســي واملســؤولية االجتماعيــة.

دائرة التسويق

تقــوم الدائــرة بتطبيــق اخلطــط التســويقية واحلمــات اإلعانيــة اخلاصــة مبنتجــات وخدمــات البنــك اخملتلفــة، ومــن أهــم  احلمــات 
اإلعانيــة التــي نفذتهــا الدائــرة يف العــام 2018 تلــك التــي عنيــت بإطــاق الربامــج واخلدمــات التاليــة: 

 Capital Select برنامج كبار العماء  •
Capital Rewards برنامج الوالء  •

Online Cashback حملة االسرجاع النقدي  •
حملة تذكرية لربنامج )أنت VIP اليوم(   •

اإلعان عن الفائزين ضمن برنامج )أنت VIP اليوم(  •
افتتاح فرع تاج مول   •

كمــا وقامــت الدائــرة بإطــاق عــدد مــن الفعاليــات الداخليــة ملوظفــي البنــك والتــي تهــدف لزيــادة نســبة تفاعلهــم وتعزيز شــعورهم 
باالنتماء ملؤسســتهم.
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دائرة االتصال املؤسسي واملسؤولية االجتماعية

تعنــى دائــرة االتصــال املؤسســي واملســؤولية االجتماعيــة بتفعيــل قنــوات االتصــال والتواصــل الداخلــى واخلارجــي اخملتلفــة للبنــك 
لضمــان الوصــول لكافــة الفئــات املســتهدفة، ومبــا يدّعــم إبــراز الهويــة املؤسســية للبنــك. ومــن أهــم إجنــازات الدائــرة يف جمــال 

االتصــال املؤسســي للعــام ٢٠١٨: 

التواصل املستمر مع الوظفني بهدف إطاعهم على املستجدات واخلطط املستقبلية للبنك.  •
إدارة مواقع التواصل االجتماعي التابعة للبنك.   •

إعداد ونشر األخبار والتقارير الصحفية.  •
تنظيم املقابات واملؤمترات الصحفية مع ممثلي وسائل اإلعام.  •

ويف جمــال املســؤولية االجتماعيــة، تقــوم الدائــرة بوضــع وتطبيــق اســراتيجية خاصــة باملســؤولية االجتماعيــة تهــدف إىل تعزيــز دور 
ــادة. وقــد قــام  البنــك يف خدمــة اجملتمــع احمللــي واملســاهمة يف دعــم وتنميــة القطاعــات األساســية كالتعليــم والصحــة والري

كابيتــال بنــك خــال ٢٠١٨ بدعــم العديــد مــن املبــادرات واملشــاريع والربامــج اجملتمعيــة، ومــن أهمهــا:

أ. املبادرات التعليمية والريادية
• تغطية التكاليف الدراسية لطاب من ذوي االحتياجات اخلاصة من خال مركز جمعية الشابات املسلمات للربية اخلاصة.

• تغطية الرسوم الدراسية لطاب جامعيني بالتعاون مع مؤسسة إيليا نقل.
• دعم مبادرات مؤسسة امللكة رانيا.

• دعم طلبة إلكمال دراستهم اجلامعية.
• تبني جمموعة من طلبة األكادميية امللكية.

• دعم جمعية منحتي لتقدمي منح مهنية وأكادميية للطلبة املتفوقني والقاطنني يف املناطق النائية.
• دعم مبادرة البنك املركزي األردين لنشر الثقافة املالية لطلبة املدارس احلكومية.

• دعم مبادرة األلف ريادي التابعة جلمعية إنتاج.

ب. املبادرات اإلنسانية
• التربع للصندوق األردين الهاشمي للتنمية البشرية)حملة الرب واإلحسان(.

 .SOS تقدمي الدعم للجهات اخملتصة مبساعدة األيتام والفقراء، حيث يرعى البنك بيت من بيوت قرى األطفال •
• دعم مركز احلسني للسرطان.

• كفالة جمموعة من أيتام جمعية رعاية وكافل اليتيم اخلرية يف مدينة املفرق.
• توزيع طرود اخلر ووجبات خال شهر رمضان املبارك على األيتام يف حمافظة املفرق وذلك مبشاركة موظفي البنك.

• توزيع طرود اخلر بالتعاون مع تكية أم علي، باإلضافة إىل مساهمة موظفي البنك يف توزيعها.
• املساهمة يف إفطار ١٥٠٠ صائم خال شهر رمضان املبارك مبشاركة موظفي البنك يف مقر التكية.

•  جمع التربعات ملعاجلة األطفال احملتاجني بالتعاون مع جمعية أطفالنا.
• التربع جلمعية األراضي املقدسة اخلرية للصم بالتعاون مع فندق اإلنركونتيننتال. 

• التعاون مع جمعية لوياك لتقدمي الدعم لعدد من الشبان من خال تطوير مهاراتهم احلياتية واملهنية وتهيئتهم 
لسوق العمل.

إدارة العمليات

دائرة العمليات

متاشيًا مع خطط البنك باالستمرار بالنهوض مبستوى اخلدمات املقدمة للعماء من كافة القطاعات، مت العمل على رفع كفاءة 
دائرة عمليات قطاع الشركات والشركات املتوسطة والصغرة وقطاع التجزئة )األفراد( ورفدها بكوادر مؤهلة.

كمــا تتجــه دائــرة العمليــات إىل أمتتــة العمليــات التــي تتطلــب وقتــًا طويــًا إلجنازها من خــال االعتماد علــى تكنولوجيا حديثــة، أو بإعادة 
النظــر يف تصميــم تلــك العمليــات و حتســينها ملــا فيــه خدمــة أفضل لعمــاء البنك.
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دائرة أنظمة املعلومات

يف إطــار رؤيــة كابيتــال بنــك بتوفــر اخلدمــات املتخصصة عالية الكفاءة للعماء املتميزين من الشــركات واألفــراد، فقد ركزت دائرة 
ــة  ــات املقدم ــتوى اخلدم ــة يف مس ــرات جوهري ــداث تغي ــدف إىل إح ــية ته ــاور رئيس ــى حم ــام ٢٠١٨ عل ــال الع ــات خ ــة املعلوم أنظم
للعمــاء، وذلــك باســتخدام أفضــل التقنيــات التكنولوجيــة املصرفيــة العامليــة وتطبيــق أحــدث احللــول التقنيــة يف جمــال تكنولوجيــا 
املعلومــات وتوظيــف القــوى البشــرية املؤهلــة، حيــث كان مــن أهــم هــذه احملــاور تطبيــق مشــروع حتديــث النظــام البنكــي التقنــي 
بنجــاح لتوفــر بيئــة تكنولوجيــة مســتقرة متكــن دائــرة أنظمــة املعلومــات مــن ربطهــا بأنظمــة أخــرى بطــرق ســليمة وحســب 

املعايــر العامليــة.

 SigCap وعلــى صعيــد مواكبــة التطــور يف األعمــال؛ فقــد مت حتديــث العديــد مــن األنظمــة العاملــة يف البنــك، منهــا نظــام التواقيــع
ــتخدام  ــدء باس ــا مت الب ــد،  كم ــدار معتم ــدث إص ــات إىل أح ــة املعلوم ــة يف تقني ــول االفراضي ــاص باحلل ــام ال VM Ware اخل و نظ
الســحابة اإللكرونيــة ) Cloud( وذلــك بالتعــاون الوثيــق مع كربى الشــركات العاملية يف هذا اجملــال مع األخذ بعني االعتبار اخملاطر 

التكنولوجيــة قبل تطبيقها.

يشــار إىل أن كابيتــال بنــك قــد التــزم بجميــع التعليمــات الصــادرة عــن البنــك املركــزي األردين فيما يخــص أنظمة املعلومــات والتي كان 
 ، )COBIT5( من أهمها البدء بتطبيق أفضل املمارسات العاملية اخلاصة بحاكمية وإدارة املعلومات والتكنولوجيا املصاحبة لها
 PCI( مبــا يتماشــى مــع تعليماتهــم بهــذا اخلصــوص. كمــا مت اســتكمال متطلبــات احلصــول علــى شــهادة  SWIFT وحتديــث نظــام

DSS Compliance Certification( واخلاصــة بأمــن معلومــات البطاقات االئتمانية للســنة الرابعة على التوايل. 

دائرة إدارة املشاريع

متكنــت الدائــرة مــن حتقيــق إجنــازات مهمــة خــال العــام ٢٠١٨ ،حيــث قامت بتســليم ٤٠ مشــروعًا تندرج حتت املشــاريع االســراتيجية، 
اإللزاميــة وحتســني العمليــات، إضافــة إىل مشــاريع توليــد اإليــرادات. وقــد حتققــت هــذه اإلجنــازات بعــد تفعيــل دور الدائــرة ورفدهــا 

بكــوادر مؤهلــة وخمتصــة.

ــدة  ــذ باقــي املشــاريع واســتحداث منهجيــة عمــل جدي ــة لتنفي ــاء القواعــد التكنولوجي ــرة خــال العــام املاضــي ببن كمــا قامــت الدائ
ــكابيتال بنــك، مبنيــة  علــى أفضــل املمارســات واملعايــر املتبعــة. خاصــة بـ

 
مــن أهــم املشــاريع االســراتيجية التــي  بــدء العمــل بهــا  خــال ٢٠١٨ هــي مشــروع OMNI Channels، حيــث مت التعاقــد مــع إحــدى 

أهــم الشــركات العامليــة لتنفيــذه.

دائرة الشؤون اإلدارية والهندسية

ــك  ــراتيجية للبن ــاريع االس ــن املش ــد م ــتكمال العدي ــاز واس ــام ٢٠١٨ بإجن ــال الع ــية خ ــة والهندس ــؤون اإلداري ــرة الش ــت دائ ــد قام لق
منهــا:

تسليم مشروع فرع كابيتال سيلكت – عبدون.  •
تسليم مشروع فرع تاج مول حسب الهوية اجلديدة للبنك.  •

استكمال ربط األنظمة األمنية املتمثلة بنظام السرقة واحلريق وكامرات املراقبة مع غرفة السيطرة التابعة لألمن العام    •
وفقًا لتعليمات البنك املركزي األردين.

ــة  ــؤون اإلداري ــة بالش ــات متعلق ــن أي طلب ــاغ ع ــني اإلب ــنى للموظف ــك ليتس ــي البن ــاص مبوظف ــات خ ــام طلب ــرة نظ ــت  الدائ وأطلق
ــية و  ــة و الهندس ــؤون اإلداري ــرة الش ــل دائ ــن قب ــك م ــي البن ــة إىل موظف ــات املقدم ــتوى اخلدم ــني مس ــك لتحس ــية، وذل والهندس

ــام. ــكل ع ــرة بش ــف و أداء الدائ ــا للموظ ــتوى الرض ــاس مس قي
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دائرة رقابة العمليات 

مت تفعيــل دائــرة رقابــة العمليــات وتعيــني مديــر لهــا واســتكمال معظــم التعيينــات. ومت خــال العــام ٢٠١٨ اســتحداث نظــام مطابقــات 
إلكــروين ملطابقــة حســابات كابيتــال بنــك لــدى البنــوك األخــرى والتحويــات املاليــة، باإلضافــة إىل املطابقــة اإللكرونيــة جلميــع أجهــزة 
الصــراف اآليل واملعامــات اخلاصــة بالبطاقــات املدفوعــة مســبقًًا، االئتمانيــة وبطاقــات الصــراف اآليل. هــذا باإلضافــة إىل اســتحداث 

آليــة الحتســاب اخملاطــر و تصنيــف اإلجــراءات بنــاًء عليهــا.

دائرة السياسات واإلجراءات

واصلــت دائــرة السياســات واإلجــراءات خــال العــام ٢٠١٨ حتديــث أدلــة  السياســات واإلجــراءات اخلاصــة بــكل مــن كابيتــال بنــك وشــركة 
املــال لاســتثمار والوســاطة املاليــة، وذلــك يف ظــل خططهــا الراميــة إىل حتديــث كامــل إجــراءات البنــك، باإلضافــة إىل قيامهــا 
بالبــدء بتحديــث مســارات العمــل املتعلقــة باإلجــراءات وربطهــا علــى املوقــع اإللكــروين اخلــاص بهــذه اإلجــراءات، ومــن جهــة أخــرى 
ــكل  ــات بالش ــاز املعام ــان إجن ــة وضم ــات املقدم ــني اخلدم ــدف حتس ــا  به ــاذج وأمتتته ــراءات والنم ــض اإلج ــم  بع ــادة تنظي مت إع
والوقــت األمثــل، ومبــا يحقــق  الكفــاءة والفاعليــة يف ســر العمليــات املصرفيــة اخملتلفــة ويســاهم يف جــودة اخلدمــات واملنتجــات 

املصرفيــة املقدمــة للعمــاء.

دائرة خدمة عمالء الشركات

تقــوم دائــرة خدمــة عمــاء الشــركات بالعمــل كنقطــة اتصــال أوليــة للعمــاء فيمــا يتعلــق باالستفســارات أو حــل املشــاكل أو تقدمي 
الشــكاوى أو طلــب أي مســاعدة، وتنفيــذ جميــع طلبــات العمــاء املتعلقــة باخلدمــات واملنتجــات البنكيــة مثــل اخلدمــات التجاريــة 
والتحويات املالية وخدمات احلسابات واخلدمات اإللكرونية وتدقيق التواقيع ومتابعة حتديث بيانات العماء بالتنسيق مع مسؤويل 
احلســابات واســتقبال مكاملــات العمــاء وتعريفهــم بأحــدث املنتجــات املصرفيــة وشــروطها ومزاياهــا، كمــا تقوم بالعمــل كنقطة 
اســتام وتســليم للخدمــات التــي يطلبهــا العمــاء مثــل املســتندات اخلاصــة مبنتجــات اخلدمــات التجاريــة ونســخ رســائل ســويفت 
احلواالت واإلشــعارات الدائنة واملدينة وتســليم الشــهادات مثل؛ شــهادات الشــركات حتت التأســيس وشــهادات زيادة رأس املال 

وشــهادات األرصــدة والفوائــد والعموالت البنكية وكشــوفات احلســابات وغرها.

كمــا تقــوم الدائــرة بإعــداد وحتليــل اســتبيانات اخلدمــات املقدمــة للعمــاء، وتوجيــه املاحظــات للدوائــر املعنية واملتابعــة على حل 
املشــاكل التــي تواجــه العمــاء أو حتســني اخلدمــات املقدمة لتلبي متطلبــات العماء، باإلضافة إىل حتليــل نتائج اخلدمات املقدمة 

وتقدمي املقارنات مع الســنوات واألشــهر السابقة.

اإلدارة املالية

قامــت اإلدارة املاليــة خــال عــام ٢٠١٨ بتنفيــذ كافــة مهامهــا اإلداريــة والرقابيــة وفــق مــا تنــص عليــه أفضل املمارســات ومبا ينســجم 
مــع سياســات البنــك املعتمــدة مــن خــال دوائرهــا التالية:

• دائرة الرقابة املالية )اجملموعة(
• دائرة الرقابة املالية )الشركات التابعة(
• دائرة التقارير الرقابية ونظم املعلومات

• دائرة التخطيط املايل و االسراتيجي

وســيتم يف العــام ٢٠١9  إدراج مهــام دائــرة التخطيــط املــايل واالســراتيجي إىل اإلدارة املاليــة لتكــون مســؤولة عــن إعــداد اســراتيجية 
البنــك وترجمتهــا إىل بيانــات ماليــة مســتقبلية وإعــداد اخلطــط ملتابعــة تنفيــذ هــذه االســراتيجية وبيــان أســباب  اإلنحرافــات.

ــر املعنيــة يف تنفيــذ خطــة تكنولوجيــا املعلومــات التــي مت إقرارهــا خــال  وكان لــإلدارة املاليــة دور فعــال باإلضافــة إىل كافــة الدوائ
عــام ٢٠١٨. 

واســتمرت اإلدارة التنفيذيــة يف البنــك يف  رفــد الدائــرة بالكــوادر املؤهلــة واألنظمــة املاليــة واحملاســبية الكفيلــة بقيامهــا بالــدور  
الرقابــي والتنظيمــي يف  البنــك .

تقرير جملس اإلدارة
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إدارة اخملاطر

يتبنــى البنــك اســراتيجية شــاملة لتطبيــق أفضــل املمارســات يف إدارة خماطــر االئتمــان وغرهــا مــن اخملاطــر التشــغيلية األخــرى، 
وذلك بهدف تعزيز مبدأ احليادية واالســتقالية االئتمانية ضمن أحكام وأســس ائتمانية واضحة، باإلضافة إىل الســيطرة على جميع 
اخملاطــر التــي قــد يتعــرض لهــا البنــك على مســتوى العميل واحملفظــة االئتمانيــة، مبا يضمن حتقيــق الربحية املســتهدفة والتي 

.)RAROC( تغطــي هــذه اخملاطــر من خال اســتخدام مقياس العائد مقابــل اخملاطر

وتعترب إدارة اخملاطر وحدة مستقلة يرأسها رئيس إدارة اخملاطر، وترتبط بلجنة اخملاطر املنبثقة عن جملس اإلدارة مع وجود 
خط اتصال متقطع يربط بني رئيس إدارة اخملاطر بالرئيس التنفيذي.

تتكون إدارة اخملاطر من الدوائر التالية:
دائرة اخملاطر املالية  •

دائرة خماطر السوق والسيولة  •
دائرة خماطر التشغيل  •

دائرة أمن املعلومات  •
دائرة مراجعة االئتمان / للشركات   •

دائرة مراجعة االئتمان / لألفراد  •
دائرة مراقبة  االئتمان  •

دائرة اخملاطر املالية

تتوىل مسؤولية إدارة خماطر االئتمان، وخماطر الركزات االئتمانية علىجميع املستويات، وإدارة وتخطيط رأس مال البنك لضمان 
اســتغاله بشــكل كفــؤ مــن خــال تطبيق الـــ )ICAAP(، وأثر اختبارات األوضاع الضاغطــة ) Stress Testing( على البنك، وذلك  للتأكد 
من أنها ضمن احلدود املقبولة، ومبا يحافظ على مكانة البنك املالية والربحية، باإلضافة إىل احتساب اخلسائر االئتمانية املتوقعة 

)ECL(، حســب متطلبــات املعيــار احملاســبي )IFRS9(، إىل جانــب تبنــي وتطبيــق متطلبــات جلنــة بــازل والبنــك املركــزي األردين.

دائرة خماطر السوق والسيولة

تعنى بإدارة خماطر السوق والسيولة وأسعار الفائدة، حيث تقوم وحسب سياسات إدارة اخملاطر، بالتعرف والقياس والسيطرة 
علــى تلــك اخملاطــر، التــي قــد يتعــرض لهــا البنــك مبــا يحافــظ علــى مكانتــه املاليــة، باإلضافــة إىل تبنــي وتطبيــق متطلبات جلنــة بازل 

والبنك املركــزي األردين.

دائرة خماطر التشغيل

تتــوىل مســؤولية إدارة اخملاطــر التشــغيلية الداخليــة واخلارجيــة، التــي ميكن أن يتعرض لهــا البنك، ووضع الضوابــط الرقابية الألزمة 
مقابلهــا للســيطرة عليهــا ،والتخفيــف مــن أثرهــا وذلــك حســب سياســات إدارة اخملاطــر، إىل جانــب إدارة وضمــان تطبيــق خطــط 

االســتمرارية يف البنــك، وتبنــي وتطبيــق متطلبــات جلنــة بــازل والبنــك املركزي األردين بهــذا اخلصوص.

دائرة أمن املعلومات

ــن  ــف م ــة للتخفي ــائل الألزم ــط والوس ــع الضواب ــك، ووض ــات يف البن ــة املعلوم ــر ودق ــرية وتوف ــى س ــة عل ــؤولية احملافظ ــوىل مس تت
والســيطرة علــى هــذه اخملاطــر، وفقــًا لسياســات أمــن املعلومــات وتبنــي تطبيــق أفضــل املعايــر الدوليــة يف هــذا اجملــال. كمــا 

تقــوم الدائــرة بعقــد ورشــات توعويــة دوريــة لضمــان االمتثــال لربامــج أمــن املعلومــات.
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دوائر مراجعة االئتمان  )الشركات الكربى، الشركات املتوسطة والصغرة، األفراد(

 تتــوىل هــذه الدوائــر، وحســب شــريحة العميــل، مســؤولية تقييــم الدراســات االئتمانيــة مــن حيــث التحليــل املــايل واالئتمــاين للعمــاء، و 
حتديــد اخملاطــر ووضــع التوصيــات املناســبة مبعــزل عــن مؤثــرات التعامــل الشــخصي مــع هــؤالء العمــاء، بنــاء علــى تقييــم متــوازن 
خملاطــر  االئتمــان، واحلكــم علــى أوضــاع العمــاء مــن خــال بياناتهــم املاليــة وغــر املاليــة والوثائــق الداعمــة واملؤيــدة لوضعهــم، 
ــا  ــب دوره ــك )Moody’s(،  وإىل جان ــدى البن ــد ل ــف املعتم ــام التصني ــال نظ ــن خ ــر م ــب اخملاط ــاء حس ــف العم ــة إىل تصني باإلضاف
االستشــاري يف تقويــة وترســيخ الفكــر االئتمــاين والــذي ينبــع مــن اخلــربة االئتمانيــة الطويلــة التــي يتمتــع بهــا فريــق العمــل، األمــر الــذي 

أّهــل مدرائهــا ليكونــوا أعضــاًء أساســيني وفاعلــني يف جلــان التســهيات. 

دائرة مراقبة االئتمان

تتــوىل هــذه الدائــرة عمليــات الرقابــة الدوريــة مــن خــال التحقــق مــن اســتكمال الوثائــق والشــروط الــواردة بقــرارات جلــان االئتمــان 
ــد مــن االلتــزام بالسياســة االئتمانيــة للبنــك وتعليمــات البنــك املركــزي األردين  ــات للعمــاء، ومراقبــة الســقوف والتأّك وتوثيــق الضمان
قبــل التبليــغ للتنفيــذ، والتبليــغ الفــوري عــن أيــة جتــاوزات التخــاذ اإلجــراءات املناســبة حلفــظ حقــوق البنــك، إىل جانــب قيامهــا مبهمــة 
اإلشــراف علــى تطبيــق معيــار )IFRS9( علــى العمــاء، كمــا وتقــوم الدائــرة بإعــداد تقاريــر رقابيــة داخليــة للبنــك وخارجيــة للبنــك 

املركــزي األردين.

إدارة االمتثال

واصلــت إدارة االمتثــال خــال العــام ٢٠١٨، القيــام بدورهــا يف التحقــق املســتقل من مــدى امتثال البنك والشــركات التابعة لــه، للقوانني 
و التعليمــات واألنظمــة الصــادرة عــن كافــة اجلهــات الرقابيــة، باإلضافــة إىل املمارســات الفضلــى الصــادرة عــن املؤسســات الدوليــة 
ــركاته  ــك وش ــا البن ــل به ــي يعم ــرة الت ــواق املتغ ــتجدات يف األس ــع املس ــل م ــة والتعام ــة واملالي ــة املصرفي ــة بالصناع املرتبط

التابعــة، وذلــك لتجنــب تعــرض البنــك ألي خماطــر رقابيــة أو التأثــر ســلبًا علــى ســمعة اجملموعــة.
 

وتتبــع إدارة االمتثــال، وهــي إدارة مســتقلة،   إىل جلنــة االمتثــال املنبثقــة عــن جملــس إدارة البنــك، ولهــا اتصــال مباشــر مــع الرئيــس 
ــات مكافحــة غســل  ــة بشــكل عــام، ومتطلب ــات الرقابي ــال اجملموعــة للمتطلب التنفيــذي، وتتضمــن مســؤولياتها التحقــق مــن امتث

األمــوال ومتويــل اإلرهــاب بشــكل خــاص.
 

باإلضافة لذلك، قامت إدارة االمتثال خال العام ٢٠١٨ باتخاذ عدد من اخلطوات لتعزيز وترسيخ مستويات االمتثال  منها:
 

رفد الوحدة مبدير إلدارة االمتثال، باإلضافة لعدد من املوظفني املدربني واملؤهلني للعمل على أعمال االمتثال، و   •
مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.

تعزيز وتطوير سياسات و إجراءات العمل لتتناسب و املتغرات يف البيئة الرقابية يف اململكة و خاصة يف جمال مكافحة   •
غسل األموال و متويل اإلرهاب.

إدخال أنظمة آلية الهدف منها تعزيز قدرات البنك على متابعة ومراقبة مدى االلتزام بتعليمات اجلهات الرقابية اخملتلفة.  •
استمرار عملية االستثمار يف تطوير قدرات موظفي البنك، كما قام البنك بعقد عدد من الدورات التدريبية املتخصصة من   •

أجل رفع  كفاءة موظفيه يف التعامل مع التحديات الناشئة. 
استمرار العمل على تطوير و رفع  كفاءة أنظمة مكافحة غسل األموال، ومتويل اإلرهاب حلماية البنك واالقتصاد الوطني   •

من إساءة استخدام القطاع املايل من قبل األشخاص واجلهات اخلارجة عن القانون. 

إدارة التدقيق الداخلي 

تســعى إدارة التدقيق الداخلي إىل تزويد جملس اإلدارة وجلنة التدقيق بتوكيد معقول حول كفاءة وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية 
وإدارة اخملاطــر واحلاكميــة املؤسســية، ومــدى االلتــزام بتطبيــق السياســات واإلجــراءات الداخليــة وبيــان مــدى فاعليتهــا، مــن خــال 
تقدميهــا للخدمــات االستشــارية والتوكيديــة، وذلــك إدراكًا منهــا  بأهميــة دور نشــاط التدقيــق الداخلــي يف تعزيــز أنظمــة الرقابــة 

الداخليــة وإدارة اخملاطــر املتعلقــة بأنشــطة البنك اخملتلفة.
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تعمــل إدارة التدقيــق الداخلــي وفقــًا مليثــاق التدقيــق الداخلــي املعتمــد مــن جملــس إدارة البنــك والــذي يركــز علــى مبــادئ النزاهــة 
واملوضوعيــة والســرية والكفــاءة التــي يتمتع بها املدقق، واســتنادًا ملعايــر التدقيق الداخلي الدولية الصــادرة من معهد التدقيق 

الداخلــي )IIA( وتعليمــات البنــك املركــزي األردين.

يتمتــع نشــاط التدقيــق الداخلــي يف البنــك، والــذي يشــتمل نطــاق عملــه علــى أنظمــة الرقابــة الداخليــة وإدارة اخملاطــر واحلاكميــة 
املؤسســية  باالســتقالية التامة، حيث يرتبط النشــاط وظيفيًا بشــكل مباشــر بلجنة التدقيق املنبثقة عن جملس اإلدارة، ويغطي 
كافــة نشــاطات كابيتــال بنــك وشــركاته التابعــة بنــاًء علــى خطــة التدقيــق املبنيــة علــى اخملاطــر والتــي يتــم إقرارهــا مــن قبــل جلنــة 

التدقيــق املنبثقة عــن جملس اإلدارة. 

وتــويل اإلدارة اهتمامــًا كبــرًا بالتدريــب والتأهيــل وتطويــر املعرفــة واملهــارات للمدققــني، بالتعــاون مــع أفضــل معاهد ومؤسســات 
ــة.  ــهادات املهني ــى الش ــول عل ــى احلص ــني عل ــجيع املدقق ــط، وتش ــرق األوس ــب يف الش التدري

إدارة املوارد البشرية
 

انســجامًًا مــع قناعــات كابيتــال بنــك، املتمثلــة بــأن املوظفــني هــم حجــر الزاويــة يف حتقيــق أهــداف البنــك االســراتيجية واملبنية على 
أســس التميــز والكفــاءة، واصلــت إدارة املــوارد البشــرية االســتثمار يف رأس املــال البشــري، بالركيــز علــى نقــاط قــوة املوظفــني 

وتعظيمهــا مــن خــال تأهيلهــم وتدريبهــم وتطويــر مهاراتهــم.

وقد حققت إدارة املوارد البشرية خال العام ٢٠١٨ ما يلي:
• بناء ثقافة أجور عادلة عرب إطاق نظام إدارة األداء، استنادًا إىل مؤشرات اإلجناز الرئيسية احملددة لكافة الوظائف عرب 

التسلسل التنظيمي للبنك وربطها بنظام حوافز طويلة وقصرة األمد.
• إطاق برنامج »جنوم ُمكافآتي للتميز« الذي ُيحفز املوظفني بطريقة منظمة وعادلة لبناء ثقافة األداء املتميز، وتشجيع 

السلوكيات اإليجابية، وتسليط الضوء على اإلجنازات االستثنائية، واالحتفاء باملوظفني املميزين وتكرميهم بشكل دوري ) ٤ أشهر(.
• توزيع إستبيان Employee Engagement Survey لقياس مدى رضا املوظفني عن بيئة العمل، مع إتاحة الفرصة 

لعائات املوظفني للتعبر عن آرائهم، وللعمل بشكل جمموعات ملناقشة وإعداد خطط عمل مستقبلية تدعم وحتسن 
ثقافة وأداء البنك، وقد مت إدارة االستبيان من قبل شركة استشارات عاملية خمتصة باملوارد البشرية للحفاظ على سرية 

وخصوصية اإلجابات الفردية.
• استكمال اخلطة التدريبية لعام ٢٠١٨، حيث مت إطاق حملة التعليم اإللكروين ملوظفي البنك، بالتعاون مع جمموعة خمتلفة 

من الشركات التعليمية اخملتصة يف هذا اجملال .
• تطوير املهارات والكفاءات األساسية والقيادية، حيث مت تعريف الكفاءات وفقًا ملؤشرات السلوك واألداء ومت وضع آلية 

للتوثيق مع االستمرارية يف تقدمي برامج تدريبية حتاكي هذه املتطلبات بحسب الكفاءات املطلوبة.
• تطوير وحتديث سياسات وإجراءات العمل والنظام الداخلي، مبا يتماشى وقانون العمل وتعليمات البنك املركزي األردين.

• إطاق وأمتتة طلبات املوظفني، لتقدمي خدمات أفضل وبكفاءة عالية والتخفيف من عبء العمل الورقي.
• عقد عدة برامج تدريب وتطوير وظيفي للمساهمة يف رفع كفاءات املوظفني اإلدارية والسلوكية والقيادية.

• استمرار الشراكة مع كلية فرانكفورت للتمويل واإلدارة، لتقدمي حزمة من برامج املهارات التقنية والفنية مع الركيز على 
املهارات القيادية لإلدارة الوسطى، وتطرقت هذه الربامج إىل التطوير الذاتي ملوظفي كابيتال بنك وفقًا ملسارهم الوظيفي.

• التعاون مع مركز احلسني للسرطان بتنفيذ فعالية )Bake for Hope( إدراكًا ألهمية شهر التوعية بسرطان الثدي وتقدمي 
نصائح وإرشادات حول املرض، باإلضافة إىل تقدمي فحص طبي جماين ملوظفات البنك. كما خصصت جميع إيرادات 

الفعالية لدعم مركز احلسني للسرطان.
• الركيز على استقطاب وتعيني الكوادر من ذوي اخلربة والكفاءات العالية حمليًا وإقليميًا.

• تطوير وأمتتة نظام التوظيف جلذب الكفاءات واملواهب من السوق األردين عرب املوقع اإللكروين لكابيتال بنك.
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الشركات التابعة 

كابيتال لالستثمارات

حافظــت شــركة كابيتــال لاســتثمارات علــى موقعهــا الريــادي بــني الشــركات االســتثمارية احملليــة، وعملــت علــى التوســع إقليميــًا 
يف العــام ٢٠١٨ عــرب تقــدمي جمموعــة متكاملــة مــن اخلدمــات يف أســواق متعــددة لنخبــة مــن العمــاء احملليــني واإلقليميــني،  منهــم 

الشــركات الكــربى، واملؤسســات والهيئــات احلكوميــة، واألفــراد مــن ذوي املــاءة املاليــة العاليــة. 
عملت إدارة الشركة اجلديدة التي مت تعيينها يف  العام  ٢٠١٨ على ما يلي:

توحيد اسم الشركة ليشمل شركة كابيتال بنك االستشارية للشركات يف دبي.  •
•  وضع  خطة اسراتيجية وتعزيز فريق العمل للتوسع يف السوق العراقي  يف العام ٢٠١9 من خال املصرف األهلي  

العراقي، إىل جانب العمل على دمج شركة واحة النخيل حتت شعار كابيتال لاستثمارات.
تأسيس دائرة أبحاث ودراسات للعمل على نشر دراسات خمتصة حول السوق املايل والوضع االقتصادي يف األردن   •

والعراق.
توسيع نطاق اخلدمات ليشمل تطبيقات إلكرونية حديثة.  •

و حققــت  كابيتــال لاســتثمارات نتائــج إيجابيــة  علــى صعيــد جمموعــة اخلدمــات التــي تقّدمهــا، والتــي تشــمل خدمــات الوســاطة 
ــركات. ــل الش ــارات متوي ــودات واستش ــة وإدارة املوج املالي

الوساطة املالية يف األسواق احمللية واإلقليمية والدولية:

واصلــت دائــرة الوســاطة احملليــة التابعــة للشــركة تقدمهــا، إذ احتلــت املرتبــة الثالثــة مــن حيــث حجــم التــداول يف بورصــة عمــان 
خــال العــام ٢٠١٨، وبحصــة ســوقية بلغــت )%٦.٤(، يف حــني احتلــت الشــركة املركــز الســابع يف العــام ٢٠١٧. 

كمــا اســتمرت دائــرة الوســاطة اإلقليميــة بالتوســع يف تقــدمي خدمــة التــداول يف جميــع األســواق العربيــة لعمائهــا عــرب اإلنرنــت 
واملوبايــل مــن خــال التطبيــق اجلديــد )CapInvest Trader(،  الــذي يوفــر إمكانيــة بيــع وشــراء األســهم واألوراق املاليــة اخملتلفــة،  
يف األســواق العربيــة والعامليــة للمســتثمرين مــن خــال األجهــزة الذكيــة، كمــا يــزود التطبيــق املســتثمر مبختلــف املعلومــات 

ــداوالت األســهم عــرب منصــة إلكرونيــة موحــدة. االســتثمارية، واألســعار املباشــرة ) اآلنيــة(،  والرســوم البيانيــة وت

وحققــت دائــرة الوســاطة الدوليــة منــوًا كبــرًا يف العــام ٢٠١٨،  إذ بلــغ حجــم تــداول الدائــرة يف خمتلــف األســواق العامليــة أكــرث مــن 
٤٠٠ مليــون دوالر، ترّكــز أغلبهــا يف األســواق األمريكيــة تاهــا ســوق لنــدن، حيــث تقــدم الدائــرة جمموعــة كبــرة مــن خدمــات االســتثمار 
احلديثــة منهــا؛ خدمــة بيــع وشــراء األســهم العامليــة ومشــتقاتها كحقــوق اخليــارات لألســهم)Options( ، والصناديــق االســتثمارية 
املتداولــة)ETF( ، يف أكــرث مــن ١9 ســوقًا ماليــًا حــول العــامل مــن أمــركا الشــمالية، مــرورًا بأوروبــا وانتهــاًء بآســيا واحمليــط الهــادئ. 
وستباشــر الدائــرة يف العــام ٢٠١9،  بــإذن اهلل، بتقــدمي خدمــة تــداول العمــات والســلع وعقــود الشــراء والبيــع اآلجــل لعمائهــا مــن 

خــال منصــة تــداول متطــورة وآمنــة.

إدارة املوجودات

يتطلــع فريــق دائــرة إدارة املوجــودات إىل تأســيس شــراكة طويلــة األمــد مــع كل مــن املســتثمرين األفــراد واملؤسســات، مــن خال 
إنشــاء وإدارة احملافــظ والصناديــق االســتثمارية املصممــة خصيصــًا لتتــاءم و أهدافهــم وحمــددات االســتثمار لديهــم، بحيــث يتــم 
رسم سياسة استثمارية تهدف إىل التوزيع األمثل للموجودات من خال منهجية علمية  متزج  ما بني أسلوبي التحليل األساسي 

والفني. وتنقســم أنشــطة دائرة إدارة املوجودات إىل أربعة أقســام رئيســية، هي:

إدارة احملافظ: حيث يتم األخذ بعني االعتبار أهداف وحمددات االستثمار للعماء من األفراد واملؤسسات، والتوزيع األمثل   •
حملافظهم مبا يتائم مع العائد املتوقع ومستوى اخملاطرة املقبول.

صناديق االستثمار: إدارة صناديق ذات اسراتيجيات حمددة يف خمتلف أسواق الشرق األوسط وشمال أفريقيا، إىل جانب   •
إدارة صندوق األفق القائم حاليًًا.
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املنتجات االستثمارية املهيكلة )Structured Products(: تصميم وإدارة أنواع خمتلفة من هذه املنتجات االستثمارية   •
مثل احملافظ مضمونة رأس املال.

اخلدمات االستشارية: تقدمي اخلدمات املالية االستشارية للعماء ومساعدتهم يف حتديد أهدافهم وتعريفهم بكيفية   •
تلبية احتياجاتهم، إىل جانب إعادة هيكلة حمافظهم االستثمارية احلالية.

متويل الشركات

ُتقّدم دائرة متويل الشــركات جمموعة واســعة من اخلدمات االستشــارية واالســتثمارية،  باالعتماد على املعرفة الواســعة واخلربة 
الفنية التي يتمتع بها أعضاء الفريق، حيث متكنت الدائرة من بناء سجل أداء متميز من العمليات املنفذة بنجاح، إىل جانب التعامل 
مــع قاعــدة واســعة مــن العمــاء تشــمل كل مــن مؤسســات القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص، باإلضافــة إىل املؤسســات املاليــة 

املتنوعة.

تسعى دائرة متويل الشركات إىل بناء عاقات طويلة األمد مع عمائها، وااللتزام بتحقيق املتطلبات املالية واألهداف االسراتيجية 
لــكل عميــل بهــدف احلصــول علــى أفضــل النتائــج التــي تضمــن النمــو املســتدام لألعمــال، مــع احلفــاظ علــى مســتوى متميــز مــن 

اخلدمــة يف كل مــا تقدمــه الدائــرة.

تشمل أنشطة الدائرة ما يلي:

أدوات امللكية يف سوق رأس املال: تقدمي املشورة للشركات واملستثمرين بشأن االكتتابات العامة واخلاصة، واالكتتاب   •
يف األوراق املالية، مبا يف ذلك أدوات الطرح العام األويل والثانوي.

أدوات الدين يف سوق رأس املال:  هيكلة وترتيب أدوات التمويل طويلة األجل وقصرة األجل، مبا يف ذلك إصدار اسناد   •
القروض والصكوك اإلسامية وبرامج األوراق التجارية وإدارة قروض التجمعات البنكية.

االستشارات املالية: تشتمل على العمليات املتصلة باالندماج والتملك وعمليات الهيكلة وإعادة الهيكلة وتقييم   •
الشركات، باإلضافة إىل االستشارات املتعلقة بهيكلة رأس املال وتوزيعه بني الدين وحقوق امللكية واالستشارات 

االسراتيجية األخرى. 
االستشارات احلكومية: تشتمل على تقدمي املشورة للجهات احلكومية بشأن جمموعة واسعة من املعامات مبا يف   •

ذلك عمليات اخلصخصة وبرامج الشراكة بني مؤسسات القطاع العام واخلاص.
متويل املشاريع: تشتمل على تطوير وتنفيذ احللول املالية ملشاريع البنية التحتية ومشاريع الطاقة واملياه واخلدمات.   •

كابيتال لالستثمارات )مركز دبي املايل العاملي( احملدودة

ــال بنــك يف العــام  ــزًا ملكانتهــا يف الســوق اإلقليمــي، قامــت جمموعــة كابيت ــة، وتعزي يف خطــوة تهــدف إىل توحيــد عامتهــا التجاري
٢٠١٨، بتغيــر اســم كابيتــال بنــك االستشــارية للشــركات )مركــز دبــي املــايل العاملــي( احملــدودة إىل كابيتــال لاســتثمارات )مركــز دبــي 
املــايل العاملــي( احملــدودة، ومبــا يســهم يف دعــم دور الشــركة كبوابــة جملموعــة كابيتــال بنــك يف دول جملــس التعــاون اخلليجــي، 
وتوفــر منصــة لعمــاء اجملموعــة يف األردن والعــراق للتواصــل مــع الشــركات العامليــة واملســتثمرين املتواجديــن يف املنطقــة 
وربطهــم بالفــرص واملشــاريع االســتثمارية النوعيــة. كمــا توّفــر أيضــًا الشــركة منصــة للمســتثمرين احملليــني الباحثــني عــن فــرص 

اســتثمارية يف األردن والعــراق.

تعمــل الشــركة ااّلن مــن خــال دائرتــني؛ دائــرة متويــل الشــركات، ودائــرة تطويــر األعمــال وتســويق منتجــات اجملموعــة، فيمــا 
ســتواصل خــال العــام ٢٠١9 التوســع بنطــاق خدماتهــا لتعزيــز مكانــة جمموعــة كابيتــال بنــك يف دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة ويف 

ــة.   ــراتيجية للمجموع ــة االس ــة واخلط ــى والرؤي ــا يتماش ــي، ومب ــج العرب دول اخللي

دائرة متويل الشركات

بهــدف مســاعدة عمائهــا يف حتقيــق أهدافهــم االســراتيجية قّدمــت دائــرة متويــل الشــركات يف كابيتــال لاســتثمارات يف 
دبــي، حلــواًل خمصصــة ومبتكــرة لتمويــل الشــركات، ومــن ضمنهــا خدمــات متخصصــة يف عمليــات االندمــاج واالســتحواذ ومتويــل 
املشــاريع والتمويــل االســراتيجي، إىل جانــب برنامــٍج متكامــٍل البتــكار حلــول ماليــة شــاملة تتعلــق بهيكلــة رأس املــال، ملســاعدة 

ــة. ــوق امللكي ــع حق ــتدانة أو بي ــال االس ــن خ ــراتيجي، م ــل االس ــى التموي ــول عل ــاء يف  احلص العم
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اكتســبت الشــركة منــذ تأسيســها ســمعة مميــزة، مكّنتهــا مــن بنــاء شــبكة واســعة مــن املســتثمرين علــى رأســهم؛ صناديــق 
األســهم اخلاصــة وصناديــق الــرثوة الســيادية واملســتثمرين  االســراتيجيني. وركــزت دائــرة متويــل الشــركات يف العــام ٢٠١٨ علــى 
قطاعــات دفاعيــة  ميكــن أن تــؤدي أداء أفضــل مــن مؤشــرات الســوق الواســعة، خــال ظــروف اقتصاديــة وســوقية متدنيــة ال تتأثــر 
بالوضــع االقتصــادي املتغــر كقطــاع الصحــة والتعليــم واألغذيــة، وتعمــل حاليــًًا علــى عــدد كبــر مــن الصفقــات يف هــذه القطاعــات 

باإلضافــة إىل صفقــات يف قطاعــات النفــط والغــاز والتجزئــة.

ونتيجــة ربــط فريقــي عمــل متويــل الشــركات يف كابيتــال لاســتثمارات يف األردن واإلمــارات العربيــة املتحــدة حتــت عامــة جتاريــة 
واســراتيجية موحــدة، متكنــت الدائــرة مــن تعزيــز ميزتهــا التنافســية كونهــا الشــركة األردنيــة الوحيــدة التي تقــدم خدمات استشــارية 

مــع فريــق عمــل كامــل متواجــد يف كل مــن األردن والعــراق واخلليــج العربــي.

وبفضــل فريقهــا  الكفــؤ واملؤهــل، جنحــت الدائــرة أيضــًا باســتقطاب عــدٍد مــن املشــاريع الكــربى القائمــة حاليــًا يف العــراق ضمــن 
قطاعــات النفــط والغــاز والطاقــة واملوانــئ والصحــة وغرهــا، ودعــم مكانــة كابيتــال لاســتثمارات يف األردن واإلمــارات العربيــة 

ــراق.  ــتثمارية يف الع ــاريع االس ــرص واملش ــني بالف ــني والعاملي ــتثمرين احمللي ــل املس ــدة يف وص ــدة، الرائ املتح

ــة  ــال بنــك واملصــرف األهلــي العراقــي، بهــدف تلبي ــال لعمــاء كابيت ــرة بتقــدمي خدماتهــا بشــكل فّع ــك، تقــوم الدائ باإلضافــة إىل ذل
احتياجاتهــم االســتثمارية وتأمــني احللــول املاليــة لهــم للتوســع عــرب الشــراكة أو االســتحواذ أو تأمــني التمويــل الــازم ملشــاريعهم 

احلاليــة واملســتقبلية، لتكــون بذلــك احملطــة الوحيــدة التــي تقــدم احللــول املصرفيــة واالســتثمارية الشــاملة.
 

دائرة تطوير األعمال وتسويق منتجات اجملموعة

تقــوم دائــرة تطويــر األعمــال يف كابيتــال لاســتثمارات يف دبــي، بخلــق فــرص عمــل مــن خــال اســتقطاب العمــاء املتواجديــن 
ــتثمارات  ــال لاس ــك وكابيت ــال بن ــرب كابيت ــم ع ــة له ــات املصرفي ــر اخلدم ــي، وتوف ــج العرب ــدة ودول اخللي ــة املتح ــارات العربي يف اإلم
واملصــرف األهلــي العراقــي. ومتتلــك الشــركة موقعــًا فريــدًا يف الســوق متكنــت بواســطته مــن خدمــة الشــركات العامليــة العاملــة 

ــة املتحــدة واألردن والعــراق. بــني اإلمــارات العربي

تركــز الدائــرة علــى بنــاء وتطويــر العاقــات التــي تربطهــا مــع الشــركات األجنبيــة واحملليــة العاملــة يف العــراق مــن خــال التواصــل مــع 
مكتبهــا القائــم وممّثليهــا يف اإلمــارات العربيــة املتحــدة. وترتكــز عمليــات الدائــرة علــى خدمــات متويــل الشــركات ومتويــل التجــارة 
ــة إىل  ــة، باإلضاف ــع للمجموع ــي التاب ــي العراق ــرف األهل ــع املص ــاء م ــط العم ــال رب ــن خ ــي م ــوق العراق ــي يف الس ــكل أساس بش

تســويق كافــة اخلدمــات املصرفيــة املتوفــرة لــدى جمموعــة كابيتــال بنــك يف دول جملــس التعــاون اخلليجــي.

ــدة يف  ــة املتواج ــة واحمللي ــركات العاملي ــن الش ــعة م ــبكة واس ــاء ش ــاء، وبن ــن العم ــر م ــدد كب ــتقطاب ع ــرة يف اس ــت الدائ وجنح
منطقــة اخلليــج العربــي والعاملــة يف العــراق واألردن، وذلــك بتوفــر اخلدمــة املميــزة وتســهيل إكمــال املعامــات عــرب مكتبهــا يف 
دبــي. وجنحــت الدائــرة خــال عــام ٢٠١٨ يف إحالــة فــرص للمجموعــة وإمتــام عــدد كبــر مــن العمليــات املصرفيــة مــع شــركات عامليــة 
وإقليميــة تعمــل يف العــراق، ورفعــت بذلــك دخــل جمموعــة كابيتــال بنــك بشــكل ملمــوس. وتتبــع الدائــرة اســراتيجية مــن ضمنهــا 
الركيــز علــى تســويق املنصــة البنكيــة املتكاملــة جملموعــة كابيتــال بنــك واالســتفادة مــن الثقــة القويــة يف القطــاع املصــريف يف 
األردن، كوســيلة الســتقطاب عــدد أكــرب مــن العمــاء. ومــن خــال تطبيــق هــذه االســراتيجية، اســتطاعت الدائــرة جــذب حجــم أكــرب 
مــن األعمــال مــن الشــركات التــي اســتفادت مــن العمــل مــع كل مــن كابيتــال بنــك واملصــرف األهلــي العراقــي عــن طريــق ســهولة 

تنظيــم أعمالهــم.

املصرف األهلي العراقي

واصــل  املصــرف األهلــي العراقــي جهــوده ومســاعيه احلثيثــة خلدمــة عمائــه حســب املعايــر العامليــة مــن خــال  تقــدمي أفضــل 
اخلدمــات املصرفيــة واملنتجــات البنكيــة واخلدمــات اإللكرونيــة الشــاملة واملتكاملــة التــي تســاعد علــى تغطيــة احتياجــات قطاعــي 

األفــراد والشــركات علــى حــد ســواًء.

وتأتــي جهــود املصــرف األهلــي العراقــي هــذه ترجمــة للرؤيــة االســراتيجية جملموعــة كابيتــال بنــك ومتاشــيًا مــع سياســات البنــك 
املركــزي العراقــي. 

تقرير جملس اإلدارة
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وتشمل اخلدمات التي يقدمها املصرف ما يلي:

• حسابات العماء بأنواعها من)احلسابات اجلارية، وحسابات التوفر والودائع الثابتة بالدينار العراقي والدوالر األمريكي أو بأية 
عمات رئيسية أخرى(.

• خدمة حتويل الرواتب جلميع العماء من القطاعني اخلاص والعام.
• التسهيات االئتمانية لألفراد، مبا يف ذلك القروض الشخصية، والبطاقات االئتمانية.

• اخلدمات املتخصصة واملقدمة للشركات الكربى، كاخلدمات التجارية التي تتضمن االعتمادات املستندية الصادرة 
والواردة وخطابات الضمان باإلضافة إىل احلواالت املصرفية والتسهيات املصرفية بأنواعها، والتعامل بالعمات األجنبية 

واملشاركة بنافذة بيع وشراء العملة األجنبية، هذا باإلضافة إىل اخلدمات املقدمة للشركات املتوسطة والصغرة.
• خدمات الوساطة املالية، من خال شركة واحة النخيل للوساطة والتي تشمل بيع وشراء األوراق املالية.

• خدمات البطاقات والصرافات اآللية واخلدمات املصرفية عرب اإلنرنت، باإلضافة إىل مركز اخلدمة الهاتفية واملعني بخدمة 
العماء بسرعة وكفاءة عالية.

ومن أبرز اإلجنازات خال العام ٢٠١٨ 

.IFC توقيع اتفاقية متويل االعتمادات مع مؤسسة التمويل الدولية •
• االستمرار يف توطني رواتب املوظفني.

• استقطاب كربى الشركات يف جمال االعتمادات و خطابات الضمان.
• إنشاء وحدة خاصة للتعامل مع الصرافات اآللية.

• إنشاء نظام خاص باملشغل الوطني.
• ربط نظام ACH + RTGS  مع النظام املصريف.

• تطبيق إعادة الرقية لنظام السويفت املعمول به باملصرف.
• إنشاء موقع بديل لألنظمة اآللية يف املصرف يف فرع كرباء.

• إنشاء Data Center يف فرع املنصور.
.PCI حصول املصرف على شهادة •

.AML Profiling تطبيق نظام •
• إعادة تأهيل الفرع الرئيسي بحيث يعكس نظرة املصرف املستقبلية.

• التوسع يف انتشار أجهزة الصرافات اآللية حيث بلغت ٢٨ جهاز صراف آيل.
• إكمال منظومة احلريق والسرقة يف جميع  مباين املصرف.

.CRSA تطبيق التقييم الذاتي لدوائر املصرف •

وحول خطط املصرف املستقبلية للعام ٢٠١9

.Western Union تفعيل املرحلة الثانية من خدمة احلواالت السريعة •
• تفعيل خدمة إصدار البطاقات املدفوعة مسبقًا.

• تفعيل خدمة Online على البطاقات اإلمتانية.
• تفعيل خدمة زين كاش.  

• إنشاء مركز إلصدار البطاقات و اخلدمات اإللكرونية يف بغداد.
.)ICBS( حتديث النظام املصريف للمصرف •

• التوسع يف انتشار أجهزة الصرافات اآللية )ATM( اخلارجية يف املناطق احليوية يف بغداد و احملافظات.
• تفعيل نظام خاص بإدارة  االمتثال.

• افتتاح فرع بغداد مول وفرع الكاظمية.
• االنتقال إىل مبنى الفروع اجلديد  لفرعي ) البصرة والنجف(.

• البدء يف مشروع مبنى اإلدارة العامة اجلديد.
.Cash Center تفعيل •

تقرير جملس اإلدارة
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نظرة حتليلية حول األداء 
االقتصادي عامليًا وحمليًا
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 االقتصاد الوطني   ينمو  ليصل إىل %2.1

 منــا  االقتصــاد الوطنــي خــال الربــع الثــاين مــن العــام ٢٠١٨، ليصــل 
إىل ٢.١% باملقارنــة مــع ١.9% يف الربــع  األول، وهــي أعلــى نســبة 

ــام ٢٠١٧. ــن الع ــع األول م ــذ الرب ــاد من ــجلها االقتص ــو س من

علــى املســتوى القطاعــي، ســجل قطــاع "اخلدمــات الشــخصية 
"النقــل  قطــاع  تــاه   ،%٤.٠ بنســبة  األكــرب  النمــو  واالجتماعيــة" 

 .%٣.٢ بنســبة  "الزراعــة"  وقطــاع   %٣.٣ بنســبة  واالتصــاالت" 
القطاعــات  ســلم  أســفل  يف  اإلنشــاءات"    " قطــاع  وجــاء 
االقتصاديــة حيــث ســجل منــوًا طفيفــًا بنســبة ٠.١%، وذلــك بعــد 
ربعــني متتاليــني ســجل خالهمــا القطــاع منــوًا ســالبًا. و  جــاء 
قطــاع "منتجــو اخلدمــات اخلاصــة التــي ال تهــدف إىل الربــح وتخــدم 
العائــات" يف املرتبــة قبــل األخــرة بنســبة منــو بلغــت ٠.١%، ســبقه 
مبرتبــة واحــدة قطــاع "التجــارة واملطاعــم والفنــادق" والــذي منــا 
بنســبة ٠.9%. وكان  قطــاع "التعديــن واحملاجــر"  مــن القطاعــات 
األقــل منــوًا خــال الربــع الثــاين حيــث بلغــت نســبة منــوه حــوايل 9.٠%.

ــال  ــف خ ــن أداءه الضعي ــاع التعدي ــل قط ــع أن يواص ــن املتوق وم
مــا تبقــى مــن العــام، حيــث تشــر بيانــات كميــات اإلنتــاج الصناعــي 
ــال  ــاس خ ــفات والبوت ــن الفوس ــة م ــات املنتج ــاض الكمي إىل انخف
العشــرة شــهور األوىل مــن العــام ٢٠١٨ بنســبة ٦.٢% باملقارنــة مــع 
الفــرة ذاتهــا مــن العــام املاضــي. يف حــني تظهــر نفــس البيانــات 
اســتمرار قطــاع األســمدة بتســجيل نســب منــو ممتــازة، حيــث 
منــا إنتــاج األســمدة خــال نفــس الفــرة بنســبة ٣١% وذلــك بعــد 

أن ســجل خــال العــام ٢٠١٧ منــوًا كبــرًا بنســبة ٢٧.٠%.
يف  والسياســي  األمنــي  املشــهدين  حتســن  ضــوء  ويف 
املنطقــة، وتســارع النشــاط االقتصــادي يف دول اخلليــج، و إعــادة 
فتــح احلــدود مــع كل مــن ســوريا والعــراق فإننــا نتوقــع أن يبــدأ 
النشــاط االقتصــادي بالتحســن التدريجــي حتديــدًا يف قطاعــات 
الســياحة والتجــارة، لكــن النمــو ســيظل، بحســب اعتقادنــا، حمــددًا 

مبحــددات السياســتني املاليــة والنقديــة.

نظرة حتليلية حول األداء االقتصادي عامليًا وحمليًا
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التضخم يعود إىل الواجهة مدفوعًا بعوامل داخلية وخارجية

ارتفعــت معــدالت التضخــم خــال الشــهور العشــر األوىل مــن العــام 
٢٠١٨ بشــكل ملمــوس حيــث وصلــت إىل ٤.٥% مقارنــة  مــع نفــس 
وصــل  فقــد  األشــهر  مســتوى  ٢٠١٧.وعلــى  العــام  مــن  الفــرة 
التضخــم ذروتــه يف شــهر متــوز بنســبة ٥.٧% وذلــك علــى إثــر 
ــة  ــًا، وحتــت وطــأة اإلجــراءات احلكومي ارتفــاع أســعار النفــط عاملي
فــرض  تضمنــت  والتــي   ،٢٠١٨ العــام  بدايــة  يف  اتخــذت  التــي 
ضرائــب إضافيــة علــى جمموعــة مــن الســلع مثــل احملروقــات 
والســجائر واملشــروبات الغازيــة، باإلضافــة إىل توحيــد اعفــاءات 
ضريبــة املبيعــات عنــد ١٠%.  وتأثــرًا  بانخفــاض أســعار النفــط، بــدأت 
معــدالت التضخــم بالراجــع بشــكل تدريجــي حتــى وصلــت إىل ٤.٤% 

يف شــهر تشــرين األول.

وعلــى مســتوى الركيــب الســلعي لســلة املســتهلكني، فقــد 
ســجل بنــد النقــل االرتفــاع األكــرب يف مؤشــر أســعار املســتهلكني 
خــال الشــهور العشــرة األوىل مــن العــام ٢٠١٨ بنســبة ١٠.٥%، وذلــك 
بفعــل ارتفــاع أســعار النفــط عامليــًا، تــاه بنــد املطاعــم والفنــادق 
ــاط  ــوس يف النش ــن امللم ــر إىل التحس ــك بالنظ ــبة ٧.١%، وذل بنس
ــياح، يف  ــداد الس ــى  أع ــس عل ــذي انعك ــام وال ــال الع ــياحي خ الس

حــني جــاء بنــد الصحــة يف املرتبــة الثالثــة وبنســبة ٤.٥%.

ــل:  ــام  املقب ــم للع ــدل التضخ ــدد مع ــتتفاعل لتح ــدة س ــل ع عوام
١( أســعار النفــط والغــذاء عامليــًا، ٢( ســعر صــرف الــدوالر بحكــم 
للعــام املقبــل  بالــدوالر، ٣( السياســات املاليــة  الدينــار  ارتبــاط 
وأيــة ضرائــب إضافيــة قــد تنجــم عنهــا، ٤( السياســة النقديــة 
ــات املتحــدة األمريكيــة و ٥(  التــي تعتمــد علــى نظرتهــا يف الوالي

النشــاط االقتصــادي الداخلــي.

يشــار إىل أن العوامــل اخلارجيــة تلعــب دورًا أكــرب يف حتديــد معــدالت 
احلاليــة  مســتوياتها  عنــد  تعــد  والتــي  اململكــة،  يف  التضخــم 
مرتفعــة بالقيــاس مــع معدالتهــا التاريخيــة. لــذا فنحــن نتوقــع أن 
تســتقر معــدالت التضخــم عنــد حــدود ٣.٠% - ٣.٥% علــى املــدى 

املتوســط.
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معدالت البطالة تعكس االجتاه العام لألداء االقتصادي

ألقــى التباطــؤ االقتصــادي واللجــوء الســوري بظــال ثقيلــة علــى 
معــدالت البطالــة يف اململكــة، والتــي وصلــت يف نهايــة الربــع 
الثالــث مــن العــام ٢٠١٨ إىل ١٨.٦% باملقارنــة مــع ١٨.٥% خــال نفــس 

ــام ٢٠١٧. ــن الع ــع األول م ــال الرب ــام ٢٠١٧ و ١٨.٢% خ ــن الع ــع م الرب

وقــد بلــغ معــدل البطالــة بــني الذكــور خــال الربــع الثالــث مــن العــام 
٢٠١٨ مــا نســبته ١٦.٣% مقابــل ٢٧.١% لإلنــاث، وبارتفــاع مقــداره 
٠.9% للذكــور، وانخفــاض بنســبة ٢.٨% لإلنــاث باملقارنــة مــع الربــع 

الثالــث مــن العــام ٢٠١٧.

أن   أظهــرت  العامــة،  اإلحصــاءات  دائــرة  عــن  الصــادرة  األرقــام 
معــدل البطالــة كان مرتفعــًا بــني حملــة الشــهادات اجلامعيــة 
حيــث بلــغ ٢٤.١% مقارنــة باملســتويات التعليميــة األخــرى. كمــا بينــت 
النتائــج أن ٥٨.٢% مــن املتعطلــني عــن العمــل هــم مــن حملــة 

شــهادة الثانويــة العامــة فأعلــى.

يف  ســجل  للبطالــة  معــدل  أعلــى  أن  أيضــًا،  البيانــات  أظهــرت 
الفئتــني العمريتــني ١٥-١9 ســنة و ٢٠-٢٤ ســنة، حيــث بلــغ املعــدل 

٤٦.9% و٣٧.٧% لــكل منهمــا علــى التــوايل.

إحصــاءات "املشــتغلون" أظهــرت أن نســبة املشــتغلني مــن 
إجمــايل الســكان ١٥ ســنة فأكــرث بلغــت ٢9.9%. تركــز ٥9.١% مــن 
املشــتغلني الذكــور يف الفئــة العمريــة ٢٠-٣9 ســنة، يف حــني 
أن غالبيــة  النتائــج  ٦٧.١ %. كمــا أظهــرت  لإلنــاث  النســبة  بلغــت 

بأجــر. املشــتغلني ٨٤.٧% هــم مســتخدمني 

معــدل  أن  واملتعطلــون"  "املشــتغلون  أرقــام  أظهــرت  كمــا 
إىل  منســوبة  العمــل  )قــوة  اخلــام  االقتصاديــة  املشــاركة 
جممــوع الســكان( قــد بلــغ ٢٥.9%.  فيمــا بلــغ معــدل املشــاركة 
االقتصاديــة املنقــح )قــوة العمــل منســوبة إىل الســكان ١٥ ســنة 
فأكــرث( ٣٦.٨% )٥٦.9% للذكــور مقابــل ١٥.٨% لإلنــاث( وذلــك للربــع 
ــور و١٧.٧%  ــع ٣9.٢% )٦٠.٧% للذك ــة م ــام ٢٠١٨ مقارن ــن ع ــث م الثال

لإلنــاث( وذلــك للربــع الثالــث مــن عــام ٢٠١٧.
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سوق العقار مستمر بالتباطؤ

 %١٣.١ بنســبة  األردن  يف  العقــاري  النشــاط  قيمــة  انخفضــت 
علــى أســاس ســنوي يف عــام ٢٠١٨، لتصــل إىل ٥.٢٧ مليــار دينــار 
حمافظــة  الســابق.  العــام  يف  دينــار  مليــار   ٦.٠٦ مــع  باملقارنــة 
العاصمــة والتــي تضــم مــا يزيــد عــن ٤٠% مــن إجمــايل الســكان 
كان لهــا النصيــب األكــرب مــن النشــاط العقــاري بنســبة ٧١% أو مــا 

قيمتــه ٣.٦ مليــار دينــار وبراجــع ســنوي بنســبة ١٤.٣%.

النشــاط  ضعــف  أواًل  يلــي:  مبــا  الراجــع  أســباب  إجمــال  ميكــن 
األردن  يف  املعيشــة  مســتوى  :تراجــع  ثانيــًا  العــام،  االقتصــادي 
مبقيــاس نصيــب الفــرد مــن النــاجت احمللــي اإلجمــايل الــذي انخفض 
النصــف  يف  دينــار   ٢,٦9٥ إىل    ،٢٠١٣ عــام  يف  دينــارا   ٢,9٤٠ مــن 
األول مــن عــام ٢٠١٧، ثالثــًا: ارتفــاع معــدل البطالــة الــذي وصــل 
ــعار  ــاع أس ــا: ارتف ــام ٢٠١٨، رابع ــن الع ــث م ــع الثال إىل ١٨.٥% يف الرب
الفوائــد بفعــل السياســة النقديــة اإلنكماشــية، خامســا: تراجــع 
ارتفــاع مديونيتهــم،  االقــراض يف ضــوء  علــى  األفــراد  مقــدرة 
وسادســا :تراجــع النشــاط األجنبــي يف ســوق العقــار جــراء ضعــف 

للنفــط. االقتصــادات املصــدرة 

بلــغ عــدد بيوعــات العقــار ملســتثمرين غــر أردنيــني ٢,٦٦١ معاملــًة، 
مقارنــة مــع ٢,٧٧٥ يف العــام ٢٠١٧، منهــا ١,٨9١ معاملــًة للشــقق 
و ٧٧٠ معاملــًة لألراضــي مقابــل ٢,٠٦٠ للشــقق و ٧١٥ لألراضــي 
يف العــام ٢٠١٧. امــا مــن حيــث القيمــة، فقــد انخفضــت القيمــة 
ــت  ــبة بلغ ــام ٢٠١٨ بنس ــال ع ــني خ ــر األردني ــات غ ــة لبيوع التقديري
١١.٨%مقارنــًة بعــام ٢٠١٧، حيــث بلغــت ٢٨٤ مليــون دينــار، وبانخفاٍض 

ــًة بعــام 2016. بلغــت نســبته 24.3% مقارن

ــة يف بيوعــات عــام  مــن حيــث اجلنســية، جــاءت اجلنســّية العراقي
ــبته ١.١9%  ــع نس ــارًا براج ــوع )٨٤٣( عق ــة األوىل مبجم ٢٠١٨ باملرتب
الثانيــة  باملرتبــة  الســعودية  واجلنســّية   ،٢٠١٧ مــع  باملقارنــة 
مبجمــوع )٦٣٢( عقــارًا بنســبة ارتفــاع 9.٠%، فيمــا جاءت اجلنســية 
الّســورية باملرتبــة الثالثــة مبجمــوع )٢9٧( عقــارًا مقارنــة ب) ٢9٦ (

ــام ٢٠١٧. ــارا يف الع عق

من حيث العددمن حيث القيمة
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ارتفــاع كبــري يف صــادرات اململكــة إىل العــراق  وحتســن يف 
امليــزان التجــاري

ــام  ــن الع ــهور األوىل م ــرة ش ــال العش ــاري خ ــزان التج ــجل املي س
دينــار،  مليــون   ٢٢٦ قيمتــه  مــا  أو   ،%٢.٥ بنســبة  حتســنًا   ٢٠١٨

باملقارنــة مــع الفــرة ذاتهــا مــن العــام املاضــي.
وقــد جــاء التحســن يف امليــزان التجــاري نتيجــة الرتفــاع الصــادرات 
بنســبة ٢.٧%، أو ١٦١ مليــون دينــار، وتراجــع املســتوردات بقيمــة ٦٥ 

مليــون دينــار وبنســبة ٠.٥% .
بالنســبة للصــادرات، فقــد جــاء التحســن نتيجــة الرتفــاع صــادرات 
اململكــة إىل العــراق بنســبة ٣9.٥%، أو مــا قيمتــه ١٠٧.٧ مليــون 
دينــار، وذلــك بعــد إعــادة فتــح احلــدود بــني البلديــن يف شــهر 
آب مــن العــام ٢٠١٧. كمــا ارتفعــت صــادرات اململكــة إىل الســوق 
األمريكيــة بشــكل الفــت بنســبة 9.٢% وبقيمــة بلغــت ٨٥.٦ مليــون 
دينــار. فيمــا ارتفعــت الصــادرات إىل إلهنــد بنســبة ٢٣.9% وبقيمــة 

ــار.  ــون دين ٧٥.٠ ملي

ــا  يف ضــوء االرتفــاع الكبــر يف صــادرات اململكــة إىل العــراق، فإنن
ــة خــال  نتوقــع أن يقفــز ترتيــب العــراق كوجهــة للصــادرات األردني
متجــاوزًا  الثانيــة  املرتبــة  إىل  الرابعــة  املرتبــة  مــن   ،٢٠١9 العــام 
الهنــد واململكــة العربيــة الســعودية ومتخلفــًا فقــط عــن الواليــات 

املتحــدة األمريكيــة، شــريك اململكــة التجــاري األكــرب. 

علــى املســتوى الســلعي، منــت صــادرات اململكــة مــن املابــس 
خــال العشــرة شــهور األوىل مــن العــام ٢٠١٨ بنســبة ١٠.٧% لتصــل 
ــار، حمتفظــة مبوقعهــا يف صــدارة الســلع  ــون دين إىل 9٥٨.9 ملي
ــة  املصــّدرة وبفــارق كبــر يفصلهــا عــن املســتحضرات الصيدلي
التــي حتتــل املركــز الثــاين يف قائمــة الصــادرات والتــي تراجعــت 
بنســبة ٥.٠% خــال نفــس الفــرة لتصــل إىل ٣٢9.٤ مليــون دينــار. 

أمــا املســتوردات، فقــد انخفضــت علــى الرغم مــن ارتفــاع الفاتورة 
مســتوردات  انخفــاض  بســبب  وذلــك   ،%٣٥.١ بنســبة  النفطيــة 
اململكــة مــن املفاعــات النوويــة واآلليــات واملراجــل وأجزاؤهــا 
بنســبة ٢٥.9%، أي حــوايل ٣١٣.٧ مليــون دينــار، فضــًا عــن انخفــاض 
املســتوردات مــن العربــات والدراجــات وأجزاؤهــا ولوازمهــا بنســبة 

٢٣.9%، مــا قيمتــه ٢٧٧.٣ مليــون دينــار.
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ــز  ــاض العج ــبب انخف ــاري بس ــاب اجل ــت يف احلس ــن ملف حتس
التجــاري وارتفــاع مقبوضــات الســفر

يف ضــوء التطــورات الســابقة يف امليــزان التجــاري، شــهد العجــز 
يف احلســاب اجلــاري حتســنًا ملحوظــًا خــال التســعة شــهور األوىل 
مــن العــام ٢٠١٨، حيــث انخفــض بنســبة ١٧.٠% باملقارنــة مــع نفــس 
الفــرة مــن العــام املاضــي، ليصــل إىل ١.9٧ مليــار دينــار )٦.٦% مــن 
النــاجت احمللــي اإلجمــايل(، باملقارنــة مــع ٢.٣٨ مليــار دينــار )٨.٢% 
مــن النــاجت احمللــي اإلجمــايل( التحســن يف احلســاب اجلــاري مل 
يكــن فقــط نتيجــة انخفــاض العجــز يف امليــزان التجــاري، ولكــن 
أيضــًا بســبب ارتفــاع مقبوضــات الســفر بصــورة الفتــة خــال نفــس 

الفــرة وبنســبة ١٢.٤% لتصــل إىل ٢.9 مليــار دينــار. 
يشــار إىل أن النشــاط الســياحي  شــهد تعافيــًا ملحوظــًا خــال 
العــام ٢٠١٨، إذ ارتفــع عــدد ســياح املبيــت خــال التســعة شــهور 
الواحــد  اليــوم  زوار  وعــدد   ،%٧.٧ بنســبة   ٢٠١٨ العــام  مــن  األوىل 
بنســبة ٦.٠% باملقارنــة مــع الفــرة املماثلــة مــن العــام الســابق.

ويف ضــوء تراجــع االســتثمار املباشــر يف احلســاب املــايل بحــوايل 
،وابتعــاد   ٢٠١٨ العــام   مــن  األوىل  التســعة  الشــهور  خــال   %٥٤
ســندات  إصدارهــا  بعــدم  العامليــة  األســواق  عــن  احلكومــة 
يوروبونــد فقــد انخفضــت االحتياطيــات األجنبيــة خــال الشــهور 
اإلحــدى عشــر األوىل مــن العــام بحــوايل ١.٤ مليــار دوالر، أو مــا نســبته 

١١% لتصــل إىل ١٠.9 مليــار دوالر.

عنــد  تــزال  ال  االحتياطيــات  أن  إال  انخفاضهــا،  مــن  الرغــم  علــى 
مســتوردات  تغطيــة  علــى  قــادرة  هــي  إذ  جيــدة،  مســتويات 
ــروف  ــام الظ ــار أم ــة الدين ــايل حماي ــهر،  وبالت ــوايل ٦ اش ــة حل اململك

الصعبــة.  االقتصاديــة 
ويف ضــوء السياســات النقديــة االنكماشــية التــي تضــع اســتقرار 
الدينــار يتمتــع  بــأن  الدينــار يف مقدمــة أولوياتهــا، فإننــا نعتقــد 

ــات. ــاص الصدم ــى امتص ــادر عل ــه ق ــوي وأن ــز ق مبرك
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احلكومــة تســتمر يف سياســاتها اإلنكماشــية حتــت عنــوان 
الــذات" علــى  "االعتمــاد 

شــهدت اإليــرادات احملليــة للحكومــة ارتفاعــا نســبته ٣.٨% خــال 
العــام ٢٠١٨ ،وذلــك بحســب األرقــام املعــاد تقديرهــا للعــام والتــي 
وردت يف موازنــة العــام ٢٠١9. االرتفــاع اتســم بالشــمولية حيــث 
ــرادات  ــبة ٤.٨%، اإلي ــت بنس ــي ارتفع ــة الت ــرادات الضريبي ــال اإلي ط
غــر الضريبيــة والتــي ســجلت ارتفاعــًا بنســبة ٢.١%، واملســاعدات 

ــبة ٣.٢9%. ــة بنس اخلارجي

لكــن اإليــرادات بقيــت بعيــدة جــدًا عــن مــا كان متوقعــا يف موازنــة 
العــام ٢٠١٨. فمــن أصــل ٨٠٠ مليــون دينــار كانــت متوقعــة كزيادة يف 
ــار،  ــون دين ــوى ٢٠٧ ملي ــة س ــق احلكوم ــة، مل حتق ــرادات الضريبي اإلي
أي حــوايل الربــع. كذلــك األمــر بالنســبة لإليــرادات غــر الضريبيــة التــي 
ارتفعــت بواقــع ٥١ مليــون دينــار، باملقارنــة مــع ٢٧٦ مليــون دينــار 

كانــت مرصــودة يف املوازنــة. 

هــذه التباينــات تعــود إىل عوامــل عــدة مــن ضمنهــا قيــام احلكومــة 
بتثبيــت أســعار احملروقــات ألكــرث مــن مــرة خــال العــام، وتخفيــض 
ــة  ــر بضريب ــادة النظ ــية وإع ــلع األساس ــض الس ــى بع ــب عل الضرائ
ســيارات الهايــربد، باإلضافــة إىل أن احلكومــة كانــت متفائلــة يف 

ــراِع  األوضــاع االقتصاديــة بشــكل دقيــق. إعــداد موازنتهــا ومل ت

عامــان خففــا مــن أثــر هــذه الفروقــات، أواًل : وصــول منــح خارجيــة 
بقيمــة 9١٥ مليــون دينــار، مقارنــة مــع ٧٠٨ مليــون دينــار كانــت 
متوقعــة خــال العــام، وثانيــًا: ترشــيد اإلنفــاق احلكومــي ومنــوه 
بنســبة أقــل ممــا كان مرصــودًا يف املوازنــة حيــث ارتفــع بنســبة 
٦.٥% ليصــل إىل ٨.٧ مليــار دينــار، باملقارنــة مــع 9.٠ مليــار دينــار 

كانــت مرصــودة يف املوازنــة.

نتيجــة ملــا ســبق ارتفــع عجــز املوازنــة بعــد املنــح للعــام ٢٠١٨ 
بنســبة ٨.٨%، ليصــل إىل ٨١٣ مليــون دينــار أو مــا نســبته ٢.٧% مــن 
ــابق. ــام الس ــع ٢.٦% يف الع ــة م ــايل باملقارن ــي اإلجم ــاجت احملل الن

وقــد ارتفــع صــايف رصيــد الديــن العــام خــال العشــرة شــهور 
األوىل مــن العــام ٢٠١٨ بنســبة ٦.٥% مقارنــة مــع نهايــة العــام ٢٠١٧ 
ــو  ــرين  األول، وه ــهر تش ــة ش ــار يف نهاي ــار دين ــل إىل ٢٧.١ ملي ليص

ــايل. ــي  اإلجم ــاجت احملل ــن الن ــادل 9٠.٤% م ــا يع م
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ومت خــال العــام املاضــي أيضــًا، إقــرار املوازنــة العامــة للعــام ٢٠١9 
والتــي صممــت بحيــث تغطــي   اإليــرادات احملليــة كامــل النفقــات 

اجلاريــة وذلــك تكريســًا ملفهــوم االعتمــاد علــى الــذات. 

ــة  ــون ضريب ــر قان ــة بتمري ــت احلكوم ــد أن جنح ــة بع ــرت املوازن و أق
ــذي تضمــن تخفيــض ســقف اإلعفــاءات  الدخــل املثــر للجــدل وال
علــى الفــرد والعائلــة عمــًا بتوصيــات صنــدوق النقــد الــدويل، الــذي 
لطاملــا طالــب األردن بتوســيع قاعــدة دافعــي الضرائــب. ومــن 
إيــرادات  القانــون  يحقــق  أن  املوازنــة  قانــون  بحســب  املتوقــع 

إضافيــة بحــدود ٢٠٠ مليــون دينــار.

ــة ٢9  ــل موازن ــل بنق ــرًا متث ــورًا أخ ــدة تط ــة اجلدي ــت املوازن وتضمن
املوازنــة  إىل  املســتقلة  املؤسســات  موازنــة  مــن  مؤسســة 
العامــة. وقــد أفــردت املوازنــة يف اإليــرادات غــر الضريبيــة بنــدًا 
خاصــا لإليــراد املتوقــع مــن هــذه املؤسســات بقيمــة ٢٧١ مليــون 
ــًا. فيمــا مل يفــرد إلنفــاق تلــك املؤسســات بنــدًا خاصــًا  دينــار تقريب
يف جانــب النفقــات، لكــن يف اجلــداول التفصيلية يظهــر أن اإلنفاق 
املتوقــع لتلــك املؤسســات هــو ٢٦٥ مليــون دينــار، مــوزع بــني ١٧٨ 

ــار إنفــاق  رأســمايل. ــار  إنفــاق جــاٍر و ٨٧ مليــون دين مليــون دين

وهــذا مــا يــربر ارتفــاع اإلنفــاق اجلــاري يف املوازنــة بأكــرث مــن معــدالت النمــو الطبيعــي وبنســبة 9.١% أو مــا قيمتــه ٣٢9 مليــون دينــار. 
وإذا مــا أزلنــا تأثــر تلــك املؤسســات علــى اإلنفــاق العــام، تنخفــض نســبة النمــو إىل ١.9%، وهــي نســبة طبيعيــة تتماشــى والسياســات 

التقشــفية للحكومــة.

