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التقرير السنوي ٢٠١٦ - كابيتال بنك أعضاء جملس اإلدارة

عام 2016 عام 2015

رئيس جملس اإلدارة
السيد باسم خليل السامل

رئيس جملس اإلدارة
السيد باسم خليل السامل

نائب رئيس جملس اإلدارة
السيد مازن سميح طالب دروزة

نائب رئيس جملس اإلدارة
السيد مازن سميح طالب دروزة

األعضاءاألعضاء

السيد كيم فؤاد أبو جابرالسيد كيم فؤاد أبو جابر

شركة االستثمارات والصناعات املتكاملة وميثلها:
السيد عمر حممد شحرور

شركة االستثمارات والصناعات املتكاملة وميثلها:
السيد عمر حممد شحرور

املؤسسة العامة للضمان االجتماعي وميثلها:
السيد عصام عبداهلل اخلطيب

املؤسسة العامة للضمان االجتماعي وميثلها:
السيد عصام عبداهلل اخلطيب

شركة اخلليل لالستثمارات وميثلها:
السيد خليل حامت السامل

شركة اخلليل لالستثمارات وميثلها:
السيد خليل حامت السامل

شركة اجلدارة لالستثمار العقاري وميثلها:
السيد سلطان حممد مساعد السيف

شركة اجلدارة لالستثمار العقاري وميثلها:
السيد سلطان حممد مساعد السيف

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

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

السيد مازن أحمد اجلبريالسيد مازن أحمد اجلبري

السيد "حممد سعيد" حممد شاهنيالسيد "حممد سعيد" حممد شاهني

السيد عمر أكرم عمران البيطار السيد عمر أكرم عمران البيطار 

السيدة رمي هيثم جميل القسوس السيدة رمي هيثم جميل القسوس

السيد جواد عبد الرضا القصاب لغاية 2016/12/21السيد جواد عبد الرضا القصاب

السيد أحمد الهناندة



9

رؤيتنا... مهمتناالتقرير السنوي ٢٠١٦ - كابيتال بنك

رؤيتنا

الشركات واألفراد ضمن األسواق  للعمالء املتميزين من  العالية  الكفاءة  توفري اخلدمات املتخصصة ذات  الرائدة يف  نكون املؤسسة املالية  أن 
اإلقليمية املرتابطة.

مهمتنا

خدمة عمالئنا من الشركات واألفراد من خالل االستفادة من تواجدنا الفريد يف كّلً من األردن والعراق واإلمارات العربية املتحدة، باإلضافة إىل   •
على  سواء  ومتخصصة  متميزة  مصرفية  حلول  توفري  خالل  من  لهم،  نقدمها  التي  واالستثمارية  التجارية  املصرفية  اخلدمات  نطاق  توسعة 

املستوى احمللي أو اإلقليمي وذلك ضمن أعلى معايري العمل املصريف وإدارة اخملاطر ومراقبة االمتثال.

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

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

غري  واملؤسسات  التعليمية  للقطاعات  املباشر  الدعم  توفري  عن  فضاًل  االقتصادي،  النمو  تعزيز  خالل  من  معها  نعمل  التي  اجملتمعات  دعم   •
الربحية.





كلمة رئيس
جملس اإلدارة

متويل مشاريع الطاقة املتجّددة
رائدون بتصميم حلول مصرفية خاصة تدعم قطاع الطاقة املتجّددة 

والبديلة، ملا لها من دور حيوي يف دفع عجلة التنمية االقتصادية 
واحلفاظ على البيئة.
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التقرير السنوي ٢٠١٦ - كابيتال بنك كلمة رئيس جملس اإلدارة

بسم اهلل الرحمن الرحيم

السيدات والسادة مساهمي كابيتال بنك احملرتمني 
يسرين أن أرحب بكم أجمل ترحيب يف اجتماع الهيئة العامة لكابيتال بنك ألقّدم لكم باسمي وباسم زمالئي أعضاء جملس اإلدارة التقرير السنوي للبنك، 

ونتائج أعماله والقوائم املالية املوحدة للسنة املالية املنتهية بتاريخ 2016/12/٣1، واخلطط املستقبلية التي يتطلع البنك لتنفيذها.

السيدات والسادة ....
لقد جاء عام 2016 متّممًا خلمس سنوات صعبة تعرض خاللها االقتصاد األردين إىل العديد من الصدمات. ابتداًء من األزمة النفطية التي عصفت بدول 
اخلليج وألقت بظالل ثقيلة على االقتصاد األردين يف جماالت االستثمار املباشر وحواالت األردنيني العاملني يف اخلارج والدخل السياحي، مرورًا باإلغالقات 
احلدودية شمال اململكة والتي أعاقت انسياب البضائع األردنية إىل األسواق اخلارجية حيث تراجع بلد مثل العراق كوجهة للصادرات األردنية من املرتبة 
األوىل يف العامني 2012 و201٣ إىل مرتبة متأخرة يف نهاية عام 2016، وانتهاًء بحالة عدم اليقني التي ال تزال تخّيم على املنطقة وحتول دون توّسع القطاع 

اخلاص الذي ال يزال يعيش حالة من الرتقب، انتظارًا ألي إشارات انفراجة حمتملة يف املنطقة.

بوادر هذه االنفراجة التي انتظرناها طوياًل قد بدأت يف الظهور تدريجّيًا مع مطلع هذا العام، ويبدو أن مصدرها سوف يكون العراق، حيث تعكف السلطات 
العراقية حاليًا على إعادة تأهيل معرب طريبيل احلدودي وفتحه أمام البضائع األردنية وإعفائها من الرسوم اجلمركية التي فرضت عليها يف وقت سابق 

وبلغت نسبتها ٣0%. 

بادرة أخرى تدعو إىل التفاؤل هي انتهاء اجلانب العراقي من الدراسات الفنية ألنبوب النفط الذي سيصل بني البلدين وترجيح البدء بتنفيذ املشروع خالل 
العام اجلاري. أيضًا ال يجب أن ننسى جملة االستثمارات السعودية التي مت اإلعالن عنها على هامش القمة السعودية األردنية التي سبقت القمة العربية. 

السيدات والسادة ....
إيجابية يف عام 2016، بلغت معها األرباح قبل الضريبة وقبل  نتائج مالية تشغيلية  التحديات، من حتقيق  بالرغم من  لقد متّكنت جمموعة كابيتال بنك، 
خمّصصات التحّوط خملاطر االستثمار يف العراق حوايل 40 مليون دينار مقارنة مع 2٣ مليون دينار يف عام 2015، وقد استطاع املصرف األهلي العراقي، 
اململوك بنسبة 62% لكابيتال بنك، أن يحّقق نتائج مالية غري مسبوقة تّوجت بصايف ربح بعد الضريبة بلغ 9.5 مليون دينار أردين، وهو األعلى منذ تأسيس 

املصرف. أّما على صعيد صايف ربح اجملموعة بعد الضريبة، فقد بلغ 16 مليون دينار يف عام 2016 مقارنة مع مليون دينار يف عام 2015. 

التحّسن جاء مدفوعًا بنمو ملموس يف األنشطة املصرفية الرئيسية، حيث منا صايف إيراد الفوائد والعموالت بنسبة 12% ليصل إىل 81.8 مليون دينار 
مقارنة مع 72.9 مليون دينار يف عام 2015، لينعكس ذلك بشكل إيجابي على إجمايل الدخل الذي منا خالل العام بنسبة 24.6% ليصل إىل 94.2 مليون دينار 
مقارنة مع 75.5 مليون دينار يف عام 2015. كما وارتفع صايف التسهيالت االئتمانية بحدود 60 مليون دينار ليصل إىل 970 مليون دينار، أي بزيادة نسبتها 

6.6%، مدعومًا بقاعدة صلبة من ودائع العمالء التي بلغت يف نهاية العام 1.225 مليار دينار. 

ونظرًا للظروف االقتصادية السائدة يف العراق بشكل عام واّتباعًا لسياسة التحّوط التي ينتهجها البنك، والتي تهدف إىل تقوية املركز املايل للمجموعة، 
فقد ارتأت إدارة اجملموعة االستمرار بنهجها التحّوطي ملواجهة تلك الظروف برصد خمّصصات إضافية خالل عام 2016 مببلغ 1٣ مليون دينار ليصل 

إجمايل اخملّصصات املرصودة لها إىل 25 مليون دينار أردين خالل عامي 2015 و2016.

السيدات والسادة ....
تعزيزًا ملا وصل إليه البنك من مستوى متقّدم يف تقدمي خدمات متمّيزة لعمالئه، سيستمر البنك يف تنفيذ خططه الرامية إىل تفعيل منتجات جديدة 
يف السوق احمللية، تساهم بخدمة عدد أكرب من الشركات الكربى، كما سيعمل على تقدمي باقة متكاملة من اخلدمات البنكية واالستثمارية املبتكرة 
وامُلنافسة واملوّجهة للعمالء املمّيزين األفراد والتي تلّبي طموحاتهم، هذا باإلضافة إىل االستمرار بتقدمي خدمات ممّيزة لقطاع الشركات الصغرية 

واملتوّسطة من خالل تطوير برامج حصرّية ومتخّصصة ومبا يتناسب مع متطّلبات هذا القطاع احليوي. 
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كلمة رئيس جملس اإلدارةالتقرير السنوي ٢٠١٦ - كابيتال بنك

السيدات والسادة ....
إن التوّسع اإلقليمي للمجموعة من خالل كابيتال بنك وشركة كابيتال لالستثمارات يف األردن واملصرف األهلي العراقي يف العراق وشركة كابيتال بنك 
االستشارية للشركات يف مركز دبي املايل العاملي DIFC، عّزز عملنا من خالل تقدمي جمموعة متكاملة من احللول املصرفية واخلدمات املالية التي 

يحتاجها عمالؤنا بشكل عام حمّليًا وإقليميًا، مّما سيكون له األثر اإليجابي يف تنمية أعمال اجملموعة وتسويق خدماتها على مستوى املنطقة. 

يف اخلتام، اسمحوا يل أن أتقّدم بخالص شكري وتقديري للبنك املركزي األردين الذي كان له الدور الكبري والبارز يف دفع عجلة النمو وتعزيز الثقة باالقتصاد 
األردين، واحلفاظ على االستقرار النقدي ودعمه املستمر للقطاع املصريف. 

ملساهمتهم  اإلدارة  جملس  أعضاء  ولزمالئي  لنا،  املتواصلة  ومساندتهم  وثقتهم  املستمر  لدعمهم  البنك  ملساهمي  اجلزيل  بالشكر  أتقّدم  كما 
الفّعالة واملتمّيزة يف حتديد األهداف االسرتاتيجّية واإلشراف املستمر على أداء البنك.

كما أوّد أن أخّص بالشكر هنا اإلدارة التنفيذية وجميع العاملني يف البنك جلهودهم املستمّرة وتفانيهم يف تأدية واجباتهم ومسؤولّياتهم على أكمل 
وجه.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،

باسم خليل السامل
رئيس جملس اإلدارة 
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التقرير السنوي ٢٠١٦ - كابيتال بنك

٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢

٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢

٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢

٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢

صا� الربح (مليون دينار أرد�)

العائد على معدل  موع حقوق امللكية

٪٤٫٩

٪٠٫٣٢

٪١٠٫٨٥

٪١٣٫٠٦

٪٩٫٥٠

العائد على معدل ا�صول

كفاية رأس املال

٪٠٫٨١

٪١٣٫٩

٪٠.٠٥

٪١٫٧٥

٪٢٫١٢

٪١٫٤٧

٣٧٫٠

٢٢٫٠

٣٦٫٣

١٦٫١

١٫١

٪٢٠٫١
٪١٨.٣٪١٨٫٨٪١٩٫٣

النسب املالية
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التقرير السنوي ٢٠١٦ - كابيتال بنك

(�
موع املوجودات (مليون دينار أرد

٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢

٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢

٪٦+

٪٣-
٢٫٠٠٧ ١٫٩٨٦ ٢٫٠٦٢

١٫٨٨٧
١٫٦٠٧

(�إجما� الدخل (مليون دينار أرد

٩٤٫٢

٧٥٫٦

٩١٫٥
٧٩٫٠ ٨١٫٠

٪٤+

٪٣+

اخملصصات والنفقات غ� التشغيلية ا�خرىنفقات املوظفني والنفقات التشغيلية ا�خرى

٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢

(�النفقات (مليون دينار أرد

-.٠٥

٢٦٫٤

٢٤٫٩

٥١٫٣

٣٠٫٨٣٣٫١

٣٠٫٣

٤١٫٤

٣٦٫٧

٢٧٫٨

٦٤٫٥

٨٫٣

٤١٫٩

٢٥٫٢

٦٧٫١
٪٧+

٪٨٢٫٨

النسب املالية
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التقرير السنوي ٢٠١٦ - كابيتال بنك

(��موع ودائع العمالء (مليون دينار أرد

٪٦+

٪١-

ودائع العمالء بحسب القطاع (٢٠١٦)

(�ودائع العمالء بحسب النوع (مليون دينار أرد

ا�فراد

 احلكومة
والقطاع العام

الشركات الصغ�ة
واملتوسطة

الشركات الك�ى

حسابات توف� شهادات إيداع حسابات جارية ودائع �جل

٪٦١

٪٦
٪٨

٪٢٥

٪١٠٠

٪٥٧

٪٣٤

٪٤
٪٤

٪٥٤

٪٣٧ ٪٣٣

٪٦
٪٣

٪٤
٪٤

٪٤
٪٥

٪٤

٪٢٨

٪٤

٪٢٩

٪٥٨ ٪٦١ ٪٦٣

٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢

٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢

١٫٢٢٥ ١٫١٤٠
٩٦١

١٫٢٣٤
١٫٣٤٥

النسب املالية
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التقرير السنوي ٢٠١٦ - كابيتال بنك

صا	 التسهيالت بحسب القطاع (٢٠١٦)

نسبة صا	 الديون غ� العاملة

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

٪٦٩٫٩

٪٥١٫٥

٪٨٠٫٨٪٧٧٫٧
٪٧١٫٥

صا	 التسهيالت (مليون دينار أرد�)

٦٧٦
٦٢٣

٪١٢+

٧٩٤
٩١٠

٪٦٫٧

٪٩٫٩

٪٥٫٨٪٥٫٨

ا�فراد

 احلكومة
والقطاع العام

الشركات الصغ�ة
واملتوسطة

الشركات الك¥ى

٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢

٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢

٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢

٩٧٠

٪٥٥

٪٢٥

٪٩

٪١١

٪٦٫٤

النسب املالية





تقرير
جملس اإلدارة

الشركات الكربى
خدمات متكاملة عالية اجلودة نقدمها للشركات الكربى، شركاؤنا 
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بسم اهلل الرحمن الرحيم 

السيدات والسادة املساهمني احملرتمني...
يسر جملس إدارة كابيتال بنك أن يستعرض وإياكم تقريره السنوي للقوائم املالية واإلجنازات التي حتققت والنشاطات واخلدمات واملنتجات املبتكرة 
َدت، مذلاًل بذلك العقبات التي اعرتضت طريقه  التي قدمها البنك خالل العام 2016، حيث متكن البنك بعون اهلل من حتقيق أهدافه االسرتاتيجية، كما ُحدِّ
وحمققًا نتائج إيجابية عّززت موقع البنك حمليًا وإقليميًا وأسفرت عن إطالق حزمة من املنتجات املصرفية الريادية والتي جاءت لتلّبي تطلعات عمالئنا 

الذين نحرص دائمًا على توفري األفضل لهم.

السيدات والسادة...
انطالقًا من سعي كابيتال بنك ملواكبة آخر املستجدات يف جمال استخدام األنظمة التكنولوجية، عمد البنك إىل تطوير حزم متكاملة من اخلدمات وضمن 
قنواته اإللكرتونية، مبا يسهم يف توفري الوقت واجلهد واملرونة يف إجراء العمليات املصرفية، فقد مت التوسع بشبكة صرافاتنا اآللية بزيادة عدد هذه 
عليها،  واحلصرية  املميزة  اخلدمات  بعض  توفري  خالل  من  الصرافات  هذه  تطوير  على  العمل  مع  صرافًا،   ٣1 من  بداًل  صرافًا   50 إىل  لتصل  الصرافات 
كخدمة اإليداع النقدي الفوري، إيداع الشيكات والسحب النقدي بالدوالر االمريكي على بعض الصرافات، وتسديد الفواتري عرب خدمة إي فواتريكم و تسديد 
رصيد بطاقة فيزا االئتمانية إما عن طريق التحويل من احلساب أو اإليداع النقدي، كما مت إطالق خدمة كابيتال موبايل التي تتيح لعمالئنا إجراء العديد من 

العمليات املصرفية بكل سهولة وأمان، من خالل استخدام هواتفهم الذكية.

السيدات والسادة...
متاشيًا مع التوجهات االسرتاتيجية للبنك بتلبية متطلبات عمالئنا بالربامج واملنتجات وبأفضل الطرق املصرفية، قام البنك بإطالق جمموعة من اخلدمات 
واملنتجات التي تلبي احتياجاتهم املصرفية، حيث مت إطالق حملة خاصة بالقروض الشخصية تهدف إىل خدمة جمموعة من العمالء  املستهدفني للبنك 
إضافة إىل تعزيز ربحية قطاع األفراد، باإلضافة إىل إطالق ميزة حصرية حلاملي البطاقات االئتمانية متثلت باسرتجاع ما نسبته 10% من قيمة املشرتيات 
لدى جمموعة من احملال التجارية واألسواق املعتمدة لدى البنك وتبعتها ميزة أخرى هي االسرتجاع النقدي بنسبة 15% على كافة فواتري العميل لدى 

جميع املطاعم احمللية، وسوف يستمر البنك بإطالق العديد من املنتجات التي تلبي احتياجات عمالئنا ليكون كابيتال بنك هو اخليار املفضل لديهم. 

هذا وسيستمر البنك يف تنفيذ خطته الرامية إىل تفعيل منتجات متويلية جديدة يف السوق احمللي لتمويل القطاعات األساسية يف االقتصاد الوطني 
بأسعار فوائد تفضيلية. واستقطاب العديد من الشركات التي تعمل يف قطاعات اقتصادية مستقرة، باإلضافة إىل أن البنك سوف يواصل إيالء الشركات 

املتوسطة والصغرية االهتمام الذي تستحقه باعتبارها احملرك الرئيسي للنمو االقتصادي وإلسهاماتها يف توفري فرص العمل.

تنميته،  البنك على تعزيز دوره لالرتقاء باجملتمع احمللي واملشاركة يف  أما على صعيد خدمة اجملتمع احمللي واملسؤولية اجملتمعية، سيعمل 
من  وغريها  والريادية  واالجتماعية  واإلنسانية  التعليمية  اجملاالت  يف  اجملتمعية  للمبادرات  واملعنوي  املادي  الدعم  تقدمي  يف  املساهمة  خالل  من 

املبادارات التي تهدف إىل حتقيق التنمية املستدامة على الصعيد اإلنساين واالجتماعي.

وإليكم التقرير التفصيلي جمللس اإلدارة ألعمال وإجنازات البنك عن العام 2016:

دائرة الشركات الكربى
استمر البنك يف تقدمي كافة أنواع اخلدمات التمويلية والتجارية واملنتجات املصرفية خملتلف القطاعات من الشركات الكربى، وذلك من خالل فريق 
متكامل يتمتع بأفضل اخلربات املصرفية، ويعمل على تلبية احتياجات عمالئه من الشركات ودعمهم، لنكون شركاء معهم يف مسريتهم وللوصول إىل 
الهدف الرئيس يف عمل الدائرة وهو احملافظة على زيادة حصة البنك يف السوق املصرفية، مع انتهاج سياسة ائتمانية حذرة واالرتكاز على أدوات 

مصرفية متطورة، حيث قامت الدائرة مبا يلي:

استقطاب عدد من الشركات الكربى ومنحها تسهيالت مصرفية موّثقة بضمانات جيدة.   •

استمرار العمل مبجموعة من الربامج واتفاقيات التمويل املتخصصة بالتعاون مع عدد من املؤسسات الدولية، مثل برنامج الصندوق السعودي   •
للتنمية لتشجيع الصادرات، وبرنامج متويل التجارة العربية مع صندوق النقد العربي، وبرنامج متويل الشركات بضمان مؤسسة االستثمار اخلارجي 

.OPIC ملا وراء البحار األمريكية

خمّفضة  فوائد  وبأسعار  املعلومات  وتكنولوجيا  والزراعة،  والصناعة،  والسياحة،  املتجددة،  الطاقة  لقطاعات  التمويل  مبنتجات  العمل  تفعيل   •
ومدعومة من قبل البنك املركزي األردين.