أيضــًا تضمنــت املوازنــة زيــادة يف اإلنفــاق الرأســمايل بحــوايل ٢٢٢ مليــون دينــار، وتركــزت هــذه الزيــادة يف قطاعــات الصحــة والنقــل 
والتعليــم، انســجامًا مــع برنامــج عمــل احلكومــة الــذي عــربت عنــه وثيقــة أولويــات عمــل احلكومــة ٢٠١9-٢٠٢٠.

احملصلــة النهائيــة للموازنــة أســفرت عــن عجــز بعــد املنــح بحــوايل ٦٤٥ مليــون دينــار، أي مــا نســبته، بحســب تقديــرات احلكومــة، 
٢.٠% مــن النــاجت احمللــي اإلجمــايل مقارنــة مــع ٢.٧% للعــام ٢٠١٨.

هــذه التباينــات تعــود إىل عوامــل عــدة مــن ضمنهــا قيــام احلكومــة بتثبيــت أســعار احملروقــات ألكــرث مــن مــرة خــال العــام، وتخفيــض 
ــة يف  ــت متفائل ــة كان ــة إىل أن احلكوم ــربد، باإلضاف ــيارات الهاي ــة س ــر بضريب ــادة النظ ــية وإع ــلع األساس ــض الس ــى بع ــب عل الضرائ

إعــداد موازنتهــا ومل تــراِع  األوضــاع االقتصاديــة بشــكل دقيــق.
 

ــت  ــار كان ــون دين ــة مــع ٧٠٨ ملي ــار، مقارن ــون دين ــة بقيمــة 9١٥ ملي ــر هــذه الفروقــات، أواًل : وصــول منــح خارجي عامــان خففــا مــن أث
متوقعــة خــال العــام، وثانيــًا: ترشــيد اإلنفــاق احلكومــي ومنــوه بنســبة أقــل ممــا كان مرصــودًا يف املوازنــة حيــث ارتفــع بنســبة ٦.٥% 

ليصــل إىل ٨.٧ مليــار دينــار، باملقارنــة مــع 9.٠ مليــار دينــار كانــت مرصــودة يف املوازنــة.
 

ــن  ــبته ٢.٧% م ــا نس ــار أو م ــون دين ــل إىل ٨١٣ ملي ــبة ٨.٨%، ليص ــام ٢٠١٨ بنس ــح للع ــد املن ــة بع ــز املوازن ــع عج ــبق ارتف ــا س ــة مل نتيج
ــابق. ــام الس ــع ٢.٦% يف الع ــة م ــايل باملقارن ــي اإلجم ــاجت احملل الن

 
ــام ٢٠١٧  ــة الع ــع نهاي ــة م ــبة ٦.٥% مقارن ــام ٢٠١٨ بنس ــن الع ــهور األوىل م ــرة ش ــال العش ــام خ ــن الع ــد الدي ــايف رصي ــع ص ــد ارتف وق

ــايل. ــي  اإلجم ــاجت احملل ــن الن ــادل 9٠.٤% م ــا يع ــو م ــرين  األول، وه ــهر تش ــة ش ــار يف نهاي ــار دين ــل إىل ٢٧.١ ملي ليص
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سياســة نقديــة حتوطيــة وأســعار الفوائــد إىل ارتفــاع، البنــوك 
كاٍف بشــكل  مرســملة 

اســتمر البنــك املركــزي يف سياســاته النقديــة االنكماشــية التــي 
ــا يف العــام ٢٠١٧. حيــث قــام خــال العــام ٢٠١٨ برفــع أســعار  بدأه
ــد أربعــة مــرات وبواقــع ٢٥ نقطــة أســاس للمــرة  الواحــدة  الفوائ
ليكــون  إجمــايل الرفــع خــال العــام نقطــة مئويــة واحــدة، وذلــك 
اســتجابة لعمليــة الرفــع التــي قــام بهــا الفيــدرايل األمريكــي خــال 
نفــس الفــرة، وبهــدف احلفــاظ علــى جاذبيــة الدينــار بالنســبة 
للــدوالر، وملواجهــة االرتفــاع يف نســب الدولــرة )توجــه املدخريــن 
إىل الــدوالر بــداًل عــن الدينــار( ، وللحيلولــة دون تدفــق رؤوس األمــوال 
إىل اخلــارج بحثــًا عــن العوائــد املرتفعــة خصوصــًا يف دول مثــل 
ــا يف   ــر منه ــى بكث ــد أعل ــعار الفوائ ــث أس ــان حي ــا ولبن ــر وتركي مص

األردن.

الفوائــد،  أســعار  وارتفــاع  االنكماشــية  السياســات  ضــوء  ويف 
والنمــو البطــيء يف ودائــع القطــاع املصــريف، وحتديــدًا ودائــع 
ــرة  ــو بوت ــاع النم ــن القط ــة م ــروض املمنوح ــت الق ــار ، واصل الدين
متباطئة.حيــث انخفضــت نســبة النمــو الســنوي يف القــروض مــن 
٨.٣% بدايــة العــام ٢٠١٨ إىل ٥.٧% يف شــهر تشــرين  األول مــن ذات 

العــام.

واملرافــق  اخلدمــات  قطاعــات:  يف  مركــزًا  التباطــؤ  جــاء  وقــد 
شــهر  يف   %٠.9 مقابــل   ٢٠١٨ الثــاين  كانــون  يف   %١٥.١( العامــة 
والصناعــة   ،)%٤.١ مقابــل   %١٣.٨( اإلنشــاءات  األول(،  تشــرين  

)  %١٥.٨ مقابــل   %٢٨.٧(

لكــن النمــو يف القــروض بقــي أعلــى مــن النمــو يف الودائــع. حيــث 
منــت الودائــع، خــال العشــرة شــهور األوىل مــن العــام  ٢٠١٨ بنســبة 
٢.٥% فقــط، باملقارنــة  مــع نفــس الفــرة مــن العــام الســابق. 
ونتيجــة لذلــك ارتفعــت نســبة القــروض إىل الودائــع خــال العــام 
لتصــل إىل ٧٦.9% يف نهايــة شــهر تشــرين األول باملقارنــة مــع 
٧٤.٥% يف نهايــة العــام ٢٠١٧، وهــي أعلــى نســبة منــذ ١٠ ســنوات 

علــى  األقــل.

ويف ضــوء ارتفــاع نســبة القــروض إىل الودائــع والتنافــس الكبــر 
الــذي يشــهده القطــاع علــى الودائــع مــن جهة،والقــروض مــن 
اجلهــة األخــرى، فــإن هامــش الفائــدة بــني القــروض والودائــع قــد 
انكمــش بحــوايل ٨٨ نقطــة خــال العشــرة شــهور األوىل مــن العــام.

جتــدر اإلشــارة إىل أن القطــاع املصــريف يف األردن متــني وقــادر 
علــى امتصــاص الصدمــات، إن كان مــن حيــث الســيولة أو مــن 

حيــث نســبة كفايــة رأس املــال.

نظرة حتليلية حول األداء االقتصادي عامليًا وحمليًا
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نظرة حتليلية حول األداء االقتصادي عامليًا وحمليًا
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دليل احلاكمية املؤسسية
السادة مساهمي البنك احملرمني،

 https://bit.ly/2EXf1No :نرجو إعامكم بأنه مت إدراج دليل احلاكمية املؤسسية اجلديد لكابيتال بنك على الرابط التايل 
حيث مت اعتماده من قبل جملس إدارة البنك وبانتظار املوافقة النهائية عليه من قبل البنك املركزي األردين.
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القوائم املالية املوحدة
٣١ كانون األول ٢٠١٨
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تقرير مدققي احلسابات املستقلني

تقرير مدققي احلسابات املستقلني 
إىل مساهمي بنك املال األردين - شركة مساهمة عامة حمدودة

عمان - اململكة األردنية الهاشمية 

تقرير حول تدقيق القوائم املالية املوحدة

الـــرأي

يف رأينــا، إن القوائــم املاليــة املوحــدة تظهــر بصــورة عادلــة مــن كافــة النواحــي اجلوهريــة املركــز املــايل لبنــك املــال األردين )˝البنــك˝( 
ــك  ــة بذل ــنة املنتهي ــة للس ــا النقدي ــايل وتدفقاته ــا امل ــون األول ٢٠١٨، وأدائه ــا يف ٣١ كان ــة˝( كم ــًا ˝اجملموع ــة )مع ــركاته التابع وش

التاريــخ وفقــًا ملعايــر التقاريــر املاليــة الدوليــة.

نطاق التدقيق

تشمل القوائم املالية املوحدة للمجموعة ما يلي:
• قائمة املركز املايل املوحد كما يف ٣١ كانون األول ٢٠١٨.

• قائمة الدخل املوحدة للسنة املنتهية بذلك التاريخ.
• قائمة الدخل الشامل املوحدة للسنة املنتهية يف ذلك التاريخ.

• قائمة التغرات يف حقوق امللكية املوحدة للسنة املنتهية بذلك التاريخ.
• قائمة التدفقات النقدية املوحدة للسنة املنتهية بذلك التاريخ.

• إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة وتشمل ملخصًا للسياسات احملاسبية الهامة.

أساس الرأي

لقد قمنا بعملية التدقيق وفقًا ملعاير التدقيق الدولية. إن مسؤولياتنا وفقًا لهذه املعاير مبينة يف فقرة »مسؤوليات املدقق 
فيما يخص تدقيق القوائم املالية املوحدة« من هذا التقرير. 

نعتقد بأن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر أساسًا لرأينا. 

االستقاللية

إننا مستقلون عن اجملموعة وفقًا لقواعد السلوك األخاقي للمحاسبني املهنيني الصادرة عن جملس معاير السلوك األخاقي 
الدولية للمحاسبني، وقد استوفينا مسؤولياتنا األخاقية األخرى وفقًا لتلك القواعد.

 

تقرير مدققي احلسابات املستقلني إىل مساهمي بنك املال األردين - شركة مساهمة عامة حمدودة )تابع(
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منهجيتنا يف التدقيق

نظرة عامة

قياس اخلسائر االئتمانية املتوقعةأمور التدقيق الهامة

خماطر االستثمار يف العراق

ــة  ــم املالي ــة يف القوائ ــاء اجلوهري ــر األخط ــم خماط ــبية وتقيي ــة النس ــد األهمي ــا بتحدي ــق، قمن ــة التدقي ــا لعملي ــن تخطيطن ــزء م كج
املوحــدة. علــى وجــه التحديــد، أخذنــا بعــني االعتبــار اجملــاالت التــي قامــت بهــا اإلدارة باجتهــادات حكميــة، مثــل احلــاالت املتعلقــة 
ــرات احملاســبية الهامــة التــي تضمنــت عمــل افراضــات وأخــذ األحــداث املســتقبلية، التــي بطبيعتهــا غــر مؤكــدة، بعــني  بالتقدي
االعتبــار. وكمــا هــو احلــال يف كافــة عمليــات التدقيــق التــي نقــوم بهــا، فقــد أخذنــا بعــني االعتبــار خماطــر جتــاوز اإلدارة ألنظمــة الرقابــة 
الداخليــة، والتــي تتضمــن، إضافــة إىل أمــور أخــرى، مراعــاة مــا إذا كان هنــاك دليــل علــى حتيــز يشــر إىل خطــر وجــود أخطــاء جوهريــة 

ناجتــة عــن احتيــال.

قمنــا بتصميــم نطــاق التدقيــق لتنفيــذ إجــراءات كافيــة متكننــا مــن إبــداء رأي حــول القوائــم املاليــة املوحــدة ككل، آخذيــن بعــني االعتبار 
هيكليــة اجملموعــة والعمليــات احملاســبية والضوابــط وقطــاع أعمــال اجملموعة.

أمور التدقيق الهامة

أمــور التدقيــق الهامــة هــي األمــور التــي اعتــربت، وفقــًا حلكمنــا وتقديرنــا املهنــي، األكــرث أهميــة يف تدقيقنــا للقوائــم املاليــة املوحدة 
للســنة احلاليــة. مت أخــذ هــذه األمــور بعــني االعتبــار يف ســياق تدقيقنــا للقوائــم املاليــة املوحــدة ككل ويف تكويــن رأينــا حولهــا، إال أننــا 

ال نبــدي رأيــًا منفصــًا حــول هــذه األمــور.
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تقرير مدققي احلسابات املستقلني إىل مساهمي بنك املال األردين - شركة مساهمة عامة حمدودة )تابع(

كيف قمنا باإلستجابة ألمور التدقيق الهامةأمور التدقيق الهامة

قياس اخلسائر االئتمانية املتوقعة

حيز  املالية”  “األدوات   9 رقم  املالية  للتقارير  الدويل  املعيار  دخل 
التنفيذ اعتبارًًا من 1 كانون الثاين 2018، وحل حمل معظم التوجيهات 
الواردة يف املعيار احملاسبي الدويل رقم 39 - “األدوات املالية”. 
اخلسائر  قيمة  انخفاض  منوذج  استبدال  مت  التحديد  وجه  وعلى 
املتكبدة وفقًا للمعيار احملاسبي الدويل رقم 39 بنموذج اخلسائر 
االئتمانية املتوقعة. ويف السابق قامت اجملموعة بتطبيق املعيار 
األدوات  وقياس  بتصنيف  يتعلق  فيما   9 رقم  املالية  للتقارير  الدويل 
الدويل  األخرة من املعيار  املالية. كما طبقت اجملموعة املرحلة 
املوجودات  قيمة  بانخفاض  يتعلق  فيما   9 رقم  املالية  للتقارير 
املالية، وذلك اعتبارًًا من 1 كانون الثاين 2018. وقد أدى تطبيق منوذج 
اخلسائر االئتمانية املتوقعة وفقًا للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم 
9 إىل زيادة يف خمصص االنخفاض يف القيمة مبقدار 22,748,411 
 1 بتاريخ  املدورة  األرباح  على  كتعديل  بها  االعراف  مت  والتي  دينار، 
كانون الثاين 2018. وعند التطبيق األويل للمعيار الدويل للتقارير املالية 
مبوجب  املطلوبة  املعلومات  وإدراج  بتقييم  اإلدارة  قامت   ،9 رقم 
املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 7 واملعيار الدويل للتقارير املالية 

رقم 9.

تقوم اجملموعة بتطبيق منوذج اخلسائر االئتمانية املتوقعة على 
الدين  بالتكلفة املطفأة وسندات  أدواتها املالية املقاسة  جميع 
وعقود  اآلخر  الشامل  الدخل  خال  من  العادلة  بالقيمة  املقاسة 

الضمان املايل مبا يف ذلك التزامات التمويل.

االفراضات  أحكامًا هامة وتضع عددًا من  كما متارس اجملموعة 
بها،  اخلاصة  املتوقعة  االئتمانية  اخلسائر  مناذج  إعداد  عند 
حملافظ  منفصل  بشكل  التعرث  احتمالية  احتساب  ذلك  ويتضمن 
والتعرض  التعرث  عن  الناجتة  اخلسارة  وحتديد  واألفراد  الشركات 
املمولة،  وغر  املمولة  التعرضات  من  لكل  التعرث  عند  الناجت 

والتعديات املستقبلية، ومعاير التصنيف يف املراحل.

لقد قمنا بتنفيذ إجراءات التدقيق التالية عند احتساب اخلسائر االئتمانية 
املتوقعة يف القوائم املالية املوحدة للمجموعة للسنة املنتهية يف 31 

كانون األول 2018:

● قمنا بتقييم واختبار تصميم وكفاءة الضوابط على حسابات انخفاض 
القيمة.

● اختربنا مدى اكتمال ودقة القوائم املستخدمة يف احتساب اخلسائر 
االئتمانية املتوقعة.

● وبالنسبة إىل عينة التعرضات، حتققنا من مدى ماءمة تطبيق اجملموعة 
ملعاير التصنيف يف املراحل.

● قمنا باالستعانة بخربائنا الداخليني املتخصصني من أجل تقييم اجلوانب 
التالية:

● اإلطار املفاهيمي املستخدم يف وضع سياسة االنخفاض يف 
القيمة لدى اجملموعة يف سياق التزامها مبتطلبات املعيار الدويل 

للتقارير املالية رقم 9.

● منهجية منوذج اخلسائر االئتمانية املتوقعة واحلسابات 
املستخدمة يف احتساب احتمالية التعرث واخلسارة الناجتة 

عن التعرث والتعرض الناجت عند التعرث لفئات األدوات املالية لدى 
اجملموعة.

● معقولية االفراضات املستخدمة عند إعداد إطار عمل النموذج مبا 
يف ذلك االفراضات املستخدمة لتقييم السيناريوهات املستقبلية 

والزيادة اجلوهرية يف خماطر االئتمان.
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أمور التدقيق الرئيسية )تابع(

كيفية تعامل مدقق احلسابات مع أمر التدقيق الهامأمر التدقيق الهام

حول  أحكامًا  اجملموعة  تضع  للتعرث،  بالتعرضات  يتعلق  وفيما 
مبا  فردي  تعرض  لكل  املتوقعة  املستقبلية  النقدية  التدفقات 

يف ذلك قيمة الضمان.

وفقًا  اجملموعة  لدى  القيمة  يف  االنخفاض  سياسة  عرض  مت 
للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9 يف اإليضاح 11-3-3 واإليضاح 

٤٣-أ من هذه القوائم املالية املوحدة.

الهامة  التدقيق  أمور  من  املتوقعة  االئتمانية  اخلسائر  قياس  ُيعد 
االفراضات  من  عددًا  وتضع  هامة  أحكامًا  تطبق  اجملموعة  ألن 
حول معاير تصنيف املراحل املطبقة على األدوات املالية وحول 
خمصصات  الحتساب  املتوقعة  االئتمانية  اخلسائر  مناذج  إعداد 

االنخفاض يف القيمة لدى اجملموعة.

● وباإلضافة إىل ذلك، وفيما يتعلق مبحفظة الشركات يف املرحلة 
الثالثة، فقد خضع حتديد مدى ماءمة افراضات اخملصصات لتقييم 
مستقل من خال عينة من التعرضات اخملتارة على أساس اخلطر 

وأهمية التعرضات الفردية. ومت التأكد من مستويات اخملصصات 
املعرف بها، وذلك بناًء على املعلومات التفصيلية املتاحة حول 

القروض واألطراف املقابلة يف ملفات االئتمان. أما بالنسبة حملفظة 
األفراد يف املرحلة الثالثة، فقد خضعت االفراضات لتقييم مستقل 
لكل فئة من فئات املنتجات ومت التأكد من مستويات اخملصصات 

املعرف بها لكل مستوى للفئات. 

●  قمنا بتقييم اإلفصاحات يف القوائم املالية املوحدة للتأكد من التزامها 
باملعيار الدويل للتقارير املالية رقم 7 واملعيار الدويل للتقارير املالية رقم 

9، وتأكدنا كذلك من اكتمال ودقة هذه اإلفصاحات من خال مطابقة 
املعلومات مع السجات احملاسبية.
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أمور التدقيق الرئيسية )تابع(

كيفية تعامل مدقق احلسابات مع أمر التدقيق الهامأمر التدقيق الهام

خمصص خماطر االستثمار يف العراق

تشغيلية  خماطر  تابعة(  )شركة  العراقي  األهلي  املصرف  يواجه 
ناجتة بشكل عام عن الظروف السياسية واالقتصادية السائدة يف 
العراق وبشكل خاص عن التشريعات املتعلقة بالقطاع املصريف 
تلك  أهم  أعمال املصرف. ومن  نتائج  تؤثر على  والتي قد  العراقي 
املودعة  األرصدة  استغال  على  املصرف  قدرة  عدم  اخملاطر 
والتي  والسليمانية  أربيل  من  كل  يف  العراقي  املركزي  البنك  لدى 
مقابل   2018 األول  كانون   31 يف  كما  دينار   36.921.211 رصيدها  يبلغ 
تعترب  والتي   2017 األول  كانون   31 يف  كما  أردين  دينار   93,948,749

خماطر مهمة.

ونتيجة لتحسن الظروف االقتصادية والسياسية يف العراق وقيام 
املصرف بتحصيل 57.027.538 دينار خال السنة، وبناًء على منوذج 
خصم التدفقات النقدية ونتيجة لتطبيق معيار التقارير املالية الدويل 
خماطر  مقابل  املأخوذ  اخملصص  عكس  اإلدارة  قررت   ،9 رقم 
هو  كما  دينار   12.963.155 بقيمة  السنة  خال  بالعراق  االستثمار 

مبني يف اإليضاح رقم 19 من هذه القوائم املالية املوحدة. 

أمور  من  العراق  يف  االستثمار  خماطر  خمصص  قياس  ُيعد 
عددًا  وتضع  هامة  أحكامًا  تطبق  اجملموعة  ألن  الهامة  التدقيق 
من االفراضات حول االوضاع االقتصادية يف العراق وحتسن نتائج 
للخمس  املقرحة  واملوازنة  املقرح  العمل  ومنوذج  املصرف 

سنوات القادمة.

املركزي  البنك  عن  الصادرة  املراسات  مراجعة  التدقيق  عملية  تضمنت 
العراقي بخصوص أعمال املصرف بشكل عام واملراسات املتعلقة بأرصدة 
املصرف لدى فروع البنك املركزي العراقي يف كل من أربيل والسليمانية. حيث 
قمنا مبراجعة تقييم فرضيات اإلدارة املستخدمة لتحديد القيمة املسردة 
اخملصصات  كفاية  مدى  وتقييم   2018 األول  كانون   31 يف  كما  األرصدة  لهذه 
الدويل  املعيار  خال  من  اخملاطر  هذه  مقابل  املأخوذة  املتوقعة  االئتمانية 
واملنهجية  الرئيسية  الفرضيات  مائمة  مدى  تقييم  إىل  باإلضافة  9.هذا  رقم 
الفرضيات، مبا يف  اإلدارة، حيث مت مراجعة هذه  يتم تطبيقها من قبل  التي 
يف  املقدرة  املستقبلية  النقدية  التدفقات  وتوقيت  اخلصم  معدل  ذلك 
السنة.  نهاية  يف  كما  املبالغ  لهذة  االئتمانية  اخلسائر  خمصص  احتساب 
إضافة إىل مراجعة حتليل احلساسية املستخدم من قبل اإلدارة يف تقييم أثر 

التغرات احملتملة.

التزامها  من  للتأكد  املوحدة  املالية  القوائم  يف  اإلفصاحات  بتقييم  قمنا 
ودقة  اكتمال  من  كذلك  وتأكدنا  املالية،  للتقارير  الدولية  املعاير  مبتطلبات 

هذه اإلفصاحات من خال مطابقة املعلومات مع السجات احملاسبية.

املعلومات األخرى

إن أعضــاء جملــس اإلدارة مســؤولون عــن املعلومــات األخــرى. وتشــمل املعلومــات األخــرى تقريــر جملــس اإلدارة والــذي مــن املتوقع 
إتاحتــه لنــا بعــد تاريــخ تقريرنــا )ولكنهــا ال تشــمل القوائــم املاليــة املوحــدة وتقريــر مدقق احلســابات بشــأنها(.

إن رأينا حول القوائم املالية املوحدة ال يتطرق إىل املعلومات األخرى، وال نبدي أي تأكيد عليها بأي صورة كانت.

وفيمــا يتعلــق بتدقيقنــا علــى القوائــم املاليــة املوحــدة، تقتصــر مســؤوليتنا علــى قــراءة املعلومــات األخــرى احملــددة أعــاه، ويف 
ســبيل ذلــك فإننــا ننظــر يف مــا إذا كانــت املعلومــات األخــرى تتعــارض بصــورة جوهرية مــع القوائــم املالية املوحــدة أو مــع املعلومات 

التــي توصلنــا إليهــا أثنــاء التدقيــق، أو مــا إذا كانــت تبــدو أنهــا تتضمــن أخطــاء جوهريــة بصــورة أو بأخــرى.

عندمــا نتطلــع علــى املعلومــات األخــرى التــي مل نحصــل عليهــا بعــد، فــان مســؤوليتنا هــي قــراءة هــذه املعلومــات األخــرى، بحيــث اذا 
كانــت تتضمــن أخطــاء جوهريــة، فانــه علينــا إبــاغ هــذا األمــر للقائمــني علــى احلوكمــة.
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مسؤوليات اإلدارة وأولئك املكلفني باحلوكمة عن القوائم املالية املوحدة

إن أعضــاء جملــس اإلدارة مســؤولون عــن إعــداد القوائــم املاليــة املوحــدة وعرضهــا بصــورة عادلــة وفقــًا ملعايــر التقاريــر املاليــة 
ــراه اإلدارة  ــي ت ــة داخل ــام رقاب ــر نظ ــة إىل توف ــمية، إضاف ــة الهاش ــة األردني ــول يف اململك ــارية املفع ــني س ــًا للقوان ــة ووفق الدولي

ــًا لغــرض إعــداد قوائــم ماليــة موحــدة تخلــو مــن األخطــاء اجلوهريــة، ســواًء كانــت ناجتــة عــن احتيــال أو خطــأ. ضروري

ــتمرة  ــأة مس ــتمرار كمنش ــى االس ــة عل ــدرة اجملموع ــم ق ــن تقيي ــؤولة ع ــون اإلدارة مس ــدة ، تك ــة املوح ــم املالي ــداد القوائ ــد إع عن
واإلفصــاح، حيثمــا تتطلــب األمــر، عــن األمــور املتعلقــة باالســتمرارية واســتخدام األســاس احملاســبي للمنشــأة املســتمرة إال إذا 

ــام بذلــك.  ــل واقعــي ســوى القي كانــت اإلدارة تنــوي تصفيــة اجملموعــة أو وقــف عملياتهــا، أو ليــس لديهــا بدي

إن أولئك املكلفني باحلوكمة مسؤولون عن اإلشراف على عملية إعداد التقارير املالية املوحدة للمجموعة.
 

مسؤوليات املدقق فيما يخص تدقيق القوائم املالية املوحدة

تتمثــل أهدافنــا يف احلصــول علــى تأكيــد معقــول فيمــا إذا كانــت القوائــم املاليــة املوحــدة ككل تخلــو مــن األخطــاء اجلوهريــة، ســواًء 
كانــت ناجتــة عــن احتيــال أو خطــأ، وإصــدار تقريــر املدقــق الــذي يتضمــن رأينــا. يعتربالتأكيــد املعقــول مســتوى عــايل مــن التأكيــد، لكنــه 
ال يضمــن أن تكشــف عمليــة التدقيــق، التــي تتــم وفقــًا ملعايرالتدقيــق الدوليــة،  دائمــًا عــن األخطــاء اجلوهريــة عنــد وجودهــا. ميكن أن 
تنشــأ األخطــاء عــن احتيــال أو خطــأ، وتعتــرب جوهريــة إذا كانــت منفــردة أو جمتمعــة تؤثــر بشــكل معقــول علــى القــرارات االقتصاديــة 

التــي يتخذهــا املســتخدمون بنــاًء علــى هــذه القوائــم املاليــة املوحــدة.

كجزء من عملية التدقيق التي تتم وفقًا ملعاير التدقيق الدولية، نقوم مبمارسة االجتهاد املهني واحلفاظ على الشك املهني 
يف جميع مراحل التدقيق. كذلك فإننا نقوم مبا يلي:

● حتديد وتقييم خماطر األخطاء اجلوهرية يف القوائم املالية املوحدة ، سواًء كانت ناجتة عن احتيال أو خطأ، وتصميم وتنفيذ 
إجراءات تدقيق تتناسب مع تلك اخملاطر، واحلصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتوفر أساسًا لرأينا. يعترب خطر عدم 

اكتشاف األخطاء اجلوهرية الناجتة عن احتيال أعلى من تلك الناجتة عن خطأ، حيث قد ينطوي اإلحتيال على تواطؤ أو تزوير أو 
حذف متعمد أو حتريف أو جتاوز للرقابة الداخلية.

● احلصول على فهم للرقابة الداخلية للمجموعة ذات الصلة بعملية التدقيق بهدف تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب 
الظروف، وليس لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخليـّة يف اجملموعة.

● تقييم مدى ماءمة السياسات احملاسبية املتبعة ومعقولية التقديرات احملاسبية واإلفصاحات ذات العاقة التي قامت 
بها اإلدارة. 

● التوصل إىل استنتاج حول مدى ماءمة استخدام اإلدارة لألساس احملاسبي للمنشأة املستمرة، ويف ما إذا كانت هناك 
شكوك جوهرية، بناًء على أدلة التدقيق التي مت احلصول عليها، متعلقة بأحداث أو ظروف قد تشكك يف قدرة اجملموعة 

على االستمرار كمنشأة مستمرة. إذا استنتجنا وجود شكوك جوهرية، فيتوجب علينا لفت االنتباه يف تقريراملدقق إىل 
اإلفصاحات ذات العاقة يف القوائم املالية املوحدة، أو تعديل رأينا إذا كانت تلك اإلفصاحات غر كافية. تستند استنتاجاتنا 

إىل أدلة التدقيق التي حصلنا عليها لغاية تاريخ تقرير املدقق. ولكن ميكن ألحداث أو ظروف مستقبلية أن تؤدي باجملموعة 
إىل وقف أعمالها كمنشأة مستمرة.

● تقييم العرض الشامل للقوائم املالية املوحدة وبنيتها وحمتواها، مبا يف ذلك اإلفصاحات، وما إذا كانت القوائم املالية 
املوحدة تعكس املعامات واألحداث بطريقة حتقق عرضًا عاداًل.

● احلصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيما يتعلق باملعلومات املالية للشركات أو األنشطة التجارية داخل اجملموعة 
إلبداء رأي حول القوائم املالية املوحدة. كما أننا مسؤولون عن توجيه أعمال التدقيق على اجملموعة واإلشراف عليها 

وأدائها، ونظل مسؤولني دون غرنا عن رأينا حول التدقيق.
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ــات  ــا وماحظ ــط لهم ــق اخملط ــت التدقي ــاق وتوقي ــا نط ــن بينه ــور، م ــدة أم ــول ع ــة ح ــني باحلوكم ــك املكلف ــع أولئ ــل م ــا نتواص إنن
التدقيــق الهامــة، مبــا يف ذلــك أي أوجــه قصــور هامــة يف الرقابــة الداخليــة نقــوم بتحديدهــا خــال عمليــة التدقيــق. 

كمــا نقــوم بتزويــد أولئــك املكلفــني باحلوكمــة مبــا يؤكــد امتثالنــا للمتطلبــات األخاقيــة ذات الصلــة باالســتقالية، وإباغهــم عــن جميــع 
العاقــات واألمــور األخــرى التــي مــن املعقــول أن يعتقــد بأنهــا تؤثــر علــى اســتقاليتنا، واإلجــراءات الوقائيــة ذات العاقــة حيثمــا تتطلــب 

ذلك.

مــن ضمــن األمــور التــي مت إباغهــا ألولئــك املكلفــني باحلوكمــة، نقــوم بتحديــد األموراألكرث أهميــة يف تدقيــق القوائم املاليــة املوحدة 
للفــرة احلاليــة والتــي متثــل أمــور التدقيــق الهامــة. كمــا نقــوم بذكــر هــذه األمــور يف تقريــر املدقــق، مــا مل حتظــر القوانــني أو األنظمــة 
اإلفصــاح العلنــي عــن هــذه األمــور، أو عندمــا نحــدد يف حــاالت نــادرة جــدًا أنــه ال ينبغــي اإلفصــاح عــن هــذه املســائل ضمــن تقريرنــا 

ألنــه مــن املعقــول التوقــع أن تفــوق اآلثار الســلبية لذلك منافــع املصلحة العامــة املتحققة عن ذلــك اإلفصاح. 

تقرير حول املتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى 

حتتفظ اجملموعة بسجات حماسبية منظمة بصورة أصولية، وتتفق من كافة النواحي اجلوهرية مع القوائم املالية املوحدة 
املرفقة ونوصي الهيئة العامة باملصادقة عليها.

برايس وترهاوس كوبرز "األردن" ذ.م.م

حازم صبابا
إجازة رقم )٨٠٢(

عمان – اململكة األردنية الهاشمية
٣ آذار ٢٠١9

إن اإليضاحات املرفقة من رقم ١ إىل رقم ٥٠ تشكل جزًء من هذه القوائم املالية املوحدة وتقرأ معها .
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إيضاحات
20182017

دينــــاردينــــار
املوجودات 

٥٢٣٧,٧٧٨,٦٥٨٢٨٢,٧٣٨,٥٢٤نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

٦٨١,٦٤٦,9٨9١9٤,٤٢١,9١٠أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

٧٣,٧٢9,٠٠٧٣,٢٦١,٠٦٠موجودات مالية بالقيمة العادلة من خال قائمة الدخل

٨٤9,٨١٨,٦٦٣9,١٣٥,١٠٠موجودات مالية بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر

9٨9٠,9٥9,٤٠٣9٢٠,9٦٢,٣٦٣تسهيات ائتمانية مباشرة بالتكلفة املطفأة

١٠٥٤٠,99٣,٤٦٧٤٦٧,٨٨٤,٦99موجودات مالية أخرى بالتكلفة املطفأة

١١٣٢,١٠٥,٦٦٧٣٠,٢٦٨,٧٥٢ممتلكات ومعدات - بالصايف

١٢١٠,٦٤9,٧٣9٥,٧9٥,٦٥١موجودات غر ملموسة - بالصايف

٢٠١٤,٧9١,١٣١١٠,٢٨٦,٤٣١موجودات ضريبية مؤجلة

١٣١٠٢,٢٨٥,٣٠٠٧٥,٦١9,٠١٤موجودات أخرى

1,964,758,0242,000,373,504جمموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امللكية 
املطلوبات 

١٤٤٤,٦٣٨,٨٧٣١٠٧,٨٧٢,٦٨٣ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

١٥١,٢٤٧,٨٨٣,١٤٧١,٢١٧,٠٢٠,٢٢٥ودائع عماء

١٦١٤٣,٥٤٠,٣٣٣١٤٤,٦٦٢,٣٨٤تأمينات نقدية

١٧١٢٤,٥٥٢,٠٣٢١١٨,9١٤,١٧١أموال مقرضة

٢٠٦,٥٠٠,٧٥٧٢,٤٤٦,٧٣٢خمصص ضريبة الدخل

٢٠١,٢١٢,99٣٦٧9,٦٨٥مطلوبات ضريبية مؤجلة

١9٨,٧٨٣,٢٨١١٦,٨١٧,٨٨٣خمصصات متنوعة

 -   ٤٨٣,9٢٣,9٣٥خمصصات مقابل اخلسائر املتوقعة لبنود خارج قائمة املركز املايل

٢١٢9,١٦٥,٣٤٦٢٤,٨٤٠,٢٧٨مطلوبات أخرى

١٨١٧,٧٢٥,٠٠٠١٧,٧٢٥,٠٠٠إسناد قرض

1,627,925,6971,650,979,041جمموع املطلوبات

حقوق امللكية 
حقوق مساهمي البنك

٢٢٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠رأس املال املكتتب به واملدفوع

٧٠9,٤٧٢٧٠9,٤٧٢عاوة إصدار

٢٤٣٨,٥٨٨,١٤٤٣٤,٦٨9,٢٠٤احتياطي قانوين

٨,٨٤٠,٥9٣ -   ٢٤احتياطي خماطر مصرفية عامة

)٤,٠٨٢,٦٦٨()٥,٢٢٣,١٤٣(٢٥فروقات ترجمة عمات أجنبية

٢٦٢٠,9٦١٤١٦,99٠احتياطي القيمة العادلة

٢٨٥٢,٦9٤,٧١٧٥٠,99٤,١٨٧أرباح مدورة

286,790,151291,567,778جمموع حقوق مساهمي البنك

٥٠,٠٤٢,١٧٦٥٧,٨٢٦,٦٨٥حقوق غر املسيطرين

336,832,327349,394,463جمموع حقوق امللكية

1,964,758,0242,000,373,504جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

قائمة املركز املايل املوحدة كما يف ٣١ كانون األول ٢٠١٨

إن اإليضاحات املرفقة من رقم ١ إىل رقم ٥٠ تشكل جزًء من هذه القوائم املالية املوحدة وتقرأ معها .
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إيضاحات
20182017

دينــــاردينــــار
٢9١٠٤,٧9٥,٢٨٥9٥,٣٧9,٢9٢الفوائد الدائنة

٣٠٥٢,٥٦٧,٤٢٦٤٤,٦٣٦,٣١٥ينزل : الفوائد املدينة

52,227,85950,742,977صايف إيرادات الفوائد

٣١٢٤,٢٣9,٣٤٨٣٣,٨٠9,9٥9إيرادات العموالت

١,٨٨٧,١٠١٢,١9٣,٣٨٤ينزل : مصاريف العموالت

22,352,24731,616,575صايف إيرادات العموالت

٣٢٦٥٤,9٥9٣,٢9٣,٢٣٤أرباح عمات أجنبية

)٢٠9,٦٢9()١٦٣,٧٤٦(٣٣خسائر موجودات مالية بالقيمة العادلة من خال قائمة الدخل

توزيعات أرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل 
اآلخر

٨٢٥١,9٢9٣٥٦,٥١٠

أرباح بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل 
اآلخر- أدوات الدين

٣٢,٣٣٧   - 

٥٤٥,٠١٥ -   أرباح بيع موجودات مالية بالتكلفة املطفأة

٣٤٤,9٨٠,٦٨٠٦,٢99,٦٠٥إيرادات أخرى

80,336,26592,644,287إجمايل الدخل

٣٥٢٣,٠١٨,١٢٢٢٣,٤٢٢,٤١٢نفقات املوظفني

١١٤,99٣,٠٧٥٤,٥9٠,٧٦9و١٢استهاكات وإطفاءات

٣٦١٦,٦٥٢,٦٣9١٧,٥٥١,٨٤٨مصاريف أخرى

9٨,٠٣٦٢٠٧,٦9٦خسائر بيع عقارات مستملكة

٤٣٧٨٤,٤٦١٢٤,١٢٤,٦٣٦-أ-١االنخفاض واخلسائر االئتمانية املتوقعة على املوجودات املالية

)١١٤,٦٦٧(١٣9١٦,١٨٢التدين يف )املردود من(  قيمة األصول املستملكة وفاء لديون

)٨,٥٢٠,9٠٠()٣,٥٢٥,٢٤٣(١9املردود من خمصصات متنوعة 

42,937,27261,261,794إجمايل املصروفات

37,398,99331,382,493الربح قبل الضريبة

٢٠٧,٠٥٠,٧١٧٤,٠٧٠,٨٤٧ينزل :  ضريبة الدخل

30,348,27627,311,646الربح للسنة

ويعود إىل: 
٣٠,٧9٨,١٧٥٢٤,٣٥٦,٨٨٤مساهمي البنك

٢,9٥٤,٧٦٢)٤٤9,٨99(حقوق غر املسيطرين

٣٠,٣٤٨,٢٧٦٢٧,٣١١,٦٤٦

فلس / دينـارفلس / دينـار
احلصة األساسية و اخملفضة للسهم من ربح السنة العائد 

ملساهمي البنك
370.1540.122

قائمة الدخل املوحدة للسنة املنتهية يف ٣١ كانون األول ٢٠١٨

إن اإليضاحات املرفقة من رقم ١ إىل رقم ٥٠ تشكل جزًء من هذه القوائم املالية املوحدة وتقرأ معها .

إن اإليضاحات املرفقة من رقم ١ إىل رقم ٥٠ تشكل جزًء من هذه القوائم املالية املوحدة وتقرأ معها .
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20182017

دينــــاردينــــار
٣٠,٣٤٨,٢٧٦٢٧,٣١١,٦٤٦ربح السنة

يضاف: البنود التي سيتم إعادة تصنيفها إىل األرباح أو اخلسائر يف الفرتات الالحقة بعد استبعاد أثر 
الضريبة

)٤٣٨,٠9١(١,٣٢٧,١٣٨فروقات ترجمة عمات أجنبية

التغر يف القيمة العادلة للموجودات املالية بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر - أدوات 
الدين

)٨٣9,٢٨٧(   - 

يضاف: البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها إىل األرباح أو اخلسائر يف الفرتات الالحقة بعد استبعاد أثر 
الضريبة

التغر يف القيمة العادلة للموجودات املالية بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر- أدوات 
حقوق امللكية

٥٥٤,٠٧٣99٥,٦٦٦

أرباح )خسائر( متحققة من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر- أدوات 
حقوق امللكية

١,٤٦٤,٣(٣١٣,٢٦٥9٣(

)906,818(1,355,189جمموع بنود الدخل الشامل األخرى للسنة بعد الضريبة

31,703,46526,404,828جمموع الدخل الشامل للسنة

إجمايل الدخل الشامل العائد إىل: 
٢9,٥٧٤,9٣٦٢٣,٦٦٢,١٧٧مساهمي البنك

٢,١٢٨,٥٢9٢,٧٤٢,٦٥١حقوق غر املسيطرين

31,703,46526,404,828

قائمة الدخل الشامل املوحدة للسنة املنتهية يف ٣١ كانون األول ٢٠١٨

إن اإليضاحات املرفقة من رقم ١ إىل رقم ٥٠ تشكل جزًء من هذه القوائم املالية املوحدة وتقرأ معها .

إن اإليضاحات املرفقة من رقم ١ إىل رقم ٥٠ تشكل جزًء من هذه القوائم املالية املوحدة وتقرأ معها .
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قائمة التغرات يف احلقوق امللكية للسنة املنتهية يف ٣١ كانون األول ٢٠١٨
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ضريبية مؤجلة كما 
ت 
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إيضاحاألنشطة التشغيلية:
20182017

دينــــاردينــــار
٣٧,٣9٨,99٣٣١,٣٨٢,٤9٣ربح السنة  قبل الضريبة

تعديالت لبنود غري نقدية: 
٤,99٣,٠٧٥٤,٥9٠,٧٦9استهاكات وإطفاءات

٧٨٤,٤٦١٢٤,١٢٤,٦٣٦خمصص االنخفاض واخلسائر االئتمانية املتوقعة

٣9٣,٤٢٢٢٨٢,٠٧١خسائر تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة من خال قائمة الدخل

9١٦,١٨٢٠ التدين يف قيمة أصول مستملكة

)٨,٦١٦,٦٧٤()٣,٥٢٥,٢٤٣(الوفر يف خمصصات متنوعة

٣,٤٤٧,١١9)١,٠٢٧,١٠٢(صايف فوائد مستحقة )القبض( الدفع 

)٢,٢٠٨,٢٧١()9٢٤,٧٠٢(تأثر تغرات أسعار الصرف على النقد ومايف حكمه

39,009,08652,983,250التدفقات النقدية من االنشطة التشغيلية قبل التغري يف املوجودات واملطلوبات 

التغري يف املوجودات واملطلوبات 
)١٠,٦٨٧()١٥,٧٤١(األرصدة مقيدة السحب

٦٠,٤٠١,٠٥٥٢١,٤١٣,٧٧٧أرصدة بنوك مركزية  مقيدة السحب

٥٢٨,٠٤9)٨٦١,٣٦9(موجودات مالية بالقيمة العادلة من خال قائمة الدخل

١٨,٣١٨,٦99٢٥,١٣٢,٤٢٦التسهيات االئتمانية املباشرة - بالتكلفة املطفأة

٢٠,٧٦٥,9٢٥)٢٣,٤٤٠,١9٥(املوجودات األخرى

)٢,٠٥٥,٠٠٠( -   ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية )تستحق خال مدة تزيد عن ثاثة أشهر(

)٧,٣٥٢,٢٧٦(٢٥,٦٨٧,٦١٣ودائع العماء

)٧٨,٦٣٥()٤,٤٦٨,9٨٦(التأمينات النقدية

)١٦٥,9٨٤(٢,١٥٦,9٥٤مطلوبات أخرى

)١٥,١٠٧()٤,٧١٣,٤٠٨(خمصصات متنوعة مدفوعة 

١١٢,٠٧٣,٧٠٨١١١,١٤٥,٧٣٨صايف التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية قبل الضرائب املدفوعة

)١٢,٢٦٨,9٤٤()٣,٦٣١,٥٣٠(الضرائب املدفوعة

١٠٨,٤٤٢,١٧٨9٨,٨٧٦,٧9٤صايف التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية 

األنشطة االستثمارية
)٢,٥٧٣,٠٥٤()٢٦,٠٢٨,9١٤(شراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر

١٢,٨٢١,٢٧9٢,٧٤٧,١١٦بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر

)١٣٠,٦٦٢,٨٨٦()١٥٣,٧٨٢,٨٦٨(شراء موجودات مالية بالكلفة املطفأة

٥١,9٨9,٨9١١١٣,٥٢٠,٦٢٧بيع/ استحقاق موجودات مالية بالكلفة املطفأة

)٣,٣٧٥,٥٦٢()٤,٥٥٢,٦٢٧(شراء ممتلكات ومعدات

١٣,٦٠٤٢٤,٠٣٥املتحصل من بيع ممتلكات و معدات 

)١,٨٦٥,٤٥٨()٦,٦٥9,9٠9(شراء موجودات غر ملموسة

قائمة التدفقات النقدية املوحدة   للسنة املنتهية يف ٣١ كانون األول ٢٠١٨
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)22,185,182()126,199,544(صايف التدفق النقدي املستخدم يف األنشطة االستثمارية 

األنشطة التمويلية 
٤٠,9١9,9٠٠٨٣,٥٦9,٤٠٧املتحصل من األموال املقرضة 

)٤٢,٥٤٠,٦٦٤()٣٥,١9١,9٧٧(تسديد األموال املقرضة

)٤,٥٢١,٤٥٢( -   تسديد قروض ثانوية

)9,٦٨٠,9٨١()٢٤,٢٦٥,9١٣(توزيعات أرباح نقدية

٢٦,٨٢٦,٣١٠)١٨,٥٣٧,99٠(صايف التدفق النقدي )املستخدم يف ( من األنشطة التمويلية 

١٠٣,٥١٧,9٢٢)٣٦,٢9٥,٣٥٦(صايف )النقص( الزيادة يف النقد وما يف حكمه

)٢,٠٤٣,٧١٣()٣,٣٨٥,٦٥٧(فروقات ترجمة النقد لدى املصرف األهلي العراقي

9٢٤,٧٠٢٢,٢٢٣,٣٧٨تأثر أسعار الصرف على النقد وما يف حكمه

٢٧٠,٣٠٥,١٣٧١٦٦,٦٠٧,٥٥١النقد ومايف حكمه يف بداية السنة

231,548,826270,305,138النقد ومايف حكمه يف نهاية السنة 

إن اإليضاحات املرفقة من رقم ١ إىل رقم ٥٠ تشكل جزًء من هذه القوائم املالية املوحدة وتقرأ معها .

قائمة التدفقات النقدية املوحدة   للسنة املنتهية يف ٣١ كانون األول ٢٠١٨
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة كما يف ٣١ كانون األول ٢٠١٨  

)1( معلومات عامة             
  

ــه ٢9١  ــنة ١9٨9 و رقم ــم ١ لس ــركات رق ــون الش ــب قان ــخ ٣٠ آب ١99٥ مبوج ــس بتاري ــة، تأس ــة أردني ــاهمة عام ــركة مس ــك ش إن البن
ومركزه الرئيسي مدينة عمان.            

   
يقــوم البنــك بتقــدمي جميــع األعمــال املصرفيــة املتعلقــة بنشــاطه مــن خــال مركــزه وفروعــه داخــل اململكــة وعددهــا ثاثــة عشــر 
والشــركات التابعــة لــه وهــي شــركة املــال األردين لاســتثمار والوســاطة املاليــة ذ.م.م واملصــرف األهلــي العراقــي يف العــراق 

وشركة صناديق كابيتال إنفست يف البحرين وشركة كابيتال لاستثمارات )مركز دبي املايل العاملي( احملدودة.  
             

قــام البنــك بزيــادة رأســماله خــال الســنوات الســابقة مــن ٢٠.٠٠٠.٠٠٠ دينــار إىل ٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠ دينــار وذلــك عــن طريــق رســملة االحتياطيــات 
واألرباح املدورة واالكتتاب اخلاص ودخول مؤسسة التمويل الدولية كشريك اسراتيجي.      

          
إن أسهم بنك املال األردين مدرجة بالكامل يف بورصة عّمان - األردن       

        
ــة  ــي خاضع ــباط ٢٠١9 وه ــخ ١٤ ش ــم ٢٠١9/١ بتاري ــته رق ــك يف جلس ــس إدارة البن ــل جمل ــن قب ــدة م ــة املوح ــم املالي ــرار القوائ مت إق
ملوافقــة البنــك املركــزي و الهيئــة العامــة للمســاهمني, كمــا وافــق جملــس اإلدارة علــى التوصيــة بتوزيــع أربــاح نقديــة بقيمــة ١٠% 

من رأس املال املكتتب به واملدفوع وهي خاضعة ملوافقة البنك املركزي والهيئة العامة للمساهمني.   
            

)2( أسس إعداد القوائم املالية املوحدة            
    

مت إعــداد القوائــم املاليــة املوحــدة للبنــك وفقــًا ملعايــر التقاريــر املاليــة الدوليــة الصــاردة عــن جملــس معايــر احملاســبة الدوليــة 
والتفســرات الصــادرة عــن جلنــة تفســرات التقاريــر املاليــة الدوليــة املنبثقــة عــن جملــس معايــر احملاســبة الدوليــة ووفقــا 

للقوانني احمللية النافذة وتعليمات البنك املركزي األردين.         
      

مت إعــداد القوائــم املاليــة املوحــدة وفقــًا ملبــدأ التكلفــة التاريخيــة، باســتثناء املوجــودات املاليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة 
الدخــل واملوجــودات املاليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر واملشــتقات املاليــة والتــي تظهــر بالقيمــة العادلــة 
بتاريــخ القوائــم املاليــة املوحــدة، كمــا تظهــر بالقيمــة العادلــة املوجــودات واملطلوبــات املاليــة التــي مت التحــوط خملاطــر التغــر يف 

قيمتها العادلة.              
 

إن الدينار األردين هو عملة إظهار القوائم املالية املوحدة والذي ميثل العملة الرئيسية للبنك.

)3( السياسات احملاسبية الهامة          
)3-1( املعايري الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعدلة         
املعايري والتعديالت والتفسريات السارية على الفرتة احملاسبية للمجموعة التي تبدأ يف 1 كانون الثاين 2018    )1-1-3(

          
- املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 15 "اإليرادات من العقود مع العمالء"       

         
يحــل هــذا املعيــار حمــل املعيــار احملاســبي الــدويل رقــم ١١ "عقــود البنــاء"، واملعيــار احملاســبي الــدويل رقــم ١٨ "اإليــرادات"، 
والتفســرات ذات الصلــة. يتــم تســجيل اإليــرادات عندمــا يســيطر العميــل علــى ســلعة أو خدمــة، وبالتــايل تكــون لديــه القــدرة 
علــى توجيــه اســتخدام الســلعة أو اخلدمــة واحلصــول علــى منافــع منهــا. إن املبــدأ األساســي للمعيــار الــدويل للتقاريــر املالية 
ــايل  ــل م ــاء مبقاب ــا للعم ــق عليه ــات املتف ــدمي اخلدم ــلع أو تق ــل الس ــان حتوي ــرادات لبي ــرف باإلي ــأة تع ــو أن املنش ــم ١٥ ه رق
يعكــس القيمــة التــي تتوقــع املنشــأة احلصــول عليهــا مــن تلــك الســلع أو اخلدمــات. يشــمل املعيــار الــدويل رقــم ١٥ أيضــًا 
ــم املاليــة مبعلومــات  ــد مســتخدمي القوائ ــات اإلفصــاح التــي مــن شــأنها أن تدفــع املنشــأة إىل تزوي جمموعــة مــن متطلب
شــاملة عــن طبيعــة وكميــة وتوقيــت ومــدى عــدم التيقــن مــن اإليــرادات والتدفقــات النقديــة الناشــئة عــن عقــود املنشــأة مــع 

عمائها.              



59

كابيتال بنك - التقرير السنوي ٢٠١٨  

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة كما يف ٣١ كانون األول ٢٠١٨  

  
مل ينتج أي أثر عن تطبيق هذه التعديات على القوائم املالية املوحدة للمجموعة      

          
التعديل على املعيار احملاسبي الدويل رقم 40 "االستثمارات العقارية”       

         
وّضــح هــذا التعديــل أنــه يجــب أن يكــون هنــاك تغّيــر يف االســتخدام مــن أجــل التحويــل إىل، أو مــن، االســتثمارات العقاريــة. ومــن أجــل 
تقديــر مــا إذا تغّيــر اســتخدام العقــار، يجــب أن يكــون هنــاك تقييــم حــول مــا إذا كان العقــار يلبــي تعريــف االســتثمار العقــاري. ويجــب دعــم 

هذا التغر بدليل. ومت التأكيد على أن التغير يف النية، لوحده، ال يكفي لدعم التحويل من أو إىل االستثمار العقاري.  
              

مل ينتج أي أثر عن تطبيق هذه التعديات على القوائم املالية املوحدة للمجموعة.      
          

التعديل على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 2 "املدفوعات املبنية على األسهم”     
           

يوضــح هــذا التعديــل أســاس القيــاس للمدفوعــات املبنيــة علــى أســهم واملســددة نقــدًا واحملاســبة عــن التعديــات التــي تغّيــر 
املكافــآت مــن مســددة نقــدًا إىل مســددة بحقــوق امللكيــة. كمــا أنــه يقــدم اســتثناء مــن مبــادئ املعيــار الــدويل للتقاريــر املاليــة رقــم 
٢ والــذي ســيقتضي أن تتــم معاملــة املكافــآت كمــا لــو أنهــا مملوكــة بالكامــل ومســددة بحقــوق امللكيــة، إذا كان صاحــب العمــل 

ملزمًا باستقطاع مبلغ االلتزام الضريبي للموظف املرتبط بالدفع املبني على األسهم ودفع هذا املبلغ إىل هيئة الضرائب. 
              

 
مل ينتج أي أثر عن تطبيق هذه التعديات على القوائم املالية املوحدة للمجموعة      

          
               

التفســري رقــم 22 الصــادر عــن جلنــة تفســريات املعايــري الدوليــة للتقاريــر املاليــة "املعامــالت بالعملــة األجنبيــة واملقابــل 
املدفوع مقدمًا”             

  
ينظــر التفســر يف كيفيــة حتديــد تاريــخ املعاملــة عنــد تطبيــق املعيــار علــى تطبيــق تاريــخ املعامــات كمــا هــو مطلــوب وفــق 
املعيــار احملاســبي الــدويل رقــم ٢١. يحــدد تاريــخ املعاملــة ســعر الصــرف الــذي ســيتم اســتخدامه عنــد االعــراف املبدئــي باألصــل أو 
املصــروف أو اإليــراد ذي الصلــة. يقــدم التفســر إرشــادات لتحديــد موعــد تقــدمي الدفــع/ القبــض الواحــد، وكذلــك يف احلــاالت التــي 

يتم فيها تقدمي مدفوعات/ مقبوضات.           
     

مل ينتج أي أثر عن تطبيق هذه التعديات على القوائم املالية املوحدة للمجموعة.      
          

تعديــالت علــى معيــار التقاريــر املاليــة رقــم 10 ومعيــار احملاســبة الــدويل 28: بيــع أو حتويــل املوجــودات بــني املســتثمر وشــركاته 
احلليفة أو مشاريعه املشرتكة:             

   
تركــز التعديــات علــى التناقــض بــني معيــار التقاريــر املاليــة الــدويل رقــم ١٠ ومعيــار احملاســبة الــدويل رقــم ٢٨ فيمــا يتعلــق بفقــدان 
الســيطرة علــى الشــركة التابعــة والناجتــة عــن عمليــة بيــع أو حتويــل االســتثمار يف الشــركة التابعــة إىل شــركة حليفــة أو مشــاريع 
مشــركة. توضــح التعديــات أنــه يتــم االعــراف بكامــل األربــاح واخلســائر الناجتــة عــن بيــع أو حتويــل األصــول التــي ينطبــق عليهــا تعريف 
املنشــأة - وفــق معيــار التقاريــر املاليــة الــدويل رقــم ٣ - بــني املســتثمر والشــركة احلليفــة أو املشــاريع املشــركة. يف حــني يتــم 
ــاح واخلســائر الناجتــة عــن بيــع أو حتويــل األصــول التــي ال ينطبــق عليهــا تعريــف املنشــأة بــني املســتثمر والشــركة  االعــراف باألرب

احلليفة أو املشاريع املشركة إىل مدى حصة املستثمر يف الشركة احلليفة أو املشاريع املشركة.    
            

مل ينتج أي أثر عن تطبيق هذه التعديات على القوائم املالية املوحدةة للمجموعة.      
          

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9 "األدوات املالية”         
       

املعيــار  ضمــن  املقــررة  اإلرشــادات  معظــم  حمــل   9 رقــم  املاليــة  للتقاريــر  الــدويل  للمعيــار  الكاملــة  النســخة  "حتــل 
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: وهــي  رئيســية  فئــات  ثــاث  خــال  مــن  االســتثمارات  وقيــاس  بتصنيــف   9 رقــم  املعيــار  يقــوم   .٣9 رقــم  الــدويل   احملاســبي 
 التكلفة املطفأة والقيمة العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر والقيمة العادلة من خال قائمة الدخل."  

يعتمــد أســاس التصنيــف علــى منــوذج أعمــال املنشــأة وخصائــص التدفقــات النقديــة التعاقديــة املتعلقــة باملوجــودات املاليــة. 
كمــا يقتضــي املعيــار قيــاس االســتثمارات يف أدوات حقــوق امللكيــة بطريقــة القيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الدخــل مــع خيــار 

نهائي بعرض التغرات يف القيمة العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر عند نشوئها.       
          

أدى تطبيــق متطلبــات انخفــاض القيمــة وفقــًا للمعيــار الــدويل للتقاريــر املاليــة رقــم 9 إىل تغيــرات يف السياســات احملاســبية اخلاصة 
باحتســاب االنخفــاض يف قيمــة املوجــودات املاليــة. كمــا يقــوم املعيــار الــدويل للتقاريــر املاليــة رقــم 9 بتعديــل املعايــر األخــرى التــي 

تتعامل مع األدوات املالية بشكل جوهري.           
     

وفيمــا يتعلــق باملطلوبــات املاليــة، فلــم تطــرأ أي تغيــرات علــى طريقــة التصنيــف والقيــاس مــا عــدا االعــراف بالتغــرات يف خماطــر 
االئتمــان ضمــن الدخــل الشــامل اآلخــر، وذلــك بالنســبة للمطلوبــات املصنفــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الدخــل. كمــا يخّفــف 
املعيــار الــدويل رقــم 9 مــن حــدة متطلبــات فعاليــة التحــوط باســتبدال اختبــارات فعاليــة التحــوط القياســية، ويقتضــي وجــود عاقــة 
اقتصاديــة بــني البنــد املتحــوط لــه وأداة التحــوط، وفيمــا يخــص "معــدل التحــوط" فيظــل كاملعــدل الــذي تســتخدمه اإلدارة فعليــًا يف 
أغــراض إدارة اخملاطــر. مــا يــزال االحتفــاظ بالوثائــق املتزامنــة أمــرًا مطلوبــًا ولكــن تختلــف هــذه الوثائــق عــن تلــك التــي يجــري إعدادهــا 

مبوجب املعيار احملاسبي الدويل رقم ٣9.           
     

طبقــت اجملموعــة يف الســنوات الســابقة املرحلــة األوىل مــن املعيــار الــدويل للتقاريــر املاليــة رقــم 9 فيمــا يتعلــق بتصنيــف وقيــاس 
األدوات املاليــة. كمــا طبقــت اجملموعــة املرحلــة النهائيــة مــن املعيــار الــدويل للتقاريــر املاليــة رقــم 9 فيمــا يتعلــق بانخفــاض قيمــة 

املوجودات املالية اعتبارًًا من ١ كانون الثاين ٢٠١٨          
      

لقــد مت اإلفصــاح عــن تأثــر املعيــار الــدويل للتقاريــر املاليــة رقــم 9علــى القوائــم املاليــة املوحــدة للمجموعــة يف السياســة 
احملاسبية ٣-٢ )أ( وإيضاح رقم )٤٣-أ(.           

     
)3-1-2( املعايــري الدوليــة للتقاريــر املاليــة اجلديــدة واملعدلــة الصــادرة لكــن غــري الســارية حتــى تاريخــه وغــري املطبقــة بشــكٍل 

مبكر               
 

مل تطبــق اجملموعــة مبكــرًًا املعايــر والتعديــات والتفســرات اجلديــدة التاليــة التــي قــد مت إصدارهــا ولكنهــا مل تدخــل حيــز التنفيــذ 
حتى تاريخه:              

  
 - املعيــار الــدويل للتقاريــر املاليــة رقــم 16 ""اإليجــارات"" ) تســري علــى الفــرتات الســنوية التــي تبــدأ يف أو بعــد 1 كانــون األول 2019 
 يحــل هــذا املعيــار حمــل التوجيهــات احلاليــة يف املعيــار احملاســبي الــدويل رقــم ١٧، ويعــد املعيــار تعديًا كبــرًا يف عملية احملاســبة 
مــن قبــل املســتأجرين علــى وجــه اخلصــوص حيــث كان يجــب عليهــم مبوجــب املعيــار احملاســبي الــدويل رقــم ١٧ التمييــز بــني 
عقــود اإليجــار التمويلــي )داخــل قائمــة املركــز املــايل( وعقــود اإليجــار التشــغيلي )خــارج قائمــة املركــز املــايل(  أمــا اآلن فيجــب علــى 
املســتأجرين مبوجــب املعيــار الــدويل للتقاريــر املاليــة رقــم ١٦ االعــراف بالتزامــات اإليجــار مبــا يعكــس مدفوعــات اإليجــار املســتقبلية 
و ""حــق اســتخدام األصــل"" جلميــع عقــود اإليجــار تقريبــًا. كمــا أدرج جملــس معايــر احملاســبة الدوليــة إعفــاًء اختياريــًا لبعــض عقــود 
 اإليجــار قصــرة األجــل وعقــود اإليجــار ذات املوجــودات منخفضة القيمة، إال أن هذا اإلعفاء ال ميكن تطبيقه إال بواســطة املســتأجرين.

               
 

وفيمــا يتعلــق باملؤجريــن تبقــى املعاجلــة احملاســبية نفســها تقريبــًا. ومــع ذلــك ونظــرًا لقيــام جملــس معايــر احملاســبة الدوليــة 
بتحديــث التوجيهــات بشــأن تعريــف عقــد اإليجــار )وكذلــك التوجيهــات حــول التجميــع والفصــل بــني العقــود(، فســوف يتأثــر املؤجــرون 
أيضــًا باملعيــار اجلديــد. وعلــى أقــل تقديــر، فمــن املتوقــع أن يؤثــر منــوذج احملاســبة اجلديــد للمســتأجرين علــى املفاوضــات بــني 
املؤجريــن واملســتأجرين. ومبوجــب املعيــار الــدويل رقــم ١٦، فــإن العقــد يعــد، أو يتضمــن، إيجــارًا إذا كان العقــد ينقــل احلــق يف 

السيطرة على استخدام أصل معني لفرة من الزمن مقابل تعويض معني.       
         

تقوم اجملموعة حاليًًا بتقييم أثر املعيار اجلديد أعاه على القوائم املالية املوحدة، ويف تقديرها أن األثر لن يكون جوهريًا. 

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة كما يف ٣١ كانون األول ٢٠١٨  
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 - "التفســري رقــم 23 الصــادر عــن جلنــة تفســريات املعايــري الدوليــة للتقاريــر املاليــة” "الشــكوك حــول معاجلــات ضريبــة الدخــل” 
ــا الضريبيــة غــر املســتخدمة   يوضــح التفســر حتديــد الربــح اخلاضــع للضريبــة )اخلســارة الضريبيــة( واألســس الضريبيــة واملزاي
ــم ١٢.  ــدويل رق ــبي ال ــار احملاس ــب املعي ــل مبوج ــة الدخ ــات ضريب ــول معاجل ــني ح ــدم يق ــاك ع ــون هن ــا يك ــة عندم ــدالت الضريب ومع

ويراعي التفسر على وجه التحديد:"           
     

- ما إذا كان ينبغي النظر يف املعاجلات الضريبية بشكل جماعي.
- افراضات السلطات الضريبية.          

- حتديــد الربــح اخلاضــع للضريبــة )اخلســارة الضريبيــة( واألســس الضريبيــة واخلســائر الضريبيــة غــر املســتخدمة ومعــدالت 
الضريبــة.

- تأثر التغرات يف احلقائق والظروف.           
    

ــون األول  ــاه يف ١ كان ــور أع ــر املذك ــق التفس ــن تطبي ــة م ــدة للمجموع ــة املوح ــم املالي ــى القوائ ــري عل ــر جوه ــاك أي تأث ــس هن لي
               .٢٠١9

 
ليس هناك أي تأثر على القوائم املالية املوحدة للمجموعة من تطبيق املعيار املذكور أعاه يف ١ كانون األول ٢٠١9.  
              

ليــس هنــاك معايــر أخــرى ذات صلــة مــن املعايــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة أو تعديــات علــى املعايــر املنشــورة أو تفســرات صادرة 
عــن جلنــة تفســرات املعايــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة قــد مت إصدارهــا ولكنهــا ال تســري للمــرة األوىل على الســنة املاليــة للمجموعة 

التي تبدأ يف ١ كانون األول ٢٠١٨ وكان يتوقع أن يكون لها تأثر جوهري على القوائم املالية املوحدة للمجموعة.   
             

التغريات يف السياسات احملاسبية            )2-3(
      

قامــت اجملموعــة بتطبيــق متطلبــات انخفــاض القيمــة وفقــًا للمعيــار الــدويل للتقاريــر املاليــة رقــم 9 الصــادر عــن جملــس معايــر 
احملاســبة الدوليــة يف متــوز ٢٠١٤ بتاريــخ انتقــال يف ١ كانــون األول ٢٠١٨، ممــا أدى إىل تغيــرات يف السياســات احملاســبية وتعديــات 

على املبالغ املدرجة سابقًا يف القوائم املالية املوحدة.         
       

علــى النحــو املســموح بــه يف األحــكام االنتقاليــة يف املعيــار الــدويل للتقاريــر املاليــة رقــم 9، فقــد اختــارت اجملموعــة عــدم إعــادة 
بيــان أرقــام املقارنــة حيــث مت إدراج التعديــات علــى القيــم الدفريــة للموجــودات واملطلوبــات املاليــة يف تاريــخ االنتقــال يف الرصيــد 

االفتتاحي لكل من األرباح املدورة واالحتياطيات األخرى للسنة احلالية.       
         

وبالتــايل، بالنســبة إلفصاحــات اإليضاحــات، مت أيضــًا تطبيــق التعديــات الاحقــة علــى إفصاحــات املعيــار الــدويل للتقاريــر املاليــة رقــم ٧ 
على الفرة احلالية فقط. وتبني إفصاحات اإليضاحات للفرة املقارنة اإلفصاحات التي متت يف الفرة السابقة.  
              

أدى تطبيــق متطلبــات انخفــاض القيمــة وفقــًا للمعيــار الــدويل للتقاريــر املاليــة رقــم 9 إىل تغيــرات يف السياســات احملاســبية 
النخفــاض قيمــة املوجــودات املاليــة. كمــا يقــوم املعيــار الــدويل للتقاريــر املاليــة رقــم 9 بتعديــل املعايــر األخــرى التــي تتعامــل مــع 

األدوات املالية بشكل جوهري مثل املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ٧ "األدوات املالية: اإلفصاحات".    
            

ملزيد من التفاصيل يرجى العودة إىل اإليضاح رقم )٤٣-أ( حول أثر تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9 . 

              
 

ملخص ألهم السياسات احملاسبية            )3-3(
      

)3-3-1(  أسس توحيد القوائم املالية املوحدة          
      

تتضمــن القوائــم املاليــة املوحــدة القوائــم املاليــة للبنــك والشــركات التابعــة لــه واخلاضعــة لســيطرته وتتحقــق الســيطرة عندمــا 
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يكــون البنــك قــادرا علــى إدارة األنشــطة الرئيســية للشــركات التابعــة وعندمــا يكــون معرضــًا للعوائــد املتغــرة الناجتــة مــن اســتثماره 
يف الشــركات التابعــة أو يكــون لــه حقــوق يف هــذه العوائــد، ويكــون قــادرًا علــى التأثــر يف هــذه العوائد من خال ممارســته الســيطرة 

على الشركات التابعة، ويتم استبعاد املعامات واألرصدة واإليرادات واملصروفات فيما بني البنك والشركات التابعة التالية: 
              

 
١-شــركة املــال األردين لاســتثمار والوســاطة املاليــة ذ.م.م، وتبلــغ ملكيــة البنــك مــا نســبته ١٠٠% يف رأســمالها املدفــوع البالــغ 
١٠.٠٠٠.٠٠٠ دينــار أردين كمــا يف ٣١ كانــون األول ٢٠١٨، تقــوم الشــركة بأعمــال الوســاطة املاليــة. قــام البنــك بتأسيســها بتاريــخ ١٦ 

أيــار ٢٠٠٥.

٢-املصــرف األهلــي العراقــي / العــراق وتبلــغ ملكيــة البنــك مــا نســبته ٦١.٨٥% مــن رأســماله املدفــوع والبالــغ ٢٥٠ مليــار دينــار 
عراقــي أي مــا يعــادل ١٤٨.9٤9.٥٨٠ دينــار أردين كمــا يف ٣١ كانــون األول ٢٠١٨. يقــوم املصــرف بكافــة األعمــال املصرفيــة 

التجارية. قام البنك بتملك املصرف  بتاريخ ١ كانون الثاين ٢٠٠٥. 

٣-شــركة صنــدوق البحريــن االســتثماري وتبلــغ ملكيــة البنــك مــا نســبته ١٠٠% مــن رأســمالها البالــغ ١.٠٠٠ دينــار بحرينــي أي 
ــها يف  ــوي تأسيس ــتثمارية املن ــق االس ــك الصنادي ــدف إىل متل ــون األول ٢٠١٨، وته ــا يف ٣١ كان ــار أردين كم ــادل ١.٨٨٨ دين مايع

ــدة. ــة املوح ــم املالي ــذه القوائ ــداد ه ــخ إع ــى تاري ــا حت ــر أعماله ــن ومل تباش ــة البحري مملك

٤-شــركة كابيتــال لاســتثمارات )مركــز دبــي املــايل العاملــي( احملــدودة وتبلــغ ملكيــة البنــك مــا نســبته ١٠٠% مــن رأســمالها 
البالــغ ٢٥٠.٠٠٠ دوالر أمريكــي أي مايعــادل ١٧٧.٢٥٠ دينــار أردين كمــا يف ٣١ كانــون األول ٢٠١٨، تقوم الشــركة بأعمال االستشــارات 

املاليــة، تأسســت الشــركة بتاريــخ ٢٣ شــباط ٢٠١٥.

يتــم إعــداد القوائــم املاليــة للشــركات التابعــة لنفــس الســنة املاليــة للبنــك وباســتخدام نفــس السياســات احملاســبية املتبعــة يف 
البنــك، إذا كانــت الشــركة التابعــة تتبــع سياســات حماســبية تختلــف عــن تلــك املتبعــة يف البنــك فيتــم إجــراء التعديــات الألزمــة علــى 

القوائم املالية للشركات التابعة لتتطابق مع السياسات احملاسبية املتبعة يف البنك.     
           

ــًا  ــه فعلي ــذي يجــري في ــخ ال ــخ متلكهــا وهــو التاري ــات الشــركات التابعــة يف قائمــة الدخــل املوحــدة مــن تاري ــج عملي ــد نتائ ــم توحي يت
ــات الشــركات التابعــة التــي مت التخلــص منهــا يف قائمــة  ــج عملي ــد نتائ انتقــال لســيطرة البنــك علــى الشــركات التابعــة، ويتــم توحي

الدخل املوحدة حتى تاريخ التخلص وهو التاريخ الذي يفقد البنك فيه السيطرة على الشركات التابعة.   
             

حقوق غر املسيطرين متثل ذلك اجلزء غر اململوك من قبل البنك من حقوق امللكية يف الشركات التابعة.   
             

يف حــال إعــداد قوائــم ماليــة منفصلــة للبنــك كمنشــأة مســتقلة يتــم إظهــار االســتثمارات يف الشــركات التابعــة بالكلفــة بعــد التــدين 
إن وجــد.

- التغريات يف حصص ملكية املجموعة يف الشركات التابعة احلالية       
  

ُتحتســب التغــرات يف حصــص ملكيــة اجملموعــة يف الشــركات التابعــة التــي ال تــؤدي إىل فقــدان اجملموعــة ســيطرتها علــى 
الشــركات التابعــة كمعامــات حلقــوق امللكيــة. ويتــم تعديــل القيــم الدفريــة حلصــص اجملموعــة وكذلــك احلصــص غــر املســيطرة 
مبــا يعكــس أثــر التغــرات يف احلصــص يف الشــركات التابعــة. كمــا يتــم إدراج أي فــرق بــني القيمــة التــي يتــم بهــا تعديــل احلصــص 
ــركة  ــاهمي الش ــب إىل مس ــة وُينس ــوق امللكي ــرة يف حق ــوض مباش ــوع أو املقب ــغ املدف ــة للمبل ــة العادل ــيطرة والقيم ــر املس غ

األم.               
 

إذا أدى أي تغّيــر يف حصــة ملكيــة اجملموعــة يف أي شــركة تابعــة إىل فقــدان الســيطرة علــى الشــركة التابعــة، يتــم إيقــاف االعــراف 
مبوجــودات ومطلوبــات الشــركة التابعــة مبــا يف ذلــك أي شــهرة. ويعــاد كذلــك تصنيــف املبالــغ التــي ســبق تســجيلها يف الدخــل 

الشامل اآلخر فيما يتعلق بهذه املنشأة إىل قائمة الدخل املوحدة أو يتم نقلها مباشرة إىل األرباح احملتجزة.   
             

كمــا ُيعــاد قيــاس أي حصــة مســتبقة مــن حصــص حقــوق امللكيــة يف املنشــأة بالقيمــة العادلــة. إن الفــرق بــني القيمــة الدفريــة 
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للحصة املستبقة يف تاريخ فقدان السيطرة وقيمتها العادلة يتم تسجيله يف قائمة الدخل املوحدة.   
             

تعتــرب القيمــة العادلــة لاســتثمار الــذي يتــم االحتفــاظ بــه يف الشــركة التابعــة الســابقة يف تاريــخ فقــدان الســيطرة على أنهــا القيمة 
العادلــة عنــد االعــراف املبدئــي وذلــك لغــرض احملاســبة الاحقــة مبوجــب املعيــار الــدويل للتقاريــر املاليــة رقــم 9 "األدوات املاليــة" 

أو، عند االقتضاء، التكلفة عند االعراف املبدئي باالستثمار يف شركة حليفة أو مشروع مشرك.    
            

)3-3-2( االعرتاف باإليرادات            
   

)أ(  إيرادات ومصاريف الفوائد           
    

حتتســب إيــرادات ومصاريــف الفوائــد جلميــع األدوات املاليــة احململــة بالفوائــد مــن خــال تطبيــق معــدل الفائــدة الفعلــي 
علــى إجمــايل القيمــة الدفريــة لــألداة املاليــة، باســتثناء املوجــودات املاليــة التــي تعرضــت فيما بعــد النخفــاض يف قيمتها 

االئتمانية )أو املرحلة الثالثة( حيث يتم تعليق الفوائد املتعلقة بها  وفقًا ملتطلبات البنك املركزي األردين.  
             

)ب( إيرادات ومصاريف الرسوم والعموالت 

حتقــق اجملموعــة إيراداتهــا مــن الرســوم والعمــوالت مــن خــال جمموعــة متنوعــة مــن اخلدمــات التــي تقدمهــا لعمائهــا. 
وميكن تقسيم إيرادات الرسوم إىل فئتني كما يلي:        

        
ــة وتســتحق خــال تلــك الفــرة. وتتضمــن هــذه  )١( الرســوم املتحققــة مــن اخلدمــات املقدمــة علــى مــدى أي فــرة زمني
الرســوم إيــرادات العمــوالت وإدارة املوجــودات واحلفــظ ورســوم اخلدمــات اإلداريــة واالستشــارية األخــرى. إن رســوم 
التزامــات القــروض التــي ُيرّجــح ســحبها والرســوم املتعلقــة بالتســهيات االئتمانيــة األخــرى يتــم تأجيلهــا )مــع أي تكاليــف 
إضافيــة( ويتــم االعــراف بهــا كتعديــل ملعــدل الفائــدة الفعلــي علــى القــرض. عندمــا يكــون مــن غــر املرّجــح أن يتم ســحب 

أي قرض، فإنه يتم تسجيل رسوم التزامات االقراض على مدى فرة االلتزام على أساس القسط الثابت.  
             

ــث، مثــل ترتيــب شــراء  ــح طــرف ثال ــة مــا لصال )٢( الرســوم الناشــئة عــن التفــاوض أو املشــاركة يف التفــاوض عــن معامل
أســهم أو أوراق ماليــة أخــرى أو شــراء أو بيــع شــركات، ويتــم تســجيلها عنــد االنتهــاء مــن املعاملــة األساســية. يتــم 

تسجيل الرسوم أو مكوناتها التي ترتبط بأداء معني بعد استيفاء معاير املعاملة.     
          