املراقبة احلثيثة جلودة احملفظة االئتمانية والعمل على معاجلة احلسابات التي قد تعاين من مشاكل بالوفاء بالتزاماتها بسبب الظروف االقتصادية.  •
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دائرة الشركات الصغرية واملتوسطة:
توفري فرص عمل جديدة وحتقيق  الوطني، ودوره يف  االقتصاد  الصغرية واملتوسطة يف دفع عجلة  الشركات  بأهمية قطاع  بنك  كابيتال  إميانًا من 
تنمية اقتصادية خملتلف القطاعات، واصل البنك اهتمامه الكبري يف هذا القطاع من خالل تقدمي حزم متكاملة من الربامج واملنتجات، مبا يتناسب مع 
متطلبات القطاع، مما كان له األثر األكرب يف حتقيق دائرة الشركات الصغرية واملتوسطة بعض اإلجنازات، والتي تؤكد جناعة االسرتاتيجية التي ينتهجها 

البنك يف خدمة هذا القطاع. وتاليًا أبرز اإلجنازات: 

البنك  آلية واضحة وسهلة، وتسويقها من خالل مراكزه املتخصصة يف بعض فروع  مت تطوير برامج متويلية متخصصة لدعم القطاع وذلك ضمن 
املنتشرة يف اململكة،  والتي تتمّيز بإمكانية حصول العميل على املوافقة املبدئية على مشروعه خالل 72 ساعة من تاريخ تقدمي الطلب، ومن هذه 
الربامج )متويل رأس املال العامل، واملشرتيات واملبيعات، ومتويل املبيعات مقابل إيداع شيكات سداد، ومتويل األصول الثابتة، ومتويل مستخلصات 

العقود احلكومية واخلاصة، ومتويل اإلسكانات(.

قامت الدائرة أيضًا بتطوير منتجات خاصة للمشاريع الناشئة والتي يكون أساس املنح فيها جدوى املشروع كونها مشاريع حديثة التأسيس باإلضافة 
إىل توقيع اتفاقية مع الشركة األردنية لضمان القروض لتأمني كفالة لهذه املشاريع وبنسبة %85. 

تعمل الدائرة وبشكل مستمر على استخدام ما يقدمه البنك املركزي من دعم لبعض القطاعات، وذلك من خالل السلف املمنوحة لهذه القطاعات 
املهمة واحليوية يف اململكة مثل الصناعة والزراعة والطاقة املتجددة والسياحة وقطاع تكنولوجيا املعلومات.

لضمان  األردنية  الشركة  مع  اتفاقية  منها  والدولية  احمللية  املؤسسات  من  عدد  مع  اتفاقيات  البنك  وقع  القطاعات،  هذه  تنمية  يف  وللمساهمة 
القروض، واتفاقية مع مؤسسة االستثمار اخلارجي ملا وراء البحار األمريكية OPIC، لتوفري نسب ضمان من 70 - 85% من قيمة القروض املمنوحة، 
AFD لتوفري قروض مدعومة وطويلة األجل لتمويل املشاريع الصديقة للبيئة لفرتات سداد تصل إىل 10 سنوات،  الوكالة الفرنسية للتنمية  وأخرى مع 
ومت توقيع اتفاقية جديدة مع البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية )EBRD( مبنح كابيتال بنك قرضًا بقيمة 10 ماليني دوالر، ليتم إعادة منحه للشركات 
الصغرية واملتوسطة بأسعار تفضيلية، باإلضافة إىل مليون دينار لتقدمي الدعم الفني لتطوير أعمال هذه الشركات، هذا وقد قام البنك بتوقيع اتفاقية 
جديدة هي الثانية من نوعها مع البنك الدويل )IBRD( بقيمة ٣.5 مليون دينار أردين، كما مت االستمرار بالتعاون مع مركز تطوير األعمال لدعم الرياديني 

واملشاريع الصغرية. 

هذا وقد قام البنك خالل العام املاضي بطرح باقات مميزة حللول أعمال مالية واستشارية شاملة من خالل توقيع اتفاقيات مع سبع شركات مبجاالت 
واسعة وخمتارة )حلول االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، استشارات مالية، استشارات قانونية، حلول وخدمات إدارة املوارد البشرية، حلول استشارات 
هذه  تتضمن  حيث  وبالتينوم،  وجولد  بلس  فئات:  ثالثة  وضمن  جتارية(،  عالقات  وخدمات  تسويقية  خدمات  املعلومات،  وتكنولوجيا  العمليات  إدارة  يف 
الباقات مزايا مالية وغري مالية وبأسعار خاصة وتفضيلية على خدمات البنك املصرفية، لتمكني هذه الشركات من الوصول إىل مصادر التمويل وضمان 

حتقيق منو أعمالها والقيام بدورها احليوي يف خدمة االقتصاد الوطني.

وباإلجمال، حققت حمفظة التسهيالت املباشرة لدائرة الشركات الصغرية واملتوسطة منوًا يقدر بحوايل 49%، وهي من أعلى نسب النمو يف هذا النوع 
من التمويل يف السوق احمللية.

وعدلت الدائرة السياسة االئتمانية اخلاصة بالشركات الصغرية واملتوسطة مبا يتوافق مع تعليمات البنك املركزي وتعريفه لهذه الشريحة، إلعطاء 
مساحة أوسع ملنح تسهيالت لهذا القطاع مبا ُيسِهم يف تعزيز النمو يف الناجت احمللي اإلجمايل، وألهمية دوره يف حماربة الفقر والبطالة.

إدارة الفروع واملبيعات املباشرة:
تهدف إدارة الفروع واملبيعات املباشرة إىل تقدمي اخلدمة املميزة للعمالء من خالل تنمية مهارات موظفي الفروع واملبيعات املباشرة لتقدمي احللول 

املصرفية الشاملة لعمالء كابيتال بنك. 

وحققت إدارة الفروع واملبيعات املباشرة جميع األهداف واألرقام املوضوعة لها يف عام 2016؛ حيث منت حمفظة الودائع وتسهيالت األفراد مبختلف 
منتجاتها بالرتكيز على البيع وخدمات ما بعد البيع وإطالق خدمات ومنتجات جديدة يف جمال البطاقات االئتمانية.

ونظرًا لتطبيقنا السرتاتيجية العميل املميز واخلدمة املميزة، مت حتديث الفروع وتأهيل وتدريب الكوادر مبا يتالءم مع مكانة عميل كابيتال بنك من خالل 
الرتكيز على خدمات العمالء والبيع. 

وتنفيذًا لتعليمات البنك املركزي األردين، وحرصًا من إدارة الفروع واملبيعات املباشرة على التواصل املستمر مع العمالء، فقد مت إطالق عدة مشاريع 
ويسر  بسهولة  لهم  املصرفية  اخلدمات  إيصال  من  للتمكن  العمالء  بيانات  حتديث  مشروع  املشاريع  هذه  ضمن  من  االلكرتونية،  اخلدمات  لتطوير 

وتطوير اخلدمات البنكية من خالل القنوات اإللكرتونية.

دائرة تسهيالت األفراد:
واصل البنك حتقيق هدفه بتوفري وتأمني منتجات بنكية تتناسب مع احتياجات ورغبات العمالء وتطلعاتهم املستقبلية جتاه البنك من خالل طرح وتطوير 
الربامج اخلاصة بقطاع األفراد لتوسيع قاعدة العمالء من خالل احملافظة على العمالء احلاليني والسعي الستقطاب عمالء جدد، مما أدى إىل تعزيز 

القدرة التنافسية للبنك مقارنًة مع البنوك األخرى وزيادة احلصة السوقية وحتقيق األهداف املطلوبة.
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دائرة تطوير املنتجات:
متاشيًا مع التوجهات االسرتاتيجية للبنك، سعت دائرة تطوير املنتجات إىل العمل على إطالق جمموعة من اخلدمات واملنتجات الرامية إىل رفع مستوى 
اخلدمة املقدمة لعمالء البنك وتلبية احتياجاتهم املصرفية بأفضل الطرق، فعلى صعيد قطاع األفراد عملت الدائرة على إطالق حملة خاصة بالقروض 
الشخصية تهدف إىل خدمة جمموعة العمالء املستهدفني للبنك إضافًة إىل تعزيز ربحية قطاع األفراد استنادًا إىل توجهاتنا االسرتاتيجية. كما قامت 
الدائرة وبالتعاون مع األطراف املعنية بالبنك بالعمل على إطالق ميزة حصرية حلاملي البطاقات االئتمانية من كابيتال بنك متثلت باسرتجاع ما نسبته 
10% من قيمة املشرتيات لدى جمموعة من احملال التجارية واألسواق املعتمدة لدى البنك وتبعتها ميزة أخرى هي االسرتجاع النقدي بنسبة 15% على 

كافة فواتري العميل لدى جميع املطاعم احمللية. 

ومن جهة أخرى قامت دائرة تطوير املنتجات بتعزيز منتج شهادات اإليداع والودائع اآلجلة من خالل إضافة ميزة احلصول على البطاقة االئتمانية املوافق 
عليها مسبقًا للعمالء من أصحاب هذه احلسابات. وعلى صعيد قطاع الشركات الصغرية واملتوسطة قامت دائرة تطوير املنتجات ببذل كافة اجلهود 
الالزمة للمساهمة يف إطالق جمموعة الباقات التى توفر احللول الشاملة لكافة األعمال املالية باإلضافة إىل عقد الشراكات مع جمموعة واسعة من 

رواد األعمال املتخصصني بتقدمي اخلدمات االستشارية جملموعة من عمالء البنك من قطاع الشركات الصغرية واملتوسطة.

اعتماد  آليات  تطوير  على  العمل  خالل  من  وذلك  األفراد  قطاع  من  البنك  عمالء  قاعدة  تعزيز  على   2016 العام  خالل  املنتجات  تطوير  دائرة  وركزت  كما 
الشركات لغايات منح موظفي هذه الشركات جمموعة التسهيالت االئتمانية وترويج كافة اخلدمات املصرفية التي تالئم تطلعات واحتياجات شرائح 
العمالء املستهدفني. كما وقامت دائرة تطوير املنتجات باملساهمة الفّعالة بإعداد جمموعة من الدورات التدريبية التي اختصت بتوعية موظفي البنك 
وخاصة موظفي الفروع ومركز اخلدمة الهاتفي باإلضافة إىل موظفي فريق املبيعات املباشرة حول ميزات وخصائص جمموعة املنتجات املصرفية 

املقدمة ملا لها من أثر مباشر على ترويج هذه اخلدمات لعمالء البنك املميزين. 

املنتجات  تطوير  دائرة  قامت  بنك،  كابيتال  جمموعة  توفرها  التي  املميزة  واملنتجات  اخلدمات  من  جمموعة  تطوير  على  العمل  أهمية  من  وانطالقًا 
وبالتعاون مع شركة كابيتال لالستثمارات بالعمل على إعداد دراسة حتليلية تهدف إىل تصميم أفضل اخلدمات االستثمارية التي تالئم احتياجات عمالء 
البطاقات  برنامج  تطوير  خالل  من  العراقي  األهلي  املصرف  ومنتجات  خدمات  بتعزيز  الدائرة  وقامت  كما  املقدمة.  اخلدمات  جمموعة  وتعزيز  البنك 
شركة  مع  التنسيق  على  الدائرة  وعملت  كما  املصرف،  لعمالء  املقدم  املميز  الرواتب  برنامج  تعزيز  إىل  باإلضافة  العراقي  األهلي  للمصرف  االئتمانية 

ماسرتكارد العاملية لغايات متكني املصرف من إطالق البطاقات املدفوعة مسبقًا تلبية لتطلعات واحتياجات عمالء املصرف املميزين.

واستمرت الدائرة بانتهاج اسرتاتيجة التكامل مع قطاع تطوير األعمال من خالل تطوير وإطالق املنتجات املصرفية التي تهدف إىل ترسيخ حقيقة أن 
كابيتال بنك هو اخليار األفضل والشريك األمثل يف تقدمي احللول املصرفية.

وعلى صعيد اخلطط املستقبلية فإن دائرة تطوير املنتجات تسعى إىل إطالق جمموعة جديدة وفريدة من نوعها من اخلدمات املصرفية التي تتماشى 
وتوجهات البنك االسرتاتيجية.

دائرة القنوات االلكرتونية والبديلة 
استمر كابيتال بنك يف انتهاج اسرتاتيجيته التي تهدف إىل مواكبة آخر املستجدات يف جمال استخدام األنظمة التكنولوجية، فقد عمد البنك إىل تطوير 
القنوات  العمليات املصرفية، حيث قامت دائرة  إجراء  الوقت واجلهد يف  توفري  اإللكرتونية مما ساهم يف  حزمة متكاملة من اخلدمات ضمن قنواته 

اإللكرتونية بإطالق العديد من اخلدمات خالل العام املاضي لتلبية طموحات عمالئنا املتميزين، ومنها: 

مشروع حتديث الصرافات اآللية الذى مت إطالقه يف بداية عام 2016 بهدف توفري جمموعة من اخلدمات املميزة لعمالئنا. والتي تشمل اإليداع النقدي   •
الفوري، إيداع الشيكات، خدمة السحب النقدي بالدوالر األمريكي على بعض الصرافات، تسديد الفواتري عرب خدمة إي فواتريكم، تسديد رصيد بطاقة 
فيزا االئتمانية إما عن طريق التحويل من احلساب أو اإليداع النقدي، وتغيري رقم التعريف الشخصي لبطاقة فيزا االئتمانية، هذا باإلضافة إىل أنه مت 
التوسع بشبكة صرافاتنا اآللية بزيادة عدد الصرافات ليصبح عددها اإلجمايل 50 جهازًا بداًل من ٣1 جهازًا موّزعة داخل الفروع وبعض املناطق احليوية 
يف اململكة، ولتجنب توقف عمل هذه الصرافات فقد مت تركيب أحدث أنظمة املراقبة لضمان استمرارية عملها مما ساهم بشكل فّعال يف 

تفادي توقف عملها.

مت إطالق خدمة كابيتال موبايل والتي تتيح لعمالئنا إجراء العمليات املصرفية بكل سهولة وأمان، حيث تتيح هذه اخلدمة للعمالء االستفسار عن   •
األرصدة واحلسابات، والتحويالت املالية الداخلية واخلارجية، وتسديد البطاقات االئتمانية، وطلب دفرت شيكات، ودفع الفواتري وغريها من اخلدمات 
بسهولة تامة، ليتم الوصول للحسابات يف أي مكان وزمان. وهذا التطور يف اخلدمات أدى إىل زيادة استخدام اخلدمات اإللكرتونية عرب اإلنرتنت. حيث 

ارتفعت نسبة مشرتكي اخلدمة من األفراد بنسبة 87% واملشرتكني من الشركات بنسبة 8.%4٣.

إدارة اخلزينة واالستثمار واملؤسسات املالية:
استمرت األوضاع الضاغطة جراء التوترات اإلقليمية وتداعيات األزمة املالية العاملية يف التأثري على بيئة األعمال واملناخ االستثماري والتمويل التجاري 

خالل عام 2016، مما أثر سلبًا على مستوى النمو االقتصادي للمملكة وبالتايل على القطاع املصريف يف األردن.

وعلى الرغم من استمرار أسعار الفائدة على الدينار األردين والعمالت األجنبية عند مستويات متدنية تاريخية، إلَّا أن البنك استطاع احلفاظ على هوامش 
التوجه إىل متويل الشركات الصغرية واملتوسطة والتوسع يف االستثمار يف أدوات  لتوظيفات األموال من خالل  إدارة حكيمة  فائدة مقبولة يف ظل 

الدخل الثابت، إضافة إىل إدارة تكلفة األموال بفعالية، وتنويع مصادر األموال واستخدام أدوات السوق النقدي بكفاءة عالية.
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التضخم يف ظل  ارتفاع مستويات  توقعات  نتيجة  العاملية تغريات ملحوظة  األمريكية، شهدت األسواق  الرئاسة  انتخابات  ترامب يف  ومع فوز دونالد 
سياسات التحفيز املايل التي صرح الرئيس املنتخب بأنه سيقوم بانتهاجها، األمر الذي سيؤدي إىل توجه اخلزينة الفيدرالية إىل رفع أسعار الفائدة على 
الدوالر األمريكي بشكل مّطرد، وهو ما سينعكس على فوائد الدينار األردين بشكل عام نتيجة ارتباط الدينار بالدوالر، حيث مت توجيه عملية إدارة املوجودات 

واملطلوبات استعدادًا للمرحلة القادمة والتي قد تشهد تغريات كبرية حسب توقعات األوساط املالية.

وفيما يلي 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 مالءة 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 العمالت األجنبية والدينار مبا يحقق أفضل العوائد املمكنة ضمن النسب املقررة ومبا يتالءم مع تعليمات البنك املركزي األردين.  •

واستمرت إدارة اخلزينة واالستثمار يف تقدمي خدمات متميزة لعمالء البنك يف جمال أسواق العمالت االجنبية اآلنية واآلجلة، وإضافًة إىل ذلك، تواصل 
إدارة اخلزينة واالستثمار يف تقدمي خدماتها املعتادة والتي تشمل: 

إصدار شهادات اإليداع بالدينار األردين وبالعمالت الرئيسة خملتلف الفرتات وبأسعار منافسة.  •

تقدمي أسعار منافسة للعمالت األجنبية مقابل الدينار والدوالر، اآلنية واآلجلة، خملتلف الفرتات ولكافة شرائح العمالء من أفراد ومؤسسات وشركات   •
الصرافة.

التعامل بأدوات السوق النقدي وسوق رأس املال لصالح العمالء ومنها أذونات وسندات اخلزينة، واألوراق التجارية وأدوات الدين املتنوعة.  •

التعامل النقدي وبالهامش يف أسواق العمالت األجنبية اآلنية واآلجلة.  •

 .SWAP’s إجراء عمليات املقايضة ألسعار الصرف والفوائد  •

التحوط  أدوات  واقرتاح  الصرف،  وأسعار  الفائدة  أسعار  لتقلبات  التحوط  جمال  يف  واملؤسسات  األفراد  من  البنك  لعمالء  واإلرشاد  النصح  تقدمي   •
املناسبة باستخدام أدوات السوق التقليدية أو املشتقة وحسب حاجة كل عميل.

تقدمي خدمات االكتتاب يف االصدارات األولية لألوراق املالية احلكومية أو املكفولة من احلكومة للشركات واألفراد مع تقدمي خدمات احلفظ األمني   •
لهذه األوراق بأسعار منافسة.

باخلربات  العراقي وتزويد كوادر املصرف  األهلي  العراق، وذلك عن طريق املصرف  العمل يف  إدارة اخلزينة واالستثمار يف توسيع قاعدة  واستمرت 
الالزمة لتنمية احلصة السوقية وتعظيم األرباح.

كما واصلت وحدة أعمال الصرافني التابعة إلدارة اخلزينة واالستثمار عملها الدؤوب يف إدارة وتخطيط األعمال واألنشطة واخلدمات كافة واملقدمة 
لشركات الصرافة من بيع وشراء العمالت وقبول اإليداعات والسحوبات تلبية لتطلعات واسرتاتيجيات البنك يف التوسع، وتقدمي اخلدمات لكافة القطاعات 

مبا يتوافق مع سياسات البنك املركزي، حيث ترتكز أهدافها على ما يلي:
توفري السيولة الكافية وتنمية االحتياطي النقدي يف البنك.  •

توفري العمالت األجنبية للسوق احمللية.  •

تنمية احلواالت الصادرة والواردة.  •

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

متابعة مصادر أموال شركات الصرافة بالتعاون مع إدارة االمتثال ملكافحة غسيل األموال.  •

تنفيذ عمليات البيع والشراء للعمالت األجنبية واإليداعات والسحوبات بالتنسيق مع اخلزينة ودائرة االمتثال.  •

وتسعى إدارة اخلزينة واالستثمار ضمن اسرتاتيجيتها املستقبلية إىل االستمرار يف تقدمي أفضل اخلدمات لعمالئها وتنويع مصادر إيراداتها من العموالت 
من خالل استحداث وحدة مبيعات األسواق املالية يف أواخر عام 2016 والتي تعنى بتسويق املشتقات املالية لصالح العمالء من الشركات وتقدمي احللول 
املناسبة للعمالء للتحوط من خماطر أسعار الصرف وأسعار الفائدة وأسعار السلع، كما يتم حاليًا دراسة إدخال مفهوم Fund Transfer Pricing إىل 
البنك من أجل إدارة تكلفة األموال والعائد على مصادر األموال بكفاءة أكرث، إضافًة إىل التوسع يف استثمارات البنك يف جماالت وأدوات وفرص استثمارية 
خمتلفة، واالستفادة من ظروف السوق املواتية يف بعض األدوات لتعظيم عوائد البنك ضمن خماطر مقبولة، وضمن حمددات السياسة االستثمارية 

وتعليمات البنك املركزي األردين بهذا الشأن.

كذلك تسعى الدائرة إىل رفد املصرف األهلي العراقي بخرباتها وتدريب املوظفني من أجل بناء قاعدة متينة لتطوير البنك واملضي قدمًا يف العمل 
املصريف يف العراق لالستفادة من الفرص االستثمارية املتاحة يف السوق العراقية.
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دائرة املؤسسات املالية: 
لعبت دائرة املؤسسات املالية يف عام 2016 دورًا بارزًا يف جمال فتح قنوات جديدة للتعامل مع العديد من البنوك واملؤسسات املالية وإنشاء عالقات 
مصرفية معها، وذلك لتلبية احتياجات البنك وتوسعة نطاق عملياته وانتشاره، باإلضافة إىل تعزيز العالقات املصرفية القائمة وترسيخها ضمن تعامالت 
مصرفية تتصف باملهنية والشفافية من خالل توسيع قاعدة البنوك املراسلة ذات التصنيفات العالية، األمر الذي عزز قدرة البنك على تنفيذ نشاطه 

سواء يف جمال التجارة اخلارجية أم عمليات اخلزينة أو التسهيالت االئتمانية، وإضفاء املزيد من املرونة يف تغطية احلجم األكرب من األسواق العاملية.

وبالرغم من التحديات السياسية التي ال تزال تواجه العراق يف اآلونة األخرية، إال أن إدارة كابيتال بنك أسهمت بدور فعال يف تلبية عمليات التجارة اخلارجية 
للمصرف األهلي العراقي وإثبات قدرته على تلبية متطلبات املصرف األهلي العراقي بكفاءة عالية جدًا.

كما أبرم البنك عدة اتفاقيات مع مؤسسات دولية، حيث مت توقيع اتفاقية مع البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية، والتي مبوجبها مت منح البنك سقفًا 
الصغرية  الشركات  قطاع  لدعم  دينار  ماليني   10 بقيمة  آخرًا  متويليًا  وقرضًا  البنك،  عن  الصادرة  التجارية  العمليات  لتعزيز  دينار  ماليني   10 بقيمة  ائتمانيًا 
واملتوسطة، هذا باإلضافة إىل الشراكات االسرتاتيجية واالتفاقيات القائمة مع العديد من املؤسسات الدولية، مثل اتفاقية البنك مع مؤسسة التمويل 

الدولية IFC والتي مت مبوجبها منح كابيتال بنك سقفًا لتعزيز العمليات التجارية مببلغ 15 مليون دوالر.

إدارة أنظمة املعلومات: 
متاشيًا مع اسرتاتيجية البنك القائمة على توفري أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا املصرفية العاملية، ما زال البنك مستمرًا يف تطوير وحتسني البنية 
التحتية والبيئة التشغيلية لضمان أعلى مستويات الكفاءة يف األداء لتلبي متطلبات النمو املستدام لألعمال. حيث مت يف عام 2016 تنفيذ واستكمال 
العديد من املشاريع الهامة بهدف االستمرار يف تطوير البنية التحتية وتوسعتها وذلك بهدف تعزيز القدرات التكنولوجية وبيئة العمل ومبا يتناسب 
مع املتطلبات الرقابية وإدارة اخملاطر وأمن املعلومات، ومبا يضمن حتقيق رؤية البنك بأن يكون يف مقدمة البنوك املتطورة التي تعمل وفقًا ألحدث 

األنظمة التكنولوجية احلديثة. 

البنك، وذلك لضمان حتقيق أهدافه  أداء عمل  تعزيز  إىل  والتي تهدف  البنك املدروسة  ويأتي إطالق واستكمال هذه املشاريع كرتجمة السرتاتيجية 
حمليًا وإقليميًا. كما مت استكمال العديد من املشاريع الهامة مثل تطوير نظام التسويات ونظام املقاصة اآليل والربط مع شركة املعلومات االئتمانية. 

باإلضافة إىل أنه مت تنفيذ مشاريع أخرى هامة مثل مشروع مستودع البيانات والتقارير اإلدارية باإلضافة إىل مشاريع أمن املعلومات. 

إدارة اجلودة:
واصل البنك خالل عام 2016 مراجعة وحتديث العديد من أدلة السياسات واإلجراءات وذلك لزيادة كفاءة العمليات املصرفية اخملتلفة وتعزيز الرقابة على 
خمتلف األعمال واألنظمة االئتمانية والتشغيلية، وذلك وفقًا للمعايري الدولية وأفضل املمارسات يف القطاع املصريف ومبا يكفل الرتكيز على جودة 

اخلدمة املقدمة للعمالء ومراعاة القوانني والتشريعات املصرفية.

البنك من شأنها  البنك، واملشاركة يف عدة مشاريع يف  من جانب آخر قامت دائرة السياسات واإلجراءات بتحديث موقع السياسات واإلجراءات يف 
حتسني اخلدمات املقدمة للعمالء مبا يكفل إجناز املعامالت بالشكل والوقت األمثل.

دائرة مراجعة االئتمان:
هي اجلهة املسؤولة عن تقييم الدراسات االئتمانية من حيث التحليل املايل واالئتماين للعمالء، ووضع التوصيات املناسبة مبعزل عن مؤثرات التعامل 
الداعمة واملؤيدة لوضع  والوثائق  بياناتهم املالية وغري املالية  العمالء من خالل  أوضاع  باحلكم على  لقيامهم  أنفسهم نظرًا  العمالء  الشخصي مع 
العمالء، باإلضافة إىل دور الدائرة االستشاري يف تقوية وترسيخ الفكر االئتماين والذي ينبع من اخلربة االئتمانية الطويلة التي يتمتع بها فريق عمل الدائرة، 

األمر الذي أّهله ليكون عضوًا أساسيًا وفاعاًل يف جلان التسهيالت.

باإلضافة لقيام الدائرة بدراسة أوضاع الشركات املراد اعتمادها لغايات منح موظفيها قروض أفراد واتخاذ قرار باعتماد تلك الشركات من عدمه.

دائرة الرقابة على االئتمان:
تعد دائرة الرقابة على االئتمان من الدوائر الرقابية التي تكمن مسؤوليتها بالتحقق من استكمال الوثائق والشروط الواردة بقرارات جلان االئتمان وتوثيق 
للتنفيذ، وممارسة دور  التبليغ  األردين قبل  البنك املركزي  وتعليمات  للبنك  االئتمانية  بالسياسة  االلتزام  والتأكد من  كافًة،  للعمالء  إن وجدت  الضمانات 
الرقابة على االئتمان يف التجاوزات أو الكشف لدى شركة املال األردين للوساطة واالستثمار، هذا باإلضافة إىل قيامها بدور رقابي على العمليات اليومية 

لضمان سالمة احملفظة االئتمانية والتبليغ الفوري عن أّية جتاوزات التخاذ اإلجراءات املناسبة حلفظ حقوق البنك.

كما وتقوم الدائرة بإعداد تقارير رقابية منها تقرير احلسابات الواجب تصنيفها كديون غري عاملة أو ديون حتت املراقبة، واحتساب اخملصصات الالزمة 
لها واحتساب احتياطي اخملاطر املصرفية العامة، وفقًا لتعليمات البنك املركزي بهذا اخلصوص وإصدار كشوفات األخطار املصرفية وكشف الرتكزات 

االئتمانية، باإلضافة إىل إعداد التقارير الرقابية األخرى الداخلية للبنك والبنك املركزي وأية جهات أخرى وحسب حاجة العمل.
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إدارة االمتثال
والتعليمات  والقوانني  لألنظمة  له  التابعة  والشركات  البنك  امتثال  من  التأكد  إىل  الهادفة  مهامها  أداء  على   2016 العام  خالل  االمتثال  إدارة  حافظت 
واملمارسات املصرفية السليمة الصادرة عن اجلهات الرقابية احمللية والدولية وتقدمي الدعم الالزم لإلدارة، والتي تستند إىل أعلى املعايري املهنية 
يف الصناعات املصرفية، ومبا يحقق حماية للبنك من خماطر عدم االمتثال، حيث تشرف اإلدارة على مراقبة االمتثال باملتطلبات الرقابية وحتقيق مبدأ 

"إعرف عميلك" ومكافحة عمليات غسيل األموال ومتويل اإلرهاب ومعاجلة شكاوى العمالء.

وانطالقًا من حرص البنك والشركات التابعة له على االلتزام بتعليمات اجلهات الرقابية وأفضل املمارسات واملعايري العاملية، فقد نفذت اإلدارة يف عام 
2015 املهام املوكلة إليها، من خالل تطبيق التعليمات والقيام بفحوصات واختبارات دورية باإلضافة إىل الزيارات امليدانية وذلك للتأكد من مدى االلتزام 

بتعليمات االمتثال العاملية ومنها:

لكشف  عالية  وكفاءة  دقة  ذات  تقارير  على  للحصول   AML Profiling اإلرهاب  ومتويل  األموال  غسيل  ملكافحة  اآليل  النظام  بتحديث  االستمرار   •
العمليات التي يشتبه ارتباطها بغسيل األموال ومتويل اإلرهاب ووضع السيناريوهات الالزمة وحسب تعليمات اجلهات الرقابية وأفضل املمارسات 

واملعايري العاملية.

التعاقد مع شركة عاملية بخربات متخصصة يف جمال مكافحة غسيل األموال ومتويل اإلرهاب من وزارة اخلزينة األمريكية لتقييم اإلجراءات اخلاصة   •
يف جمال االمتثال ومكافحة غسيل األموال ومتويل اإلرهاب يف جمال التعامل والتعرف على احلسابات مرتفعة اخملاطر، وقد أظهرت نتائج التقرير 

املقدم من قبلهم جودة وارتفاع مستوى اإلجراءات املطبقة لدى البنك. 

البدء بتحديث الرابط اإللكرتوين اخلاص مع وحدة مكافحة غسيل األموال ومتويل اإلرهاب Go AML بالتعاون مع دائرة تكنولوجيا املعلومات.  •

إضافة املوقع اإللكرتوين العاملي Lexis Nixes إىل القوائم العاملية املستخدمة لدى البنك يف الكشف عن األنباء واملعلومات السلبية وأية قضايا   •
قانونية أخرى.

املشاركة يف حتديث سياسات وإجراءات البنك مبا يتناسب مع تعليمات حاكمية وإدارة املعلومات والتكنولوجيا.  •

إعداد النظام املبني على اخملاطر )Risk Based Approach( يف جمال مكافحة غسيل األموال ومتويل اإلرهاب كما طلَب البنك املركزي األردين.  •

مراجعة التقارير الصادرة عن املدقق اخلارجي لفحص بيئة مكافحة غسيل األموال ومتويل اإلرهاب، حيث كانت نتيجة الفحص إيجابية ومبا يتناسب   •
مع أفضل املمارسات واملعايري العاملية.

والذين   Pre-Existing العمالء  )FATCA( حلسابات جميع  األمريكي  الضريبي  االلتزام  األوىل من قانون  العمل مستمرًا على تطبيق املرحلة  زال  ما   •
يحتفظون بحسابات لدى البنك قبل تاريخ 2014/7/1 للتحضري لتطبيق املرحلة الثالثة وهي رفع التقرير املطلوب خالل الربع األول من عام 2017. كما 
الالزم  التدريب الدوري  بتزويد  اإلدارة  تقوم  األجنبية وكما  للحسابات  األمريكي  الضريبي  االمتثال  بقانون  اعتماد سياسة خاصة  العمل جاري على  أن 
 Health Check للموظفني املعنيني بالقانون بشكل مستمر. وقد قام البنك بالتعاقد مع شركة تدقيق واستشارات عاملية إلجراء فحص صحي

لتقييم اإلجراءات اخلاصة لاللتزام بالقانون وقد أظهرت نتائج التقرير املقدم من قبلهم جودة وارتفاع مستوى اإلجراءات املطّبقة.

ساهمت دائرة معاجلة شكاوى العمالء يف مراجعة الكثري من إجراءات العمل واستحداث البعض منها وتعديل البعض اآلخر، األمر الذي كان له األثر   •
اإليجابي لالرتقاء باخلدمة املقدمة للعمالء من خالل الرتكيز على متطلبات العمالء والتحسني املستمر والذي انعكس على اخلدمة بشكل ملحوظ. 
هذا وتقوم الدائرة بتطبيق املعايري الدولية ملعاجلة شكاوى العمالء من حيث تصنيفها حسب درجة اخملاطر وسرعة االستجابة لها. وذلك حرصًا 
دائرة  استحداث  إىل  العراقي  األهلي  املصرف  بتوجيه   2016 عام  خالل  الدائرة  قامت  كما  لعمالئنا.  األفضل  وتقدمي  باخلدمة  االرتقاء  على  البنك  من 

التوعية املصرفية وحماية اجلمهور مبا يتوافق مع تعليمات اجلهات الرقابية يف العراق.

 )FATCA( االستمرار بعقد دورات تدريبية مستمرة جلميع موظفي البنك يف جمال مكافحة غسيل األموال ومتويل اإلرهاب وقانون االلتزام الضريبي  •
وبالتنسيق املستمر مع دائرة املوارد البشرية وذلك ملواكبة كافة املستجدات على املستوى احمللي والدويل.

إدارة املوارد البشرية:
متاشيًا مع التزام كابيتال بنك بتوفري بيئة عمل صحية، جتذب وحتافظ على الكفاءات العالية من املوظفني املؤهلني. واصلت إدارة املوارد البشرية 
املهني،  منوهم  بهدف  املستمر  والتطوير  التدريب  بفرص  وتزويدهم  املوظفني  قوة  نقاط  من  االستفادة  عرب  البشري،  املال  رأس  يف  االستثمار 
إلمياننا بأن املوظفني هم املساهمون الرئيسيون وحجر الزاوية لتحقيق أهداف البنك االسرتاتيجية، املبنية على أسس التمّيز والكفاءة، وتعزيز امليزة 

التنافسية للبنك حمليًا وإقليميًا.

ويف ضوء توجه البنك لتوظيف املواهب، وبهدف احلفاظ على قوة عمل عالية الكفاءة، قامت إدارة املوارد البشرية بتحقيق وإطالق ما يلي:

بناء ثقافة أجور عادلة، عرب إطالق نظام إدارة األداء استنادًا إىل مؤشرات اإلجناز الرئيسية احملددة لكافة الوظائف عرب التسلسل التنظيمي للبنك.  •

تطوير املهارات و الكفاءات األساسية و القيادية، حيث مت تعريف الكفاءات وفقًا ملؤشرات السلوك واألداء ومت وضع آلية للتوثيق.  •

تطوير وحتديث السياسات واإلجراءات اخلاصة بإدارة املوارد البشرية، بهدف حتقيق أهداف البنك، ومبا يتماشى مع تعليمات البنك املركزي.  •

عقد عدة برامج تدريب وتطوير وظيفي، ومن أهمها:  •

والفنية  التقنية  املعرفة  بني  ما  جمعت  خمتلفة  جوانب  على  الربنامج  اشتمل  وقد  الفروع،  موظفي  جلميع   "Lead" بعنوان  تدريبي  برنامج   -
واملهارات النوعية، وصواًل إىل تقدمي خدمة مميزة للعمالء.
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إىل  الربامج  التقنية والفنية، وتطرقت هذه  برامج املهارات  لتقدمي حزمة من  للتمويل واإلدارة،  بنك شراكة مع كلية فرانكفورت  كابيتال  عقد   -
التطوير الذاتي ملوظفي كابيتال بنك وفقًا ملسارهم الوظيفي.

إطالق سياسة ائتمانية جديدة للموظفني تتضمن جمموعة من املزايا التنافسية والتي يستفيد منها كافة موظفي البنك .  •

طرح مبادرات للتطوير املستمر تهدف إىل جذب الكفاءات، من خالل تقدمي برامج التدريب الداخلي خلريجي اجلامعات إضافة لفرص التوظيف التي   •
تطرح يف العديد من املعارض التوظيفية التي تنظمها شركات التوظيف. كما قامت إدارة املوارد البشرية بتطوير عملية توظيف داخلية، كي متنح 

املوظفني األولوية مللء الشواغر الداخلية التي تدعم تقدمهم الوظيفي.

دائرة التسويق واالتصال املؤسسي: 
تعترب دائرة التسويق واالتصال املؤسسي من الدوائر املهمة التي تقدم الدعم الوظيفي جلميع القطاعات البنكية وذلك من خالل وضع االسرتاتيجيات 
التسويقية وإدارة احلمالت اإلعالنية، وهي تسعى دائمًا إىل تطوير منهجيتها يف بناء إسرتاتيجية تسويقية مبنية على أسس صحيحة لتسويق املنتجات 
واخلدمات للوصول إىل الشريحة املستهدفة من اجلمهور بأفضل األساليب وأكرثها كفاءة. وُتشِرف إدارة التسويق على عملية تطوير الهوية املؤسسية 
وتصميم وإدارة احلمالت التسويقية ملنتجات البنك اخملتلفة، كما أن دائرة التسويق واالتصال املؤسسي هي املسؤولة عن إجراء االتصاالت الداخلية 

واخلارجية وعن إمتام النشاطات التسويقية، مبا فيها: 

تعزيز األداء املؤسسي من خالل إبقاء املوظفني على علم بالقضايا اإلدارية والرباجمية والنواحي املستقبلية.  •

دعم قنوات االتصال مع اجملتمع من خالل احلمالت التسويقية اخملتلفة.  •

تطوير هوية إعالمية مميزة للبنك وإدارة العالقات اإلعالمية.   •

إعداد ونشر األخبار والتقارير الصحفية.   •

تنظيم املقابالت واملؤمترات الصحفية مع املسئولني وصّناع القرار.   •

الرد على أسئلة واستفسارات الصحافة ووسائل اإلعالم.   •

دائرة االتصال املؤسسي واملسؤولية االجتماعية:

مساهمة البنك يف خدمة اجملتمع احمللي: 
عزز كابيتال بنك دوره يف خدمة اجملتمع احمللي واملشاركة يف تنميته، من خالل املساهمة يف تقدمي الدعم املادي واملعنوي للمبادرات اجملتمعية 
التنمية املستدامة  لتحقيق  الرامية  العامة  التوجهات  بدعم  تفاعله واهتمامه  اإلنسانية واالجتماعية وغريها، وذلك يف إطار  التعليمية،  يف اجملاالت 
على الصعيد اإلنساين واالجتماعي، فقد قام كابيتال بنك خالل 2015 بدعم العديد من املبادرات واملشاريع والربامج اجملتمعية التي استهدفت خمتلف 

القطاعات منها: 

أ. حماية البيئة: 
دعم اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة.  •

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

تبني الرسوم الدراسية لطالب جامعيني بالتعاون مع صندوق األمان ملستقبل األيتام.  •

دعم مؤسسة امللكة رانيا / مبادرة التعليم األردنية.  •

دعم طلبة إلكمال دراستهم اجلامعية.   •

تبّني جمموعة من طلبة األكادميية امللكية.   •

دعم التكاليف الدراسية لطالب التدريب املهني بالتعاون مع مؤسسة إيليا نقل.   •

دعم املنتدى االقتصادي الشبابي ملدرسة اليوبيل.   •

دعم مبارة البنك املركزي األردين لنشر الثقافة املالية لطلبة املدارس احلكومية.  •

ج. املبادرات اإلنسانية:
دعم حملة الرب واإلحسان والتي انطلقت يف أول أيام شهر رمضان املبارك.  •

االهتمام باملؤسسات غري الربحية واجلمعيات اخلريية، وتقدمي الدعم للجهات اخملتصة مبساعدة األيتام والفقراء، حيث يرعى البنك بيتني من بيوت   •
.SOS قرى األطفال

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

دعم مؤسسات وجمعيات ذوي االحتياجات اخلاصة ماديًا ومعنويًا، ومثال على ذلك الدعم الذي يقدمه البنك ملركز احلسني للسرطان واجلمعيات   •
التي ُتعنى بذوي االحتياجات اخلاصة.
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كفالة 25 يتيم من أيتام جمعية رعاية وكافل اليتيم اخلريية يف مدينة املفرق.  •

توزيع طرود اخلري ووجبات خالل شهر رمضان املبارك على األيتام يف حمافظة املفرق وذلك مبشاركة موظفي البنك.   •

تقدمي هدايا العيد ووجبات طعام لقرى األطفال SOS خالل شهر رمضان املبارك مبشاركة ومساهمة موظفي البنك.  •

توزيع طرود اخلري يف عمان بالتعاون مع تكية أم علي، باإلضافة إىل مساهمة موظفي البنك يف توزيعها.  •

املساهمة يف إفطار 1500 حمتاج خالل شهر رمضان املبارك مبشاركة موظفي البنك يف مقر التكية.   •

تقدمي الدعم املادي جلمعية عملية االبتسامة بإجراء عمليات جراحة ألطفال يعانون من مشاكل يف الشفة.  •

دعم مؤسسة نهر األردن.  •

دعم مؤسسة إيليا نقل بتبني 8 طالب من اجلامعات احلكومية.  •

كابيتال لالستثمارات
حافظت كابيتال لالستثمارات على موقعها الريادي بني الشركات االستثمارية احمللية واإلقليمية يف عام 2015، وذلك من خالل تقدمي أفضل اخلدمات 
يف جماالت الصريفة االستثمارية كافًة. وبالرغم من الظروف الصعبة التي شهدتها املنطقة يف هذا العام والتي أثرت وبكل تأكيد على أداء الشركات 
االستثمارية، متكنت كابيتال لالستثمارات من حتقيق نتائج إيجابية على خمتلف األصعدة حيث رفعت حصتها السوقية يف كل جماالت أعمالها: الوساطة 

املالية ومتويل الشركات وإدارة املوجودات.