)ج(  إيرادات توزيعات األرباح            
   

ــتام  ــة يف اس ــق اجملموع ــأ ح ــا ينش ــدة عندم ــل املوح ــة الدخ ــتثمارات يف قائم ــن االس ــاح م ــات األرب ــرادات توزيع ــراف بإي ــم االع يت
ــا  ــا موثوًق ــراد قياًس ــة اإلي ــاس قيم ــن قي ــة وُيمك ــى اجملموع ــة عل ــع االقتصادي ــق املناف ــل تدف ــريطة أن ُيحتم ــاح )ش ــات األرب توزيع

به(. 
)3-3-3( العمالت األجنبية            

    
ُتعــَرض القوائــم املاليــة اخلاصــة بــكل شــركة مــن شــركات اجملموعــة بعملــة البيئــة االقتصاديــة الرئيســية التــي تعمــل بهــا الشــركة 
ــة  ــار األردين، وهــو العمل ــكل شــركة بالدين ــج واملركــز املــايل ل ــم املاليــة املوحــدة، تعــَرض النتائ ــة الوظيفيــة(. ولغــرض القوائ )العمل

الوظيفية للبنك وعملة العرض للقوائم املالية املوحدة.         
       

عنــد إعــداد القوائــم املاليــة لــكل شــركة، يتــم تســجيل املعامــات التــي تكــون بعمــات غــر العملــة الوظيفيــة للمجموعــة )العمــات 
األجنبيــة( بأســعار الصــرف الســائدة يف تواريــخ إجــراء تلــك املعامــات. ويف نهايــة فــرة التقريــر، يتــم إعــادة حتويــل البنــود النقديــة 
املقومــة بالعمــات األجنبيــة باألســعار الســائدة بنهايــة فــرة التقريــر. ويتــم إعــادة حتويــل البنــود غــر النقديــة التــي تظهــر بالقيمــة 
العادلــة واملقومــة بالعمــات األجنبيــة باألســعار الســائدة بتاريــخ حتديــد القيمــة العادلــة. وال يتــم إعــادة حتويــل البنــود غــر النقديــة 

التي يتم قياسها من حيث التكلفة التاريخية بالعملة األجنبية.        
        

يتم االعراف بفروقات الصرف يف قائمة الدخل املوحدة يف الفرة التي تنشأ فيها باستثناء ما يلي:    
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-  فروقــات الصــرف املتعلقــة مبشــاريع قيــد اإلنشــاء بهــدف اســتخدامها يف عمليــات اإلنتــاج مســتقبًا، حيــث يتــم إدراج 
تلــك الفــروق ضمــن تكلفــة هــذه املوجــودات عندمــا يتــم اعتبارهــا كتعديــات علــى تكاليــف الفائــدة للقــروض بالعمــات 

األجنبية.             
  

-  فروقات الصرف الناجتة عن الدخول يف معامات بهدف التحوط من بعض خماطر العمات األجنبية.   
            

- فروقــات الصــرف املتعلقــة ببنــود نقديــة مدينــة أو دائنــة ناجتــة عــن العمليــات األجنبيــة التــي ليــس مــن احملتمــل وال 
يوجــد تخطيــط لســدادها، التــي تشــكل جــزًء مــن صــايف االســتثمار يف العمليــات األجنبيــة والتــي يتــم االعتـــراف بهــا يف 
ــة ضمــن احتياطــي فروقــات ترجمــة العمــات األجنبيــة ويف قائمــة الدخــل املوحــدة عنــد اســتبعاد صــايف قيمــة  البداي

االستثمار.              
  

ــات للعمليــات املشــركة لــدى اجملموعــة بالعمــات  ــم املاليــة املوحــدة، تظهــر املوجــودات واملطلوب لغــرض عــرض هــذه القوائ
األجنبيــة بالدينــار األردين باســتخدام أســعار الصــرف الســائدة يف تاريــخ التقريــر. ويتــم حتويــل اإليــرادات واملصاريــف حســب متوســط 
أســعار الصــرف للســنة مــا مل تتقلــب أســعار الصــرف بصــورة كبــرة خــال الســنة، ويف تلك احلالة تســتخدم أســعار الصــرف يف تاريخ 
املعاملــة. تصنــف فــروق الصــرف الناشــئة، إن وجــدت، كحقــوق ملكيــة ويعتـــرف بهــا يف احتياطــي فروقــات ترجمــة العمــات األجنبيــة 

لدى اجملموعة. ويتم االعراف بهذه الفروقات يف قائمة الدخل املوحدة للفتـرة التي تستبعد فيها العمليات األجنبية.  
              

)3-3-4( إيجارات             
   

ُتصّنــف عقــود إيجــار املمتلــكات واملعــدات التــي حتتفــظ فيهــا اجملموعــة، كمســتأجر، بكافــة خماطــر وعوائــد امللكيــة كعقــود إيجــار 
ــل،  ــت أق ــتأجر أو، إذا كان ــار املس ــة للعق ــة العادل ــًا للقيم ــار وفق ــد اإليج ــدء عق ــد ب ــة عن ــار التمويلي ــود اإليج ــملة عق ــم رس ــي. تت متويل
القيمــة احلاليــة للحــد األدنــى لدفعــات اإليجــار. يتــم إدراج التزامــات اإليجــار ذات الصلــة، صافيــة مــن رســوم التمويــل، يف الــذمم الدائنــة 
األخــرى قصــرة األجــل وطويلــة األجــل. يتــم توزيــع كل دفعــة مــن دفعــات اإليجــار بــني املطلوبــات وتكلفــة التمويــل. يتــم حتميــل تكلفــة 
ــى  ــتحقة عل ــدة املس ــت للفائ ــدل دوري ثاب ــى مع ــول عل ــك للحص ــار وذل ــد اإليج ــرة عق ــدى ف ــى م ــارة عل ــح أو اخلس ــل إىل الرب التموي
الرصيــد املتبقــي مــن املطلوبــات لــكل فــرة. يحتســب االســتهاك علــى املمتلــكات واملعــدات املســتحوذ عليهــا مبوجــب عقــود 
اإليجــار التمويلــي علــى مــدى العمــر اإلنتاجــي لألصــل ومــدة عقــد اإليجــار، أيهمــا أقصــر، إذا مل يتوفــر تأكيــد معقــول علــى أن اجملموعــة 

ستحصل على امللكية بنهاية مدة اإليجار.          
      

ــار  ــود إيج ــة كعق ــا امللكي ــر ومزاي ــن خماط ــرًا م ــزًء كب ــا ج ــتأجر، مبوجبه ــة، كمس ــّول اجملموع ــي ال حت ــار الت ــود اإليج ــف عق ــم تصني يت
ــر( إىل  ــن املؤّج ــة م ــز مقبوض ــن أي حواف ــة م ــغيلي )صافي ــار التش ــود اإليج ــب عق ــم مبوج ــي تت ــات الت ــل الدفع ــم حتمي ــغيلي. يت تش

ــار. ــرة اإليج ــدى ف ــى م ــت عل ــط الثاب ــة القس ــارة بطريق ــح أو اخلس ــاب الرب حس

ــك بطريقــة  ــرادات مــن عقــود اإليجــار التشــغيلية التــي تكــون فيهــا اجملموعــة مؤجــرًا ضمــن قائمــة الدخــل وذل ــم االعــراف باإلي يت
القسط الثابت على مدى فرة عقد اإليجار. وتدرج املوجودات املؤجرة يف قائمة املركز املايل بحسب طبيعتها.  
              

)3-3-5( تكاليف االقرتاض            
    

إن تكاليــف االقــراض التــي تعــود بشــكٍل مباشــر إىل اقتنــاء أو إنشــاء أو إنتــاج موجــودات مؤهلــة وهــي املوجــودات التــي تتطلــب 
بالضــرورة فــرة زمنيــة طويلــة لكــي تصبــح جاهــزة لاســتخدام أو البيــع تضــاف إىل تكلفــة تلــك املوجــودات حتــى يحــني الوقــت الــذي 

تصبح فيه هذه املوجودات جاهزًة لاستخدام يف الغرض املقصود منها أو البيع.      
  

كمــا أن إيــرادات االســتثمار احملققــة مــن االســتثمار املؤقــت للقــروض احملــددة والتــي مل تدفــع علــى تأهيــل املوجــودات يتــم 
خصمها من تكاليف االقراض املؤهلة للرسملة.          

      
يتم تسجيل جميع تكاليف االقراض األخرى ضمن قائمة الدخل يف الفرة التي يتم تكبدها فيها.    
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)3-3-6( ممتلكات ومعدات            
    

إن  املراكمــة،  القيمــة  يف  االنخفــاض  وخســائر  املراكــم  االســتهاك  ناقصــًا  بالتكلفــة  واملعــدات  املمتلــكات  إظهــار  "يتــم 
التكاليــف الاحقــة يف القيمــة  يتــم إدراج  البنــود. ال  النفقــات املنســوبة مباشــرًة إىل اقتنــاء  التاريخيــة  التكلفــة  وجــدت. تشــمل 
البنــك  إىل  تتدفــق  أن  امُلرّجــح  مــن  يكــون  عندمــا  إال  مائمــًا،  يكــون  حســبما  منفصــل،  كأصــٍل  احتســابها  أو  لألصــل  الدفريــة 
كافــة  حتميــل  يتــم  بــه.  موثــوق  بشــكٍل  البنــد  تكلفــة  قيــاس  باإلمــكان  ويكــون  بالبنــد  مرتبطــة  مســتقبلية  اقتصاديــة  منافــع 
فيهــا. تكبدهــا  يتــم  التــي  املاليــة  الفــرة  خــال  املوحــدة  الدخــل  قائمــة  علــى  األخــرى  والصيانــة  اإلصــاح  عمليــات   تكاليــف 

ال يتم استهاك األرض.             
   

ــب  ــًا للنس ــدات وفق ــكات واملع ــة للممتل ــة املتوقع ــار اإلنتاجي ــدار األعم ــى م ــت عل ــط الثاب ــة القس ــتهاك بطريق ــاب االس ــم احتس يت
التالية: 

%املمتلكات
٢مباين 

٢.٥-١٥معدات وأجهزة وأثاث

١٥وسائط نقل

٢٥أجهزة احلاسب اآليل

١٠أخــرى
              

 
تتم مراجعة األعمار اإلنتاجية املقدرة والقيم املتبقية وطريقة حساب االستهاك بنهاية كل سنة مع بيان أثر أي تغرات يف 

التقديرات احملتسبة على أساس مستقبلي.            
      

ُيلغى االعراف بأي بند من بنود املمتلكات واملعدات عند االستبعاد أو عندما ال يكون من املتوقع أن تنشأ منافع اقتصادية 
مستقبلية من استمرار استخدام األصل. يتم حتديد أي أرباح أو خسائر ناجتة عن استبعاد بند من بنود املمتلكات واملعدات على 

أساس الفرق بني عوائد البيع والقيمة الدفرية لألصل، ويتم تسجيلها يف قائمة الدخل املوحدة.     
           

)3-3-7( مشاريع حتت التنفيذ

تدرج األعمال الرأسمالية قيد اإلجناز بالتكلفة، بعد تنزيل أي خسارة مسجلة عن انخفاض القيمة. تشمل التكلفة الرسوم 
املهنية، وبالنسبة للموجودات املؤهلة، تتم رسملة تكاليف االقراض وفقًا للسياسة احملاسبية للمجموعة. ويتم تصنيف هذه 

املمتلكات يف الفئة املائمة ضمن املمتلكات واملعدات عندما تكون مكتملة وجاهزة لاستخدام. ويبدأ احتساب استهاك هذه 
املوجودات، على غرار املوجودات من املمتلكات األخرى، عندما تصبح هذه املوجودات جاهزة لاستخدام املقرر لها.  

              
)3-3-8( املوجودات غري امللموسة

 
يتم تصنيف املوجودات غر امللموسة على أساس تقدير عمرها الزمني لفرة حمددة أو لفرة غر حمددة، ويتم إطفاء 

املوجودات غر امللموسة التي لها عمر زمني حمدد خال هذا العمر ويتم قيد اإلطفاء يف قائمة الدخل املوحدة. أما املوجودات 
غر امللموسة التي عمرها الزمني غر حمدد فيتم مراجعة التدين يف قيمتها يف تاريخ القوائم املالية املوحدة ويتم تسجيل أي 

تدين يف قيمتها يف قائمة الدخل املوحدة.           
     

ال يتم رسملة املوجودات غر امللموسة الناجتة عن أعمال البنك ويتم تسجيلها يف قائمة الدخل املوحدة يف نفس الفرة.  
              

يتم مراجعة أية مؤشرات على تدين قيمة املوجودات غر امللموسة يف تاريخ القوائم املالية املوحدة. كذلك يتم مراجعة تقدير 
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العمر الزمني لتلك املوجودات ويتم إجراء أية تعديات على الفرات الاحقة.       
         

تشمل املوجودات غر امللموسة برامج وأنظمة احلاسب اآليل و العامات 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 غر امللموسة لدى البنك :

يتم إطفاؤها مببدأ القسط الثابت بنسبة ٢٥%. عامة جتارية 

يتم إطفاؤها مببدأ القسط الثابت بنسبة ٢٥%.برامج وأنظمة احلاسب اآليل

)3-3-9( االنخفاض يف قيمة املوجودات غري املالية
      

تقوم اجملموعة بنهاية كل فرة بإعداد تقرير مبراجعة القيمة الدفرية ملوجوداتها غر املالية لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر 
على احتمال تعرض هذه املوجودات خلسائر من االنخفاض يف القيمة. فإذا كان هناك أي مؤشر من هذا القبيل، يتم تقدير املبلغ 

القابل لاسرداد للموجودات من أجل حتديد مدى خسارة االنخفاض يف القيمة )إن وجدت(. ومتى تعذر تقدير املبلغ القابل 
لاسرداد لكل أصل، تقوم اجملموعة بتقدير املبلغ القابل لاسرداد لوحدة توليد النقد التي ينتمي لها األصل. ومتى أمكن حتديد 

أساس معقول وثابت للتخصيص، فإنه يتم تخصيص املوجودات لكل وحدة من الوحدات املولدة للنقد، أو يتم تخصيصها خافًا 
لذلك إىل أصغر جمموعة من وحدات توليد النقد التي ميكن حتديد أساس تخصيص معقول وثابت لها.    

            
إن القيمة القابلة لاسرداد هي القيمة العادلة لألصل ناقصًا تكاليف البيع أو القيمة قيد االستخدام، أّيهما أعلى. وألغراض تقييم 

القيمة قيد االستخدام، يتم خصم التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة إىل قيمتها احلالية باستخدام معدل خصم ما قبل 
الضريبة والذي يعكس تقييمات السوق احلالية للقيمة الزمنية للمال واخملاطر املصاحبة لألصل الذي مل يتم تعديل تقديرات 
التدفقات النقدية املستقبلية له.            

    
ر فيها القيمة القابلة لاسرداد لألصل )أو وحدة توليد النقد( بأقل من قيمتها الدفرية، يتم عندئذ تخفيض  ويف احلاالت التي تقدَّ

القيمة الدفرية لألصل )وحدة توليد النقد( إىل القيمة القابلة لاسرداد. ويتم تسجيل خسارة انخفاض القيمة فورًا يف قائمة 
الدخل املوحدة.              

  
ويف حال مت عكس خسارة االنخفاض يف القيمة يف وقت الحق، تتم زيادة القيمة الدفرية لألصل )أو وحدة توليد النقد( إىل التقدير 

املعدل للقيمة القابلة لاسرداد غر أن الزيادة يف القيمة الدفرية ال يجب أن تتجاوز القيمة الدفرية التي كان من املمكن 
حتديدها إذا مل يتم االعراف بخسارة انخفاض القيمة للموجودات )أو وحدة توليد النقد( يف السنوات السابقة.   

             
)3-3-10( اخملصصات

ُتحتسب اخملصصات عندما يرتب على اجملموعة التزام )قانوين أو ضمني( حايل نتيجة حلدٍث سابق، ويكون من احملتمل أن 
يقتضي األمر خروج موارد متثل منافع اقتصادية لتسوية االلتزام، ويكون باإلمكان وضع تقدير موثوق ملبلغ االلتزام.   

             
متثل القيمة املعرف بها كمخصص أفضل تقدير للمقابل املطلوب لتسوية االلتزام احلايل بتاريخ التقرير مع األخذ بعني االعتبار 

اخملاطر وحاالت عدم اليقني احمليطة بااللتزام. عندما يتم قياس خمصص ما باستخدام التدفقات النقدية املقدرة لتسوية 
االلتزام احلايل، فإن قيمته الدفرية متثل القيمة احلالية لتلك التدفقات النقدية.       

         
)3-3-11( األدوات املالية

يتم االعراف باملوجودات واملطلوبات املالية عندما تصبح اجملموعة طرفًا يف األحكام التعاقدية لألداة.    
            

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة كما يف ٣١ كانون األول ٢٠١٨  



67

كابيتال بنك - التقرير السنوي ٢٠١٨  

تقاس املوجودات واملطلوبات املالية مبدئيًا بالقيمة العادلة. إن تكاليف املعامات املتعلقة مباشرة باقتناء أو إصدار املوجودات 
واملطلوبات املالية )بخاف املوجودات واملطلوبات املالية بالقيمة العادلة من خال قائمة الدخل( تضاف إىل القيمة العادلة 

للموجودات أو املطلوبات املالية أو ُتخصم منها حسب االقتضاء عند االعراف املبدئي. ويتم االعراف بتكاليف املعامات املتعلقة 
مباشرة باقتناء املوجودات أو املطلوبات املالية بالقيمة العادلة من خال قائمة الدخل مباشرة يف قائمة الدخل املوحدة. 

وفورًا بعد االعراف املبدئي، يتم االعراف مبخصص للخسائر االئتمانية املتوقعة للموجودات املالية املقاسة بالتكلفة املطفأة 
واالستثمارات يف أدوات الدين املقاسة بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر، كما هو مبني يف اإليضاح)٤٤-أ( ، والذي 

ينتج عنه تكبد خسارة حسابية يتم االعراف بها يف قائمة الدخل عندما ينشأ أصل جديد.      
          

1- املوجودات املالية 

يتم االعراف وإلغاء االعراف باملشريات أو املبيعات العادية للموجودات املالية على أساس تاريخ املتاجرة. إن املشريات أو 
املبيعات العادية هي املبيعات أو املشريات التي تتطلب تسليم املوجودات خال إطار زمني يحدده القانون أو العرف السائد يف 

السوق. 

أ -  تصنيف املوجودات املالية

ألغراض تصنيف املوجودات املالية، تعترب األداة "أداة حقوق ملكية" إذا كانت غر مشتقة وتستويف تعريف "حقوق امللكية" 
للجهة املصدرة باستثناء بعض األدوات غر املشتقة القابلة للبيع التي يتم عرضها كحقوق ملكية من قبل اجلهة املصدرة. 

إن جميع املوجودات املالية األخرى غر املشتقة هي "أدوات دين". أدوات الدين هي تلك األدوات التي تستويف تعريف 
املطلوبات املالية من وجهة نظر اجلهة املصدرة، مثل القروض والسندات احلكومية وسندات الشركات.

*أدوات الدين:

يتم قياس أدوات الدين بالتكلفة املطفأة يف حال توافر الشرطني التاليني:       
         

)١(  أن يتم االحتفاظ باألصل ضمن منوذج أعمال يكون الهدف منه االحتفاظ باملوجودات جلمع التدفقات النقدية التعاقدية
)٢(  أن تؤدي األحكام التعاقدية لألداة إىل وجود تدفقات نقدية يف تواريخ حمددة بحيث تقتصر على مدفوعات املبالغ األصلية 

والفائدة/ الربح املستحق على املبلغ القائم منها تقاس جميع املوجودات املالية األخرى بالتكلفة املطفأة ، باستثناء 
أدوات الدين املدرجة بالقيمة العادلة .          

     

 
بناًء على هذه العوامل، تقوم اجملموعة بتصنيف أدوات الدين اخلاصة بها إىل واحدة من فئات القياس الثاث التالية:  

              
- التكلفة املطفأة: يقاس بالتكلفة املطفأة املوجودات احملتفظ بها بغرض جمع التدفقات النقدية التعاقدية عندما متثل 
تلك التدفقات النقدية دفعات حصرية للمبالغ األصلية والفوائد، وتلك غر املصنفة بالقيمة العادلة من خال قائمة الدخل.
يتم تعديل القيمة الدفرية لهذه املوجودات مقابل خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة املدرج واملقاس كما هو مبني 

يف اإليضاح رقم ٤٣-أ.             
    

-  القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر: يقاس بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر املوجودات املالية 
احملتفظ بها جلمع التدفقات النقدية التعاقدية ولبيع املوجودات عندما متثل التدفقات النقدية للموجودات فقط الدفعات 

األصلية والفوائد، وتلك غر املصنفة بالقيمة العادلة من خال قائمة الدخل. ويتم حتويل احلركة يف القيمة الدفرية من 
خال الدخل الشامل اآلخر، باستثناء تسجيل أرباح أو خسائر االنخفاض يف القيمة وإيرادات الفوائد وأرباح وخسائر الصرف 

األجنبي على التكلفة املطفأة لألدوات حيث يتم تسجيلها ضمن الربح واخلسارة. وعندما يتم استبعاد املوجودات املالية، 
فإن قائمة الدخل املراكمة املسجلة سابقًا يف الدخل الشامل اآلخر يعاد تصنيفها من حقوق امللكية إىل قائمة الدخل 

ويتم تسجيلها يف "صايف إيرادات االستثمار".          
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- القيمة العادلة من خالل قائمة الدخل: يقاس بالقيمة العادلة من خال قائمة الدخل املوجودات التي ال تستويف 
معاير تسجيلها بالتكلفة املطفأة أو بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر. يتم إدراج قائمة الدخل الناجتة عن 

استثمارات الدين التي تقاس بالقيمة العادلة من خال قائمة الدخل والتي ال تعد جزًء من عاقة التحوط ضمن قائمة 
الدخل وتعرض يف قائمة الدخل ضمن "صايف إيرادات االستثمار" يف الفرة التي تنشأ فيها، ما مل تنشأ عن أدوات دين 

مت تصنيفها بالقيمة العادلة أو التي مل يتم االحتفاظ بها بغرض املتاجرة، ويف هذه احلالة يتم عرضها بشكل منفصل يف 
"صايف إيرادات االستثمار".            

    
- منوذج األعمال: يعكس منوذج األعمال كيفية إدارة اجملموعة للموجودات من أجل توليد التدفقات النقدية، أي ما إذا 

كان هدف اجملموعة هو فقط حتصيل التدفقات النقدية التعاقدية من املوجودات أو حتصيل كل من التدفقات النقدية 
التعاقدية والتدفقات النقدية الناشئة عن بيع املوجودات. إذا مل ينطبق أي منهما )أي يتم االحتفاظ باملوجودات املالية 

ألغراض املتاجرة(، يتم تصنيف املوجودات املالية كجزء من منوذج األعمال "اآلخر" ويتم قياسها بالقيمة العادلة من خال 
قائمة الدخل. تتضمن العوامل التي تأخذها اجملموعة بعني االعتبار يف حتديد منوذج األعمال جملموعة من املوجودات، 

اخلربة السابقة حول كيفية حتصيل التدفقات النقدية لهذه املوجودات، وكيفية تقييم أداء املوجودات وإباغه إىل كبار 
موظفي اإلدارة، وكيفية تقييم اخملاطر وإدارتها وكيفية تعويض املديرين.        

          
- الدفعات للمبالغ األصلية والفائدة فقط: إذا كان منوذج األعمال هو االحتفاظ مبوجودات جلمع التدفقات النقدية التعاقدية 

أو جلمع التدفقات النقدية التعاقدية والبيع، تقوم اجملموعة بتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية لألدوات املالية متثل 
فقط دفعات للمبالغ األصلية والفائدة )"اختيار الدفعات للمبالغ األصلية والفائدة فقط"(.

وعند إجراء هذا التقييم، تقوم اجملموعة بدراسة ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية متوافقة مع اتفاق إقراض 
أساسي، أي أن الفوائد تشمل فقط مقابل القيمة الزمنية للمال وخماطر االئتمان وخماطر اإلقراض األساسية األخرى 

ومعدل الفوائد الذي يتماشى مع اتفاق اإلقراض األساسي. عندما تؤدي الشروط التعاقدية إىل التعرض للمخاطر أو تقلبات 
ال تتوافق مع اتفاق اإلقراض األساسي، يتم تصنيف املوجودات املالية ذات الصلة وقياسها بالقيمة العادلة من خال 

قائمة الدخل.             
   

 يتم مراعاة املوجودات املالية مع املشتقات الضمنية بالكامل عند حتديد ما إذا كانت تدفقاتها النقدية متثل فقط 
الدفعات األصلية والفائدة.            

    
 تقوم اجملموعة بإعادة تصنيف استثمارات الدين عندما، وفقط عندما، يتغر منوذج أعمالها إلدارة تلك التغرات يف 

املوجودات. يتم إعادة التصنيف من بداية فرة التقرير األوىل التي تلي التغير. 
              

* أدوات حقوق امللكية            
    

 أدوات حقوق امللكية هي أدوات تستويف تعريف حقوق امللكية من وجهة نظر اجلهة املصدرة، أي األدوات التي ال حتتوي على 
التزام تعاقدي بالدفع والتي تعد دليًا على الفوائد املتبقية يف صايف موجودات اجلهة املصدرة. وتشمل أمثلة أدوات حقوق 

امللكية األسهم العادية األساسية           
     

 تقوم اجملموعة بعد ذلك بقياس جميع استثمارات حقوق امللكية بالقيمة العادلة من خال قائمة الدخل، باستثناء احلاالت 
التي تكون فيها إدارة اجملموعة قد قامت، عند االعراف املبدئي، بتصنيف استثمارات حقوق امللكية بالقيمة العادلة من 

خال الدخل الشامل اآلخر. تتمثل سياسة اجملموعة يف تصنيف استثمارات حقوق امللكية بالقيمة العادلة من خال الدخل 
الشامل اآلخر عندما يتم االحتفاظ بهذه االستثمارات ألغراض أخرى غر توليد عائدات االستثمار. وعند استخدام هذا اخليار، 

يتم إدراج أرباح وخسائر القيمة العادلة يف الدخل الشامل اآلخر وال يتم إعادة تصنيفها الحقًا إىل قائمة الدخل مبا يف ذلك عند 
االستبعاد. وال يتم تسجيل خسائر انخفاض القيمة )وعكس خسائر انخفاض القيمة( بشكل منفصل عن غرها من التغيرات 

يف القيمة العادلة. ويستمر تسجيل توزيعات األرباح، عندما متثل عائًدا على هذه االستثمارات، يف قائمة الدخل كإيرادات أخرى 
عندما يتقرر حق اجملموعة يف استام الدفعات.          
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أ-   التكلفة املطفأة وطريقة الفائدة الفعلية          
      

 تتمثل التكلفة املطفأة يف املبلغ الذي يتم به قياس األصل أو االلتزام املايل عند االعراف املبدئي، ناقصًا املسدد من املبلغ 
األصلي، زائدًا أو ناقصًا اإلطفاء املراكم باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي ألي فرق بني ذلك املبلغ املبدئي ومبلغ 

االستحقاق، وللموجودات املالية املعدلة بأي خمصص للخسارة.        
        

 إن معدل الفائدة الفعلي هو املعدل الذي يخصم بدقة املدفوعات أو املقبوضات النقدية املستقبلية املقدرة خال العمر 
املتوقع للموجودات أو املطلوبات املالية إىل إجمايل القيمة الدفرية للموجودات املالية )أي تكلفتها املطفأة قبل أي خمصص 

لانخفاض يف القيمة( أو إىل التكلفة املطفأة للمطلوبات املالية. ال يأخذ احلساب يف االعتبار اخلسائر االئتمانية املتوقعة 
ويشمل تكاليف املعاملة واألقساط أو اخلصومات والرسوم املدفوعة أو املقبوضة والتي تعترب جزًء ال يتجزأ من معدل الفائدة 

الفعلي، مثل رسوم اإلنشاء.            
    

 عندما تقوم اجملموعة مبراجعة تقديرات التدفقات النقدية املستقبلية، يتم تعديل القيمة الدفرية للموجودات أو املطلوبات 
املالية املعنية لتعكس التقديرات اجلديدة اخملصومة باستخدام معدل الفائدة الفعلي األصلي. ويتم إدراج التغرات يف 

قائمة الدخل.              
  

 حتتسب إيرادات الفوائد من خال تطبيق معدل الفائدة الفعلي على إجمايل القيمة الدفرية للموجودات املالية، باستثناء 
املوجودات املالية التي تعرضت فيما بعد النخفاض يف قيمتها االئتمانية )أو املرحلة الثالثة(، والتي يتم حساب إيرادات الفائدة 

اخلاصة بها من خال تطبيق معدل الفائدة الفعلي على التكلفة املطفأة )أي بالصايف من خمصص اخلسائر االئتمانية 
املتوقعة(.              

  

 ب- انخفاض قيمة املوجودات املالية           
     

تقوم اجملموعة بالتقييم على أساس مستقبلي للخسائر االئتمانية املتوقعة املرتبطة مبوجودات أدوات الدين املدرجة 
بالتكلفة املطفأة وبالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر والتعرض الذي ينشأ من التزامات القروض وعقود الضمان 
املايل. تعرف اجملموعة مبخصص خسارة ملثل هذه اخلسائر يف تاريخ كل تقرير. ويبني قياس اخلسائر االئتمانية املتوقعة: 

              
 

- مبلغًا عادال مرجحًا مت حتديده من خال تقييم جمموعة من النتائج احملتملة
- القيمة الزمنية للمال 

- معلومات معقولة ومثبتة متاحة دون تكبد أي تكلفة أو جهد غر ضروري يف تاريخ التقرير حول األحداث السابقة والظروف 
احلالية والتوقعات لألحداث املستقبلية والظروف االقتصادية        

        
يحتوي اإليضاح رقم ٤٣-أ على مزيد من التفاصيل حول كيفية قياس خمصص اخلسارة االئتمانية املتوقعة.  

ج-تعديل القروض )املجدولة واملهيكلة(           
     

تقوم اجملموعة أحيانًا بإعادة التفاوض أو تعديل التدفقات النقدية التعاقدية لقروض العماء. وعندما يحدث ذلك، تقوم اجملموعة 
بتقييم ما إذا كانت الشروط اجلديدة تختلف اختافًا جوهريًا عن الشروط األصلية. تقوم اجملموعة بذلك من خال النظر، من بني 

أمور أخرى، يف العوامل التالية:            
    

-  إذا كان املقرض يواجه صعوبات مالية وما إذا كان التعديل يخفض فقط التدفقات النقدية التعاقدية إىل املبالغ التي يتوقع 
أن يكون املقرض قادرًا على سدادها.

- ما إذا كان قد مت إدخال أي شروط جديدة جوهرية مثل حصة األرباح/ العائد والتي تؤثر بشكل جوهري على ملف خماطر 
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القرض. 
- أي متديد جوهري لفرة القرض عندما ال يواجه املقرض صعوبات مالية.

- أي تغّير جوهري يف معدل الفائدة.    
- تغير عملة القرض. 

- إدراج ضمانات أو حتسينات أخرى للضمان أو االئتمان تؤثر بشكل كبر على خماطر االئتمان املرتبطة بالقروض.  
             

إذا كانت الشروط خمتلفة بشكل جوهري، تقوم اجملموعة بإلغاء االعراف باملوجودات املالية األصلية وتعرف باملوجودات 
"اجلديدة" بالقيمة العادلة مع إعادة احتساب معدل الفائدة الفعلي اجلديد للموجودات. وبالتايل يعترب تاريخ إعادة التفاوض تاريخ 

االعراف املبدئي ألغراض حساب االنخفاض يف القيمة، وأيضًا لغرض حتديد ما إذا حدثت زيادة كبرة يف خماطر االئتمان. ومع 
ذلك، تقوم اجملموعة أيًضا بتقييم ما إذا كانت املوجودات املالية اجلديدة املدرجة تعترب أنها تعرضت فيما بعد النخفاض يف 

قيمتها االئتمانية عند االعراف املبدئي، خاصة يف الظروف التي يكون الدافع وراء إعادة التفاوض فيها هو عدم قدرة املدين 
على إجراء الدفعات املتفق عليها يف األصل. ويتم إدراج الفروق يف القيمة الدفرية أيًضا يف قائمة الدخل كربح أو خسارة عند 

االستبعاد.
إذا لم تختلف الشروط بشكل جوهري، فإن إعادة التفاوض أو التعدیل ال يؤدي إىل إلغاء االعراف، وتقوم المجموعة بإعادة احتساب 

إجمايل القیمة الدفتریة على أساس التدفقات النقدیة املعدلة لألصل المايل ویتم إدراج أرباح أو خسائر التعديل يف قائمة الدخل. 
يتم إعادة حساب إجمايل القيمة الدفرية اجلديدة عن طريق خصم التدفقات النقدية املعدلة مبعدل الفائدة الفعلي األصلي. 

 
إلغاء االعرتاف لسبب غري التعديل

يتم إلغاء االعراف باملوجودات املالية أو جزء منها عند انتهاء احلقوق التعاقدية يف احلصول على التدفقات النقدية من 
املوجودات أو عند حتويلها وإما ١( عندما تقوم اجملموعة بتحويل جميع خماطر وامتيازات امللكية بشكل جوهري، أو ٢( عندما ال 

تقوم اجملموعة بتحويل جميع خماطر وامتيازات امللكية واالحتفاظ بها بشكل كبر ومل حتتفظ اجملموعة بالسيطرة.  
             

التسهيالت املعدومة             
  

يتم شطب التسهيات االئتمانية املعد لها خمصصات يف حال عدم جدوى اإلجراءات املتخذة لتحصيلها بتنزيلها من اخملصص 
ويتم حتويل أي فائض يف اخملصص اإلجمايل - إن وجد -  إىل قائمة الدخل املوحدة ، ويضاف احملصل من الديون التي سبق 

شطبها إىل اإليرادات.             
   

2-  املطلوبات املالية             
   

التصنيف والقياس الالحق             
   

تقاس جميع املطلوبات املالية )وتشمل الودائع واألرصدة املستحقة إىل البنوك، واتفاقيات إعادة الشراء مع البنوك، والقروض 
متوسطة األجل، وودائع العماء والتأمينات النقدية( مبدئيًا بالقيمة العادلة وتقاس الحقًا بالتكلفة املطفأة باستثناء التايل:  

              
-  املطلوبات املالية بالقيمة العادلة من خال قائمة الدخل : يتم تطبيق هذا التصنيف على املشتقات واملطلوبات 

املالية احملتفظ بها للمتاجرة واملطلوبات املالية األخرى املصنفة كذلك عند االعراف املبدئي. إن األرباح واخلسائر من 
املطلوبات املالية املصنفة بالقيمة العادلة من خال قائمة الدخل يتم عرضها جزئيًا يف الدخل الشامل اآلخر )التغر يف 

القيمة العادلة بسبب خماطر االئتمان( وجزئيًا يف قائمة الدخل )املبلغ املتبقي من التغر يف القيمة العادلة للمطلوبات(. 
هذا ما مل يكن مثل هذا العرض من شأنه أن يسفر عن، أو يزيد، عدم التطابق احملاسبي، ويف هذه احلالة يتم عرض 

الدخل الذي يعزى إىل التغرات يف خماطر االئتمان للمطلوبات يف قائمة الدخل.
-  املطلوبات املالية الناجتة عن حتويل املوجودات املالية غر املؤهلة إللغاء االعراف والتي مبوجبها يتم إثبات املطلوبات 
املالية للمقابل املايل املقبوض من أجل التحويل. يف الفرات الاحقة، تقوم اجملموعة بإدراج أي مصاريف متكبدة على 

املطلوبات املالية.
- عقود الضمان املايل والتزامات القروض.
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إلغاء االعرتاف              
  

يلغى االعراف باملطلوبات املالية عندما يتم الوفاء بها )أي عندما يتم الوفاء بااللتزام احملدد يف العقد أو إلغاؤه أو انقضاء أجله(. 
عند استبدال دين حايل بدين جديد من ُمقرض جديد، يتم إلغاء االعراف بالدين احلايل يف القوائم املالية ويتم االعراف بالفرق 

بني القيمة الدفرية والقيمة العادلة للمقابل املدفوع يف قائمة الدخل. ومع ذلك، وعند تعديل أو استبدال الدين مع االحتفاظ 
باملقرض األصلي، فإن املعاير الدولية للتقارير املالية تتضمن إرشادات حمددة حول ما إذا كانت املعاملة تؤدي إىل إلغاء االعراف 

أو يتم حسابها بشكل خمتلف. ويستند هذا التحليل على تساؤل حول ما إذا كان التعديل "جوهريًا" أو ما إذا كان قد مت استبدال 
الدين األصلي بدين آخر بشروط "جوهرية" خمتلفة.          

      
3- قياس القيمة العادلة             

   
القيمة العادلة هي املبلغ الذي ميكن قبضه نظر بيع أصل أو دفعه نظر حتويل التزام يف معاملة منتظمة بني املشاركني يف 

السوق يف تاريخ القياس يف السوق الرئيسية أو، يف حالة عدم توفر سوق رئيسية، يف السوق األكرث نفعًا للبنك يف ذلك التاريخ. 
إن القيمة العادلة ألي التزام تعكس خماطر عدم الوفاء بهذا االلتزام.        

        
يقوم البنك بقياس القيمة العادلة لألداة، عند الضرورة، باستخدام السعر املعلن يف السوق النشطة لتلك األداة. تعترب السوق 

سوقًا نشطة عندما تكون املعامات املتعلقة باألصل أو االلتزام منتظمة ومائمة من حيث احلجم مبا يكفي لتحديد بيانات 
األسعار على أساس مستمر.            

    
إن أفضل دليل على القيمة العادلة لألداة املالية عند االعراف املبدئي يتمثل عادًة يف سعر املعاملة، أي القيمة العادلة للمقابل 
املمنوح أو املقبوض. إذا قرر البنك أن القيمة العادلة بتاريخ االعراف املبدئي تختلف عن سعر املعاملة ومل يتوفر دليل موضوعي 

على القيمة العادلة إما من خال سعر معلن يف سوق نشطة ألصل أو التزام مماثل أو استنادًا إىل أي أسلوب من أساليب 
التقييم التي ال تستخدم إال البيانات املستمدة من األسواق اجلديرة باملاحظة، يتم مبدئيًا قياس األداة املالية بالقيمة العادلة، 

ويتم تعديلها لتأجيل الفرق بني القيمة العادلة بتاريخ االعراف املبدئي وسعر املعاملة. ويتم تسجيل الفرق الحقًا يف قائمة 
الدخل على أساس مائم على مدى عمر األداة ولكن ليس بعد التاريخ الذي يكون فيه التقييم مدعومًا كليًة ببيانات سوقية جديرة 

باملاحظة أو بعد تاريخ إغاق املعاملة.           
     

إذا كان لألصل أو االلتزام الذي مت قياسه بالقيمة العادلة سعر عرض أو سعر طلب، يقوم البنك بقياس املوجودات واملراكز طويلة 
األجل بسعر العرض بينما يتم قياس املطلوبات واملراكز قصرة األجل بسعر الطلب.      

          
إن حمفظة املوجودات واملطلوبات املالية املعرضة خملاطر السوق وخماطر االئتمان املدارة من قبل البنك على أساس 

صايف التعرض إما خملاطر السوق أو خملاطر االئتمان، يتم قياسها على أساس السعر الذي ميكن قبضه من بيع مركز صايف 
طويل األجل )أو دفعه لتحويل مركز صايف قصر األجل( ألي تعرض خملاطر حمددة. يتم إجراء تلك التسويات التي تتم على مستوى 

احملفظة لكل بند من املوجودات واملطلوبات على أساس التسوية املتعلقة باخلطر وذلك لكل أداة من األدوات املشمولة 
باحملفظة.              

  
يقوم البنك باالعراف بالتحويات بني مستويات قياس القيمة العادلة كما يف نهاية فرة التقرير التي يظهر فيها التغير.  

              
مستويات القيمة العادلة:             

   
* املستوى األول: األسعار السوقية املعلنة يف األسواق الفعالة للموجودات واملطلوبات املشابهة.    

           
* املستوى الثاين: تقنيات أخرى حيث تكون على املدخات لها تأثر مهم على القيمة العادلة وميكن ماحظتها بشكل مباشر 

أوغر مباشر.             
  

* املستوى الثالث:  تقنيات أخرى حيث تستخدم مدخات لها تأثر مهم على القيمة العادلة ولكنها ليست مبنية على 
معلومات يف السوق ميكن ماحظتها.         
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)3-3-12( عقود الضمان املايل والتزامات القروض          
      

الضمانات املالية هي عبارة عن عقود ُتلزم اجملموعة بدفع مبالغ حمددة لتعويض حاملي الضمان عن اخلسارة التي يتكبدونها 
بسبب إخفاق املدين يف سداد أي دفعات عند استحقاقها وفقًا لشروط أداة الدين. تتمثل التزامات القروض يف التزامات غر 

قابلة لإللغاء بتقدمي اعتماد وفقًا لشروط وأحكام متفق عليها مسبقًًا.        
        

تقاس عقود الضمان املايل الصادرة مبدئيا بالقيمة العادلة وتقاس الحقًا بالقيمة األعلى لكل من:     
           

- مبلغ خمصص اخلسارة 
- العاوة املقبوضة عند االعراف املبدئي ناقًصا الدخل املعرف به وفًقا ملبادئ املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ١٥.  

      
      

)3-3-13( أرباح وخسائر العمالت األجنبية           
     

يتم حتديد القيمة العادلة للموجودات املالية املقومة بعملة أجنبية بتلك العملة األجنبية ويتم حتويلها بسعر الصرف الفوري 
السائد يف نهاية كل فرة تقرير. يشكل عنصر الصرف األجنبي جزًء من أرباح أو خسائر القيمة العادلة. وبالتايل،   

             
* بالنسبة للموجودات املالية املصنفة بالقيمة العادلة من خال قائمة الدخل، يدَرج عنصر الصرف األجنبي يف قائمة الدخل 

املوحدة.
*  بالنسبة للموجودات املالية التي متثل بنودًا نقدية ومصنفة بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر، يدَرج عنصر 

الصرف األجنبي يف قائمة الدخل املوحدة. 
*  بالنسبة للموجودات املالية التي متثل بنودًا غر نقدية ومصنفة بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر، يدَرج عنصر 

الصرف األجنبي يف قائمة الدخل الشامل املوحدة. 
* بالنسبة ألدوات الدين املقومة بالعملة األجنبية املقاسة بالتكلفة املطفأة يف نهاية كل فرة تقرير، يتم حتديد أرباح وخسائر 

الصرف األجنبي على أساس التكلفة املطفأة للموجودات املالية وتدَرج يف قائمة الدخل املوحدة.    
           

)3-3-14( مقاصة املوجودات واملطلوبات املالية         
 

تتم مقاصة املوجودات واملطلوبات املالية وبيان صايف القيمة يف قائمة املركز املايل املوحدة عندما يتوفر حق قانوين واجب 
النفاذ مبقاصة املبالغ املعرف بها ويكون هناك نية لدى اجملموعة للتسوية على أساس الصايف أو بيع األصل وتسوية االلتزام 

يف نفس الوقت.              
  

)3-3-15( أدوات مالية مشتقة            
    

تتعامل اجملموعة باملشتقات مثل عقود الصرف األجنبي اآلجلة وعقود أسعار الفائدة املستقبلية واتفاقيات األسعار اآلجلة 
ومقايضات أسعار العمات والفوائد وخيارات أسعار العمات والفوائد )املصدرة واملشراة(. تقاس املشـتقات يف البداية 

بالقيمة العادلة بتاريخ عقد األداة املشتقة ويعاد قياسها الحقًا بالقيمة العادلة يف نهاية كل فرة تقرير. يتم االعتـراف باألرباح 
واخلسائر يف قائمة الدخل املوحدة مباشرة ما مل تكن األداة املشتقة مؤهلة وحمددة كأداة حتوط، ويف تلك احلالة يستند 

توقيت االعراف يف قائمة الدخل املوحدة على طبيعة عاقة التحوط. ويتم إدراج جميع املشتقات بقيمها العادلة كموجودات إذا 
كانت القيمة العادلة موجبة، أو كمطلوبات إذا كانت القيمة العادلة سالبة. يتم عمومًا احلصول على القيم العادلة بالرجوع إىل أسعار 

السوق املدرجة ومناذج التدفقات النقدية اخملصومة ومناذج التسعر املعروفة بحسب املائم.     
           

املشتقات الضمنية             
   

يتم التعامل مع املشتقات الضمنية يف العقود املضيفة غر املشتقة التي ال ُتشكل موجودات مالية ضمن نطاق املعيار الدويل 
للتقارير املالية رقم 9 األدوات املالية )مثل االلتزامات املالية( كمشتقات منفصلة عندما تكون خماطرها و خصائصها ال تتصل 

اتصااًل وثيقًا بتلك العقود املضيفة وال تكون العقود املضيفة مقاسة بالقيمة العادلة من خال قائمة الدخل.   
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)3-3-16( حماسبة التحوط            
    

تصنف اجملموعة بعض أدوات التحوط، والتي تشمل األدوات املشتقة وغر املشتقة املتعلقة مبخاطر العمات األجنبية، إما 
كتحوطات للقيمة العادلة أو كتحوطات لصايف االستثمارات يف العمليات األجنبيـة. ويتم احملاسبة عن حتوطات خماطر الصرف 

األجنبي لالتزامات املؤكدة كتحوطات للتدفقات النقدية.         
       

عند بدء عاقة التحوط تقوم اجملموعة بتوثيق العاقة بني أداة التحوط والبند املتحوط بشأنه، مع أهداف إدارة اخملاطر 
واستـراتيجيتها للقيام مبعامات التحوط املتنوعة. وإضافة لذلك، عند بدء التحوط وبشكل مستمر، تقوم اجملموعة بتوثيق ما 

إذا كانت أداة التحوط عالية الفعالية يف تسوية التغرات يف القيم العادلة أو التدفقات النقدية للبند املتحوط الذي يعزى إىل اخلطر 
املتحوط بشأنه.              

  
*  حتوطات القيمة العادلة            

   
إن التغرات يف القيمة العادلة للمشتقات املصنفة واملؤهلة كتحوطات للقيمة العادلة يتم االعتـراف بها مباشرة يف قائمة 

الدخل املوحدة، مع أي تغيرات يف القيمة العادلة لألصل املتحوط أو االلتزام والعائدة إىل اخملاطر املتحوطة. إن التغر يف 
القيمة العادلة ألداة التحوط والتغر يف البند املتحوط والعائد إىل اخملاطر املتحوطة يتم االعتـراف به يف قائمة الدخل املوحدة.

 
يتم إيقاف حماسبة التحوط عندما تنهي اجملموعة عاقة التحوط وعندما تنتهي صاحية أداة التحوط أو يتم بيعها أو تنتهي 

مدتها أو تنفذ، أو عندما ال تعود مستوفية لشروط حماسبة التحوط. إن تعديل القيمة العادلة بالقيمة الدفتـرية للبند املتحوط 
الناجت من اخملاطر املتحوط لها يتم إطفاؤه يف قائمة الدخل املوحدة من ذلك التاريخ.      

          
* حتوطات التدفقات النقدية            

   
يتم االعتـراف باجلزء الفّعال من التغرات يف القيمة العادلة للمشتقات التي تكون حمددة ومؤهلة على أنها حتوطات للتدفقات 

النقدية يف قائمة الدخل الشامل املوحدة وتتـراكم ضمن احتياطي حتوط التدفقات النقدية. وُتدرج أي أرباح أو خسائر تتعلق 
باجلزء غر الفّعال يف قائمة الدخل املوحدة على الفور ضمن بند إيرادات أخرى.       

         
ُيعاد تصنيف املبالغ املعتـرف بها سابقًًا يف قائمة الدخل الشامل املوحدة واملتـراكمة يف حقوق امللكية إىل قائمة الدخل 

املوحدة يف الفتـرات التي يؤثر فيها البند املتحوط على االعتـراف باملوجودات أو املطلوبات غر املالية. إن الدخل املعتـرف سابقًًا 
يف قائمة الدخل الشامل املوحدةواملتـراكمة يف حقوق امللكية يتم حتويلها من حقوق امللكية وتدرج ضمن تكلفة املوجودات 

أو املطلوبات غر املالية عند القياس املبدئي.          
      

يتم التوقف عن حماسبة التحوط إذا أنهت اجملموعة عاقة التحوط، أو حني انتهاء سريان أداة التحوط أو بيعها أو فسخها 
أو استعمالها، أو إن مل تعد مؤهلة حملاسبة التحوط. إن أي أرباح أو خسائر معتـرف بها يف قائمة الدخل الشامل املوحدة 
و املتـراكمة يف حقوق امللكية يف ذلك الوقت تظل يف حقوق امللكية وُيعتـرف بها عندما يتم االعتـراف يف نهاية املطاف 

باملعاملة املتوقعة يف قائمة الدخل املوحدة. ويف حال مل يعد يتوقع حدوث معاملة متوقعة، يتم االعتـراف باألرباح واخلسائر 
املتـراكمة يف حقوق امللكية فورًا يف قائمة الدخل املوحدة.         

       
* حتوطات صايف االستثمارات يف العمليات األجنبية         

      
يتم احتساب حتوطات صايف االستثمارات يف العمليات األجنبية على نحو مماثل لتحوطات التدفقات النقدية. ويتم االعتـراف بأي 

أرباح أو خسائر ناشئة عن أداة التحوط التي لها صلة باجلزء الفعال من التحوط يف قائمة الدخل الشامل املوحدة، ويتم جتميعها 
ضمن بند احتياطي حتويل العمات املتـراكم. ويتم االعتـراف باألرباح واخلسائر املتعلقة باجلزء غر الفعال مباشرة يف قائمة 

الدخل املوحدة.              
  

ُيعاد تصنيف األرباح واخلسائر الناجتة عن أداة التحوط املتعلقة باجلزء الفعال من التحوط واملتـراكمة يف احتياطي حتويل العمات 
املتـراكم إىل قائمة الدخل املوحدة عند استبعاد العمليات األجنبية.        
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)3-3-17( معلومات القطاعات            
    

قطاع األعمال ميثل جمموعة من املوجودات والعمليات التي تشرك معًا يف تقدمي منتجات أو خدمات خاضعة خملاطر وعوائد 
تختلف عن تلك املتعلقة بقطاعات أعمال أخرى والتي يتم قياسها وفقًا للتقارير التي يتم استعمالها من قبل املدير التنفيذي 
وصانع القرار الرئيسي لدى البنك.            

    
القطاع اجلغرايف يرتبط يف تقدمي منتجات أو خدمات يف بيئة اقتصادية حمددة خاضعة خملاطر وعوائد تختلف عن تلك املتعلقة 

بقطاعات تعمل يف بيئات اقتصادية أخرى. 
              

 
)3-3-18( توزيعات أرباح األسهم العادية           

     
يتم إدراج توزيعات األرباح عن األسهم العادية كالتزام وتخصم من حقوق امللكية عند املوافقة عليها من قبل الهيئة العامة 

للمساهمني للبنك. تخصم توزيعات األرباح من حقوق امللكية عند اإلعان عنها وعندما ال تعود خاضعة لسيطرة البنك. يتم 
اإلفصاح عن توزيعات األرباح للسنة التي تتم املوافقة عليها بعد تاريخ قائمة املركز املايل املوحدة كحدث وقع بعد تاريخ قائمة 

املركز املايل املوحدة.             
   

)3-3-19( نقد وما يف حكمه            
    

هو النقد واألرصدة النقدية التي تستحق خال مدة ثاثة أشهر، وتتضمن: النقد واألرصدة لدى البنوك املركزية واألرصدة لدى 
البنوك واملؤسسات املصرفية، وتنزل ودائع البنوك واملؤسسات املصرفية التي تستحق خال مدة  ثاثة أشهر من تاريخ 

اقتنائها واألرصدة املقيدة السحب.           
     

)3-3-20( أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية          
      

تدرج املبالغ املستحقة من البنوك واملؤسسات املالية مبدئيًا بالقيمة العادلة وتقاس الحقًا بالتكلفة املطفأة باستخدام معدل 
الفائدة الفعلي، ناقصًا خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة، إن وجد.        

        
)3-3-21( املوجودات املستحوذ عليها مقابل تسوية الديون        

        
يف حاالت معينة، يقوم البنك بإغاق املعامات من خال االستحواذ على املوجودات مقابل تسوية الديون. يتم تسجيل املوجودات 

املستحوذ عليها بقيمها العادلة ناقصًا تكاليف البيع أو بالقيمة الدفرية للقرض )صافية من خسائر انخفاض القيمة(، أيهما 
أقل، يف تاريخ املقايضة. ويتم تسجيل هذه املوجودات يف "املوجودات األخرى". تنص سياسة البنك على استبعاد املوجودات 

املعاد متلكها بطريقة منظمة. وتستخدم عائدات االستبعاد يف خفض أو سداد املطالبات القائمة. وعمومًا ال يشغل البنك 
العقارات املعاد متلكها بغرض االستخدام التجاري.          

      
)3-3-22( ضريبة الدخل            

    
متثل مصاريف الضرائب مبالغ الضرائب املستحقة والضرائب املؤجلة.        

        
حتسب مصاريف الضرائب املستحقة على أساس األرباح اخلاضعة للضريبة، وتختلف األرباح اخلاضعة للضريبة عن األرباح املعلنة 

يف القوائم املالية املوحدة ألن األرباح املعلنة تشمل إيرادات غر خاضعة للضريبة أو مصاريف غر قابلة للتنزيل يف السنة 
املالية وإمنا يف سنوات الحقة أو اخلسائر املراكمة املقبولة ضريبيًا أو بنود ليست خاضعة أو مقبولة التنزيل ألغراض ضريبية. 

              
 

حتســب الضرائب مبوجب النسب الضريبية املقررة مبوجب القوانني واألنظمة والتعليمات يف اململكة األردنية الهاشمية والدول 
التي تعمل بها الشركات التابعة للبنك.           
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إن الضرائب املؤجلة هي الضرائب املتوقع دفعها أو اسردادها نتيجة الفروقات الزمنية واملؤقتة بني قيمة املوجودات أو 

املطلوبات يف القوائم املالية املوحدة والقيمة التي يتم احتساب الربح الضريبي على أساسها.  يتم احتساب الضرائب املؤجلة 
باستخدام طريقة االلتزام بقائمة املركز املايل املوحدة وحتتسب الضرائب املؤجلة وفقًا للنسب الضريبية التي يتوقع تطبيقها 

عند تأدية االلتزام الضريبي أو حتقيق املوجودات الضريبية املؤجلة.        
        

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

  
     

)3-3-23( حسابات مدارة لصالح العمالء          
      

متثل احلسابات التي يديرها البنك نيابة عن العماء وال تعترب من موجودات البنك. يتم إظهار رسوم وعموالت إدارة تلك احلسابات 
يف قائمة الدخل املوحدة. يتم إعداد خمصص مقابل انخفاض قيمة احملافظ مضمونة رأس املال املدارة لصالح العماء عن 

رأس مالها. 
 

)3-3-24( عقود إعادة الشراء أو البيع           
     

يستمر االعراف يف القوائم املالية باملوجودات املباعة والتي مت التعهد املتزامن بإعادة شرائها يف تاريخ مستقبلي، 
وذلك الستمرار سيطرة البنك على تلك املوجودات وألن أية خماطر أو منافع تؤول للبنك حال حدوثها، ويستمر تقييمها وفقًا 

للسياسات احملاسبية املتبعة )هذا ويف حال وجود حق للمشري بالتصرف بهذه املوجودات )بيع أو إعادة رهن( فيجب إعادة 
تصنيفها ضمن املوجودات املالية املرهونة(. تدرج املبالغ املقابلة للمبالغ املستلمة لهذه العقود ضمن املطلوبات يف 

بند األموال املقرضة، ويتم االعراف بالفرق بني سعر البيع وسعر إعادة الشراء كمصروف فوائد يستحق على مدى فرة العقد 
باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.            

    
أما املوجودات املشراة مع التعهد املتزامن بإعادة بيعها يف تاريخ مستقبلي حمدد فا يتم االعراف بها يف القوائم املالية، 

وذلك لعدم توفر السيطرة على تلك املوجودات وألن أية خماطر أو منافع ال تؤول للبنك حال حدوثها. وتدرج املبالغ املدفوعة 
املتعلقة بهذه العقود ضمن الودائع لدى البنوك واملؤسسات املصرفية األخرى أو ضمن التسهيات االئتمانية حسب احلال،  

ويتم معاجلة الفرق بني سعر الشراء وسعر إعادة البيع كإيرادات فوائد تستحق على مدى فرة العقد باستخدام طريقة الفائدة 
الفعلية.               

 
)3-3-25( املوجودات املالية املرهونة           

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

تقييم هذه املوجودات وفق السياسات احملاسبية املتبعة لتقييم كل منها حسب تصنيفه األصلي.     
            

)4( التقديرات واألحكام احملاسبية الهامة            
     

يتعني على اإلدارة، عند تطبيق السياسات احملاسبية للمجموعة كما هو مبني يف اإليضاح رقم ٣، وضع أحكام وتقديرات 
وافراضات حول القيم الدفرية للموجودات واملطلوبات التي ال تكون متوفرة بوضوح من مصادر أخرى. تستند التقديرات وما يرتبط 

بها من افراضات على التجربة السابقة والعوامل األخرى ذات الصلة. وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.   
             

تتم مراجعة التقديرات وما يتعلق بها من افراضات على أساس مستمر. يتم تسجيل التعديات على التقديرات احملاسبية يف 
الفرة التي يتم خالها تعديل التقديرات إذا كان هذا التعديل ال ميس إال تلك الفرة أو خال فرة التعديل والفرات املستقبلية إذا 

كان لهذا التعديل أثر على الفرات احلالية واملستقبلية.         
       

فيما يلي النواحي الهامة التي استخدمت فيها اإلدارة تقديرات أو افراضات أو مارست اجتهادات:     
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)4-1( تصنيف وقياس املوجودات املالية           

     
يعتمد تصنيف وقياس املوجودات املالية على منوذج األعمال الذي تستخدمه اإلدارة يف التعامل مع موجوداتها املالية وعلى 

خصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألصل املايل الذي يجري تقييمه. إن اإلدارة على قناعة من أن املوجودات املالية للمجموعة 
يتم تصنيفها وقياسها على النحو املائم           

     
)4-2( تصنيف وقياس خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة.        

        
يتم تقييم ما إذا كانت خماطر االئتمان على املوجودات املالية قد ارتفعت بصورة جوهرية منذ االعراف املبدئي واستخدام 

املعلومات املستقبلية يف قياس اخلسارة االئتمانية املتوقعة وهي كما يلي: 
              

 
-  الزيادة اجلوهرية يف خماطر االئتمان          

     
يف تاريخ التقرير، يقوم البنك بتقييم فيما إذا كانت هناك زيادة جوهرية يف خماطر االئتمان للموجودات املالية منذ 

االعراف املبدئي من خال مقارنة خماطر التعرث التي حتدث على مدى العمر املتوقع بني تاريخ التقرير وتاريخ االعراف 
املبدئي.             

   
لتحديد ما إذا كانت قد حدثت زيادة جوهرية يف خماطر االئتمان منذ االعراف املبدئي، يستخدم البنك خربته التاريخية 

ونظام تصنيف خماطر االئتمان الداخلي وتصنيفات اخملاطر اخلارجية واملعلومات املتوقعة لتقييم انخفاض جودة 
ائتمان أصل مايل.            

    
يتم ربط كل تعرض بدرجة معينة من درجات خماطر االئتمان عند االعراف املبدئي على أساس املعلومات املتاحة عن 

املقرض. تخضع التعرضات للمراقبة املستمرة، مما قد يؤدي إىل نقل التعرض إىل درجة خمتلفة من درجات خماطر 
االئتمان.             

   
- أهمية معاير تصنيف املراحل           

    
تعترب املراحل معطيات مهمة لتحديد اخلسارة االئتمانية املتوقعة وفقًا للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9، حيث 

إنها حتدد القروض التي ستكون يف املرحلة األوىل )اخلسارة االئتمانية املتوقعة ملدة ١٢ شهرًا( واملرحلة الثانية 
)اخلسارة االئتمانية املتوقعة على مدى العمر(. يعتمد التصنيف ضمن املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9 على تقييم 

احلركة يف اجلودة االئتمانية للقروض منذ االعراف املبدئي. إن القروض املصنفة يف املرحلة الثالثة هي القروض 
التي يوجد أدلة موضوعية على االنخفاض يف قيمتها ومت تكوين خمصصات معينة لها.     

           
- املوجودات املالية التي تعرضت النخفاض يف قيمتها االئتمانية       

        
تنخفض القيمة االئتمانية لألصل املايل عند وقوع حدث أو أكرث له تأثر سلبي على التدفقات النقدية املستقبلية 

املقدرة لذلك األصل املايل وتشتمل على:          
    

* معرفة أن املقرض يواجه صعوبات يف التدفقات النقدية
* تأخر سداد دفعات العقد األصلية أو الفائدة املستحقة عليها.

* خرق تعهدات أو شروط القروض. 
* انخفاض يف القيمة القابلة لتحقق الضمان.

* احتمالية دخول املقرض يف إجراءات إشهار إفاس أو إعادة هيكلة مالية من أي نوع.
* انخفاض جوهري يف التصنيف االئتماين من قبل وكالة تصنيف ائتماين خارجية     

          

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة كما يف ٣١ كانون األول ٢٠١٨  



77

كابيتال بنك - التقرير السنوي ٢٠١٨  

يتم اعتبار األداة خارج مرحلة التعرث )مبعنى أن التعرث قد زال( عندما مل تعد تنطبق عليها أي من معايري التعرث لفرتة متتالية 
مدتها اثني عشر شهرًا كما هو حمدد يف التوجيهات التنظيمية.        

        
- قياس اخلسارة االئتمانية املتوقعة           

    
يقاس مبلغ اخلسارة االئتمانية املتوقعة على أنه القيمة احلالية املرجحة لعجز السيولة على ١٢ شهرًا والعمر املتوقع 

لألصل املايل خمصومة مبعدل الفائدة الفعلي .         
       

املعطيات الرئيسية يف قياس اخلسارة االئتمانية املتوقعة هي املتغرات التالية:     
           

)PD( احتمالية التعرث *
 )LGD( اخلسارة الناجتة عن التعرث *

 )EAD( التعرض الناجت عند التعرث *
وتستمد هذه املقاييس عمومًا من النماذج اإلحصائية املطورة داخليًا والبيانات التاريخية األخرى واملعلومات املستقبلية. 

               
يقوم البنك باألخذ بعني االعتبار اخلسارة التاريخية ويعدلها على أساس البيانات احلالية اجلديرة باملاحظة. باإلضافة إىل 
ذلك، يستخدم البنك توقعات معقولة ومدعومة للظروف االقتصادية مبا يف ذلك األحكام السابقة لتقدير مبلغ خسارة 

انخفاض القيمة املتوقعة. يستخدم املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9 عوامل االقتصاد الكلي، والذي يشمل على سبيل 
املثال ال احلصر، النمو السنوي احلقيقي يف الناجت احمللي اإلجمايل وأسعار الفائدة، ويتطلب تقييمًا لكل من التوجهات 

احلالية واملتوقعة يف الدورة االقتصادية.يساعد تضمني املعلومات املستقبلية مستوى احلكم حول كيفية تأثر التغرات 
يف العوامل االقتصادية الكلية على اخلسارة االئتمانية املتوقعة. ويتم مراجعة املنهجية واالفراضات مبا يف ذلك أي 
توقعات للظروف االقتصادية املستقبلية بشكل دوري.         

       
)4-3( القيمة العادلة لألدوات املالية           

     
عندما يتعذر اشتقاق القيم العادلة للموجودات واملطلوبات املالية املسجلة يف قائمة املركز املايل املوحدة من األسواق 

النشطة، فإنه يتم حتديدها باستخدام جمموعة متنوعة من أساليب التقييم التي تشمل استخدام مناذج حسابية. ويتم حتديد 
مدخات هذه النماذج من بيانات السوق اجلديرة باملاحظة، إن أمكن، ولكن عند عدم توافر بيانات السوق اجلديرة باملاحظة، 

يجب اتخاذ بعض األحكام لتقدير القيم العادلة. وتتضمن هذه األحكام اعتبارًات السيولة ومدخات النماذج مثل التقّلب يف 
افراضات أدوات التحوط غر املؤرخة ونسب اخلصم ونسب الدفعات املقّدمة ونسبة التعرث لألوراق املالية املدعومة 

مبوجودات. تعتقد اإلدارة أن أساليب التقييم اخملتارة واالفراضات املستخدمة مائمة لتحديد القيمة العادلة لألدوات املالية. 
              

 
)4-4( التدين يف املوجودات التي آلت ملكيتها للبنك          

      
يتم احتساب التدين يف قيمة العقارات املستملكة اعتمادًا على تقييمات عقارية حديثة ومعتمدة من قبل مقدرين معتمدين 

لغايات احتساب التدين من قيمة األصل. ويعاد النظر يف ذلك التدين بشكل دوري.      
 

)4-5( خمصص ضريبة الدخل             
يتم حتميل السنة املالية مبا يخصها من نفقة ضريبة الدخل وفقًا لألنظمة والقوانني واملعاير احملاسبية ويتم احتساب وإثبات 

املوجودات و املطلوبات الضريبية املؤجلة وخمصص الضريبة الازم.        
        

)4-6( تقدير األعمار اإلنتاجية لألصول           
     

تقوم اإلدارة بإعادة تقدير األعمار اإلنتاجية للموجودات امللموسة وغر امللموسة بشكل دوري لغايات احتساب االستهاكات 
واإلطفاءات السنوية اعتمادًا على احلالة العامة لتلك األصول وتقديرات األعمار اإلنتاجية املتوقعة يف املستقبل، ويتم أخذ خسارة 

التدين )إن وجدت( إىل قائمة الدخل املوحدة.           
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)4-7( خمصصات قضائية            

    
ملواجهة أية التزامات قضائية يتم أخذ خمصصات لهذه االلتزامات استنادًا لرأي املستشار القانوين يف البنك.   

             
)4-8( التدين يف املوجودات غري املالية           

     
يقوم البنك بتاريخ القوائم املالية املوحدة بدارسة وجود أية مؤشرات على انخفاض قيمة املوجودات غر املالية. ويف حال وجود 

مثل تلك املؤشرات أو عند القيام بفحص التدين السنوي لتلك املوجودات، يقوم البنك بتقدير القيمة املمكن اسردادها. متثل 
القيمة املمكن اسردادها 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 مل يكن لألصل وحدة توليد نقد منفصلة عن تلك املوجودات. 
يف حال زيادة القيمة الدفرية عن القيمة املمكن اسردادها يتم تنزيل قيمة تلك املوجودات لكل وحدة توليد نقد إىل القيمة 

املمكن اسردادها. وألغراض احتساب القيمة املستخدمة فإنه يتم خصم التدفقات النقدية املتوقعة لتلك املوجودات إىل 
قيمتها احلالية باستخدام معدل خصم ما قبل الضريبة والذي يعكس التقديرات السوقية احلالية للقيمة الزمنية للنقود واخملاطر 

املتعلقة بتلك املوجودات، وعند احتساب القيمة العادلة مطروحًا منها مصروفات البيع، يتم األخذ باالعتبار عمليات السوق 
احلديثة، إن وجدت، ويف حالة عدم وجود مثل هذه العمليات، يتم استخدام وسائل تقييم مناسبة. يتم تسجيل خسائر التدين يف 

قائمة الدخل املوحدة . 

)5(  نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

20182017

دينــــاردينــــار
٥٧,9٨١,٤٠٧٣٤,٥٦٣,٢١٦نقد يف اخلزينة

أرصدة لدى بنوك مركزية : 
٦١,٣٢٣,٣٠٣١٥٢,١9١,٧٦٢حسابات جارية وحتت الطلب

 - ١٧,٨٧٣,9٥٠ودائع ألجل وخاضعة إلشعار

١٧,٨٠٠,٠٠٠١٨,٥٠٠,٠٠٠شهادات إيداع

٨٣,٢٧٥,٨9١٧٧,٤٨٣,٥٤٦متطلبات االحتياطي النقدي

 - )٤٧٥,٨9٣(ينزل :اخلسائر االئتمانية املتوقعة

237,778,658282,738,524صايف األرصدة لدى بنوك مركزية

- ال يوجد أرصدة تستحق خال الفرة التي تزيد عن ثاثة أشهر كما يف ٣١ كانون األول ٢٠١٨ و ٣١ كانون األول ٢٠١٧.
- اليوجد أرصدة مقيدة السحب عدا االحتياطي النقدي كما يف ٣١ كانون األول ٢٠١٨ و ٣١ كانون األول ٢٠١٧.

- بلغت قيمة االحتياطيات مقيدة السحب لدى البنك املركزي العراقي مبلغ ٥.١٧١.٦١٧ دينار كما يف ٣١ كانون األول ٢٠١٨  مقابل 
مبلغ ٣.9٠٤.٤٨٦ دينار كما يف ٣١ كانون األول ٢٠١٧ ومت استبعادها من النقد ومايف حكمه ألغراض قائمة التدفقات النقدية 

املوحدة.           
- بلغت أرصدة املصرف األهلي العراقي لدى فرعي البنك املركزي العراقي يف كل من أربيل والسليمانية مبلغ ١٢.٦٤٨.٠٦9 

دينار أردين و مبلغ ٢٤.٢٧٣.١٤٢ دينار أردين على التوايل كما يف ٣١ كانون األول ٢٠١٨ مقابل مبلغ ٦٢.٠٨9.٥٨٤ دينار أردين و 
مبلغ ٣١.٨٥9.١٦٥  دينار أردين كما يف ٣١ كانون األول ٢٠١٧ على التوايل ،هذا ومت التوصل مع البنك املركزي العراقي إىل االتفاق 

باستغال هذه األرصدة بشكل أقساط شهرية  ابتداء من ٢٠١9/١/١ و على مدى حوايل سنة ونصف ومت استبعادها من 
النقد ومايف حكمه ألغراض قائمة التدفقات النقدية املوحدة.        
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إن توزيع إجمايل النقد و األرصدة لدى البنوك املركزية حسب فئات التصنيف الداخلي للبنك هي كما يلي :

البند

20182017

املرحلة املرحلة الثانيةاملرحلة األوىل
اجملموع اجملموع الثالثة

 دينار  دينار  دينار  دينار  دينار 
١٤٥,٢١٦,٦٢١١٤٢,٢٣٨,٦٣٦ -    -   ١٤٥,٢١٦,٦٢١متدنية اخملاطر / عاملة 

9٣,٠٣٧,9٣٠١٤٠,٤99,٨٨٨ -    -   9٣,٠٣٧,9٣٠مقبولة اخملاطر / عاملة 

238,254,551282,738,524 -    -   238,254,551اجملموع 

إفصاح احلركة احلاصلة على إجمايل النقد و األرصدة لدى البنوك املركزية :

اجملموعاملرحلة الثالثةاملرحلة الثانيةاملرحلة األوىل

 دينار  دينار  دينار  دينار 
إجمايل الرصيد كما يف بداية السنة الناجت عن تطبيق املعيار 

الدويل رقم 9
١٨٨,٧٨9,٧٧٥9٣,9٤٨,٧٤9   - ٢٨٢,٧٣٨,٥٢٤

١٠,٢٣٥,٥٦٧ -    -   ١٠,٢٣٥,٥٦٧األرصدة اجلديدة خال العام 

)٦١,٦٨٥,٥٠١( -   )٦١,٦٨٥,٥٠١( -   األرصدة املسددة

 -    -   )٣٦,9٢١,٢١١(٣٦,9٢١,٢١١ما مت حتويله إىل املرحلة األوىل 

٦,9٦٥,9٦١ -   ٢,٣٠٧,99٨٤,٦٥٧,9٦٣تعديات نتيجة تغّير أسعار الصرف

238,254,551 -    -   238,254,551إجمايل الرصيد

إفصاح احلركة احلاصلة على خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة للنقد واألرصدة لدى البنوك املركزية :

املرحلة املرحلة األوىل
اجملموعاملرحلة الثالثةالثانية

 دينار  دينار  دينار  دينار 
إجمايل الرصيد كما يف بداية السنة الناجت عن تطبيق املعيار 

الدويل رقم 9
٥٨٣,٢٥٣٦,٣٠٣,٠9٦,٨٨٦,٣٤٨ -   ٥

 -    -    -    -   خسارة التدين على األرصدة و اإليداعات اجلديدة خال السنة

)٦,٨٦9,٠٣٣( -   )٦,٥٦٦,٨١9()٣٠٢,٢١٤(املسرد من خسارة التدين على األرصدة و اإليداعات املسددة

 -    -   )١٦٧,٠٧٢(١٦٧,٠٧٢ما مت حتويله إىل املرحلة األوىل 

٤٥٨,٥٧٨ -   ٢٧,٧٨٢٤٣٠,٧9٦تعديات نتيجة تغّير أسعار الصرف

475,893 -    -   475,893إجمايل الرصيد
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)6(  أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية 

بنـوك ومؤسســات مصرفيــــة 
حمليـــة

بنــوك ومؤسســات مصرفيـــة 
اجملمـــــــــوعخارجيــــة

201820172018201720182017

 دينار  دينار  دينار  دينار  دينار  دينار 
٥,٥٦٠,9٨٦٢,٦٥٠,٨٧٣٧٦,٠٨٦,٠٠٣١٦٦,٨١٤,٢٨٧٨١,٦٤٦,9٨9١٦9,٤٦٥,١٦٠حسابات جارية

ودائع تستحق خال فرة ٣ 
أشهر أو أقل

   -    -    - ٢٤,9٢٤ -   ٥٦,٧٥٠,9٥٦,٧٥٠

ينزل :اخلسائر االئتمانية 
املتوقعة

   -    -    -    -    -    - 

5,560,9862,650,87376,086,003191,771,03781,646,989194,421,910اجملمـــوع

- بلغت األرصدة لدى البنوك واملؤسسات املصرفية التي ال تتقاضى فوائد مبلغ ٨١.٥١9.٦٥٧ دينار كما يف ٣١ كانون األول 
٢٠١٨ مقابل مبلغ  ١٦9.٤٤٠.٣١٨ دينار كما يف ٣١ كانون األول ٢٠١٧.

- بلغت قيمة األرصدة مقيدة السحب مبلغ ١.١٤٥.١٢٠ دينار كما يف ٣١ كانون األول ٢٠١٨ مقابل مبلغ ١.١٢9.٣٧9 دينار كما يف ٣١ 
كانون األول ٢٠١٧ ويتم استبعادها من النقد وما يف حكمه ألغراض قائمة التدفقات النقدية املوحدة. 

إن توزيع إجمايل األرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية حسب فئات التصنيف الداخلي للبنك هي كما يلي : 

البند

20182017

املرحلة املرحلة األوىل
اجملموع اجملموع املرحلة الثالثةالثانية

 دينار  دينار  دينار  دينار  دينار 
٤9,٢٢٤,١٣٨١٥٥,9٨٦,٦99 -    -   ٤9,٢٢٤,١٣٨متدنية اخملاطر / عاملة 

٣٧,٣١٠,٦٠٢٣٨,٤٣٥,٢١١ -   ٣٧,٣٠١,٥١٣9,٠٨9مقبولة اخملاطر / عاملة 

86,534,740194,421,910 -   86,525,6519,089اجملموع 

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة كما يف ٣١ كانون األول ٢٠١٨  
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إفصاح احلركة على األرصدة واإليداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية :

املرحلة املرحلة األوىل
الثانية

املرحلة 
اجملموعالثالثة

 دينار  دينار  دينار  دينار 
١9٤,٤٢١,9١٠ -    -   ١9٤,٤٢١,9١٠إجمايل الرصيد كما يف بداية السنة الناجت عن تطبيق املعيار الدويل رقم 9

9,٠٨9 -   9,٠٨9 -   األرصدة اجلديدة خال السنة 

)١١٤,٢٨٠,١٢٣( -    -   )١١٤,٢٨٠,١٢٣(األرصدة املسددة

١,٤9٦,١١٣ -    -   ١,٤9٦,١١٣تعديات نتيجة تغّير أسعار الصرف

81,646,989 -   81,637,9009,089إجمايل الرصيد

إفصاح احلركة احلاصلة خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة لألرصدة واإليداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية:

املرحلة املرحلة األوىل
الثانية

املرحلة 
اجملموعالثالثة

 دينار  دينار  دينار  دينار 
٨٠,٣١٠ -    -   ٨٠,٣١٠إجمايل الرصيد كما يف بداية الفرة الناجت عن تطبيق املعيار الدويل رقم 9

 -    -    -    -   خسارة التدين على األرصدة و اإليداعات اجلديدة خال العام

)٨٦,٠٦9( -    -   )٨٦,٠٦9(املسرد من خسارة التدين على األرصدة و اإليداعات املسددة

٥,٧٥9 -    -   ٥,٧٥9تعديات نتيجة تغّير أسعار الصرف

 -    -    -    -   إجمايل الرصيد

)7( موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
 

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
20182017

دينــــاردينــــار
٣,٦٤٠,٧٢٧٣,١٧٥,٥٠٦أسهم شركات

٨٨,٢٨٠٨٥,٥٥٤صناديق استثمارية 

3,729,0073,261,060اجملموع

)8( موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

قامت اجملموعة بتحديد بعض استثماراتها باألسهم كاستثمارات من خال القيمة العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر حيث أن 
اجملموعة تخطط لاحتفاظ بها لفرة طويلة وألسباب اسراتيجية.        