أواًلً: الوساطة املالية يف األسواق احمللية واإلقليمية والدولية:
واصلت دائرة الوساطة احمللية التابعة للشركة تقدمها باحملافظة على مكانتها كواحدة من أكرب ثالث شركات للوساطة املالية العاملة يف بورصة 
عّمان؛ حيث متكنت الشركة، ومن خالل هذه الدائرة، من احلفاظ على حصتها السوقية وذلك بالرغم من تراجع حجم التداول اإلجمايل يف السوق احمللية 
بنسبة 26% يف عام 2015 باملقارنة مع العام الذي سبقه. وحرصًا من الشركة على تقدمي أفضل وأحدث اخلدمات لعمالئها، فقد مت تقدمي خدمة التداول 

عرب اإلنرتنت يف عام 2015، والتي من شأنها تعزيز القدرة التنافسية للشركة يف السوق احمللية.

اإلقليمية؛ حيث تعتمد على  الناشطة يف األسواق  الوساطة  التداول بني شركات  اإلقليمية حتتل موقعًا متقدمًا يف أحجام  الوساطة  زالت دائرة  وما 
فريقها اخملتص بالتعامل يف تلك األسواق، والذي يحرص على املتابعة احلثيثة ألخبار الشركات والتحاليل املالية والفنية حلركة األسواق بشكل عام، 

وأوضاع الشركات املدرجة فيها بشكل خاص. 

ومتيزت دائرة الوساطة اإلقليمية يف 2015 بتوفري خدمة التمويل على الهامش يف األسواق اإلقليمية وفتح باب التداول يف السوق العراقية.

كما تعد خدمة الوساطة الدولية واحدة من اخلدمات الرائدة املقدمة من خالل كابيتال لالستثمارات واملوجهة للشركات واملستثمرين الراغبني يف 
تنويع استثماراتهم عرب التوظيف املباشر يف األسواق املالية العاملية، حيث تقدم الدائرة جمموعة كبرية من خدمات االستثمار احلديثة منها خدمة 
الوساطة  دائرة  واستمرت   ،)ETF(املتداولة االستثمارية  والصناديق   )Options( لألسهم  اخليارات  كحقوق  ومشتقاتها  العاملية  األسهم  وشراء  بيع 
الدولية يف توسيع أنشطتها حيث أصبح بإمكان عمالء الشركة تنويع استثماراتهم والدخول املباشر يف أكرث من 19 سوقًا مالية حول العامل من أمريكا 

الشمالية مرورًا بأوروبا وانتهاًء بآسيا واحمليط الهادئ.

كما مت إطالق خدمة التداول بالعمالت من خالل منصة للتداول اإللكرتوين املباشر عرب اإلنرتنت.

وتهدف الدائرة خالل عام 2016 إىل توسيع أنشطتها حيث ستقوم بطرح خدمة تداول األسهم إلكرتونيًا عرب اإلنرتنت للعمالء، والتي تعد الوحيدة يف األردن، 
وذلك لتوفري أفضل اخلدمات لعمالء الشركة.

ثانيًا: إدارة املوجودات
يتطلع فريق دائرة إدارة املوجودات إىل تأسيس شراكة طويلة األمد مع كل من املستثمرين األفراد واملؤسسات، من خالل إنشاء وإدارة احملافظ 
التوزيع  إىل  تهدف  استثمارية  سياسة  رسم  يتم  بحيث  لديهم،  االستثمار  وحمددات  أهدافهم  مع  لتتالءم  خصيصًا  املصممة  االستثمارية  والصناديق 

األمثل للموجودات من خالل منهجية علمية تشمل املزج ما بني أسلوبي التحليل األساسي والفني.

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

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

صناديق االستثمار: إدارة صناديق ذات اسرتاتيجيات حمددة يف خمتلف أسواق الشرق األوسط وشمال أفريقيا، إىل جانب إدارة صندوق األفق القائم   •
حاليًا.

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

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

تقرير جملس اإلدارة
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وتتضمن األهداف التي تتطلع الدائرة إىل حتقيقها يف عام 2016 إطالق صناديق استثمارية جديدة توظف أموالها يف كل من أسواق األسهم وأدوات 
الدخل الثابت واألدوات املتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية املصدرة يف أسواق الشرق األوسط وشمال أفريقيا، إىل جانب السعي إىل إطالق أدوات 

استثمارية مهيكلة جديدة لتوسيع قاعدة منتجاتها.

ثالثا: متويل الشركات:
تقدم دائرة متويل الشركات جمموعة واسعة من اخلدمات االستشارية واالستثمارية، باالعتماد على املعرفة الواسعة واخلربة الفنية التي يتمتع بها 
أعضاء الفريق العامل فيها، حيث متكنت هذه الدائرة من بناء سجل أداء متميز من العمليات الناجحة، إىل جانب التعامل مع قاعدة عمالء متنوعة تشتمل 

على مؤسسات عامة وخاصة ومؤسسات مالية وحكومية.

وتسعى الدائرة إىل بناء عالقات طويلة األمد مع عمالئها وااللتزام بفهم وحتقيق املتطلبات املالية واألهداف االسرتاتيجية لكل عميل، بهدف احلصول 
على أفضل النتائج التي تضمن النمو املستدام مع احلفاظ على مستوى متميز من اخلدمة يف كل ما تقدمه الدائرة. وتشمل أنشطة الدائرة ما يلي:

أدوات امللكية يف سوق رأس املال: ويشمل ذلك االكتتابات العامة واخلاصة والطرح العام األويل.  •

أدوات الدين يف سوق رأس املال: ويشمل ذلك إصدار إسناد القرض وبرامج األوراق التجارية والصكوك اإلسالمية وإدارة قروض التجمعات البنكية.  •

إىل  باإلضافة  اخلصخصة،  وعمليات  الشركات  وتقييم  هيكلة  وعمليات  والتملك  باالندماج  املتصلة  العمليات  على  وتشتمل  املالية:  االستشارات   •
االستشارات املتعلقة بهيكلة رأس املال وتوزيعه بني الدين وحقوق امللكية.

املصرف األهلي العراقي:
للعمل على  العراقي  األهلي  العراقي، يسعى املصرف  البنك املركزي  بنك ومتاشيًا مع سياسات  كابيتال  الرؤية االسرتاتيجية جملموعة  انطالقًا من 
املساهمة يف تطوير القطاع املصريف العراقي من خالل تقدمي أفضل اخلدمات املصرفية واملنتجات البنكية واخلدمات اإللكرتونية بحيث تكون احللول 

املالية التي يقدمها املصرف شاملة ومتكاملة تغطي احتياجات قطاعي األفراد والشركات على حد سواء.

وتشمل تلك اخلدمات ما يلي:

حسابات العمالء بأنواعها كافه من حساب جاري وتوفري وودائع ثابتة بالدينار العراقي والدوالر األمريكي أو بأية عمالت رئيسية أخرى.  •

خدمة حتويل الرواتب جلميع العمالء من القطاعني اخلاص والعام.  •

التسهيالت االئتمانية لألفراد، مبا يف ذلك القروض الشخصية، والبطاقات االئتمانية.  •

الضمان  وخطابات  والواردة  الصادرة  املستندية  االعتمادات  تتضمن  التي  التجارية  كاخلدمات  الكربى  للشركات  واملقدمة  املتخصصة  اخلدمات   •
بأنواعها، والتعامل بالعمالت األجنبية واملشاركة بنافذة مزاد العملة، هذا باإلضافة إىل  باإلضافة إىل احلواالت املصرفية، والتسهيالت املصرفية 

اخلدمات املقدمة للشركات الصغرية واملتوسطة.

خدمات الوساطة املالية من خالل شركة واحة الّنخيل للوساطة والتي تشمل بيع وشراء األوراق املالية.  •

الهاتفية  اخلدمة  مركز  إىل  باإلضافة  اإلنرتنت،  عرب  املصرفية  واخلدمات  اآللية  والصرافات  إلكرتون  فيزا  بطاقات  خلدمة  متطورة  إلكرتونية  قنوات   •
واملعني بخدمة العمالء بسرعة وكفاءة عالية. 

ومن أبرز اإلجنازات التي مت إطالقها خالل العام 2016: 

ربط املصرف األهلي العراقي بالشبكة الوطنية للبنك املركزي العراقي، مما يجعل خدمة الصراف اآليل متاحة يف جميع فروع املصرف باإلضافة إىل   •
مواقع حيوية يف بغداد والبصرة وأربيل والسليمانية.

افتتاح فرع جديد يف مدينة الرميلة خلدمة الشركات العاملة يف إحدى أكرب مناطق حقول النفط يف العامل.  •

وحول خطط املصرف املستقبلية وباألخص للعام 2017:

سوف يعمل املصرف على تعزيز دور فروعه يف خمتلف مناطق العراق وتطوير خدماته املتنوعة مع الرتكيز على القنوات اإللكرتونية.  •

إطالق خدمات املصرف عرب الهاتف النقال وخدمة الرسائل القصرية وخدمة البطاقات املدفوعة مسبقًا فضاًل عن خدمة احلواالت املالية من خالل   •
شبكة ويسرتن يونيون العاملية. 

الرتكيز على بناء مركز بيانات دائم يف العراق وإطالق املرحلة الثانية من نظام التعايف من الكوارث.   •

تنفيذ املرحلة الثانية من تقدمي اخلدمات املصرفية عرب اإلنرتنت التي متكن العمالء من إجراء احلواالت املالية إلكرتونيًا.   •

متديد ساعات عمل مركز اخلدمة الهاتفية لتصبح 24 ساعة يف اليوم، سبعة أيام يف األسبوع.  •

كما يحرص املصرف على تعزيز تواجده إقليميًا من خالل افتتاح فرع جديد يف بريوت/ لبنان يف نهاية عام 2017.

تقرير جملس اإلدارة
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نظرة حتليلية حول األداء االقتصادي احمللي واإلقليمي والعاملي

جزءًا  والعاملي"  واإلقليمي  احمللي  االقتصادي  األداء  حول  التحليلية  "النظرة  تعترب 
االقتصادية  التطورات  أبرز  فيه  نتناول  بنك،  لكابيتال  السنوي  التقرير  من  أصياًل 
ألبرز املؤشرات  حتليلية  قراءة  خالله  من  لنقدم  والعاملية،  واإلقليمية  احمللية 
االقتصادية استنادًا إىل ما حتقق يف العام املاضي، ومبا تنبأت به البيانات واملؤشرات. 
حيث سيتم استعراض عدد من التحليالت ألداء األسواق ومؤشراتها وتوقعاتها للعام 
املصريف  اجلهاز  شهدها  التي  التطورات  إىل  باإلضافة  االقتصادي،  وأثرها  احلايل، 

احمللي، واجتاهات أسواق األسهم والسندات وأثرها على النمو االقتصادي.

العام  العاملية وتوقعاتها يف  النفط  الضوء على مؤشرات أسعار  يسّلط هذا اجلزء 
البطالة  ومعدالت  واملستوردة،  املنتجة  الدول  على  االقتصادي  وأثرها   2017 احلايل 
إىل  باإلضافة  احمللي،  املستوى  العامة على  املالية  واألوضاع  العام  الدين  وتطورات 
األسهم  أسواق  واجتاهات  وأداء  املصريف األردين،  اجلهاز  يشهدها  التي  التطورات 

والسندات وأثر ذلك على النمو االقتصادي.

كما سيتم التطرق يف هذا التقرير إىل األوضاع االقتصادية يف السوق العراقية وذلك 
ألهمية العراق كعمق مرتبط باالقتصاد الوطني وكشريك جتاري رئيسي له، باإلضافة 
إىل الدور الذي يضطلع به كابيتال بنك كبوابة مثلى لألعمال يف املنطقة ويف السوق 
فيما  يكون  أن  آملني  له يف املنطقة،  التابعة  الشركات  خالل  من  حتديدًا،  العراقية 

سنعرضه فائدة لكم وإضافة ذات قيمة عالية.

رئيس جملس اإلدارة
باسم خليل السامل
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االقتصاد األردين: حملة عامة
جاء العام 2016 متّممًا خلمس سنوات صعبة عانى خاللها االقتصاد من العديد من املصاعب. ابتداًء من االنقطاع يف الغاز املصري وما نشأ عن ذلك 
من ارتفاع يف فاتورة الطاقة، مرورًا بالربيع العربي الذي لف االقتصاد بحالة من عدم اليقني وتسبب برتاجع االستثمار األجنبي املباشر والدخل السياحي، 

وانتهاًء باإلغالقات احلدودية واألزمة النفطية التي عصفت بدول اخلليج يف العام 2016.

التباطؤ االقتصادي: السمة األبرز
لعل السمة األهم واألبرز التي طغت على أداء االقتصاد األردين خالل العام 2016 كانت التباطؤ االقتصادي. فمعدالت النمو االقتصادي انخفضت إىل ما دون 
الـ 2.0% حتى وصلت إىل 1.8% يف الربع الثالث من العام 2016. التباطؤ االقتصادي ألقى بظالله على معدالت البطالة التي المست حاجز ال16% خالل الفرتة 
ذاتها، وهي النسبة األعلى منذ نحو عشر سنوات. وعلى املستوى القطاعي، سجل قطاع الكهرباء واملياه النمو األكرب يف الربع الثالث من العام 2016 
بنسبة )6.27%(، تاله قطاع اخلدمات املالية )4.18%( والذي يشمل )قطاع اخلدمات املالية خدمات املال والتأمني والعقارات وخدمات األعمال( وقطاع 
منتجي اخلدمات اخلاصة التي ال تهدف للربح )٣.85%(، أّما قطاعات التعدين واحملاجر، والتشييد، والصناعات التحويلية فقد كانت األقل منوًا بـ -%7.67 

و-0.6٣% و0.66% على التوايل.

يشار إىل أن النمو االقتصادي يف التسعة شهوراألوىل من العام 2016 جاء دون النمو الطبيعي للسكان والذي يساوي  2.1%، األمر الذي يعني انكماشًا يف 
نصيب الفرد من الناجت احمللي اإلجمايل. كما أن معدالت النمو التزال دون مستوى أسعار الفوائد احلقيقية يف اململكة. 

أخريًا، جتدر اإلشارة إىل أن الطلب املدفوع بالزيادة السكانية الناشئة عن تدفق الالجئيني السوريني قد انتهى وبذلك يكون االقتصاد قد خسر أحد أبرز 
حمركاته خالل السنوات املاضية. 

النمو االقتصادي احلقيقيالبطالة إ� ارتفاع
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املصدر: دائرة ا�حصاءات العامة املصدر: البنك املركزي ا�رد�

املالية العامة: حتسن ملحوظ وإجراءات قاسية على الطريق
بلغ إجمايل الدين العام يف نهاية عام 2016 حوايل 26.1 مليار دينار مقارنًة مع إجمايل الدين العام املقدر وفقًا لقانون املوازنة بحوايل 26.4 مليار دينار، أي 
بانخفاض مقداره ٣00 مليون دينار. وبحسب البيانات املالية األولية لعام 2016 فإن نسبة الدين العام إىل الناجت احمللي اإلجمايل قد بلغت 94.9%، وذلك على 
افرتاض أن يصل منو الناجت احمللي االسمي لعام 2016 إىل ٣.٣% أو ما نسبته 2.0% منوًا حقيقيًا، يف حني كان من املتوقع أن تصل نسبة الدين العام إىل 

الناجت حسب تقديرات صندوق النقد الدويل إىل حوايل 95.1%، بافرتاض ٣.9% معدل منو اسمي؛ ما نسبته 2.4% منو حقيقي.

وفيما يتعلق بنمو الدين العام يف نهاية عام 2016 مقارنة بنهاية عام 2015، فقد أظهرت البيانات األولية تراجعًا يف نسبة منو إجمايل الدين العام يف نهاية 
عام 2016 إىل حوايل 5.0% مقارنة مع نسبة منو وصلت إىل 9.8% يف نهاية عام 2015. وقالت الوزارة أن عجز املوازنة الفعلي األويل بلغ 856 مليون دينار 

مقارنة بعجز مقدر يف قانون املوازنة العامة بقيمة 907 ماليني دينار، واملعاد تقديره بقيمة 1.1 مليار دينار.

مع  املربمة  اجلديدة  االتفاقية  ضمن  الدويل،  النقد  صندوق  قام  فقد  العامة،  املالية  مستوى  على  الدولة  أحرزته  الذي  امللموس  التقدم  من  وبالرغم 
واملستشفيات  واملقاولني  البرتول  مصفاة  شركة  لصالح  األردنية  احلكومة  على  املرتاكمة  املتأخرات  بسداد  يقضي  قاٍس  شرط  بفرض  اململكة، 
وغريهم من خالل دفعات كبرية وغري مسبوقة تبلغ ٣60 مليون دينار و٣90 مليون دينار و245 مليون دينار لألعوام 2017 و2018 و2019 بالرتتيب. وقد اشرتط 

الصندوق أن يتم سداد هذه املتأخرات عرب فرض ضرائب ورسوم جديدة تبدأ من العام احلايل 2017 بقيمة تتجاوز 400 مليون دينار.

يشار إىل أن جملس النواب صادق على مشروع قانون املوازنة العامة للعام 2017 والذي تضمن بندًا حتت مسمى »ضرائب إضافية« بقيمة 450 مليون 
دينار. 
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بحسب االتفاق مع صندوق النقد الدويل، فإّن احلكومة مطالبة بتخفيض الدين العام إىل الناجت احمللي اإلجمايل إىل 77%  يف نهاية العام 2019.
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التضخم دون الصفر باملئة، واجتاه صعودي يف 2017
التضخم خالل العام 2016 كان سالبًا، بفعل انخفاض أسعار النفط. سلة املستهلك شهدت انخفاضات يف عدد من السلع لكن االنخفاض األكرب كان 
يف بندي الوقود )-4.5%( واملواصالت )-٣.9%(. ومن املستبعد أن يبقى التضخم عند مستوياته السالبة يف ضوء االرتفاعات األخرية يف أسعار النفط 
رة للنفط »اوبك« يف ديسمرب  2016 خلفض انتاجها ب 1.2 مليون برميل يوميا ليصبح يف حدود ٣2.5  والتي جاءت على وقع اتفاق منظمة الدول املصدِّ
مليون برميل يوميًا. كما أن حزمة اإلجراءات احلكومية التي مت اإلعالن عنها مؤخرًا، والتي اشتملت على ضرائب ورسوم إضافية، بقيمة 450 مليون دينار 

بحسب قانون املوازنة العامة للعام 2017، من شأنها أن ترفع املعدل العام لألسعار يف اململكة.

التضخم (التغ� � مؤشر أسعار املستهلكني) التضخم حسب السلعة / اخلدمة
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املصدر: البنك املركزي ا�رد�
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املساكن الغذاءالصحة النقل االتصاالت التعليم

االحتياطيات األجنبية: الضغط متواصل لكن املستويات مطمئنة، وقد تعرضت االحتياطيات األجنبية خالل العام 2016 إىل ضغوط كبرية. أبرزها:

تراجع الصادرات بفعل االنغالقات احلدودية شمااًل )العراق وسوريا(.   .1

تراجع االستثمار األجنبي املباشر جراء الظروف السياسية واألمنية التي حتيط باململكة.  .2

انخفاض الدخل السياحي بسبب حالة عدم االستقرار يف املنطقة وارتفاع سعر صرف الدوالر.  .٣

تشري األرقام الصادرة عن البنك املركزي األردين إىل انخفاض رصيد اململكة من االحتياطي األجنبي خالل العام املاضي بحوايل 15% ليصل إىل 12 مليار دوالر. 
وبالرغم من االجتاه الهبوطي لالحتياطيات، فإنها التزال مريحة السيما وأنها قادرة على تغطية مستوردات اململكة لـ7  شهور تقريبًا.