  

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة كما يف ٣١ كانون األول ٢٠١٨  
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إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

املوجودات املالية املتوفر لها أسعار سوقية
20182017

دينــــاردينــــار
 -   ٢١,٤٨٢,9٧9سندات خزينة حكومية 

 -   ٨٤9,٢٦٠سندات مالية حكومية و بكفالتها

 -   ٣,٤٥٦,٣٧٤سندات وإسناد قروض شركات

 -   ٣,٤٤٧,٧٤٠سندات وأذونات حكومات أخرى

٥,٥٨٥,٢٢٠٤,٦٠٨,٨9٤أسهم متوفر لها أسعار سوقية

34,821,5734,608,894جمموع املوجودات املالية املتوفر لها أسعار سوقية

املوجودات املالية الغري متوفر لها أسعار سوقية

 -    -   سندات خزينة حكومية 

 -   ٧,٠٨٦,٨٠٠سندات مالية حكومية و بكفالتها

 -   ١,٥٠٠,٠٠٠سندات وإسناد قروض شركات

 -    -   سندات وأذونات حكومات أخرى

٦,٤٤٠,٣١٨٤,٥٢٦,٢٠٦أسهم غر متوفر لها أسعار سوقية

15,027,1184,526,206جمموع املوجودات املالية الغري متوفر لها أسعار سوقية

 -   )٣٠,٠٢٨( ينزل :اخلسائر االئتمانية املتوقعة

49,818,6639,135,100إجمايل املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

حتليل السندات واألذونات: 

 -   ٣٧,٧9٣,١٢٥ذات عائد ثابت

 -    -   ذات عائد متغر

 -   37,793,125اجملموع
       

- بلغت توزيعات األرباح النقدية مبلغ ٢٥١.9٢9 دينار وتعود ألسهم شركات يستثمر بها البنك كما يف ٣١ كانون األول ٢٠١٨ مقابل 
مبلغ ٣٥٦.٥١٠ دينار كما يف ٣١ كانون األول ٢٠١٧.         

 
- بلغت األرباح املتحققة نتيجة بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر مبلغ ٣١٣.٢٦٥ دينار كما يف 

٣١ كانون األول ٢٠١٨ مقابل خسائر متحققة مببلغ ١.٤٦٤.٣9٣ دينار كما يف ٣١ كانون األول ٢٠١٧.    
      

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة كما يف ٣١ كانون األول ٢٠١٨  
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موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر         
  

توزيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر -أدوات الدين حسب فئات التصنيف االئتماين الداخلي للبنك  
         

          

البند

20182017

اجملموعاجملموعاملرحلة الثالثةاملرحلة الثانيةاملرحلة األوىل

 دينار  دينار  دينار  دينار  دينار 
 -   ٢١,٤٨٢,9٧9 -    -   ٢١,٤٨٢,9٧9متدنية اخملاطر / عاملة 

 -   ١٦,٣٤٠,١٧٤ -    -   ١٦,٣٤٠,١٧٤مقبولة اخملاطر / عاملة 

 -   37,823,153 -    -   37,823,153اجملموع 
          

إفصاح احلركة على أدوات الدين املقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر خالل العام 2018.   
       

البند
املرحلة املرحلة األوىل

الثانية
املرحلة 

اجملموعالثالثة

 دينار  دينار  دينار  دينار 
 -    -    -    -   القيمة العادلة كما يف بداية السنة الناجت عن تطبيق املعيار الدويل رقم 9

١١,٥٢٢,٣٢١ -    -   ١١,٥٢٢,٣٢١االستثمارات اجلديدة خال السنة 

)٢,٥9٢,٢٥٦( -    -   )٢,٥9٢,٢٥٦(االستثمارات املسددة

٨٣9,٢٨٧ -    -   ٨٣9,٢٨٧التغر يف القيمة العادلة

٠٢٨,٠٥٣,٨٠١ -   ٢٨,٠٥٣,٨٠١التغرات الناجتة عن التعديات

37,823,153 -    -   37,823,153إجمايل الرصيد 
          

إفصاح احلركة على خمصص أدوات الدين املقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر للعام 2018:
          

املرحلة املرحلة األوىلالبند
الثانية

املرحلة 
اجملموعالثالثة

 -    -    -    -   رصيد كما يف بداية العام الناجت عن تطبيق املعيار الدويل رقم 9

٣٠,٠٢٨ -    -   ٣٠,٠٢٨خسارة التدين على االستثمارات اجلديدة خال السنة

 -    -    -    -   املسرد من خسارة التدين على االستثمارات املستحقة

30,028 -    -   30,028إجمايل الرصيد 

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة كما يف ٣١ كانون األول ٢٠١٨  
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)9(  تسهيالت ائتمانية مباشرة بالتكلفة املطفأة       
        

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي: 
       

20182017

دينــــاردينــــار
األفراد )التجزئة( 

١٠,٢٦٤,9١٣9,٢٢9,١9٠حسابات جارية مدينة

٨٧,٤9٤,٥٠٦٧9,٢9٧,١9٦قروض وكمبياالت *

٦,٣٧٧,٤١٨٧,٣٢٤,٥٦٧بطاقات االئتمان

١٥٦,٧٦٨,9٧٣١٥٤,٦٠9,٢٢٤القروض العقارية

الشركات الكربى 
٧٨,٦99,٧٨١٨٧,٠٨9,٧٠٠حسابات جارية مدينة

٣9٢,٨٣٢,٧٢9٤٤٢,٣9٣,٥٢٠قروض وكمبياالت *

منشآت صغرية ومتوسطة 
٣٧,٤٣٥,٣٥١٣٤,٠٦٦,٢٦٤حسابات جارية مدينة

١٤٢,٠٥٧,٨9١١١٣,9٨٥,١٧٧قروض وكمبياالت *

٦٨,٦٠٠,٧٢٦٦9,٢9٨,٦٤٣احلكومة والقطاع العام

980,532,288997,293,481اجملمــــوع

١٦,٧٤9,9١٦١٤,٧٢٥,٠9٢ينزل: فوائد معلقة

٧٢,٨٢٢,9٦9٦١,٦٠٦,٠٢٦ينزل: االنخفاض يف القيمة و اخلسائر االئتمانية املتوقعة

890,959,403920,962,363صايف التسهيالت االئتمانية املباشرة

* متثل هذه املبالغ صايف األرصدة بعد تنزيل الفوائد والعموالت املقبوضة مقدمًا البالغة ١.٧9١.٨٤٥ دينار كما يف ٣١ كانون األول 
٢٠١٨ مقابل مبلغ 9٨٢.٨٥٤ دينار كما يف ٣١ كانون األول ٢٠١٧. 

     
- بلغت التسهيات االئتمانية غر العاملة مبلغ 99.٧٦٣.٦٥٦ دينار أي ما نسبته ١٠.١٧% من إجمايل التسهيات االئتمانية املباشرة 

كما يف ٣١ كانون األول ٢٠١٨ مقابل مبلغ ١١١.٣٤٥.٧٦٧ دينار أي ما نسبته ١١.١٦%  من إجمايل التسهيات االئتمانية املباشرة كما 
يف ٣١ كانون األول ٢٠١٧.

      
- بلغت التسهيات االئتمانية غر العاملة بعد تنزيل الفوائد املعلقة ٨٣.٠١٣.٧٤٠ دينار أي ما نسبته ٨.٦١% من إجمايل التسهيات 
االئتمانية املباشرة بعد تنزيل الفوائد املعلقة كما يف ٣١ كانون األول ٢٠١٨ مقابل مبلغ 9٦.٦٢٠.٦٧٥ دينار أي ما نسبته ٨٣.%9 

من إجمايل التسهيات االئتمانية املباشرة بعد تنزيل الفوائد املعلقة كما يف يف ٣١ كانون األول ٢٠١٧.    
  

- بلغت التسهيات االئتمانية املمنوحة للحكومة وبكفالتها مبلغ ٣٤.٢٨٤.٠٠٠ دينار أي ما نسبته ٣.٥٠% من إجمايل التسهيات 
االئتمانية املباشرة كما يف ٣١ كانون األول ٢٠١٨ مقابل مبلغ ٥٧.٢٥١.٨٦٤ دينار أي ما نسبته ٥.٧٤%  من إجمايل التسهيات 

االئتمانية املباشرة كما يف ٣١ كانون األول ٢٠١٧.      

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة كما يف ٣١ كانون األول ٢٠١٨  
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تسهيالت ائتمانية مباشرة بالتكلفة املطفأة -شركات كربى         
 

 إن توزيع إجمايل تسهيات ائتمانية مباشرة بالتكلفة املطفأة - شركات كربى حسب فئات التصنيف االئتماين الداخلي للبنك هي 
كما يلي :

          

البند 

20182017

املرحلة املرحلة األوىل
اجملموعاجملموعاملرحلة الثالثةالثانية

 دينار  دينار  دينار  دينار  دينار 
٥٥,9٤١,٠9٧٥,٠٥9,9٠٤ -    -   ٥٥,9٤١,٠9٧متدنية اخملاطر / عاملة 

٢٨٢,٧١٢,٦١١٤٠,٢٧٢,٦٤١٢٠,٣٧9,١٢٠٣٤٣,٣٦٤,٣٧٢٤٦٤,١٣٨,٨9٨مقبولة اخملاطر / عاملة 

   غري عاملة :
9٧,٧٤١9٧,٧٤١٨٠٦,9٤٨ -    -    دون املستوى 

٢,٨٥٠,٥٣٢٢,٨٥٠,٥٣٢٣٤,١٢٦,٢٥٢ -    -       مشكوك يف حتصيلها

٦9,٢٧٨,٧٦٨٦9,٢٧٨,٧٦٨٢٥,٣٥١,٢١٨ -    -       هالكة 

338,653,70840,272,64192,606,161471,532,510529,483,220اجملموع 
           

 
إن احلركة احلاصلة على إجمايل تسهيالت ائتمانية مباشرة بالتكلفة املطفأة-شركات كربى هي كما يلي :   

       
           

البند
اجملموعاملرحلة الثالثةاملرحلة الثانيةاملرحلة األوىل

 دينار  دينار  دينار  دينار 
إجمايل الرصيد كما يف بداية السنة الناجت 

عن تطبيق املعيار الدويل رقم 9
٣٢٤,٦٦٥,٨٣٢١١٢,١٣٣,٧9٤9٢,٦٨٣,٥9٤٥٢9,٤٨٣,٢٢٠

٨٦,٨9٥,٢١٥١٦,٠٥٨,٦٥٠٦,٨٢9,٨٠9١٠9,٧٨٣,٦٧٤التسهيات اجلديدة خال السنة/اإلضافات 

)١99,١١9,٥١٠()٢٠,9٢٨,١٢٨()٦١,٧٢٥,٣١٤()١١٦,٤٦٦,٠٦٨(التسهيات املسددة

 -   )٦٠٤,٢9٦()٢٨,9٤٢,٦٥٨(٢9,٥٤٦,9٥٤ما مت حتويله إىل املرحلة األوىل 

 -   )٧9,٠٠٤(9٥٦,٣٣٦)٨٧٧,٣٣٢(ما مت حتويله إىل املرحلة الثانية

 -   ١٦,٦٠٦,١٥٣)١٤,٧٢٣,٥٦٢()١,٨٨٢,٥9١(ما مت حتويله إىل املرحلة الثالثة

١٥,٦٢٤,١٤٧١٤,٧٨١,٠٥٥٨,٧١٨,٠9٦٣9,١٢٣,٢9٨التغرات الناجتة عن التعديات

)١٢,١٨٥,9٠٥()١٢,١٨٥,9٠٥( -    -   التسهيات املعدومة

١,١٤٧,٥٥١١,٧٣٤,٣٤٠١,٥٦٥,٨٤٢٤,٤٤٧,٧٣٣تعديات نتيجة تغّير أسعار الصرف

338,653,70840,272,64192,606,161471,532,510إجمايل الرصيد 
           

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة كما يف ٣١ كانون األول ٢٠١٨  
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كابيتال بنك - التقرير السنوي ٢٠١٨  

إن احلركة احلاصلة على خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة للتسهيالت االئتمانية املباشرة بالتكلفة املطفأة-شركات 
كربى هي كما يلي : 

         

اجملموعاملرحلة الثالثةاملرحلة الثانيةاملرحلة األوىلالبند
٢,٧١٦,9٤٧٤٤,٤٨٣,١٢٢٤٧,٢٠٠,٠٦9 -   الرصيد كما يف بداية السنة 

٨,٨٦٧,٦٣٦ -   ٢,٣٠9,١٠٢٦,٥٥٨,٥٣٤أثر تطبيق املعيار الدويل رقم 9

الرصيد كما يف بداية السنة الناجت عن تطبيق املعيار الدويل 
رقم 9

٢,٣٠9,١٠٢9,٢٧٥,٤٨١٤٤,٤٨٣,١٢٢٥٦,٠٦٧,٧٠٥

١,٣٨٣,٦٥٥٤٥٠,٤٧9١٠,9٠٨,٨٦١١٢,٧٤٢,99٥خسارة التدين على التسهيات اجلديدة خال السنة

)١٤,9٨٣,٥٧٣()٧,١٦٤,١٥٢()٦,١٤9,9٣9()١,٦٦9,٤٨٢(املسرد من خسارة التدين على التسهيات املسددة

 -    -   )١٨9,٠9٤(١٨9,٠9٤ما مت حتويله إىل املرحلة األوىل 

 -    -   9٠٤)9٠٤(ما مت حتويله إىل املرحلة الثانية

 -   ٢,٧١٦,9٤٧)٢,٧١٦,9٤٧( -   ما مت حتويله إىل املرحلة الثالثة

١٤٦,٤٧١١٢٥,٠٥٧٤,٦٢9,9٤١٤,9٠١,٤٦9التغرات الناجتة عن التعديات

)٧,٦٤٨,٨٣١()٧,٦٤٨,٨٣١( -    -   التسهيات املعدومة

١٤,١9٤١٣٣,١٦٦٣٠٣,٢٦9٤٥٠,٦٢9تعديات نتيجة تغّير أسعار الصرف

2,372,130929,10748,229,15751,530,394إجمايل الرصيد 

تسهيالت ائتمانية مباشرة بالتكلفة املطفأة -منشآت صغرية ومتوسطة       
   

ان توزيع إجمايل تسهيات ائتمانية مباشرة بالتكلفة املطفأة -منشآت صغرة و متوسطة حسب فئات التصنيف االئتماين 
الداخلي للبنك هي كما يلي : 

         

البند 

20182017

املرحلة املرحلة األوىل
الثانية

املرحلة 
اجملموعاجملموعالثالثة

 دينار  دينار  دينار  دينار  دينار 
١٠,9٥٦,9٣٦٧,٢٤٢,٤٠٥ -    -   ١٠,9٥٦,9٣٦متدنية اخملاطر / عاملة 

١٢٨,9٢٣,١٦٥١٨,٦٠٠,٣٢٤١١,٠١٤,99٦١٥٨,٥٣٨,٤٨٥١٣٢,٠٧٧,٥٧١مقبولة اخملاطر / عاملة 

 غر عاملة :
   دون املستوى 

   -    - ٣٧١,٨٦٤٣٧١,٨٦٤١,٥٥٧,٣٣٦

٣٥٥,٤٣١٣٥٥,٤٣١٢,٥٥٥,9٨٦ -    -       مشكوك يف حتصيلها

9,٢٧٠,٥٢٧9,٢٧٠,٥٢٧٤,٦١٨,١٤٣ -    -       هالكة 

139,880,10118,600,32421,012,818179,493,243148,051,441اجملموع 

 

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة كما يف ٣١ كانون األول ٢٠١٨  
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كابيتال بنك - التقرير السنوي ٢٠١٨  

إن احلركة احلاصلة على إجمايل تسهيالت ائتمانية مباشرة بالتكلفة املطفأة - منشآت صغرية ومتوسطة هي كما يلي :  
        

          

البند
املرحلة 

األوىل
املرحلة 

الثانية
املرحلة 

اجملموعالثالثة

 دينار  دينار  دينار  دينار 
١٠٥,٢٧٧,٤٣٦٣١,٧٢٧,٨٥٦١١,٠٤٦,١٥٠١٤٨,٠٥١,٤٤٢إجمايل الرصيد كما يف بداية السنة الناجت عن تطبيق املعيار الدويل رقم 9

٥٧,٥٧٠,٢٦٦٨,٨٤١,٦٢٦١,٠٥٧,٥٦٣٦٧,٤٦9,٤٥٥التسهيات اجلديدة خال السنة/اإلضافات 

٥٨,٢٤٧,٣٨9)٣,٥٢٢,٨٨٧()١٧,٦٠١,9٢9()٣٧,١٢٢,٥٧٣(التسهيات املسددة

 -   )١,٠٦٨()٧,٢9٢,١٣٨(٧,٢9٣,٢٠٦ما مت حتويله إىل املرحلة األوىل

 -   )١٠,٢٨٣(٢,٧٣١,٥٧١)٢,٧٢١,٢٨٨(ما مت حتويله إىل املرحلة الثانية

 -   ٨,٥99,9٢9)٧,9١٨,٣١9()٦٨١,٦١٠(ما مت حتويله إىل املرحلة الثالثة

١٠,٢٦٤,٦٦٤٨,٠٣٦,٠9١٤,٠9٦,٠٤٠٢٢,٣9٦,٧9٥التغرات الناجتة عن التعديات

)٢٥٥,٦٥9()٢٥٥,٦٥9( -    -   التسهيات املعدومة

٧٥,٥٦٦٣,٠٣٢٧٨,٥9٨ -   تعديات نتيجة تغّير أسعار الصرف

139,880,10118,600,32421,012,818179,493,242إجمايل الرصيد 
          
          

إن احلركة احلاصلة على خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة للتسهيالت االئتمانية املباشرة بالتكلفة املطفأة - منشآت 
صغرية ومتوسطة هي كما يلي : 

         

البند
املرحلة 

اجملموعاملرحلة الثالثةاملرحلة الثانيةاألوىل

ديناردينارديناردينار
٧٤,٤٧9٢,9٠٤,٢٢٠٢,9٧٨,٦99 -   الرصيد كما يف بداية السنة 

١,٦9٣,٣٢٤ -   ٤٣١,٧٢١١,٢٦١,٦٠٣أثر تطبيق املعيار الدويل رقم 9

٤٣١,٧٢١١,٣٣٦,٠٨٢٢,9٠٤,٢٢٠٤,٦٧٢,٠٢٣الرصيد كما يف بداية السنة الناجت عن تطبيق املعيار الدويل رقم 9

٦٤9,٧9٥١٣٧,١٥٠٢,٢٥٧,١٢٧٣,٠٤٤,٠٧٢خسارة التدين على التسهيات اجلديدة خال السنة

)٢,٠٣٨,٧9٠()٦١9,٨٧٣()١,١١٤,٠١٣()٣٠٤,9٠٤(املسرد من خسارة التدين على التسهيات املسددة

 -    -   )٦٢,٠٢٧(٦٢,٠٢٧ما مت حتويله إىل املرحلة األوىل 

 -    -   ١٤٤,٦٦٤)١٤٤,٦٦٤(ما مت حتويله إىل املرحلة الثانية

 -   ٧٤,٤٧٨)٧٤,٤٧٨( -   ما مت حتويله إىل املرحلة الثالثة

٨١,٥٦٠١9٢,١٠٥٦٤٨,٨٣٧9٢٢,٥٠٢التغرات الناجتة عن التعديات

 -    -    -    -   التسهيات املعدومة

٨9١٤9 -   ٦٠تعديات نتيجة تغّير أسعار الصرف

775,595559,4835,264,8786,599,956إجمايل الرصيد 

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة كما يف ٣١ كانون األول ٢٠١٨  
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كابيتال بنك - التقرير السنوي ٢٠١٨  

تسهيالت ائتمانية مباشرة بالتكلفة املطفأة -األفراد         
 

إن توزيع إجمايل تسهيالت ائتمانية مباشرة بالتكلفة املطفأة -األفراد حسب فئات التصنيف االئتماين الداخلي للبنك هي كما 
يلي :          

البند

20182017

املرحلة املرحلة األوىل
الثانية

املرحلة 
اجملموعاجملموعالثالثة

 دينار  دينار  دينار  دينار  دينار 
٧,9٢١,١9٥9,9٥٧,٧١١ -   ٧,9٠٨,٢٥٨١٢,9٣٧متدنية اخملاطر / عاملة 

٧٤,٤9٢,٠٠٤١١,٤9٥,٢٣9٢٥9,٤٤٤٨٦,٢٤٦,٦٨٧٧٦,٨٥١,٣٦٦مقبولة اخملاطر / عاملة 

.غر عاملة :

٦٧٦,9٣٧٦٧٦,9٣٧٨٨٤,٥٢9 -    -       دون املستوى 

١,٦١٨,٠٨9١,٦١٨,٠٨9١,٥٧٣,٢9٤ -    -       مشكوك يف حتصيلها

٧,٦٧٣,9٢٨٧,٦٧٣,9٢٨٦,٥٨٤,٠٥٣ -    -       هالكة 

82,400,26211,508,17610,228,398104,136,83695,850,953اجملموع 
          

إن احلركة احلاصلة على إجمايل تسهيالت ائتمانية مباشرة بالتكلفة املطفأة-األفراد هي كما يلي :    
      

البند
املرحلة املرحلة األوىل

الثانية
املرحلة 

اجملموعالثالثة

 دينار  دينار  دينار  دينار 
٧9,٨١9,١٤٠٦,٧٥٤,٣٨٦9,٢٧٧,٤٢٦9٥,٨٥٠,9٥٢إجمايل الرصيد كما يف بداية السنة الناجت عن تطبيق املعيار الدويل رقم 9

٣٠,٦١٠,١٨٤٤,٢٣٥,٣٥٦9٧٧,٠٣٢٣٥,٨٢٢,٥٧٢التسهيات اجلديدة خال السنة/اإلضافات 

)٢٦,٧٢٣,٥٢٥()١,٨٠١,١٥٨()٢,٠٦١,99٧()٢٢,٨٦٠,٣٧٠(التسهيات املسددة

 -   )٧٢٧()١,9٥٧,٢99(١,9٥٨,٠٢٦ما مت حتويله إىل املرحلة األوىل

 -   )٤٨,٤٠٠(٦,٤٦٥,٣٧9)٦,٤١٦,9٧9(ما مت حتويله إىل املرحلة الثانية

 -   ٣,٧١9,٣٥٤)٢,٣١٦,٠٧٧()١,٤٠٣,٢٧٧(ما مت حتويله إىل املرحلة الثالثة 

9٢٦,9٣١ -   ٦9٣,٥٣٨٢٣٣,٣9٣التغرات الناجتة عن التعديات

)٢,٠٦٨,٠٦٧()٢,٠٦٨,٠٦٧( -    -   التسهيات املعدومة

١٥٥,٠٣٥١٧٢,9٣٨٣٢٧,9٧٣ -   تعديات نتيجة تغّير أسعار الصرف

٨٢,٤٠٠,٢٦٢١١,٥٠٨,١٧٦١٠,٢٢٨,٣9٨١٠٤,١٣٦,٨٣٦إجمايل الرصيد
          

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة كما يف ٣١ كانون األول ٢٠١٨  
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كابيتال بنك - التقرير السنوي ٢٠١٨  

إن احلركة احلاصلة على خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة للتسهيالت االئتمانية املباشرة بالتكلفة املطفأة-األفراد هي 
كما يلي : 

         

البند
املرحلة املرحلة الثانيةاملرحلة األوىل

اجملموعالثالثة

ديناردينارديناردينار
٣٢٢,٣٧٦٨,٥٤٧,٢٠٠٨,٨٦9,٥٧٦ -   الرصيد كما يف بداية السنة 

٨٥9,9٣٠ -   ٣٨٧,٧١٠٤٧٢,٢٢٠أثر تطبيق املعيار الدويل رقم 9

٣٨٧,٧١٠٧9٤,٥9٦٨,٥٤٧,٢٠٠9,٧٢9,٥٠٦الرصيد كما يف بداية السنة الناجت عن تطبيق املعيار الدويل رقم 9

٥9٧,٠٨٦٣١٢,٧٠٨٤,٠٧9,٣٦٠٤,9٨9,١٥٤خسارة التدين على التسهيات اجلديدة خال السنة

)٢,٤٧9,٧٠١()١,٨9٦,٠٠٥()٤٠٨,٧٠٤()١٧٤,99٢(املسرد من خسارة التدين على التسهيات املسددة

 -    -   )٦٥,٣٠٢(٦٥,٣٠٢ما مت حتويله إىل املرحلة األوىل 

 -    -   ٣٣١,٠٤٤)٣٣١,٠٤٤(ما مت حتويله إىل املرحلة الثانية

 -   ٣٢٢,٣٧٧)٣٢٢,٣٧٧( -   ما مت حتويله إىل املرحلة الثالثة

٢٣,٢٧٤ -   ٢,٧٤٧٢٠,٥٢٧التغرات الناجتة عن التعديات

)١,٠٨٤,9٦٧()١,٠٨٤,9٦٧( -    -   التسهيات املعدومة

٢,١٢٢١٧,٢٥٧٥٧,٤٠١٧٦,٧٨٠تعديات نتيجة تغّير أسعار الصرف

548,931679,74910,025,36611,254,046إجمايل الرصيد 

تسهيالت ائتمانية مباشرة بالتكلفة املطفأة - القروض العقارية        
  

إن توزيع إجمايل تسهيات ائتمانية مباشرة بالتكلفة املطفأة -القروض العقارية حسب فئات التصنيف االئتماين الداخلي للبنك 
هي كما يلي : 

         

البند

20182017

املرحلة املرحلة األوىل
الثانية

املرحلة 
اجملموعاجملموعالثالثة

 دينار  دينار  دينار  دينار  دينار 
9,9٨٧,٨١٤٤٠,٣٧٢ -    -   9,9٨٧,٨١٤متدنية اخملاطر / عاملة 

١٢٧,٢٢١,٨٣١9,٠١٢,٦٨٤٢,9٧٦,٨٠٥١٣9,٢١١,٣٢٠١٤٣,٢٧٠,٥٠9مقبولة اخملاطر / عاملة 

غر عاملة :

9٢9,٧٧99٢9,٧٧9٢,٠١٨,٠١9 -    -       دون املستوى 

١,٤٥٦,٨٨٤١,٤٥٦,٨٨٤٣,١9٠,٣٥٢ -    -       مشكوك يف حتصيلها

٥,١٨٣,١٧٦٥,١٨٣,١٧٦٦,٠٨9,9٧٢ -    -       هالكة 

137,209,6459,012,68410,546,644156,768,973154,609,224اجملموع 
          

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة كما يف ٣١ كانون األول ٢٠١٨  
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كابيتال بنك - التقرير السنوي ٢٠١٨  

إن احلركة احلاصلة على إجمايل تسهيالت ائتمانية مباشرة بالتكلفة املطفأة- القروض العقارية هي كما يلي :   
       

البند
املرحلة املرحلة األوىل

الثانية
املرحلة 

اجملموعالثالثة

 دينار  دينار  دينار  دينار 
إجمايل الرصيد كما يف بداية السنة الناجت عن تطبيق املعيار الدويل 

رقم 9
١٢9,٠٨٨,٧٧١١٤,٢٢٢,١١٠١١,٢9٨,٣٤٣١٥٤,٦٠9,٢٢٤

٢٥,٣٥٨,٨٤١١,٥٤٢,٧١٣٥٨٦,٠٤٢٢٧,٤٨٧,٥9٦التسهيات اجلديدة خال السنة/اإلضافات 

)٣١,٧٨١,٠٨١()٥,٨٣٥,٥٨٨()٨٣٤,999()٢٥,١١٠,٤9٤(التسهيات املسددة

 -   )٥٦٦,٥٣٧()٦,٠٥٠,٥٧٢(٦,٦١٧,١٠9ما مت حتويله إىل املرحلة األوىل

 -   )١,٣9٧,٦٧٨(٣,٠٣٠,٤٢9)١,٦٣٢,٧٥١(ما مت حتويله إىل املرحلة الثانية

 -   ٥,٠٧٧,9٥٣)٣,٢٧٦,٧٥٤()١,٨٠١,١99(ما مت حتويله إىل املرحلة الثالثة 

٤,٦٨9,٣٦٨٣٧9,٧٥٧١,٤٣٠,9٤9٦,٥٠٠,٠٧٤التغرات الناجتة عن التعديات

)٤٦,٨٤٠()٤٦,٨٤٠( -    -   التسهيات املعدومة

137,209,6459,012,68410,546,644156,768,973إجمايل الرصيد 
          

إن احلركة احلاصلة على خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة للتسهيالت االئتمانية املباشرة بالتكلفة املطفأة -القروض 
العقاري هي كما يلي : 

         

املرحلة املرحلة األوىلالبند
الثانية

املرحلة 
اجملموعالثالثة

١٠١,٦٤٦٢,٤٥٦,٠٣٦٢,٥٥٧,٦٨٢ -   الرصيد كما يف بداية السنة 

٣٧٠,٥٢٥٤٣١,٢9٥٠٨٠١,٨٢٠أثر تطبيق املعيار الدويل رقم 9

٣٧٠,٥٢٥٥٣٢,9٤١٢,٤٥٦,٠٣٦٣,٣٥9,٥٠٢الرصيد كما يف بداية السنة الناجت عن تطبيق املعيار الدويل رقم 9

٣٧9,٣٣٦٣١٠,٤٥٦٧٠٣,٤٤٥١,٣9٣,٢٣٧خسارة التدين على التسهيات اجلديدة خال السنة

)١,٦٤9,١٧٥()١,٣٦9,٣٣٨()١٢٤,٢٤٣()١٥٥,٥9٤(املسرد من خسارة التدين على التسهيات املسددة

 -    -   )٢9٧,١٦٣(٢9٧,١٦٣ما مت حتويله إىل املرحلة األوىل 

 -    -   ١٢9,٤٤٢)١٢9,٤٤٢(ما مت حتويله إىل املرحلة الثانية

 -   ١٠١,٦٤٦)١٠١,٦٤٦( -   ما مت حتويله إىل املرحلة الثالثة

٤٢٢٢,٧٤٨٣٣١,٨٣9٣٣٥,٠٠9التغرات الناجتة عن التعديات

762,410452,5352,223,6283,438,573إجمايل الرصيد 

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة كما يف ٣١ كانون األول ٢٠١٨  
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تسهيالت ائتمانية مباشرة بالتكلفة املطفأة - حكومة و قطاع عام         
  

إن توزيع إجمايل تسهيات ائتمانية مباشرة بالتكلفة املطفأة - حكومة و قطاع عام حسب فئات التصنيف االئتماين الداخلي للبنك 
هي كما يلي : 

         

البند 

20182017

اجملموعاجملموعاملرحلة الثالثةاملرحلة الثانيةاملرحلة األوىل

 دينار  دينار  دينار  دينار  دينار 
٦٨,٦٠٠,٧٢٦٦9,٢9٨,٦٤٣ -    -   ٦٨,٦٠٠,٧٢٦متدنية اخملاطر / عاملة 

 -    -    -    -    -   مقبولة اخملاطر / عاملة 

68,600,72669,298,643 -    -   68,600,726اجملموع 
          

إن احلركة احلاصلة على إجمايل تسهيالت ائتمانية مباشرة بالتكلفة املطفأة- حكومة و قطاع عام هي كما يلي :  
        

          

البند
املرحلة املرحلة األوىل

اجملموعاملرحلة الثالثةالثانية

 دينار  دينار  دينار  دينار 
٦9,٢9٨,٦٤٣ -   ١٢,٠٤٦,٧٨٠٥٧,٢٥١,٨٦٣إجمايل الرصيد كما يف بداية السنة الناجت عن تطبيق املعيار الدويل رقم 9

٢٢,٢٦9,9٤٦ -    -   ٢٢,٢٦9,9٤٦التسهيات اجلديدة خال السنة/اإلضافات 

)٢٢,9٦٧,٨٦٣( -   )٢٢,9٦٧,٨٦٣( -   التسهيات املسددة

٠ -   )٣٤,٢٨٤,٠٠٠(٣٤,٢٨٤,٠٠٠ما مت حتويله إىل املرحلة األوىل 

68,600,726 -    -   68,600,726إجمايل الرصيد 
          

إن احلركة احلاصلة على خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة للتسهيالت االئتمانية املباشرة بالتكلفة املطفأة - حكومة و 
قطاع عام هي كما يلي :          

          

البند
املرحلة املرحلة األوىل

الثانية
املرحلة 

اجملموعالثالثة

 دينار  دينار  دينار  دينار 
 -    -    -    -   الرصيد كما يف بداية السنة الناجت عن تطبيق املعيار الدويل رقم 9

 -    -    -    -   خسارة التدين على التسهيات اجلديدة خال السنة

 -    -    -    -   املسرد من خسارة التدين على التسهيات املسددة

 -   -    -    -   إجمايل الرصيد 

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة كما يف ٣١ كانون األول ٢٠١٨  
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تسهيالت ائتمانية مباشرة بالتكلفة املطفأة - جتميعي         
 

إن توزيع إجمايل تسهيات ائتمانية مباشرة بالتكلفة املطفأة حسب فئات التصنيف االئتماين الداخلي للبنك هي كما يلي : 
         

البند

20182017

اجملموعاجملموعاملرحلة الثالثةاملرحلة الثانيةاملرحلة األوىل

 دينار  دينار  دينار  دينار  دينار 
١٥٣,٤٠٧,٧٦٨9١,٥99,٠٣٥ -   ١٥٣,٣9٤,٨٣١١٢,9٣٧متدنية اخملاطر / عاملة 

٦١٣,٣٤9,٦١١٧9,٣٨٠,٨٨٨٣٤,٦٣٠,٣٦٥٧٢٧,٣٦٠,٨٦٤٨١٦,٣٣٨,٣٤٤مقبولة اخملاطر / عاملة 

غر عاملة :

٢,٠٧٦,٣٢١٢,٠٧٦,٣٢١٥,٢٦٦,٨٣٢ -    -       دون املستوى 

٦,٢٨٠,9٣٦٦,٢٨٠,9٣٦٤١,٤٤٥,٨٨٤ -    -       مشكوك يف حتصيلها

9١,٤٠٦,٣999١,٤٠٦,٣99٤٢,٦٤٣,٣٨٦ -    -       هالكة 

766,744,44279,393,825134,394,021980,532,288997,293,481اجملموع 
          

إن احلركة احلاصلة على إجمايل تسهيالت ائتمانية مباشرة بالتكلفة املطفأة هي كما يلي :     
     

          

البند
املرحلة املرحلة األوىل

اجملموعاملرحلة الثالثةالثانية

 دينار  دينار  دينار  دينار 
إجمايل الرصيد كما يف بداية السنة الناجت عن تطبيق املعيار 

الدويل رقم 9
٦٥٠,٨9٧,9٥9٢٢٢,٠9٠,٠٠9١٢٤,٣٠٥,٥١٣99٧,٢9٣,٤٨١

٢٢٢,٧٠٤,٤٥٢٣٠,٦٧٨,٣٤٥9,٤٥٠,٤٤٦٢٦٢,٨٣٣,٢٤٣التسهيات اجلديدة خال السنة/اإلضافات

٣٣٨,٨٣9,٣٦٨)٣٢,٠٨٧,٧٦١()١٠٥,١9٢,١٠٢()٢٠١,٥٥9,٥٠٥(التسهيات املسددة

 -   )١,١٧٢,٦٢٨()٧٨,٥٢٦,٦٦٧(٧9,٦99,٢9٥ما مت حتويله إىل املرحلة األوىل

 -   )١,٥٣٥,٣٦٥(١٣,١٨٣,٧١٥)١١,٦٤٨,٣٥٠(ما مت حتويله إىل املرحلة الثانية

 -   ٣٤,٠٠٣,٣٨9)٢٨,٢٣٤,٧١٢()٥,٧٦٨,٦٧٧(ما مت حتويله إىل املرحلة الثالثة

٣١,٢٧١,٧١٧٢٣,٤٣٠,٢9٦١٤,٢٤٥,٠٨٥٦٨,9٤٧,٠9٨التغرات الناجتة عن التعديات

)١٤,٥٥٦,٤٧١()١٤,٥٥٦,٤٧١( -    -   التسهيات املعدومة

١,١٤٧,٥٥١١,9٦٤,9٤١١,٧٤١,٨١٢٤,٨٥٤,٣٠٤تعديات نتيجة تغّير أسعار الصرف

766,744,44279,393,825134,394,021980,532,288إجمايل الرصيد 
          

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة كما يف ٣١ كانون األول ٢٠١٨  
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إن احلركة احلاصلة على خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة للتسهيالت االئتمانية املباشرة بالتكلفة املطفأة بشكل 
جتميعي هي كما يلي : 

         

البند
املرحلة املرحلة الثانيةاملرحلة األوىل

اجملموعالثالثة

 دينار  دينار  دينار  دينار 
٣,٢١٥,٤٤٨٥٨,٣9٠,٥٧٨٦١,٦٠٦,٠٢٦ -   الرصيد كما يف بداية السنة 

١٢,٢٢٢,٧١٠ -   ٣,٤99,٠٥٨٨,٧٢٣,٦٥٢أثر تطبيق املعيار الدويل رقم 9

٣,٤99,٠٥٨١١,9٣9,١٠٠٥٨,٣9٠,٥٧٨٧٣,٨٢٨,٧٣٦الرصيد كما يف بداية السنة الناجت عن تطبيق املعيار الدويل رقم 9

٣,٠٠9,٨٧٢١,٢١٠,٧9٣١٧,9٤٨,٧9٣٢٢,١٦9,٤٥٨خسارة التدين على التسهيات اجلديدة خال السنة

)٢١,١٥١,٢٣9()١١,٠٤9,٣٦٨()٧,٧9٦,٨99()٢,٣٠٤,9٧٢(املسرد من خسارة التدين على التسهيات املسددة

 -    -   )٦١٣,٥٨٦(٦١٣,٥٨٦ما مت حتويله إىل املرحلة األوىل 

 -    -   ٦٠٦,٠٥٤)٦٠٦,٠٥٤(ما مت حتويله إىل املرحلة الثانية

 -   ٣,٢١٥,٤٤٨)٣,٢١٥,٤٤٨( -   ما مت حتويله إىل املرحلة الثالثة

٢٣١,٢٠٠٣٤٠,٤٣٧٥,٦١٠,٦١٧٦,١٨٢,٢٥٤التغرات الناجتة عن التعديات

)٨,٧٣٣,٧9٨()٨,٧٣٣,٧9٨( -    -   التسهيات املعدومة

١٦,٣٧٦١٥٠,٤٢٣٣٦٠,٧٥9٥٢٧,٥٥٨تعديات نتيجة تغّير أسعار الصرف

4,459,0662,620,87465,743,02972,822,969إجمايل الرصيد 

إفصاح احلركة على خمصص التدين بشكل جتميعي حسب القطاع كما يف :       
        

  

قروض األفراد31 كانون األول 2018
عقارية 

الشركات 
الكربى

املنشــآت 
الصغرية 

واملتوسطة
اجملموع

٨,٨٦9,٥٧٦٢,٥٥٧,٦٨٢٤٧,٢٠٠,٠٦9٢,9٧٨,٦99٦١,٦٠٦,٠٢٦الرصيد كما يف بداية السنة 

٨٥9,9٣٠٨٠١,٨٢٠٨,٨٦٧,٦٣٦١,٦9٣,٣٢٤٢٦٢,٨٣٣,٢٤٣أثر تطبيق املعيار الدويل رقم 9

الرصيد كما يف بداية السنة الناجت عن تطبيق املعيار الدويل 
رقم 9

9,٧٢9,٥٠٦٣,٣٥9,٥٠٢٥٦,٠٦٧,٧٠٥٤,٦٧٢,٠٢٣٣٣٨,٨٣9,٣٦٨

٤,9٨9,١٥٤١,٣9٣,٢٣٧١٢,٧٤٢,99٥٣,٠٤٤,٠٧٢٢٢,١٦9,٤٥٨خسارة التدين على التسهيات اجلديدة خال السنة

)٢١,١٥١,٢٣9()٢,٠٣٨,٧9٠()١٤,9٨٣,٥٧٣()١,٦٤9,١٧٥()٢,٤٧9,٧٠١(املسرد من خسارة التدين على التسهيات املسددة

٧,٥٣٢)٨٢,٦٣٧(١٦٧,٧٢١١٨٨,١9٠)٢٦٥,٧٤٢(ما مت حتويله )من( إىل املرحلة األوىل بالصايف

)٧,٥٣٢(٨٢,٦٣٧)١٨٨,١9٠()١٦٧,٧٢١(٢٦٥,٧٤٢ما مت حتويله )من( إىل املرحلة الثانية بالصايف

٢٣,٢٧٤٣٣٥,٠٠9٤,9٠١,٤٦99٢٢,٥٠٢٦,١٨٢,٢٥٤التغرات الناجتة عن التعديات

)٨,٧٣٣,٧9٨( -   )٧,٦٤٨,٨٣١( -   )١,٠٨٤,9٦٧(التسهيات املعدومة

٤٥٠,٦٢9١٤9٥٢٧,٥٥٨ -   ٧٦,٧٨٠تعديات نتيجة تغّير أسعار الصرف

١١,٢٥٤,٠٤٦٣,٤٣٨,٥٧٣٥١,٥٣٠,٣9٤٦,٥99,9٥٦٧٢,٨٢٢,9٦9إجمايل الرصيد

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة كما يف ٣١ كانون األول ٢٠١٨  
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القــروض األفـــراد31 كانون األول 2017
العقاريـــة

الشركات 
الكربى

املنشــآت 
الصغرية 

واملتوسطة
اإلجمـايل

9,٢١٦,٨٢٨١,٤٧٥,٧٤9٤٢,٦٥٨,٦٦٣١,9١١,٨١١٥٥,٢٦٣,٠٥١الرصيد يف بداية السنة

١,9٧9,٥٢٦١,٣١٦,٧١٤١9,٢٠٦,٠٧٢١,٦٢٢,٣٢٤٢٤,١٢٤,٦٣٦املقتطع خال السنة من اإليرادات

املستخدم من اخملصص خال السنة )الديون 
املشطوبة(

)٥٥٥,٤٢()١٤,٥٦٠,١١٦()٢٣٤,٧٨١()٢,٣٢١,٤٥١9()١٧,٦٧١,٧٧٧(

)١٠9,٨٨٤()٧()١٠٤,٥٥٠( -   )٥,٣٢٧(فروقات ترجمة

٨,٨٦9,٥٧٦٢,٥٥٧,٦٨٢٤٧,٢٠٠,٠٦9٢,9٧٨,٦99٦١,٦٠٦,٠٢٦الرصيد يف نهاية السنة

خمصص تدين التسهيات غر العاملة على أساس العميل 
الواحد

٨,٤٦٤,٥٤٧٢,٤٥٦,٠٣٦٤٤,٥٦٥,٧٧٤٢,9٠٤,٢٢٢٥٨,٣9٠,٥٧9

خمصص تدين التسهيات حتت املراقبة على أساس 
احملفظة

٤٠٥,٠٢9١٠١,٦٤٦٢,٦٣٤,٢9٥٧٤,٤٧٧٣,٢١٥,٤٤٧

8,869,5762,557,68247,200,0692,978,69961,606,026الرصيد يف نهاية السنة

الفوائد املعلقة              
 

فيما يلي احلركة على الفوائد املعلقة :           
   

31 كانون األول 2018
القــروض األفـــراد

العقاريـــة
الشركات 

الكربى

املنشــآت 
الصغرية 

واملتوسطة
اإلجمـايل

دينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــار
٣,٨١٣,٣٨١١,١٤٤,٢٤9٨,٥٧٠,٤٨١١,١9٦,9٨١١٤,٧٢٥,٠9٢الرصيد يف بداية السنة

9٧٧,٠٣٣٥٨٦,٠٤٢٦,٨٢9,٨٠9١,٠٥٧,٥٦٣9,٤٥٠,٤٤٧الفوائد املعلقة خال السنة

)١,٨٦٢,٥9٨()٢٥٧,٤9٧()١,٠٨٣,١٦٠()٣١9,٤٤٠()٢٠٢,٥٠١(الفوائد احملولة لإليرادات

)٥,٨٢٢,٦٧٢()٢٥٥,٦٥9()٤,٥٣٧,٠٧٤()٤٦,٨٤٠()9٨٣,١٠٠(الفوائد املعلقة التي مت شطبها

١9١,٨١٤٣٤٢٥9,٦٤٨ -   ٦٧,٨٠٠فروقات ترجمة

3,672,6141,364,0119,971,8701,741,42216,749,916الرصيد يف نهاية السنة

31 كانون األول 2017 
٥,١١٧,٣٠99١٦,١٧٤٢٧,٧٤٠,٧٣٥١,١٠٦,٥١٣٣٤,٨٨٠,٧٣١الرصيد يف بداية السنة

٧٨٨,9٦٤٦٥٧,٨٣٥٤,٢٣٢,٤٦٧٦٦٢,٤٣٤٦,٣٤١,٧٠٠الفوائد املعلقة خال السنة

)٦٥٢,٨٧٢()١٢٢,٠٢٧()١١٨,٨٧٢()١٧٢,٣٣9()٢٣9,٦٣٤(الفوائد احملولة لإليرادات

)٢٥,٨٣٠,٥٦٨()٤٤9,9٣9()٢٣,٢٧٤,9١٨()٢٥٧,٤٢١()١,٨٤٨,٢9٠(الفوائد املعلقة التي مت شطبها

)١٣,٨99( -   )٨,9٣١( -   )٤,9٦٨(فروقات ترجمة

3,813,3811,144,2498,570,4811,196,98114,725,092الرصيد يف نهاية السنة
              

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة كما يف ٣١ كانون األول ٢٠١٨  



95

كابيتال بنك - التقرير السنوي ٢٠١٨  

تتوزع التسهيالت االئتمانية املباشرة حسب التوزيع اجلغرايف والقطاع االقتصادي كما يلي :     
          

31 كانون األول خارج األردنداخل األردن
2018

31 كانون األول 
2017

ديناردينارديناردينار
٢٠,٢٨٥,9٠٣٣٣,9٧١,٠٥٨ -   ٢٠,٢٨٥,9٠٣مايل

١٣١,١٤١,٣٤9٤,99٠,٢٨٠١٣٦,١٣١,٦٢9١١١,١٨١,9٥٨صناعة

١٦١,٦١٤,٣٧٣٣١,١٢٤,٧٠٨١9٢,٧٣9,٠٨١٢٠٧,٨9٨,٤٧٢جتارة

٢٤9,٤١٣,٦٦٣٨,٧١١,٧9١٢٥٨,١٢٥,٤٥٤٢٦٣,٢٠٧,٨٥٢عقارات وإنشاءات

٣٣,٣٠٦,٨٥٢٣,٣٤9,٠٥٠٣٦,٦٥٥,9٠٢٤٦,١٦٢,٠9٦سياحة وفنادق

٧,٥٤٨,٦٤٥٢٢,١٢٢٧,٥٧٠,٧٦٧١١,٣٠٠,9٤٢زراعة

٥٨,٦9٥,٧٣٨٥٤,٧٤٨,٢٣٦ -   ٥٨,٦9٥,٧٣٨أسهم

٧٣,٠٨٦,٥٢٧٦٣,٨٠٨٧٣,١٥٠,٣٣٥٧١,٢٣٦,٦9٤خدمات ومرافق عامة

١٢,٤٢٨,٦٨٠١١,٨٤٦,٥٥٨ -   ١٢,٤٢٨,٦٨٠خدمات النقل )مبا فيها النقل اجلوي(

٦٨,٦٠٠,٧٢٦٦9,٢9٨,٦٤٣ -   ٦٨,٦٠٠,٧٢٦احلكومة والقطاع العام 

٨٦,١٨٠,٢٥9٧,٤٦٦,9٧99٣,٦٤٧,٢٣٨٨٧,٣٣٨,١٨١أفراد

٢٢,٥٠٠,٨٣٥٢9,١٠٢,٧9١ -   ٢٢,٥٠٠,٨٣٥أخرى

924,803,55055,728,738980,532,288997,293,481اجملموع

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة كما يف ٣١ كانون األول ٢٠١٨  
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)10(  موجودات مالية أخرى بالتكلفة املطفأة           
  

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:           
 

             

31 كانون األول 312017 كانون األول 2018موجودات مالية متوفر لها أسعار سوقية
 -    -   سندات خزينة حكومية 

 -    -   سندات مالية حكومية و بكفالتها

 -    -   سندات وإسناد قروض شركات

 -    -   سندات حكومات أخرى

 -    -   جمموع موجودات مالية متوفر لها أسعار سوقية

موجودات مالية غري متوفر لها أسعار سوقية 
 -   ٤,٨٣٢,٣٣٤أذونات خزينة 

٤٣٧,٥٦٥,9٧٦٣٧١,٣٦٠,١٧٨سندات خزينة حكومية 

٤٤,١٢٧,9٢٦٥9,٥٣١,٨٠٤سندات مالية حكومية و بكفالتها

٤٠,٥٤٥,٠٠٠٣٦,٥٤٤,99٨سندات وإسناد قروض شركات

١٤,٥٥٢,٦٤٠9٤٧,٧١9سندات وأذونات خزينة حكومات أخرى

541,623,876468,384,699جمموع موجودات مالية غري متوفر لها أسعار سوقية

)٥٠٠,٠٠٠()٦٣٠,٤٠9(ينزل : اخلسارة االئتمانية املتوقعة والتدين يف القيمة

540,993,467467,884,699إجمايل موجودات مالية بالكلفة املطفأة 

حتليل السندات واألذونات: 
٥٢٨,٠9٠,٤٦٧٤٥٤,9٨١,٦99ذات عائد ثابت

١٢,9٠٣,٠٠٠١٢,9٠٣,٠٠٠ذات عائد متغر

540,993,467467,884,699اجملموع

             
* قام البنك بتغير منوذج أعماله اخلاص باالحتفاظ بأدوات الدين من خال بند موجودات مالية بالتكلفة املطفأة ، حيث قررت 

 اإلدارة أن يكون لديها أدوات دين حمتفظ بها بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر.
            

- قامت اإلدارة بتعريف و وضع سياسات معينة ملثل هذه االستثمارات وأن الغاية منها هي احلصول على الفوائد مع إمكانية 
بيعها يف أي وقت وبلغت قيمة السندات احملولة من موجودات مالية مقاسة بالكلفة املطفأة إىل موجودات مالية مقاسة 
من خال الدخل الشامل اآلخر بقيمة ٢٨.٠٥٣.٨٠١ دينار كما يف ١ كانون الثاين ٢٠١٨ وبلغ أثر إعادة التصنيف مبلغ ٢٤.٨٣9 دينار 

فقط مت تسجيله مباشرة يف الرصيد االفتتاحي لألرباح املدورة.        
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موجودات مالية بالكلفة املطفأة 
         

توزيع موجودات مالية بالكلفة املطفأة حسب فئات التصنيف االئتماين الداخلي للبنك       
    

البند

20182017

املرحلة املرحلة األوىل
الثانية

املرحلة 
اجملموعاجملموعالثالثة

 دينار  دينار  دينار  دينار  دينار 
٤٤٢,٣9٨,٣١٠٣٧١,٣٦٠,١٧٨ -    -   ٤٤٢,٣9٨,٣١٠متندية اخملاطر / عاملة 

9٨,٧٢٥,٥٦٦9٦,٥٢٤,٥٢١ -    -   9٨,٧٢٥,٥٦٦مقبولة اخملاطر / عاملة 

غري عاملة : 
٥٠٠,٠٠٠٥٠٠,٠٠٠٥٠٠,٠٠٠ -    -   هالكة 

500,000541,623,876468,384,699 -   541,123,876اجملموع 

          
إفصاح احلركة على املوجودات املالية بالكلفة املطفأة :

البند
اجملموعاملرحلة الثالثةاملرحلة الثانيةاملرحلة األوىل

 دينار  دينار  دينار  دينار 
القيمة العادلة كما يف بداية السنة الناجت عن تطبيق املعيار الدويل 

رقم 9
٤٥٧,٨٣9,٦99١٠,٠٤٥,٠٠٠٥٠٠,٠٠٠٤٦٨,٣٨٤,٦99

٢١٢,٦٠١,٣٥٨ -    -   ٢١٢,٦٠١,٣٥٨االستثمارات اجلديدة خال السنة 

)١١١,٣٠٨,٣٨٠( -    -   )١١١,٣٠٨,٣٨٠(االستثمارات املسددة

 -    -   )١٠,٠٤٥,٠٠٠(١٠,٠٤٥,٠٠٠ما مت حتويله إىل املرحلة األوىل 

)٢٨,٠٥٣,٨٠١( -    -   )٢٨,٠٥٣,٨٠١(التغرات الناجتة عن التعديات

500,000541,623,876 -   541,123,876إجمايل الرصيد 

إفصاح احلركة على خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة للموجودات املالية بالتكلفة املطفأة :
     

البند
املرحلة املرحلة األوىل

الثانية
املرحلة 

اجملموعالثالثة

 دينار  دينار  دينار  دينار 
١١٨,٤٧٦٢٧٠,٥٦٣٥٠٠,٠٠٠٨٨9,٠٣9الرصيد كما يف بداية السنة الناجت عن تطبيق املعيار الدويل رقم 9

٨٦,٨٠٣ -    -   ٨٦,٨٠٣خسارة التدين على االستثمارات اجلديدة خال السنة

)٣٤٥,٤٣٣( -   )٢٤٢,9٥١()١٠٢,٤٨٢(املسرد من خسارة التدين على االستثمارات املستحقة

 -    -   )٢٧,٦١٢(٢٧,٦١٢ما مت حتويله إىل املرحلة األوىل 

500,000630,409 -   130,409إجمايل الرصيد
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 )11( ممتلكات ومعدات - بالصايف

إن تفاصيل  هذا البند هي كما يلي:  
   

مبانـــيأراضــي
معــدات 
وأجهزة 

وأثاث

وسائـط 
نقل

أجهزة 
احلاسب 

اآللـــي
اجملمــوعأخــرى*

دينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــار
2018

الكلفة: 
١٢,٧١١,١١٥٧,١٦٦,٥١٤١١,٤١٨,٥9١٥٤٢,٧٧٣٥,٣١٤,٨٧٨9,١٤٢,٢١٢٤٦,٢9٦,٠٨٣الرصيد يف كما يف ١ كانون الثاين ٢٠١٨

١,9٣٤,٧٧٥٥١,٣٨١٥9٤,٧٦٢٢,٤٣٨,9٨٢٥,٠١9,9٠٠ -    -   إضافات

)٣٠٣,٦99( -   )٦٦,٨٦9()١,٤٥٦()٢٣٥,٣٧٤( -    -   استبعادات

٥٤٠,٨٧٦ -    -   ٢٤٢,٣9٦٤٨,٣9٧٢٤٣,٣٢٧٦,٧٥٦فروقات ترجمة

12,953,5117,214,91113,361,319599,4545,842,77111,581,19451,553,160الرصيد كما يف 31 كانون األول 2018

االستهالك املرتاكم: 
١,١٨٤,٨١9٧,٠٥٧,٤١٥٣٥9,٤٠٠٣,٧٢٥,٧٠٤٦,٦٤٥,٠٨٧١٨,9٧٢,٤٢٥ -   االستهاك املراكم كما يف ١ كانون الثاين ٢٠١٨

١٠١,٦٤٧١,٤9٢,٨٠٦٤٧,٥٦٠٧٢٨,٨٤٣٧٢٧,١٥9٣,٠9٨,٠١٥ -   استهاك السنة

)٢9٠,٠9٥( -   )٦٥,٧٤٢()٤٠٠()٢٢٣,9٥٣( -    -   استبعادات

١٦٤,٢٠٣ -    -   ٧,9٥٥١٥٠,٤٨٢٥,٧٦٦ -   فروقات ترجمة

1,294,4218,476,750412,3264,388,8057,372,24621,944,548 -   االستهالك املرتاكم كما يف 31 كانون األول 2018

١٢,9٥٣,٥١١٥,9٢٠,٤9٠٤,٨٨٤,٥٦9١٨٧,١٢٨١,٤٥٣,9٦٦٤,٢٠٨,9٤٨٢9,٦٠٨,٦١٢صايف القيمة الدفرية للممتلكات واملعدات

٨,٤٦٨٦١٤,٦٨٢٢,٤9٧,٠٥٥ -   ١,٨٧٣,9٠٥ -    -   دفعات على حساب شراء ممتلكات ومعدات

صايف القيمة الدفرتية للممتلكات واملعدات كما يف 31 
كانون األول 2018

12,953,5115,920,4906,758,474187,1281,462,4344,823,63032,105,667

2017
الكلفة: 

١٢,٢٦٣,٠٣١٧,١٧٠,٤٣٧١٠,١٧٣,٨٤٤٥٣٦,9٦٨٥,٢٤٢,٤١٠٨,٨٨٥,٦٠٠٤٤,٢٧٢,٢9٠الرصيد كما يف ١ كانون الثاين ٢٠١٧

١,٤٤١,٦٣١١٠٨,٥9١٢٤٠,٣٠١٢٥٦,٦١٢٢,٥١٣,٠٤٨ -   ٤٦٥,9١٣إضافات

)٤٥١,٥٦٦( -   )١٦٧,٨٣٣()١٠٢,٣١٧()١٨١,٤١٦( -    -   استبعادات

)٣٧,٦٨9( -    -   )٤٦9()١٥,٤٦٨()٣,9٢٣()١٧,٨٢9(فروقات ترجمة

12,711,1157,166,51411,418,591542,7735,314,8789,142,21246,296,083الرصيد كما يف 31 كانون األول 2017

االستهالك املرتاكم: 
١,٠٨٣,9٧٢٥,٧٨٤,٢٦٨٤٠٧,٠٨٠٣,١9١,٨٧٢٥,9٣9,٠9٠١٦,٤٠٦,٢٨٢ -   االستهاك املراكم كما يف ١ كانون الثاين ٢٠١٧

١٠٠,٧٠٧١,٤٤١,٥٤٧٤٥,٦٠٨٦9٤,٢٢٧٧٠٥,99٧٢,9٨٨,٠٨٦ -   استهاك السنة

)٤٢٧,٣٥٥( -   )١٦٠,٣9٥()9٣,٣٤٧()١٧٣,٦١٣( -    -   استبعادات

٥,٤١٢ -    -   ١٤٠٥,٢١٣٥9 -   فروقات ترجمة

1,184,8197,057,415359,4003,725,7046,645,08718,972,425 -   االستهالك املرتاكم كما يف 31 كانون األول 2017

١٢,٧١١,١١٥٥,9٨١,٦9٥٤,٣٦١,١٧٦١٨٣,٣٧٣١,٥٨9,١٧٤٢,٤9٧,١٢٥٢٧,٣٢٣,٦٥٨صايف القيمة الدفرية للممتلكات واملعدات

٢,٠٤١,٠٨٨٢,9٤٥,٠9٤ -    -   9٠٤,٠٠٦ -    -   دفعات على حساب شراء ممتلكات ومعدات

صايف القيمة الدفرتية للممتلكات واملعدات كما يف 31 
كانون األول 2017

12,711,1155,981,6955,265,182183,3731,589,1744,538,21330,268,752
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*  يشمل بند "أخرى" أعمال جتهيز وحتسني مباين البنك والفروع والديكور الداخلي.      
      

-  تقدر التكلفة املتبقية الستكمال مشاريع حتت التنفيذ مبلغ ٣.١٢٣.9٥١ دينار تقريبًا كما يف ٣١ كانون األول ٢٠١٨.
-  تتضمن املمتلكات واملعدات بنود مستهلكة بالكامل بقيمة ١٠.٦١٤.٠٠٦ دينار كما يف ٣١ كانون األول ٢٠١٨ مقابل مبلغ 

٨.٨٤٤.٥٤١ دينار كما يف ٣١ كانون األول ٢٠١٧ .          
  

              
)12(  موجودات غري ملموسة - بالصايف          

 
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:           

 

أنظمة حاسوب وبرامــج

20182017

دينــــاردينــــار
٣,٨٥٣,٢٥٤٤,٣٠٨,٢٢١رصيد بداية السنة

١,9٢٥,٠٤٥١,١٥٣,9٢٣إضافات

)١,٦٠٢,٦٨٣()١,٨9٥,٠٦٠(اإلطفاء للسنة 

)٦,٢٠٧(١٢,99١فروقات ترجمة عمات أجنبية

3,896,2303,853,254رصيد نهاية السنة

٦,٧٥٣,٥٠9١,9٤٢,٣9٧مشاريع حتت التنفيذ كما يف نهاية السنة

10,649,7395,795,651رصيد نهاية السنة 

              
- تقدر التكلفة املتبقية الستكمال مشاريع حتت التنفيذ مبلغ ٢٧.٣٧٤.٧١٧ دينار كما يف ٣١ كانون األول ٢٠١٨.

- تتضمن املوجودات غر امللموسة بنود مطفأة بالكامل بقيمة ١١.٤٧٥.١٦٨ دينار كما يف ٣١ كانون األول ٢٠١٨ مقابل ١٠.١١٦.٠٦9 
دينار كما يف ٣١ كانون األول ٢٠١٧. 

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة كما يف ٣١ كانون األول ٢٠١٨  
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)13( موجودات أخرى 
       

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي: 
       

20182017

دينــــاردينــــار
١٨,9٨٢,٢٢٥١٦,١٧٠,٠٧٧فوائد وإيرادات برسم القبض

١,٦١9,١٣٧١,٧١9,9٣٢مصروفات مدفوعة مقدمًا
٦١,٠٦٠,٠٣٤٤٥,٣9٤,٦9٨موجودات آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون مستحقة , بالصايف*

١٦,٢٢٠,٧٢٢9,٣٣٦,٥١٣قبوالت مصرفية مشراة -بالتكلفة املطفأة

٣١٧,٨9٧٣١٧,٨9٧مطالبات ذمم مالية مشراة -بالتكلفة املطفأة

٢٧٧,٣٦٢ -   موجودات/ أرباح مشتقات غر متحققة )إيضاح رقم ٤٠(

٢,٨٨٤,٥٤١١,٤٣٨,9٦٨تأمينات مسردة

١,٢٠٠,٧٤٤9٦٣,٥٦٧أخرى

102,285,30075,619,014اجملمـــــــوع

* تتطلب تعليمات البنك املركزي األردين التخلص من العقارات التي آلت ملكيتها إىل البنك خال فرة أقصاها سنتني من تاريخ 
االحالة وللبنك املركزي األردين املوافقة على متديد استماك العقارات ملدة سنتني متتاليتني كحد أقصى ، ومبوجب تعميم 

البنك املركزي األردين رقم ٤٠٧٦/١/١٠ مت احتساب خمصص مقابل العقارات التي تزيد فرة استماكها عن أربعة سنوات. 

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

20182017

دينــــاردينــــار
٤٥,٣9٤,٦9٨٥٤,٨١٢,٦٤٦رصيد بداية السنة

١٨,٦٠٣,٥٤٥٢,٤٠9,١٥٥إضافات خال السنة

)٣,٨٤٣,9٦٢()٢,٢١٤,٥٢9(استبعادات خال السنة

)٤,9٤٠,٧٨٢()١,٠٥٣,9٣٤(ـخسارة تدين خال السنة

املردود من )مصروف( خمصص مقابل العقارات املستملكة خال 
السنة

٣,٠٢٠,٤٤٥(١٣٧,٧٥٢(

)٢١,9١٤(١9٢,٥٠٢فروقات ترجمة

61,060,03445,394,698رصيد نهاية السنة

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة كما يف ٣١ كانون األول ٢٠١٨  
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- إن مبلغ التدين يف قيمة األصول املستملكة وفاء لديون الظاهر يف قائمة الدخل ميثل ما يلي :

20182017

دينــــاردينــــار
١,٠٥٣,9٣٤٤,9٤٠,٧٨٢خسارة تدين خال السنة 

٣,٠٢٠,٤٤٥)١٣٧,٧٥٢(املردود من خمصص مقابل العقارات املستملكة

)٨,٠٧٥,٨9٤( -   )املردود من( خمصص تدين يف قيمة األصول املستملكة وفاء لديون

)114,667(916,182اجملمـــــــوع

القبوالت املصرفية ومطالبات ذمم مالية مشرتاة         
 

إن توزيع إجمايل القبوالت املصرفية ومطالبات ذمم مالية مشرتاة حسب فئات التصنيف االئتماين الداخلي للبنك هي كما يلي : 
         

البند

20182017

اجملموعاجملموعاملرحلة الثالثةاملرحلة الثانيةاملرحلة األوىل

 دينار  دينار  دينار  دينار  دينار 
 -   ٥9٧,٢٧٦ -    -   ٥9٧,٢٧٦متندية اخملاطر / عاملة 

١٦,٠٢١,٠٦٧9,٦٥٤,٤١٠ -   ١٥,9٧٤,٠9٥٤٦,9٧٢مقبولة اخملاطر / عاملة 

16,618,3439,654,410 -   16,571,37146,972اجملموع 
          

إن احلركة احلاصلة على إجمايل القبوالت املصرفية ومطالبات ذمم مالية مشرتاة هي كما يلي :    
      

          

البند
املرحلة املرحلة األوىل

الثانية
املرحلة 

اجملموعالثالثة

 دينار  دينار  دينار  دينار 
 -    -    -    -   القيمة العادلة كما يف بداية السنة الناجت عن تطبيق املعيار الدويل رقم 9

١٦,٦١٨,٣٤٣ -   ١٦,٥٧١,٣٧١٤٦,9٧٢األرصدة اجلديدة خال السنة 

 -    -    -    -   األرصدة املسددة

16,618,343 -   16,571,37146,972إجمايل الرصيد 
         

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة كما يف ٣١ كانون األول ٢٠١٨  
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إفصاح احلركة على خمصص القبوالت املصرفية و مطالبات ذمم مالية مشرتاة للعام  2018 :     
     

          

البند
املرحلة 

األوىل
املرحلة 

الثانية
املرحلة 

اجملموعالثالثة

 دينار  دينار  دينار  دينار 
 -    -    -    -   الرصيد كما يف بداية السنة الناجت عن تطبيق املعيار الدويل رقم 9

٧9,٧٢٤ -   ٧٨,٦٣٢١,٠9٢خسارة التدين خال السنة

 -    -    -    -   املسرد من خسارة التدين خال السنة

79,724 -   78,6321,092إجمايل الرصيد 

)14( ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية           
   

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:            
  

20182017

داخل 
اململكـة

خارج 
داخل اجملمـــوعاململكة

اجملمـــوعخارج اململكةاململكـة

دينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــار
١,٤٧٨,٦١٣١٨,١٤٨,٨9٣١9,٦٢٧,٥٠٦١,٠١9,٠٤٣9٠,٢٧9,١٣٤9١,٢9٨,١٧٧حسابات جارية وحتت الطلب

١٦,٥٧٤,٥٠٦ -   ٢٣,٠١١,٣٦٧٢,٠٠٠,٠٠٠٢٥,٠١١,٣٦٧١٦,٥٧٤,٥٠٦ودائع ألجل 

24,489,98020,148,89344,638,87317,593,54990,279,134107,872,683اجملموع

              

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة كما يف ٣١ كانون األول ٢٠١٨  
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)15( ودائع عمالء 

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:            
  

2018
منشـآت صغرية شركـات كربىأفــــراد

ومتوسطــة
احلكـومة 

اجملمـــوعوالقطـاع العام

دينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــار
١٣٠,٤٦٣,٦٧٣١٨٠,٦٦٣,٢٨٤٦9,١٣١,9٤٧٣٠,١٤٥,9٢9٤١٠,٤٠٤,٨٣٣حسابات جارية وحتت الطلب

٦٢,٢9٢,٣٥٧ -   ٦١,٧٨٦,٦٧٣٨,٨١9٤9٦,٨٦٥ودائع التوفر

٤٧٨,٠٠٨,١٢٥١٦٥,٤٠٤,٢٨٣١٨,٢٠٨,9٥٢٤9,٠١9,١٠٦٧١٠,٦٤٠,٤٦٦ودائع ألجل وخاضعة إلشعار

٦٤,٥٤٥,٤9١ -   ١,٠٠٠,٠٠٠ -   ٦٣,٥٤٥,٤9١شهادات إيداع

733,803,962346,076,38688,837,76479,165,0351,247,883,147اجملمــــوع

2017
منشـآت صغرية شركـات كربىأفــــراد

ومتوسطــة
احلكـومة 

اجملمـــوعوالقطـاع العام

دينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــار
١٣٧,٥٧٧,٧٣٠١٧٧,٦٣٦,٠٢٣٧٤,٢٠٠,٠٧٤٢٦,٤9٤,٧٧9٤١٥,9٠٨,٦٠٦حسابات جارية وحتت الطلب

٥9,٧٦٠,١٥١ -   ٥9,٤٧٢,9٢٤١١,١٥٨٢٧٦,٠٦9ودائع التوفر

٤٥9,٧١٣,٤٧٠١٦٨,٣١٦,٦٤٢٢٦,٨٣٢,٨٦٥٣٢,١٣٨,٥١٧٦٨٧,٠٠١,٤9٤ودائع ألجل وخاضعة إلشعار

٤٢,٠٠٠٢,٠٠٠,٠٠٠٥٤,٣٤9,9٧٤ -   ٥٢,٣٠٧,9٧٤شهادات إيداع

709,072,098345,963,823101,351,00860,633,2961,217,020,225اجملمــــوع
٠          

- بلغت ودائع احلكومة األردنية والقطاع العام األردين داخل اململكة مبلغ ٧9.١٦٥.٠٣٥ دينار أي ما نسبته ٦.٣٤% من إجمايل 
الودائع كما يف ٣١ كانون األول ٢٠١٨ مقابل مبلغ ٦٠.٦٣٣.٢9٦ دينار أي ما نسبته ٤.9٨%  كما يف ٣١ كانون األول ٢٠١٧. 

- بلغت قيمة الودائع التي ال حتمل فوائد مبلغ ٤٠٥.٣9١.٨٠٤ دينار أي ما نسبته ٣٢.٤9% من إجمايل الودائع كما يف ٣١ كانون األول 
٢٠١٨ مقابل مبلغ ٣٨٨.٤٧٢.٧99 دينار أي ما نسبته ٣١.9٣% من إجمايل الودائع كما يف ٣١ كانون األول ٢٠١٧.

- ال يوجد ودائع حمجوزة )مقيدة السحب( كما يف ٣١ كانون األول ٢٠١٨ و٣١ كانون األول ٢٠١٧.
- بلغت قيمة الودائع اجلامدة ١.٠١٦.9٧٣ دينار كما يف ٣١ كانون األول ٢٠١٨ مقابل ١.٢٠٦.٦٤٥ دينار كما يف ٣١ كانون األول ٢٠١٧. 

)16( تأمينــات نقديـــة             
 

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي: 

20182017

دينــــاردينــــار
٤٥,٣9١,٧9٨٣٢,٥٣٥,٠١9تأمينات مقابل تسهيات ائتمانية مباشرة

٧١,9١٣,٦٨٥٤٠,٤٣٠,٠٠٤تأمينات مقابل تسهيات ائتمانية غر مباشرة

١,٣٧9,9٥9٥٥٢,٨٥٧تأمينات التعامل بالهامش

٢٤,٨٥٤,٨9١٧١,١٤٤,٥٠٤تأمينات أخرى

143,540,333144,662,384اجملمـــــــوع

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة كما يف ٣١ كانون األول ٢٠١٨  
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)17( أموال مقرتضة

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

2018
عدد املبلـــغ

األقساط 
الكليــة

عدد 
األقساط 
املتبقيــة

دورية استحقـاق 
األقسـاط

سعــر فائـــدة الضمـانات
االقرتاض

سعر فائدة 
إعادة اإلقراض  دينـــــاردينـــــار

اقراض من بنوك 
مركزية

شهرية ونصف سنوية ٤١,٧٧٤,٧٢٠٢٤٠٦١٨٠٣
وعند االستحقاق

٣.٧٥% إىل ٥.٥٠%٠.٧٠% إىل ٤.٤٢%-

اقراض من بنوك/ 
مؤسسات حملية

دفعة واحدة عند ٧٠,٠٠٠,٠٠٠٧٧
االستحقاق

٤.٥٠% إىل ١٢.٤٠%٤.9٥% إىل ٧.٠٠%-

اقراض من بنوك/ 
مؤسسات خارجية

شهرية ونصف سنوية ١٢,٧٧٧,٣١٢٦٤٥٣
وعند االستحقاق

٤.٠٠% إىل ١٢.٥٠%١.٧٧% إىل ٥.٧٥%-

-124,552,032اجملموع

املبلـــغ2017
عدد 

األقساط 
الكليــة

عدد 
األقساط 
املتبقيــة

دورية استحقـاق 
سعــر فائـــدة الضمـاناتاألقسـاط

االقرتاض
سعر فائدة 

إعادة اإلقراض 

اقراض من بنوك 
مركزية

شهرية ونصف سنوية ٤١,١٨٠,٥٨٥١٦٤٠١٣٠٧
وعند االستحقاق

٤.٠٠% إىل ٦.٥٠%٠.٧٠% إىل ٣.٣٢%-

اقراض من بنوك/ 
مؤسسات حملية

دفعة واحدة عند ٦٠,٠٠٠,٠٠٠٦٦
االستحقاق

٤.٥٠% إىل ١١.٧٨% ٤.٠٥% إىل ٥.٧٥%-

اقراض من بنوك/ 
مؤسسات خارجية

شهرية ونصف سنوية ١٧,٧٣٣,٥٨٦١٠٠٨٨
وعند االستحقاق

٣.٧٥% إىل ١١.٧٥%١.٧٧% إىل ٥.٥٠%-

-118,914,171اجملموع

- متثل املبالغ املقرضة من البنوك املركزية والبالغة  ٤١.٧٧٤.٧٢٠ دينار مبالغ مقرضة إلعادة متويل قروض عماء ضمن 
برامج متويل متوسطة األجل مت إعادة إقراضها، وتستحق هذه القروض خال الفرة من عام ٢٠١9 وحتى ٢٠٣9.

- متثل األموال املقرضة من املؤسسات احمللية مبالغ مقرضة من الشركة األردنية إلعادة متويل الرهن العقاري بقيمة 
٧٠.٠٠٠.٠٠٠ دينار  وتستحق هذه القروض خال الفرة من عام ٢٠١9 وحتى ٢٠٢٣.

- تشمل األموال املقرضة من بنوك / مؤسسات خارجية مبلغ ممنوح من قبل البنك األوروبي للتنمية بقيمة ٥.٧١٤.٢٨٦ دوالر 
يستحق آخر قسط منه خال عام ٢٠٢٠.

- تبلغ قيمة القروض ذات الفائدة الثابتة مبلغ ١٢٠.٥٠٠.٦٠٣ دينار والقروض ذات الفائدة املتغرة مبلغ  ٤.٠٥١.٤٢9 دينار كما يف ٣١ 
كانون األول ٢٠١٨ مقابل مبلغ ١١٢.٨٣٧.٠٢٨ و٦.٠٧٧.١٤٣ دينار على التوايل كما يف ٣١ كانون األول ٢٠١٧.   

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة كما يف ٣١ كانون األول ٢٠١٨  
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)18( إسناد قرض             
   

دورية استحقـاق املبلـــغ
سعــر فائـــدة االقرتاضالضمـاناتاألقسـاط

مرة واحدة عند االستحقاق ١٧,٧٢٥,٠٠٠إسناد قرض
)تستحق يف ١ آذار ٢٠٢٠(

-%٦.٨٥

17,725,000

- ينوي البنك ممارسة حق اإلطفاء إلسناد القرض القائم و الذي يستحق بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١ مبكرًا بتاريخ ٢٠١9/٣/١ بعد أخذ موافقة 
البنك املركزي األردين على اإلطفاء وبعد االلتزام بكافة التعليمات ذات العاقة كما ينوي البنك إصدار سندات وفق تعليمات بازل 

III بقيمة ٤٠ مليون دوالر سيتم االنتهاء من إجراءات االكتتاب واإلصدار بنهاية شهر آذار ٢٠١9 .

)19( خمصصات متنوعة 
          

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:           
 

رصيــد بداية 2018
السنة

املكــون خالل 
الفرتة/السنة 

املستخـدم خالل 
الفرتة/السنة 

ما تــم رده 
لإليرادات

رصيـد نهاية 
الفرتة/السنة 

دينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــار
٤,٠٠٠)٣,٤9٤,9٠٦()٤١٥,٠٥١(٣,٨٥٠,٤٠٦٦٣,٥٥١خمصص قضايا مقامة ضد البنك

 -   )١٢,9٦٣,١٥٥( -    -   ١٢,9٦٣,١٥٥خمصص حتوط مقابل خماطر العراق *

٨,٧٠٦,٤٤٦ -   )٤,٢٠١,٨١٦(٣٨,99٥١٢,٨٦9,٢٦٧خمصصات أخرى

٣٤,٦٧٣٧٢,٨٣٥)9٦,٥٤١(١٦9,٣٧٦)٣٤,٦٧٣(فروقات ترجمة عمات اجنبية 

8,783,281)16,423,388()4,713,408(16,817,88313,102,194اجملمـــوع

رصيــد بداية 2017
السنة

املكــون خالل 
الفرتة/السنة 

املستخـدم خالل 
الفرتة/السنة 

ما تــم رده 
لإليرادات

رصيـد نهاية 
الفرتة/السنة 

دينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــار
٣,٨٥٠,٤٠٦)١٨,٨9٣()١٥,١٠٧(٣٤,٠٠٠٣,٨٥٠,٤٠٦خمصص قضايا مقامة ضد البنك

١٢,9٦٣,١٥٥)١٢,٣9١,٤٠٨( -    -   ٢٥,٣٥٤,٥٦٣خمصص حتوط مقابل خماطر العراق 

٣٨,99٥ -    -   ٠٣٨,99٥خمصصات أخرى

)٣٤,٦٧٣( -    -   )9,٨٥٤()٢٤,٨١9(فروقات ترجمة عمات أجنبية 

16,817,883)12,410,301()15,107(25,363,7443,879,547اجملمـــوع
          

- نظرًا للتطورات اإليجابية على االقتصاد العراقي و احلالة السياسية الراهنة التي حدثت خال عام ٢٠١٨ باإلضافة إىل متكن 
املصرف من استغال املبالغ املودعة لدى البنك املركزي العراقي فرع إربيل و فرع السليمانية من خال حتصيل مبلغ 

٥٧.٠٢٧.٥٣٨ دينار , فقد ارتأت اإلدارة إىل رد كامل اخملصصات التي مت إعدادها ملواجهة خماطر العراق .   
        