يف كابيتال بنك، نتوقع أن تواصل االحتياطيات هبوطها وأن تصل إىل 10 مليارات دوالر أمريكي وهو مستوى مريح وكفيل بتغطية مستوردات اململكة لـ5 
شهور. أّما إذا ما صحت التوقعات التي تشري إىل احتمالية بدء تدفق االستثمارات السعودية إىل األردن، فنعتقد بأن االحتياطات ستحافظ على مستوياتها 

احلالية عند 12 مليار دوالر. 
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مما سبق نستنتج أن االحتياطيات التزال قادرة على حماية الدينار من أية هزات قد يتعرض لها االقتصاد حتى وإن كانت هزات حادة.
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املصدر: بلومب�غ

مؤشرات مالية ونقدية:
ارتفعت السيولة احمللية بنسبة 4 باملئة يف عام 2016 لتصل إىل حوايل ٣2.9 مليار دينار. كما ارتفع رصيد  التسهيالت االئتمانية املمنوحة من قبل البنوك 
املرخصة يف عام 2016 بنسبة 8.5 باملئة إىل 22.9 مليار دينار، باملقابل ارتفع رصيد إجمايل الودائع  لدى البنوك املرخصة بنسبة 0.9 باملئة إىل ٣2.9 مليار 

دينار يف نهاية 2016.

انخفض عجز احلساب اجلاري مليزان املدفوعات بعد املساعدات إىل 1.910 ماليني دينار ميثل 9.5 باملئة من الناجت لنهاية الربع الثالث من 2016، مقارنة مع 
حوايل 1.980 مليون دينار تثمل 1ر10 باملئة من الناجت للفرتة ذاتها من عام 2015.

أسعار الفائدة: اجتاه صعودي مدفوع بسياسة نقدية أقّل توسعًا
قام البنك املركزي األردين يف نهاية العام املاضي برفع أسعار الفوائد على أدواته بواقع 25 نقطة أساس بعد أن قام الفيدرايل األمريكي برفع الفائدة 
بنفس النسبة. وأتبعها البنك املركزي بزيادة أسعار الفائدة 50 نقطة أساس اعتبارًا من 22 شباط املاضي، فيما ال تزال احتماالت رفع أسعار الفائدة 

على الدوالر األمريكي من قبل جملس االحتياطي الفدرايل ملرة ثالثة.

بعد فوز دونالد ترامب يف االنتخابات األمريكية بدأت األسواق تتحضر إىل ارتفاع يف معدالت التضخم يف الواليات املتحدة األمريكية. البنك املركزي الفيدرايل 
إىل احتمالية رفعتني  باإلضافة إىل تصريحات أعضاء جلنة السوق املفتوحة والتي تشري  آذار واألسواق اآلجلة  الفائدة يف شهر  أقدم على رفع أسعار 
إضافيتني خالل العام 2017. البنك املركزي األردين بدوره كان أكرث تشددًا من الفيدرايل حيث قام بإجراء رفعتني منذ بداية العام 2017، األوىل كانت يف شباط 
مبقدار 50 نقطة أساس، فيما جاءت الرفعة الثانية يف آذار على وقع قرار الفيدرايل وباملقدار نفسه )25 نقطة أساس(. نتوقع أن يواصل البنك املركزي 
األردين تضييق سياسته النقدية وذلك لتعزيز جاذبية الدينار كوعاء اّدخاري وسط ارتفاع أسعار الفوائد على مستوى العامل واملنطقة، وملواجهة التضخم 

الذي بدأ باالرتفاع لألسباب التي ذكرناها سابقًا.

ماذا يحمل العام 2017؟
من الصعب وسط حالة الفوضى التي تعم املنطقة، التنبؤ بأداء االقتصاد خالل العام 2017. فإذا ما بقيت األوضاع السياسية على ما هي عليه أو تراجعت 

فسيكون من الصعب على االقتصاد حتقيق معدالت النمو املنشودة، السيما يف ظل سياسة مالية انكماشية وارتفاع يف أسعار الفوائد.

يف كابيتال بنك نتوقع، يف ظل حالة عدم اليقني التي تهيمن على املنطقة والتباطؤ الذي يسيطر على دول اخلليج، أن يراوح معدل النمو االقتصادي 
يف العام 2017 مستوى %2.0.

نظرة حتليلية حول األداء االقتصادي احمللي واإلقليمي والعاملي
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لكن هذا ال مينع وجود بعض املؤشرات اإليجابية أبرزها:

جلنة  وتشكيل  اجلانبني  بني  املشرتكة  الثنائية  االتفاقية  تفعيل  على  وموافقته  األردنية،  البضائع  أمام  طريبيل  معرب  بفتح  العراقي  اجلانب  تعهد   .1
لدراسة قوائم السلع التي سيتم اعفاؤها من الرسوم اجلمركية التي يفرضها العراق على مستورداته بواقع ٣0%، فضاًل عن السماح بإدخالها عرب 

املعابر احلدودية األخرى إىل حني افتتاح معرب طريبيل.

أنبوب  بناء خط للغاز مبحاذاة  بالعراق مع احتمالية  النفط الذي سيصل األردن  بأنبوب  الفنية املتعلقة  انتهاء اجلانب العراقي من إعداد الدراسات   .2
النفط. 

ت هذا الصندوق  تأسيس صندوق االستثمار األردين بهدف إدارة استثمارات سعودية مزمعة على أراضي اململكة. يشار إىل أن البنوك األردنية قد غذَّ  .٣
بحوايل 200 مليون دوالر.

تخفيف قواعد املنشأ على الصادرات األردنية إىل دول االحتاد األوروبي مقابل توظيف الالجئني السوريني.  .4

اتخاذ احلكومة سلسلة من اإلجراءات املالية والتشريعية التي تهدف إىل تعزيز البيئة االستثمارية اجلاذبة للمملكة وحتسني ترتيب اململكة على   .5
سلم ممارسة األعمال. اإلجراءات احلكومية طالت ثمانية حماور هي: استخراج تراخيص البناء وبدء النشاط التجاري وتسجيل امللكية واحلصول على 

االئتمان وتسوية حاالت اإلعسار وحماية املستثمرين ودفع الضرائب وانفاذ العقود.

الصغرية  الشركات  إىل  باإلضافة  الناشئة  والشركات  املصدرة  القطاعات  لدعم  املركزي  البنك  بها  تقدم  التي  املبادرات  من  جملة  إىل  باإلضافة   .6
واملتوسطة.

الصعيد  على  انفراجة  يشهدان  سوف   2019 و   2018 املقبلني  العامني  بأّن  ونعتقد  التفاؤل  على  تبعث  إيجابية  مؤشرات  األفق  يف  هناك  أّن  نرى  نحن 
االقتصادي.

التجارة بني األردن والعراق.. أضرار كبرية وتوقعات متفائلة
 إن العالقات األردنية العراقية تتقدم بسرعة ممتازة، وستكون أمنوذجًا للعالقات العربية املشرتكة، حيث يعد العراق عمقًا اسرتاتيجيًا وتاريخيًا لألردن.

ويتوقع أن يكون العام 2017 األكرث زخمًا يف مسرية التعاون بني البلدين الشقيقني، وعام حتقيق اإلجناز والتقدم يف املشروعات االسرتاتيجية بينهما.

بالنظر إىل ما شهدته األشهر العشرة األوىل من العام 2016 من تراجع يف الصادرات األردنية إىل العراق بنسبة ٣٣ %، لتصل إىل 276.2 مليون دينار، مقابل 
إىل  الرتاجع  هذا  يف  الرئيسي  السبب  ويعود   ،2014 العام  يف  دوالر  مليار   1.2 تبلغ  كانت  بينما  املاضي  العام  من  نفسها  الفرتة  خالل  دينار  مليون   414.9
استمرار إغالق معرب طريبيل احلدودي بني البلدين. األمر الذي أثر على ارتفاع تكلفة الشحن الربي والبحري نتيجة استخدام املصدرين لبدائل أخرى ملعرب 
طريبيل، عدا عن التأخر بوصول الشحنات. ونتيجة لهذا اإلغالق تراجع عدد املصانع املصدرة إىل العراق من 761 منشأة إىل 568، حيث مل يتم إيجاد أسواق 

بديلة للتعويض عن هذا السوق املهم والرئيسي.

من املتوقع أن يشهد هذا العام 2017 انفراجًا تدريجيًا، خاصة وأن احلكومة األردنية بذلت جهودًا مضنية لضمان عودة العالقات إىل مسارها الصحيح من 
خالل استكمال املشاريع العالقة واإلسراع بالبدء بتنفيذها، منها خط أنبوب النفط بني البصرة والعقبة، باعتباره مشروعًا اسرتاتيجيًا ُمهمًا لكال البلدين، 
فهو يوفر للعراق نافذة للتصدير للعامل اخلارجي ويلبي احتياجات األردن من النفط، واالتفاق ايضًا على وضع اإلطار الالزم للبدء بالعمل على إعادة فتح 
معرب طريبيل خالل فرتة قريبة، ومبا يخدم حركة التجارة والنقل وانتقال األشخاص بني البلدين وإعادة احلياة لهذا الطريق احليوي واالسرتاتيجي، وتفعيل 
االتفاقية الثنائية املشرتكة بني اجلانبني، ودراسة قوائم السلع التي سيتم اعفاؤها من الرسوم اجلمركية التي يفرضها العراق على مستورداته بواقع 

٣0%، فضاًل عن السماح بإدخالها عرب املعابر احلدودية األخرى إىل حني افتتاح معرب طريبيل. 

أثر اللجوء السوري اقتصاديًا واجتماعيًا
ال زالت األزمة السورية تلقي بظاللها على االقتصاد األردين؛ فإىل جانب استمرار إغالق احلدود أمام حركة البضائع واألفراد وحالة عدم اليقني وما يشكله 
الوضع يف سوريا من تهديد أمني على احلدود الشمالية والشمالية الشرقية للمملكة، استمرت الضغوطات املرتتبة على استقبال الالجئني السوريني 
من زيادة النفقات املالية يف ظل عدم وصول اجلزء األكرب من املساعدات املالية التي وعد اجملتمع الدويل بها اململكة، وزيادة عدد الالجئني وحجم 
اخلدمات اإلغاثية والصحية والرتبوية واخلدمات البلدية التي يحتاجونها، إىل جانب الضغوط التي ولدها السوريون على فرص العمل احملدودة يف سوق 

العمل احمللي يف ظل تباطؤ النمو االقتصادي، وتأثريات ذلك على جممل النشاطات االقتصادية. 

نظرة حتليلية حول األداء االقتصادي احمللي واإلقليمي والعاملي
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القطاع املصريف:
واصلت مؤشرات املتانة املالية للبنوك مسرية التحسن يف 2016، وإن مل تنعكس على بيانات البنك املركزي األردين بعد، بانتظار أن تنتهي البنوك من إقرار 
بياناتها املالية واملصادقة عليها من قبل البنك املركزي، لكنها تشري إىل أن نسبة الديون غري العاملة انخفضت إىل  9ر4 باملئة يف نهاية 2015 لتصل 
أفضل مستوى لها منذ 12 عامًا تقريبًا، وهي مرشحة لالنخفاض بنسبة أكرث للعام 2016 بسبب النتائج اإليجابية التي أعلنت عنها البنوك بعد انتهاء السنة.

وكانت هذه النسبة قد سجلت أعلى مستوى يف عام 200٣ وبلغت 5ر 15باملئة وبدأت باالرتفاع منذ بدء انعكاسات تأثريات األزمة املالية العاملية على 
السوق احمللية يف 2009، كما أن نسبة تغطية الديون غري العاملة بلغت يف نهاية العام 2015 حوايل 7ر74 باملئة، لكن هذه النسبة مرشحة لالنخفاض 
يف العام احلايل بعد أن أخذت معظم البنوك اخملصصات التي تقابل الديون املشكوك يف حتصيلها. وارتفعت نسبة كفاية رأس املال إىل 1ر19 باملئة يف 
نهاية 2015 وهي نسبة مريحة كونها أعلى من متطلبات البنك املركزي األردين البالغة 12 باملئة ومتطلبات بازل 2 البالغة 8 باملئة. وبالنظر إىل مؤشرات 
الربحية يف البنوك، فقد بلغ صايف العائد على حقوق املساهمني يف البنوك ٣ر10 باملئة يف نهاية 2015، لتصل إىل أعلى مستوى لها منذ 2009 ولتعود 
إىل مستوياتها قبل األزمة املالية العاملية. وهناك تطور جديد يتعلق بعمل البنوك، خصوصًا اإلسالمية، وهو بدء احلكومة بتمويل بعض النشاطات عن 
طريق طرح صكوك التمويل اإلسالمية املتصلة بنشاطات شركة توليد الكهرباء، ما يفتح الباب أمام متويل نشاطات أخرى سواء للحكومة أم للشركات 
املساهمة العامة، وكان إصدار صكوك التمويل اإلسالمي لصالح وزارة املالية قد حاز على جائزة وكالة األخبار املالية اإلسالمية )أي إف إن( عن إصدار 
الصكوك السيادي األول للحكومة، والذي مت يف تاريخ 17 تشرين األول 2016، بقيمة ٣4 مليون دينار بغرض تأمني التمويل الالزم ألعمال البناء والتشطيبات 
للمبنى اجلديد لوزارة املالية، وهو مؤشر جيد على قدرة األردن على إصدار مثل هذه االدوات املالية املتوقع لها اإلزدهار، وهنا نذكر أن أّول منتجات 
مالية إسالمية يف األردن أصدرها كابيتال بنك من خالل ذراعه االستثماري كابيتال لالستثمارات، وذلك لصالح شركة إسمنت الراجحي قبل نحو 7 سنوات.

كابيتال بنك.. دور حملي وإقليمي
يعد كابيتال بنك البوابة األمثل ملمارسة األعمال يف املنطقة، وذلك من خالل شبكة من الفروع واملكاتب املنتشرة وحتديدًا يف األسواق الناشئة منها؛ 
حيث يتواجد البنك يف السوق العراقية منذ العام 2005، من خالل متلكه احلصة األكرب من املصرف األهلي العراقي الذي استطاع خالل العقد املاضي من 

مراكمة اخلربات يف شتى اجملاالت وأن يصبح من أوائل البنوك يف العراق من حيث العمليات التشغيلية ورأس املال وقاعدة العمالء.

كما يتواجد كابيتال بنك يف املركز املايل العاملي يف دبي من خالل مكتب متخصص يف شؤون استثمارات متويل الشركات "كابيتال بنك االستشارية 
للشركات"، وذلك لضمان تنويع اخلربات وحتقيق االنتشار اجلغرايف لشركات وأذرع اجملموعة، األمر الذي ساهم يف التفاعل بني أجزائها لتقدم أفضل 

ما عندها.

ملاذا العراق؟
ميتلك االقتصاد العراقي مقومات النمو كافة، ابتداًء من املوارد الطبيعية، مرورًا بالعوامل الدميغرافية وانتهاًء بحاجته إلعادة االعمار، حيث ميتلك العراق 
رابع أكرب احتياطي نفطي على مستوى العامل، باإلضافة إىل خمزون ضخم من الغاز الطبيعي حيث حل يف املرتبة احلادية عشرة عامليًا يف االحتياطي 
من هذه املادة. كما أنه يتمتع بالعديد من العوامل الدميغرافية اجلاذبة؛ فهو جمتمع فتي، فغالبيته من فئة الشباب خصوصًا دون سن 20 عامًا. وحتتاج 
البالد بدرجة ملحة ملشاريع إعادة إعمار بعد أن  دمرت احلروب والنزاعات الداخلية  البنية التحتية واستنزفت موارده املادية، مما يتطلب نفقات مالية 
عالية سيكون للبنوك احمللية دوٌر مهم فيها. ولكي يتجاوز العراق هذه األزمة ويوفر مصادر للتمويل توصل أخريًا إىل اتفاق مع صندوق النقد الدويل عماده 
إعادة هيكلة النفقات احلكومية وتخفيض املمكن منها لتصب هذه النفقات لصالح زيادة االنتاجية وكفاءة األجهزة الرسمية وحتسني مستوى اخلدمات 
وزيادة اإليرادات غري النفطية، مقابل منح العراق قرض مبدأي يبلغ 5.4 مليار دوالر هو جزء من قرض يبلغ قرابة 16 مليار دوالر، وهو أمر يبعث على التفاؤل 
مبستقبل مزدهر، خصوصاً بعد التقدم الذي حققته القوات العراقية وقوات التحالف ضد العصابات اإلرهابية السيما يف املوصل واألنبار وشمال العراق.

نظرة حتليلية حول األداء االقتصادي احمللي واإلقليمي والعاملي



دليل احلاكمية املؤسسية
السادة مساهمي البنك احملرتمني 

نرجو إعالمكم بأنه مت إدراج دليل احلاكمية املؤسسية اجلديد لكابيتال بنك على الرابط أدناه:
http://www.capitalbank.jo/ar/content/389

حيث مت اعتماده من قبل جملس إدارة البنك وبانتظار املوافقة النهائية عليه من قبل البنك املركزي األردين

الشركات الصغرية واملتوسطة
نفخر دائمًا بريادتنا يف دعم قطاع الشركات الصغرية واملتوسطة، من 

خالل تطوير برامج حصرية ومتخصصة ومبا يتناسب مع متطلباتهم.





بنك املال األردين
القوائم املالية املوحدة

٣1 كانون األّول 2016

احللول واخلدمات املالية وغري املالية
باقات جديدة ومميزة حللول أعمال مالية وغري مالية لدعم الرياديني 
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إىل مساهمي بنك املال األردين-شركة مساهمة عامة حمدودة
عمان - اململكة األردنية الهاشمية

تقرير حول القوائم املالية املوحدة

الـــرأي
لقد قمنا بتدقيق القوائم املالية املوحدة املرفقة لبنك املال األردين )شركة مساهمة عامة حمدودة( )"البنك"( وشركاته التابعة )ويشار إليهما معًا 
الدخل الشامل املوحدة  الدخل املوحدة وقائمة  األّول 2016 وقائمة  بــــ"اجملموعة"( والتي تتكون من قائمة املركز املايل املوحدة كما يف ٣1 كانون 
املالية  القوائم  حول  واإليضاحات  التاريخ  ذلك  يف  املنتهية  للسنة  املوحدة  النقدية  التدفقات  وقائمة  املوحدة  امللكية  حقوق  يف  التغريات  وقائمة 

املوحدة وملخص ألهم السياسات احملاسبية.

يف رأينا، إن القوائم املالية املوحدة املرفقة ُتظهر بعدالة، من كافة النواحي اجلوهرية، املركز املايل للمجموعة كما يف ٣1 كانون األّول 2016 وأداؤها 
املايل وتدفقاتها النقدية للسنة املنتهية يف ذلك التاريخ وفقًا ملعايري التقارير املالية الدولية.

أساس الرأي
لقد قمنا بتدقيقنا وفقًا للمعايري الدولية للتدقيق، وإن مسؤولياتنا وفقًا لهذه املعايري ُمفّصلة أكرث ضمن بند مسؤولية ُمدّققي احلسابات عن تدقيق 
عن  الصادر  القانونيني  للمحاسبني  املهني  السلوك  لقواعد  وفقًا  اجملموعة  عن  مستقلون  نحن  هذا.  تقريرنا  يف  الواردة  املوحدة  املالية  القوائم 
اجمللس الدويل ملعايري السلوك املهني للمحاسبني باإلضافة إىل متطلبات السلوك املهني األخرى املالئمة لتدقيق القوائم املالية املوحدة يف األردن، 
وقد التزمنا مبتطلبات السلوك املهني ومتطلبات اجمللس الدويل ملعايري السلوك املهني للمحاسبني. ولقد قمنا باحلصول على أدلة تدقيق كافية 

ومالئمة وتوفر أساسًا إلبداء الرأي.

أمور التدقيق الهامة
إّن أمور التدقيق الهامة هي تلك األمور التي وفقًا الجتهادنا املهني كانت األكرث جوهرية خالل تدقيق القوائم املالية املوحدة للسنة احلالية. لقد متت 

دراسة هذه األمور ضمن اإلطار الكلي لتدقيق القوائم املالية املوحدة إلبداء رأينا حول هذه القوائم وال نبدي رأيًا منفصاًل حول هذه األمور.

لقد قمنا باملهام املذكورة يف فقرة مسؤولية مدقق احلسابات واملتعلقة بتدقيق القوائم املالية. باإلضافة لكافة األمور املتعلقة بذلك. بناًء عليه فإّن 
تدقيقنا يشمل تنفيذ اإلجراءات التي مت تصميمها لالستجابة لتقييمنا خملاطر األخطاء اجلوهرية يف القوائم املالية املوحدة . إّن نتائج إجراءات التدقيق 
التي قمنا بها، مبا يف ذلك اإلجراءات املتعلقة مبعاجلة األمور املشار إليها أدناه، توفر أساسًا لرأينا حول تدقيق القوائم املالية املوحدة املرفقة. مت 

تقدمي وصف حول كيفية دراسة كل أمر من األمور املشار إليها أدناه ضمن إجراءات التدقيق املوحدة. 

خسائر تدين حمفظة التسهيالت االئتمانية  .1
أن خسائر التدين حملفظة التسهيالت االئتمانية هي أحد أهم األمور التي تؤثر على نتائج اجملموعة املعلنة، باإلضافة إىل كونها من األمور التي تتطلب 

الكثري من االجتهاد لتحديد التعرث وقياس خسائر التدين.

يتم تطبيق االجتهاد على مدخالت عملية قياس التدين مبا فيها تقييم الضمانات واحتساب اخملصص على أساس العميل وعلى أساس احملفظة 
وحتديد تاريخ التعرث وبناًء عليه احتساب التدين من ذلك التاريخ.

ائتمانية مباشرة  بلغ إجمايل التسهيالت االئتمانية املباشرة 1.060.616.01٣ دينار كما يف ٣1 كانون األّول 2016، ومت تسجيل خمصص تدين تسهيالت 
مقابلها بقيمة 55.26٣.051 دينار 

كيف مت معاجلة أمر التدقيق الهام

تضمنت إجراءات التدقيق احلصول على كشوفات التسهيالت االئتمانية غري العاملة وحتت املراقبة، ومت اختيار عينات لدراسة خسائر التدين مبا فيها 
تقييم الضمانات واخملصصات الالزمة بناًء على تاريخ التعرث. باإلضافة إىل ذلك، فقد قمنا باختيار عينة من القروض العاملة والتأكد من قيام اإلدارة 

باألخذ بعني االعتبار كافة أحداث/ عوامل التدين.

مت اإلفصاح عن خسائر التدين يف حمفظة التسهيالت االئتمانية يف إيضاح رقم )9( حول القوائم املالية املوحدة.

تعليق الفوائد على القروض غري العاملة  .2
يتم تعليق الفوائد بعد 90 يومًا من تاريخ التعرث )تاريخ التوقف عن الدفع( وفقًا لتعليمات البنك املركزي األردين.

يتم تطبيق االجتهاد لتحديد تاريخ التعرث، األمر الذي يؤثر على مبلغ الفوائد التي يجب تعليقها.

كيف مت معاجلة أمر التدقيق الهام

تضمنت إجراءات التدقيق اختيار عينة من كشوفات القروض غري العاملة والفوائد املعلقة ودراسة الفوائد املعلقة مبا فيها إعادة االحتساب وفقًا 
لتعليمات البنك املركزي األردين. باإلضافة إىل ذلك، مت تقييم األسس املستخدمة من قبل اإلدارة لتحديد التدين )تاريخ التعرث(. 

إّن االفصاحات اخلاصة بتعليق الفوائد على القروض غري العاملة مبينة يف إيضاح رقم )9( حول القوائم املالية املوحدة.
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تقييم االستثمارات غري املدرجة  .٣
يعترب تقييم االستثمارات غري املتداولة أمرًا معقدًا، حيث يتطلب استخدام مناذج وتنبؤات للتدفقات النقدية املستقبلية، إضافًة إىل عوامل أخرى 

لتحديد القيمة العادلة لالستثمارات. هذا وقد بلغت قيمة االستثمارات غري املدرجة 4.409.48٣ دينار كما يف ٣1 كانون األّول 2016.

كيف مت معاجلة أمر التدقيق الهام؟

تضمنت عملية التدقيق تقييم املنهجية املستخدمة ومدى مالئمة مناذج التقييم واملدخالت املستخدمة لتقييم االستثمارات غري املدرجة. كما 
خالل  من  اخلصم  ومعدالت  املتوقعة،  النقدية  كالتدفقات  التقييم  عملية  يف  املدخالت  أهم  معقولية  مبراجعة  التدقيق،  إجراءات  من  كجزء  قمنا 

مقارنتها مع معلومات السوق باإلضافة إىل غريها من املدخالت التي مت مراجعتها. 

إّن اإلفصاحات املتعلقة باملوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مبينة يف اإليضاح )8( حول القوائم املالية املوحدة.

خماطر االستثمار يف العراق  .4
يواجه املصرف األهلي العراقي )شركة تابعة( خماطر تشغيلية ناجتة بشكل عام عن الظروف السياسية واالقتصادية السائدة بالعراق وبشكل 
خاص عن التشريعات املتعلقة بالقطاع املصريف العراقي والتي قد تؤثر على نتائج أعمال املصرف. ومن أهم تلك اخملاطر عدم قدرة املصرف 
على استغالل األرصدة املودعة لدى البنك املركزي العراقي يف كل من أربيل والسليمانية والتي يبلغ رصيدها 119.000.861 دينار أردين كما يف ٣1 كانون 

األّول 2016 مقابل 1٣4.208.191 دينار كما يف ٣1 كانون األّول 2015.

كيف مت معاجلة أمر التدقيق الهام؟

املتعلقة  واملراسالت  عام  بشكل  املصرف  أعمال  بخصوص  العراقي  املركزي  البنك  عن  الصادرة  املراسالت  مراجعة  التدقيق  عملية  تضمنت 
بأرصدة املصرف لدى فروع البنك املركزي العراقي يف كل من أربيل والسليمانية. حيث قمنا مبراجعة تقييم فرضيات اإلدارة املستخدمة لتحديد 
القيمة املسرتدة لهذه األرصدة كما يف ٣1 كانون األّول 2016. باإلضافة إىل تقييم مدى مالئمة الفرضيات الرئيسية واملنهجية التي يتم تطبيقها 
من قبل اإلدارة، حيث مّتت مراجعة هذه الفرضيات، مبا يف ذلك معدل اخلصم وتوقيت التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة. إضافة إىل مراجعة 

حتليل احلساسية املستخدم من قبل اإلدارة يف تقييم أثر التغريات احملتملة.

وبناًء عليه، مت تسجيل خمصص بقيمة 25.٣54.56٣ دينار أردين مقابل خماطر االستثمار يف العراق خصوصًا اخملاطر املرتبطة باألرصدة املودعة 
كما هو مبني يف اإليضاح )4( واإليضاح )20( حول القوائم املالية املوحدة. باإلضافة إىل ذلك قمنا بتقييم ما إذا كانت إيضاحات القوائم املالية املوحدة 

تعكس خماطر االئتمان التي تتعرض لها اجملموعة بشكل مالئم. 

املعلومات األخرى الواردة يف التقرير السنوي للمجموعة لعام 2016.
تتكون املعلومات األخرى من املعلومات الواردة يف التقرير السنوي غري القوائم املالية املوحدة وتقرير مدقق احلسابات حولها. إّن اإلدارة هي املسؤولة 

عن املعلومات األخرى. ونحن نتوقع أن يتم تزويدنا بالتقرير السنوي بتاريخ الحق لتقريرنا.

إّن رأينا ال يشمل املعلومات األخرى وإننا ال نبدي أي تأكيد حول املعلومات األخرى.

فيما يتعلق بتدقيق القوائم املالية املوحدة، إّن مسؤوليتنا هي قراءة املعلومات األخرى عندما تصبح متاحة لنا، بحيث ُنقّيم إذا كانت املعلومات األخرى 
تتعارض جوهريًا مع القوائم املالية املوحدة أو من معرفتنا خالل عملية تدقيق القوائم املالية املوحدة.

مسؤولية جملس اإلدارة واملسؤولني املكلفني باحلوكمة عن القوائم املالية املوحدة
إن جملس اإلدارة مسؤول عن إعداد هذه القوائم املالية املوحدة وعرضها بصورة عادلة وفقًا ملعايري التقارير املالية الدولية، باإلضافة إىل حتديد نظام 

الرقابة الداخلي الضروري إلعداد قوائم مالية موحدة خالية من األخطاء اجلوهرية سواء الناجتة عن احتيال أو عن خطأ.

األمور املتعلقة مببدأ االستمرارية مبا يف ذلك  اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة اجملموعة على االستمرار كمنشأة مستمرة واإلفصاح عن  أن  كما 
استخدام مبدأ االستمرارية يف احملاسبة عند إعداد القوائم املالية املوحدة، إال إذا كان يف نية اإلدارة تصفية اجملموعة أو إيقاف عملياتها أو عدم 

وجود أي بديل واقعي آخر سوى القيام بذلك.

إن املكلفني باحلوكمة مسؤولون عن اإلشراف على عملية إعداد التقارير املالية اجملموعة.

مسؤولية ُمدّققي احلسابات عن تدقيق القوائم املالية
إن أهدافنا تتمثل باحلصول على تأكيد معقول بأن القوائم املالية املوحدة ككل خالية من األخطاء اجلوهرية سواء الناجتة عن احتيال أو غلط وإصدار 

تقرير التدقيق الذي يتضمن رأينا.

إّن التأكيد املعقول هو تأكيد عايل املستوى ولكنه ليس ضمانة بأن التدقيق الذي يجري وفقًا ملعايري التدقيق الدولية سيكشف دائمًا خطًأ جوهريًا عند 
وجوده. إن األخطاء قد حتدث نتيجة الحتيال أو خطأ ويتم اعتبارها جوهرية، إذا كانت منفردًة أو جمتمعًة. ميكن أن يكون لها تأثري على القرارات االقتصادية 

املتخذة من قبل مستخدمي هذه القوائم املالية.
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إننا نقوم مبمارسة االجتهاد املهني واحملافظة على الشك املهني كجزء من التدقيق وفقًا للمعايري الدولية للتدقيق، وكذلك نقوم مبا يلي:

الناجتة عن احتيال أو غلط، وتصميم وتنفيذ إجراءات تدقيق تستجيب  حتديد وتقييم خماطر األخطاء اجلوهرية يف القوائم املالية املوحدة، سواء   •
لهذه اخملاطر واحلصول على أدلة تدقيق كافية و مالئمة توفر أساسًا إلبداء الرأي. إن خطر عدم اكتشاف خطأ جوهري ناجت عن احتيال يعد أكرب من 

ذلك الناجت عن غلط، ملا قد يتضمنه االحتيال من تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو تأكيدات غري صحيحة أو جتاوز لنظام الرقابة الداخلي.

مدى  حول  رأي  إبداء  بهدف  وليس  للظروف  مالءمة  تدقيق  إجراءات  لتصميم  ذلك  و  بالتدقيق  املتعلق  الداخلي  الرقابة  لنظام  فهم  على  احلصول   •
فعالية نظام الرقابة الداخلي اجملموعة.

تقييم مالءمة السياسات احملاسبية املطبقة ومعقولية التقديرات احملاسبية واإليضاحات املتعلقة بها التي قامت بها اإلدارة.  •

التدقيق التي مت احلصول عليها، وفيما إذا كان  التوصل إىل نتيجة حول مالءمة استخدام اإلدارة ملبدأ االستمرارية يف احملاسبة، وبناًء على أدلة   •
هناك عدم تيقن جوهري مرتبط بأحداث أو ظروف قد تلقي بشكوك كبرية حول قدرة الشركة على االستمرار. وإذا ما توصلنا إىل نتيجة بأن هناك 
شك جوهري، فعلينا اإلشارة يف تقرير التدقيق إىل إيضاحات القوائم املالية املوحدة ذات الصلة أو تعديل رأينا إذا كانت هذه اإليضاحات غري كافية. 
إن استنتاجاتنا مبنية على أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ تقرير التدقيق، ومع ذلك فإن األحداث او الظروف املستقبلية قد تؤدي إىل عدم 

استمرار الشركة يف أعمالها كمنشأة مستمرة.

تقييم العرض العام لهيكل القوائم املالية املوحدة وحمتواها مبا يف ذلك اإليضاحات حولها وفيما إذا كانت القوائم املالية املوحدة متثل املعامالت   •
واألحداث التي حتقق العرض العادل.

احلصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة فيما يتعلق باملعلومات املالية املوحدة عن الشركات أو األنشطة التجارية ضمن نطاق اجملموعة إلبداء   •
الرأي حول القوائم املالية املوحدة. إننا مسؤولون عن التوجيه واإلشراف وإجناز عملية التدقيق للمجموعة. ونحن مسؤولون عن رأينا حول التدقيق.

إننا نتواصل مع املسؤولني املكلفني باحلوكمة فيما يتعلق بنطاق التدقيق وتوقيته ومالحظات التدقيق املهمة التي تتضمن أي نقاط ضعف مهمة يف 
نظام الرقابة الداخلية التي يتم حتديدها من قبلنا خالل عملية التدقيق.

نقوم كذلك بتزويد املسؤولني املكّلفني باحلوكمة مبا يفيد التزامنا مبتطلبات السلوك املهني املتعلقة باالستقاللية واإلفصاح للمسؤولني املكلفني 
باحلوكمة عن كل العالقات واألمور األخرى التي تظهر على أّنها تؤثر على استقالليتنا وما من شأنه أن يحافظ على هذه االستقاللية.

من تلك األمور التي يتم التواصل بها مع املسؤولني املكلفني باحلوكمة، نقوم بتحديد األمور االكرث أهمية على تدقيق القوائم املالية املوحدة للفرتة 
احلالية والتي متثل أمور التدقيق الهامة. إننا نقدم وصف عن هذه األمور يف تقرير التدقيق إال إذا كانت القوانني أو التعليمات متنع اإلفصاح عن ذلك األمر، 
أو يف حاالت نادرة جدًا والتي بناًء عليها ال يتم اإلفصاح عن ذلك األمر يف تقريرنا ألّن العواقب السلبية املتوقعة لإلفصاح قد تفوق املنفعة العامة الناجتة 

عنه.

تقرير حول املتطلبات القانونية
حتتفظ اجملموعة بقيود وسجالت حماسبية منظمة بصورة أصولية تتفق مع القوائم املالية املوحدة ونوصي باملصادقة عليها.

إرنسـت ويونــغ/ األردن

بشر إبراهيم بكر 
ترخيص رقم 592

عّمان - اململكة األردنية الهاشمية
28 شباط 2017، باستثناء إيضاح )24( واملتعلق باألرباح املقرتح توزيعها كما يف 27 نيسان 2017.



41

قائمة املركز املايل املوحدة كما يف ٣1 كانون األّول 2016التقرير السنوي ٢٠١٦ - كابيتال بنك

إيضاحات
20162015

دينــــاردينــــار
املوجودات

4260,950,882345,676,987نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

5166,478,834184,650,731أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

15,158,414 - 6إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

74,071,1803,374,239موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

89,498,1106,106,779موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

9970,472,231910,492,278تسهيالت ائتمانية مباشرة - بالصايف

10450,742,440377,457,019موجودات مالية بالكلفة املطفأة - بالصايف

1129,938,89630,065,873ممتلكات ومعدات - بالصايف

125,537,5324,225,580موجودات غري ملموسة - بالصايف

2110,698,1568,235,623موجودات ضريبية مؤجلة

1398,935,781100,787,786موجودات أخرى

2,007,324,0421,986,231,309جمموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امللكية

املطلوبات

14142,757,61245,841,305ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

151,224,710,4001,345,141,109ودائع عمالء

16145,005,158116,442,118تأمينات نقدية

1777,885,42884,314,093أموال مقرتضة

1817,725,00017,725,000إسناد قرض

194,521,4527,672,563قروض ثانوية

2025,363,74412,035,722خمصصات متنوعة

2111,020,1157,870,942خمصص ضريبة الدخل

21424,086862,360مطلوبات ضريبية مؤجلة

2223,803,79323,975,684مطلوبات أخرى

1,673,216,7881,661,880,896جمموع املطلوبات

حقوق امللكية

حقوق مساهمي البنك

23200,000,000200,000,000رأس املال املكتتب به واملدفوع

709,472709,472عالوة إصدار

2532,257,34130,116,739احتياطي قانوين

9,690 - احتياطي اختياري

259,811,5218,882,456احتياطي خماطر مصرفية عامة

379,962)3,868,943(26فروقات ترجمة عمالت أجنبية

)1,407,974()566,421(27احتياطي القيمة العادلة

2939,562,63130,777,787أرباح مدورة

277,905,601269,468,132جمموع حقوق مساهمي البنك

56,201,65354,882,281حقوق غري املسيطرين

334,107,254324,350,413جمموع حقوق امللكية

2,007,324,0421,986,231,309جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

إن اإليضاحات املرفقة من رقم 1 إىل رقم 5٣ تشكل جزءًا من هذه القوائم املاليةاملوحدة وتقرأ معها
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إيضاحات

20162015

دينــــاردينــــار

3095,835,693100,314,213الفوائد الدائنة

3138,425,70443,177,480الفوائد املدينة

57,409,98957,136,733صايف إيرادات الفوائد

3224,417,81015,766,986صايف إيرادات العموالت

81,827,79972,903,719صايف إيرادات الفوائد والعموالت

338,522,5875,269,425أرباح عمالت أجنبية

)4,409,815(3427,243أرباح )خسائر( موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

8344,26568,144توزيعات أرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر

353,461,1451,733,549إيرادات أخرى

94,183,03975,565,022إجمايل الدخل

3620,985,52118,124,484نفقات املوظفني

114,449,7883,823,218 و12استهالكات وإطفاءات

3716,297,48116,118,600مصاريف أخرى

)1,356,394(207,705خسائر )أرباح( بيع عقارات مستملكة

98,670,5838,756,722خمصص تدين التسهيالت االئتمانية املباشرة

3816,481,56319,040,578خسائر تدين وخمصصات متنوعة أخرى

67,092,64164,507,208إجمايل املصروفات

27,090,39811,057,814الربح قبل الضريبة

2110,954,4229,988,942ضريبة الدخل

16,135,9761,068,872الربح للسنة

ويعود إىل:

12,442,5884,932,352مساهمي البنك

)3,863,480(3,693,388حقوق غري املسيطرين

16,135,9761,068,872

فلس / دينـارفلس / دينـار

390/0620/025احلصة األساسية واخملفضة للسهم من ربح السنة العائد ملساهمي البنك

إن اإليضاحات املرفقة من رقم 1 إىل رقم 5٣ تشكل جزءًا من هذه القوائم املاليةاملوحدة وتقرأ معها
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قائمة الدخل الشامل املوحدة كما يف ٣1 كانون األّول 2016التقرير السنوي ٢٠١٦ - كابيتال بنك

20162015

دينــــاردينــــار

16,135,9761,068,872ربح السنة

يضاف: بنود الدخل الشامل األخرى التي سيتم تصنيفها إىل األرباح أو اخلسائر يف الفرتات الالحقة

)7,756,671()6,632,611(فروقات ترجمة عمالت أجنبية

يضاف: بنود الدخل الشامل األخرى التي لن يتم تصنيفها إىل األرباح أو اخلسائر يف الفرتات الالحقة

)497,350(253,476التغري يف القيمة العادلة للموجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر

)8,254,021()6,379,135(جمموع بنود الدخل الشامل األخرى للسنة بعد الضريبة

)7,185,149(9,756,841جمموع الدخل الشامل للسنة

إجمايل الدخل الشامل العائد إىل:

)587,452(8,437,469مساهمي البنك

)6,597,697(1,319,372حقوق غري املسيطرين

9,756,841)7,185,149(

إن اإليضاحات املرفقة من رقم 1 إىل رقم 5٣ تشكل جزءًا من هذه القوائم املاليةاملوحدة وتقرأ معها
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التقرير السنوي ٢٠١٦ - كابيتال بنك قائمة التغريات يف حقوق امللكية املوحدة كما يف ٣1 كانون األّول 2016
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قائمة التدفقات النقدية املوحدة كما يف ٣1 كانون األّول 2016التقرير السنوي ٢٠١٦ - كابيتال بنك

إيضاح
20162015

دينــــاردينــــار
األنشطة التشغيلية:

27,090,39811,057,814ربح السنة قبل الضريبة

تعديالت لبنود غري نقدية:
4,449,7883,823,218استهالكات وإطفاءات

8,670,5838,756,722خمصص تدين التسهيالت اإلئتمانية املباشرة 

137,043172,257خسائر تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

16,481,56319,040,578خسائر تدين وخمصصات متنوعة أخرى

)442,921()2,959,375(صايف فوائد مستحقة

)1,928,644()2,647,437(تأثري تغريات أسعار الصرف على النقد ومايف حكمه

51,222,56340,479,024التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية قبل التغري يف املوجودات واملطلوبات 

التغري يف املوجودات واملطلوبات
)2,007()3,098(األرصدة مقيدة السحب

)134,208,191(14,517,249أرصدة بنوك مركزية 

)2,990,056(15,158,414إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

11,127,338)833,984(موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

)129,373,658()73,102,831(التسهيالت االئتمانية املباشرة

19,969,532)799,917(املوجودات األخرى

)37,270,000(55,000ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية )تستحق خالل مدة تزيد عن ثالثة أشهر(

117,285,181)115,980,223( الزيادة يف ودائع العمالء

)24,875,203(30,330,196 الزيادة يف التأمينات النقدية

)10,093,404(1,726,587 الزيادة يف مطلوبات أخرى

)113,000( - خمصصات متنوعة مدفوعة 

)150,064,444()77,710,044(صايف التدفق النقدي املستخدم يف األنشطة التشغيلية قبل الضرائب

)14,836,007()10,993,283(الضرائب املدفوعة

)164,900,451()88,703,327(صايف التدفق النقدي املستخدم يف األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية
)1,296,437()3,226,029(شراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 - 401,750بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

)68,808,871()174,233,774(شراء موجودات مالية بالكلفة املطفأة

100,948,353246,272,812استحقاق موجودات مالية بالكلفة املطفأة

37,473,878 - التغري يف املوجودات املالية املرهونة

)5,018,266()2,676,935(شراء ممتلكات ومعدات

21,93915,970بيع ممتلكات ومعدات

)1,009,897()3,413,965(شراء موجودات غري ملموسة

207,629,189)82,178,661(صايف التدفق النقدي )املستخدم يف( من األنشطة االستثمارية 

)142,500( - رسوم زيادة رأس املال

46,228,05682,566,780املتحصل من األموال املقرتضة 

)93,029,561()52,656,722(تسديد األموال املقرتضة

)3,151,111()3,151,111(تسديد قروض ثانوية

)10,655,654( - توزيعات أرباح نقدية

)24,412,046()9,579,777(صايف التدفق النقدي املستخدم يف األنشطة التمويلية

18,316,692)180,461,765(صايف )النقص( الزيادة يف النقد وما يف حكمه

2,647,4371,928,644فروقات ترجمة النقد لدى املصرف األهلي العراقي

)11,417,659()6,740,749(تأثري أسعار الصرف على النقد وما يف حكمه

351,162,628342,334,951النقد ومايف حكمه يف بداية السنة

41166,607,551351,162,628النقد ومايف حكمه يف نهاية السنة 

إن اإليضاحات املرفقة من رقم 1 إىل رقم 5٣ تشكل جزءًا من هذه القوائم املاليةاملوحدة وتقرأ معها
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التقرير السنوي ٢٠١٦ - كابيتال بنك إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة كما يف 31 كانون األول 2016

معلومات عامة  1

إن البنك شركة مساهمة عامة أردنية، تأسس بتاريخ ٣0 آب 1995 مبوجب قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989 ورقمه 291 ومركزه الرئيسي مدينة عمان.

يقوم البنك بتقدمي جميع األعمال املصرفية املتعلقة بنشاطه من خالل مركزه وفروعه داخل اململكة وعددها 12 والشركات التابعة له وهي شركة 
املال األردين لالستثمار والوساطة املالية ذ.م.م واملصرف األهلي العراقي يف العراق وشركة صناديق كابيتال إنفست يف البحرين وشركة كابيتال بنك 

االستشارية للشركات )مركز دبي املايل العاملي( احملدودة.

قام البنك بزيادة رأسماله خالل السنوات السابقة من 20.000.000 دينار إىل 200.000.000 دينار وذلك عن طريق رسملة االحتياطيات واألرباح املدورة واالكتتاب 
اخلاص ودخول مؤسسة التمويل الدولية كشريك اسرتاتيجي. 

أسهم بنك املال األردين مدرجة بالكامل يف بورصة عمان.

اإلدارة يف جلسته رقم  بتاريخ 2017/2/14، كما وافق جملس  البنك يف جلسته رقم ٣/2017  إدارة  القوائم املالية املوحدة من قبل جملس  إقرار  مت 
2017/5 بتاريخ 2017/4/27 على التوصية للهيئة العامة بتوزيع أرباح نقدية وهي خاضعة ملوافقة البنك املركزي والهيئة العامة للمساهمني.

السياسات احملاسبية  2

)2-1( أسس إعداد القوائم املالية املوحدة 
مت اعداد القوائم املالية املوحدة للبنك وفقًا ملعايري التقارير املالية الدولية الصاردة عن جملس معايري احملاسبة الدولية والتفسريات الصادرة عن 

جلنة تفسريات التقارير املالية الدولية املنبثقة عن جملس معايري احملاسبة الدولية ووفقًا للقوانني احمللية النافذة وتعليمات البنك املركزي األردين.

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

العادلة املوجودات واملطلوبات املالية التي مت التحوط خملاطر التغري يف قيمتها العادلة.

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

)2-2( التغيريات يف السياسات احملاسبية
أن السياسات احملاسبية املتبعة يف إعداد القوائم املالية املوحدة متفقة مع تلك التي اتبعت يف إعداد القوائم املالية للسنة املنتهية يف ٣1 كانون 

األّول 2015، باستثناء أن البنك قام بتطبيق التعديالت التالية بدءًا من 1 كانون الثاين 2016:

طريقة حقوق امللكية يف القوائم املالية املنفصلة )تعديالت على معيار احملاسبة الدويل رقم 27 ومعيار التقارير املالية الدويل رقم 1(
قام جملس معايري احملاسبة الدولية خالل شهر آب 2014 بتعديل معيار احملاسبة الدويل رقم 27 )القوائم املالية املنفصلة( والذي أتاح للمنشآت خيار 
اتباع طريقة حقوق امللكية يف حماسبة االستثمارات يف الشركات التابعة واحلليفة والشركات حتت السيطرة املشرتكة كما هو موضح يف معيار 
احملاسبة الدويل رقم 28. كما مت إجراء تعديل آخر على معيار التقارير املالية الدويل رقم )1( والذي يسمح للمنشآت التي تتبع طريقة حقوق امللكية من 

تطبيق االستثناء الوارد يف معيار التقارير املالية الدويل رقم )1( واخلاص بعمليات االندماج قبل تاريخ التملك.

معيار احملاسبة الدويل رقم )1( عرض القوائم املالية -)تعديالت(
تشمل هذه التعديالت حتسينات حمدودة ترتكز على األمور التالية:

اجلوهرية  •

التصنيفات والتجميع  •

هيكل اإليضاحات  •

اإلفصاح عن السياسات احملاسبية  •

عرض بنود الدخل الشامل اآلخر الناجتة عن االستثمارات التي تتبع طريقة حقوق امللكية   •

تعديالت على معيار التقارير املالية الدويل رقم )10( ومعيار احملاسبة الدويل رقم )28( - املنشآت االستثمارية
تعالج هذه التعديالت األمور التي نتجت من أثر تطبيق اإلستثناء من متطلبات التوحيد للمنشآت التي ينطبق عليها تعريف املنشأة االستثمارية وتوضح 

األمور التالية:

  •ينطبق االستثناء من متطلبات التوحيد على الشركة األم التابعة ملنشأة استثمارية، عندما تقوم املنشأة االستثمارية بقياس جميع استثماراتها يف 
الشركات التابعة على أساس القيمة العادلة.

  •يتم توحيد القوائم املالية للشركة التابعة التي ال ينطبق عليها تعريف املنشأة االستثمارية وتقوم بتقدمي خدمات للمنشأة االستثمارية. ويتم قياس 
جميع االستثمارات يف الشركات التابعة األخرى على أساس القيمة العادلة.
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  •تطبيق طريقة حقوق امللكية من قبل املنشآت التي ال ينطبق عليها تعريف املنشأة االستثمارية والتي متلك حصة يف شركة حليفة أو مشاريع 
الشركات  يف  االستثمارات   )28( رقم  الدويل  احملاسبة  معيار  على  التعديالت  تسمح  االستثمارية:  املنشأة  تعريف  عليها  ينطبق  والتي  مشرتكة 
احلليفة واملشاريع املشرتكة - للمستثمر عند اتباع طريقة حقوق امللكية باإلبقاء على الطريقة املتبعة من قبل املنشآت االستثمارية احلليفة 

أو املشاريع املشرتكة عند قيامها بقياس استثماراتها يف الشركات التابعة على أساس القيمة العادلة.

تعديالت على معيار احملاسبة الدويل رقم )16( ومعيار احملاسبة الدويل رقم )٣8(: توضيح األساليب املقبولة الحتساب االستهالكات واإلطفاءات
توضح التعديالت يف معيار احملاسبة الدويل رقم )16( ومعيار احملاسبة الدويل رقم )٣8( أن اإليرادات تعكس املنفعة االقتصادية املتحصلة من تشغيل 
األعمال )التي يكون األصل جزءًا منها( وليس من املنافع االقتصادية التي استخدم فيها هذا األصل. وبالنتيجة ال يجوز استخدام هذا األسلوب الستهالك 

املمتلكات واآلالت واملعدات، وميكن استخدامه فقط يف ظروف حمدودة إلطفاء املوجودات غري امللموسة.

تعديالت على معيار التقارير املالية الدويل رقم )11( - الرتتيبات املشرتكة - احلصص يف املشاريع املشرتكة 
"اندماج األعمال" عند معاجلة االستحواذ على  تتطلب التعديالت على معيار التقارير الدويل رقم )11( من املشغل تطبيق معيار التقارير الدويل رقم )٣( 
السابقة يف  أن احلصص  التعديالت كذلك  أعمال جتارية. توضح هذه  العملية املشرتكة  النشاط يف  بحيث ميثل  العمليات املشرتكة  احلصص يف 
املشرتكة.  بالسيطرة  االحتفاظ  مع  املشرتك  املشروع  نفس  يف  إضافية  حصص  على  االستحواذ  عند  قياسها  إعادة  يتم  ال  املشرتكة  املشاريع 
السيطرة  تتقاسم  التي  األطراف  تكون  عندما  تطبيقها  يتم  ال  بحيث  التعديالت  لهذه  االستثناءات  على  املعيار  هذا  نطاق  يشمل  ذلك  إىل  باإلضافة 

املشرتكة مملوكة من نفس الشركة األم. 

مل ينتج عن تطبيق هذه التعديالت أي أثر على املركز املايل أو األداء املايل للبنك.

)٣-2(  أسس توحيد القوائم املالية املوحدة
تتضمن القوائم املالية املوحدة القوائم املالية للبنك والشركات التابعة له واخلاضعة لسيطرته وتتحقق السيطرة عندما يكون البنك قادرًا على   -
إدارة األنشطة الرئيسية للشركات التابعة وعندما يكون معرضًا للعوائد املتغرية الناجتة من استثماره يف الشركات التابعة أو يكون له حقوق يف 
واألرصدة  املعامالت  استبعاد  ويتم  التابعة،  الشركات  على  السيطرة  ممارسته  خالل  من  العوائد  هذه  يف  التأثري  على  قادرًا  ويكون  العوائد،  هذه 

واإليرادات واملصروفات فيما بني البنك والشركات التابعة:

شركة املال األردين لالستثمار والوساطة املالية ذ.م.م، وتبلغ ملكية البنك ما نسبته 100% يف رأسمالها املدفوع البالغ 10.000.000 دينار أردين كما يف   -
٣1 كانون األّول 2016، تقوم الشركة بأعمال الوساطة املالية. قام البنك بتأسيسها بتاريخ 16 أيار 2005.

يعادل  ما  أي  عراقي  دينار  مليار   250 والبالغ  املدفوع  رأسماله  يف   %61.85 نسبته  ما  البنك  ملكية  وتبلغ  العراق   / العراقي  األهلي  املصرف   -
142.48٣.92٣ دينار أردين كما يف ٣1 كانون األّول 2016. يقوم البنك بكافة األعمال املصرفية التجارية. قام البنك بتملك املصرف بتاريخ 1 كانون الثاين 

.2005

شركة صندوق البحرين االستثماري وتبلغ ملكية البنك ما نسبته 100% من رأسمالها البالغ 1.000 دينار بحريني أي مايعادل 1.888 دينار أردين كما يف ٣1   -
كانون األّول 2016، وتهدف إىل متلك الصناديق االستثمارية امُلزَمع تأسيسها يف مملكة البحرين ومل تباشر أعمالها حتى تاريخ إعداد هذه القوائم 

املالية املوحدة.

شركة بنك املال االستشارية للشركات )مركز دبي املايل العاملي( احملدودة وتبلغ ملكية البنك ما نسبته 100% من رأسمالها البالغ 250.000 دوالر   -
أمريكي أي مايعادل 177.250 دينار أردين كما يف ٣1 كانون األّول 2016، تقوم الشركة بأعمال االستشارات املالية، تأسست الشركة بتاريخ 2٣ شباط 

.2015

البنك، إذا كانت الشركة  التابعة لنفس السنة املالية للبنك وبإستخدام نفس السياسات احملاسبية املتبعة يف  يتم إعداد القوائم املالية للشركات 
مع  لتتطابق  التابعة  للشركات  املالية  القوائم  على  الالزمة  التعديالت  إجراء  فيتم  البنك  يف  املتبعة  تلك  عن  تختلف  حماسبية  سياسات  تتبع  التابعة 

السياسات احملاسبية املتبعة يف البنك.

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

البنك فيه السيطرة على الشركات التابعة.

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

يف حال إعداد قوائم مالية منفصلة للبنك كمنشأة مستقلة يتم إظهار اإلستثمارات يف الشركات التابعة بالكلفة بعد التدين إن وجد.

معلومات القطاعات
قطاع األعمال ميثل جمموعة من املوجودات والعمليات التي تشرتك 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.
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تسهيالت ائتمانية مباشرة
التسهيالت االئتمانية املباشرة هي موجودات مالية لها دفعات ثابتة أو حمددة قدمها البنك يف األساس أو جرى اقتناؤها وليس لها أسعار سوقية   -

يف أسواق نشطة ويتم قياسها بالكلفة املطفأة.

يتم تكوين خمصص تدين للتسهيالت االئتمانية املباشرة إذا تبني عدم إمكانية حتصيل املبالغ املستحقة للبنك وعندما يتوفر دليل موضوعي على   -
أن حدثًا ما قد أثر سلبًا على التدفقات النقدية املستقبلية للتسهيالت االئتمانية املباشرة وعندما ميكن تقدير هذا التدين، وتسجل قيمة اخملصص 

يف قائمة الدخل املوحدة، يتم قياس التسهيالت االئتمانية بتاريخ القوائم املالية املوحدة.

يتم تعليق الفوائد والعموالت على التسهيالت االئتمانية غري العاملة املمنوحة للعمالء وفقًا لتعليمات البنك املركزي األردين.  -

يتم شطب التسهيالت 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 السابق شطبها إىل اإليرادات.

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

أصل الدين والفائدة على رصيد الدين القائم.

يتـم إثبات هذه املوجودات عند الشراء بالكلفة مضافًا إليها مصاريف االقتناء، وتطفأ العالوة / اخلصم باستخدام طريقة الفائدة الفعالة، قيدًا على   -
أو حلساب الفائدة، وتنزيل أية خمصصات ناجتة عن التدين يف قيمتها يؤدي إىل عدم إمكانية اسرتداد األصل أو جزء منه، ويتم قيد أي تدين يف قيمتها 

يف قائمة الدخل املوحدة.

ميثل مبلغ التدين يف قيمة هذه املوجودات الفرق بني القيمة املثبتة يف السجالت والقيمة احلالية للتدفقات النقدية املتوقعة اخملصومة بسعر   -
الفائدة الفعلي األصلي.

ال يجوز إعادة تصنيف إىل موجودات مالية من/إىل هذا البند عدا يف احلاالت احملددة يف معيار التقارير املالية الدولية رقم )9(.  -

يف حال بيع أي من هذه املوجودات قبل تاريخ استحقاقها يتم تسجيل نتيجة البيع ضمن قائمة الدخل املوحدة يف بند مستقل واإلفصاح عن ذلك   -
وفقًا ملتطلبات معايري التقارير املالية الدولية باخلصوص.

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
-  هي املوجودات املالية التي قام البنك بشرائها بغرض بيعها يف املستقبل القريب وحتقيق األرباح من تقلبات األسعار السوقية قصرية األجل أو 

هامش أرباح املتاجرة.

املتاجرة  لغري  به  حمتفظ  استثمار  بتصنيف  البنك  قام  إذا  إال  الدخل،  قائمة  خالل  من  العادلة  بالقيمة  امللكية  أدوات  يف  االستثمارات  تصنيف  يتم   -
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عند الشراء.

-  يتم إثبات هذه املوجودات بالقيمة العادلة عند الشراء )تقيد مصاريف االقتناء على قائمة الدخل عند الشراء( ويعاد تقييمها الحقًا بالقيمة العادلة، 
ويظهر التغري يف القيمة العادلة يف قائمة الدخل املوحدة مبا فيها التغري يف القيمة العادلة الناجت عن فروقات حتويل بنود املوجودات غري النقدية 

بالعمالت األجنبية، ويف حال بيع هذه املوجودات أو جزء منها يتم تسجيل األرباح أو اخلسائر الناجتة عن ذلك يف قائمة الدخل املوحدة.

-  يتم تسجيل األرباح املوزعة أو الفوائد املتحققة يف قائمة الدخل املوحدة.

-  ال يجوز إعادة تصنيف أي موجودات مالية من/ إىل هذا البند إال يف احلاالت احملددة يف معايري التقارير املالية.

-  ال يجوز تصنيف أي موجودات مالية ليس لها أسعار سوقية يف أسواق نشطة وتداوالت نشطة يف هذا البند ويقصد بالتداول النشط أن يتم تداول 
هذه األدوات خالل فرتة ٣ أشهر من تاريخ االقتناء.

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
بالقيمة  الشراء  عند  املوجودات  هذه  إثبات  يتم  الطويل،  املدى  على  بها  االحتفاظ  بغرض  امللكية  أدوات  يف  االستثمارات  املوجودات  هذه  متثل   -
العادلة مضافًا إليها مصاريف االقتناء ويعاد تقييمها الحقًا بالقيمة العادلـة، ويظهر التغري يف القيمة العادلة يف قائمة الدخل الشامل وضمن 
هذه  بيع  حال  ويف  األجنبية،  بالعمالت  النقدية  غري  املوجودات  بنود  حتويل  فروقات  عن  الناجت  العادلة  القيمة  يف  التغري  فيه  مبا  امللكية  حقوق 
املوجودات أو جزء منها يتم تسجيل األرباح أو اخلسائر الناجتة عن ذلك يف قائمة الدخل الشامل املوحدة وضمن حقوق امللكية ويتم حتويل رصيد 

احتياطي تقييم املوجودات املباعة مباشرًة إىل األرباح واخلسائر املدورة وليس من خالل قائمة الدخل املوحدة.

ال يجوز إعادة تصنيف أي موجودات مالية من / إىل هذا البند إّلا يف احلاالت احملددة يف معايري التقارير املالية الدولية.  -

ال تخضع هذه املوجودات الختبار خسائر التدين.  -

يتم تسجيل األرباح املوزعة يف قائمة الدخل املوحدة.  -
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القيمة العادلـة
يقوم البنك بقياس األدوات املالية مثل املشتقات املالية واملوجودات غري املالية بالقيمة العادلة بتاريخ القوائم املالية كما يتم اإلفصاح عن القيمة   -

العادلة لألدوات املالية والتي مت قياسها باستخدام الكلفة املطفأة.

يتم قياس القيمة العادلة بناًء على فرضية أن عمليات بيع املوجودات أو نقل االلتزام مّتت من خالل األسواق الرئيسية للموجودات واملطلوبات.  -

يف حال غياب السوق الرئيسي، يتم استخدام السوق األكرث مالئمة للموجودات أو املطلوبات.  -

يحتاج البنك المتالك فرص الوصول للسوق الرئيسي أو السوق األكرث مالءمة.  -

التي سيستخدمها املشاركون يف السوق عند تسعري املوجودات  أو االلتزام باستخدام االفرتاضات  العادلة للموجودات  القيمة  تقيس املنشأة   -
أوااللتزام على افرتاض أن املشاركني يف السوق سيتصرفون مبا فيه مصلحتهم اإلقتصادية.