- قام البنك بالتحوط بالكامل مقابل الفروقات الناجتة عن مزادات العملة التي طالب بها البنك املركزي العراقي املصرف األهلي 
العراقي خال السنة ٢٠١٨ هذا وقد قام املصرف األهلي العراقي مبطالبة عمائه بهذه املبالغ وفقًا لتوصية البنك املركزي 

العراقي , باإلضافة إىل جلوء املصرف للقضاء لتحصيل هذه املبالغ .

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة كما يف ٣١ كانون األول ٢٠١٨  
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)20( ضريبة الدخل

أ -أثر تطبيق معيار التقارير املالية رقم 9على املوجودات/املطلوبات الضريبية املؤجلة للعام ٢٠١٨ كما يلي:    
          

موجودات ضريبية 
مؤجلة

مطلوبات ضريبية 
مؤجلة

 -   ٣,٠٥٣,٥٨9أثر الزيادة يف اخلسائر االئتمانية املتوقعة للموجودات كما يف ١ كانون الثاين ٢٠١٨

 -    -   أثر إعادة تصنيف املوجودات املالية كما يف ١ كانون الثاين ٢٠١٨

3,053,589   - 
             

ب- إن احلركة على خمصص ضريبة الدخل هي كما يلي:         
    

20182017

دينــــاردينــــار
٢,٤٤٦,٧٣٢١١,٠٢٠,١١٥الرصيد بداية السنة

)١٢,٢٦٨,9٤٤()٣,٦٣١,٥٣٠(ضريبة الدخل املدفوعة

٥,٢٠٥,٣٤٣٣,٧١٦,٧١٣ضريبة الدخل املستحقة

)١٥٥,٠9٦( -   ضريبة على بنود الدخل الشامل

٢,٤١٢,٧٣٥١٣١,٦٧٢ضريبة دخل سنوات سابقة

٦٧,٤٧٧٢,٢٧٢فروقات ترجمة

6,500,7572,446,732رصيد نهاية السنة
 

ج- متثل ضريبة الدخل الظاهرة يف قائمة الدخل املوحدة ما يلي:        
     

20182017

دينــــاردينــــار
٥,٢٠٥,٣٤٣٣,٧١٦,٧١٣ضريبة الدخل املستحقة عن أرباح السنة

٢,٤١٢,٧٣٥١٣١,٦٧٢ضريبة دخل سنوات سابقة

٢٠٧,٦٣٣)٥١٨,١٤١(موجودات ضريبية مؤجلة للسنة

١٤,٨٢9)٣٧,٤١٤(مطلوبات ضريبية مؤجلة للسنة

 -   )11,806(فروقات ترجمة

7,050,7174,070,847
          

- تبلغ نسبة ضريبة الدخل القانونية على أرباح البنوك يف األردن ٣٥% وعلى شركات الوساطة املالية ٢٤%.

- تبلغ نسبة ضريبة الدخل القانونية على أرباح البنوك يف العراق ١٥%.

- مت إجراء تسوية نهائية مع دائرة ضريبة الدخل فيما يتعلق بضريبة دخل البنك حتى نهاية عام ٢٠١٥.

- قام البنك بتقدمي كشوفاته لألعوام ٢٠١٦ و٢٠١٧ هذا ومل تقم دائرة ضريبة الدخل مبراجعة هذه الكشوفات حتى تاريخ هذه 
القوائم املالية املوحدة.

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة كما يف ٣١ كانون األول ٢٠١٨  
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- مت إجراء تسوية نهائية مع دائرة ضريبة الدخل فيما يتعلق بضريبة دخل شركة املال لاستثمار والوساطة املالية حتى نهاية 
عام ٢٠١٥. 

- مت تقدمي كشف التقدير الذاتي لشركة املال لاستثمارات والوساطة املالية لعام ٢٠١٦ ومل يتم التوصل إىل تسوية نهائية وحتى 
تاريخ إصدار هذه القوائم املالية املوحدة.

- مت إجراء تسوية نهائية مع دائرة ضريبة الدخل للمصرف األهلي العراقي حتى نهاية عام ٢٠١٤ و مت دفع املبالغ املستحقة عن 
الضريبة حتى عام ٢٠١٨ .

- يف رأي اإلدارة فإن خمصص ضريبة الدخل املقتطع كاٍف ملواجهة االلتزامات الضريبية كما يف ٣١ كانون األول ٢٠١٨.

ب- موجودات / مطلوبات ضريبية مؤجلة           
   

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:            
   

احلسابات املشمولة

2018
2017 رصيـد بدايـة 

السنـــــة
املبالـغ 

احملـــررة
املبالــغ 

املضــافة
الرصيـد فـــي 
نهايـــة السنـة

الضريبة 
املؤجلــة

دينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــار
أ-موجودات ضريبية مؤجلة 

٤,٠٠٠٤,٠٠٠١,٥٢٠٨٥,٣٢٠)٣٥٥,٥٠٠(٣٥٥,٥٠٠خمصص قضايا مقامة ضد البنك

٧,١9١,٨٤١٢,٧٣٢,9٠٠٢,٥١٧,١٤٤ -    -   ٧,١9١,٨٤١تدين أسعار أسهم مستملكة   

خسائر تقييم موجودات مالية من خال 
قائمة الدخل 

٥٠٥,٣٤9)٤١٢,٠٣)٥٠٥,٣٥٠9٤١٢,٠٣٨١٤٠,٠٥١١٣٥,٧٢٨

اخلسائر االئتمانية املتوقعة - معيار 9 / 
التدين على االستثمار و خمصصات حتت 

املراقبة 

٣,٠١9,٣,٠(٢٣١9٣,٧٤٤(9,٥9٧,٥٨٥9,٥٢٣,٠٧٢٣,٤٠٣,9٥٢٧9٦,١١٠

خسائر تقييم موجودات مالية- من خال 
الدخل الشامل اآلخر

٢,١٧٣)١٠١,٢٤٤(١,٥٣٥,٧٠٤,9٣٤٣,٦٠٨,٣9٤١,٢٠٦,٤٢٥٥١٤,٦٧٣

١٢,٢٣١,٤٨٧١٣,١٥٥,١٢٣٣,٤٠٤,٧٠٥١,٣٢9,٧٠٠)٢,٨٧٥,٥٠٧(٣,٧99,١٤٣خمصصات تسهيات ائتمانية إضافية  

٤٣,٢٣٧٨,٢٣٢,٤٢٨٣,١٢٨,٣٢٣٢,9٢١,٤٥٨)١٥٧,٨٣١(٨,٣٤٧,٠٢٢خسائر تدين موجودات مستملكة  

١,٢٣9,١٤١ -    -    -   )١٢,٣9١,٤٠٨(١٢,٣9١,٤٠٨خمصص حتوط مقابل خماطر العراق

١,9٤٣,9٢٧٢,٠٤٠,١٤٢٧٧٣,٢٥٥٧٤٧,١٥٧)٢,٠٨٨,٨٠٧(٢,١٨٥,٠٢٢موجودات ضريبية و خمصصات أخرى

26,406,20944,167,03814,791,13110,286,431)21,569,391(39,330,220اجملمـــوع

ب-مطلوبات ضريبية مؤجلة 

أرباح غر متحققة – موجودات مالية 
بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل 

١,٥٥٠,٨٦٠٣,٣٤٧,٢٥٢١,٢٠٦,٤٨٣٦٣٥,٧٦٥)١9٧,٥٢9(١,99٣,9٢١اآلخر

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خال 
٨٣١٨,٦١٦٦,٥١٠٤٣,9٢٠)١٠٦,9٥٧(١٢٥,٤9٠قائمة الدخل

1,550,9433,365,8681,212,993679,685)304,486(2,119,411اجملمـــوع

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة كما يف ٣١ كانون األول ٢٠١٨  
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إن احلركة على حساب املوجودات/ املطلوبات الضريبية املؤجلة هي كما يلي:

20182017

مطلوباتموجوداتمطلوباتموجودات

ديناردينارديناردينار
١٠,٢٨٦,٤٣١٦٧9,٦٨٥١٠,٦9٨,١٥٦٤٢٤,٠٨٦رصيد بداية السنة

٥,٨٢٧,٦٤١٥٧٠,٧١٨٤,٧٦٨,٠٨٢٢٨٦,9٦٠املضاف

)٣١,٣٦١()٥,١٧9,٨٠٧()٣٧,٤١٠()١,٣٢٢,9٤١(املستبعد

14,791,1311,212,99310,286,431679,685رصيد نهاية السنة

- تراوحت نسبة ضريبة الدخل على املوجودات واملطلوبات الضريبية املؤجلة بني ٢٨% - ٣٨% وذلك وفقًا لقانون ضريبة الدخل    
    رقم ٣٨ الصادر حديثا واملطبق اعتبارًا من ١ كانون الثاين ٢٠١9.

- ملخص تسوية الربح احملاسبي مع الربح الضريبي:         
     

20182017

دينــــاردينــــار
٣٧,٣9٨,99٣٣١,٣٨٢,٤9٣الربح احملاسبي

)٢٥,٧٦٧,١٨٥()٢9,٣٢١,٦٣٣(أرباح غر خاضعة للضريبة

٧,٨٨٤,٥٨٥١٢,٥٨٧,٠٨٠مصروفات غر مقبولة ضريبيًا

١٥,9٦١,9٤٥١٨,٢٠٢,٣٨٨الربح الضريبي

12.97%18.85%نسبة ضريبة الدخل الفعلية
              

)21( مطلوبات أخرى             
 

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:            
   

20182017

دينــــاردينــــار
٨,٣٣٣,٢9١٦,٥٤٨,٢٤٥فوائد برسم الدفع

٢,999,١٢9٢,٧٠9,٣٣9مصروفات مستحقة وغر مدفوعة

٢,٠١٠,٢٤٣٢,9١١,٥٤٥شيكات مصدقة

١,٦9٠,٨٢٤١,٣١١,٤٢١شيكات مسحوبة على البنك

٦٥,٨٠٨٥٧٣,٣٨٣مكافأة أعضاء جملس اإلدارة

٧,٨٢9,٧٨٣٦,١٧٤,٣٣٥ذمم عماء وساطة دائنني

 -   ٣٢١,٤١٤مطلوبات/ خسائر مشتقات غر متحققة )إيضاح ٤٠(

99,٨٤9 -   أمانات تعهدات

٥,9١٤,٨٥٤٤,٥١٢,١٦١مطلوبات أخرى

29,165,34624,840,278اجملموع

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة كما يف ٣١ كانون األول ٢٠١٨  



109

كابيتال بنك - التقرير السنوي ٢٠١٨  

)22( رأس املال املكتتب به واملدفوع

يبلغ رأس املال املكتتب به واملدفوع ٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠ دينار موزع على ٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠ سهمًا القيمة االسمية للسهم الواحد دينار كما يف٣١ 
كانون األول ٢٠١٨ و ٣١ كانون األول ٢٠١٧ .           

    
)23( أرباح نقدية موزعة و أرباح مقرتح توزيعها          

    
وافق جملس اإلدارة يف جلسته رقم ٢٠١9/١ بتاريخ ١٤ شباط ٢٠١9 على التوصية بتوزيع أرباح نقدية بقيمة ١٠% من رأس املال 

املكتتب به و املدفوع وهي خاضعة ملوافقة البنك املركزي والهيئة العامة للمساهمني.     
          

أقرت الهيئة العامة العادية للبنك يف اجتماعها املنعقد بتاريخ ٣٠ نيسان ٢٠١٨  بتوزيع ارباح نقدية على املساهمني بواقع ١٠% 
من رأسمال البنك املكتتب به و املدفوع مبا يعادل ٢٠.٠٠٠.٠٠٠ دينار أردين )مقابل ١٠.٠٠٠.٠٠٠ دينار عن عام ٢٠١٧(.    

           
أقرت الهيئة العامة للمصرف األهلي العراقي خال عام ٢٠١٨ توزيع أرباح على املساهمني بنسبة ٧% من رأس مال املصرف 

األهلي العراقي املدفوع وبلغت حصة البنك مبلغ ٧.٣٧٠.٠٢٥ دينار وحصة حقوق األقلية مبلغ ٤.٥٤٥.9٤١ دينار.  
 

)24( االحتياطيات 
      

- احتياطي قانوين -       
متثل املبالغ املتجمعة يف هذا احلساب ما مت حتويله من األرباح السنوية قبل الضرائب بنسبة ١٠% خال السنة والسنوات 

السابقة وفقًا لقانون البنوك وقانون الشركات وهو غر قابل للتوزيع على املساهمني.      
 

- احتياطي خماطر مصرفية عامة -        
ميثل هذا البند احتياطي خماطر مصرفية عامة وفقًا لتعليمات البنك املركزي األردين.      

  
- إن االحتياطيات املقيد التصرف بها هي كما يلي:       

        
 

اســم االحتياطــي
املبلـــغ

طبيعـة التقييد
دينـــار

مبوجب قانون البنوك وقانون الشركات٣٨,٥٨٨,١٤٤احتياطي قانوين

مبوجب تعليمات البنك املركزي األردين -   احتياطي خماطر مصرفية عامة
        

)25( فروقات ترجمة عمالت أجنبية
       

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

        

20182017

دينــــاردينــــار
)٣,٨٦٨,9٤٣()٤,٠٨٢,٦٦٨(الرصيد يف بداية السنة

)٢١٣,٧٢٥()١,١٤٠,٤٧٥(صايف احلركة

)4,082,668()5,223,143(الرصيد يف نهاية السنة

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة كما يف ٣١ كانون األول ٢٠١٨  
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)26( احتياطي القيمة العادلة 
      

31 كانون األول 2018

موجودات مالية بالقيمة 
العادلة من خالل الدخل 

الشامل اآلخر 

دينار 
٤١٦,99٠الرصيد كما يف بداية السنة

)١,٠9٧,١٤١(خسائر غر متحققة على استثمارات أدوات دين

٨9٣,9٠٥أرباح غر متحققة على استثمارات أدوات ملكية

)٣١٣,٢٦٥(أرباح أدوات ملكية بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر منقولة لألرباح املدورة نتيجة البيع

٦9١,١٨9موجودات ضريبية مؤجلة 

)٥٧٠,٧١٧(مطلوبات ضريبية مؤجلة 

20,961الرصيد يف نهاية السنة

31 كانون األول 2017 
)٥٦٦,٤٢١(الرصيد يف بداية السنة

)٣٦,١٢٠(التغر بالقيمة العادلة ملوجودات مالية بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر

١,٤٦٤,٣9٣صايف خسائر متحققة منقولة لألرباح املدورة 

)٢٤٠,٧٧٠(مطلوبات ضريبية مؤجلة 

)٢٠٤,٠9٢(موجودات ضريبية مؤجلة

416,990الرصيد يف نهاية السنة

)27( الشركات التابعة اجلوهرية واململوكه جزئيا من قبل البنك 

أوال: النسبة اململوكة من قبل غر املسيطرين          
    

نسبة امللكية لغري  طبيعة النشاطالبلد
حصة غري املسيطرين من التوزيعات املسيطرين

دينار31 كانون األول 2018
٣٨,١٥٤,٥٤٥,9٤١ %عمل مصريفالعراقاملصرف األهلي العراقي

دينار31 كانون األول 2017
٣٨,١٥١,١١٧,٦١9 %عمل مصريفالعراقاملصرف األهلي العراقي
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ثانيا: فيما يلي بعض املعلومات املالية للشركات التابعة اجلوهرية والتي تتضمن حقوق غر املسيطرين    
          

أ- قائمة املركز املايل اخملتصرة للمصرف األهلي العراقي قبل إلغاء العمليات املتقابلة كما يف:     
          

 

31 كانون األول 312017 كانون األول 2018

املصرف األهلي العراقياملصرف األهلي العراقي

ديناردينار
٢٢٥,٢٧٣,١٠١٢٢٦,٨٢٥,٨١٤نقد وأرصدة وإيداعات

١,٢٥١,٤٧99٢١,٢٨٢موجودات مالية من خال الدخل الشامل اآلخر

٤٥,١٣٨,٧٦٤٧٧,١٢٥,٤٥٢تسهيات ائتمانية بالصايف

 -   ١٤,٥٥٢,٦٤٠موجودات مالية  بالكلفة املطفأة

٢٦,٧٤٨,9٤١٣٨,١٦٤,٠٣٣موجودات أخرى 

312,964,925343,036,581إجمايل املوجودات

١٤١,٠٥٢,١٢٠١٧١,٨٨9,٤٨٨ودائع البنوك والعماء والتأمينات

٣,٠9٨,١٥١١,٨١٦,٤9٣أموال مقرضة

٢٨,١٤٥,٦٠٣١٨,٠٤٠,٣٥٠خمصصات ومطلوبات أخرى

172,295,874191,746,331إجمايل املطلوبات

١٤٠,٦٦9,٠٥١١٥١,٢9٠,٢٥٠حقوق امللكية

312,964,925343,036,581إجمايل املطلوبات وحقوق امللكية

50,042,17657,826,685حصة حقوق غري املسيطرين 
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ب- قائمة الدخل اخملتصرة للمصرف األهلي العراقي قبل العمليات املتقابلة للسنة املنتهية كما يف:   
           

 

31 كانون األول 312017 كانون األول 2018

املصرف األهلي العراقياملصرف األهلي العراقي

ديناردينار
صايف إيرادات الفوائد 

والعموالت
١٢,٧١٤,٥٤١٢٠,٢٣٢,٢٧٥

١,٥٤١,٠9١)٣,١9١,١٣9(إيرادات أخرى

9,523,40221,773,366إجمايل الدخل

١١,٨٢9,٨٧٧١٠,٦٤٣,٦٠٦نفقات عمومية وإدارية

١,٧١٤,٤٨٣)١١,9١٢,١٣٤(خمصصات

12,358,089)82,257(إجمايل املصروفات

9,٦٠٥,٦٥99,415,277صايف الربح قبل الضريبة

1,405,3021,670,161ضريبة الدخل

٨,٢٠٠,٣٥٧7,745,116صايف الربح بعد الضريبة

)٨,٨٥٣(٢9٠,٤٧٣الدخل الشامل اآلخر

8,490,8307,736,263جمموع الدخل الشامل

٢,9٥٤,٧٦٢)٤٤9,٨99(حصة حقوق غر املسيطرين
              

 
ج-  قائمة التدفق النقدي اخملتصرة للمصرف األهلي العراقي اجلوهرية كما يف:      

        

التدفقات النقدية

31 كانون األول 312017 كانون األول 2018

املصرف األهلي العراقياملصرف األهلي العراقي

ديناردينار
٣٣,9٢٧,٤٦١٣٤,٢٨٨,٥٣٠التشغيلية

)١,٤٠٨,٦٦٧()١٧,٥99,9٥٤(االستثمارية

)٢,٦٣٥,٧٧٧()١٧,٨99,٢٧٨(التمويلية

30,244,086)1,571,771(صايف )النقص( الزيادة
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)28( أرباح مدورة
           

2018

دينار 
٥٠,99٤,١٨٧رصيد األرباح املدورة يف بداية السنة )كما مت إظهاره سابقًا(

)١٧,٤٣٠,99١(اخلسائر االئتمانية املتوقعة للموجودات نتيجة تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية )9(

٢٤,٨٣9أثر تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية )9( )أثر إعادة تصنيف املوجودات املالية(

٣,٠٥٣,٥٨9أثر تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية )9( يف املوجودات/املطلوبات الضريبية املؤجلة 

36,641,624رصيد األرباح املدورة كما يف بداية السنة )املعدل(

٣١٣,٢٦٥أرباح بيع موجودات مالية من خال الدخل الشامل اآلخر 

٤,9٤١,٦٥٣احملول من االحتياطيات

)٢٠,٠٠٠,٠٠٠(توزيعات أرباح

٣٠,٧9٨,١٧٥أرباح آخر السنة

52,694,717الرصيد يف نهاية السنة

2017

دينار 
٣9,٥٦٢,٦٣١الرصيد يف بداية السنة 

٢٤,٣٥٦,٨٨٤الربح للسنة

)١,٤٦٠,9٣٥(احملول إىل احتياطيات

)١,٤٦٤,٣9٣(خسائر بيع وتدين موجودات مالية من خال الدخل الشامل اآلخر

)١٠,٠٠٠,٠٠٠(توزيعات أرباح

50,994,187الرصيد يف نهاية السنة 
 

- يشمل رصيد األرباح املدورة مبلغ ١٤.٧9١.١٣١ دينارًا مقيدًا التصرف به لقاء موجودات ضريبية مؤجلة كما يف ٣١ كانون األول ٢٠١٨ 
مقابل مبلغ ١٠.٢٨٦.٤٣١ دينـارًا كمـا فـي ٣١ كانون األول ٢٠١٧. 

- يشمل رصيد األرباح املدورة كما يف ٣١ كانون األول ٢٠١٨ مبلغ ١.٠٥٤.٦٤٢ دينارًا مقابل مبلغ ١.٠٨٨.٤٤٥ دينارًا كما يف ٣١ كانون 
األول ٢٠١٧ وميثل أثر التطبيق املبكر للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم )9( واملتعلقة بالتصنيف والقياس، ومبوجب تعليمات 

هيئة األوراق املالية يحظر التصرف به حلني حتققه.
- يحظر التصرف مببلغ يوازي الرصيد السالب الحتياطي القيمة العادلة من األرباح املدورة إال مبوافقة مسبقة من البنك املركزي األردين. 

           
- يحظر التصرف بخسائر فروقات إعادة التقييم املراكمة للموجودات املالية بالقيمة العادلة من خال قائمة الدخل والبالغة 
٢٢٨.٢٧٢ دينارًا كما يف ٣١ كانون األول ٢٠١٨ مقابل أرباح بقيمة ١٦٨.٠9٦ دينارًا  كما يف ٣١ كانون األول ٢٠١٧ مبوجب تعليمات 

هيئة األوراق املالية. 
- يحظر التصرف باحتياطي اخملاطر املصرفية عامة إال مبوافقة البنك املركزي األردين. أصدر البنك املركزي األردين التعميم رقم 

١٣٥9/١/١٠ بتاريخ ٢٥ كانون الثاين ٢٠١٨ اخلاص مبشروع تعليمات تطبيق معيار التقارير املالية الدويل رقم )9(  والذي مت من خاله 
السماح للبنوك بنقل رصيد حساب احتياطي اخملاطر املصرفية العامة حلساب األرباح املدورة لتقاص أثر تطبيق معيار )9( 

يف الرصيد االفتتاحي لألرباح املدورة كما يف ١ كانون الثاين ٢٠١٨ ، كما نص التعميم على اإلبقاء على رصيد بند احتياطي اخملاطر 
املصرفية العامة غر املستغل كرصيد مقيد التصرف به واليجوز توزيعه كأرباح على املساهمني واليجوز استخدامه ألي 

أغراض أخرى إال مبوافقة البنك املركزي األردين وقد بلغ الرصيد غر املستغل مبلغ ٨.٨٤٠.٥9٣ دينارًا.
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)29(  الفوائــد الدائنـــة
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:            

 

تسهيالت ائتمانية مباشرة:
20182017

دينــــاردينــــار
لألفراد )التجزئة( 

9٤٤,٢٣٤9٠٢,١٠٢حسابات جارية مدينة

٧,٤٢٦,٠٢٤٧,٢٢٤,١٥9قروض وكمبياالت

٧٠٢,٦٨9٦٢٣,٥١٢بطاقات االئتمان

10,552,79511,318,213القروض العقارية

الشركات الكربى 

٧,9٥٠,9٨9٦,٨٤١,٠٠9حسابات جارية مدينة

٢٨,٣١٧,٨٠٠٢٥,٥٤٢,٧9٢قروض وكمبياالت

املنشآت الصغرية واملتوسطة 

٣,٣٥9,٠٤٤٢,9٦٨,٣٠٥حسابات جارية مدينة

١١,٣١٢,٣٢٥٨,٤٨٤,9٦٤قروض وكمبياالت

٣,٨٠٠,٥٠٥٥,٠٦٢,٠٤١احلكومة والقطاع العام

9٤٤,٠٢99٣,٧٧٤أرصدة لدى البنك املركزي األردين

١,٢٦٦,٥٨99٦٨,٤٦٠أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

٢٦,٦٨٥,٤٢١٢٥,٣٤9,9٦١موجودات مالية بالكلفة املطفأة 

 -   ١,٥٣٢,٨٤١موجودات مالية من خال الدخل الشامل اآلخر-أدوات الدين

104,795,28595,379,292اجملمـــوع
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)30( الفوائـــد املدينــــة 
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:            

 

20182017

دينــــاردينــــار
٤١٥,٦٧٥١,٨١٣,٨٧9ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

ودائع عمالء 

٢,٤١٥,9٦٢١,٤٤٥,١٢٠حسابات جارية وحتت الطلب

٥9١,٦٣٨٥٦٣,١٨١ودائع توفر

٣٧,٤٧٨,٠٢9٢9,9٧٣,٣9٨ودائع ألجل وخاضعة إلشعار

٣,٠٠٢,٧٦٧٢,٠99,٦٥٧شهادات إيداع

9٥٧,٣٧٣١,٠9٦,9٨٠تأمينات نقدية

٥,٦٥٠,٥٢٢٥,٥٦٢,٣٣١أموال مقرضة

٢,٠٥٥,٤٦٠٢,٠٨١,٧٦9رسوم ضمان الودائع

52,567,42644,636,315اجملموع

)31(  صايف إيرادات العموالت
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

20182017

دينــــاردينــــار
عموالت دائنة

٢,٢9٤,٤٧٢١,٥٠٨,9٢١عموالت تسهيات مباشرة

١١,٣٥٦,٨١٨١٣,٧٢٦,٠٣١عموالت تسهيات غر مباشرة

١٠,٥٨٨,٠٥٨١٨,٥٧٥,٠٠٧عموالت ُأخرى

24,239,34833,809,959إيرادات العموالت
              

)32( أرباح عمالت أجنبية            
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:            

   

20182017

دينــــاردينــــار
9٢٤,٧٠٢٢,٢٠٨,٢٧١ناجتة عن التقييم

١,٠٨٤,9٦٣)٢٦9,٧٤٣(ناجتة عن التداول/التعامل

654,9593,293,234اجملموع
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)33( خسائر موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:            

   

2018
 أرباح )خسائر( 

متحققة
خسائر غري 

متحققة 
عوائد توزيعات 

اجملمــوعأسهـــم

دينــــاردينــــاردينــــاردينــــار
)١٦٣,٧٤٦(١٧٣,٥9٣)٣9٣,٤٢٢(٥٦,٠٨٣أسهم شركات

)163,746(173,593)393,422(56,083اجملموع

2017
 أرباح )خسائر( 

متحققة
خسائر غري 

متحققة 
عوائد توزيعات 

اجملمــوعأسهـــم

دينــــاردينــــاردينــــاردينــــار
)٢١9,٣٥٢(١٣٨,٠٦٤)٢٨٢,٠٧١()٧٥,٣٤٥(أسهم شركات

9,٧٢٣ -    -   9,٧٢٣سندات

)209,629(138,064)282,071()65,622(اجملموع

)34( إيرادات أخرى
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:           

 

20182017

دينــــاردينــــار
٤٤١,٣٣٨9٥٠,٥٥٦مبالغ حمصلة من ديون معدومة

٢,٢١٠,9٦٢٥,٠٨١,٣9٣إيرادات وعموالت من االستثمار واألوراق املالية
٢,٠٨٤,١٤٠٠مبالغ حمصلة مقابل فروقات املزادات بالعملة*

٢٤٤,٢٤٠٢٦٧,٦٥٦أخرى

4,980,6806,299,605اجملموع

*بناء على توجيهات البنك املركزي العراقي قام املصرف األهلي العراقي بالرجوع إىل عمائه لتحصيل مبالغ الفروقات التي مت 
فرضها من قبل البنك املركزي العراقي خال العام ٢٠١٨، وعليه مت حتصيل مبلغ ٢.٠٨٤.١٤٠ دينارًا.     
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)35( نفقات املوظفني
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:            

 

20182017

دينــــاردينــــار
١9,١٣٣,٤٦٨١9,٤١٥,٨٧٠رواتب ومنافع وعاوات املوظفني

١,٨٦٣,٦٢٠١,٧٣٢,٠٣١مساهمة البنك يف الضمان االجتماعي

١,١٠٧,٧٥٥١,٠٣١,٨9٨نفقات طبية

٤٢٥,٠٦٣٦٠٣,١9٧تدريب املوظفني

٢٨٦,٦99٣٧٠,٧٠١إجازات مدفوعة

٤٣,٢٣١٣٦,٣٣٠مساهمة البنك يف صندوق النشاط االجتماعي

١٥٨,٢٨٦٢٣٢,٣٨٥أخرى

23,018,12223,422,412اجملموع
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)36( مصاريف  أخرى
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:            

 

20182017

دينــــاردينــــار
٣,٦٧١,٣9٠٣,٥٨٦,9٨٤إيجارات وخدمات املباين

٢,٣١٦,٤٨١٢,٥9٠,٦٨١إعانات

١,٧٢٨,٤٣٣١,٤٧٥,٤٥٦لوازم ومصاريف كمبيوتر

١,٥9٦,٠٨٦٢,٤٥٠,٤٨٦أتعاب استشارية ومهنية

٨٤٣,١٧٦٧٥٥,١٤٨بدل حضور وعضوية جملس اإلدارة

٨١٧,١١٥٦٦٨,١٥٧صيانة

٨١٢,٧٤١٣٦٧,9٢٦اشراكات

٧٥٣,٧١٦٧٤٥,٠٧٦إنرنت

٦٥9,٨٤٣٤٤٧,٤٥٢بريد وهاتف، وسويفت

٥٢٥,٣٣٣٤١٠,٦١٤سفر وتنقات

٤9٣,٠٢٦٨١٦,٠9٣أخرى

٣٨٧,9٧٢٨٥٢,٢١٧رسوم ورخص

٣٧٢,٣٤٢٥٨١,٢٢٠تربعات

٣٤٦,١9٢٣٠٥,١٣٢تأمني

٣٢٦,٢٥٠٣٨٧,٤٧٥قرطاسية ومطبوعات

٣٢٠,٠٤٢٢٠٦,9٥١خدمات األمن واحلماية

٢١٨,٣١٤٥9٢,٨٤9مكافأة أعضاء جملس اإلدارة

١٨٧,٤٧٧٦9,٤٧١خدمات نقل النقد

١٦٢,٦٢٥١٦٥,١١٥رسوم اشراك رويرز وبلومبرغ

١١٤,٠٨٥٧٧,٣٤٥مصاريف ضيافة 

16,652,63917,551,848اجملمـــوع
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)37( احلصة األساسية اخملفضة للسهم من ربح السنة العائد ملساهمي البنك
احلصة األساسية للسهم من ربح السنة:          

 
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:            

 

20182017

دينــــاردينــــار
٣٠,٧9٨,١٧٥٢٤,٣٥٦,٨٨٤ربح السنة العائد ملساهمي البنك

٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠املتوسط املرجح لعدد األسهم خال السنة

فلـس / دينــارفلـس / دينــار
0.1540.122احلصة األساسية واخملفضة للسهم من ربح السنة العائد ملساهمي البنك

             
-  إن احلصة األساسية واخملفضة للسهم متساوية، حيث مل يقم البنك بإصدار أية أدوات مالية قابلة للتحويل إىل أسهم 

ملكية. 
    

            
)38( القيمة العادلة للموجودات املالية التي ال تظهر بالقيمة العادلة بالقوائم املالية:     

       

31 كانون األول 312017 كانون األول 2018

القيمة
الدفرتية

القيمة 
العادلة

القيمة 
الدفرتية

القيمة 
العادلة

٥٤٠,99٣,٤٦٧٥٣9,9٧٧,٤٧٢٤٦٧,٨٨٤,٦99٤٦٨,١٤9,٤٨٨موجودات مالية بالكلفة املطفأة 

٨9٠,9٥9,٤٠٣٨9٠,9٥9,٤٠٣9٢٠,9٦٢,٣٦٣9٢٠,9٦٢,٣٦٣تسهيات ائتمانية مباشرة بالتكلفة املطفأة

)39(  النقد وما يف حكمه
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:            

 

20182017

دينــــاردينــــار
١9٥,٦٨٥,٨٣٠١٨٤,٨٨٥,٢9٠نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية تستحق خال ثاثة أشهر

٨١,٦٤٦,9٨9١9٤,٤٢١,9١٠أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية تستحق خال ثاثة أشهر

)١٠٧,٨٧٢,٦٨٣()٤٤,٦٣٨,٨٧٣(ودائع البنوك واملؤسسات املصرفية التي تستحق خال ثاثة أشهر

)١,١٢9,٣٧9()١,١٤٥,١٢٠(أرصدة مقيدة السحب لدى بنوك ومؤسسات مصرفية )إيضاح رقم ٦(

231,548,826270,305,138اجملمـــوع
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)40( مشتقات مالية
إن تفاصيل املشتقات املالية القائمة يف نهاية العام هي كما يلي:        

     

آجال القيمة االعتبارية )االسمية(
حسب االستحقـاق

2018

قيمة 
عادلة 
موجبــة

قيمة 
عادلة  
سالبة   

جمموع 
القيمة 

االسميـــة

خـالل 3 
شهــور

من 3 
شهور إىل 12 

شهرًا

دينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــار
٧٦,١٧٦,٢٨٧٧٤,٨٢٦,٥٢٢١,٣٤9,٧٦٥ -   ١٠٤,٢٦٥عقود بيع عمات

٧٦,١٥٥,٠٦١٧٤,٧٢٢,٢٥٧١,٣٨٢,٨٠٤ -    -   عقود شراء عمات

٢٥,٠٧٢,٨٠١)١٧,٧٢٥,٠٠٠(٧,٣٤٧,٨٠١ -   ٣٢١,٤١٤عقود مقايضة العمات

2017
 -   ٢٠٥,٨٢9,١9١٢٠٥,٨٢9,١9١ -    -   عقود بيع عمات

 -   ٢٠٦,١٤٧,١٤٦٢٠٦,١٤٧,١٤٦ -   ٣١٧,9٥٥عقود شراء عمات

٣9,٤١٦,٥٢٥ -   ٤٠,٥9٣٣9,٤١٦,٥٢٥ -   عقود مقايضة العمات
             

تدل القيمة االعتبارية )االسمية( على قيمة املعامات القائمة يف نهاية السنة وهي ال تدل على خماطر السوق أو خماطر 
االئتمان.

)41( املعامالت مع أطراف ذات عالقة          
تشمل القوائم املالية املوحدة القوائم املالية للبنك والشركات التابعة التالية:      

 

اسم الشركة

تكلفة االستثمارنسبة امللكية

2018201720182017

ديناردينار
١٠٠١٠,٠٠٠,٠٠٠١٠,٠٠٠,٠٠٠ %١٠٠ %شركة املال األردين لاستثمار والوساطة املالية

٦١.٨٥٨٦,٧٣9,٨٥٦٨٦,٧٣9,٨٥٦%٦١.٨٥%املصرف األهلي العراقي

١٠٠١,٨٨٨١,٨٨٨ %١٠٠ %شركة صندوق البحرين االستثماري

١٠٠١٧٧,٢٥٠١٧٧,٢٥٠ %١٠٠ %كابيتال لاستثمارات )مركز دبي املايل العاملي( احملدودة

قام البنك بالدخول يف معامات مع الشركات التابعة ومع كبار املساهمني وأعضاء جملس اإلدارة واإلدارة العليا ضمن 
النشاطات االعتيادية للبنك وباستخدام أسعار الفوائد والعموالت التجارية.       
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 فيما يلي ملخص املعامات مع جهات ذات عاقة خال السنة:   
        

بنود داخل قائمة املركز املايل

اجملمــــــــوعاجلهــة ذات العــالقة

أعضاء 
جملس 

اإلدارة و ذوو 
الصلة

اإلدارة 
التنفيذية 

العليا

الشركات 
التابعة 

كبار 
20182017املساهمني

دينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــار
 -    -    -    -    -    -   ودائع البنك مع جهات ذات عاقة

٤٤,٠٥٤,٥٥٥٧٣١,٢١٣٨,٦٤9,٦٠٧٦,٠٤٠٥٣,٤٤١,٤١٥٦٧,٤٢٥,٦٨9ودائع وأرصدة لدى البنك

٢١٨,٧٦١١١9,٨١9٧١,9٨٧,9٥١٣٠٠٧٢,٣٢٦,٨٣١٢٥,٣٤٨,٢١9التأمينات النقدية

٣٢,١٣٦,٠٣٨١,٨٥9,٤٥9١,١٨٣١٤٣,٧٦٤٣٤,١٤٠,٤٤٤٣٧,٢٦٢,٧٨٥تسهيات مباشرة

٢,9١٨,٦٤٢١,9٨٢,٠٦٣ -    -    -   ٢,9١٨,٦٤٢تسهيات مباشرة - حتت املراقبة

 -   ٥٢,٨99 -    -    -   ٥٢,٨99تسهيات مباشرة - ديون غر عاملة

بنود خارج قائمة املركز املايل: 
٦,٤٢١,١٣٦١,٠٠٠9٤,٢٨٤,٢٤٢٣٠٠١٠٠,٧٠٦,٦٧٨٣٣,٥٧٨,٤٣٨تسهيات غر مباشرة

عناصر قائمة الدخل

٣,٣٤١,٤٤٣٨9,٧٠٦٧9١,٧٦٢٢٢٠,٣٧٧٤,٤٤٣,٢٨٨٤,٠٢٦,٥٦٥فوائد وعموالت دائنة

١,9١٠,١٠٦١,٨٣٠,٥٨٧ -   ١,٦٦9,٣٦٢٣٧,١٠٧٢٠٣,٦٣٧فوائد وعموالت مدينة
  

تراوح أسعار الفائدة على التسهيات بالدينار األردين بني ٤.٥٠% و١٥% 	 
تراوح أسعار الفائدة على التسهيات بالعملة األجنبية بني ٤.٥٠% و١٥%	 
تراوح أسعار الفائدة على الودائع بالدينار األردين بني ٠.٢٥% و٦.٠٠%	 
تراوح أسعار الفائدة على الودائع بالعملة األجنبية بني ٠.٥٠% و٢.٠٥%       	 

  
فيما يلي ملخص ملنافع )رواتب ومكافآت ومنافع أخرى( اإلدارة التنفيذية العليا للمجموعة:     
               

  

20182017

دينــــاردينــــار
٣,٠9٥,٤٨٤٤,٠٠٣,٠٣٤منافع )رواتب ومكافآت ومنافع أخرى( اإلدارة التنفيذية العليا للبنك

3,095,4844,003,034اجملموع
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)42( القيمة العادلة لألدوات املالية
تشمل هذه األدوات املالية األرصدة النقدية والودائع لدى البنوك والبنوك املركزية والتسهيات االئتمانية املباشرة واملوجودات 

املالية األخرى وودائع العماء وودائع البنوك واملطلوبات املالية األخرى.        
ال تختلف القيمة العادلة لألدوات املالية بشكل جوهري عن قيمتها الدفرية.

يستخدم البنك الرتيب التايل ألساليب وبدائل التقييم وذلك يف حتديد وعرض القيمة العادلة لألدوات املالية:

املستوى األول: األسعار السوقية املعلنة يف األسواق الفعالة لنفس املوجودات واملطلوبات.

املستوى الثاين: تقنيات أخرى حيث تكون كل املدخات التي لها تأثر مهم يف القيمة العادلةقابلة للماحظة بشكل مباشر أو 
غر مباشر من معلومات السوق.        

 
املستوى الثالث: تقنيات أخرى حيث تستخدم مدخات لها تأثر مهم يف القيمة العادلة ولكنها ليست مبنية على معلومات 

من السوق ميكن ماحظتها.  
        

اجلدول التايل يبني حتليل األدوات املالية املسجلة بالقيمة العادلة وحسب الرتيب الهرمي املذكور أعاه:    
     

          

2018
املستوى

األول
املستوى 

الثاين
املستوى 

اجملموعالثالث

دينــــاردينــــاردينــــاردينــــار
موجودات مالية 

موجودات مالية من خال قائمة 
٣,٧٢9,٠٠٧-٣,٦٤٠,٧٢٧٨٨,٢٨٠الدخل 

موجودات مالية من خال الدخل 
الشامل اآلخر

٤-٣٤,٨١٨,٢٥٥١٥,٠٠٠,٤٠٨9,٨١٨,٦٦٣

مطلوبات مالية 
)٣٢١,٤١٤()٣٢١,٤١٤(--مشتقات أدوات مالية

املستوى2017
األول

املستوى 
الثاين

املستوى 
اجملموعالثالث

موجودات مالية 
موجودات مالية من خال قائمة 

٣,٢٦١,٠٦٠-٣,١٧٥,٥٠٦٨٥,٥٥٤الدخل 

موجودات مالية من خال الدخل 
الشامل اآلخر

٤,٦٠٨,٨9٤٤,٥٢٦,٢٠٦-9,١٣٥,١٠٠

٢٧٧,٣٦٢٢٧٧,٣٦٢--مشتقات أدوات مالية
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)43( سياسات إدارة اخملاطر
يتبع البنك اسراتيجية شاملة ضمن أفضل املمارسات يف إدارة اخملاطر التي قد يتعرض له )خماطر االئتمان وخماطر التشغيل 
وخماطر السوق وخماطر السيولة وخماطر أسعار الفائدة وخماطر الركزات وأمن املعلومات وأي خماطر أخرى( ومبا ُيحافظ على 

مكانة البنك املالية وربحيته. ُيعترب النظام العام إلدارة اخملاطر يف البنك ومتابعتها والتخفيف منها وااللتزام بتعليمات اجلهات 
الرقابية وجلنة بازل مسؤولية شاملة ومشركة من خال جهات متعددة يف البنك، ابتداًء من جملس اإلدارة واللجان املنبثقة 

عنه كلجنة اخملاطر وجلنة التدقيق وجلنة اإلمتثال إىل جانب اللجان الداخلية اخملتلفة يف البنك مثل جلنة إدارة اخملاطر الداخلية 
وإدارة املوجودات واملطلوبات، جلان التسهيات، باإلضافة إىل كافة دوائر وفروع البنك.      

         
تقوم إدارة اخملاطر، وهي إدارة مستقلة ومتخصصة يف البنك، بركيز مهامها وحسب سياسات إدارة اخملاطر والسياسات 

االئتمانية املعتمدة يف التعرف على اخملاطر القائمة واحملتملة )املالية وغر املالية( وكيفية التعامل معها وقياسها 
ورفع التقارير الألزمة بشكل دوري، إىل جانب تبني وتطبيق متطلبات جلنة بازل والبنك املركزي األردين وأفضل املمارسات يف 
جمال إدارة وقياس اخملاطر، كما وتقوم إدارة اخملاطر باملشاركة يف تقييم قدرة البنك وكفاية وتوزيع رأسماله يف حتقيق 

أهدافه االسراتيجية وحتديد املتطلبات الألزمة إلدارة والسيطرة على اخملاطر املصاحبة. تتمثل املبادئ الرئيسية واحلوكمة 
املؤسسية يف إدارة اخملاطر يف البنك والتي تتماشى وتعليمات السلطات الرقابية وحجم تعقيدات عملياته فيما يلي: 

 
١. قيام جملس اإلدارة وجلنة اخملاطر املنبثقة عنه مبراجعة واعتماد حدود اخملاطر املقبولة )Risk Appetite( على كافة 

مستويات اخملاطر وسياسات إدارة اخملاطر ملواكبتها كافة املستجدات والنمو يف أعمال البنك والتوسع يف خدماته، إىل 
جانب ضمان تطبيق اسراتيجية وتوجيهات جملس اإلدارة فيما يتعلق بإدارة اخملاطر يف البنك.

٢.  يعترب الرئيس التنفيذي املسؤول األول عن إدارة اخملاطر واملمارسات املرتبطة بها ضمن هيكل نشاطات البنك ورئيسًا 
للجنة إدارة اخملاطر الداخلية.

٣.  فلسفة إدارة اخملاطر املبنية على املعرفة واخلربة وقدرة اإلدارة اإلشرافية على احلكم على األمور ووجود دليل واضح 
للصاحيات موضوع من قبل جملس اإلدارة.

٤. مواصلة تطوير أنظمة إدارة اخملاطر واتخاذ العديد من اخلطـوات والتدابر الألزمة  لتطبيق البنك ملتطلبات املعاير الدولية 
 .IFRS9 ومتطلبات معيار III اجلديدة ومن أهمهـا متطلبات بازل

٥. تقوم إدارة اخملاطر بإدارة اخملاطر وفق منهجية متكاملة ومركزية داخل البنك مع وجود أنظمة تساعد على إدارة تلك 
اخملاطر، وتزويد وحدات عمل البنك باملنهجيات واألدوات الألزمة لتحقيق إدارة فاعلة وسليمة لكافة أنواع اخملاطر، ترتبط  

إدارة اخملاطر، والتي يرأسها رئيس  إدارة اخملاطر، بلجنة اخملاطر املنبثقة عن جملس اإلدارة مع وجود خط اتصال  
متقطع يربط بني رئيس إدارة اخملاطر بالرئيس التنفيذي. 

٦. إدارة اخملاطر تعترب مسؤولية جميع موظفي البنك.

٧. دور جلنة املوجودات واملطلوبات بالتخطيط للتوظيف األمثل لرأس املال واملوجودات واملطلوبات واملراقبة املستمرة 
خملاطر السيولة وخماطر السوق. 

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

9. يعترب رئيس إدارة الرقابة املالية للبنك هو املسؤول عن حتديد اخملاطر املالية والرقابة واحملافظة على نوعية 
املعلومات املالية والتأكد من سامة ودقة القوائم املالية التي يتم اإلفصاح عنها.

١٠. يعترب رئيس إدارة االمتثال هو املسؤول عن التأكد من أن البنك يلتزم بكافة التعليمات والتشريعات والقوانني ذات العاقة 
بأعماله، خاصة تلك التي تصدر عن اجلهات الرقابية املسؤولة.        
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خالل عام 2018، قام البنك بالعمل على جمموعة من اجلوانب الرئيسة يف جمال إدارة اخملاطر، ومن أهمها:

     .)ECL( واحتساب اخلسائر االئتمانية املتوقعة )IFRS9( ١. تطبيق املعيار احملاسبي  
         

٢. تطبيق نظام التصنيف االئتماين )Moody's( يف املصرف األهلي العراقي )شركة تابعة(.     
         

           .ICAAP ٣. إعداد واحتساب الـ
   

    . )Credit Process( والعملية االئتمانية )IFRS9( ٤. البدء مبشاريع األنظمة اآللية اخلاصة مبعيار
          

٥. احلصول على شهادة PCI DSS للسنة الثالثة للبنك وللسنة األوىل للمصرف األهلي العراقي.    
          

٦. تطبيق الضوابط الرقابية األمنية املتعلقة بنظام SWIFT حسب املعاير واملتطلبات.     
         

    . COBIT5 ٧. تطبيق الضوابط الرقابية املتعلقة بأنظمة املعلومات لتتماشى وتعكس تعليمات
          

أما خال عام ٢٠١9، فإن البنك يتطلع أيضًا إىل العمل على جمموعة من اجلوانب الرئيسة األخرى يف جمال إدارة اخملاطر 
ومن أهمها:             

  
١.  استكمال تطبيق مشروع نظام آيل خاص باحتساب اخلسائر االئتمانية املتوقعة حسب معيار IFRS9 ونظام آيل 

.)Loan Origination System( خاص بالعملية االئتمانية والطلب االئتماين
٢. إنشاء وبرجمة نظام آيل ألعمال إدارة اخملاطر.

٣. احلصول على شهادة PCI DSS للسنة الرابعة للبنك وللسنة الثانية للمصرف األهلي العراقي.
٤. تطبيق جميع الضوابط الرقابية املتعلقة بأنظمة املعلومات لتتماشى وتعكس تعليمات COBIT  لعام ٢٠١9 .

.DLP ٥. تطبيق بعض األنظمة املرتبطة بأمن املعلومات مثل
٦. التطبيق الكامل للـ)CRSA( على مراكز عمل املصرف األهلي العراقي.

٧. العمل على التحضرات الألزمة لتطبيق األسلوب املعياري لقياس خماطر التشغيل يف البنك.
٨. تقييم خطط استمرارية العمل للبنك والشركات التابعة.

9. تطبيق أنظمة آلية خاصة مبكافحة عمليات اإلحتيال على البطاقات االئتمانية.
١٠. تفعيل استخدام مؤشرات اخملاطر الرئيسية الـ )Key Risk Indicators( وربطها بأنظمة البنك اآللية.  

         
فيما يلي نبذة عن كيفية تعامل اجملموعة مع كل اخملاطر التي قد تتعرض لها      

 
إدارة خماطر االئتمان   )1-43(

      
خماطر االئتمان هي خماطر تكبد خسارة مالية يف حال إخفاق أي من عماء اجملموعة يف الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية جتاه 

اجملموعة. تنشأ خماطر االئتمان باألساس من القروض والسلفيات والتزامات القروض الناشئة عن أنشطة اإلقراض وأنشطة 
التمويل التجاري واخلزينة، وميكن أن تنشأ أيضًا من الضمانات املالية واالعتمادات املستندية واإلقرارات والقبوالت. تتعرض 

اجملموعة كذلك خملاطر ائتمانية أخرى تنشأ من االستثمارات يف أدوات الدين واملشتقات وكذلك األرصدة املستحقة لدى 
األطراف املقابلة يف السوق. 

      
تعترب خماطر االئتمان من أكرب اخملاطر الفردية التي تواجه اجملموعة من جّراء منح القروض والسلفيات )مبا يف ذلك التزامات 
القروض واالعتمادات املستندية وخطابات الضمان( وممارسة االستثمار يف األوراق املالية وسندات الدين، ولذلك فإن اإلدارة 
تدير تعرضها خملاطر االئتمان بعناية وحذر. يتوىل قسم خاص إدارة خماطر االئتمان والرقابة عليها ويرفع تقاريره إىل جلنة إدارة 

اخملاطر بطريقة منتظمة.       
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يعمل البنك بشكل عام على إدارة خماطر االئتمان من خال:  
     

- سياسة واضحة وشاملة إلدارة اخملاطر االئتمانية إىل جانب السياسات االئتمانية املعتمدة.    
   

- وضع حدود واضحة وحمددة ملستوى اخملاطر االئتمانية يتم حتديدها على مستوى جملس اإلدارة ومن ثم إرسالها إىل 
وحدات األعمال اخملتلفة. 

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

   
- معاير واضحة للعماء/السوق املستهدفني واملستوى املقبول لألصول االئتمانية.     

  
- حتليل مايل وائتماين متكامل ومعمق يغطي اجلوانب اخملتلفة للمخاطر لكل عميل و/أو عملية ائتمانية.   

    
- نتائج نظام التصنيف االئتماين )Moody's( يف حتديد درجة خماطر العماء.      

 
- مراجعة وحتليل لنوعية احملفظة االئتمانية بشكل دوري وفقًا ملؤشرات حمددة لألداء.     

  
- تقييم ومتابعة مستمرة ألي تركزات ائتمانية واسراتيجيات التعامل معها.      

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

   
- إدارة فعالة لعملية التوثيق القانوين وإدارة الضمانات وحفظها ومتابعتها للتأكد من عدم وجود أي مؤشرات سلبية أو تراجع 

يستدعي اتخاذ إجراءات احرازية أو وقائية. 
      

- املراجعة الدورية أو عند الضرورة لكافة التسهيات املصرفية بشكل إفرادي للتأكد من عدم وجود أي مؤشرات سلبية أو 
تراجع يستدعي اتخاذ إجراءات احرازية أو وقائية.  

      

أهم اآلليات املستخدمة يف البنك إلدارة اخملاطر االئتمانية: 
      

1- التسهيالت االئتمانية )مبا يف ذلك التزامات القروض واالعتمادات املستندية وخطابات الضمان(    
   

إن تقدير التعرض خملاطر االئتمان ألغراض إدارة اخملاطر هو أمر معقد ويتطلب استخدام النماذج، حيث إن التعرض يختلف 
باختاف التغرات يف ظروف السوق والتدفقات النقدية املتوقعة ومرور الوقت. إن تقييم خماطر االئتمان حملفظة املوجودات 

يتطلب املزيد من التقديرات حول احتمالية حدوث التعرث ونسب اخلسارة املرتبطة بها واالرتباطات االئتمانية بني األطراف 
املقابلة. تقوم اجملموعة بقياس خماطر االئتمان باستخدام مفهوم اخلسارة املتوقعة التي تتطلب العوامل التالية:  

     
- احتمالية التعرث       

- اخلسارة الناجتة عن التعرث       
- مستوى التعرض الناجت عند التعرث

تستخدم اخلسارة االئتمانية املتوقعة بداًل من اخلسارة املتكبدة مبوجب املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9 الذي يستند اىل 
التعديل الكلي لعوامل احتمالية التعرث واخلسارة الناجتة عن التعرث ومستوى التعرض الناجت عند التعرث. كما أنها حتدد االنخفاض 

االئتماين واحتماالت التعرث على مدى عمر االئتمان.         
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 2- تصنيفات خماطر االئتمان
       

تستخدم اجملموعة مناذج تقييم داخلية حمددة مصممة خملتلف القطاعات/األفراد املقابلة. يتم إدخال املعلومات اخلاصة 
باملقرض والقرض التي مت جمعها وقت تقدمي الطلب )مثل الدخل السنوي ومستوى الضمانات اخلاصة بتعرضات األفراد 

واإليرادات ونوع القطاع اخلاص بتعرضات الشركات( يف منوذج التقييم، باإلضافة إىل إدخال معطيات البيانات اخلارجية يف 
النموذج. 

      
يتم معايرة درجات التقييم االئتماين بحيث تزداد خماطر التعرث بشكل مضاعف عند كل درجة خماطر أعلى. على سبيل املثال، 

االختاف يف احتمال التعرث بني درجتي التقييم ٦ و٨ أعلى من الفرق يف احتمال التعرث بني درجتي التقييم ٣ و٥.   
    

 يراوح تصنيف اخملاطر للموجودات العاملة من درجة ١ إىل درجة ١٠، حيث ترتبط كل درجة باحتمالية معينة للتعرث. ويتم تقييم 
العماء املتعرثين يف الدرجات ٦ و٧ و٨ و9و ١٠ والتي متثل التصنيفات وهي: عدم االستحقاق مبوجب إعادة الهيكلة ودون 

املستوى القياسي واملشكوك يف حتصيلها واخلسارة والشطب.
      

 مت تقسيم تصنيفات اخملاطر املذكورة ضمن ٨ درجات هي كالتايل:
       

التصنيف االئتماين الداخلي ألرصدة وودائع البنوك واملؤسسات املصرفية  

التعريفدرجة التصنيف الداخلي املرحلة 

١

متتلك املؤسسات املالية املصنفة ١ و ٢ و ٣ و ٤، قوة مالية جوهرية متفوقة مع امتيازات جتارية ١
ذات قيمة عالية ميكن الدفاع عنها وأساسيات مالية قوية وبيئة تشغيل متوقعة ميكن التنبؤ بها. ٢

٣

٤

١.٥٥
متتلك املؤسسات املالية املصنفة ٥ قوة مالية جوهرية قوية. عادًة، تعترب مؤسسات ذات 

امتيازات جتارية قيمة ميكن الدفاع عنها و لديها أساسيات مالية قوية وبيئة تشغيل ميكن التنبؤ 
بها ومستقرة.

٢٦

املؤسسات املالية املصنفة ٦ تكون عبارة عن  مؤسسات ذات امتيازات جتارية حمدودة وتعرض 
هذه املؤسسات املالية إما على أسس مالية مقبولة يف بيئة تشغيل مستقرة ميكن التنبؤ بها أو 

 على أسس مالية جيدة ضمن نطاق أقل قابلية للتنبؤ به وبيئة تشغيل مستقرة.

٢.٥٧

تعترب املؤسسات املاليةاملصنفة  ٧ ذات قوة مالية جوهلرية متواضعة، ويحتمل أن تتطلب بعض 
الدعم اخلارجي يف بعض األحيان. قد تكون هذه املؤسسات حمدودة بواحد أو أكرث من العوامل 

التالية: امتياز جتاري ضعيف أساسيات مالية قاصرة يف واحد أو أكرث من النواحي أو بيئة تشغيل غر 
متوقعة وغر مستقرة.

٣٨

تظهر املؤسسات املالية املصنفة ٨ أن لها قوة مالية متواضعة للغاية، مع وجود احتمال 
أكرب للدعم اخلارجي الدوري أو احلاجة يف نهاية املطاف إىل املساعدة اخلارجية. قد تكون هذه 
املؤسسات حمدودة بواحد أو أكرث من العوامل التالية: امتياز جتاري ضعيف وحمدود أساسيات 

مالية قاصرة ماديًا يف واحد أو أكرث من النواحي أو بيئة تشغيل غر متوقعة للغاية أو غر مستقرة. 
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التصنيف االئتماين الداخلي للشركات الكربى واملنشأت الصغرة واملتوسطة

املرحلة 
درجة 

التصنيف 
الداخلي 

التعريف

١

تعترب املنشآت املصنفة ١ من أعلى مستويات اجلودة وحتمل أدنى مستوى من خماطر االئتمان.١

تعترب املنشآت املصنفة ٢ ذات جودة عالية وخماطر ائتمانية منخفضة للغاية.٢

تعترب املنشآت املصنفة ٣ بأنها من الدرجة املتوسطة العليا وحتمل خماطر ائتمانية منخفضة.٣

يتم تصنيف املنشآت املصنفة ٤ بأنها متوسطة الدرجة وحتمل خماطر ائتمانية منخفضة إىل معتدلة وقد متتلك ٤
خصائص مضاربة معينة.

١.٥
يتم تقييم املنشآت املصنفة ٥ بأنها مضاربة وحتمل خماطر ائتمانية معتدلة.٥

يتم تقييم املنشآت املصنفة ٦ مبخاطر ائتمانية متوسطة إىل عالية. ٦

٢
ُينظر إىل املنشآت  املصنفة ٧ بأنها مضاربة لضعف األوضاع وحتمل خماطر ائتمانية عالية للغاية.٧

تعترب املنشآت املصنفة ٨ من املضاربات الكبرة ومن املرجح أن تكون للمفوضني، مع بعض احتمالية اسرداد ٨
اأملوال و/الفائدة.

املنشآت املصنفة 9 هي األدنى من حيث التصنيف وعادة ما تكون يف حالة افراضية، مع عدم وجود احتمال ٢.٥9
السرداد املبلغ أو الفائدة/العائد.

اخلصوم اخلاضعة للتنظيم ١٠ يف حالة افراضية، مع احتمال ضئيل السرداد كامل املبلغ أو الفائدة/العائد.٣١٠

التصنيف االئتماين الداخلي لقطاعات األفراد والقروض العقارية.

درجة التصنيف املرحلة 
التعريفالداخلي 

١
A.من أعلى مستويات اجلودة وحتمل أدنى مستوى من خماطر االئتمان A تعترب القطاعات املصنفة

B.ذات جودة عالية وخماطر ائتمانية منخفضة B تعترب القطاعات املصنفة

١.٥C.بأنها من الدرجة املتوسطة العليا وحتمل خماطر ائتمانية منخفضة C تعترب القطاعات املصنفة

٢D.على أنها مضاربة وحتمل خماطر ائتمانية معتدلة D تعترب القطاعات املصنفة

٢.٥E.بأنها تخمني لضعف الوضع وحتمل خماطر ائتمانية عالية جدًا E يتم اعتبار القطاعات املصنفة

٣F هي يف حالة تخلف عن السداد، مع احتمال ضئيل لاستعادة الكاملة للمبلغ الرئيس أو F التعهدات املصنفة
الفائدة/العائد.
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3- قياس اخلسائر االئتمانية املتوقعة
       

يحدد املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9 منوذجًا من "ثاث مراحل" لتحديد االنخفاض يف القيمة بناًء على التغرات يف اجلودة 
االئتمانية منذ االعراف املبدئي بالتسهيل االئتماين وذلك على النحو املوجز أدناه:      

 
- يتم تصنيف األداة املالية التي مل تتعرض النخفاض يف قيمتها االئتمانية عند االعراف املبدئي يف "املرحلة األوىل" ويتم 

مراقبة خماطر االئتمان اخلاصة بها بشكل مستمر من قبل اجملموعة.      
 

-إذا مت حتديد زيادة جوهرية يف خماطر االئتمان منذ االعراف املبدئي، يتم نقل األداة املالية إىل "املرحلة الثانية" ولكن ال 
يتم اعتبارها أنها تعرضت النخفاض يف قيمتها االئتمانية. يقاس حتديد الزيادة اجلوهرية يف خماطر االئتمان بواسطة 

التغّير يف احتمالية التعرث لفرة سنة واحدة من تاريخ نشأة االئتمان وحتى تاريخ إجراء فحص اخلسارة االئتمانية املتوقعة 
مبوجب املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9. 

      
-تنتقل األداة املالية إىل "املرحلة الثالثة" إذا تعرضت النخفاض يف قيمتها االئتمانية.     

  
-يتم قياس اخلسائر االئتمانية املتوقعة للموجودات املالية املدرجة يف املرحلة األوىل مببلغ يعادل اجلزء من اخلسائر 

االئتمانية املتوقعة مدى العمر الناجت عن أحداث التعرث احملتملة خال فرة االثني عشر شهرًا التالية. يتم قياس اخلسائر 
االئتمانية املتوقعة لألدوات يف املرحلة الثانية أو الثالثة بناًء على اخلسائر االئتمانية املتوقعة على أساس مدى العمر 

لألصل. 
      

-يتمثل املفهوم السائد يف قياس اخلسائر االئتمانية املتوقعة مبوجب املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9 يف أنه يجب 
مراعاة املعلومات املستقبلية.

       
-املوجودات املالية املصدرة  أو املشراة التي تعرضت النخفاض يف قيمتها االئتمانية هي تلك املوجودات املالية التي 

انخفضت قيمتها االئتمانية عند االعراف املبدئي. تقاس اخلسائر االئتمانية املتوقعة اخلاصة بها دائمًا على أساس مدى 
العمر لألصل "املرحلة الثالثة".

       
-مت أخذ جميع األدوات املالية احلكومية واملكفولة من احلكومة بعني االعتبار يف عملية احتساب إجمايل اخلسائر االئتمانية 

املتوقعة.       
        

4-الزيادة اجلوهرية يف خماطر االئتمان 
      

ترى اجملموعة أن األصل املايل قد شهد زيادة جوهرية يف خماطر االئتمان عندما يحدث تغير جوهري يف احتمالية التعرث لفرة 
سنة واحدة من تاريخ نشأة أصل معني وحتى تاريخ إجراء فحص اخلسارة االئتمانية املتوقعة مبوجب املعيار الدويل للتقارير 

املالية رقم 9وكما يلي: 
      

-املعايري الكمية 
      

قروض الشركات       
بالنسبة إىل لقروض الشركات، إذا واجه املقرض زيادة جوهرية يف احتمالية التعرث التي ميكن أن تنشأ عن العوامل الكمية التالية: 

      
-األداء التشغيلي       

-الكفاءة التشغيلية       
-خدمة الدين       
-تقييم السيولة       

-هيكل رأس املال  
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األفراد 
      

بالنسبة إىل حمفظة األفراد، إذا كان املقرضون يستوفون عامًا أو أكرث من املعاير التالية:     
  

-نتائج عكسية حلساب/مقرض حسب بيانات دائرة االئتمان       
-إعادة جدولة القرض قبل تأخر السداد ألكرث من ٣٠ يوما.       

-حسابات تأخر سدادها بني ٦٠ و9٠ يوما.  
     

اخلزينة  
     

-زيادة جوهرية يف احتمالية تعرث أداة اخلزينة األساسية       
-تغير جوهري يف األداء املتوقع لاستثمار وسلوك املقرض )قيمة الضمانات والتوقف املؤقت عن السداد ونسبة الدفع إىل 

الدخل وغر ذلك
       

-املعايري النوعية
       

قروض الشركات 
      

بالنسبة إىل قروض الشركات، إذا واجه املقرض زيادة جوهرية يف احتمالية التعرث التي ميكن أن تنشأ عن مؤشرات خماطر التعرث 
التالية: 

      
-التأخر عن السداد       

-تآكل رأس املال الصايف       
-النشاط اإلحتيايل       

-إعادة الهيكلة اإلجبارية       
-خرق التعهدات املالية       

-اخللل اجلوهري يف العمليات

بالنسبة إىل قروض الشركات، إذا واجه املقرض زيادة جوهرية يف احتمالية التعرث التي ميكن أن تنشأ عن العوامل النوعية التالية: 
      

-اإلدارة       
-النظرة املستقبلية لقطاع العمل       

-السلوك املايل       
-استقرار الدخل       
-مرحلة دور احلياة       

-معلومات مدقق احلسابات
       

مل تستخدم اجملموعة اإلعفاء االئتماين املنخفض ألية أدوات مالية يف السنة املنتهية يف ٣١ كانون األول ٢٠١٨.   
    

- معايري الدعم 

إذا تأخر املقرض يف سداد دفعاته التعاقدية ألكرث من ٣٠ يومًا يتم تطبيق معيار الدعم ويعترب األصل املايل أنه قد شهد زيادة 
جوهرية يف خماطر االئتمان. 
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5-تعريف التعرث واملوجودات التي تعرضت النخفاض يف قيمتها االئتمانية      
 

     
 حتدد اجملموعة أن األداة املالية للشركات واألفراد واالستثمار متعرثة، مبا يتوافق بالكامل مع تعريف انخفاض القيمة االئتمانية 

عندما تستويف األداة عامًا أو أكرث من املعاير التالية:          
 

- املعايري الكمية
           

    تأخر املقرض يف سداد دفعاته التعاقدية ألكرث من 9٠ يومًا.         
  

- املعايري النوعية           
            

 وفقًا لتعريف جلنة بازل، يعترب التأخر عن السداد قد حدث فيما يتعلق مبدين معني عند ظهور أي حدث من األحداث التالية:  
         

• يعترب البنك أنه من املستبعد أن يسدد املدين التزاماته االئتمانية للمجموعة بالكامل مع عدم رجوع البنك إىل اتخاذ إجراءات 
كتحقيق الضمان )إذا كان يتم االحتفاظ به(.         
• يضع البنك التزام االئتمان يف حالة عدم االستحقاق.        

• يقوم البنك بتكوين خمصص للتعرث أو خمصص حمدد ناجت عن انخفاض ملحوظ يف اجلودة االئتمانية بعد حدوث التعرض أو 
االنخفاض.         

• يقوم البنك ببيع االلتزام االئتماين عند حدوث خسارة اقتصادية مادية متعلقة باالئتمان.    
• يوافق البنك على إعادة هيكلة القروض املتعرثة لالتزام االئتماين بحيث یؤدي ذلك إىل تراجع االلتزام املايل الناجت عن إعفاء أو 

تأجيل سداد املبلغ األصلي أو الفائدة أو الرسوم األخرى.       
• تقدمي البنك طلبًا إلشهار إفاس املدين أو طلبًا مماثًا فيما يتعلق بااللتزام االئتماين للمدين جتاه اجملموعة املصرفية.
• يكون املقرض متأخرًا يف سداد أي التزامات ائتمانية جوهرية إىل اجملموعة املصرفية ألكرث من 9٠ يومًا.   

        
لقد مت تطبيق املعاير املذكورة أعاه على جميع األدوات املالية التي حتتفظ بها اجملموعة، وهي تتوافق مع تعريف التعرث 

املستخدم يف أغراض إدارة خماطر االئتمان الداخلية. مت تطبيق تعريف التعرث مبا يتسق مع منوذج احتمالية التعرث ومستوى 
التعرض الناجت عند التعرث واخلسارة الناجتة عن التعرث عرب حسابات اخلسارة املتوقعة لدى اجملموعة.    

       
تعترب األداة أنها مل تعد يف حالة تعرث )مبعنى أن التعرث قد زال( عندما مل تعد تلبي أّيًا من معاير التعرث لفرة متتالية مدتها 

اثني عشر شهرًا. وقد مت حتديد هذه الفرة على أساس التحليل الذي يحدد احتمال رجوع أداة مالية إىل حالة التعرث بعد زواله 
باستخدام تعريفات خمتلفة لزوال التعرث.          

 
1- املرحلة األوىل: اخلسارة االئتمانية املتوقعة ملدة 12 شهرًا        

  
بالنسبة إىل اخملاطر حيث مل يكن هناك زيادة جوهرية يف خماطر االئتمان منذ االعراف املبدئي ومل تتعرض لانخفاض يف 

قيمتها االئتمانية منذ نشأتها، يتم االعراف بجزء اخلسارة االئتمانية املتوقعة على مدى العمر املرتبط باحتمالية حدوث 
حاالت التعرث خال فرة االثني عشر شهرًا التالية.

           
2- املرحلة الثانية: اخلسارة االئتمانية على مدى العمر - غري املعرضة لالنخفاض يف القيمة االئتمانية    

       
بالنسبة إىل التعرضات االئتمانية، يكون هناك زيادة جوهرية يف خماطر االئتمان منذ االعراف املبدئي ولكن من دون أن 

تتعرض لانخفاض يف قيمتها االئتمانية. يتم االعراف بجزء اخلسارة االئتمانية املتوقعة على مدى العمر. 

3-  املرحلة الثالثة: اخلسارة االئتمانية املتوقعة على مدى العمر - املعرضة لالنخفاض يف القيمة االئتمانية  
        

 يتم تقييم املوجودات املالية على أنها تعرضت النخفاض يف قيمتها االئتمانية عند وقوع حدث أو أكرث له تأثر سلبي يف 
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التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة لتلك املوجودات. يستخدم هذا نفس املعاير التي ينص عليها املعيار احملاسبي 
الدويل رقم ٣9، وال تزال منهجية البنك جتاه اخملصصات احملددة من دون تغير. وبالنسبة إىل للموجودات املالية التي 

تعرضت النخفاض يف القيمة االئتمانية، يتم االعراف باخلسارة االئتمانية املتوقعة على مدى العمر ويتم احتساب إيرادات 
الفوائد باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي على التكلفة املطفأة )صافية من اخملصصات( بداًل من إجمايل القيمة 

الدفرية. 
          

6- قياس اخلسائر االئتمانية املتوقعة - شرح املدخالت واالفرتاضات وأساليب التقدير     
      

 يتم قياس اخلسارة االئتمانية املتوقعة على أساس ١٢ شهرًا أو على أساس العمر اعتمادًا على ما إذا كانت قد حدثت زيادة 
جوهرية يف خماطر االئتمان منذ االعراف املبدئي بأصل معني أو ما  إذا كان األصل يعترب أنه قد تعرض النخفاض يف قيمته 

االئتمانية. اعتمدت اجملموعة أسلوب التعرض املستقبلي حلساب اخلسارة االئتمانية املتوقعة لكل أصل، وقد اخترب البنك 
احلساب على أساس الشهر لكل من احتمالية التعرث واخلسارة الناجتة عن التعرث ومستوى التعرض الناجت عند التعرث.  

         
 )PD( احتمالية التعرث -

          
 تقديرات احتمالية التعرث هي تقديرات يف تاريخ معني )PIT( يتم احتسابها على أساس مناذج التصنيف اإلحصائية، ويتم تقييمها 

باستخدام أدوات تصنيف مصممة وفقًا خملتلف فئات األطراف املقابلة والتعرضات. تستند هذه النماذج اإلحصائية إىل البيانات 
اجملمعة داخليًا والتي تشتمل على عوامل كمية ونوعية. ميكن أيضًا استخدام بيانات السوق عندما تكون متاحة ملعرفة احتمالية 

التعرث لألطراف املقابلة من الشركات الكبرة. إذا انتقل الطرف املقابل أو التعرض بني فئات التصنيف، فإن ذلك سيؤدي إىل تغير 
يف تقدير احتمالية التعرث املقرنة به. يتم تقدير احتمالية التعرث مع األخذ بعني االعتبار االستحقاقات التعاقدية للمخاطر واملعدالت 

املقدرة للمبالغ املدفوعة مقدمًا.           
موضح أدناه آلية توزيع نسب احتمالية التعرث حسب درجة اخملاطر لقطاعات الشركات الكربى واملنشآت الصغرة 

واملتوسطة: 

 

         

تصنيف 
اخملاطر

متدنية 
اخملاطر

متدنية إىل متوسطة 
متوسطة إىل عالية متوسطة اخملاطراخملاطر

اخملاطر
عالية 

اخملاطر
٠.٠%٠.٠٦%٠.٠٥%١9%٠.١9%٠.٣٠

+٠.٣٧%٠.٢٤%٠.١١%٠.٠٨%٠.٠٦%٢

٠.٤٧%٠.٣٠%٠.١٤%٠.١٠%٠.٠٨%٢

-٠.٠%٢9%٠.٥%٠.٣٨%٠.١٨%٠.١٣9

+٠.٤%٠.٢٣%٠.١٧%٠.١٢%٣9%٠.٧٥

٠.٢%٠.٢١%٠.١٥%٣9%٠%٠.٦٢.9٥

-٠.١%٣9%١.٢٠%٠.٧٨%٠.٣٧%٠.٢٦

+٠%٠.٤٧%٠.٣٣%٠.٢٤%٤.99%١.٥١

٠.٥%٠.٤٢%٠.٣١%٤9%١%١.٢٤.9١

-٠.٣%٤9%٢.٤٠%١.٥٧%٠.٧٤%٠.٥٣

+٠.٤%٥9%٠%٠.٦٧.9١%٤.9٣.٠٢%٨

١.١%٠.٨٤%٠.٦٢%٥9%٢.٤9%٣.٧9
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تصنيف 
متدنية إىل متوسطة متدنية اخملاطراخملاطر

متوسطة إىل عالية متوسطة اخملاطراخملاطر
اخملاطر

عالية 
اخملاطر

-٠.٧%٥9%٤.٧٥%٣.١٤%١.٥٠%١.٠٧

+٠%٦.99%١.٨%١.٣٥9%٣.9٥%٣.9٣

٤%٢.٣٨%١.٧٠%١.٢٥%٦.9٧.٣%٣9

-٦.١٦%٣.٠٠%٢.١٤%١.٥٨%٦%9.١٧

١%٧.99%١١.٣١%٧.٦٧%٣.٧٧%٢.٧٠

٤.٧٢%٣.٤٠%٢.٥١%٨%9.١٣.٨٧%٥٢

9%٥%٤.٢٦%٣.١٦.9١٦%١١.٧٤%٠.9٠

١٠٠.٠٠%١٠٠.٠٠%١٠٠.٠٠%١٠٠.٠٠%١٠٠.٠٠%١٠

موضح أدناه آلية توزيع نسب احتمالية التعرث حسب درجة اخملاطر لقطاعات األفراد والقروض العقارية:

PD UpsidePD Base CasePD Down SideWA PDتصنيف اخملاطر
A%٠.٠٤%٠.٠٥%٠.٠٤%٠.٠٣
B%٠.١٤%٠.١٨%٠.١٤%٠.١٢
C%٠.٦١%٠.٧٧%٠.٦١%٠.٥١
D%٢.٧٠%٣.٣٨%٢.٧٠%٢.٢٥
E%9.٢9%١٣%١١.١٥.9١١.١٥%٤
F%١٠٠.٠٠%١٠٠.٠٠%١٠٠.٠٠%١٠٠.٠٠

موضح أدناه آلية توزيع نسب احتمالية التعرث حسب درجة اخملاطر للموجودات املالية بالتكلفة املطفأة والدخل الشامل اآلخر

متوسطة اخملاطرتصنيف اخملاطر
AAA%٠.٠9

AA+%٠.١١
AA%٠.١٤

AA-%٠.١٨

A+%٠.٢٣
A%٠.٢9

A-%٠.٣٧

BBB+%٠.٤٧
BBB%٠.٥9

BBB-%٠.٧٤

+٠%٥.9٤

١.١%٥9

-١.٥٠%٥
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متوسطة اخملاطرتصنيف اخملاطر
+١.٨%٦9

٢.٣٨%٦

-٣.٠٠%٦

٣.٧٧%٧

٤.٧٢%٨

9%٥.9٠

١٠٠.٠٠%١٠

          :)LGD( اخلسارة الناجتة عن التعرث -
اخلسارة الناجتة عن التعرث هي حجم اخلسارة احملتملة يف حالة حدوث تعرث. يقوم البنك بتقدير مقاييس اخلسارة الناجتة عن 

التعرث بناًء على تاریخ معدالت استرداد المطالبات ضد األطراف املقابلة املتعرثة. تراعي مناذج اخلسارة الناجتة عن التعرث الهيكل 
والضمان وأقدمية املطالبة وقطاع العمل للطرف املقابل وتكاليف اسرداد أي ضمانات قد تعترب جزًء ال يتجزأ من األصل املايل. 

بالنسبة إىل القروض املضمونة بعقارات التجزئة، تعترب نسبة القروض إىل القيمة مقياسًا أساسيًا يف حتديد اخلسارة الناجتة عن 
التعرث، ويتم حسابها على أساس التدفقات النقدية اخملصومة باستخدام معدل الفائدة الفعلية كعامل خصم.   

   

نسبة اخلسارة من الضمانة
الضمانة

التأمينات النقديةوكفالة احلكومة وكفاالت بنكية مؤهلة وكفاالت 
جهات خارجية مؤهلة

%٠

١٦%رهن أسهم وسندات مالية

٢٥%رهن عقارات وأراضي

٥٠%رهن سيارات

٥٣%رهن آالت

مت استخدام التقديرات التالية ألهم الضمانات يف البنك:

           :)EAD( التعرض الناجت عند التعرث -
ميثل التعرض الناجت عند التعرث التعرض املتوقع يف حالة التعرث. يستخلص البنك التعرض الناجت عند التعرث من التعرض احلايل 

للطرف املقابل والتغّيرات احملتملة للمبلغ احلايل املسموح به مبوجب العقد مبا يف ذلك اإلطفاء. إن التعرض الناجت عند التعرث 
ألصل مايل هو إجمايل قيمته الدفرية. كما هو موضح أعاه، ووفقًا الستخدام احتمالية التعرث بحد أقصى ١٢ شهرًا للموجودات 
املالية التي مل ترتفع فيها خماطر االئتمان بصورة جوهرية، يقيس البنك اخلسارة االئتمانية املتوقعة يف ضوء خماطر التعرث 

خال فرة التعاقد القصوى التي تتعرض خالها خملاطر االئتمان. متتد املدة التعاقدية القصوى إىل التاريخ الذي يحق للبنك 
املطالبة بسداد سلفة أو إنهاء التزام قرض أو ضمان.         

  
يتم حتديد اخلسائر االئتمانية املتوقعة من خال توقع احتمالية التعرث واخلسارة الناجتة عند التعرث ومستوى التعرض الناجت عن 

التعرث لكل شهر مستقبلي ولكل تعرض فردي أو جماعي. يتم ضرب هذه املكونات الثاثة معًا وتعديلها باحتمالية االستمرار 
)أي مل يتم سداد التعرض مسبقًًا أو مل يحدث تعرث يف شهر سابق(. وهذا يؤدي إىل احتساب اخلسائر االئتمانية املتوقعة بشكل 

فعال لكل شهر مستقبلي، ثم يتم خصمه بالرجوع إىل تاريخ التقرير وجمعه. ميثل معدل اخلصم املستخدم يف حساب اخلسائر 
االئتمانية املتوقعة معدل الفائدة الفعلي أو أي تقريب له.         

  
تتمثل اخلسائر االئتمانية املتوقعة على مدى العمر يف اخلسائر االئتمانية الناجتة عن جميع أحداث التعرث احملتملة على مدى 

العمر املتوقع لألداة املالية. اخلسائر االئتمانية املتوقعة هي متوسط اخلسائر االئتمانية املرجحة باالحتماالت وعامل الرجيح هو 
احتمالية التعرث على مدى العمر.
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قامت اجملموعة بتطبيق منوذج لتقييم اخملاطر منذ عام ٢٠١٤ وهو ما مّكن البنك من جمع تصنيفات اخملاطر التاريخية منذ عام 
٢٠١٤ وبناء مصفوفات االنتقال االئتماين الزمنية للسنوات األربع املاضية. 

استطاع البنك من خال ذلك استخاص مؤشر االئتمان باستخدام مصفوفات االنتقال التاريخية. ويرتبط مؤشر االئتمان بعوامل 
اقتصادية كلية حمددة مت حتديدها من الناحية اإلحصائية من خال مناذج االنحدار.      

     
اسُتخدمت هذه النماذج للتنبؤ باالنتقاالت املستقبلية لائتمان باستخدام توقعات Moody's البحثية لاقتصاد الكلي يف إطار 
سيناريوهات املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9، أي صعودًا وهبوطًا.        

   
يتم حتديد التعرض الناجت عن التعرث ملدة ١٢ شهرًا وعلى مدى العمر على أساس ملف السداد املتوقع، والذي يختلف حسب نوع 

املنتج. بالنسبة إىل إطفاء املنتجات والقروض التي تسدد على دفعة واحدة، يعتمد هذا على الدفعات التعاقدية املستحقة على 
املقرض على مدى ١٢ شهرًا أو مدى العمر.          

 
بالنسبة إىل املنتجات املتجددة، يتم توقع التعرض الناجت عن التعرث من خال أخذ الرصيد احلايل املسحوب وإضافة "عوامل حتويل 

االئتمان" الذي يسمح بالسحب املتوقع للحدود املتبقية بحلول وقت التعرث.       
    

طبقت اجملموعة منهجية جتريبية حلساب اخلسارة الناجتة عن التعرث. وبالنسبة إىل قطاع الشركات، قام البنك بتطوير إطار 
عمل اخلسارة الناجتة عن التعرث باستخدام البيانات اخلاصة ألكرث من 10 أعوام.      

 
ويتم حتديد اخلسارة الناجتة عن التعرث ملدة ١٢ شهرًا وعلى مدى العمر بناًء على العوامل التي تؤثر يف االسرداد بعد التعرث، والتي 

تختلف حسب نوع املنتج. 
          

بالنسبة إىل املنتجات املضمونة، يستند ذلك يف املقام األول إىل نوع الضمانات وقيم الضمانات املتوقعة واخلصومات التاريخية 
لقيم السوق/القيم الدفرية بسبب املبيعات اجلربية والفرة حتى استعادة امللكية وتكلفة االسرداد امللحوظة. 

بالنسبة إىل املنتجات غر املضمونة، عادة ما يتم حتديد اخلسارة الناجتة عن التعرث على مستوى املنتج بسبب االختاف احملدود 
يف عمليات االسرداد التي مت حتقيقها عرب خمتلف املقرضني. وتتأثر اخلسارة الناجتة عن التعرث باسراتيجيات التحصيل مبا يف 

ذلك مبيعات الديون املتعاقد عليها واألسعار.          
 

كما تندرج املعلومات االقتصادية التطلعية يف حتديد احتمالية التعرث لفرة ١٢ شهرًا وعلى مدى العمر.    
       

مل تطرأ أي تغيرات كبرة يف أساليب التقدير أو االفراضات املهمة املوضوعة خال السنة. 

7-  أهمية معايري تصنيف املراحل           
 

-  يتم حتديد املرحلة بناًء على تقييم احلركة يف اجلودة االئتمانية للتعرضات منذ االعراف املبدئي. 
- التعرضات يف املرحلة الثالثة هي التعرضات االئتمانية التي ميلك البنك أدلة موضوعية على االنخفاض يف قيمتها. بناًء 

على ذلك، يتم تسجيل خمصص حمدد ملثل هذه التعرضات.
-  يتم االنتقال من مرحلة إىل أخرى بناًء على تقييم التغر يف خماطر االئتمان التي يتم قياسها باستخدام خماطر التعرث على 

مدى العمر وليس من خال اخملاطر االئتمانية املطلقة يف تاريخ التقرير.
- تأخر السداد ألكرث من ٦٠ يومًا وهي أقصى مدة مسموح بها. 
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يتضمن تعريف ومعايري إدارة البنك للزيادة اجلوهرية يف خماطر االئتمان )املرحلة الثانية( املعايري التالية:

*للتعرضات )التسهيالت االئتمانية( جتاه العمالء من الشركات 

- تأخر السداد ألكرث من ٦٠ يوماً، وهي أقصى مدة مسموح بها خال عام ٢٠١٨
- انخفاض درجة اخملاطر مبقدار ٧ درجات فرعية من مقياس مكون من ٢٠ درجة

- درجة خماطر العميل: ٧ و٨ و9
- تصنيفه حتت املراقبة والهيكلة واجلدولة

 
*للتعرضات )التسهيالت االئتمانية( جتاه عمالء التجزئة

- تأخر السداد ألكرث من ٦٠ يومًا، وهي أقصى مدة مسموح بها خال عام ٢٠١٨
Eو D :درجة خماطر العميل -

- تصنيفه حتت املراقبة والهيكلة واجلدولة

* للتعرضات )أرصدة الودائع( لدى البنوك واملؤسسات املالية
 

- درجة اخملاطر احلالية تبلغ ٦ أو ٧
 

* للتعرضات )املوجودات املالية( بالتكلفة املطفأة وبالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل
C إىل CCC درجة اخملاطر احلالية تبلغ من     

يتضمن تعريف ومعايري إدارة البنك للزيادة اجلوهرية يف خماطر االئتمان )املرحلة الثالثة( املعايري التالية:

*للتعرضات )التسهيالت االئتمانية( جتاه العمالء من الشركات 

- تأخر السداد ألكرث من 9٠ يومًا
- درجة خماطر العميل تبلغ ١٠

- الطرف املدين يواجه صعوبات مالية مؤثرة
- تصنيفه ديون غر عاملة

*للتعرضات )التسهيالت االئتمانية( جتاه عمالء التجزئة

- تأخر السداد ألكرث من ٦٠ يومًا
F درجة خماطر العميل تبلغ -

- تصنيفه حتت املراقبة والهيكلة واجلدولة

*للتعرضات )أرصدة الودائع( لدى البنوك واملؤسسات املالية
 

- درجة اخملاطر احلالية تبلغ ٨

*للتعرضات )املوجودات املالية( بالتكلفة املطفأة وبالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل

 D درجة اخملاطر احلالية تبلغ -
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8-  استخدام املعلومات املستقبلية

يقوم البنك باستخدام النظرة املستقبلية يف كل من تقييمه ملا إذا كانت اخملاطر االئتمانية لألداة قد ارتفعت بصورة جوهرية 
منذ االعراف املبدئي وقياسه للخسارة االئتمانية املتوقعة. متاشيًا مع مبدأ النظرة املستقبلية )Forward Looking( وأثر 

دورة األعمال واالقتصاد يف تعرث العماء، مت إجراء حتليل للعوامل واملؤشرات االقتصادية املؤثرة، حيث مت حتديد وجهة نظر حول 
"احلالة األساسية" للتوجه املستقبلي للمتغرات االقتصادية ذات الصلة، باإلضافة إىل جمموعة متثيلية من سيناريوهات التوقع 

          .)Upside and downside( احملتملة األخرى
 

قام البنك بتحديد وتوثيق احملركات الرئيسة خملاطر االئتمان وخسائر االئتمان لكل حمفظة من األدوات املالية، وباستخدام حتليل 
املعلومات التاريخية، قام بتقدير العاقات بني متغرات االقتصاد الكلي )مثل: الناجت احمللي اإلجمايل والتضخم وأسعار الفائدة( 

وخماطر االئتمان وخسائر االئتمان.           
مت تطوير العاقات املتوقعة بني املؤشرات الرئيسة ومعدالت التعرث واخلسائر يف حمافظ خمتلفة من املوجودات املالية 

استنادًا إىل حتليل املعلومات التاريخية على مدى السنوات اخلمس املاضية.       
    

9- حتليل احلساسية
           

قامت اجملموعة بحساب اخلسارة االئتمانية املتوقعة على مستوى األدوات املالية الفردية، وبالتايل ال يتطلب ذلك أي جتميع 
أهم االفراضات اجلوهرية التي تؤثر يف خمصص اخلسارة االئتمانية املتوقعة فيما  لألدوات املالية يف عملية حساب اخلسارة. 

يتعلق مبحفظة االئتمان لألفراد والشركات هي على النحو التايل: 
          

- أسعار الفائدة           
- البطالة            

- التضخم

قامت اجملموعة بإجراء حتليل احلساسية حول كيف أن اخلسارة االئتمانية املتوقعة يف حمفظة االئتمان سوف تتغر إذا مت 
استخدام االفراضات الرئيسة حلساب التغّير يف اخلسارة االئتمانية املتوقعة بنسبة مئوية معينة. إن التأثر يف اخلسارة 

االئتمانية املتوقعة بسبب التغّير النسبي يف الناجت احمللي اإلجمايل املتوقع ومعدل منو االستثمار اإلجمايل الثابت بواقع +١٠%/ 
-١٠% يف كل سيناريو أساسي وصاعد وهابط سيؤدي على التوايل إىل خفض اخلسارة االئتمانية املتوقعة بواقع) ٢.٦٦٢.٤٢٧( دينارًا 

وزيادة اخلسارة االئتمانية املتوقعة بواقع ٢.٦٦٢.٤٢٧ دينارًا. يتم تطبيق هذه التغرات يف وقت واحد على كل سيناريو مرجح 
باالحتماالت مستخدم يف احتساب اخلسائر االئتمانية املتوقعة. ويف الواقع، ستكون هناك عوامل ربط بني خمتلف املدخات 

االقتصادية وسوف يختلف التعرض للحساسية باختاف السيناريوهات االقتصادية. 

10-حاكمية تطبيق معيار التقارير املالية رقم 9 
ستكون اجلهات املوضحة أدناه مشاِركة رئيسة ومبا يرتبط بأعمالهما يف تطبيق املعيار بشكل فّعال ومتكامل.

-جملس اإلدارة

١-املوافقة على  وثيقة تطبيق املعيار واملهام واملسؤوليات الواردة فيها.
٢-املوافقة على  السياسات والفرضيات والنماذج املستخدمة اخلاصة بتطبيق املعيار. 

٣-املوافقة على التعديات التي ميكن أن تؤثر يف منوذج األعمال واسراتيجية اجملموعة ومنهجيات القياس والتقييم 
للعملية االئتمانية وأنظمة التصنيف االئتمانية وآلية التسعر والضمانات للمنتجات االئتمانية أو األصول التي تقع ضمن املعيار .

٤-ضمان قيام البنك بإدارة خماطره االئتمانية ضمن أفضل املمارسات املناسبة مبا فيها أنظمة رقابية فّعالة ضمن 
العملية االئتمانية تضمن حتديدًا واضحًا حلجم التحوطات/اخملصصات الألزمة بناًء على منوذج األعمال املعمول به يف 

البنك.
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-جلنة  إدارة اخملاطر املنبثقة عن جملس اإلدارة

١-التوصية جمللس اإلدارة على وثيقة وخطة تطبيق املعيار.
٢-اإلشراف والتأكد من قيام اإلدارة التنفيذية يف البنك باتخاذ اخلطوات الألزمة لتطبيق املعيار.

٣-االطاع على التقارير الرقابية الدورية حسب املتطلبات ورفع التوصيات الألزمة إىل جملس اإلدارة .
٤-التوصية للمجلس بالتعديات على منوذج األعمال ومنهجيات القياس والتقييم والسياسات واإلجراءات.

-جلنة  التدقيق

١-مراجعة كافة التعديات على العملية االئتمانية نتيجة تطبيق املعيار للتأكد من متاشيها مع متطلبات املعيار.
٢-التأكد من تطبيق البنك لكافة متطلبات املعيار.

٣-التأكد من كفاية اخلسائر االئتمانية املتوقعة املرصودة من قبل البنك وتوافقها مع حمافظ البنك. 

-جلنة إدارة اخملاطر الداخلية:

١-االطاع واملوافقة على التقارير الرقابية الدورية حسب املتطلبات وتوصيات جلنة تطبيق معيار 9.
٢-رفع التوصيات الألزمة إىل جلنة اخملاطر املنبثقة عن جملس اإلدارة.

٣-التوصية للجنة إدارة اخملاطر املنبثقة عن جملس اإلدارة بالتعديات على منوذج األعمال ومنهجيات القياس والتقييم 
والسياسات واإلجراءات املعدلة.

-إدارة اخملاطر

١-التنسيق ما بني اإلدارات والدوائر بهدف إدارة عملية تطبيق املعيار.
٢-متابعة تنفيذ البنك خلطة التطبيق.

٣-املساعدة يف حتديد متطلبات املعيار الواجب توفرها يف البنك وحساب حتليل الفجوة.
٤-املساعدة يف مراجعة منهجيات ومعاير مناذج األعمال املقرحة واملستخدمة.

٥-إعداد مناذج احتساب اخلسائر املتوقعة مبا يتماشى مع متطلبات املعيار.
٦-تقييم تأثر تطبيق املعيار يف نسبة كفاية رأس املال.

-اإلدارة املالية

١-إعداد مناذج األعمال وسياسة و إجراءات التصنيف والقياس لألدوات املالية حسب املعيار.
٢-تصنيف وقياس األصول املالية.  

٣-عكس نتائج احتساب اخلسائر املتوقعة على بيانات البنك.  

-مراقبة االئتمان
١-تعريف تصنيف  املراحل لكل عميل.  

٢-مراجعة احتساب  اخلسائر االئتمانية املتوقعة لكل عميل. 
٣-حتديث بيانات العميل لتتناسب مع احتساب اخلسائر االئتمانية املتوقعة. 

-إدارة التدقيق الداخلي
١-مراجعة وثيقة تطبيق املعيار واملهام واملسؤوليات الواردة فيها لضمان االمتثال ملتطلبات املعيار.

٢-التأكد من تطبيق البنك لكافة متطلبات املعيار.
٣-التأكد من كفاية اخلسائر االئتمانية املتوقعة املرصودة من قبل البنك وتوافقها مع حمافظ البنك.
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)43-أ-1( اإلفصاحات الكمية ألثر تطبيق املعيار الدويل رقم 9

1- أثر تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9 يف األرصدة االفتتاحية لعام 2018      
       

البند 
املبلغ كما يف 

1 كانون الثاين 
2018

املبلغ 
املعاد 

تصنيفه 

اخلسارة 
االئتمانية 
املتوقعة 

*)ECL(

الرصيد كما 
يف 1 كانون 

الثاين 2018 بعد 
تطبيق املعيار 

الدويل رقم 9

أثر 
التطبيق 

الناجت 
عن إعادة 
التصنيف 

بنود املركز 
املايل التي 

تأثرت 
بالتطبيق 

٢٤٨,١٧٥,٣٠٨ -   ٢٧٥,٨٥٢,١٧٦)٦,٨٨٦,٣٤٨( -   ٢٨٢,٧٣٨,٥٢٤أرصدة لدى بنوك مركزية 

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات 
مصرفية

١9٤,٤٢١,9١)٨٠,٣١٠( -   ١٠9١ -   ٤,٣٤١,٦٠٠9٤,٤٢١,9١٠

موجودات مالية بالقيمة العادلة من 
خالل الدخل الشامل اآلخر

9,٣٧,١٨٨ -   ١٣٥,١٠٠٢٨,٠٥٣,٨٠١,9٢٤,٨٣(٠١9(٢٨,٠٥٣,٨٠١

منه احملول إىل حمفظة املوجودات 
املالية بالقيمة العادلة من خال 

قائمة الدخل

   -    -    -    -    -    - 

تسهيالت ائتمانية مباشرة بالتكلفة 
املطفأة

9٢٠,9١٢,٢٢٢,٧٠( -   ٦٢,٣٦٣9(9٠٨,٧٣9,٦٥٤   - 9٢٠,9٦٢,٣٦٣

منه احملول إىل حمفظة املوجودات 
املالية بالقيمة العادلة من خال 

قائمة الدخل

   -    -    -    -    -    - 

أدوات دين ضمن حمفظة موجودات 
مالية بالكلفة املطفأة

٤٦٧,٨٨٤,٦99)٣٨()٢٨,٠٥٣,٨٠١9,٠٣9(٤٣9,٤٤١,٨٥9   - ٤٦٧,٨٨٤,٦99

منه احملول إىل حمفظة املوجودات 
املالية بالقيمة العادلة من خال 

قائمة الدخل

   -    -    -    -    -    - 

منه احملول إىل حمفظة املوجودات 
املالية بالقيمة العادلة من خال 

الدخل الشامل اآلخر

   - )٢٨,٠٥٣,٨٠١( -   )٢٨,٠٥٣,٨٠١(   -    - 

 -    -   ١٤٠,٥9٧,٨٧٠)٢,٦٣٧,٢٤٨( -   ١٤٣,٢٣٥,١١٨كفاالت مالية 

سقوف تسهيات ائتمانية غر 
مستغلة 

   -    -    -    -    -    - 

 -    -   ٥٤,٧٤٧,٥٠٦)٣٨٣,٢٧٥( -   ٥٥,١٣٠,٧٨١اعتمادات مستندية 

 -    -   ٥٣,٠١٧,٦٧٦)١٤9,٣٨٠( -   ٥٣,١٦٧,٠٥٦قبوالت مصرفية

1,859,498,081)24,839(2,103,927,242)22,748,309( -   2,126,675,551اجملموع 

* إن أثر تطبيق املعيار والبالغ ٢٢.٧٧٣.٢٥٠ دينارًا قد مت تسجيله يف رصيد األرباح املدورة للبنك كما يف ١ كانون الثاين ٢٠١٨ 
مببلغ ١٤.٣٥٢.٥٦٣ دينارًا بعد أن مت استبعاد أثر املوجودات الضريبية املؤجلة والبالغة ٣.٠٥٣.٥٨9 دينارًا و حصة حقوق غر 
املسيطرين والبالغة ٥.٣٦٧.٠9٧ دينارًا .           
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2- الرصيد االفتتاحي ملبلغ اخملصصات بعد تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية 9 يف كما يف 1 كانون الثاين 2018  
           

البند 
مبلغ اخملصصات احلايل كما 
يف 1 كانون الثاين 2018 )قبل 

التعديل(

الفرق نتيجة إعادة 
Re-( احتساب

)measurement

الرصيد وفق املعيار 
الدويل للتقارير املالية 

)9( )بعد التعديل(
٦,٨٨٦,٣٤٨٦,٨٨٦,٣٤٨ -   أرصدة لدى بنوك مركزية 

٨٠,٣١٠٨٠,٣١٠ -   أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

٦١,٦٠٦,٠٢٦١٢,٢٢٢,٧٠9٧٣,٨٢٨,٧٣٥تسهيالت ائتمانية مباشرة بالتكلفة املطفأة

أدوات دين ضمن حمفظة موجودات مالية 
٥٠٠,٠٠٠٣٨9,٠٣9٨٨9,٠٣9بالكلفة املطفأة

٢,٦٣٧,٢٤٨٢,٦٣٧,٢٤٨ -   كفاالت مالية 

٣٨٣,٢٧٥٣٨٣,٢٧٥ -   اعتمادات مستندية 

 ١٤9,٣٨٠.١٣ ١٤9,٣٨٠ -   أخرى 

62,106,02622,748,30984,854,335اجملموع 

3- اخلسائر االئتمانية املتوقعة للفرتة املالية الالحقة لتطبيق معيار 9 كما يف 31 كانون األول 2018 )بالصايف املصروف/
املسرتد( 

البيان 
املرحلة املرحلة األوىل

الثانية
املرحلة 

اجملموع الثالثة 

دينار دينار دينار دينار 
)٦,٨٦9,٠٣٣( -   )٦,٧٣٣,٨9١()١٣٥,١٤٢(أرصدة لدى بنوك مركزية 

)٨٦,٠٦9( -    -   )٨٦,٠٦9(أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

أدوات دين ضمن حمفظة موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
٣٠,٠٢٨ -   -٣٠,٠٢٨الدخل الشامل اآلخر

١٥,٧٢٥,٤9٠٧,٢٠٠,٤٧٣)9,٤٦٨,٦٤9(9٤٣,٦٣٢تسهيالت ائتمانية مباشرة بالتكلفة املطفأة 

)٢٥٨,٦٣٠( -   )٢٧٠,٥٦٣(١١,9٣٣أدوات دين ضمن حمفظة موجودات مالية بالكلفة املطفأة

٧9,٧٢٤ -   ٧٨,٦٣٢١,٠9٢موجودات مالية أخرى مقاسة بالتكلفة املطفأة

)١,٨٥٧,9٥٥( -   )٢,٤٨9,٠٠٢(٦٣١,٠٤٧كفاالت مالية 

٢٣٢,٣٤٠ -   ١٠٢,9٧٧١٢9,٣٦٣سقوف تسهيالت ائتمانية غري مستغلة 

١,١٦٣,٥٤٢ -   )٣٦٦,٨٦٨(١,٥٣٠,٤١٠اعتمادات مستندية 

١,١٥٠,٠٤١ -   ٣9١,9٧١٧٥٨,٠٧٠قبوالت صادرة

15,725,490784,461)18,440,448(3,499,419اجملموع 
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)43-أ-2( التعرضات خملاطر االئتمان )بعد خمصص التدين والفوائد املعلقة وقبل الضمانات وخمففات اخملاطر األخرى( 
             

20182017

دينــــاردينــــار
بنود داخل قائمة املركز املايل

١٧9,٨١١,١٥٠٢٤٨,١٨٧,٤٧٢أرصدة لدى بنوك مركزية

٨١,٦٤٦,9٨9١9٤,٤٢9,٦٤٦أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

تسهيالت ائتمانية مباشرة بالتكلفة املطفأة 
9٠,٢٦٢,٧٥٢٨٤,٢9٣,٣٣٤األفراد

١٥٤,٤٨٠,٥١٣١٥٢,٠١٥,٤٣9القروض العقارية

الشركات 
٤١٣,٣٢١,٠٥٣٤٧٧,٨٨٥,٢٤٢الشركات الكربى

)SMEs( ١٧٣,٠١٠,٨٧٤١٤٤,٧9٨,٧٠١املنشـآت الصغرة واملتوسطة

٦9,٣٥٨,٠٢٠٧٠,٢٤٦,٥٢١احلكومة والقطاع العام

سندات وأسناد وأذونات 
 -   ٣٨,٥٠٠,٠٦١موجودات مالية بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر )بالصايف(

٥٤9,٧٠٣,١٠٠٤٧٥,٦٢٦,٨٧٦موجودات مالية بالكلفة املطفأة )بالصايف(

١٦,٦١٦,٥٦٨9,٦9٦,9٠٥املوجودات األخرى

1,766,711,0801,857,180,136إجمايل بنود داخل قائمة املركز املايل

بنود خارج قائمة املركز املايل 
كفاالت

١٣٤,٢٤١,١٦9١٤٣,٢٣٥,١١٨

١٢٤,٢٤٤,١9٣٤٧,٥٥٣,١9٣اعتمادات صادرة   

١,٥٠٠,9١٢٧,٥٧٧,٥٨٨اعتمادات واردة معززة

٦9,٣٠١,٧٨٢٥٣,١٦٧,٠٥٦قبوالت صادرة  

١٠٥,٦9١,٨9٧٨٢,٢٠٧,٥٨٥سقوف تسهيات غر مستغلة

٧٦,١٧٦,٢٨٦٨١,٧٢٠,٣٤١عقود شراء آجلة

511,156,238415,460,881إجمايل بنود خارج قائمة املركز املايل

2,277,867,3192,272,641,017إجمايل بنود داخل قائمة املركز املايل وبنود خارج قائمة املركز املايل

-اجلدول أعاه ميثل احلد األقصى خملاطر االئتمان للبنك كما يف ٣١ كانون األول ٢٠١٨ و٢٠١٧ من دون أخذ الضمانات أو 
خمففات خماطر االئتمان األخرى بعني االعتبار.

-بالنسبة إىل  بنود املوجودات داخل قائمة املركز املايل املوحدة فإن التعرض الوارد أعاه قائم على أساس الرصيد كما ظهر 
يف قائمة املركز املايل املوحدة باإلضافة إىل الفوائد املستحقة له.
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة كما يف ٣١ كانون األول ٢٠١٨  
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة كما يف ٣١ كانون األول ٢٠١٨  
ك 
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3 كانون األول 2018
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ب(   التوزيع الكلي للتعرضات حسب األدوات املالية اخلاضعة الحتساب التدين

31 كانون األول 2018 

 اجملموع   املرحلة الثالثة   املرحلة الثانية  املرحلة األوىل 

١٤٧,٠١٦,٠٨٢١١,٧9٠٣9,٢٤٨١٤٧,٠٦٧,١٢٠مايل

٨٥,٨١٤,١٦٢٨,٣9٣,٦99٦,٦٠9,٥٧٢١٠٠,٨١٧,٤٣٢صناعي

١٣٤,١٧١,٤٥٣٢٥,٠٠9,٠٤٨١٧,٠٠٠,٨٧٨١٧٦,١٨١,٣٧9جتارة

٢٤٦,١٧١,٢٨٧٢٣,9٥٢,9٧٨١٣,٣٧٤,٦٦9٢٨٣,٤9٨,9٣٤عقارات

٣,٢٢٧,٤٥٤٣,١9١,٠١9٦٨٥,٢٣٠٧,١٠٣,٧٠٣زراعة

٤١,٠٢٤,٣٧٢٧٤٨,٣٢٤9١٢,٣١٦٤٢,٦٨٥,٠١٢أسهم

٨١,999,٨٦٨٨,١٧٢,٠٠9٣,٤٠٧,9٣٦9٣,٥٧9,٨١٣أفراد

٧٢٨,9٥٤,٨٧٠ -    -   ٧٢٨,9٥٤,٨٧٠حكومة وقطاع عام

١٦٣,١٤9,٦٠9١٣,٨٠١,9٨٢9,٨٧١,٢٢٧١٨٦,٨٢٢,٨١٧أخرى

1,631,529,15583,280,84951,901,0761,766,711,080اجملموع 

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة كما يف ٣١ كانون األول ٢٠١٨  
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة كما يف ٣١ كانون األول ٢٠١٨  

3(  توزيع التعرضات حسب التوزيع اجلغرايف
 

أ(   التوزيع الكلي للتعرضات حسب املناطق اجلغرافية

31 كانون األول 2018 

دول الشرق داخل اململكة
 دول  أمريكا أفريقياآسياأوروبااألوسط األخرى

 إجمايل أخرى 

أرصدة لدى بنوك 
مركزية

٨٧,٢٤٨,٨٥٢9٢,٥٦٢,٢9١٧ -    -    -    -    -   ٨9,٨١١,١٥٠

أرصدة لدى بنوك 
ومؤسسات مصرفية

٥,٥٦١,٢9٤٣٣,٥٧٣,9١٧٢١,٠٨٢,٤٥٦٨,٠9١٣,٢٧٦,٧٥٤٥٨,٨١٦٨١,٦٤٦ -   ٣,٧٥٢,9٨9

تسهيات ائتمانية 
مباشرة بالتكلفة 

املطفأة 

٨٥٤,٥٥٤,٤٣٣٤٥,٨٧٨,٧٧9   -    -    -    -    - 9٠٠,٤٣٣,٢١٢

ضمن املوجودات 
املالية بالقيمة 

العادلة من خال 
قائمة الدخل الشامل 

اآلخر

٣١,٥٤٨,٥٢٣٢,٨٧١,٠٥١٣,٠٢٨,٨9١,٠٥١,٥ -   ٠9٣٨,٥٠٠,٠٦١ -    -   ٦

ضمن املوجودات 
املالية بالتكلفة 

املطفأة

٥٣١,٥٦9,٥٤ -    -    -    -    -   ٤١٦١٨,١٣٣,٦٨٤9,٧٠٣,١٠٠

املوجودات املالية 
األخرى

9,١٦٨,٦9١٦,٦١٦,٥٦ -    -    -    -    -   ٦٧,٤٤٧,٨٧٣9

1,519,651,214200,467,60224,111,3468,093,7521,051,59613,276,75458,8161,766,711,080إجمايل السنة احلالية 

١٠٤,٦9٦,٢٣٨٢٤,١٤٣,٣٨٣٣,٥٤٤,٣٧٦١,٨٥٤,١٧١٥٠٠٢,٥٠٠١٣٤,٢٤١,١٦٨الكفاالت املالية

االعتمادات 
املستندية

٦٠,١٠٥,9٣٥٦٥,٦٣9,١٦9   -    -    -    -    - ١٢٥,٧٤٥,١٠٤

٢٥١,١٦9,9٦٦ -    -    -    -    -   ٢٠٧,٦٨١,٥٨٥٤٣,٤٨٨,٣٨١االلتزامات األخرى

511,156,238 -   372,483,757133,270,9343,544,3761,854,1715002,500اجملموع الكلي
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة كما يف ٣١ كانون األول ٢٠١٨  

ب(  توزيع التعرضات وفقًا للمناطق اجلغرافية حسب مراحل التصنيف واملعيار الدويل رقم 9 

31 كانون األول 2018 )مراجعة وغري مدققة(

 اجملموع   املرحلة الثالثة   املرحلة الثانية  املرحلة األوىل 
١,٤٣9,٢١٤,٧٧٣٣٥,٤٣٧,٤١9٤٤,999,٠٢٢١,٥١9,٦٥١,٢١٤داخل اململكة

١٤٥,٧٢٥,٧٢٨٤٧,٨٣9,٨٢٠٦,9٠٢,٠٥٤٢٠٠,٤٦٧,٦٠٢دول الشرق األوسط األخرى

٢٤,١١١,٣٤٦ -   ٢٤,١١٠,9٣٢٤١٤أوروبا

٨,٠9٣,٧٥٢ -    -   ٨,٠9٣,٧٥٢آسيا

١,٠٥١,٥9٦ -    -   ١,٠٥١,٥9٦أفريقيا

١٣,٢٧٦,٧٥٤ -   ١٣,٢٧٣,٥٥٨٣,١9٦أمريكا

٥٨,٨١٦ -    -   ٥٨,٨١٦دول أخرى

1,631,529,15583,280,84951,901,0761,766,711,080اجملموع
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ت االئتمانية( 

ضا
ت االئتمانية )إجمايل التعر

ضا
ملقدمة مقابل التعر

ت ا
ضمانا

 4( توزيع القيمة العادلة لل
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة كما يف ٣١ كانون األول ٢٠١٨  

البند

ت
ضمانا

القيمة العادلة لل

إجمايل قيمة 
ض

التعر
الفوائد 
ملعلقة

ا
ت نقدية

تأمينا
هم 

س
أ

متداولة

ت 
كفاال

بنكية 
مقبولة

عقارية
ت 

سيارا
ت

وآليا
أخرى

إجمايل قيمة 
ت

ضمانا
ال

ض 
يف التعر

صا
ت

ضمانا
بعد ال

سارة
خل

 ا
 االئتمانية
ملتوقعة

 ا
)ECL(

ك مركزية
صدة لدى بنو

أر
١٨٠,٢٨٧,٠٤٣

   - 
   - 

   - 
   - 

   - 
   - 

   - 
   - 

١٨٠,٢٨٧,٠٤٣
٤٧٥

,٨9٣

صرفية
ت م

سا
س

ك ومؤ
صدة لدى بنو

أر
٨١,٦٤٦,9٨9

   - 
   - 

   - 
   - 

   - 
   - 

   - 
   - 

٨١,٦٤٦,9٨9
   - 

صرفية
ت م

سا
س

ك ومؤ
ت لدى بنو

إيداعا
   - 

   - 
   - 

   - 
   - 

   - 
   - 

   - 
   - 

   - 
   - 

ها  
طفأة من

مل
شرة بالتكلفة ا

ت ائتمانية مبا
هيال

س
ت

األفراد
١٠٤,١٣

٦,٨٣
٧

٣
,٦٧٢,٦١٤

١١,9٣
٠,١٨9

١٧,9٧٢,٨٧٥
   - 

٤٤,٨٠١,٣
٢٤

١٦,١٤٨,٥٤٦
   - 

9٠,٨٥٢,9٣
٤

١٣
,٢٨٣

,9٠٢
١١,٢٥٤,٠٤٦

ض العقارية
القرو

١٥٦,٧٦٨,9٧٣
١,٣

٦٤,٠١١
٣

١,9٢9
   - 

   - 
١١٣

,٣
9٢,١٢١

٢9٥
,٣

9٤
   - 

١١٣
,٧١9,٤٤٣

٤٣
,٠٤9,٥٣

٠
٣

,٤٣
٨,٥٧٣

ت 
شركا

ال
ربى

ت الك
شركا

ال
٤٧١,٥٣

٢,٥١٠
9,9٧١,٨٧٠

١١,٤٠١,٢٤٧
٨٣

,٧٤٤,٠٠٢
   - 

١١٤,٦٨٢,٤٥٥
١٥

,٢99,99٣
   - 

٢٢٥
,١٢٧,٦9٧

٢٤٦,٤٠٤,٨١٣
٥١,٥٣

٠,٣
9٤

SM
Es طة

س
ملتو

رة وا
صغ

ت ال
سا

س
ملؤ

ا
١٧9,٤9٣

,٢٤٢
١,٧٤١,٤٢٢

١١,9٦٦,٧٦٠
٣

,٨٧٨,٦٦٤
   - 

٦٥
,٢٢٧,٧9٦

٣
,٤٥٢,٥٦9

   - 
٨٤,٥٢٥

,٧٨٨
9٤,9٦٧,٤٥٣

٦,٥99,9٥٦

طاع العام
حلكومة والق

ا
٦٨,٦٠٠,٧٢٦

   - 
   - 

   - 
٦٨,٦٠٠,٧٢٦

   - 
   - 

   - 
٦٨,٦٠٠,٧٢٦

   - 
   - 

ت: 
سناد وأذونا

ت وأ
سندا

ملالية بالقيمة العادلة من خال 
ت ا

ملوجودا
ضمن ا

شامل األخرى
قائمة الدخل ال

٣
٨,٥٣

٠,٠٨9
   - 

   - 
   - 

   - 
   - 

   - 
   - 

   - 
٣

٨,٥٣
٠,٠٨9

٣
٠,٠٢٨

طفأة
مل

ملالية بالكلفة ا
ت ا

ملوجودا
ضمن ا

٥٥٠,٣
٣

٣
,٥٠9

   - 
   - 

٣
,٥٤٥

,٠٠٠
٠

٥
,٤٢٣

,٠٨٥
   - 

   - 
٨,9٦٨,٠٨٥

٥٤١,٣
٦٥

,٤٢٤
٦٣

٠,٤٠9

ت األخرى
ملوجودا

ا
١٦,٦9٦,٢9٢

   - 
   - 

   - 
   - 

   - 
   - 

   - 
   - 

١٦,٦9٦,٢9٢
٧9,٧٢٤

جملموع 
ا

1,848
,026,210

16,749,917
3

5
,3

3
0,125

109,140,541
68

,600, 726
3

43
,526,781

3
5

,196,501
   - 

591,794,674
1,256,23

1,53
5

74,03
9,023

ملالية
ت ا

الكفاال
١٣

٥
,٠٤٨,٣

٠٨
   - 

٢٣
,٣

٦١,9٤9
٣

٤٧,١٢٧
٦,٨١٤,٢٦9

١٠,9٧٧,٥٢٢
٢٢,٢9٠,٥٥٧

   - 
٦٣

,٧9١,٤٢٤
٧١,٢٥٦,٨٨٤

٨٠٧,١٣
9

ستندية
مل

ت ا
االعتمادا

١٢٧,٣
٢٥

,٤٠٥
   - 

٨١,١٨٧,٠١9
   - 

   - 
٣

١,٢٤٣
,٣

٢٠
٢٠,٠٠٠

   - 
١١٢,٤٥٠,٣

٣
9

١٤,٨٧٥
,٠٦٦

١,٥٨٠,٣
٠٠

ت األخرى
االلتزاما

٢٥٢,٧٠٦,٤٦٠
   - 

٣
٧,٨٨٠,٠٨٠

   - 
   - 

9,٥٤٦,١٥٠
   - 

   - 
٤٧,٤٢٦,٢٣

٠
٢٠٥

,٢٨٠,٢٣
٠

١,٥٣
٦,٤9٥

ي
جملموع الكل

ا
2,3

63
,106,3

83
16,749,917

177
,759,173

109,487
,668

75
,414,995

3
95

,293
,773

57
,507

,058
   - 

815
,462,667

1,547
,643

,715
77

,962,957
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ملرحلة الثالثة(

ضمن ا
ملدرجة 

ت ا
ضا

ت االئتمانية )للتعر
ضا

ملقدمة مقابل التعر
ت ا

ضمانا
 4( توزيع القيمة العادلة لل

البند

ت
ضمانا

القيمة العادلة لل

إجمايل قيمة 
ض

التعر
ملعلقة

الفوائد ا
ت نقدية

تأمينا
هم 

س
أ

متداولة
ت بنكية 

كفاال
مقبولة

عقارية
ت 

سيارا
ت

وآليا
أخرى

إجمايل 
قيمة 

ت
ضمانا

ال

يف 
صا

ض 
التعر

بعد 
ت

ضمانا
ال

سارة 
خل

ا
االئتمانية 
ملتوقعة 

ا
)ECL(

ك مركزية
صدة لدى بنو

أر
   - 

   - 
   - 

   - 
   - 

   - 
   - 

   - 
   - 

   - 
   - 

صرفية
ت م

سا
س

ك ومؤ
صدة لدى بنو

أر
   - 

   - 
   - 

   - 
   - 

   - 
   - 

   - 
   - 

   - 
   - 

صرفية
ت م

سا
س

ك ومؤ
ت لدى بنو

إيداعا
   - 

   - 
   - 

   - 
   - 

   - 
   - 

   - 
   - 

   - 
   - 

ها  
طفأة من

مل
شرة بالتكلفة ا

ت ائتمانية مبا
هيال

س
ت

األفراد
١٠,٢٢٨,٣

99
٣

,٦٧٢,٦١٤
١,٤٤٥

,٨٦٥
٣

١,٠١٦
   - 

٧,٥٤٥
,٧١٨

٨٤٣
,٢٧9

   - 
9,٨٦٥

,٨٧٧
٣

٦٢,٥٢٢
١٠,٠٢٥

,٣
٦٦

ض العقارية
القرو

١٠,٥٤٦,٦٤٤
١,٣

٦٤,٠١١
   - 

   - 
   - 

9,١٦٣
,٤99

١٥
,١٧٣

   - 
9,١٧٨,٦٧٢

١,٣
٦٧,9٧٢

٢,٢٢٣
,٦٢٨

ت 
شركا

ال
ربى

ت الك
شركا

ال
9٢,٦٠٦,١٦٢

9,9٧١,٨٧٠
٣

,٤٥٧,٠٢٥
٥٢,٢٨١

   - 
٢٠,١٦٥

,١٨٢
٨,٣

٥٢,٤٦٠
   - 

٣
٢,٠٢٦,9٤٨

٦٠,٥٧9,٢١٤
٤٨,٢٢9,١٥٧

SM
Es طة

س
ملتو

رة و ا
صغ

ت ال
سا

س
ملؤ

ا
٢١,٠١٢,٨١٨

١,٧٤١,٤٢٢
   - 

   - 
   - 

٦,٨٤9,٠٥٧
٢٣

,٠٥9
   - 

٦,٨٧٢,١١٧
١٤,١٤٠,٧٠١

٥
,٢٦٤,٨٧٨

طاع العام
للحكومة والق

   - 
   - 

   - 
   - 

   - 
   - 

   - 
   - 

   - 
   - 

   - 

ملالية بالقيمة العادلة من خال 
ت ا

ملوجودا
ضمن ا

شامل األخرى
قائمة الدخل ال

   - 
   - 

   - 
   - 

   - 
   - 

   - 
   - 

   - 
   - 

   - 

طفأة
مل

ملالية بالكلفة ا
ت ا

ملوجودا
ضمن ا

٥٠٠,٠٠٠
-

   - 
   - 

   - 
   - 

   - 
   - 

   - 
٥٠٠,٠٠٠

٥٠٠,٠٠٠

ت األخرى
ملوجودا

ا
   - 

   - 
   - 

   - 
   - 

   - 
   - 

   - 
   - 

   - 
   - 

جملموع 
ا

13
4,894,023

16,749,917
4,902,890

83
,296

-
43

,723
,456

9,23
3

,971
   - 

57
,943

,613
76,950,409

66,243
,029

ملالية
ت ا

الكفاال
١٢,٢٢٢,9١٧

-
٨٧١,٨٦٣

٢٦٥
,٦٣

٧
   - 

   - 
٧,٤٨٢,٠٠٠

   - 
٨,٦١9,٥٠٠

٣
,٦٠٣

,٤١٧
   - 

ستندية
مل

ت ا
االعتمادا

   - 
   - 

   - 
   - 

   - 
   - 

   - 
   - 

   - 
   - 

   - 

ت األخرى
االلتزاما

٨٤٠,٦٢٤
-

   - 
   - 

   - 
   - 

   - 
   - 

   - 
٨٤٠,٦٢٤

   - 

ي
جملموع الكل

ا
147

,957
,564

16,749 ,917
5

,774,753
3

48
,93

3
-

43
,723

,456
16,715

,971
   - 

66,563
,113

81,3
94,451

66,243
,029

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة كما يف ٣١ كانون األول ٢٠١٨  
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 5(  التعرضات االئتمانية التي مت تعديل تصنيفها 

يتم إعداد اإلفصاحات الواردة أدناه علىمرحلتني، األوىل إلجمايل التعرضات االئتمانية والثانية حلجم اخلسائر االئتمانية املتوقعة : 
         

أ( إجمايل التعرضات االئتمانية التي مت تصنيفها 

املرحلة الثالثة املرحلة الثانية 

صايف قيمة 
التعرض

صايف 
التعرضات 

التي مت تعديل 
تصنيفها

صايف قيمة 
التعرض

صايف 
التعرضات 

التي مت 
تعديل 

تصنيفها

صايف 
التعرضات 

التي مت 
تعديل 

تصنيفها

نسبة 
التعرضات 

التي مت 
تعديل 

تصنيفها
 -    -    -    -    -    -   أرصدة لدى بنوك مركزية

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات 
مصرفية

9,٠٨9   -    -    -    - 

إيداعات لدى بنوك ومؤسسات 
مصرفية

   -    -    -    -    - 

تسهيات ائتمانية مباشرة 
بالتكلفة املطفأة 

٧٦,٧٧٢,9٤9١٢,٥٧٧,٦٦١٦٨,٦٥٠,99٤9,9١٦%٨٠,٧٠٥٢٢,٥٥٨,٣٦٦

سندات وأسناد وأذونات: 
ضمن املوجودات املالية بالقيمة 

 -    -    -    -    -    -   العادلة من خال قائمة الدخل

ضمن املوجودات املالية بالقيمة 
العادلة من خال قائمة الدخل 

الشامل اآلخر

   -    -    -    -    -    - 

ضمن املوجودات املالية بالتكلفة 
املطفأة 

   -    -    -    -    -    - 

 -    -    -    -    -   ٤٥,٨٨٠املوجودات األخرى

16%76,827,91812,577,66168,650,9949,980,70522,558,366اجملموع

٢%٢٨١,٠١٥ -   ٣,9١٣,٣٨٣٢٨١,٠١٥١٢,٢٢٢,9١٧الكفاالت املالية

 -    -    -    -    -   ٥٨,٣٢٣االعتمادات املستندية

 -    -    -    -    -   ١١,٢٠١,٤١٦قبوالت صادرة

سقوف تسهيات ائتمانية مباشرة 
غر مستغلة

٢,٢٨9,٨٤٠,٦٢٤ -   ٣٨٥   -    -    - 

1%281,015 -   17,462,508281,01513,063,541اجملموع الكلي

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة كما يف ٣١ كانون األول ٢٠١٨  



150

كابيتال بنك - التقرير السنوي ٢٠١٨  

ب( اخلسائر االئتمانية املتوقعة للتعرضات التي مت تعديل تصنيفها 

اخلسارة االئتمانية املتوقعة للتعرضات التي مت التعرضات التي مت تعديل تصنيفها
تعديل تصنيفها

إجمايل  
التعرضات 

التي مت 
تعديل 

تصنيفها 
من املرحلة 

الثانية  

إجمايل  
التعرضات 

التي مت 
تعديل 

تصنيفها 
من  املرحلة 

الثالثة  

إجمايل 
التعرضات 

التي مت 
تعديل 

تصنيفها

املرحلة 
اجملموع املرحلة الثالثة الثانية 

 -    -    -    -    -    -   أرصدة لدى بنوك مركزية

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات 
مصرفية

   -    -    -    -    -    - 

إيداعات لدى بنوك ومؤسسات 
مصرفية

   -    -    -    -    -    - 

تسهيات ائتمانية مباشرة بالتكلفة 
املطفأة 

١٢,٥٧٧,٦٦١9,9١٥,٧١)٦,٢٣٣,١٤٧()٦٠٦,٠٥٤(٨٠,٧٠٥٢٢,٥٥٨,٣٦٦9,١٦٥

 -    -    -    -    -    -   سندات وأسناد وأذونات:

ضمن املوجودات املالية بالقيمة 
العادلة من خال قائمة الدخل

   -    -    -    -    -    - 

ضمن املوجودات املالية بالقيمة 
العادلة من خال قائمة الدخل 

الشامل اآلخر

   -    -    -    -    -    - 

ضمن املوجودات املالية بالتكلفة 
املطفأة 

   -    -    -    -    -    - 

املوجودات املالية املرهونة)أدوات 
الدين(

   -    -    -    -    -    - 

 -    -    -    -    -    -   املوجودات األخرى

١٥,٧١9,١٦٥)٦,٢٣٣,١٤٧()٦٠٦,٠٥٤(١٢,٥٧٧,٦٦١9,9٨٠,٧٠٥٢٢,٥٥٨,٣٦٦اجملموع

٢٧٢,١٤٣ -   )٨,٨٧٢(٢٨١,٠١٥ -   ٢٨١,٠١٥الكفاالت املالية

 -    -    -    -    -    -   االعتمادات املستندية

 -    -    -    -    -    -   قبوالت صادرة

سقوف تسهيات ائتمانية مباشرة 
غر مستغلة

   -    -    -    -    -    - 

٢٧٢,١٤٣ -   )٨,٨٧٢(٢٨١,٠١٥ -   ٢٨١,٠١٥اجملموع الكلي
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6( الديون اجملدولة             
 

هي تلك الديون التي سبق وأن ُصنفت كتسهيات ائتمانية غر عاملة وُأخرجت من إطار التسهيات االئتمانية غر العاملة مبوجب 
جدولة ُأصولية ومت تصنيفها كديون حتت املراقبة، وقد بلغت ٣٣.٥٠٣.٠١٠ دينارًا كما يف ٣١ كانون األول ٢٠١٨ مقابل ٨.٣٣٢.٦٧٢ 

دينارًا كما يف ٣١ كانون األول ٢٠١٧.            
  

ميثل رصيد الديون اجملدولة الديون التي مت جدولتها سواًء ما زالت مصنفة حتت املراقبة أو حولت إىل عاملة.   
     

7( الديون املعاد هيكلتها:           
 

يقصد بإعادة الهيكلة إعادة ترتيب وضع التسهيات االئتمانية من حيث تعديل األقساط أو إطالة عمر التسهيات االئتمانية أو 
تأجيل بعض األقساط أو متديد فرة السماح وغرها من اإلجراءات ذات العاقة، ومت تصنيفها يف حال متت هيكلتها مرتني 

خال السنة كديون حتت املراقبة حسب تعليمات البنك املركزي األردين رقم ٢٠٠9/٤٧ الصادرة يف ١٠ كانون األول ٢٠٠9 ، وقد بلغت 
قيمتها  ٧٣.١9٥.٨٦٤ دينارًا كما يف ٣١ كانون األول ٢٠١٨ مقابل ٧١.٢٣٧.٨٨9 دينارًا كما يف ٣١ كانون األول ٢٠١٧.   

           
8( سندات وأسناد وأذونات           

 
يوضح اجلدول التايل تصنيفات السندات واألسناد واألذونات حسب مؤسسات التصنيف اخلارجية كما يف 31 كانون األول 2018 

           
              

درجة التصنيف

موجودات مالية 
بالقيمة العادلة 
من خالل قائمة 

الدخل

موجودات مالية 
بالكلفة املطفأة

موجودات مالية 
بالقيمة العادلة 
من خالل الدخل 

الشامل اآلخر

موجودات 
مالية 

مرهونة
اإلجمايل

٥٨,٣9٦,٥٥9 -   ٥٥,٠9٧,٦٤٠٣,٢9٨,9١9 -   غر مصنف

٥١٥,9٤٥,٢٧٤ -   ٤٨٦,٥٢٦,٢٣٦٢9,٤١9,٠٣٨ -   حكومية وبكفالة احلكومة

)A-/A+( S&P   -    - ٥,١٠٥,١9٥,١٠٥,١ -   ٦9٦

)BBB+/BBB-( S&P   -    -    -    -    - 

579,447,029 -   541,623,87637,823,153 -   اإلجمايل

)43-2( خماطر السوق             
  

هي خماطر التذبذب والتغر يف القيمة العادلة أو التدفقات النقدية لألدوات املالية نتيجة للتغر يف أسعار السوق )مثل أسعار 
الفائدة وأسعار العمات وأسعار األسهم(، و تنشأ خماطر السوق نتيجة وجود مراكز مفتوحة يف أسعار الفائدة والعمات 

واالستثمار يف األسهم واألوراق املالية، ويتم مراقبة هذه اخملاطر وفقًا لسياسات وإجراءات حمددة ومن خال جلان متخصصة 
ومراكز العمل املعنية وتتضمن كل من خماطر التالية:

١.خماطر أسعار الفائدة
٢.خماطر أسعار الصرف

٣.خماطر أسعار األسهم

يتبع البنك سياسات مالية واستثمارية إلدارة خماطر السوق احملتملة ضمن اسراتيجية حمددة، ومن خال جلنة إدارة اخملاطر 
الداخلية وجلنة إدارة املوجودات واملطلوبات يف البنك التي تتوىل عملية اإلشراف على خماطر السوق وتقدمي اإلرشاد فيما يتعلق 

باخملاطر املقبولة والسياسة املتبعة بهذا اخلصوص ويف هذا اإلطار وبوجود وحدة خماطر السوق ورفدها بالكوادر البشرية 
املؤهلة واملدربة، وقد أنيطت بها مهام إدارة هذا النوع من اخملاطر ضمن األسس التالية:

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة كما يف ٣١ كانون األول ٢٠١٨  



152

كابيتال بنك - التقرير السنوي ٢٠١٨  

١.منظومة من السياسات واإلجراءات املعتمدة من قبل جملس اإلدارة والبنك املركزي.
٢.إعداد سياسة خملاطر السوق التي تتضمن أسس تعريف وإدارة وقياس ومراقبة هذا النوع من اخملاطر واعتمادها   

      من قبل اللجان املعنية.
٣.إعداد مصفوفة من التقارير الرقابية إلدارة ومراقبة خماطر السوق.

٤.تطوير أدوات ومقاييس إلدارة ومراقبة خماطر السوق من خال:

)Sensitivity Analysis( أ.حتليل احلساسية
)Basis Point( ب.حتليل نقطة األساس

)VaR( ج.القيمة املعرضة للمخاطر
)Stress Testing( د.اختبارات األوضاع الضاغطة

)Stop-Loss Limit( ه.تقارير وقف اخلسائر
و.مراقبة السقوف االستثمارية للبنك.

ز.مراقبة حمفظة األوراق املالية بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر وإعادة تقييمها أواًل بأول.

٥.كما تتوىل وحدة )Middle Office( عملية الرقابة اليومية على كافة السقوف االستثمارية يف السوق النقدي وعمليات 
تداول العمات األجنبية أواًل بأول.

1-خماطر أسعار الفائدة

تنجم خماطر أسعار الفائدة عن احتمال تأثر التغرات يف أسعار الفائدة يف أرباح البنك أو قيمة األدوات املالية، حيث يتعرض 
البنك خملاطر أسعار الفائدة نتيجة لعدم توافق أو لوجود فجوة يف مبالغ املوجودات واملطلوبات حسب اآلجال الزمنية املتعددة 

أو إعادة مراجعة أسعار الفوائد يف فرة زمنية معينة، ويقوم البنك بإدارة هذه اخملاطر عن طريق مراجعة أسعار الفوائد على 
املوجودات واملطلوبات.

تتضمن سياسة إدارة املوجودات واملطلوبات حدودًا حلساسية أسعار الفائدة وتقوم جلنة إدارة املوجودات واملطلوبات 
بدراسة خماطر أسعار الفائدة من خال اجتماعاتها الدورية، ويتم دراسة الفجوات يف استحقاقات املوجودات واملطلوبات ومدى 

تأثرها بأسعار الفائدة السائدة واملتوقعة ومقارنتها باحلدود املوافق عليها وتطبيق اسراتيجيات التحوط إذا لزم األمر.

يستخدم البنك أدوات التحوط كمبادالت أسعار الفائدة للحد من اآلثار السلبية للتغر يف أسعار الفائدة.

أساليب تخفيف خماطر أسعار الفائدة

تقوم جلنة إدارة املوجودات واملطلوبات بدراسة خماطر أسعار الفائدة من خال اجتماعات دورية تقام لهذا الغرض، حيث تتم 
دراسة الفجوات يف استحقاقات املوجودات واملطلوبات ومدى تأثرها بأسعار الفائدة السائدة واملتوقعة وتقوم بوضع احللول 

للتخفيف من هذه اخملاطر.

موازنة آجال استحقاق املوجودات مع املطلوبات

تسعى إدارة البنك للموائمة بني مدى تأثر املوجودات واملطلوبات وضمن فئات االستحقاق للتغر يف أسعار الفائدة واحلد من أي 
آثار سلبية قد حتدث نتيجة ارتفاع أو انخفاض أسعار الفائدة. 

فجوات الفوائد:

يتم العمل على تايف أية فجوات يف أسعار الفائدة من خال دورية تعديل الفوائد على موجودات البنك ومطلوباته من حيث الربط 
واملوازنة بني االستحقاقات والفوائد.
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التحوط ألسعار الفوائد

يسعى البنك للحصول على متويل طويل األجل ملقابلة استثماراته طويلة األجل بأسعار فائدة ثابته قدر اإلمكان، وملواجهة أي 
تغرات على أسعار فوائد مصادر األموال يقوم البنك باستثمارات قصرة األجل.

تتمثل حساسية قائمة الدخل بأثر التغرات املفرضة املمكنة بأسعار الفوائد يف أرباح البنك لسنة واحدة، ويتم احتسابها على 
املوجودات واملطلوبات املالية التي حتمل سعر فائدة متغر كما يف ٣١ كانون األول:  

            

2018

العملة
الزيادة يف سعر 

الفائدة
حساسية إيراد الفائدة )األرباح 

واخلسائر(
حساسية حقوق 

امللكية

دينـــــاردينـــــار%
 -   ١٢٢٧,9٢9دوالر أمريكي

 -   ١٣٨,٨٨٢يورو 

 -   )٥١9(١جنيه إسرليني

 -   ١٤,٠٣٧ين ياباين

 -   ١٥,٧٠9عمات أخرى

2017

العملة
الزيادة يف سعر 

الفائدة
حساسية إيراد الفائدة )األرباح 

واخلسائر(
حساسية حقوق 

امللكية

دينـــــاردينـــــار%
 -   ١٥٤٥,٣٤٥دوالر أمريكي

 -   ١١٦,١٨٥يورو 

 -   ١١٢,٦٨٦جنيه إسرليني

 -   ١٥٥,١99ين ياباين

 -   ١١9,٤٥٢عمات أخرى
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إن حساسية أسعار الفوائد هي كما يلي:
 

يتم التصنيف على أساس فرات إعادة تسعر الفائدة أو االستحقاق، أيهما أقرب.

31 كانون 
األول 
2018

أقل من 
شهر واحد

من شهر 
إىل 3 
شهور

من 3 
شهور إىل 6 

شهور

من 6 
شهور إىل 

سنــة

من سنة إىل 
3 سنوات

أكثـر من 3 
سنوات

عناصر من 
اجملمــوعدون فائـدة

دينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــار
املوجودات 

نقد وأرصدة 
لدى البنوك 

املركزية

٣٥,٦٧٣,9٢٠٢,١٠٤,٧٠٨٢٣٧,٧٧٨,٦٥٨ -   ٠٠ -   ٥٠٠

أرصدة 
لدى بنوك 

ومؤسسات 
مصرفية

٨١,٥١ -   ٠٠ -    -   ١٢٧,٣٣٢9,٦٥٧٨١,٦٤٦,9٨9

تسهيات 
ائتمانية 
مباشرة 
بالكلفة 
املطفأة

٢٠١,9٤٨,٦9١٧٢,٣٣٤,٨٥٨٦٥,٣٧٠,٢9٢٨٤,٢٥٢,٦٤٧١٧٤,٧٨٥,٥٨٦٢٧٤,99٦,٦١٨١٧,٢٧٠,٧١١٨9٠,9٥9,٤٠٣

موجودات 
مالية 

بالقيمة 
العادلة من 
خال قائمة 

الدخل

   -    -    -    -    -    - ٣,٧٢9,٠٠٧٣,٧٢9,٠٠٧

موجودات 
مالية 

بالقيمة 
العادلة من 
خال الدخل 

الشامل 
اآلخر

   -    -    - ٢,٤٤٧,٢٥٧٢,٣١٠,٢9١٣٣,٠٣٥,٥٧٧١٢,٠٢٥,٥٣٨٤9,٨١٨,٦٦٣

موجودات 
مالية بالكلفة 

املطفأة
٠٢٠,٠٠٠,١١٥١٤,999,9٠٠٧٧,٨99,٢٧٥١٠٥,٣٦٣,٢٧٨٣٢٢,٧٣٠,٨99   - ٥٤٠,99٣,٤٦٧

ممتلكات 
ومعدات 

)بالصايف(
   -    -    -    -    -    - ٣٢,١٠٥,٦٦٧٣٢,١٠٥,٦٦٧

موجودات 
غر ملموسة 

)بالصايف(
   -    -    -    -    -    - ١٠,٦٤9,٧٣9١٠,٦٤9,٧٣9

موجودات 
ضريبية 
مؤجلة

   -    -    -    -    -    - ١٤,٧9١,١٣١١٤,٧9١,١٣١

موجودات 
٤,٥9٥,٣٨9١,٣٦١,١٤٢٤٦٥,٣٣٤١٥,٧١٢,٢٧٧٤,١9٨,٥٧٧٧,٦٥٥,9٣٣٦٨,٢9٦,٦٤٨١٠٢,٢٨٥,٣٠٠أخرى

جمموع 
٢٤٢,٣٤٥,٣٦٢9٣,٦9٦,١١٥٨٠,٨٣٥,٥٢٦١٨٠,٣١١,٤٥٦٢٨٦,٦٥٧,٧٣٢٦٣٨,٤١9,٠٢٧٤٤٢,٤9٢,٨٠٦١,9٦٤,٧٥٨,٠٢٤املوجودات
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املطلوبات
ودائع بنوك 

ومؤسسات 
مصرفية

١-----٢٥,٠١١,٣٦٧9,٦٢٧,٥٠٦٤٤,٦٣٨,٨٧٣

١9٤,٨٢٦,٣٧٥١٣٤,٧9٥,٠٤٨٢٢١,٤٠٧,٨٠٧١٨٠,١٠٣,9٠٥١٠١,٢٦٢,٤٤٦١٠,٠9٥,٧٦٢٤٠٥,٣9١,٨٠٤١,٢٤٧,٨٨٣,١٤٧ودائع عماء

تأمينات 
٣٢,٣٦٧,٣٥٦٢١,٢٢٣,٢٨٤١٢,٨9٥,٨١9١١,٨٢١,٥٤٤٣٠,٦٤٨,٣٢٠٣٤,٥٨٤,٠١٠٠١٤٣,٥٤٠,٣٣٣نقدية

أموال 
١٢٤,٥٥٢,٠٣٢-١,٣9٢,٠9٢١١,١١٠,٦١١١٢,٢١٣,٣٤٢٧,٦٥٣,٥١٨٤٥,٠٧٦,٧٧٧٤٧,١٠٥,٦9٢مقرضة

خمصص 
ضريبة 
الدخل

------٦,٥٠٠,٧٥٧٦,٥٠٠,٧٥٧

مطلوبات 
ضريبية 
مؤجلة

------١,٢١٢,99٣١,٢١٢,99٣

خمصصات 
٠٠٠٠٠٠٨,٧٨٣,٢٨١٨,٧٨٣,٢٨١متنوعة 

خمصصات 
مقابل 

اخلسائر 
املتوقعة 
لبنود خارج 

قائمة املركز 
املايل

--٣---٠,9٢٣,9٣٥٣,9٢٣,9٣٥

مطلوبات 
٢,٥٠٤,٣٤٥١,٦٤٣,١٧٧9١9,٥٨٥٢,٢٣٨,١٠٨١,٢٣٣,٥٣٣١٢٥,٥٢9٢٠,٥٠١,٠٦9٢9,١٦٥,٣٤٦أخرى

١٧,٧٢٥,٠٠٠--١٧,٧٢٥,٠٠٠--٠-إسناد قرض

جمموع 
٢٥٦,١٠١,٥٣٥١٦٨,٧٧٢,١٢٠٢٤٧,٤٣٦,٥٥٣٢٠١,٨١٧,٠٧٥١9٥,9٤٦,٠٧٦9١,9١٠,99٣٤٦٥,9٤١,٣٤٥١,٦٢٧,9٢٥,٦9٧املطلوبات

فجوة إعادة 
تسعر 
الفائدة

)٢١,٥٠٥,٦١()١٦٦,٦٠١,٠٢٧()٧٥,٠٧٦,٠٠٥()١٣,٧٥٦,١٧٣9(9٠,٧١١,٦٥٦٥٤٦,٥٠٨,٠٣٤)٢٣,٤٤٨,٥٣9(٣٣٦,٨٣٢,٣٢٧

31 كانون 
األول 2017 

جمموع 
املوجودات

٢٤٠,٣٧٠,١99١٠9,٧٤١,9٠٨٦٨,٢٧٢,٠٨١١٧٣,٦١٦,9٧٠٣9٥,٤١٨,٢٨٦٥٠٠,٠٢٧,٠٣٣٥١٢,9٢٧,٠٢٧٢,٠٠٠,٣٧٣,٥٠٤

جمموع 
٢٣٧,٠٧٢,9٢١١٤٤,٦١٢,٠٦٢٢٠٨,٧٨٠,٠٨9٢٤9,٥٥٨,٤٤٢٢٢٦,٦٣٧,٠٣٥٦٥,٤٠٧,٦٧٧٥١٨,9١٠,٨١٥١,٦٥٠,9٧9,٠٤١املطلوبات

فجوة إعادة 
تسعر 
الفائدة

٣,٢9٧٥()١٤٠,٥٠٨,٠٠٨()٣٤,٨٧٠,١٥٤(٧,٢٧٨,9٤١,٤٧٢(١٦٨,٧٨١,٢٥١٤٣٤,٦١9,٣٥٦)٥,9٣٤)٨٣,٧٨٨9,٣9٤,٤٦٣
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2- خماطر العمالت             
 

خماطر العمات األجنبية وهي خماطر تغّير قيمة األدوات املالية نتيجة التغر يف أسعار العمات األجنبية، يعترب الدينار األردين عملة 
األساس للبنك. يقوم جملس اإلدارة بوضع حدود للمركز املايل لكل عملة لدى البنك وتتم مراقبة مركز العمات األجنبية بشكل 
يومي ويتم اتباع اسراتيجيات للتحوط والتأكد من االحتفاظ مبركز العمات األجنبية ضمن احلدود املعتمدة.    

           
تنص السياسة االستثمارية للبنك على أنه ميكن أخذ مراكز بالعمات األجنبية الرئيسة مقابل بعضها مبا ال يتجاوز ٥% من حقوق 

املساهمني لكل عملة وبحيث ال يتجاوز املركز اإلجمايل للعمات جميعها ما نسبته ١٥% من حقوق املساهمني. وتتم مراقبة 
مراكز العمات األجنبية بشكل يومي، وميكن استخدام أدوات السوق املتطورة بهدف التحوط من خماطر أسعار الصرف ضمن 

حمددات حتول دون تعرض البنك ألي خماطر إضافية.           
     

فيما يلي جدول يبني أثر التغر املمكن واملعقول يف سعر صرف الدينار األردين مقابل العمات األجنبية على قائمة الدخل 
املوحدة، مع بقاء جميع املتغرات األخرى املؤثرة ثابتة.         

      

التغري يف صرف املؤشر
األثر يف األرباح واخلسائرالعملة

دينـــــار2018%
)١٢9,٣9٥(٥يورو

٥١٠,9٥٣جنيه إسرليني

٥٢٠,٨٧٧ين ياباين

٥٢,٢٦٢,٣٥٠عمات أخرى

التغري يف صرف املؤشر
األثر يف األرباح واخلسائرالعملة

دينـــــار2017%
٥٥٥,٦٦٣يورو

)٢,٧٨٤(٥جنيه إسرليني

٥٥٢٢ين ياباين

٥٣,٥٦٦,٧٨9عمات أخرى
 

يف حال كان هنالك تغّير سلبي يف املؤشر بنفس القيمة، يكون األثر مساٍو للتغر أعاه مع عكس اإلشارة.    
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الركز يف خماطر العمات األجنبية:   

جنيه يورو     دوالر أمريكي2018
اجملموعأخــرى  يـن يابـاينإسرتليني

املوجودات 
١١١,٧٧١,٥٥٣١٦١,٢٠١,٥٣٦ -   ٤٥,٦٥٧,٠٠٨٣,٥9٨,٦١9١٧٤,٣٥٦نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات 
مصرفية

٤9,٤١٤,٥٦٦٨,١٦١,٨٣٣9,٥٨٨,٣٠9٥,99١,٧٠9٨,١٤١,٣9٤٨١,٢9٧,٨١١

موجودات مالية بالقيمة العادلة 
من خال الدخل الشامل اآلخر 

٢9,٣9٠,٢9٦١9٣,٦9٣,٨ -   ٠٢٣١,٢٢١9٨,١9٤٣٣,٧١٣,٤٠١

موجودات مالية بالكلفة املطفأة 
)بالصايف(

١٤,٥٥٢,٦٤٠٧٤,٧٣٧,١٤٨ -    -    -   ٦٠,١٨٤,٥٠٨

تسهيات ائتمانية مباشرة 
بالتكلفة املطفأة

١ -    -    -   ١٥٣,٣٦٣,١٦٨9,٤٤٨١٥٣,٣٨٢,٦١٦

٨,١٧٣,٣٨٣١٠,٥٢٢,9٤٦ -    -    -   ٢,٣٤9,٥٦٣ممتلكات ومعدات - بالصايف

٧٢٣,٥٢٢٢,٥٥9,٢٨١ -    -   ١,٧٠9,١99١٢٦,٥٦٠موجودات غر ملموسة )بالصايف(

٢٣,٧٣9,١٣٢-٢٣,١٠٥,٨9٤٦٢٢,٢١٢١٤,٠٧٤١٤,٠٧٤١٧,١٢٥موجودات أخرى

365,174,20212,702,91410,007,9606,005,783147,263,009541,153,871جمموع املوجودات

املطلوبات 
١,١٤٨,٨٦٧٣٨,٠٧٦,٤9٦ -   ٢٧,999,٧٥٧٨,٢٧١,١٤٣٦٥٦,٧٢٨ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

٣٠٨,٣١9,٢9٨١٧,9٥٧,9٧٦٨,9٥٦,٠٤١٦,9٨١,١٦٣٧١,٤٤٢,٠٠١٤١٣,٦٥٦,٤٧٧ودائع عماء

٤٠,٨٥٢,١٥٢٣٢,٤9٦,١٧١١٧٦,١٣٢١١,٧٢٦١,٧٠٦,٢٨٥٧٥,٢٤٢,٤٦٦تأمينات نقدية

٣,٠9٨,١٥١١١,٨٢٤,٠٣٤ -    -    -   ٨,٧٢٥,٨٨٣أموال مقرضة

٢,٤٥٦,٨٣٤٢,٤٥٦,٨٣٤ -    -    -    -   ُمخصص ضريبة الدخل

٨,٧٤٠,٢٨٦٨,٧٧9,٢٨١ -    -    -   ٣٨,99٥خمصصات متنوعة

خمصصات مقابل اخلسائر 
املتوقعة على البنود خارج 

امليزانية

   -    -    -    - ٢,99٧,٣٠٣٢,99٧,٣٠٣

٨,99٢,٣9٨١٤,9٨٥,9١٦ -    -   ٥,9٣٠,٤٨٣٦٣,٠٣٥مطلوبات أخرى 

١٧,٧٢٥,٠٠٠ -    -    -    -   ١٧,٧٢٥,٠٠٠إسناد قرض

409,591,56858,788,3259,788,9016,992,889100,582,125585,743,807جمموع املطلوبات

صايف الركز داخل قائمة املركز 
املايل   

)٤٦,٠٨٥,٤١١()٤٤,٤١٧,٣٦٦(٢١9,٠٥9)9٤٤,٥٨(٤٦,٦٨٠,٨٨٤)٨٧,١٠٦9,9٣9(

9٣,٨٢٨,٠99-١,٤٠٤,٦٤9١,٤٣٣,٨٧٥ -   ٥٠,٣٥9,٨٠٤٤٣,٤9٧,٥٢١عقود آجلة

219,059417,54345,247,00949,238,160)2,587,890(5,942,438صايف الرتكز بالعمالت األجنبية     
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جنيه يورو     دوالر أمريكي2017
اجملموعأخــرى  يـن يابـاينإسرتليني

425,040,23021,070,2426,523,76120,841,738193,496,502666,972,473جمموع املوجودات

455,188,13832,460,0606,196,23420,831,303123,127,392637,803,127جمموع املطلوبات

صايف الركز داخل قائمة املركز 
املايل   

)٣٠,١٤٧,9١١,٣٨()٠٨9,٣٢٧,٥٢٧١٠,٤٣٥٧٠,٣٦)٨١٨9,١١٠٢9,١٦9,٣٤٦

9٦٦,٦٧٠٧٢,١٤٣,١٧٨ -   )٣٨٣,٢٠٠(٥9,٠٥٦,٦٢٣١٢,٥٠٣,٠٨٥عقود آجلة

10,43571,335,780101,312,524)55,673(28,908,7151,113,267صايف الرتكز بالعمالت األجنبية     

3- خماطر التغري بأسعار األسهم            
  

تنتج خماطر أسعار األسهم عن التغر يف القيمة العادلة لاستثمارات يف األسهم،  يعمل البنك على إدارة هذه اخملاطر عن 
طريق تنويع االستثمارات يف عدة مناطق جغرافية وقطاعات اقتصادية،  معظم استثمارات األسهم التي ميلكها البنك مدرجة 

يف سوق عمان املايل.            
يوضح اجلدول التايل حساسية قائمة الدخل والتغر املراكم يف القيمة العادلة  نتيجة للتغرات املمكنة املعقولة على أسعار 

األسهم، مع بقاء جميع املتغرات األخرى املؤثرة ثابتة:         
      

األثر يف األرباح التغري يف املؤشراملؤشر
واخلسائر

األثر يف حقوق 
امللكية

دينـــــاردينـــــار2018%
٥١٨٦,٤٥٠٤٠١,٦٧٤سوق عمان

١٧٢,9٢٦ -   ٥األسواق اإلقليمية

األثر يف األرباح التغري يف املؤشراملؤشر
واخلسائر

األثر يف حقوق 
امللكية

دينـــــاردينـــــار2017%
٥١٥9,٦١٨٢٧٥,٦٥٠سوق عمان

٥٣,٤٣٥١٨١,١٠٦األسواق اإلقليمية
              

يف حال كان هنالك تغّير سلبي يف املؤشر بنفس القيمة، يكون األثر مساٍو للتغر أعاه مع عكس اإلشارة. 

)43-3(  خماطر السيولة            
    

وهي اخملاطر التي تنشأ عن احتمالية عدم قدرة البنك على توفر التمويل الازم يف أي )موقع جغرايف أو عملة أو وقت( لتأدية 
التزاماته يف تواريخ استحقاقها أو متويل نشاطاته من دون حتمل تكاليف مرتفعة أو حدوث خسائر بسبب اللجوء ألي مما يلي:

١- بيع موجودات البنك بأسعار منخفضة مما يؤدي إىل انخفاض العوائد املتوقعة وانخفاض األرباح املالية لدى البنك.
٢-إقبال البنك على االلتزامات ذات التكاليف املرتفعة وذلك لتلبية التزاماتها مما يؤدي إىل زيادة التكاليف وبالتايل انخفاض األرباح 

املتوقعة لدى البنك.          
ويتم حتديد أثر خماطر السيولة على البنك من خال التعرف على مدى سيولة موجوداته وقدرة البنك على حتويل املوجودات 

السائلة أو شبه السائلة إىل نقد بأقل اخلسائر من حيث هبوط األسعار، ويجب على البنك توفر املوجودات التي من املمكن أن يتم 
بيعها بسعر يقرب من القيمة األساسية، وبالتايل فإن خماطر السيولة التي من املمكن أن يتعرض لها البنك قد تنقسم إىل ما 

يلي:
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:)Funding Liquidity Risk( أ.خماطر متويل السيولة
وهي خماطر عدم مقدرة البنك على حتويل األصول إىل نقد )مثل حتصيل الذمم( أو احلصول على متويل لسداد االلتزامات.

:)Market Liquidity Risk( ب.خماطر سيولة السوق

وهي خماطر عدم متكن البنك من بيع األصل يف السوق أو بيعه مع حتمل خسارة مالية كبرة نتيجة لضعف السيولة أو 
الطلب يف السوق.

تتم عملية إدارة السيولة من قبل إدارة اخلزينة واالستثمار، وتكون إدارة وقياس ومراقبة خماطر السيولة وفقًا لسياسات 
 )ALCO( وإجراءات حمددة وخطة متويل الطوارئ ومن خال جلنة إدارة اخملاطر الداخلية وجلنة إدارة املوجودات واملطلوبات

التي تتوىل عملية مراقبة وضبط السيولة وإجراء التوزيع االسراتيجي األمثل لكل من موجودات ومطلوبات البنك سواًء يف 
قائمة املركز املايل أو خارجها بتنسيق مع مدير إدارة اخلزينة واالستثمار، وتتم عملية إدارة خماطر السيولة ضمن جمموعة 

من املعطيات التالية:

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

٢-خطة  إدارة أزمات السيولة والتي تتضمن:
أ . إجراءات متخصصة إلدارة أزمة السيولة. 

ب.جلنة متخصصة إلدارة أزمة السيولة.
)Liquidity Contingency Plan( ج.خطة لتوفر السيولة يف احلاالت الطارئة

د.حتليل وضعية سيولة البنك معتمدين على تقارير السيولة التي تتضمن:
-جدول فجوة األمد )Duration Gap( للموجودات واملطلوبات   

-نسبة السيولة القانونية:  السيولة حسب سلم االستحقاق بالدينار األردين والعملة األجنبية
-شهادات اإليداع القائمة الصادرة عن كابيتال بنك بالدينار األردين والعملة األجنبية

-ودائع العماء لدى البنك بالدينار األردين والعملة األجنبية
-تقرير مؤشرات السيولة 

.)Stress Testing( اختبارات األوضاع الضاغطة-

كما تتوىل إدارة اخلزينة واالستثمار بتنسيق مع وحدة خماطر السوق تنويع مصادر التمويل ومواءمة آجالها واالحتفاظ برصيد كاٍف 
من املوجودات السائلة من أجل تخفيف خماطر السيولة وتتضمن تلك اإلجراءات ما يلي:

- حتليل آجال استحقاقات املوجودات واملطلوبات ومراقبتها                                                                                                                              
يقوم البنك بدراسة سيولة موجوداته ومطلوباته إضافة إىل أي تغرات حتدث على موجوداته ومطلوباته بشكل يومي ، ويسعى 

البنك من خال جلنة إدارة املوجودات واملطلوبات للموائمة بني استحقاقات املوجودات واملطلوبات ومراقبة الفجوات مع 
تلك احملددة بسياسة البنك.      

 .Liquidity Contingency Plan تتضمن السياسة خطة توفري سيولة يف احلاالت الطارئة -
تقوم جلنة إدارة املوجودات واملطلوبات برفع التوصيات املتعلقة بسياسة إدارة خماطر السيولة، واإلجراءات ووضع األنظمة 

الألزمة لتطبيق الضوابط الرقابية الفعالة ورفع التقارير حول خماطر السيولة ومدى التقيد بالضوابط والسياسات، باإلضافة 
إىل توفر املوارد التحليلية لإلدارة العليا مبا يف ذلك متابعة كافة التطورات التقنية املتعلقة بقياس وإدارة خماطر السيولة 

وتطبيق املائم منها. 
- التوزيع اجلغرايف والتوزيع القطاعي

تتوزع موجودات البنك ومطلوباته بشكل منتظم بني استثمارات حملية وخارجية باالعتماد على أكرث من سوق مايل ورأس مايل 
وتوزيع التسهيات على قطاعات خمتلفة ومناطق جغرافية متعددة، واملواءمة بني متويل قطاع الشركات واالفراد. كما 

يسعى البنك للحصول على تنوع مصادر التمويل واستحقاقاتها.
- االحتياطيات النقدية لدى سلطات الرقابة املصرفية

يحتفظ البنك باحتياطي نقدي إلزامي لدى سلطات الرقابة املصرفية مببلغ ٨٣.٢٧٥.٨9١ دينارًا.  
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أوال: يلخص اجلدول أدناه توزيع املطلوبات )غري خمصومة( على أساس الفرتة املتبقية لالستحقاق التعاقدي بتاريخ القوائم 
املالية املوحدة

31 كانون األول 2018

املطلوبات 
حتى شهر 

واحد
من شهر 

إىل 3 شهور
من 3 شهور 

إىل 6 شهور

من 6 
شهور إىل 

سنــة

من سنة 
إىل 3 

سنوات

أكثـر من3 
سنوات

من دون 
اجملمــوعاستحقاق

دينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــار
ودائع بنوك 

ومؤسسات 
مصرفية

٤٤,٧٤٧,٢٤٧ -    -    -    -    -    -   ٤٤,٧٤٧,٢٤٧

١,٢٧١,١٧٨,١٧9 -   ٦٠٠,٦١٨,9٣١١٣٥,9٣١,٦٧١٢٢٥,١٤١,٧٣٢١٨٦,١٧٨,٦١٧١١١,٥٠٨,٨٧٠١١,٧9٨,٣٥٨ودائع عماء

١٤٥,٢١٠,9٠٢ -   ٣٢,٦٤٥,٣٧٤٢١,١٤٨,٠٤٧١٣,٣9٢,٤٣١١١,٣٤٦,٨٣٨٢9,٧٠٨,٤٧٥٣٦,9٦9,٧٣٧تأمينات نقدية

١٤٠,٣٢٧,١٦١ -   ٢٠٤,٥٠٠١١,٢٢٢,٠٣٤١٢,٤٥٨,٣٠٧٧,9٦٠,٥٣٤٥٠,٥٠١,٤٤٠٥٧,9٨٠,٣٤٦أموال مقرضة

خمصص 
٦,٥٠٠,٧٥٧ -    -    -    -   ٤,٠٤٣,9٢٣-٢,٤٥٦,٨٣٤ضريبة الدخل

مطلوبات 
١,٢١٢,99٣ -    -    -    -    -   ١,٢١٢,99٣ -   ضريبية مؤجلة

خمصصات 
٨,٧٨٣,٢٨١ -    -   ٣٦٥,9٧٠٧٣١,9٤٠١,٠9٧,9١٠٢,١9٥,٨٢٠٤,٣9١,٦٤٠متنوعة 

خمصصات 
مقابل اخلسائر 
املتوقعة لبنود 

خارج قائمة 
املركز املايل

   -    - ٣,9٢٣,9٣ -    -    -    -   ٣٥,9٢٣,9٣٥

١9,٦١٨,٧٥٧ -   ١٠,٧٧9,٨٥٤١,٧٦٨,١٠٨٣,٠١٤,٣٤٨٢,٤٦٣,٣٠١١,٤٣٨,٥٢٥١٥٤,٦٢١مطلوبات أخرى

٢١,٤٢٥,9٨٠ -    -   ٢١,٤٢٥,9٨٠ -    -    -    -   إسناد قرض

إجمايل 
1,662,929,192 -   691,818,710172,014,793263,072,586210,145,110218,974,930106,903,062املطلوبات

إجمايل 
املوجودات 

حسب 
استحقاقاتها 

املتوقعة

302,228,839175,877,26975,805,503330,706,175305,080,159622,984,070152,076,0081,964,758,024

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة كما يف ٣١ كانون األول ٢٠١٨  
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31 كانون األول 2017

املطلوبات 
حتى شهر 

واحد
من شهر 

إىل 3 شهور
من 3 شهور 

إىل 6 شهور

من 6 
شهور إىل 

سنــة

من سنة 
إىل 3 

سنوات

أكثـر من 3 
سنوات

من دون 
اجملمــوعاستحقاق

دينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــار
ودائع بنوك 

ومؤسسات 
١٠٧,9٠٠,٥٨٣ -    -    -    -    -    -   ١٠٧,9٠٠,٥٨٣مصرفية

ودائع عماء
٥٧٤,٨١٤,٦٢٢١١٠,١٢٦,٦٠٢١٨٤,٤٥٠,٣٧٥٢٢٥,٨٨٢,٦٤٤١٣٥,١99,١٢٦١٢,9١,٢٤٣,٣٧٣ -   ٠٠,٥٧١,9٤٠

تأمينات نقدية
٣٢,9٨9,٣٥٤٢٨,٢١٦,٨١٦١٤,٦٠٦,٣٧٦١٢,9٣٧,٧٥٧٢٧,٥٤9,٧١9١٤٦,٥٠٧,٥٨٠ -   ٣٠,٢٠٧,٥٥٨

أموال مقرضة
١,٦٦٢,٧٠٠٦,٣٧١,٥٦٢١١,٥٠٠,9٣٣١٦,99٣,٨٣٢٦٥,١١٠,٦٢٤٣٠,١٠١,9١٣١,٧٤١,٦١ -   ٦٨9

خمصص 
٢,٤٤٦,٧٣٢ -    -    -    -   ١,٦٧٤,٥٠٤٧٦٤,١٣٦٨,٠9٢ضريبة الدخل

مطلوبات 
٦٧9,٦٨٥ -    -    -    -    -   ٦٧9,٦٨٥ -   ضريبية مؤجلة

خمصصات 
١٦,٨١٧,٨٨٣١٦,٨١٧,٨٨٣ -    -    -    -    -    -   متنوعة

مطلوبات أخرى

١٠,٦٠٨,٠٤٦١,٠٤٠,٢٠9١٦ -   ١,٧٦٦,٢٠١٢,١٦٧,٢٢٤١,٢٨٥,٥٠٦١٢٢,٨٥٣,99٠,٠٣9

إسناد قرض

   -    -    -    -    - ٢٣,٨9٢٣,٨ -   ٣,٣٠٠9٣,٣٠٠

إجمايل 
املطلوبات

729,649,810147,199,010212,331,977257,981,457229,144,97597,226,25016,817,8831,690,351,362

إجمايل 
املوجودات 

حسب 
استحقاقاتها 

املتوقعة

273,195,865116,931,98065,655,064180,587,845421,719,975497,194,523445,088,2512,000,373,504

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة كما يف ٣١ كانون األول ٢٠١٨  
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ثانيًا: يلخص اجلدول أدناه استحقاقات املشتقات املالية على أساس الفرتة املتبقية لالستحقاق التعاقدي من تاريخ القوائم 
املالية املوحدة 

املشتقات املالية/املطلوبات التي يتم تسويتها بالصايف )على أساس التقاص( وتشمل مشتقات العملة األجنبية: عقود خيار 
العمات يف السوق النظامية ومستقبليات العمات وعقود مقايضة العمات األجنبية املتداولة بالسوق النظامي.   

      
املشتقات املالية/املطلوبات التي يتم تسويتها باإلجمايل وتشمل:       

مشتقات العملة األجنبية: عقود العمات اآلجلة. 

من شهر ولغاية لغاية شهر2018
3 شهور

من 3 شهور 
إىل 6 شهور

من 6 شهور 
اإلجمايللغاية سنة

دينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــاراملشتقات للمتاجرة
مشتقات العمالت  

 ٧٦,١٧٦,٢٨٦  ٨9٥,9٣١  ٤٥٣,٨٣٤  ١٦٢,١٧٠  ٧٤,٦٦٤,٣٥٢ التدفق اخلارج

 ٧٦,١٥٥,٠٦٢  9٣٢,٠9٥  ٤٥٠,٧٠9  ١٦٢,٣٦١  ٧٤,٦٠9,٨9٦ التدفق الداخل

من شهر ولغاية لغاية شهر2017
3 شهور

من 3 شهور 
إىل 6 شهور

من 6 شهور 
اإلجمايللغاية سنة

دينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــاراملشتقات للمتاجرة
مشتقات العمالت  

٨١,٧٢٠,٣٤١ -   ٤9,٧١٣,٢9١٣٢,٠٠٧,٠٥٠ -   التدفق اخلارج

٨١,9٧٠,١٥٠ -   ٤9,٨١٥,٤٦٥٣٢,١٥٤,٦٨٥ -   التدفق الداخل

ثالثًا : بنود خارج قائمة املركز املايل 

2018
من سنة لغاية لغاية سنة

اجملموع5 سنوات

دينـــاردينـــاردينـــار
١٤٠,٢٦٦,٠٤9٥٧,٦٦٤,٥99١9٧,9٣٠,٦٤٨االعتمادات والقبوالت

١٠٥,9٢٤,9٣١١٠٥,9٢٤,9٣١ -   السقوف غر املستغلة

١٣٥,٠٤٨,٣٠٨ -   ١٣٥,٠٤٨,٣٠٨الكفاالت

٧٦,١٧٦,٢٨٦ -   ٧٦,١٧٦,٢٨٦عقود شراء آجلة

351,490,643163,589,530515,080,173

2017
من سنة لغاية لغاية سنة

اجملموع5 سنوات

دينـــاردينـــاردينـــار
٦٠,٧٤٤,٦٤٤٤٧,٥٥٣,١9٣١٠٨,٢9٧,٨٣٧االعتمادات والقبوالت

٨٢,٢٠٧,٥٨٥٨٢,٢٠٧,٥٨٥ -   السقوف غر املستغلة

١٤٣,٢٣٥,١١٨ -   ١٤٣,٢٣٥,١١٨الكفاالت

٨١,٧٢٠,٣٤١ -   ٨١,٧٢٠,٣٤١عقود شراء آجلة

285,700,103129,760,778415,460,881

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة كما يف ٣١ كانون األول ٢٠١٨  
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)43-4( اخملاطر التشغيلية
              

تعرف خماطر التشغيل على أنها خماطر حدوث خسارة قد تكون ناجتة عن فشل أو عدم كفاية اإلجراءات الداخلية والعنصر 
البشري واألنطمة، أو الناجتة عن أحداث خارجية، وقد ارتأت إدارة البنك أن يشمل هذا التعريف اخملاطر القانونية واخملاطر 

االسراتيجية وخماطر السمعة ألغراض إدارة هذا النوع من اخملاطر.

نظرًا لشمولية تعريف خماطر التشغيل و نتيجة حلرص إدارة البنك على مواكبة التغر املستمر يف بيئة العمل والتكنولوجيا وطرح 
 Operational Risk( كل ما هو جديد من خدمات ومنتجات مصرفية، فقد مت تصميم وتطوير سياسة إدارة خماطر التشغيل

Policy( لتغطي كافة دوائر البنك وفروعه وشركاته التابعة بحيث تشمل املبادئ األساسية وربط أهداف سياسة إدارة اخملاطر 
بأهداف البنك االسراتيجية الرئيسة.

وبالتايل فقد مت اعتماد وتطبيق عدة منهجيات لتفعيل دور إدارة خماطر التشغيل والتي تتمثل يف بناء قاعدة بيانات 
)Operational Risk Management Framework( تضم فيها كافة دوائر البنك وفروعه وشركاته التابعة، األمر الذي يتطلب 

حتديد وتقييم ومتابعة وتخفيف أثر اخملاطر التشغيلية لكل دائرة/وحدة/فرع على حدة وكما جاء يف تعليمات جلنة بازل الدولية 
من خال:

١-عقد ورشات عمل )Workshops( باالعتماد على حتليل اإلجراءات املعتمدة وتقارير التدقيق، وبالتايل التعرف على اخملاطر 
والضوابط الرقابية وحتديد الفجوة الرقابية من خال مصفوفة اخملاطر، يف هذا اإلطار، يتم إعداد منوذج حتت مسمى 

"الفحوصات الرقابية" والذي يتم من خاله التقييم الذاتي للمخاطر والضوابط )CRSA( من قبل مدير الوحدة/الدائرة/الفرع 
 .)Coordinator or Responsible Party( أو من ينوب عنه

٢-بناء مؤشرات اخملاطر )Key Risk Indicator( لتغطي كافة دوائر البنك و فروعه.

 )Actuarial Model( ٣-توفر آلية جلمع األحداث التشغيلية واحتساب اخلسائر املتوقعة باالستناد إىل األحداث باستخدام
وبالتايل حتديد قدرة التحمل )Risk Appetite( على مستوى كل وحدة.

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

من هذا املنطلق, فإن استمرارية وفعالية إدارة اخملاطر التشغيلية هي جزء ال يتجزأ من مسؤوليات كافة املعنيني بالتطبيق يف 
البنك وعلى جميع املستويات من خال:

١- التقيد بإجراء الفحوصات الرقابية حسب جداولها من دون تأخر.

٢-عرض نتائج تقييم الفحوصات الرقابية بشفافية ودقة.

٣-اإلباغ و اإلفصاح عن أي خسائر أو أحداث تشغيلية من دون تأخر أو تردد.

٤-َتّبني وتطبيق التوصيات )Remedial Actions/Recommendations/Mitigations( التي يتم طرحها من قبل وحدة 
اخملاطر التشغيلية والتي من شأنها التخفيف من اخملاطر التي يتم التعرف عليها من خال ورشات العمل/اإلباغ عن 

األحداث أو اخلسائر التشغيلية/الفحوصات الرقابية.

٥-دور جملس اإلدارة وجلنة اخملاطر واالمتثال واإلدارة العليا، وإدارة التدقيق على تفعيل أهمية اخملاطر التشغيلية وجعلها 
جزًء متكامًا ضمن أنشطة البنك اليومية.

لضمان ذلك, فإن إدارة خماطر التشغيل حترص على نشر ثقافة إدارة اخملاطر التشغيلية وتوعية املعنيني عن طريق عقد 
دورات تدريبية لكل دائرة مت عقد ورشة عمل لها وخلق بيئة فعالة ما بني املعنيني من كل الدوائر ووحدة اخملاطر التشغيلية 
ورفع أية خمالفات أو تقصر إىل جلنة اخملاطر الداخلية ألخذ الازم، األمر الذي سيؤدي يف  نهاية املطاف للتوصل إىل بناء ملف 

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة كما يف ٣١ كانون األول ٢٠١٨  
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خماطر )Risk Profile( على مستوى  كل دائرة/وحدة/فرع وبالتايل على مستوى البنك ككل.

إضافة إىل ما ورد فإن إدارة خماطر التشغيل تعنى مبا يلي:

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

٢-تطبيق فحوصات األوضاع الضاغطة ونتائجها. 
٣-التقييم الداخلي لرأس املال فيما يتعلق بهذا النوع من اخملاطر حسب تعليمات البنك املركزي األردين.

٤-التطوير املستمر لألنظمة املستخدمة إلدارة خماطر التشغيل.
٥-استكمال بناء الربنامج املتكامل خلطط استمرارية العمل. 

أمن املعلومات

إن مسؤولية وحدة أمان املعلومات/إدارة اخملاطر تكمن يف  احملافظة على سرية وتوفر ودقة املعلومات على مستوى البنك 
وذلك من خال ما يلي:

١-وضع برنامج ألمن املعلومات اعتمادًا على أفضل املعاير الدولية يف هذا اخلصوص)27K ،PCI DSS ISO (  مبا يتوافق مع 
االسراجتية العامة للبنك. 

٢-توفر الوسائل واألدوات واإلجراءات الألزمة للتخفيف من اخملاطر املتعلقة باملعلومات.
٣-إعداد السياسات األمنية املتعلقة بأنظمة وموارد املعلومات. 

٤-التوعية األمنية املستمرة ملوظفي البنك وضمان امتثالهم للربنامج األمني.
٥-إدارة األحداث األمنية املتعلقة مبوارد أنظمة املعلومات ورفع التوصيات ذات الصلة إىل اإلدارة العليا.

٦-إعداد املعاير األمنية ألنظمة املعلومات اخملتلفة. 
٧-العمل على تطوير خطة استمرارية العمل و هيكلية املوقع البديل لضمان استمرارية أعمال البنك يف حال حدوث أية 

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

املعلومات.
9-إعداد وتطوير السياسات واإلجراءات األمنية املتعلقة بأنظمة وموارد املعلومات.

١٠-إدارة األحداث األمنية املتعلقة مبوارد أنظمة املعلومات ورفع التوصيات ذات الصلة إىل اإلدارة العليا.
١١-التأكد من أمن وسامة األجهزة والربجميات والتطبيقات اخملتلفة سواًء بأمنها املنطقي أم املادي وذلك من خال القيام 

بعمليات حتليل اخملاطر وفحوص دورية للتأكد من سامتها واستخدام األدوات واإلجراءات اخملتلفة ملراقبتها من أجل 
استخدام آمن لهذه املوارد.

)44( معلومات عن قطاعات أعمال البنك

1.معلومات عن أنشطة البنك

يتم تنظيم البنك ألغراض إدارية بحيث يتم قياس القطاعات وفقًا للتقارير الصادرة بخصوص قطاعات األعمال الرئيسة التالية:

 - حسابات األفراد: يشمل متابعة ودائع العماء األفراد ومنحهم التسهيات االئتمانية والبطاقات االئتمانية وخدمات أخرى.

 - حسابات املؤسسات: يشمل متابعة الودائع والتسهيات االئتمانية املمنوحة للعماء واخلدمات املصرفية األخرى 
اخلاصة بالعماء من املؤسسات.

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

 - اخلزينة: يشمل هذا القطاع تقدمي خدمات التداول واخلزينة وإدارة أموال البنك.
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فيما يلي معلومات عن قطاعات أعمال البنك موزعة حسب األنشطة:

اجملمـــــوع

التمويل املؤسساتاألفــراد
20182017أخــرىاخلزينةاملؤسسي

دينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــار
٢٥,٣٦٧,٣٧٣٦٠,9١٣,٠٨٣٦٥٠,٨٠9٤٣,٧٧٠,٤١٤٤,٤٨٢,٥٣٤١٣٥,١٨٤,٢١٤١٣9,٧٥٦,٠٥٧إجمايل اإليرادات

االنخفاض 
واخلسائر االئتمانية 

املتوقعة على 
املوجودات املالية

)٧(٧,١٨٣,٧٠٤ -   )٥,٢٧٦,٦٣٥()٢,٦١١,٨٠١9,٢٤,١٢٤,٦٣٦()٧٨٤,٤٦٠()٧٢٨(

نتائج أعمال 
٨٥١,٨٣٧٢٥,٣٨٨,٤٣٢٦٥٠,٨٠9٤٨,٢٥٧,9٢٠٤,٤٠٢,٨٠٦٧9,٥٥١,٨٠٤٦٨,٥١9,٦٥١القطاع

مصاريف غر 
)٣٧,١٣٧,١٥٨()٤٢,١٥٢,٨١١(موزعة

37,398,99331,382,493الربح قبل الضرائب

)4,070,847()7,050,717(ضريبة الدخل

30,348,27627,311,646صايف ربح السنة

معلومات أخرى 

إجمايل موجودات 
9١٣,9٦٦,٧٨٤١٥9,٨٣١,٨٣٧١,9٦٤,٧٥٨,٠٢٤٢,٠٠٠,٣٧٣,٥٠٤ -   ٢٦٠,9٠٥,٨١٠٦٣٠,٠٥٣,٥9٣القطاع

إجمايل مطلوبات 
١٨٦,9١٥,9٠٥٤9,٥٨٦,٣١٣١,٦٢٧,9٢٥,٦9٨١,٦٥٠,9٧9,٠٤١ -   ٧٣٣,٨٠٣,9٦٢٦٥٧,٦١9,٥١٨القطاع

)٥,٢٤١,٠٢٠()١٢,١٧٤,٨٢٨(مصاريف رأسمالية

االستهاكات 
)٤,٥9٠,٧٦9()٤,99٣,٠٧٥(واإلطفاءات

2. معلومات التوزيع اجلغرايف

ميثل هذا القطاع التوزيع اجلغرايف ألعمال البنك، ميارس البنك نشاطاته بشكل أساسي يف اململكة األردنية الهاشمية التي متثل األعمال احمللية 
وكذلك ميارس البنك نشاطات دولية يف الشرق األوسط وأوروبا وآسيا وأمريكا والشرق األدنى.

فيما يلي توزيع إيرادات وموجودات البنك ومصاريفه الرأسمالية حسب القطاع اجلغرايف: 

اجملموعخارج اململكة  داخل اململكة  

201820172018201720182017

دينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــار
١١٤,9٤٣,9٧9١١٢,١١٧,٤9٥٢٠,٢٤٠,٢٣٦٢٧,٦٣٨,٥٦٢١٣٥,١٨٤,٢١٤١٣9,٧٥٦,٠٥٧إجمايل اإليرادات

١,٨٠٨,٤١٢,٣٢9١,٧٥٠,٣٢٠,٢٦٦١٥٦,٣٤٥,٦9٥٢٥٠,٠٥٣,٢٣٨١,9٦٤,٧٥٨,٠٢٤٢,٠٠٠,٣٧٣,٥٠٤جمموع املوجودات

املصاريف 
الرأسمالية

9,١٢٧,٥١٣٣,٢٥٦,٨٢٢٣,٠٤٧,٣١٥١,9٨٤,١9٨١٢,١٧٤,٨٢٨٥,٢٤١,٠٢٠
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)45(إدارة رأس املال

يحافظ البنك على رأسمال مناسب ملواجهة اخملاطر التي تازم أنشطته اخملتلفة. يتم مراقبة مدى كفاية رأس املال من خال النسب الصادرة مبوجب 
مقررات بازل الدولية والتي مت تبنيها من خال البنك املركزي األردين. 

حسب تعليمات البنك املركزي األردين رقم )٥٢/٢٠١٠( يكون احلد األدنى لرأس املال املدفوع للبنوك األردنية ١٠٠ مليون دينارًا قبل نهاية عام ٢٠١١ ويكون رأس 
املال للبنوك األجنبية العاملة يف األردن ما يعادل نصف رأس املال املقرر للبنك األردين حسب املادة )١٢( واملادة )٨( من قانون البنوك رقم )٢٨( لسنة ٢٠٠٠ 

وتعدياته الاحقة وان يكون احلد األدنى لنسبة حقوق املساهمني إىل املوجودات )٤%( حسب تعليمات البنك املركزي األردين رقم )٦٧/٢٠١٦(. 

يلتزم البنك منذ تأسيسه باحملافظة على معدالت تفوق احلد األدنى ملتطلبات كفاية رأس املال والبالغة ١٢% حسب تعليمات البنك املركزي األردين )٨% 
حسب جلنة بازل الدولية(، كما يراعي كافة النسب املتعلقة بالركزات االئتمانية والتي تستخدم رأس املال التنظيمي كمؤشر لتلك الركزات، علمًا بأن 

تعليمات التفرع اخلارجي تفرض نسبة كفاية رأسمال ال تقل عن ١٤%.

يقوم البنك بإدارة هيكلة رأس املال وإجراء التعديات الألزمة عليها يف ضوء تغّيرات ظروف العمل. هذا مل يقم البنك بأي تعديات على األهداف والسياسات 
واإلجراءات املتعلقة بهيكلة رأس املال خال السنة احلالية والسنة السابقة.

وصف ملا يتم اعتباره رأسمال

حسب تعليمات البنك املركزي األردين ملعيار بازل III ، يتكون رأس املال التنظيمي مما يلي :

1- الشريحة األوىل )Tier 1(رأس املال الهادف لضمان استمرارية عمل البنك، ويتكون من:

 حقوق حملة  األسهم العادية )Common Equity Tier 1( ، والذي يتضمن بشكل رئيس: رأس املال املدفوع واألرباح )اخلسائر( املدورة واالحتياطات 
القانونية واالختيارية والتغّير املراكم يف القيمة العادلة، فروقات ترجمة العماء األجنبية وحقوق األقلية )اجلهات غر املسيطرة( املسموح باالعراف بها 

ضمن ضمن الـ)CET1(، حيث يطرح منه بشكل رئيسي )خسائر الفرة/السنوية والشهرة واملوجودات غر امللموسة، املوجودات الضريبية املؤجلة 
وأسهم اخلزينة والنقص يف اخملصصات املطلوبة والعجز يف الشريحة الثانية من رأس املال التنظيمي وأي مبالغ يحظر التصرف بها وإجمايل االستثمارات 

غر اجلوهرية )>١٠%( واالستثمارات اجلوهرية )<١٠%( يف رؤوس أموال البنوك واملؤسسات املالية وشركات التأمني والشركات التابعة التي مل يتم دجمها(.

 رأس املال اإلضايف )Additional Tier 1( والذي يتضمن بشكل رئيس: السندات طويلة األجل القابلة للتحول إىل أسهم واألسهم املمتازة واألدوات املالية 
الصادرة عن البنك والتي حتمل صفات رأس املال اإلضايف وحقوق األقلية )اجلهات غر املسيطرة( املسموح باالعراف بها ضمن الـ )AT1( ،حيث يطرح 
منه بشكل رئيس )إجمايل االستثمارات غر اجلوهرية )>١٠%( واالستثمارات اجلوهرية )<١٠%( يف رؤوس أموال البنوك واملؤسسات املالية وشركات التأمني 

والشركات التابعة التي مل يتم دجمها( .

2- الشريحة الثانية وهي رأس املال الذي ُيستخدم يف حال عدم االستمرارية )التصفية(،  ويتكون من:

 القروض املساندة واحتياطي اخملاطر املصرفية وحقوق األقلية )اجلهات غر املسيطرة( املسموح باالعراف بها ضمن  )T2(، حيث يطرح منه 
بشكل رئيسي )إجمايل االستثمارات غر  اجلوهرية )>١٠%( واالستثمارات اجلوهرية )<١٠%( يف رؤوس أموال البنوك واملؤسسات املالية وشركات التأمني 

والشركات التابعة التي مل يتم دجمها(.

أقر البنك املركزي األردين ضمن معيار بازل III على ضرورة احتفاظ البنوك مبتطلبات إضافية لرأس املال كنسبة من املوجودات املرجحة باخملاطر، من 
خال الهوامش التالية وحسب التزام البنوك يف تلبية احلد األدنى من حقوق حملة األسهم، مضافة إليها تلك الهوامش، مع فرض القيود على توزيع 

األرباح:

 )Conservation Buffer( ١- هامش رأس املال التحفظي
 )Countercyclical Buffer( ٢- هامش رأس املال ملواجهة التقلبات الدورية

 )D-SIBs( ٣- رأس املال املطلوب من البنوك املهمة حمليًا

-متطلبات اجلهات الرقابية بخصوص رأس املال

يتم احتساب نسبة كفاية رأس املال وفقًا لألسلوب البسيط )الطريقة املعيارية( حسب تعليمات البنك املركزي األردين املستندة إىل مقررات جلنة بازل، 
وفيما يلي نسبة كفاية رأس املال مقارنة مع الفرة السابقة:
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20182017
بنود رأس املال األساسي 

٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠رأس املال املكتتب به )املدفوع(

٣٨,٥٨٨,١٤٤٣٤,٦٨9,٢٠٤االحتياطي القانوين

٧٠9,٤٧٢٧٠9,٤٧٢عاوة إصدار

٥١,٦٤٠,٠٧٤٥٠,99٤,١٨٧األرباح املدورة

9,٤٣٢١٨٧,٦٤٦التغّير املراكم يف القيمة العادلة بالكامل 

)٤,٠٨٢,٦٦٨()٥,٢٢٣,١٤٣(فروقات ترجمة العمات األجنبية

٢٥,٨١٠,٨٤٧٤٧,٤٥٢,9٣٨حقوق األقلية املسموح االعراف بها 

)٢٠,٠٠٠,٠٠٠()٢٠,٠٠٠,٠٠٠(أرباح مقرح توزيعها  

يطرح منه 
١٠,٦٤9,٧٣9٥,٧9٥,٦٥١موجودات غر ملموسة 

١٤,٧9١,١٣١١٠,٢٨٦,٤٣١موجودات ضريبية مؤجلة

٣٦,9٢١,٢١٢٨١,٥٥٧,٣٤٠أرصدة ودائع املصرف األهلي العراقي يف املركزي العراقي

229,172,745212,311,357جمموع رأس املال األساسي

بنود رأس املال االضايف 
٨,٠٧٥,٠9٥٨,٨٤٠,٥9٣خمصص اخلسائر املتوقعة للمرحلة األوىل

٥٨٤,٥9٧٧٠9,١٠٦حقوق األقلية املسموح االعراف بها

٣,٥٤٥,٠٠٠٧,٠9٠,٠٠٠الديون املساندة

12,204,69216,639,699جمموع رأس املال اإلضايف

241,377,438228,951,056جمموع رأس املال التنظيمي

1,485,530,2921,514,338,178جمموع املوجودات املرجحة باخملاطر

١٥,١٢%١٦,٢٥%نسبة كفاية رأس املال التنظيمي )%(

١٤,٠٢%١٥,٤٣%نسبة رأس املال األساسي )%(

)46(حسابات مدارة لصالح العمالء

بلغ صايف موجودات احلسابات املدارة لصالح العماء ٤9.٧٤٧.9٢٧ دينارًا كما يف ٣١ كانون األول ٢٠١٨ مقابل ٣9.9٨٨.٨٥٨ دينارًا كما يف ٣١ كانون األول 
.٢٠١٧

ضمن النشاط االعتيادي، يقوم البنك بإدارة حمافظ استثمارية لصالح عمائه بصفة األمانة )صندوق األفق(، حيث بلغ صايف موجودات هذه احملفظة 
٧٤٠.٥٠٦ دينارًا يف ٣١ كانون األول ٢٠١٨ ويتم االحتفاظ بها ضمن حسابات منفصلة عن موجودات البنك وال تظهر ضمن القوائم املالية املوحدة للبنك.
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)47( حتليل استحقاقات املوجودات واملطلوبات:

يبني اجلدول التايل حتليل املوجودات واملطلوبات وفقًا للفرة املتوقعة السردادها أو تسويتها:

2018
اجملمــــوعأكرث من سنةلغاية سنــة

دينـــــاردينــــاردينــــار
املوجودات 

٢٢٢,٥٧٥,٨٠٦١٥,٢٠٢,٨٥٢٢٣٧,٧٧٨,٦٥٨نقد وأرصدة لدى البنوك املركزية

٨١,٦٤٦,9٨9-٨١,٦٤٦,9٨9أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية 

٤٣٨,٥9٣,9١١٤٥٢,٣٦٥,٤9٢٨9٠,9٥9,٤٠٣تسهيات ائتمانية مباشرة بالتكلفة املطفأة

٣,٧٢9,٠٠٧-٣,٧٢9,٠٠٧موجودات مالية بالقيمة العادلة من خال قائمة الدخل

٢,٤٤٧,٢٥٦٤٧,٣٧١,٤٠٧٤9,٨١٨,٦٦٣موجودات مالية بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر

١١٢,٨99,٢9٠٤٢٨,٠9٤,١٧٧٥٤٠,99٣,٤٦٧موجودات مالية بالكلفة املطفأة  )بالصايف(

٣٢,١٠٥,٦٦٧٣٢,١٠٥,٦٦٧-ممتلكات ومعدات  )بالصايف(

١٠,٦٤9,٧٣9١٠,٦٤9,٧٣9-موجودات غر ملموسة  )بالصايف(

١٤,٧9١,١٣١١٤,٧9١,١٣١-موجودات ضريبية مؤجلة 

26,454,53475,830,766102,285,300موجودات أخرى

888,346,7931,076,411,2311,964,758,024جمموع املوجودات

املطلوبات
٤٤,٦٣٨,٨٧٣-٤٤,٦٣٨,٨٧٣ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية 

١,١٣٦,٥٢٤,9٣9١١١,٣٥٨,٢٠٨١,٢٤٧,٨٨٣,١٤٧ودائع عماء 

٧٨,٣٨٥,٤٠٨٦٥,١٥٤,9٢٥١٤٣,٥٤٠,٣٣٣تأمينات نقدية

٣١,١٨١,٢9٠9٣,٣٧٠,٧٤٢١٢٤,٥٥٢,٠٣٢أموال مقرضة

٦,٥٠٠,٧٥٧-٦,٥٠٠,٧٥٧خمصص ضريبة الدخل

١,٢١٢,99٣-١,٢١٢,99٣مطلوبات ضريبية مؤجلة

٤,٣9١,٦٤١٤,٣9١,٦٤٠٨,٧٨٣,٢٨١خمصصات متنوعة

خمصصات مقابل اخلسائر املتوقعة لبنود خارج قائمة املركز 
املايل

٣,9٢٣,9٣-٣٥,9٢٣,9٣٥

١٧,٨٦٥,٦9٤١١,٢99,٦٥٢٢9,١٦٥,٣٤٧مطلوبات أخرى

١٧,٧٢٥,٠٠٠١٧,٧٢٥,٠٠٠-إسناد قرض

1,324,625,530303,300,1671,610,200,697جمموع املطلوبات

773,111,064354,557,326)436,278,737(الصايف

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة كما يف ٣١ كانون األول ٢٠١٨  
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2017
اجملمــــوعأكرث من سنةلغاية سنــة

دينـــــاردينــــاردينــــار
املوجودات 

١٨٨,٧٨9,٧٧٥9٣,9٤٨,٧٤9٢٨٢,٧٣٨,٥٢٤نقد وأرصدة لدى البنوك املركزية

١9٤,٤٢١,9١٠ -   ١9٤,٤٢١,9١٠أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية 

٤٥٤,٨٠٠,٤٠٨٤٦٦,١٦١,9٥٥9٢٠,9٦٢,٣٦٣تسهيات ائتمانية مباشرة بالتكلفة املطفأة

٣,٢٦١,٠٦٠ -   ٣,٢٦١,٠٦٠موجودات مالية بالقيمة العادلة من خال قائمة الدخل

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل 
اآلخر

   - 9,١٣٥,١٠٠9,١٣٥,١٠٠

١١٧,١١١,٤٦٧٣٥٠,٧٧٣,٢٣٢٤٦٧,٨٨٤,٦99موجودات مالية أخرى بالكلفة املطفأة

٣٠,٢٦٨,٧٥٢٣٠,٢٦٨,٧٥٢ -   ممتلكات و معدات )بالصايف(

٥,٧9٥,٦٥١٥,٧9٥,٦٥١ -   موجودات غر ملموسة )بالصايف(

١٠,٢٨٦,٤٣١١٠,٢٨٦,٤٣١-موجودات ضريبية مؤجلة 

٦٧,٥٨٨,٤٥٢٨,٠٣٠,٥٦٢٧٥,٦١9,٠١٤موجودات أخرى

1,025,973,072974,400,4322,000,373,504جمموع املوجودات

املطلوبات 
١٠٧,٨٧٢,٦٨٣-١٠٧,٨٧٢,٦٨٣ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية 

١,٠٨٣,٣٠٨,٨٦٤١٣٣,٧١١,٣٦١١,٢١٧,٠٢٠,٢٢٥ودائع عماء 

٨٨,٥٣٧,٢٨٢٥٦,١٢٥,١٠٢١٤٤,٦٦٢,٣٨٤تأمينات نقدية

٣٥,٥9٠,٤٨٠٨٣,٣٢٣,٦9١١١٨,9١٤,١٧١أموال مقرضة

٢,٤٤٦,٧٣٢-٢,٤٤٦,٧٣٢خمصص ضريبة الدخل

٦٧9,٦٨٥-٦٧9,٦٨٥مطلوبات ضريبية مؤجلة

١٦,٨١٧,٨٨٣--خمصصات متنوعة

٢٣,٥٥٦,٦٧9١,٢٨٣,٥99٢٤,٨٤٠,٢٧٨مطلوبات أخرى

١٧,٧٢٥,٠٠٠١٧,٧٢٥,٠٠٠-إسناد قرض

1,358,810,288292,168,7531,650,979,041جمموع املطلوبات

682,231,679349,394,463)332,837,216(الصايف

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة كما يف ٣١ كانون األول ٢٠١٨  
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)48( ارتباطات والتزامات حمتملة )خارج قائمة املركز املايل(

أ-   ارتباطات والتزامات ائتمانية 

    

20182017

دينــــاردينــــار
١٢٥,٨٢٤,٤9٣٤٧,٥٥٣,١9٣اعتمادات صادرة

١,٥٠٠,9١٢٧,٥٧٧,٥٨٨اعتمادات واردة معززة

٧٠,٦٠٥,٢٤٣٥٣,١٦٧,٠٥٦قبوالت صادرة

كفاالت 

٣٢,٠٨٢,٨99٣٠,٧99,٣٦٠دفع

٦٠,٧٧٢,٧٠١٦٥,٣١٤,٦٢٨حسن تنفيذ

٤٢,١9٢,٧٠٨٤٧,١٢١,١٣٠أخرى 

٧٦,١٧٦,٢٨٦٨١,٧٢٠,٣٤١عقود شراء آجلة

١٠٥,9٢٤,9٣١٨٢,٢٠٧,٥٨٥سقوف تسهيات ائتمانية مباشرة غر مستغلة

515,080,173415,460,881اجملموع

-)٣,9٢٣,9٣٤(ينزل :اخلسائر االئتمانية املتوقعة

511,156,239415,460,881ارتباطات والتزامات ائتمانية )بالصايف( 
      

ب- التزامات تعاقدية 
     

٢٧,٣٧٤,٧١٧٧٨٠,١٢٢عقود شراء موجودات غر ملموسة

٢,٦٤٨,٥٣٥٢٠٨,١٣9عقود شراء موجودات ثابتة

٤٧٥,٤١٦٧9١,٠٣٣عقود مشاريع إنشائية

30,498,6681,779,294اجملموع

تبلغ قيمة اإليجارات السنوية ١.٨١٤.٨9٢ دينارًا كما يف ٣١ كانون األول ٢٠١٨ مقابل ١.٥٤٧.٢٠٦ دينارًا كما يف ٣١ كانون األول ٢٠١٧.

خسارة التدين على االعتمادات الصادرة والواردة املعززة

إن توزيع إجمايل االعتمادات الصادرة والواردة املعززة حسب فئات التصنيف االئتماين الداخلي للبنك هي كما يلي:

البند
20182017

املرحلة املرحلة الثانيةاملرحلة األوىل
اجملموعاجملموعالثالثة

٤٦,٨٤٦,٦٢٦٤,٨٦٦,٤٧٥ -    -   ٤٦,٨٤٦,٦٢٦متدنية اخملاطر/عاملة 

٨٠,٤٧٨,٧٧9٥٠,٢٦٤,٣٠٦ -   ٨٠,٤١٨,٦٠٨٦٠,١٧١مقبولة اخملاطر/عاملة 

١٢٧,٣٢٥,٤٠٥٥٥,١٣٠,٧٨١ -   ١٢٧,٢٦٥,٢٣٤٦٠,١٧١اجملموع 

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة كما يف ٣١ كانون األول ٢٠١٨  
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إن احلركة احلاصلة على إجمايل االعتمادات الصادرة والواردة املعززة هي كما يلي: 

املرحلة املرحلة األوىل
الثانية

املرحلة 
اجملموعالثالثة

٥٥,١٣٠,٧٨١ -   ٣٤,٧٠١,٠٧٦٢٠,٤٢9,٧٠٥إجمايل الرصيد كما يف بداية العام الناجت عن تطبيق املعيار الدويل رقم 9

١٠٤,٤٢١,٦٦٠ -   ١٠٤,٣٦١,٤٨٨٦٠,١٧٢األرصدة اجلديدة خال السنة 

)٣٣,٥٨٠,٣٠١( -   )٢١,٤٢9,٣9٧()١٢,١٥٠,9٠٤(التسهيات املسددة

١,٣٥٣,٢٦٥ -   ٣٥٣,٥٧٤999,٦9١تعديات نتيجة تغّير أسعار الصرف

127,325,405 -   127,265,23460,171إجمايل الرصيد 

إفصاح احلركة على خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة خال سنة ٢٠١٨:

املرحلة املرحلة األوىل
الثانية

املرحلة 
اجملموعالثالثة

٣٨٣,٢٧٥ -   ٣٢,٠٦٢٣٥١,٢١٣إجمايل الرصيد كما يف بداية العام الناجت عن تطبيق املعيار الدويل رقم 9

١,٥٦٣,٦٥٤ -   ١,٥٦١,٤٤٤٢,٢١٠خسارة التدين على التعرضات اجلديدة خال السنة

)٤٠٠,١١٢( -   )٣٦9,٠٧٨()٣١,٠٣٤(املسرد من خسارة التدين على التعرضات املستحقة

٣٣,٤٨٣ -   ١٥,9٨٠١٧,٥٠٣تعديات نتيجة تغّير أسعار الصرف

1,580,300 -   1,578,4521,848إجمايل الرصيد 

خسارة التدين على الكفاالت 
      

إن توزيع إجمايل الكفاالت حسب فئات التصنيف االئتماين الداخلي للبنك هي كما يلي:  

البند
20182017

اجملموعاجملموعاملرحلة الثالثةاملرحلة الثانيةاملرحلة األوىل
٤٤,9٣٨,٠٠١٣٣,٢٨٣,٠٠٢ -    -   ٤٤,9٣٨,٠٠١متدنية اخملاطر/عاملة 

٧٣,٨٦٦,٤٣٥٤,٠٢٠,9٥٥٦,٨9٣,٣9٨٨٤,٧٨٠,٧٨٨١٠9,9٥٢,١١٦مقبولة اخملاطر/عاملة 

غري عاملة  

 -   ٥,٣٢٠,٦١9٥,٣٢٠,٦١9 -    -   مشكوك يف حتصيلها

 -   ٨,9٠٠٨,9٠٠ -    -   هالكة 

118,804,4364,020,95512,222,917135,048,308143,235,118اجملموع 

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة كما يف ٣١ كانون األول ٢٠١٨  
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إن احلركة احلاصلة على إجمايل الكفاالت هي كما يلي:

اجملموعاملرحلة الثالثةاملرحلة الثانيةاملرحلة األوىل
إجمايل الرصيد كما يف بداية السنة الناجت عن تطبيق 

املعيار الدويل رقم 9
١٤٣,٢٣٥,١١٨ -   ١٠٧,٤٥١,١١٥٣٥,٧٨٤,٠٠٣

٤٢,١٦٠,٤٧٢ -   ٤١,٣٧٤,٨٦٠٧٨٥,٦١٢األرصدة اجلديدة خال السنة 

)٥١,٧٤٨,٠٨١( -   )٢٦,٢٢٧,٥٠٢()٢٥,٥٢٠,٥٧9(التسهيات املسددة

 -    -   )٢,٣9٧,٧٣٢(٢,٣9٧,٧٣٢ما مت حتويله إىل املرحلة األوىل

 -    -   ٢٨9,٨٨٧)٢٨9,٨٨٧(ما مت حتويله إىل املرحلة الثانية

 -   ١٢,٢٢٢,9١٧)٥,١٦١,٤٧٧()٧,٠٦١,٤٤١(ما مت حتويله إىل املرحلة الثالثة

١,٤٠٠,٧99 -   ٤٥٢,٦٣٦9٤٨,١٦٣تعديات نتيجة تغّير أسعار الصرف

118,804,4364,020,95512,222,917135,048,308إجمايل الرصيد 

إفصاح احلركة على خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة خال سنة ٢٠١٨:

املرحلة املرحلة الثانيةاملرحلة األوىل
اجملموعالثالثة

٢,٦٣٧,٢٤٨ -   ٥٤,٢٣9٢,٥٨٣,٠٠9إجمايل الرصيد كما يف بداية السنة الناجت عن تطبيق املعيار الدويل رقم 9

١,١٥٨,٨٠٤ -   ١,٠٥٠,٠٣9١٠٨,٧٦٥خسارة التدين على التعرضات اجلديدة خال السنة

)٣,٠١٦,٧٥9( -   )٢,٥9٨,٧٤٣()٤١٨,٠١٦(املسرد من خسارة التدين على التعرضات املستحقة

 -    -   )٧,٨9٦(٧,٨9٦ما مت حتويله إىل املرحلة األوىل 

 -    -   ٨,٨٧٢)٨,٨٧٢(ما مت حتويله إىل املرحلة الثانية

٢٧,٨٤٧ -   ١٤,٢٨٢١٣,٥٦٥تعديات نتيجة تغّير أسعار الصرف

807,139 -   699,568107,572إجمايل الرصيد 

خسارة التدين على القبوالت الصادرة
          

إن توزيع إجمايل القبوالت الصادرة  حسب فئات التصنيف االئتماين الداخلي للبنك هي كما يلي:

البند
20182017

املرحلة املرحلة األوىل
الثانية

املرحلة 
اجملموعاجملموعالثالثة

١٠,٢٤١,٦٥٢١٨,٢١٣,٥١٢ -    -   ١٠,٢٤١,٦٥٢متدنية اخملاطر/عاملة 

٦٠,٣٦٣,٥9١٣٤,9٥٣,٥٤٤ -   ٤٨,٣٧٨,٢٢٢١١,9٨٥,٣٦9مقبولة اخملاطر/عاملة 

70,605,24353,167,056 -   58,619,87411,985,369اجملموع 

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة كما يف ٣١ كانون األول ٢٠١٨  
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إن احلركة احلاصلة على إجمايل القبوالت الصادرة هي كما يلي:         
 

          

املرحلة املرحلة الثانيةاملرحلة األوىل
اجملموعالثالثة

إجمايل الرصيد كما يف بداية السنة الناجت عن تطبيق 
املعيار الدويل رقم 9

٤9,٥٣,١٦٧,٠٥٦ -   ١٢٢,٦٠٥٤,٠٤٤,٤٥١

٧٠,٦٠٥,٢٤٤ -   ٤٦,٨٣٠,٥١١١١,9٨٥,٣٦٨األرصدة اجلديدة خال السنة 

)٥٤,٧٢٣,99٢( -   )٤,٠٤٤,٤٥٠()٣٨,٨9٠,١٧٧(التسهيات املسددة

١,٥٥٦,9٣٥ -    -   ١,٥٥٦,9٣٥تعديات نتيجة تغّير أسعار الصرف

70,605,243 -   58,619,87411,985,369إجمايل الرصيد 

إفصاح احلركة على خمصص خسائر االئتمانية املتوقعة خال سنة ٢٠١٨: 

         

اجملموعاملرحلة الثالثةاملرحلة الثانيةاملرحلة األوىل
إجمايل الرصيد كما يف بداية السنة الناجت عن تطبيق 

املعيار الدويل رقم 9
١٢٣,٤9١٤ -   ٧٢٥,٨٨٣9,٣٨٠

١,٣٠٣,٤٦١ -   ٥١9,٥٠9٧٨٣,9٥٣خسارة التدين على التعرضات اجلديدة خال السنة

)١٥٣,٤٢٠( -   )٢٥,٨٨٣()١٢٧,٥٣٨(املسرد من خسارة التدين على التعرضات املستحقة

٤,٠٤٠ -    -   ٤,٠٤٠تعديات نتيجة تغّير أسعار الصرف

1,303,461 -   519,508783,953إجمايل الرصيد 

خسارة تدين سقوف التسهيالت االئتمانية املباشرة غري املستغلة 
      

ان توزيع إجمايل سقوف التسهيات االئتمانية املباشرة غر املستغلة حسب فئات التصنيف االئتماين الداخلي للبنك هي كما يلي:   
       

البند
20182017

املرحلة املرحلة األوىل
الثانية

املرحلة 
اجملموعاجملموعالثالثة

 -   ١٤,٧9٥,٨٦٣ -   ١٤,٧٢٦,٠٣٤٦9,٨٢9متدنية اخملاطر/عاملة 

 -   ٨٧,9٣9,٣9٣٢,٣٤9,٠٥١٨٤٠,٦٢٤9١,١٢9,٠٦٨مقبولة اخملاطر/عاملة 

 -   102,665,4272,418,880840,624105,924,931اجملموع 
         

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة كما يف ٣١ كانون األول ٢٠١٨  
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إن احلركة احلاصلة على سقوف التسهيات االئتمانية املباشر غر املستغلة هي كما يلي:       
           

املرحلة املرحلة األوىل
الثانية

املرحلة 
اجملموعالثالثة

 -    -    -    -   إجمايل الرصيد كما يف بداية السنة الناجت عن تطبيق املعيار الدويل رقم 9

١٠٢,٦٦٥,٤٢٧٢,٤١٨,٨٨٠٨٤٠,٦٢٤١٠٥,9٢٤,9٣١األرصدة اجلديدة خال السنة 

 -    -    -    -   التسهيات املسددة

102,665,4272,418,880840,624105,924,931إجمايل الرصيد 

          
إفصاح احلركة على خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة خال السنة ٢٠١٨:        

  

املرحلة املرحلة األوىل
الثانية

املرحلة 
اجملموعالثانية

 -    -    -    -   إجمايل الرصيد كما يف بداية السنة الناجت عن تطبيق املعيار الدويل رقم 9

٢٣٢,٣٤٠ -   ١٠٢,9٧٧١٢9,٣٦٣خسارة التدين على التعرضات اجلديدة خال السنة

 -    -    -    -   املسرد من خسارة التدين على التعرضات املستحقة

٦9٤ -   ٥٦٢١٣٢تعديات نتيجة تغّير أسعار الصرف

103,539129,4950233,034إجمايل الرصيد 

          

خسارة التدين على التسهيالت غري املباشرة 
          

إن توزيع إجمايل بنود التسهيات غر املباشرة اخلاضعة الحتساب املعيار الدويل رقم 9 حسب فئات التصنيف االئتماين الداخلي للبنك هي كما يلي:  
        

البند

20182017

املرحلة املرحلة األوىل
الثانية

املرحلة 
اجملموعاجملموعالثالثة

١١٦,٨٢٢,١٤٢٥٦,٣٦٢,9٨9 -   ١١٦,٧٥٢,٣١٣٦9,٨٢9متدنية اخملاطر/عاملة 

٢9٠,٦٠٢,٦٥٨١٨,٤١٥,٥٤٧٧,٧٣٤,٠٢٢٣١٦,٧٥٢,٢٢٨١9٥,١٦9,9٦٦مقبولة اخملاطر/عاملة 

غري عاملة 
 -   ٥,٣٢٠,٦١9٥,٣٢٠,٦١9 -    -   مشكوك يف حتصيلها

 -   ٨,9٠٠٨,9٠٠ -    -   هالكة 

407,354,97118,485,37613,063,541438,903,889251,532,955اجملموع 
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إن احلركة على إجمايل بنود التسهيات غر املباشرة اخلاضعة الحتساب املعيار الدويل رقم 9 هي كما يلي:  
   

املرحلة املرحلة الثانيةاملرحلة األوىل
اجملموعالثالثة*

إجمايل الرصيد كما يف بداية السنة الناجت عن تطبيق املعيار 
الدويل رقم 9

١9١,٢٧٤,٧9٦٦٠,٢٥٨,١٥9   - ٢٥١,٥٣٢,9٥٥

٢9٥,٢٣٢,٢٨٦١٥,٢٥٠,٠٣٢٨٤٠,٦٢٤٣١١,٣٢٢,9٤٢األرصدة اجلديدة خال السنة 

)١٢٨,٢٦٣,٠٠9( -   )٥١,٧٠١,٣٤9()٧٦,٥٦١,٦٦٠(التسهيات املسددة

 -    -   )٢,٣9٧,٧٣٢(٢,٣9٧,٧٣٢ما مت حتويله إىل املرحلة األوىل

 -    -   ٢٨9,٨٨٧)٢٨9,٨٨٧(ما مت حتويله  إىل املرحلة الثانية

 -   ١٢,٢٢٢,9١٧)٥,١٦١,٤٧٧()٧,٠٦١,٤٤١(ما مت حتويله إىل املرحلة الثالثة

٤,٣١١,٠٠٠ -   ٢,٣٦٣,١٤٥١,9٤٧,٨٥٥تعديات نتيجة تغّير أسعار الصرف

٤٠٧,٣٥٤,9٧١١٨,٤٨٥,٣٧٥١٣,٠٦٣,٥٤١٤٣٨,9٠٣,٨٨٧إجمايل الرصيد 
           

إفصاح احلركة على خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة خال سنة ٢٠١٨:         
 

املرحلة املرحلة الثانيةاملرحلة األوىل
اجملموعالثالثة*

إجمايل الرصيد كما يف بداية السنة الناجت عن تطبيق املعيار الدويل 
رقم 9

٢٠9,٧9٨٢,9٣,١٦ -   ٦٠,١٠٤9,9٠٣

٤,٢٥٨,٢٥9 -   ٣,٢٣٣,9٦9١,٠٢٤,٢9٠خسارة التدين على التعرضات اجلديدة خال السنة

)٣,٥٧٠,٢9١( -   )٢,99٣,٧٠٤()٥٧٦,٥٨٧(املسرد من خسارة التدين على التعرضات املستحقة

 -    -   )٧,٨9٦(٧,٨9٦ما مت حتويله إىل املرحلة األوىل 

 -    -   ٨,٨٧٢)٨,٨٧٢(ما مت حتويله إىل املرحلة الثانية

٦٦,٠٦٤ -   ٣٤,٨٦٤٣١,٢٠٠تعديات نتيجة تغّير أسعار الصرف

2,901,0671,022,86703,923,934إجمايل الرصيد 
           

* مت احتساب اخلسائر االئتمانية املتوقعة لارتباطات وااللتزامات احملتملة، ضمن اخلسائر االئتمانية املتوقعة للتسهيات االئتمانية املباشرة بالتكلفة 
املطفأة- "املرحلة الثالثة".          

)49( القضايا املقامة على البنك
      

بلغت قيمة القضايا املقامة على البنك وذلك ضمن النشاط الطبيعي مبلغ ٢٤.٧٨٦.١٨٦ دينارًا كما يف ٣١ كانون األول ٢٠١٨ مقابل مبلغ ٢٤.٥٢٥.9٧9 دينارًا 
كما يف ٣١ كانون األول ٢٠١٧، ويف تقدير اإلدارة واملستشار القانوين للبنك فانه ال يرتب على البنك أي التزامات مقابل هذه القضايا  -  باستثناء دعوى مببلغ 

٤.٠٠٠ دينارًا .

ال توجد أية قضايا مقامة على املصرف األهلي العراقي كما يف ٣١ كانون األول ٢٠١٨، علمًا أنها قد بلغت ٧.٠٨٧.١٤٧ دينارًا أردنيًا كما يف ٣١ كانون األول ٢٠١٧ 
حيث متت تسوية كافة القضايا خال عام ٢٠١٨.       

       
ال توجد أية قضايا مقامة على شركة املال األردين لاستثمار والوساطة املالية حمدودة املسؤولية كما يف ٣١ كانون األول ٢٠١٨ علمًا أنها قد بلغت 

٣٥٥.٦٨٦ دينارًا أردنيًا  كما يف ٣١ كانون األول ٢٠١٧، حيث متت تسوية كافة القضايا خال عام ٢٠١٨.      
 

       
)50(  أرقام املقارنة

      
متت إعادة تبويب بعض أرقام القوائم املالية لعام ٢٠١٧ لتتناسب مع تبويب أرقام القوائم املالية لعام ٢٠١٨ ومل ينتج عن إعادة التبويب أي أثر يف األرباح وحقوق 

امللكية  لعام ٢٠١٨.       

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة كما يف ٣١ كانون األول ٢٠١٨  
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بيانات 
متطلبات هيئة 

األوراق املالية
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أ. كلمة رئيس جملس اإلدارة
وردت يف بداية التقرير السنوي.

ب. تقرير جملس اإلدارة
ورد يف بداية التقرير السنوي.

ج. وصف أنشطة الشركة

يقــدم كابيتــال بنــك كافــة األعمــال املصرفيــة واملاليــة واملنتجــات واخلدمــات املوجهــة إىل كافــة القطاعــات االقتصاديــة يف األردن 
مــن خــال فروعــه داخــل اململكــة األردنيــة الهاشــمية, إضافــة إىل تقــدمي كافــة اخلدمــات االســتثمارية والوســاطة املاليــة مــن خــال 
شــركة االســتثمار والوســاطة املاليــة التابعــة للبنــك والتــي يبلــغ رأســمالها ١٠ مليــون دينــار ومملوكــة بنســبة ١٠٠% مــن قبــل كابيتــال 
بنــك، باإلضافــة إىل اســتثمار البنــك يف املصــرف األهلــي العراقــي والــذي يبلــغ رأســماله ٢٥٠ مليــار دينــار عراقــي وميتلــك كابيتــال بنــك 
٦١,٨٥% مــن رأســماله، باإلضافــة إىل شــركة كابيتــال لاســتثمارات )DIFC(، املتخصصــة بتقــدمي االستشــارات يف أمــور االســتثمار 

ومتويــل الشــركات.

د. أماكن البنك اجلغرافية وعدد املوظفني يف كل منها

بلــغ عــدد موظفــي كابيتــال بنــك وشــركةكابيتال لاســتثمارات )عمــان - دبــي (  واملصــرف األهلــي العراقــي  ١٠٠٧ موظفــًا موزعــًا علــى 
األماكــن اجلغرافيــة التالية:

                 ال يوجد للبنك أي فروع خارج اململكة.

عدد املوظفنيالعنواناملوقع

٤٨٧عماناإلدارة العامة

٤٤عمانشركة كابيتال لاستثمارات 

١٧عمانالفرع الرئيسي

9عمانفرع كبار العماء - الشميساين

)DIFC( ٤اإلمارات العربية املتحدةشركة كابيتال بنك لاستثمارات

٣٥٣العراقاملصرف األهلي العراقي

٨عمانفرع كبار العماء - عبدون

١١عمانفرع املدينة املنورة

9عمانفرع الصويفية 

٧عمانفرع دابوق 

٨عمانفرع جمدي مول 

٧عمانفرع الوحدات 

١٠عمانفرع اجلاردنز 

٦الزرقاء - املنطقة احلرةفرع املنطقة احلرة 

٦عمانفرع تاج مول 

٦الزرقاء اجلديدةفرع الزرقاء اجلديدة 

٧إربد فرع إربد

٨العقبةفرع العقبة 

1007اجملموع

بيانات متطلبات هيئة األوراق املالية
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حجم االستثمار الرأسمايل للبنك 

بلــغ حجــم االســتثمار الرأســمايل ) ٤٢,٧٥٥,٤٠٦( دينــارًا وميثــل صــايف قيمــة املمتلــكات واملعــدات واملوجــودات غــر امللموســة 
كمــا هــي يف نهايــة ٢٠١٨.

2. الشركات التابعة

،

 3. نبذة تعريفية عن رئيس وأعضاء جملس اإلدارة

معايل السيد باسم خليل سامل السامل

رئيس جملس اإلدارةاملنصب:

١9٥٦/٦/١9تاريخ امليالد:

األردنيةاجلنسية:

٢٠١٠/٤/٢٠تاريخ العضوية:

يحمل درجة بكالوريوس )مع مرتبة الشرف( يف الهندسة الكيمائية من إمربيال الشهادات العلمية:
كوليدج يف اململكة املتحدة.

املناصب التي يشغلها 
حاليًًا:

رئيس جملس إدارة كينغز أكادميي واملدير العام ورئيس هيئة مديري شركة اخلليل 
لاستثمارات  ورئيس هيئة مديري شركة املال األردين لاستثمار والوساطة املالية، 

باإلضافة إىل عضويته يف اجلامعة األردنية وجامعة القدس واجلمعية األرثوذكسية 
وموادنا ومصادر وشركة صناعات  التعبئة والتغليف وشركة آليات لإلسكان والتطوير 

العقاري والشركة العامة للتعدين وامللكية األردنية ورئيس جملس إدارة املصرف 
األهلي العراقي.

خربة طويلة يف القطاع العام، وكان عضوًا يف جملس األعيان األردين. كما شغل اخلربات العملية:
منصب عضو جملس إدارة البنك املركزي ثم منصب وزير املالية، ووزيرًا للعمل 

خال الفرة من ٢٠٠٥ - ٢٠٠9 ورئيس جملس إدارة جمعية البنوك يف األردن ورئيس 
جملس إدارة املؤسسة العامة للضمان االجتماعي، ومؤسس ورئيس جملس 

إدارة العديد من الشركات يف القطاع اخلاص.

املصرف األهلي العراقيشركة كابيتال لالستثمارات اسم الشركة التابعة
شركة كابيتال 
لالستثمارات 

)DIFC(

شركة صندوق 
البحرين االستثماري

ذات مسؤولية شركة مساهمة عامةذات مسؤولية حمدودةنوع الشركة
حمدودة

شركة مساهمة 
بحرينية )مقفلة(

تأسيس صناديق شركة استشاريةعمل مصريفشركة استثمارات ووساطة ماليةنشاط الشركة
استثمارية

١٠٠٠ دينار بحريني ٢٥٠,٠٠٠ دوالر٢٥٠ مليار دينار عراقي١٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار أردينرأسمال الشركة

االمارات العربية العراقعمان-الشميساينعنوان الشركة التابعة
املتحدة، دبي، 

املركز املايل 
العاملي

البحرين

الصندوق مل يباشر ---معلومات أخرى
عمله 

بيانات متطلبات هيئة األوراق املالية
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السيد مازن سميح طالب دروزة

نائب رئيس جملس اإلدارةاملنصب:

١9٥٨/٦/٥تاريخ امليالد:

األردنيةاجلنسية:

٢٠١١/٣/٢٣تاريخ العضوية:

بكالوريوس يف إدارة األعمال من اجلامعة اللبنانية األمريكية يف بروت ودبلوم يف الشهادات العلمية:
اإلدارة املتقدمة من جامعة إنسياد إلدارة األعمال يف فرنسا ودبلوم  عاٍل يف 

التسويق من جامعة بوسطن.

املناصب التي يشغلها 
حاليًًا:

نائب رئيس هيئة املديرين التنفيذي ورئيس الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
لشركة أدوية احلكمة ورئيس جملس إدارة ترست فارما احملدودة )اجلزائر( 

ورئيس جملس إدارة شركة حكمة فارما إكسر احملدودة )السودان( وعضو 
جملس إدارة دارهولد وعضو يف جامعة برزيت وعضو يف كينغز أكادميي وعضو 

يف جملس السياسات االقتصادية.

نائب رئيس هيئة املديرين التنفيذي ورئيس الشرق األوسط وشمال أفريقيا اخلربات العملية:
لشركة أدوية احلكمة، شغل عضوًا يف جملس األعيان األردين خال الفرة ٢٠١٠-

٢٠١٣، ورئيس جملس إدارة شركة ترست فارما احملدودة )اجلزائر( وشركة حكمة 
فارما إكسر احملدودة )السودان(.

السادة املؤسسة العامة للضمان االجتماعي

السيد فادي خالد مفلح العالونة

ممثل عضو جملس اإلدارة للمؤسسة العامة للضمان االجتماعياملنصب:

١9٧٦/١/٢١تاريخ امليالد:

األردنيةاجلنسية:

٢٠٠9/٨/٣١تاريخ العضوية:

بكالوريوس وماجستر يف العلوم املالية من جامعة الرموك.الشهادات العلمية:

املناصب التي يشغلها 
حاليًًا:

مدير القروض يف صندوق استثمار أموال الضمان.

شغل منصب رئيس قسم القروض يف صندوق استثمار الضمان االجتماعي اخلربات العملية:
 )SSIU(قبل ذلك، عمل كمحلل مايل أول يف قسم اخلزينة والسندات يف .)SSIF(

وحملل مايل يف قسم املالية يف شركة الكهرباء الوطنية. ويحمل عددًا يف 
 International Certified Valuation Specialist :الشهادات املهنية مثل

 )ICVS(، Certificate from The International Association of Consultants,
Valuators and Analysts, USA. كما شغل منصب عضو جملس إدارة بنك 

اإلسكان للتجارة والتمويل، وعضو جملس إدارة الشركة األردنية للصحافة والنشر 
)الدستور(.

بيانات متطلبات هيئة األوراق املالية
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السادة شركة االستثمارات والصناعات املتكاملة )قابضة(

السيد عمر حممد إبراهيم شحرور

ممثل عضو جملس اإلدارة  لشركة االستثمارات والصناعات املتكاملة )قابضة(املنصب:

١9٦٧/٤/١٧تاريخ امليالد:

األردنيةاجلنسية:

٢٠٠9/٨/٣١تاريخ العضوية:

بكالوريوس يف احملاسبة من اجلامعة األردنية وماجستر يف إدارة األعمال الشهادات العلمية:
بالعلوم املالية من جامعة واين ستيت يف ديرويت – ميشيغان وشهادة مدقق 

عام معتمد )CPA( كشهادة مهنية من كولورادو – الواليات املتحدة األمريكية.

املناصب التي يشغلها 
حاليًًا:

مستشار مايل لشركة آرت الين – دبي وعضو هيئة مديري شركة املال األردين 
لاستثمار والوساطة املالية.

عمل يف بداية مسرته املهنية يف العديد من الشركات، حيث شغل فيها عدة اخلربات العملية:
مناصب منها حماسبًا يف شركة حداد يف الواليات املتحدة األمريكية ومدققًا 

داخليًا ثم مراقبًا ماليًا لدى جمموعة ادجو ومراقبًا ماليًا ثم مديرًا ماليًا لدى شركة 
تعبئة كوكاكوال األردنية، ثم رئيسًا للدائرة املالية )CFO( لشركة فاين لصناعة الورق 

الصحي منذ عام ٢٠٠٥ ولغاية ٢٠١٨.

السادة شركة هتاف لاستثمار

السيد "حممد علي" خلدون ساطع احلصري

ممثل عضو جملس اإلدارة  لشركة هتاف لاستثماراملنصب:

١9٥٧/٤/٢٠تاريخ امليالد:

األردنيةاجلنسية:

٢٠٠9/٨/٣١تاريخ العضوية:

بكالوريوس يف هندسة امليكانيك من جامعة جنوب كاليفورنيا وماجستر يف إدارة الشهادات العلمية:
األعمال من كلية إنسياد إلدارة األعمال يف فرنسا.

املناصب التي يشغلها 
حاليًًا:

عضو غر تنفيذي يف جملس إدارة شركة أدوية احلكمة.

شغل منصب رئيس جملس إدارة بنك املال األردين منذ عام ١99٥ ولغاية ٢٠٠٧، اخلربات العملية:
وعضو جملس إدارة العديد من الشركات، وهي: شركة أدوية احلكمة وشركة 

صندوق املرأة وشركة دارهولد وشركة الكازار للطاقة.

بيانات متطلبات هيئة األوراق املالية
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السادة شركة اخلليل لاستثمارات

السيد خليل حامت خليل السامل

ممثل عضو جملس اإلدارة لشركة اخلليل لاستثماراتاملنصب:

١9٨٢/١٢/٢٨تاريخ امليالد:

األردنيةاجلنسية:

٢٠٠9/٨/٣١تاريخ العضوية:

بكالوريوس اقتصاد من جامعة كولومبيا.الشهادات العلمية:

املناصب التي يشغلها 
حاليًًا:

مدير مايل لشركة اجملال خلدمات الطاقة ونائب املدير التنفيذي لشركة
 Iraq Logistics Ventures Ltd. وعضو يف جملس إدارة الشركة املتخصصة 

للتجارة واالستثمارات.

شغل سابقًا منصب مدير مكتب صاحب السمو امللكي األمر علي بن احلسني. بدأ اخلربات العملية:
مسرته املهنية كمحلل مايل لدى شركة ج. ب. مورغان يف نيويورك، ثم عمل حملًا 

ماليًا ومديرًا لتطوير األعمال يف شركة املال األردين لاستثمار والوساطة املالية، 
كما عمل حملًا ماليًا لشركة مدرار لاستثمارات.

السادة شركة اجلدارة لاستثمار العقاري

السيد سلطان بن حممد بن مساعد السيف

ممثل عضو جملس اإلدارة لشركة اجلدارة لاستثمار العقارياملنصب:

١9٨٥/٣/٣تاريخ امليالد:

السعوديةاجلنسية:

٢٠٠9/٨/٣١تاريخ العضوية:

بكالوريوس يف العلوم املالية من جامعة روجر ويليامز.الشهادات العلمية:

املناصب التي يشغلها 
حاليًًا:

Elseif Corporation مدير عام يف شركة

عمل حملًا ماليًا لدى "يو إم إي إنفستمنت" و"مورغان ستانلي"، وعضو جملس اخلربات العملية:
إدارة العديد من الشركات، وهي: الشركة الُعمانية للمشاريع الطبية وشركة 

 United Medicalو Allied Medical Groupاملساعد السيف وأوالده و
.Care Shield Holding Companyو Enterprises Group

بيانات متطلبات هيئة األوراق املالية
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السيد عمر أكرم عمران البيطار

عضو جملس اإلدارةاملنصب:

١9٦٣/١/١تاريخ امليالد:

الفلسطينيةاجلنسية:

٢٠١٥/٦/٤تاريخ العضوية:

بكالوريوس يف العلوم املالية واملصرفية من جامعة ميزوري - سانت لويس.الشهادات العلمية:

املناصب التي يشغلها 
حاليًًا:

عضو جملس إدارة شركة فلسطني للتنمية واالستثمار وعضو يف جملس إدارة 
شركة األمل لاستثمارات املالية.

له خربة طويلة يف التدقيق ومراجعة احلسابات املالية لكربى الشركات اخلربات العملية:
واملؤسسات والبنوك ويف خمتلف القطاعات وله خربة مهنية طويلة يف مشاريع 
إعادة هيكلة كربى الشركات واملؤسسات العاملية ومشاريع إدارة التغير وحتويل 

األعمال يف شركات عاملية كربى.

السيدة رمي هيثم جميل القسوس

عضو جملس اإلدارةاملنصب:

١9٧١/١١/١٦تاريخ امليالد:

األردنيةاجلنسية:

٢٠١٥/٦/٤تاريخ العضوية:

حتمل درجة البكالوريوس يف االقتصاد ودرجة املاجستر يف التنمية االقتصادية الشهادات العلمية:
والتجارة الدولية من جامعة بوسطن يف الواليات املتحدة األمريكية.

املناصب التي تشغلها 
حاليًًا:

الرئيس التنفيذي إلنديفر األردن وعضو جملس إدارة مؤسسة نهر األردن وعضو 
هيئة مديري شركة املال األردين لاستثمار والوساطة املالية وممثل عضو 

.PCS Jordan LLC جملس إدارة شركة البوتاس

لديها خربة تزيد عن ٢٠ عامًا يف اجملالني االقتصادي واملايل، بَنت خالها سجًا اخلربات العملية:
حافًا يف جماالت حتليل األثراالقتصادي وصياغة سياسات التنمية االقتصادية 

واالسراتيجيات وأبحاث ومعلومات السوق وتنمية االستثمار والصادرات. وأدارت 
ما يفوق الثمانني مشروعًا ومهمًة استشارية وشاركت يف إجراء دراسات جدوى 

اقتصادية ملشاريع قيمتها مايني الدوالرات يف القطاعات املالية والتصنيع 
والتعدين والطاقة املتجددة. 

شغلت منصب املدير األول ورئيس اخلرباء االقتصاديني يف شركة اجلدارة، 
كما قادت تأسيس العديد من الوحدات اخملتصة بإجراء األبحاث وإعداد التقارير، 

وشغلت منصب مستشار لشؤون السياسات لوزير التخطيط والتعاون الدويل.

بيانات متطلبات هيئة األوراق املالية
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السيد أحمد قاسم ذيب الهناندة

عضو جملس اإلدارةاملنصب:

١9٧٣/٣/١١تاريخ امليالد:

األردنيةاجلنسية:

٢٠١٧/١/٨تاريخ العضوية:

بكالوريوس مالية ومصرفية من جامعة الرموك.الشهادات العلمية:

املناصب التي يشغلها 
حاليًًا:

الرئيس التنفيذي لشركة بوابة العراق للدفع  اإللكروين وعضو جملس إدارة شركة 
تطوير معان التابعة لصندوق امللك عبداهلل وعضو جملس أمناء مؤسسة ويل 

العهد وعضو جملس إدارة اللجنة األوملبية.

عمل رئيسًا تنفيذيًا لشركة زين األردن ورئيسًا تنفيذيًا للشؤون املالية يف شركة اخلربات العملية:
زين السودان واملدير العام لشركة اخلدمات الربيدية وشركة أرامكس املزود 

العاملي خلدمات النقل واحللول اللوجستية يف عدة دول آسيوية.

السيد خالد وليد حسني النابلسي

عضو جملس اإلدارةاملنصب:

١9٧٢/٢/٢٠تاريخ امليالد:

األردنيةاجلنسية:

٢٠١٧/٥/٢٤تاريخ العضوية:

بكالوريوس يف االقتصاد والعلوم اإلدارية من اجلامعة األردنية وماجستر يف إدارة الشهادات العلمية:
.)CPA( وحاصل على شهادة ،Hull األعمال من جامعة

املناصب التي يشغلها 
حاليًًا:

رئيس إدارة الرقابة املالية لدى شركة احلكمة لألدوية وعضو جملس إدارة جممع 
امللك احلسني لألعمال وBeyond Capital وعضو هيئة مديري شركة املال 

األردين لاستثمار والوساطة املالية.

لديه خربة يف جمال تدقيق احلسابات واالستشارات املالية وخصوصًا يف اخلربات العملية:
املشاريع املتعلقة باالندماج واستحواذ الشركات. وقد شغل منصب املدير 

التنفيذي لتمويل الشركات يف جمموعة األطلس لاستثمار خال الفرة ٢٠٠٠ - ٢٠٠١. 
شغل مناصب عدة يف شركة أدوية احلكمة منها املدير املايل للمجموعة ونائب 

رئيس الرقابة املالية.

بيانات متطلبات هيئة األوراق املالية
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السيد داود حممد داود الغول

عضو جملس اإلدارةاملنصب:

١9٧١/٥/٢٥تاريخ امليالد:

األردنيةاجلنسية:

٢٠١٧/٥/٢٤تاريخ العضوية:

بكالوريوس يف علوم احملاسبة من اجلامعة األردنية وماجستر يف إدارة األعمال الشهادات العلمية:
.)CPA( من جامعة كولورادو وحماسب قانوين معتمد

املناصب التي يشغلها 
حاليًًا:

املدير املايل يف شركة أمانات القابضة وعضو جملس إدارة شركة "مدفوعاتكم 
للدفع اإللكروين" وممثل عضو جملس إدارة املصرف األهلي العراقي/بنك املال 

األردين.

شغل أكرث من ٢٢ عامًا يف التخطيط املايل واالسراتيجي واالستثمارات وإعادة اخلربات العملية:
الهيكلة املالية.

بدأ حياته املهنية يف عام ١99٥ كمدقق حسابات يف شركة آرثر أندرسن يف دبي 
- اإلمارات العربية املتحدة، ثم يف شركة شلمربجر يف دبي بدور مساعد املدير 
املايل لشمال أفريقيا والشرق األوسط وشبه القارة الهندية. وبعد ذلك انتقل إىل 

كي بي إم جي يف داالس - تكساس كمستشار مايل يف الضرائب الدولية، ويف 
عام ٢٠٠٣ انضم إىل جمموعة البنك العربي مبنصب نائب رئيس مايل، ثم يف عام ٢٠٠٨ 

استلم منصب نائب رئيس تنفيذي للتخطيط واالستثمار يف ذات اجملموعة، حيث 
قام بقيادة وتطوير وإدارة اخلطط املالية للمجموعة. يف عام ٢٠١٢، استلم منصب 

املدير املايل يف جمموعة البنك العربي. 

السيد حممد حسن صبحي احلاج حسن

عضو جملس اإلدارةاملنصب:

١9٨١/٨/١٦تاريخ امليالد:

األردنيةاجلنسية:

٢٠١٧/٥/٢٤تاريخ العضوية:

بكالوريوس يف العلوم املالية واالقتصاد اجلزئي من معهد ماساتشوستس الشهادات العلمية:
للتكنولوجيا وماجستر يف إدارة األعمال وماجستر يف جمال التعليم من كلية 

ستانفورد للدراسات العليا.

املناصب التي يشغلها 
حاليًًا:

الرئيس التنفيذي لشركة جواكر.

عمل كمحلل مايل يف قسم شراء الشركات ودجمها يف شركة اخلربات العملية:
DRESDNER KLEINWORT WASSERSTEIN. كما عمل نائبًا ملدير عام شركة 

رسملة وهي شركة مسجلة يف مدينة دبي، وتعمل يف جمال االستثمارات 
وتوظيف األموال.

أسس شركة أخطبوط وهي شركة تعمل يف جمال االستخدام وجذب املواهب 
يف اخلليج والشرق األوسط، كما أسس شركة جواكر وهي شركة خمتصة 

بتقدمي ألعاب إلكرونية.

بيانات متطلبات هيئة األوراق املالية
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4. اجتماعات جملس اإلدارة واللجان املنبثقة عنه لعام 2018:

وردت يف تقرير احلوكمة.

5. اإلدارة التنفيذية لكابيتال بنك
أعضاء اإلدارة التنفيذية:

عالء عطاهلل جورج قمصية

الرئيس التنفيذياملنصب:

١9٨٠/٤/٢٢تاريخ امليالد:

أردنيةاجلنسية:

٢٠١٧/٣/٠١تاريخ العضوية:

بكالوريوس يف إدارة األعمال من جامعة الرموك يف األردن وماجستر إدارة الشهادات العلمية:
األعمال يف اإلدارة االسراتيجية من جامعة آستون يف اململكة املتحدة، وحاصل 

على عدة شهادات مهنية متخصصة.

لديه خربة امتدت على مدار ١9 عامًا يف جمال اخلدمات املصرفية مع الركيز اخلربات العملية:
 Corporate & Investment بشكل خاص على اخلدمات املصرفية للشركات

Banking، إضافة إىل معرفة عميقة يف قطاعات اقتصادية عدة.
كما شغل منصب الرئيس التنفيذي لـ Citibank  قطر ورئيس اخلدمات املصرفية 

للشركات يف اململكة العربية السعودية وقطر والبحرين حيث كان مسؤواًل عن 
قيادة وتنفيذ اسراتيجية منو البنك بنجاح، وشغل قبل ذلك عدة مناصب قيادية يف 

عدة بنوك.

ياسر إبراهيم حممد كليب

رئيس قطاع الشركاتاملنصب:

١9٧٤/١٠/٢٧تاريخ امليالد:

أردنيةاجلنسية:

٢٠٠٤/٦/١٦تاريخ العضوية:

حاصل على درجة البكالوريوس يف إدارة األعمال من جامعة الرموك وشهادة الشهادات العلمية:
مقرض معتمد يف املصارف التجارية )CLBB( من جمعية املصرفيني األمريكيني.

ميتلك من اخلربة ما يزيد عن ٢٠ عامًا يف جمال التطوير التجاري واملؤسسي. انضم اخلربات العملية:
إىل كابتيال بنك عام ٢٠٠٤ ، حيث بدأ عمله يف دائرة اخلدمات املصرفية والتسهيات 

االئتمانية. عمل سابقًًا ملدة ٨ أعوام لدى البنك العربي.

بيانات متطلبات هيئة األوراق املالية
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أنطون فرنسيس أنطون لولص

رئيس إدارة اخلدمات املصرفية لألفراداملنصب:

١9٦٥/٨/١٦تاريخ امليالد:

أردنيةاجلنسية:

٢٠١٧/١٠/١تاريخ العضوية:

حاصل على دبلوم مهني يف إدارة اخلدمات املصرفية من )IFS( يف بريطانيا الشهادات العلمية:
 University من جامعة )Leadership( ودرجة املاجستر يف إدارة األعمال

 Canada يف بريطانيا وشهادة األوراق املالية الكندية من of Liverpool
،Securities Institute

ميتلك من اخلربة ما يقارب ٣٤ عامًا يف القطاع املصريف، حيث عمل يف العديد اخلربات العملية:
 Sun من املؤسسات املالية واملصرفية كان آخرها مستشارًا ماليًا لدى شركة

.Life Financial

علي حممد داود أبوصوي

رئيس إدارة اخلزينة واالستثماراملنصب:

١9٦٦/٠٢/٢تاريخ امليالد:

أردنيةاجلنسية:

١99٧/٠٨/9تاريخ العضوية:

حاصل على درجتي البكالوريوس واملاجستر يف العلوم املالية واملصرفية.الشهادات العلمية:

ميتلك من اخلربة ما يزيد عن ٢٤ عامًا يف األسواق املالية والعمليات املصرفية اخلربات العملية:
واخلزينة واالستثمارات. حيث شغل منصب رئيس جمعية املتداولني منذ عام ٢٠١٠ 

حتى عام ٢٠١٧.  عضو جلنة إدارة صندوق استثمار اجلامعة األردنية، وهو ممثل 
األردن لدى االحتاد العربي للمتداولني يف األسواق املالية، وكان قد عمل سابقًًا لدى 

بنك عمان لاستثمار ملدة خمس سنوات.

إياس نظمي زهدي خواجة

رئيس إدارة العملياتاملنصب:

١9٧٦/١١/١٤تاريخ امليالد:

أردنيةاجلنسية:

٢٠١٧/٧/٢تاريخ العضوية:

يحمل درجة البكالوريوس يف االقتصاد من جامعة العلوم التطبيقية وشهادة الشهادات العلمية:
دراسات عليا يف االقتصاد والتمويل من جامعة غاسكو يف اململكة املتحدة.

شغل قبيل انضمامه إىل جمموعة كابيتال بنك منصب رئيس التكنولوجيا والعمليات اخلربات العملية:
يف بنك ستاندرد تشارترد، حيث كان من أبرز مهامه تطوير جهود العمليات 

وتكنولوجيا املعلومات اخلاصة بالبنك  يف عدد من األسواق الرئيسة مثل األردن 
والعراق والبحرين وقطر وسلطنة ُعمان.  وقبل ذلك، شغل منصب رئيس 

التكنولوجيا والعمليات يف سيتي بنك األردن، حيث أشرف على جممل العمليات 
وتكنولوجيا املعلومات واألعمال اإلدارية.

بيانات متطلبات هيئة األوراق املالية
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منار حممد عبداحلليم النسور

رئيس اإلدارة املاليةاملنصب:

١9٧9/9/٢٠تاريخ امليالد:

أردنيةاجلنسية:

٢٠٠١/٦/١٨تاريخ العضوية:

حاصلة على درجة البكالوريوس يف احملاسبة من اجلامعة األردنية.الشهادات العلمية:

لديها من اخلربة العملية ما يقارب ١٧ عامًا، حيث تدرجت يف املناصب اإلدارية يف اخلربات العملية:
كابيتال بنك حتى تولت منصب رئيس اإلدارة املالية  اعتبارًًا من تاريخ

 ٣٠ / ٧ / ٢٠١٦ 

فالح حسن خليل كوكش

رئيس إدارة اخملاطراملنصب:

١9٦٧/٨/١تاريخ امليالد:

أردنيةاجلنسية:

٢٠١٢/9/9تاريخ العضوية:

حاصل على درجة البكالوريوس يف العلوم املالية واملصرفية واملاجستر يف الشهادات العلمية:
اإلدارة املالية من جامعة الرموك؛ باإلضافة إىل الشهادات املهنية التالية: 

شهادة اخملاطر املالية )FRM(، والشهادة الدولية يف اخملاطر واألنظمة 
املصرفية،)ICBRR( وشهادة احملاسب اإلداري املعتمد )CMA(، وشهادة املدير 

.)LBB(وشهادة املقرض املعتمد يف املصارف التجارية ،)CFM( املايل املعتمد

ميتلك من اخلربة ما يزيد عن ٢١ عامًا يف القطاع املايل، حيث توّلى العديد من اخلربات العملية:
املناصب القيادية يف إدارة اخملاطر والتحليل االئتماين، وعمل سابقًًا لدى بنوك عدة 

منها بنك األردن والبنك األهلي والبنك االستثماري وبنك الباد - اململكة العربية 
السعودية.

"حممد حافظ" عبدالكرمي "حممد حافظ" معاذ

رئيس إدارة الشؤون القانونيةاملنصب:

١9٦9/١٠/٢٧تاريخ امليالد:

أردنيةاجلنسية:

٢٠٠٣/٢/٦تاريخ العضوية:

حاصل على درجة البكالوريوس يف القانون من اجلامعة األردنية ودبلوم عاٍل يف الشهادات العلمية:
القانون الدويل ودرجة املاجستر يف القانون التجاري من جامعة ستافوردشاير يف 

اململكة املتحدة.

عمل سابقًًا لدى البنك العربي يف الدائرة القانونية/القسم األجنبي ملدة عامني، اخلربات العملية:
وقبل ذلك عمل حماميًا يف شركة الدجاين ومشاركوه للمحاماة ملدة خمس 

سنوات، وهو عضو يف نقابة احملامني األردنيني منذ عام ١99٧  وعضو يف جميعة 
احملامني الدوليني منذ عام ١99٨ .

بيانات متطلبات هيئة األوراق املالية
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ساهر داود كامل عبدالهادي 

رئيس إدارة االمتثالاملنصب:

١9٦٦/٨/١9تاريخ امليالد:

أرديناجلنسية:

٢٠١٨/9/١٨تاريخ العضوية:

من جامعة Western International University يف اململكة املتحدة عام الشهادات العلمية:
.)CAMS( ١9٨9، وهو حاصل أيضًا على شهادة

ميتلك من اخلربة العملية ما يقارب ٢٨ سنة يف القطاع املصريف، حيث عمل لدى اخلربات العملية:
عدد من البنوك مثل بنك ستاندرد تشارترد وإيه بي إن أمرو بنك، وتوىل أخرًا منصب 

مدير قطاعات األعمال يف إدارة االمتثال يف البنك العربي.

رأفت عبد اهلل اسماعيل خليل

رئيس إدارة التدقيق الداخلي  املنصب:

١9٦٤/١٢/١٠تاريخ امليالد:

أردنيةاجلنسية:

٢٠٠٧/١٠/٤تاريخ العضوية:

حاصل على درجة البكالوريوس يف احملاسبة من جامعة الرموك وحاصل على  الشهادات العلمية:
.)CICA(و )CBA( الشهادتني املهنيتني

ميتلك من اخلربة العملية ما يزيد عن ٢٦ عامًا، حيث عمل سابقًًا يف البنك املركزي اخلربات العملية:
األردين ملدة ٧ سنوات وبنك ُعمان التجاري ملدة ٤ سنوات وبنك ُعمان العربي ملدة 

٧ سنوات. 

حور طالل حممد حجازي

رئيس إدارة املوارد البشريةاملنصب:

١9٧١/٤/١٧تاريخ امليالد:

أردنيةاجلنسية:

٢٠١٨/٢/١٥تاريخ العضوية:

حاصلة على درجة البكالوريوس يف إدارة األعمال من جامعة الرموك.الشهادات العلمية:

متتلك من اخلربة العملية ما يقارب ١٨ سنة، حيث تدرجت يف املناصب اإلدارية يف اخلربات العملية:
شركة بيبسيكو األردن ثم انتقلت للعمل بفرع الشركة يف دبي، حيث إن آخر منصب 

لها هو مدير املوارد البشرية فيها.

بيانات متطلبات هيئة األوراق املالية
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أعضاء اإلدارة التنفيذية املستقيلون:

6. الوضع التنافسي

7. ال يوجــد اعتمــاد علــى مورديــن حمدديــن أو عمــالء رئيســني حمليــًا وخارجيــًا يشــكلون 10% فأكــرث مــن إجمــايل املشــرتيات و/أو   
املبيعــات أو اإليــرادات.

8. ال توجد أية حماية حكومية أو امتيازات يتمتع بها البنك أو أي من منتجاته مبوجب القوانني واألنظمة أو غريها.
9.  ال توجد أية براءات اخرتاع أو حقوق امتياز حصل البنك عليها.

10. ال توجــد أي قــرارات صــادرة عــن احلكومــة أو املنظمــات الدوليــة أو غريهــا لهــا أثــر مــادي يف عمــل البنــك أو منتجاتــه أو قدرتــه 
التنافســية، باإلضافــة إىل أن البنــك ال تنطبــق عليــه معايــري اجلــودة الدوليــة.

تاريخ االستقالةاملنصباسم العضو#

٢٠١٨/٤/٣٠رئيس إدارة االمتثالرانية حممد سعيد دويكات١

٢٠١٨/١١/٤رئيس اإلدارة االسراتيجيةزيد يحيى أمني صاح٢

20172018البيان

٣,٥%٤%حصتنا السوقية/تسهيات

٣.٤%٣.٧%حصتنا السوقية/ودائع

٣.٦%٤.١%حصتنا السوقية/موجودات

بيانات متطلبات هيئة األوراق املالية
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11. أ. الهيكل التنظيمي للبنك والشركة التابعة
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ب. الهيكل التنظيمي للشركات التابعة

ج. املؤهالت العلمية ملوظفي كابيتال لالستثمارات يف األردن ودبي واملصرف األهلي العراقي:

د. برامج التأهيل والتدريب ملوظفي البنك والشركات التابعة

عدد موظفي كابيتال املؤهل العلمي
)DIFC( لالستثمارات

عدد موظفي
كابيتال بنك

عدد موظفي املصرف 
األهلي العراقي 

عدد موظفي كابيتال 
لالستثمارات - األردن

٠٠٠٠دكتوراه

١٣٦٥٧ماجستر

٠٠٠٠دبلوم عايل

٣٥٠٣٢٣٦٣٠بكالوريوس

٠٢٨٢٠٠دبلوم

٠١٠١سكرتاريا

٠١9٠١ثانوية عامة

٠١99٢٥دون الثانوية العامة 

460635344اجملموع

الشركات التابعة كابيتال بنك البيان

عدد املشاركني عدد الدورات عدد املشاركني عدد الدورات نوع الدورة التدريبية

٤١٦ ٢٧ ٥١٤ 9 دورات مراكز تدريب البنك

٥٤ 9 ٤٠٢ ٥٦ دورات حملية داخل األردن

١٥٧ ٨ 9 ٥ دورات خارج األردن

٤ ٤ ٣ ٣ شهادات مهنية متخصصة

631 48 928 73 اجملموع 

شركة كابيتال لالستثمارات
٪١٠٠

شركة كابيتال لالستثمارات
( مركز دبي املا� العاملي )

٪١٠٠

بيانات متطلبات هيئة األوراق املالية
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هـ. أسماء الدورات ملوظفي البنك 

12. اخملاطر التي يتعرض لها البنك

يتعرض كابيتال بنك للمخاطر التالية التي تواجه القطاع املصريف:
خماطر االئتمان   •
خماطر السوق  •

خماطر السيولة  •
اخملاطر التشغيلية  •

خماطر االمتثال  •
* ورد ذكرها يف تقرير جملس اإلدارة 

13. اإلجنازات التي حققها البنك خالل عام 2018

وصف اإلجنازات كما هو مفصل ومدعم باألرقام يف تقرير جملس اإلدارة عن إجنازات البنك.

14. األثر املايل لعمليات ذات طبيعة غري متكررة حدثت خالل عام 2018 وال تدخل ضمن نشاط الشركة الرئيسي:

ال توجد عمليات ذات طبيعة غر متكررة حدثت خال عام ٢٠١٨.

عدد نوع الدورة التدريبية
الدورات

عدد املشاركني من 
كابيتال بنك

٨١١دورات اللغة اإلجنليزية

١٧٢٣٨دورات بنكية متخصصة

٧٤٨دورات متخصصة يف إدارة اخملاطر وأمن املعلومات

٢٣٢دورات متخصصة يف اجلوانب املالية

٤٣٢دورات متخصصة يف إدارة التدقيق والرقابة واالمتثال ومكافحة غسيل األموال

١٧١٨٥دورات متخصصة يف املهارات السلوكية والنوعية

٤٣٦دورات متخصصة يف املهارات القيادية

٥٣٥دورات متخصصة يف تكنولوجيا املعلومات وأنظمتها

١٣دورات متخصصة يف تنمية املوارد البشرية

٣٣شهادات مهنية متخصصة

٥٣٠٥ورشات وجلسات توعية

 928 73 اجملموع

بيانات متطلبات هيئة األوراق املالية
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15. بلغــت قيمــة القضايــا املقامــة مــن قبــل البنــك ضــد الغــري مــا يقــارب 168 مليــون دينــار أردين كمــا يف 31 / 12 / 2018، علمــًا 
أنهــا قضايــا مقامــة ضــد حســابات عمــالء متعرثيــن وهالكــني.

ال يوجد عمليات ذات طبيعة غر متكررة حدثت خال عام ٢٠١٨.

16. السلسلة الزمنية لألرباح أو اخلسائر احملققة واألرباح املوزعة وصايف حقوق املساهمني لألعوام 2003 - 2018

السنة 
املالية

حقوق 
صايف األرباحاملساهمني

األرباح املوزعة
سعر اإلغالق

أسهم جمانيةأرباح نقدية

٢٠٠٣٤٥,٧٧9,٤٧٦٨,٠٦١,٨٢٧٤,٥٠٠,٠٠٠٣.9٣

٢٠٠٤٥9,٨٧٢,٥١٨١٢,٣٤٦,٣٥٤٧,٠٠٠,٠٠٠٤.٤١

٢٠٠٥١٣٥,9٣٤,٧٢٤٢١,٣٥٨,9٨9١٠,٥٠٠,٠٠٠٣.٣٢

٢٠٠٦١٥٦,99١,٧٧٠١٨,٠٥9,9٠٥١٤,٠٠٠,٠٠٠١.9٣

٢٠٠٧١٧٢,٣٧٥,١٢٤١٣,٥٠٨,٦٦٦٧,٠٠٠,٠٠٠٢.٠٧

٢٠٠٨٢٠٣,١٦١,٥٤٥١٥,٢٥٠,١٦9١.٨-٧,٥٠٠,٠٠٠

٢٠٠9٢٠٨,٠٧٠,٦٠٦١,٣٣٨,٣٨٣١٧,٢٠٠,٠٠٠١.٥٦

٢٠١٠٢١٤,١٠٧,9٥٢٥,١٤9,9١.٥٤-٦٨

١.٣٦-٢٠١١٢٢١,٢٥٨,٧٤٥١,٤٢٨,٣٣١

٢٠١٢٢٤٢,٨٠٧,9١.١٣-٥٦٢٢,٠٣٦,١٨٤

٢٠١٣٣٢٤,٢9١,٣٥٨٣٧,٠٣٦,٢9٠١٥,٠٠٠,٠٠٠١.٦٠

٢٠١٤٣٤٤,٨٨١,١٢٧٣٦,٣١٤,٧٧٦١٦,٥٠٠,٠٠٠١٦,٠٠٠,٠٠٠١.٥١

٢٠١٥٣٢٤,٣٥٠,٤١٣١,٠٦٨,٨٧٢١٠,٨9٠,٠٠٠١٨,٥٠٠,٠٠٠١

٢٠١٦٣٣٤,١٠٧,٢٥٤١٦,١٣٥,9٠.٨٣-٧٦

٢٠١٧٣٤9,٣9٠.٧-٤,٤٦٣٢٧,٣١١,٦٤٦١٠,٠٠٠,٠٠٠9

٠-٢٠١٨٣٣٦,٨٣٢,٣٢٧٣٠,٣٤٨,٢٧٦٢٠,٠٠٠,٠٠٠.9٢

بيانات متطلبات هيئة األوراق املالية
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17. حتليل املركز املايل للبنك ونتائج أعماله خالل السنة املالية

18. التطورات املستقبلية املهمة واخلطة املستقبلية للبنك لعام 2018

ابتــدأ كابيتــال بنــك خــال العــام احلــايل بتطبيــق خطتــه االســراتيجية املمتــدة علــى مــدار خمــس ســنوات )٢٠١٨-٢٠٢٣( والتــي يهــدف 
ــركات  ــن الش ــاء م ــريكًا للعم ــدة وش ــة رائ ــة مالي ــح مؤسس ــأن يصب ــه ب ــتقبيلة واملتمثل ــه املس ــق رؤيت ــا إىل حتقي ــن خاله ــك م البن
واألفــراد الباحثــني عــن حلــول ماليــة ومصرفيــة شــاملة ومبتكــرة. تعتمــد هــذه اخلطــة علــى بنــاء منــوذج أعمــال يتمحــور حــول 
العمــاء ويقــوم علــى أســاس الفهــم العميــق والشــامل ملتطلباتهــم وأنظمتهــم الداخليــة وسياســتهم وإجراءاتهــم وذلــك بهــدف 
تقــدمي خدمــات ذات قيمــة مضافــة عاليــة تلبــي احتياجاتهــم املتخصصــة. كمــا ترتكــز هــذه  اخلطــة علــى االرتقــاء مبســتوى اخلدمــات 

املقدمــة مــن خــال تطويــر أنظمــة تكنولوجيــا املعلومــات وحتديــث القنــوات اإللكرونيــة مبــا يتماشــى مــع متطلبــات العصــر.

ــى  ــز عل ــة ترتك ــل  مفصل ــط عم ــع خط ــك بوض ــال بن ــوم كابيت ــتقبلية، يق ــة املس ــايل الرؤي ــراجتية و بالت ــذه االس ــق ه ــل حتقي ــن أج وم
عــدة أهــداف هــي: حتقيــق منــو يف األربــاح التشــغيلية وحتســني عائــد اخملاطــرة وإثــراء جتربــة العمــاء وتعزيــز اإلنتاجيــة والكفــاءة 

ــر وتأهيــل املوظفــني. وتشــمل خطــط العمــل لعــام ٢٠١9 مــا يلــي:  واحلفــاظ علــى الضوابــط الرقابيــة، إىل جانــب تطوي

ــك  ــوم البن ــوف يق ــربى س ــركات الك ــرة للش ــة املباش ــهيات االئتماني ــح التس ــتمرار مبن ــة إىل االس ــركات، فباإلضاف ــد الش ــى صعي عل
بطــرح عــدد مــن املنتجــات اجلديــدة - وذلــك بعــد اســتحداث دائــرة متخصصــة - لتلبيــة احتياجــات الشــركات مــن احللــول اخملتلفــة 
ــركات  ــبة إىل للش ــا بالنس ــر. أم ــتراد والتصدي ــة باالس ــك املتعلق ــة تل ــة، وخاص ــات التجاري ــل العملي ــيولة ومتوي ــرة إلدارة الس واملبتك
الناشــئة واملتوســطة والصغــرة فــإن كابيتــال بنــك يعتــرب إحــدى املؤسســات القياديــة يف متويــل هــذا القطــاع.  حيــث يقــوم البنــك، 
بالتعــاون مــع البنــك املركــزي األردين والبنــك املركــزي العراقــي وباالشــراك مــع عــدد مــن املؤسســات احملليــة و األجنبيــة،  بتلبيــة 
كافــة احتياجــات هــذه الشــركات مــن خــال تقــدمي حلــول مصرفيــة متكاملــة بأســعار تفضيليــة وفــرات ســداد مرنــة تســاعد هــذه 
الشــركات علــى خفــض كلــف متويلهــا وزيــادة تنافســيتها وقدرتهــا علــى اســتحداث فــرص عمــل وبالتــايل تعزيــز دورهــا يف الســوق 

احمللــي و تنميــة االقتصــاد. 

أمــا علــى صعيــد األفــراد، فتتمثــل خطــة العمــل لعــام ٢٠١9 باســتحداث حلــول مــن أجــل تســهيل عمليــات الدفــع وزيــادة عــدد 
الصرافــات اآلليــة والتفاعليــة وحتســني جتربــة العمــاء وإثرائهــا مــن خــال تطويــر جميــع قنواتــه اإللكرونيــة كاخلدمــات البنكيــة عــرب 
اإلنرنــت والتطبيقــات الذكيــة. كمــا وتتضمــن اخلطــة إضافــة ميــزات جديــدة وتوســيع نطــاق شــبكة البطاقــات االئتمانيــة. وسيســتمر 

ــه. البنــك بتقــدمي، وبكفــاءة عاليــة، باقــة متكاملــة مــن اخلدمــات البنكيــة والربامــج املصرفيــة املبتكــرة واملنافســة لعمائ

2018/12/312017/12/31النسب املالية

١.٣٦%١.٥٣%العائد على معدل األصول

٧.99%٨.٨٤%العائد على معدل حقوق امللكية

٠.١٥٤٠.١٢٢العائد على السهم

١٧.٤٧%١٧.١٤%نسبة حقوق امللكية/املوجودات

١٥.١٨%١٦.٢٥%كفاية رأس املال

9.٨٣%٨.٦١%نسبة التسهيات غر العاملة )بعد تنزيل الفوائد املعلقة(

٦٠.٤٣%٧9.١٧%نسبة تغطية اخملصصات للتسهيات غر العاملة  )بعد تنزيل الفوائد املعلقة(

١٣٣.٥٥%١٤9.٨٦%نسبة السيولة النقدية وشبه النقدية

بيانات متطلبات هيئة األوراق املالية
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19. مقدار أتعاب التدقيق للبنك والشركة التابعة

ــارًا  ــغ ١9٦,٤٢١  دين ــرز" للبنــك والشــركات التابعــة لعــام ٢٠١٨ مبل ــر هــاوس كوب بلغــت أتعــاب مدققــي احلســابات الســادة "برايــس وت
شــامل الضريبــة، مفصلــة كمــا يلــي:

املبلغ بالدينار األردين

١٢٧,٠١٤كابيتال بنك   

٨,٠٠٠شركة كابيتال لاستثمارات  )شركة تابعة(

٥٠,٠٠٠املصرف األهلي العراقي

١٠,٠٠٠شركة كابيتال لاستثمارات )مركز دبي املايل العاملي( 

١,٤٠٧ شركة صندوق البحرين االستثماري 

١9٦,٤٢١اجملموع

بيانات متطلبات هيئة األوراق املالية
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20. بيان بعدد األوراق املالية

ــارب  ــة وأق ــلطة التنفيذي ــا ذوي الس ــخاص اإلدارة العلي ــس اإلدارة وأش ــاء جمل ــل أعض ــن قب ــة م ــة اململوك ــدد األوراق املالي ــان بع بي
أعضــاء جملــس اإلدارة وأشــخاص اإلدارة العليــا، والشــركات املســيطر عليهــا مــن قبــل أعضــاء جملــس اإلدارة وأشــخاص اإلدارة 

ــا وأقاربهــم. العلي

أ. عدد األوراق املالية اململوكة من قبل أعضاء جملس اإلدارة

عدد األسهم اململوكة اجلنسيةاملنصبالعضو
كما يف 2017/12/31

عدد األسهم 
اململوكة كما يف 

2018/12/31

9,٨٣٦,٥٥٦9,٨٣٦,٥٥٦األردنيةرئيس جملس اإلدارةباسم خليل سامل السامل

٣,٤9١,99٠٣,٤9١,99٠األردنيةنائب رئيس جملس اإلدارةمازن سميح طالب دروزة

املؤسسة العامة للضمان االجتماعي                                                                                                                                        
                                                                    

١٨,٥٤٤,٢٨٨١٨,٥٤٤,٢٨٨األردنيةعضو

--األردنيةممثلممثلة  بالسيد فادي خالد مفلح العاونة

١٠,٠٧٣,٠٠٧١٠,٠٧٣,٠٠٧األردنيةعضوشركة االستثمارات والصناعات املتكاملة )قابضة( 

--األردنيةممثلممثلة بالسيد عمر حممد إبراهيم شحرور

٦,٠٤٧,٧٧٦٦,٠٤٧,٧٧٦األردنيةعضوشركة هتاف لاستثمار 

٣,٠٢٣,٨٨٦٣,٠٢٣,٨٨٦األردنيةممثلممثلة بالسيد "حممد علي" خلدون ساطع احلصري

٦٤,٥٦٧٦٤,٥٦٧األردنيةعضوشركة اخلليل لاستثمارات 

--األردنيةممثلممثلة بالسيد خليل حامت خليل السامل

٣٧,٧9٦٣٧,٧9٦األردنيةعضوشركة اجلدارة لاستثمار العقاري 

٦٠,٠٠٠٦٠,٠٠٠السعوديةممثلممثلة بالسيد سلطان بن حممد بن مساعد السيف

٢٧,٥٤٨٢٧,٥٤٨الفلسطينيةعضوعمر أكرم عمران البيطار

٢٧,٥٤٨٢٧,٥٤٨األردنيةعضورمي هيثم جميل القسوس

٢٥,٠٠٠٢٥,٠٠٠األردنيةعضوأحمد قاسم ذيب الهناندة

١٧٥,٠٠٠١٧٥,٠٠٠األردنيةعضوخالد وليد حسني النابلسي

٢٧,٠٠٠٢٧,٠٠٠األردنيةعضوداود حممد داود الغول

٣٥,٠٠٠٤٠,٢١٠األردنيةعضوحممد حسن صبحي احلاج حسن

بيانات متطلبات هيئة األوراق املالية
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ب.عدد األوراق املالية اململوكة من قبل أقارب أعضاء جملس اإلدارة

ج.عدد األوراق املالية اململوكة من قبل الشركات التي يسيطر عليها أعضاء جملس اإلدارة

د. عدد األوراق املالية اململوكة من قبل الشركات التي يسيطر عليها أقارب أعضاء جملس اإلدارة

اجلنسيةالصلةاسم العضو أقارب أعضاء جملس اإلدارة
عدد األسهم 

اململوكة كما هي يف 
تاريخ 2017/12/31

عدد األسهم 
اململوكة كما هي يف 

تاريخ 2018/12/31

٧٧٦,٥٨٧٧٧٦,٥٨٧األردنيةزوجةباسم خليل سامل الساملردينه فرحان سعد أبوجابر

٨٨,١٤٣٨٨,١٤٣األردنيةزوجةمازن سميح طالب دروزةرىل سمر خليل نصر

خليل حامت خليل السامل ممثل شركة غالية شاريل غالب بشارات
اخلليل لاستثمارات

٢٠,٠٠٠٢٠,٠٠٠األردنيةزوجة

خليل حامت خليل السامل ممثل شركة حامت خليل حامت السامل
اخلليل لاستثمارات

٣٠,٠٠٠٣٠,٠٠٠األردنيةابن

 أقارب أعضاء 
اسم الشركة الصفةالصلةاسم العضوجملس اإلدارة

املسيطر عليها
الصفة القانونية 

للشركة

عدد أسهم البنك اململوكة من 
قبل الشركة املسيطر عليها

2017/12/312018/12/31

ردينه فرحان سعد 
أبوجابر

باسم خليل 
سامل السامل

نائب رئيس زوجة
هيئة املديرين

شركة اخلليل 
لاستثمارات

شركة ذات مسؤولية 
حمدودة

٦٤,٥٦٧٦٤,٥٦٧

رئيس هيئة 
املديرين

شركة جربان 
خلدمات الرجمة

شركة ذات مسؤولية 
حمدودة

٣,9٧٣٣,9٧٣

رئيس هيئة 
املديرين

شركة السامل 
لاستثمارات

شركة ذات مسؤولية 
حمدودة

٥٠,٠٠٠١٤٠,٠٠٠

اسم الشركة الصفةاسم العضو/الشخص املطلع
املسيطر عليها

الصفة القانونية 
للشركة

عدد أسهم البنك اململوكة من 
قبل الشركة املسيطر عليها

2017/12/312018/12/31

باسم خليل السامل 

رئيس هيئة 
املديرين – املدير 

العام

شركة اخلليل 
لاستثمارات

شركة ذات مسؤولية 
٦٤,٥٦٧٦٤,٥٦٧حمدودة

شركة مساهمة عامة الشركة العامة للتعدينعضو
٤١,١٧٣٤١,١٧٣حمدودة

٣,٥٣٧,٤9٧٣,٥٣٧,٤9٧خاصة.Darhold Ltdعضومازن سميح طالب دروزة

"حممد علي" خلدون ساطع 
احلصري/ ممثل شركة هتاف 

لاستثمار
٣,٥٣٧,٤9٧٣,٥٣٧,٤9٧خاصة.Darhold Ltdعضو

شركة االستثمارات والصناعات 
عضواملتكاملة )قابضة(

الشركة العاملية 
احلديثة لصناعة الزيوت 

النباتية
٢٥,٨٢٥٢٥,٨٢٥شركة مساهمة عامة

خليل حامت خليل السامل/ممثل 
شركة اخلليل لاستثمارات

نائب رئيس هيئة 
املديرين

شركة السامل 
لاستثمارات

شركة ذات مسؤولية 
٥٠,٠٠٠١٤٠,٠٠٠حمدودة

بيانات متطلبات هيئة األوراق املالية
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ه.عدد األوراق املالية اململوكة من قبل أشخاص اإلدارة التنفيذية العليا

-ال توجد أوراق مالية مملوكة من قبل أقارب أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا.
-ال توجد أوراق مالية مملوكة من قبل شركات يسيطر عليها أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا أو أقاربهم.

و. أسماء كبار مالكي األسهم الذين ميلكون )5%( فأكرث وعدد األسهم اململوكة لكل منهم مقارنة مع السنة السابقة

اجلنسيةاملنصبالعضو
عدد األسهم كما يف

2017/12/312018/12/31

١٢٥,٠٠٠١٢٥,٠٠٠األردنيةالرئيس التنفيذيعاء عطا اهلل جورج قمصية

٥,٥٠٥٥,٥٠٥األردنيةرئيس قطاع الشركاتياسر إبراهيم حممد كليب

٢٢,١٧9٢٢,١٧9األردنيةرئيس إدارة التدقيق الداخليرأفت عبد اهلل اسماعيل خليل

-٥,٥٠٠األردنيةرئيس إدارة الشؤون القانونية"حممد حافظ" عبدالكرمي "حممد حافظ"معاذ

٥,٨٧٠٥,٨٧٠األردنيةرئيس إدارة اخلزينة واالستثمارعلي حممد داود ابو صوى

٢,٤١٦٢,٤١٦األردنيةرئيس إدارة اخملاطرفاح حسن خليل كوكش

٨,٥٤٤١٤,٠٤٤األردنيةرئيس اإلدارة املاليةمنار حممد عبد احلليم النسور

--األردنيةرئيس إدارة العملياتإياس نظمي زهدي خواجة

--األردنيةرئيس إدارة اخلدمات املصرفية لألفرادأنطون فرنسيس أنطون لولص

--األردنيةرئيس إدارة املوارد البشريةحور طال حممد حجازي

--األردنيةرئيس إدارة االمتثالساهر داود كامل عبد الهادي

عدد األسهم كما هي اجلنسيةاالسم
النسبةيف 2017/12/31

عدد األسهم 
كما هي يف 
2018/12/31

النسبة

١9,9٥٧,٦٦٣9.9٧9١9,٥٢٤,١٠٥9.٧٦٢العراقيةسعد عاصم عبود اجلنابي

١٨,٥٤٤,٢٨٨9.٢٧٢١٨,٥٤٤,٢٨٨9.٢٧٢األردنيةاملؤسسة العامة للضمان االجتماعي

١٦,٠٧٠,٣٤9٨.٠٣٥١٦,٠٧٠,٣٤9٨.٠٣٥األردنيةسعيد سميح طالب دروزة

International Finance Corporation١٣,٨٣٦,٢9٦٦.9١٨١٣,٨٣٦,٢9٦٦.9١٨دولية

١٠,٠٧٣,٠٠٧٥.٠٣٧١٠,٠٧٣,٠٠٧٥.٠٣٧األردنيةشركة االستثمارات والصناعات املتكاملة )قابضة(

بيانات متطلبات هيئة األوراق املالية
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البنــك وبيــان األســهم املرهونــة واملســتفيد النهائــي كمــا يف  ز. املســاهمون الذيــن ميلكــون )1%( فأكــرث مــن رأســمال 
2018/12/31

نسبة عدد األسهماسم املساهم
املساهمة

األسهم 
املستفيد النهائياملرهونة

نفسه١9,٥٢٤,١٠٥9.٧٦٢سعد عاصم عبود اجلنابي

نفسه١٨,٥٤٤,٢٨٨9.٢٧٢املؤسسة العامة للضمان االجتماعي

نفسهمرهونة جزئيًا١٦,٠٧٠,٣٤9٨.٠٣٥سعيد سميح طالب دروزة

International Finance Corporation١٣,٨٣٦,٢9٦٦.9١٨-

شركة االستثمارات والصناعات )قابضة( املتكاملة 
قابضة

شركة مساهمة عامة١٠,٠٧٣,٠٠٧٥.٠٣٧

نفسه9,9٧٧,٦١٣٤.9٨9عبداهلل سعد عاصم اجلنابي

نفسهمرهونة جزئيًا9,٨٣٦,٥٥٦٤.9١٨باسم خليل سامل السامل

Sara International Holding Ltd.٨,٨٥٨,٥٢٥٤.٤٢9مرهونة بالكامل
Sara International Holding Ltd. 

:مملوكة من
السيد علي قوالغاصي

نفسه٨,٤9٥,٤٧٢٤.٢٤٨حممد بن مساعد بن سيف السيف

٦,٠٤٧,٧٧٦٣.٠٢٤شركة هتاف لاستثمار

شركة مساهمة خاصة حمدودة 
مملوكة من:

السيد "حممد علي "خلدون ساطع 
احلصري

الشريفة نسرين زيد شاكر عون

نفسه٤,٨٣٣,١٨١٢.٤١٧عاصم سعد عاصم اجلنابي

Darhold Ltd.٣,٥٣٧,٤9٧١.٧٦9 شركة مساهمة خاصة مملوكة من
جمموعة من الشركاء

نفسهمرهونة جزئيًا٣,٤9١,99٠١.٧٤٦مازن سميح طالب دروزة

نفسه٣,٠٢٣,٨٨٦١.٥١٢"حممد علي" خلدون ساطع احلصري

٢,٦٤١,٠٢٢١.٣٢١شركة سعد ابوجابر واوالده

شركة ذات مسؤولية حمدودة مملوكة 
من:

السيد سعد فرحان أبوجابر
السيد كيم فؤاد أبوجابر

السيد منر فائق سعد أبوجابر
السيد ليث فائق سعد أبوجابر

السيد عمر فاروق سعد أبوجابر
السيد زياد رؤوف سعد أبو جابر

السيد مروان رؤوف سعد أبو جابر
السيد قيس فؤاد سعد أبو جابر

السيدة عائدة/نادرة فائق سعد أبو جابر

نفسه٢,٦٢٠,١٧٦١.٣١٠علي عاصم عبود اجلنابي

نفسه٢,٦١٤,٢9٨١.٣٠٧رعد عاصم عبود اجلنابي

نفسه٢,٤٢٠,٠٧١١.٢١٠صاح الدين حممود عرفه البيطار

بيانات متطلبات هيئة األوراق املالية
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ح. ملخص سياسة تقييم األداء ومنح املكافأة لدى البنك

 اســتند كابيتــال بنــك يف صياغتــه للسياســة املتعلقــة بنظــام تقييــم أداء املوظفــني ومنــح احلوافــز واملكافــآت املعتمــدة مــن قبــل 
جملــس اإلدارة إىل تعليمــات احلاكميــة املؤسســية الصــادرة عــن البنــك املركــزي األردين، وربطهــا مبســتوى األداء العــام للبنــك ونتائــج 
القطــاع املصــريف ومســتوى أداء املوظــف املعنــي. تراعــي هــذه السياســة مكافــأة املوظفــني كًا حســب أدائــه خــال العــام، علــى 
أاّل تتــم مكافــأة املوظــف صاحــب األداء الضعيــف، ويعتــرب التقييــم أداة مهمــة ملراجعــة املوظفــني ألدائهــم الوظيفــي وحتديــد نقــاط 
الضعــف وبالتــايل إحلــاق املوظــف بــدورات تدريبيــة للتغلــب علــى هــذه النقــاط وتعزيــز نقــاط قــوة املوظــف وحتفيــزه لتقــدمي املزيــد 

وبالتــايل مكافأتــه بحســب أدائــه.

و لهــذه الغايــة فقــد مت اعتمــاد نظــام لتقييــم األداء يقــوم علــى ثاثــة حمــاور رئيســة متمثلــة مبحــور املؤشــرات املعياريــة لقيــاس 
األداء )KPI(، وحمــور عوامــل التقييــم النوعيــة وحمــور التدريــب والتطويــر املســتمر. وتكــون عمليــة إدارة األداء قائمــة علــى الشــفافية 
واحلــوار املتبــادل بــني املســؤول املباشــر واملوظــف بحيــث تبــدأ بتحديــد أهــداف املوظــف يف بدايــة العــام باالتفــاق بــني الطرفــني 
وتتــم املراجعــة الدوريــة بــني الطرفــني ملناقشــة أداء املوظــف ودراســة مــدى حتقيقــه لألهــداف املوضوعــة وتشــخيص معوقــات 
ــازات  ــى اإلجن ــاًء عل ــام بن ــر ع ــى تقدي ــول عل ــف للحص ــم أداء املوظ ــام تقيي ــة الع ــم يف نهاي ــا ويت ــب عليه ــول للتغل ــع احلل األداء ووض
مقارنــة باألهــداف. ولذلــك تراعــي هــذه السياســة عنــد حتديــد قيمــة املكافــأة ضــرورة حتقيــق معايــر األداء )KPI( علــى مســتوى 

البنــك املعتمــد مــن جملــس اإلدارة.

21. مزايا ومكافآت أعضاء جملس اإلدارة واإلدارة العليا خالل عام 2018:

أ. أعضاء جملس اإلدارة:

بدل عضوية بدل ثابتاالسم
اجملموعاملكافأةجلان وجملس

٤٢٠,٠٠٠٢٧,٦٠٠٤٦٥,٠٠٠9١٢,٦٠٠باسم خليل سامل السامل  

٢٢,٠٨٠٥,٠٠٠٢٧,٠٨٠مازن سميح طالب دروزة 

شركة االستثمارات والصناعات املتكاملة / عمر حممد إبراهيم 
شحرور

٢9,٦٤٠٥,٠٠٠٣٤,٦٤٠

٢9,٦٤٠٥,٠٠٠٣٤,٦٤٠املؤسسة العامة للضمان االجتماعي/فادي العاونة 

٣٧,٢٦٣٥,٠٠٠٤٢,٢٦٣شركة اخلليل لاستثمارات/ خليل حامت خليل السامل 

٢٠,٠٤٠٥,٠٠٠٢٥,٠٤٠شركة هتاف لاستثمار/"حممد علي" خلدون ساطع احلصري 

١٤,٠٤٠٥,٠٠٠١9,٠٤٠أحمد قاسم ذيب الهناندة

٣١,٠٨٠٥,٠٠٠٣٦,٠٨٠عمر أكرم عمران البيطار

٣٠,٤٤٠٥,٠٠٠٣٥,٤٤٠داود حممد داود الغول

٣٣,٦٤٠٥,٠٠٠٣٨,٦٤٠حممد احلاج حسن 

٢٨,٠٨٠٥,٠٠٠٣٣,٠٨٠خالد النابلسي

٣٠,١٢٠٥,٠٠٠٣٥,١٢٠رمي هيثم جميل القسوس

شركة اجلدارة لاستثمار العقاري/سلطان بن حممد بن 
مساعد السيف 

١٤,٠٤٠٥,٠٠٠١9,٠٤٠

420.000347,703525,0001,292,703اجملموع

بيانات متطلبات هيئة األوراق املالية



202

كابيتال بنك - التقرير السنوي ٢٠١٨  

ب. مزايا ومكافآت أعضاء اإلدارة التنفيذية خال عام ٢٠١٨

االسمالرقم

املنافع 
واملزايا 

حتى تاريخ 
2018/12/31

املالحظاتاجملموعاملكافأة

٤٢٥,٦١٠٢٠٠,٠٠٠٦٢٥,٦١٠عاء عطا اهلل جورج قمصية١٤٧٥

 ١9٠,١٣٥  ٤٠,٠٠٠  ١٥٠,١٣٥ رأفت عبد اهلل خليل ٥٠٧

 ١٦٥,٦٣٠  ٤٥,٠٠٠  ١٢٠,٦٣٠ "حممد حافظ" عبدالكرمي معاذ ١٣٧

 ١٨٢,٦٣٧  ٥٠,٠٠٠  ١٣٢,٦٣٧ علي حممد أبوصوي ١٧

 ٢٠٠,٥١٠  ٥٠,٠٠٠  ١٥٠,٥١٠ ياسر إبراهيم كليب ٢٠٢

تاريخ االستقالة ٢٠١٨/٤/٣٠ ١٣٧,٧٦٠ ١٣٠,٢٧٨٧,٤٨١رانية حممد سعيد دويكات ١١٧

 ١٣9,٥٢٧  ٤٠,٠٠٠  99,٥٢٧ فاح حسن خليل كوكش9٧٣

تاريخ االستقالة ٢٠١٨/١١/٤ ١9٢,٦٧9  ٤٥,١٢٥  ١٤٧,٥٥٤ زيد يحيى أمني صاح١٣٢٤

 ١٣٥,٠٠٠  ٤٥,٠٠٠  9٠,٠٠٠ منار حممد عبداحلليم النسور٨٢

 ١٥٠,٥٠٣  -    ١٥٠,٥٠٣ أنطون فرنسيس أنطون لولص١٥١٣

 ٢٢٠,٦٥٤  ٤٠,٠٠٠  ١٨٠,٦٥٤ إياس نظمي زهدي خواجة١٤9٧

تاريخ التعيني ٢٠١٨/٢/١٥ ١٣٨,١٢٥  ٢٠,٠٠٠  ١١٨,١٢٥ حور طال حممد حجازي١٥٤٤

تاريخ التعيني ٢٠١٨/9/١٨ ٣٨,٨١٨  -    ٣٨,٨١٨ ساهر داود كامل عبدالهادي١٦٤٢

تاريخ التعيني ٢٠١٨/٤/١ ٢٧٠,٢٦٨  ٢٠,٠٠٠  ٢٥٠,٢٦٨ سامي بهاء ممدوح النابلسي )شركة املال(١٥٥٨

٢,١٨٥,٢٤9٦٠٢,٦٠٦٢,٧٨٧,٨٥٥اجملموع
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22. التربعات واملنح التي دفعها البنك خالل عام 2018

23. ال يوجــد اي عقــود ومشــاريع وارتباطــات عقدتهــا الشــركة املصــدرة مــع الشــركات التابعــة أو الشــقيقة أو احلليفــة أو رئيــس 
جملــس اإلدارة أو أعضــاء اجمللــس أو الرئيــس التنفيــذي أو اي موظــف أو أقاربهــم

24. مساهمة البنك يف حماية البيئة وخدمة اجملتمع احمللي

وردت يف تقرير جملس اإلدارة.

قيمة التربعاجلهة املتربع لها

٦٠,٦9٨.٠٠٠منح سنوية لتغطية نفقات دراسية

٥٠,٠٠٠.٠٠٠برنامج التسمية والتشريف

٥٠,٠٠٠.٠٠٠مؤسسة امللكة رانيا

٤٧,٦٠٠.٠٠٠نشر الثقافة املالية يف املدارس احلكومية

٤٦,٤٣١.٠٠٠الصندوق األردين الهاشمي للتنمية البشرية

٤٢,٥٤٠.٠٠٠مبادرة البنك املركزي العراقي لدعم النشاطات اجملتمعية واإلنسانية

١٥,٠٠٠.٠٠٠قرى األطفال SOS األردن

١٤,٢٥٠.٠٠٠جمعية الشابات املسلمات للربية اخلاصة

١٠,٠٠٠.٠٠٠مؤسسة إيليا نقل

٨,٠٠٠.٠٠٠تعبئة وتوزيع طرود غذائية لعشر عائات شهرية ملدة سنة

٦,٥٠٠.٠٠٠جمعية كافل اليتيم اخلرية

٥,٠٠٠.٠٠٠اجلمعية األردنية للعلوم والثقافة

٥,٠٠٠.٠٠٠مؤسسة لوياك األردن

٣,٠٠٠.٠٠٠نادي ذات راس/الكرك الرياضي

١,٤١٨.٠٠٠مبادرة اجلبال السبعة

١,٢٠٠.٠٠٠السيدة متام زوجة أبو عرب

١,٠٠٠.٠٠٠جمعية كافل اليتيم اخلرية - املفرق

١,٠٠٠.٠٠٠شراء ١٠٠ نسخة من كتاب )الكويت والفجر الفلسطيني(

٣,٧٠٥.١9١تربعات متفرقة

372,342اجملموع

بيانات متطلبات هيئة األوراق املالية



204

كابيتال بنك - التقرير السنوي ٢٠١٨  

ج. اإلقرارات
١. يقر جملس إدارة الشركة بعدم وجود أي أمور جوهرية قد تؤثر يف استمرارية الشركة خال السنة املالية التالية

٢. يقر جملس اإلدارة مبسؤوليته عن إعداد البيانات املالية وتوفر نظام رقابة فعال يف الشركة

رئيس جملس اإلدارة
السيد باسم خليل السامل

عضو جملس اإلدارة
شركة هتاف لاستثمار

ممثلة بالسيد "حممد علي" خلدون ساطع احلصري

عضو جملس إدارة
مؤسسة الضمان االجتماعي 

ممثلة بالسيد عصام عبد اهلل اخلطيب

عضو جملس اإلدارة
شركة االستثمارات والصناعات املتكاملة )قابضة(

ممثلة بالسيد عمر حممد إبراهيم شحرور

عضو جملس اإلدارة
شركة اخلليل لاستثمارات

ممثلة بالسيد خليل حامت خليل السامل

عضو جملس اإلدارة
شركة اجلدارة لاستثمار العقاري

ممثلة بالسيد سلطان بن حممد بن مساعد السيف

عضو جملس اإلدارة
الفاضلة رمي هيثم جميل القسوس

عضو جملس اإلدارة
السيد داود حممد داود الغول

عضو جملس اإلدارة
السيد خالد وليد حسني النابلسي

نائب رئيس جملس اإلدارة
السيد مازن سميح طالب دروزة

عضو جملس اإلدارة
السيد عمر أكرم عمران البيطار

عضو جملس اإلدارة
السيد أحمد قاسم ذيب الهناندة

عضو جملس اإلدارة
السيد حممد حسن صبحي احلاج حسن

نقر نحن املوقعون أدناه بصحة ودقة واكتمال املعلومات والبيانات الواردة يف التقرير السنوي  .٣

رئيس جملس اإلدارة
السيد باسم خليل السامل

الرئيس التنفيذي
السيد عاء عطاهلل قمصية

رئيس اإلدارة  املالية
الفاضلة منار حممد النسور

بيانات متطلبات هيئة األوراق املالية
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بيانات متطلبات هيئة األوراق املالية
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تقرير احلوكمة
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210مقدمة 

211اإلطار العام لنظام احلوكمة يف البنك 

212أعضاء جملس اإلدارة 

212تشكيلة اجمللس 

212أعضاء جملس اإلدارة احلاليون 

213أعضاء جملس اإلدارة املستقيلني

213اللجان املنبثقة عن جملس اإلداراة

216عدد اجتماعات جملس اإلدارة واجتماعات اللجان املنبثقة عنه مع بيان األعضاء احلاضرين 

217املناصب التنفيذية يف البنك وأسماء األشخاص الذين يشغلونها 

217تقارير اللجان املنبثقة عن جملس اإلدارة حول أعمالها عن عام ٢٠١٧ 

الفهرس
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تقرير احلوكمة

1- مقدمة

السادة الكرام،
 

تأســس بنــك املــال األردين يف العــام ١99٥ حتــت اســم بنــك الصــادرات والتمويــل كشــركة مســاهمة عامــة مســجلة حســب األصــول 
يف دائــرة مراقبــة الشــركات. منــذ تأسيســه، تعاقبــت علــى البنــك عــدة جمالــس إدارات، كان آخرهــا يف شــهر أيــار مــن العــام ٢٠١٧ 
حيــث جــرى يف اجتمــاع الهيئــة العامــة للبنــك انتخــاب ثاثــة عشــر عضــوًا يتمتعــون باملعرفــة واخلــربة واملهــارة واالســتقالية، مبــا 
ــني  ــادي، مراع ــتقل وحي ــكل مس ــم بش ــاذ قراراته ــى اتخ ــدرة عل ــم الق ــة، ولديه ــاءة ومهني ــم بكف ــة مهامه ــن ممارس ــم م ميكنه

مصلحــة البنــك واملســاهمني واملودعــني، بعيــدًا عــن أيــة مصالــح أو تأثــرات خارجيــة. 

يضــم اجمللــس يف تشــكيلته ٦ أعضــاء مســتقلني مــن أصــل ١٣ عضــوًا، إدراكًا منــا بضــرورة أن يحظــى عمــل هــذا اجمللــس مبزيــد 
ــدًا بحياديتــه وخرباتــه وبعــده عــن أي تضــارب للمصالــح.  مــن االســتقالية واملهنيــة، حيــث إن العضــو املســتقل يضفــي بعــدًا جدي
وليتمكــن اجمللــس مــن القيــام بجميــع مهامــه بشــكل كفــؤ، فقــد مت تشــكيل جلــان مــن بــني أعضائــه، وحــدد أهــداف هــذه اللجــان 
ومهامهــا ومســؤولياتها وفوّضهــا صاحيــات وذلــك وفقــًا مليثــاق معتمــد موضــح ضمــن دليــل احلاكميــة املؤسســية واملوجــود 

علــى املوقــع اإللكــروين للبنــك )http://www.capitalbank.jo(. ويتضمــن هــذا التقريــر تفاصيــل عــن مؤهــات كل عضــو. 

يف العــام ٢٠١٤، أصــدر البنــك املركــزي األردين تعليمــات احلاكميــة املؤسســية، والتــي مت تعديلهــا أكــرث مــن مــرة كان آخرهــا يف العــام 
ــا  ــد كن ــام ٢٠١٧ . لق ــة يف الع ــاهمة املدرج ــركات املس ــة الش ــة بحوكم ــا اخلاص ــة تعليماته ــة األوراق املالي ــدرت هيئ ــا أص ٢٠١٦، كم
ــة،  ــوع احلوكم ــا يف موض ــى اختافه ــات عل ــا بالتعليم ــًا من ــية، والتزام ــة املؤسس ــق احلاكمي ــال األردين بتطبي ــك امل ــباقني يف بن س
ــام وكامــل مــن تعليمــات  ــا دليــل حاكميــة مؤسســية - بالتعــاون مــع الســادة أرنســت ويونــغ - خــاص بنــا، مســتمد بشــكل ت أعددن

ــة، باإلضافــة إىل أفضــل املمارســات العامليــة يف هــذا اجملــال.  ــة األوراق املالي ــًا لتعليمــات هيئ البنــك املركــزي األردين، ومراعي

ويف إطــار ســعينا املتواصــل يف البنــك ملأسســة مبــدأ احلاكميــة، اعتمدنــا جمموعــة مــن السياســات التــي تضمــن تطبيــق أفضــل 
املمارســات يف احلاكميــة. 

نؤكــد يف بنــك املــال األردين التزامنــا بتعليمــات احلاكميــة املؤسســية الصــادرة عــن البنــك املركــزي األردين رقــم ٢٠١٦/٦٣، وتعدياتهــا 
وتعليمــات حوكمــة الشــركات املســاهمة املدرجــة لســنة ٢٠١٧. 

كمــا قــام البنــك باعتمــاد ونشــر دليــل حاكميــة وإدارة املعلومــات والتكنولوجيــا املصاحبــة لهــا علــى املوقــع اإللكــروين للبنــك وذلــك 
اســتنادًا لتعليمــات البنــك املركــزي األردين ولتأكيــد التزامــه بتطبيــق الدليــل والبنــود الــواردة فيــه. 

ُنقــّدم لكــم تقريــر احلوكمــة، والــذي مت اعتمــاده مــن جملــس اإلدارة حســب األصــول ســندًا لنــص املــادة )١٧( مــن تعليمــات حوكمــة 
الشــركات. 

 
رئيس جملس إدارة البنك
باسم خليل السامل
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املساهمون/الهيئة العامة

جلنة حاكمية تكنولوجيا املعلومات

التبعية اإلدارية املباشرة

التعيني

التبعية اإلدارية غر املباشرة
* ضابط ارتباط احلوكمة أمني سر جملس اإلدارة السيدة عروبة قراعني

الرئيس 
التنفيذي

أمني سر 
جملس 
اإلدارة*

جلنة الرشيحات 
جلنة التدقيقواملكافآت

رئيس التدقيق 
الداخلي

جلنة احلاكمية 
جلنة إدارة اخملاطراملؤسسية

رئيس إدارة 
اخملاطر

جلنة التسهيات 
جلنة  االمتثالاالئتمانية

رئيس إدارة  
االمتثال

جملس اإلدارة

تقرير احلوكمة

2- اإلطار العام لنظام احلوكمة يف البنك

 اإلطار العام لنظام احلوكمة يف البنك
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3. أعضاء جملس اإلدارة

1.3. تشكيلة اجمللس

2.3. أعضاء جملس اإلدارة احلاليني

مستقلون                 غر مستقلني

46%54%* جميع أعضاء اجمللس هم أعضاء غر تنفيذيني

العضوية يف شركات مساهمة عامةاالستقالليةاملمثلاسم العضو

الشركة العامة للتعدينغر مستقلمعايل السيد باسم خليل سامل السامل
امللكية األردنية

ال توجد للعضو عضويات أخرى يف غر مستقلالسيد مازن سميح طالب دروزة
شركات مساهمة عامة

السادة املؤسسة العامة للضمان االجتماعي 
)غر مستقل(

السيد عصام عبد اهلل يوسف اخلطيب 
لغاية ٢٠١٨/١/٢١

غر مستقل

السيد فادي خالد مفلح العاونة
من تاريخ ٢٠١٨/١/٢١

غر مستقل

السادة شركة االستثمارات والصناعات املتكاملة
)قابضة( )غر مستقل(

غر مستقلالسيد عمر حممد إبراهيم شحرور

السيد "حممد علي" خلدون ساطع السادة شركة هتاف لاستثمار )غر مستقل(
احلصري

غر مستقل

غر مستقلالسيد خليل حامت خليل الساملالسادة شركة اخلليل لاستثمارات )غر مستقل(

السادة شركة اجلدارة لاستثمار العقاري )غر 
مستقل(

السيد سلطان بن حممد بن مساعد 
السيف

غر مستقل

شركة األمل لاستثمارات املاليةمستقلالسيد عمر أكرم عمران البيطار

ممثل شركة PCS Jordan LLC عضو مستقلالسيدة رمي هيثم جميل القسوس
جملس إدارة شركة البوتاس العربية

ال توجد للعضو عضويات أخرى يف مستقلالسيد أحمد قاسم ذيب الهناندة
شركات مساهمة عامة

ال توجد للعضو عضويات أخرى يف مستقلالسيد خالد وليد حسني النابلسي
شركات مساهمة عامة

ال توجد للعضو عضويات أخرى يف مستقلالسيد داود حممد داود الغول
شركات مساهمة عامة

ال توجد للعضو عضويات أخرى يف مستقلالسيد حممد حسن صبحي احلاج حسن
شركات مساهمة عامة

تقرير احلوكمة
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3.3. أعضاء جملس اإلدارة املستقيلني:
مل ُيقّدم أي عضو من جملس اإلدارة استقالته يف عام ٢٠١٨.

4.3. اللجان املنبثقة عن جملس اإلدارة

1.4.3 جلنة التدقيق
أعضاء جلنة التدقيق ونبدة عن مؤهاتهم وخرباتهم واملتضمنة األمور املالية واحملاسبية

السيد داود حممد داود الغول - رئيس اللجنة

بكالوريوس يف علوم احملاسبة من اجلامعة األردنية وماجستر يف إدارة األعمال من جامعة املؤهالت:
.)CPA( كولورادو، وحماسب قانوين معتمد

شغل أكرث من ٢٢ عامًا يف التخطيط املايل واالسراتيجي واالستثمارات وإعادة الهيكلة املالية.اخلربات العملية:
بدأ حياته املهنية يف عام ١99٥ كمدقق حسابات يف شركة آرثر أندرسن يف دبي - اإلمارات العربية 

املتحدة، ثم يف شركة شلمربجر يف دبي بدور مساعد املدير املايل لشمال أفريقيا والشرق 
األوسط وشبه القارة الهندية. وبعد ذلك إنتقل إىل كي بي إم جي يف داالس - تكساس كمستشار 
مايل يف الضرائب الدولية، ويف عام ٢٠٠٣ انضم إىل جمموعة البنك العربي مبنصب نائب رئيس مايل، 
ثم يف عام ٢٠٠٨ استلم منصب نائب رئيس تنفيذي للتخطيط واالستثمار يف ذات اجملموعة، حيث 

قام بقيادة وتطوير وإدارة اخلطط املالية للمجموعة. يف عام ٢٠١٢، استلم منصب املدير املايل يف 
جمموعة البنك العربي. يشغل حاليًًا املدير املايل لشركة أمانات القابضة.

السيد حممد حسن صبحي احلاج حسن - نائب رئيس اللجنة

بكالوريوس يف العلوم املالية واالقتصاد اجلزئي من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وماجستر املؤهالت:
يف إدارة األعمال وماجستر يف جمال التعليم من كلية ستانفورد للدراسات العليا.

عمل كمحلل مايل يف قسم شراء الشركات ودجمها يف شركة Dresdner Kleinwort اخلربات العملية:
Wasserstein. كما عمل نائبًا ملدير عام شركة رسملة وهي شركة مسجلة يف مدينة دبي، 

وتعمل يف جمال االستثمارات وتوظيف األموال.
أسس شركة أخطبوط وهي شركة تعمل يف جمال االستخدام وجذب املواهب يف اخلليج 

والشرق األوسط، كما أسس شركة جواكر وهي شركة خمتصة بتقدمي ألعاب إلكرونية. يشغل 
حاليًًا الرئيس التنفيذي لشركة جواكر.

السادة شركة اخلليل لالستثمارات وميثلها السيد خليل حامت خليل السامل - عضو اللجنة

بكالوريوس اقتصاد من جامعة كولومبيا.املؤهالت:

 شغل سابقًا منصب مدير مكتب صاحب السمو امللكي األمر علي بن احلسني. بدأ مسرتهاخلربات العملية:
 املهنية كمحلل مايل لدى شركة ج. ب. مورغان يف نيويورك، ثم عمل حملًا ماليًا ومديرًا لتطوير

 األعمال يف شركة املال األردين لاستثمار والوساطة املالية، كما عمل حملًا ماليًا لشركة مدرار
 لاستثمارات. يعمل حاليًًا مديرًا ماليًا لشركة اجملال خلدمات الطاقة ونائب املدير التنفيذي لشركة

Iraq Logistics Ventures Ltd.
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214

كابيتال بنك - التقرير السنوي ٢٠١٨  

2.4.3. جلنة الرتشيحات واملكافآت
أعضاء جلنة الرشيحات واملكافآت

3.4.3. جلنة احلاكمية املؤسسية
أعضاء جلنة احلاكمية املؤسسية

4.4.3. جلنة إدارة اخملاطر
أعضاء جلنة إدارة اخملاطر

5.4.3. جلنة التسهيالت االئتمانية

أعضاء جلنة التسهيات االئتمانية

رئيس اللجنةالسيد عمر أكرم عمران البيطار

نائب رئيس اللجنةالسيد مازن سميح طالب دروزة

السادة شركة اجلدارة لاستثمار العقاري
وميثلها السيد سلطان بن السيد حممد بن مساعد السيف

عضو اللجنة

عضو اللجنةالسيد داود حممد داود الغول

عضو اللجنةالسيدة رمي هيثم جميل القسوس

رئيس اللجنةمعايل السيد باسم خليل سامل السامل

نائب رئيس اللجنةالسيدة رمي هيثم جميل القسوس

عضو اللجنةالسيد عمر أكرم عمران البيطار

السادة املؤسسة العامة للضمان االجتماعي
وميثلها السيد فادي خالد مفلح العاونة

رئيس اللجنة

السادة شركة اخلليل لاستثمارات
وميثلها السيد خليل حامت خليل السامل

نائب رئيس اللجنة

عضو اللجنةالسيد عمر أكرم عمران البيطار

رئيس اللجنةمعايل السيد باسم خليل سامل السامل

نائب رئيس اللجنةالسيد مازن سميح طالب دروزة

السادة شركة هتاف لاستثمار
وميثلها السيد "حممد علي" خلدون ساطع احلصري

عضو اللجنة

السادة شركة االستثمار والصناعات املتكاملة )قابضة(
وميثلها السيد عمر حممد إبراهيم شحرور

عضو اللجنة

عضو اللجنةخالد وليد حسني النابلسي
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6.4.3. جلنة االمتثال
أعضاء جلنة االمتثال

7.4.3. جلنة حاكمية تكنولوجيا املعلومات
أعضاء جلنة حاكمية تكنولوجيا املعلومات

السادة شركة االستثمار والصناعات املتكاملة )قابضة(
وميثلها السيد عمر حممد إبراهيم شحرور

رئيس اللجنة

السادة املؤسسة العامة للضمان االجتماعي
وميثلها السيد فادي خالد مفلح العاونة

نائب رئيس اللجنة

عضو اللجنةالسيدة رمي هيثم جميل القسوس

رئيس اللجنةالسيد حممد حسن صبحي احلاج حسن

نائب رئيس اللجنةالسيد أحمد قاسم ذيب الهناندة

السادة شركة اخلليل لاستثمارات
وميثلها السيد خليل حامت خليل السامل

عضو اللجنة

عضو اللجنةالسيد خالد وليد حسني النابلسي
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5.3. عدد اجتماعات جملس اإلدارة واجتماعات اللجان املنبثقة عنه مع بيان األعضاء احلاضرين

* حضــر الســادة مدققــو احلســابات اخلارجيــني للبنــك أربعــة اجتماعــات للجنــة التدقيــق. كمــا حضــروا اجتماعــًا واحــدًا مــع جلنــة 
التدقيــق مــن دون حضــور أي مــن أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة العليــا أو َمــن ميثلهــا.

   ١ . حضور اجتماعني عرب االتصال الهاتفي.                      ٢ . حضور اجتماع واحد عرب االتصال الهاتفي.

٣ . حضور ثاثة اجتماعات عرب االتصال الهاتفي.            ٤ . حضور اجتماع واحد عرب االتصال الهاتفي.

اسم العضو#

جملس 
اإلدارة

عدد - 
االجتماعات

)9(

جلنة 
التدقيق*

عدد - 
االجتماعات

)7(

جلنة  
االمتثال
عدد - 

االجتماعات
)6(

جلنة إدارة 
اخملاطر
عدد - 

االجتماعات
)4(

جلنة 
الرتشيحات 
واملكافآت

عدد - 
االجتماعات

)3(

جلنة 
احلاكمية 

املؤسسية
عدد - 

االجتماعات
)1(

جلنة 
التسهيالت  

االئتمانية
عدد - 

االجتماعات
)2(

جلنة 
حاكمية 

تكنولوجيا 
املعلومات

عدد - 
االجتماعات

)4(

معايل السيد باسم ١
9/9١/١٢/٢خليل سامل السامل

السيد مازن سميح ٢
9/٦٣/١٢/٢طالب دروزة

٣

السيد فادي خالد 
مفلح العاونة ممثل 

املؤسسة العامة 
للضمان االجتماعي

9/9٦/٦٤/٤

٤

السيد عمر حممد 
إبراهيم شحرور ممثل 

شركة االستثمارات 
والصناعات املتكاملة 

)قابضة(

9/9٦/٦٢/٢

٥

السيد "حممد علي" 
خلدون ساطع احلصري 

ممثل شركة هتاف 
لاستثمار 

9/١٧٢/٢

٦
السيد خليل حامت خليل 

السامل ممثل شركة 
اخلليل لاستثمارات

9/9٧/٥٤/٣٤/٤

٧

السيد سلطان بن 
حممد بن مساعد 

السيف ممثل شركة 
اجلدارة لاستثمار 

العقاري

9/٣/٣ ٣ ٢٥

السيد عمر أكرم عمران ٨
9/٧٤/٤٣/٣١/١البيطار

السيدة رمي هيثم جميل 9
9/٧٦/٥٣/٣١/١القسوس

السيد أحمد قاسم ذيب ١٠
9/٣٤/١الهناندة

السيد خالد وليد حسني ١١
9/9٢/٢٤/٤النابلسي

السيد داود حممد داود ١٢
9/٧٧/٧٣/٢الغول

١٣
السيد حممد حسن 
9/٤٨٧/٧٤/٤صبحي احلاج حسن
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4. املناصب التنفيذية يف البنك وأسماء األشخاص الذين يشغلونها

5. تقارير اللجان املنبثقة عن جملس اإلدارة حول أعمالها عن عام 2018

املنصب الذي يشغلهاسم العضو

الرئيس التنفيذيعاء عطا اهلل جورج قمصيه

رئيس قطاع الشركاتياسر إبراهيم حممد كليب

رئيس إدارة التدقيق الداخليرأفت عبد اهلل اسماعيل خليل

رئيس إدارة الشؤون القانونية/املستشار القانوين"حممد حافظ" عبدالكرمي "حممد حافظ" معاذ

رئيس إدارة اخلزينة واالستثمارعلي حممد داود ابو صوى

رئيس إدارة  االمتثالساهر داود كامل عبد الهادي

رئيس اإلدارة املاليةمنار حممد عبد احلليم النسور

رئيس إدارة اخملاطرفاح حسن خليل كوكش

رئيس إدارة العملياتإياس نظمي زهدي خواجة

رئيس إدارة اخلدمات املصرفية لألفرادأنطون فرنسيس أنطون لولص

رئيس إدارة املوارد البشريةحور طال حممد حجازي

جلنة التدقيق

أهم املواضيع التي جرى مناقشتها خالل عام 2018:

١. اعتماد خطة التدقيق الداخلي املبنية على اخملاطر لعام ٢٠١9 ومنهجية العمل والهيكل التنظيمي للدائرة.
٢.  مناقشة تقارير التدقيق الداخلي ألعمال وأنشطة جميع مراكز العمل على مستوى دوائر البنك وفروعه والشركات التابعة.

٣. االطاع على تقرير التعامل مع األطراف ذوي العاقة.
٤. مراجعة التقارير الدورية التي تتضمن البيانات املالية )السنوية ونصف السنوية والربعية(. 

٥. تقدمي توصيات إىل جملس إدارة البنك فيما يتعلق بتعيني املدققني اخلارجيني، والشروط التي تتعلق بالتعاقد معهم واألتعاب، كما ورد يف 
سياسة التدقيق اخلارجي املعتمدة.

٦. مراقبة شمولية التدقيق اخلارجي ألعمال البنك.
٧. مواضيع تتعلق بأنظمة الرقابة الداخلية وإدارة اخملاطر.

تقرير احلوكمة
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جلنة احلاكمية املؤسسية

أهم املواضيع التي جرى مناقشتها خالل عام 2018:

١. مناقشة تقرير التدقيق الشامل على أعمال احلاكمية املؤسسية وأمانة السر.

جلنة إدارة اخملاطر

أهم املواضيع التي جرى مناقشتها خالل عام 2018:

١. مراجعة املعلومات والتقارير املعدة من قبل إدارة اخملاطر يف البنك وردود اإلدارة التنفيذية عليها.
٢. مراجعة عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس املال)ICAAP(، والتأكد من كفاية رأس املال جلميع اخملاطر التي يتعرض لها البنك، أو من 

املمكن أن يتعرض لها، واعتماد سياسة )ICAAP( ُمحّدثة ومتابعة مدى االلتزام بعملية قياس كفاية رأس املال.
٣. االطاع على إطار لتقييم اخملاطر اخملتلفة يف البنك.  

مراجعة اسراتيجية إدارة اخملاطر ووثيقة حدود اخملاطر.   .٤
٥. االطاع على خطط استمرارية العمل وفحوصات اخلطة والفحوصات اخلاصة مبوقع الكوارث للتأكد من جاهزية املوقع.

تقييم موظفي إدارة اخملاطر.  .٦
. )IFRS9(9 ٧. مستجدات تقييم املعيار احملاسبي

حتديد درجة خماطر السيولة املقبولة.  .٨
مراجعة السياسات التالية:  .9

سياسة التبليغ عن اخملالفات واملمارسات غر السليمة  •
سياسة إدارة خماطر السيولة  •
سياسة إدارة خماطر السوق   •

سياسة مكافحة اإلحتيال  •
خطة متويل الطوارئ  •

خطة استمرارية العمل  •

جلنة الرتشيحات واملكافآت

أهم املواضيع التي جرى مناقشتها خالل عام 2018:

١. مراجعة ماءمة أعضاء جملس اإلدارة املستقلني للمتطلبات الألزمة لضمان استقاليتهم.
مراجعة اسراتيجية وخطة املوارد البشرية.  .٢

٣. نتائج تقييم أداء إداريي البنك. 
٤. تعديات الرواتب املقرحة ملوظفي البنك.

٥. مراجعة السياسات التالية:

١. املنهجية املتبعة يف إعداد سياسة احلوافز للبنك
تعليمات تنفيذ سياسة احلوافز  .٢

٣. سياسة إدارة وتقييم أداء املوظفني واإلدارة التنفيذية العليا
سياسة وخطة اإلحال الوظيفي  .٤

٥. مصفوفة الصاحيات اخلاصة باملوارد البشرية
سياسة ماءمة أعضاء اإلدارة التنفيذية وأعضاء جملس اإلدارة  .٦
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جلنة  االمتثال

أهم املواضيع التي جرى مناقشتها خالل عام 2018:

١. اعتماد خطة االمتثال لعام ٢٠١٨.
التقييم العام اللتزام البنك وشركاته التابعة بتعليمات اجلهات الرقابية، وأفضل املمارسات العاملية يف االمتثال ومكافحة غسل األموال   .٢

ومتويل اإلرهاب. 
٣. خماطر االمتثال املكتشفة وإجراءات التصويب املقرحة من خال إجراء االختبارات والفحوصات والزيارات امليدانية ملراكز العمل.

املنتجات واخلدمات املصرفية التي مت االطاع عليها خال العام.   .٤
٥. اخملرجات والنتائج التي صدرت عن املدقق الداخلي واملدقق اخلارجي وتقارير مفتشي البنك املركزي األردين والتي تبني حاالت عدم  االمتثال.

شكاوى العماء والتي تبني حاالت عدم االمتثال واإلجراءات التصحيحية.  .٦
٧. عدد احلاالت التي مت التحقيق فيها واإلباغ عنها لوحدة مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.

أية إشارات تنبيهية قد تنشأ عنها حاالت عدم  امتثال.   .٨
تقييم أداء موظفي إدارة االمتثال .  .9

١٠. مراجعة السياسات التالية:

سياسة االمتثال  •
حتديث سياسة مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب  •

سياسة تقييم مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب  •

جلنة حاكمية تكنولوجيا املعلومات

أهم املواضيع التي جرى مناقشتها خالل عام 2018:

١. آخر مستجدات املشاريع للمجموعة.
مواضيع تتعلق باحلاكمية:  .٢

.COBIT 5 FRAMEWORK  اعتماد  •
.RACI CHARTاعتماد مصفوفة  املسؤوليات  •
الهيكل التنظيمي إلدارة تكنولوجيا املعلومات.  •

جلنة التسهيالت االئتمانية

أهم املواضيع التي جرى مناقشتها خالل عام 2018:

١. مناقشة طلبات التسهيات االئتمانية.
مراجعة السياسة االئتمانية للبنك.  .٢

رئيس جملس اإلدارة
باسم خليل السامل

تقرير احلوكمة



220

كابيتال بنك - التقرير السنوي ٢٠١٨  

اإلدارة العامة - الفرع الرئيس

هاتف: 
فاكس:

بريد إلكروين:

Capital Select فرع

هاتف: 
فاكس:

بريد إلكروين:

فرع شارع املدينة املنورة

هاتف: 
فاكس:

بريد إلكروين:

فرع الصويفية

هاتف: 
فاكس:

بريد إلكروين:

فرع دابوق

هاتف: 
فاكس:

بريد إلكروين:

فرع جمدي مول - الطابق 
األرضي

هاتف: 
فاكس:

بريد إلكروين:

فرع الوحدات

هاتف: 
فاكس:

بريد إلكروين:

فرع املنطقة احلرة - الزرقاء

هاتف: 
فاكس:

بريد إلكروين:

فرع إربد

هاتف: 
فاكس:

بريد إلكروين:

فرع العقبة

هاتف: 
فاكس:

بريد إلكروين:

فرع اجلاردنز

هاتف: 
فاكس:

بريد إلكروين:

فرع الزرقاء اجلديدة

هاتف: 
فاكس:

بريد إلكروين:

فرع Capital Select - عبدون  

هاتف: 
فاكس:

فرع تاج مول

هاتف: 
فاكس:

شارع عصام العجلوين - الشميساين

+9٥١٠٠٢٠٠ ٦ ٦٢
+9٥٦ ٦ ٦٢9٢٠٦٢ 

mainbranch@capitalbank.jo

شارع عصام العجلوين-الشميساين

+9٥١٠٠٢٠٠ ٦ ٦٢ 
+9٥٦ ٦ ٦٢9٥9٤٢ 

vip@capitalbank.jo 

+9٥٥٢ ٦ ٦٢999٤ 
+9٥٥٤ ٦ ٦٢9٢٥٢ 

madinehbranch@capitalbank.jo

تقاطع شارع طارق اجلندي مع شارع
علي نصوح الطاهر

 
+9٥٨٨٥١٧٧ ٦ ٦٢ 
+9٥٨٨٥١٧٦ ٦ ٦٢ 

sweifyieh@capitalbank.jo

شارع امللك عبداهلل الثاين

+9٥٤١٣٣٣٨ ٦ ٦٢ 
+9٥٤١٢٦٣٧ ٦ ٦٢ 

dabouqbranch@capitalbank.jo

شارع امللكة رانيا العبداهلل

+9٥٣٣١٥٠٠ ٦ ٦٢ 
+9٥٣٥٧٦١٤ ٦ ٦٢ 

majdimallbranch@capitalbank.jo

شارع مادبا 

+9٤٧٥٠٨٠١ ٦ ٦٢ 
+9٤٧٥٠٨٤٥ ٦ ٦٢  

wehdatbranch@capitalbank.jo

+9٣٨٢٥٥٣٣ ٦ ٦٢ 
+9٣٨٢٤٧٢٢ ٦ ٦٢ 

zarqanewbranch@capitalbank.jo

شارع احلصن

+9٧٢٤٦٢٨٠ ٢ ٦٢ 
+9٧٢٤٦٤ ٢ ٦٢9٢ 

 irbidbranch@capitalbank.jo

شارع النهضة

+9٢٠٣ ٣ ٦٢9٧٧٧ 
+9٢٠٣ ٣ ٦٢99٤9 

aqababranch@capitalbank.jo

شارع وصفي التل 

+9٥٥٤٠٤٤٤ ٦ ٦٢ 
+9٥٥٢٧٨٣٤ ٦ ٦٢ 

algardenzbranch@capitalbank.jo

 جممع الكردي بازا

+9٣٨٥٣٧٧٧ ٥ ٦٢ 
+9٣٨٥٦٠٠ ٥ ٦٢9 

newzarqabranch@capitalbank.jo

عبدون الشمايل -  شارع القاهرة

+9٦٢٦٥9٣٢٣٤٢ 
+9٦٢٦٥9٢٥9٨٦ 

٧٢ - شارع األمر هاشم

+9٦٢٦٥9٢٦٣١٠ 
+96265936037 

الفـــرعالفـــرع العنــــوانالعنــــوان

تقرير احلوكمة
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