يأخذ قياس القيمة العادلة للموجودات غري املالية بعني االعتبار قدرة املشاركني يف السوق على توليد املنافع االقتصادية من خالل استخدام   -
املوجودات بأفضل استخدام له أو بيعه ملشارك آخر سيستخدم املوجودات بأفضل استخدام له.

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

يقوم البنك باستخدام الرتتيب التايل ألساليب وبدائل التقييم وذلك يف حتديد وعرض القيمة العادلة لألدوات املالية.  -

باستخدام  شطبها  مت  أو  املالية  القوائم  يف  عنها  اإلفصاح  مت  أو  لقياسها  العادلة  القيمة  استخدام  يتم  التي  واملطلوبات  املوجودات  جميع  إن   -
املستويات التالية للقيمة العادلة، وبناًء على أدنى مستوى للمدخالت التي لديها تأثري مهم لقياس القيمة العادلة ككل:

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

املستوى الثاين: تقنيات أخرى حيث تكون على املدخالت لها تأثري مهم على القيمة العادلة وميكن مالحظتها بشكل مباشر أو غري مباشر.  •

املستوى الثالث:  تقنيات أخرى حيث تستخدم مدخالت لها تأثري مهم على القيمة العادلة ولكنها ليست مبنية على معلومات يف السوق ميكن   •
مالحظتها.

يقوم البنك بتحديد إذا ما مت حتويل أي من املوجودات واملطلوبات ما بني مستويات القيمة العادلة من خالل إعادة تقييم التصنيفات )بناًء على أدنى   -
مستوى للمدخالت ذات األثر اجلوهري على قياس القيمة العادلة ككل( يف نهاية كل فرتة مالية.

تقوم جلنة التقييم وبالتنسيق مع املقيمني اخلارجيني للمجموعة مبقارنة التغريات واملعلومات اخلارجية ذات الصلة التي متت على القيمة العادلة   -
للموجودات واملطلوبات لتحديد مدى معقولية التغريات.

هذا  يتضمن  اخلارجي،  واملدقق  البنك  يف  التدقيق  جلنة  إىل  التقييم  نتائج  بتقدمي  اخلارجيني  واملقيمني  التقييم  جلنة  تقوم  مرحلي،  أساس  على   -
الفرضيات الرئيسية املستخدمة يف التقييم.

لغايات إيضاح القيمة العادلة، يقوم البنك بتحديد تصنيفات املوجودات واملطلوبات حسب طبيعتها وخماطر املوجودات أو املطلوبات ومستوى   -
القيمة العادلة.

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

التدين يف قيمة املوجودات املالية
يقوم البنك مبراجعة القيم املثبتة يف السجالت للموجودات املالية يف تاريخ قائمة املركز املايل املوحدة لتحديد فيما إذا كانت هنالك مؤشرات تدل 
على وجود تدين يف قيمتها إفراديًا أو على شكل جمموعة، ويف حال وجود مثل هذه املؤشرات فإنه يتم تقدير القيمة القابلة لالسرتداد من أجل حتديد 

خسارة التدين.

يتم حتديد مبلغ التدين كما يلي:

تدين قيمة املوجودات املالية التي تظهر بالكلفة املطفأة: ميثل الفرق بني القيمة املثبتة يف السجالت والقيمة احلالية للتدفقات النقدية املتوقعة   -
خمصومة بسعر الفائدة الفعلي األصلي.

يتم تسجيل التدين يف القيمة يف قائمة الدخل املوحدة كما يتم تسجيل أي وفر يف الفرتة الالحقة نتيجة التدين السابق يف املوجودات املالية يف قائمة 
الدخل املوحدة.
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ممتلكات ومعدات
تظهر املمتلكات واملعدات بالكلفة بعد تنزيل االستهالك املرتاكم وأي تدين يف قيمتها، ويتم استهالك املمتلكات واملعدات )باستثناء األراضي(   -

عندما تكون جاهزة لالستخدام بطريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي املتوقع لها باستخدام النسب السنوية التالية:

٪
2مباين 

2.5-15معدات وأجهزة وأثاث

15وسائط نقل

25أجهزة احلاسب اآليل

10أخــرى

القيمة املمكن  عندما يقل املبلغ املمكن اسرتداده من أي من املمتلكات واملعدات عن صايف قيمتها الدفرتية فإنه يتم تخفيض قيمتها إىل   -
اسرتدادها وتسجل قيمة التدين يف قائمة الدخل املوحدة.

يتم مراجعة العمر اإلنتاجي للممتلكات واملعدات يف نهاية كل عام، فاذا كانت توقعات العمر اإلنتاجي تختلف عن التقديرات املعدة سابقًا يتم تسجيل   -
التغري يف التقدير للسنوات الالحقة باعتباره تغري يف التقديرات.

يتم استبعاد املمتلكات واملعدات عند التخلص منها أو عندما  ال تعود هناك أّية منافع مستقبلية متوقعة من استخدامها أو من التخلص منها.  -

خمصصات
يتم االعرتاف باخملصصات عندما يكون على البنك التزامات يف تاريخ قائمة املركز املايل املوحدة ناشئة عن أحداث سابقة وإن تسديد االلتزامات حمتمل 

وميكن قياس قيمتها بشكل يعتمد عليه.

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 غري خاضعة للضريبة أو مصاريف غري قابلة للتنزيل يف السنة املالية وإمنا يف سنوات الحقة أو اخلسائر 

املرتاكمة املقبولة ضريبيًا أو بنود ليست خاضعة أو مقبولة التنزيل ألغراض ضريبية.

بها  تعمل  التي  والدول  الهاشمية  األردنية  اململكة  يف  والتعليمات  واألنظمة  القوانني  مبوجب  املقررة  الضريبية  النسب  مبوجب  الضرائب  حتســب 
الشركات التابعة للبنك.

القوائم  يف  املطلوبات  أو  املوجودات  قيمة  بني  واملؤقتة  الزمنية  الفروقات  نتيجة  اسرتدادها  أو  دفعها  املتوقع  الضرائب  هي  املؤجلة  الضرائب  إن 
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.

حسابات مدارة لصالح العمالء
الدخل  قائمة  تلك احلسابات يف  إدارة  يتم إظهار رسوم وعموالت  البنك.  تعترب من موجودات  وال  العمالء  نيابة عن  البنك  يديرها  التي  متثل احلسابات 

املوحدة. يتم إعداد خمصص مقابل انخفاض قيمة احملافظ مضمونة رأس املال املدارة لصالح العمالء عن رأس مالها.

التقـاص
يتم إجراء تقاص بني املوجودات املالية واملطلوبات املالية وإظهار املبلغ الصايف يف قائمة املركز املايل املوحدة فقط عندما تتوفر احلقوق القانونية 

امللزمة، وكذلك عندما يتم تسديدها على أساس التقاص أو يكون حتقق املوجودات وتسديد املطلوبات يف نفس الوقت.

حتقق اإليرادات واالعرتاف باملصاريف
يتم حتقق إيرادات الفوائد باستخدام طريقة الفائدة الفعلية باستثناء فوائد وعموالت التسهيالت االئتمانية غري العاملة التي ال يتم االعرتاف بها كإيرادات 

ويتم تسجيلها يف حساب الفوائد والعموالت املعلقة.

يتم االعرتاف باملصاريف على أساس مبدأ االستحقاق.

العامة  الهيئة  من  )إقرارها  حتققها  عند  الشركات  أسهم  بأرباح  االعرتاف  ويتم  بها،  املتعلقة  اخلدمات  تقدمي  عند  كإيرادات  العموالت  تسجيل  يتم 
للمساهمني(.
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تاريخ االعرتاف باملوجودات املالية
يتم االعرتاف بشراء وبيع املوجودات املالية يف تاريخ املتاجرة )تاريخ التزام البنك ببيع أو شراء املوجودات املالية(.

املشتقات املالية وحماسبة التحوط

مشتقات مالية للتحوط
ألغراض حماسبة التحوط تظهر املشتقات املالية بالقيمة العادلة، ويتم تصنيف التحوط كما يلي:

التحوط للقيمة العادلة: هو التحوط خملاطر التغري يف القيمة العادلة ملوجودات ومطلوبات البنك. يف حال انطباق شروط حتوط القيمة العادلة   -
الفعال، يتم تسجيل األرباح واخلسائر الناجتة عن تقييم أداة التحوط بالقيمة العادلة وعن التغري يف القيمة العادلة للموجودات أو املطلوبات املتحوط 

لها يف قائمة الدخل املوحدة.

يف حال انطباق شروط حتوط احملفظة الفعال يتم تسجيل أية أرباح أو خسائر ناجتة عن إعادة تقييم أداة التحوط بالقيمة العادلة وكذلك التغري يف 
القيمة العادلة حملفظة املوجودات أو املطلوبات يف قائمة الدخل املوحدة يف نفس الفرتة.

التحوط للتدفقات النقدية: هو التحوط خملاطر تغريات التدفقات النقدية ملوجودات ومطلوبات البنك احلالية واملتوقعة.  -

التحوط ضمن حقوق امللكية املوحدة ويتم حتويله  النقدية الفعال، يتم تسجيل األرباح أو اخلسائر ألداة  التدفقات  يف حال انطباق شروط حتوط 
لقائمة الدخل املوحدة يف الفرتة التي يؤثر بها إجراء التحوط على قائمة الدخل املوحدة.

التحوط لصايف االستثمار يف وحدات أجنبية: يف حال انطباق شروط التحوط لصايف االستثمار يف وحدات أجنبية، يتم قياس القيمة العادلة ألداة   -
التحوط لصايف املوجودات املتحوط لها، ويف حال كون العالقة فعالة يعرتف باجلزء الفعال من األرباح أو اخلسائر ألداة التحوط ضمن حقوق امللكية 
االستثمار يف  بيع  الدخل املوحدة عند  قائمة  الفعال يف  ويتم تسجيل اجلزء  الدخل املوحدة،  الفعال ضمن قائمة  باجلزء غري  املوحدة ويعرتف 

الوحدة األجنبية املستثمر بها.

التحوطات التي ال ينطبق عليها شروط التحوط الفعال، يتم تسجيل األرباح أو اخلسائر الناجتة عن التغري يف القيمة العادلة ألداة التحوط يف قائمة   -
الدخل املوحدة يف نفس الفرتة.

مشتقات مالية للمتاجرة
يتم إثبات القيمة العادلة ملشتقات األدوات املالية احملتفظ بها ألغراض املتاجرة )مثل عقود العمالت اآلجنبية اآلجلة، عقود الفائدة املستقبلية، عقود 
املقايضة، حقوق خيارات أسعار العمالت األجنبية( يف قائمة املركز املايل املوحدة، وحتدد القيمة العادلة وفقًا ألسعار السوق السائدة، ويف حال عدم 

توفرها تذكر طريقة التقييم ويتم تسجيل مبلغ التغريات يف القيمة العادلة يف قائمة الدخل املوحدة.

عقود إعادة الشراء أو البيع
يستمر االعرتاف 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 للمشرتي 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 املقرتضة، ويتم االعرتاف بالفرق بني سعر البيع وسعر إعادة الشراء كمصروف فوائد يستحق 

على مدى فرتة العقد باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

أما املوجودات املشرتاة مع التعهد املتزامن بإعادة بيعها يف تاريخ مستقبلي حمدد فال يتم اإلعرتاف بها يف القوائم املالية املوحدة، 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 التسهيالت االئتمانية حسب احلال، ويتم معاجلة الفرق بني سعر الشراء وسعر إعادة البيع كإيرادات 

فوائد تستحق على مدى فرتة العقد باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

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

وفق السياسات احملاسبية املتبعة لتقييم كل منها حسب تصنيفه األصلي. 
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املوجودات التي آلت ملكيتها للبنك وفاًء لديون مستحقة
القيمة  أو  للبنك  آلت بها  التي  بالقيمة  "موجودات أخرى" وذلك  بند  للبنك يف قائمة املركز املايل املوحدة ضمن  آلت ملكيتها  التي  تظهر املوجودات 
العادلة أيهما أقل، ويعاد تقييمها يف تاريخ القوائم املالية املوحدة بالقيمة العادلة بشكل إفرادي، ويتم تسجيل أي تدين يف قيمتها كخسارة يف قائمة 
الدخل املوحدة وال يتم تسجيل الزيادة كإيراد. يتم تسجيل الزيادة الالحقة يف قائمة الدخل املوحدة إىل احلد الذي ال يتجاوز قيمة التدين الذي مت تسجيله 

سابقًا.

املوجودات غري امللموسة
يتم تصنيف املوجودات غري امللموسة على أساس تقدير عمرها الزمني لفرتة حمددة أو لفرتة غري حمددة، ويتم إطفاء املوجودات غري امللموسة التي 
لها عمر زمني حمدد خالل هذا العمر ويتم قيد اإلطفاء يف قائمة الدخل املوحدة. أما املوجودات غري امللموسة التي عمرها الزمني غري 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 غري امللموسة الناجتة عن أعمال البنك ويتم تسجيلها يف قائمة الدخل املوحدة يف نفس الفرتة.

لتلك  الزمني  العمر  تقدير  يتم مراجعة  القوائم املالية املوحدة. كذلك  تاريخ  تدين قيمة املوجودات غري امللموسة يف  أية مؤشرات على  يتم مراجعة 
املوجودات ويتم إجراء أية تعديالت على الفرتات الالحقة.

تشمل املوجودات غري امللموسة برامج وأنظمة احلاسب اآليل والعالمات التجارية وتقوم إدارة البنك بتقدير العمر الزمني لكل بند حيث يتم إطفاء تلك 
املوجودات بطريقة القسط الثابت بنسبة %25.

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

يتم اطفاؤها مببدأ القسط الثابت بنسبة %25.  عالمة جتارية      -

يتم اطفاؤها مببدأ القسط الثابت بنسبة %25. برامج وأنظمة احلاسب اآليل    -

العمالت األجنبية
يتم تسجيل املعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية خالل السنة بأسعار الصرف السائدة يف تاريخ إجراء املعامالت. 

يتم حتويل أرصدة املوجودات املالية واملطلوبات املالية بأسعار العمالت األجنبية الوسطية السائدة يف تاريخ قائمة املركز املايل املوحدة واملعلنة 
من البنك املركزي األردين.

يتم حتويل املوجودات غري املالية واملطلوبات غري املالية بالعمالت األجنبية والظاهرة بالقيمة العادلة يف تاريخ حتديد قيمتها العادلة. 

يتم تسجيل األرباح واخلسائر الناجتة عن حتويل العمالت األجنبية يف قائمة الدخل املوحدة.

يتم تسجيل فروقات التحويل لبنود املوجودات واملطلوبات بالعمالت األجنبية غري النقدية )مثل األسهم( كجزء من التغري يف القيمة العادلة.

عند توحيد القوائم املالية يتم ترجمة موجودات ومطلوبات الفروع والشركات التابعة يف اخلارج من العملة الرئيسية )األساسية( إىل عملة التقرير وفقًا 
لألسعار الوسطية للعمالت يف تاريخ قائمة املركز املايل املوحدة واملعلنة من البنك املركزي األردين. أما بنود اإليرادات واملصروفات فيتم ترجمتها على 
أساس معدل السعر خالل السنة وتظهر فروقات العملة الناجمة يف بند مستقل يف قائمة الدخل الشامل املوحدة وضمن حقوق امللكية املوحدة. 
ويف حالة بيع إحدى هذه الشركات أو الفروع فيتم قيد مبلغ فروقات ترجمة العمالت األجنبية املتعلق بها ضمن اإليرادات/ املصاريف يف قائمة الدخل 

املوحدة. 

النقد وما يف حكمه
واملؤسسات  البنوك  لدى  واألرصدة  املركزية  البنوك  لدى  واألرصدة  النقد  وتتضمن:  أشهر،  ثالثة  مدة  خالل  تستحق  التي  النقدية  واألرصدة  النقد  هو 

املصرفية، وتنزل ودائع البنوك واملؤسسات املصرفية التي تستحق خالل مدة ثالثة أشهر واألرصدة املقيدة السحب.

استخدام التقديرات  ٣

إن إعداد القوائم املالية وتطبيق السياسات احملاسبية يتطلب من إدارة البنك القيام بتقديرات واجتهادات تؤثر يف مبالغ املوجودات واملطلوبات املالية 
القيمة  يف  التغريات  يف  وكذلك  واخملصصات  واملصاريف  اإليرادات  يف  تؤثر  واالجتهادات  التقديرات  هذه  أن  كما  احملتملة.  االلتزامات  عن  واإلفصاح 
العادلة التي تظهر ضمن حقوق امللكية املوحدة. وبشكل خاص يتطلب من إدارة البنك إصدار أحكام واجتهادات هامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية 
املستقبلية وأوقاتها. إن التقديرات املذكورة مبنية بالضرورة على فرضيات وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن وأن النتائج 

الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغريات الناجمة عن أوضاع وظروف تلك التقديرات يف املستقبل.
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يف اعتقاد إدارة البنك بأن تقديراتها ضمن القوائم املالية املوحدة معقولة ومفصلة على النحو التايل:

خمصص تدين التسهيالت اإلئتمانية املباشرة: يتم مراجعة خمصص التسهيالت وفقًا ملعايري التقارير املالية الدولية وضمن األسس املوضوعة   -
من قبل البنك املركزي األردين.

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.

خمصص ضريبة الدخل: يتم حتميل السنة املالية مبا يخصها من نفقة ضريبة الدخل وفقًا لألنظمة والقوانني واملعايري احملاسبية ويتم احتساب   -
وإثبات املطلوبات الضريبية املؤجلة وخمصص الضريبة الالزم.

تقوم اإلدارة بإعادة تقدير األعمار اإلنتاجية للموجودات امللموسة وغري امللموسة بشكل دوري لغايات احتساب االستهالكات واإلطفاءات السنوية   -
اعتمادًا على احلالة العامة لتلك األصول وتقديرات األعمار اإلنتاجية املتوقعة يف املستقبل، ويتم أخذ خسارة التدين )إن وجدت( إىل قائمة الدخل 

املوحدة.

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

التدين يف قيمة املوجودات غري املالية:  -

مثل  وجود  حال  ويف  املالية.  غري  املوجودات  قيمة  انخفاض  على  مؤشرات  أية  وجود  بدراسة  املوحدة  املالية  القوائم  بتاريخ  اجملموعة  تقوم 
القيمة املمكن  القيمة املمكن اسرتدادها. متثل  بتقدير  تقوم اجملموعة  لتلك املوجودات،  السنوي  التدين  القيام بفحص  أو عند  تلك املؤشرات 
ويتم  أعلى،  أيهما  املستخدمة،  القيمة  أو  البيع  مصروفات  تنزيل  بعد  النقد  توليد  وحدة  أصل/  لكل  العادلة  القيمة  املوجودات،  لتلك  اسرتدادها 
احتسابها لكل أصل على حدة، ما مل يكن لألصل وحدة توليد نقد منفصلة عن تلك املوجودات. يف حال زيادة القيمة الدفرتية عن القيمة املمكن 
اسرتدادها يتم تنزيل قيمة تلك املوجودات لكل وحدة توليد نقد إىل القيمة املمكن اسرتدادها. وألغراض إحتساب 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. 

يتم بتاريخ القوائم املالية املوحدة دراسة إذا كانت هناك أية مؤشرات تدل على أن انخفاض القيمة الذي مت االعرتاف به سابقًا لتلك املوجودات مل 
يعد موجودًا أو تراجعت قيمته، تقوم اجملموعة بتقدير القيمة املمكن اسرتدادها لألصل أو وحدة توليد النقد. ويتم اسرتجاع خسائر التدين التي مت 
االعرتاف بها سابقا فقط يف حالة وجود تغري يف الفرضيات التي مت استخدامها الحتساب القيمة املمكن اسرتدادها لذلك األصل من التاريخ الذي 
مت االعرتاف بخسائر التدين سابقًا. ويتم اسرتجاع خسائر التدين يف قائمة الدخل املوحدة. إن لهذه املوجودات غري املالية إجراءات حمددة الختبار 

التدين:

الشهرة: يتم إجراء اختبار التدين للشهرة بشكل سنوي على األقل، أو عند وجود مؤشرات تدل على تدين قيمتها. إن خسائر تدين قيمة الشهرة   *
ال ميكن اسرتجاعها الحقًا.

املوجودات غري امللموسة ذات العمر غري احملدد: يتم إجراء اختبار التدين للموجودات غري امللموسة ذات العمر غري احملدد بشكل سنوي على   *
األقل أو عند وجود مؤشرات تدل على تدين قيمتها.

نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية  4

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

20162015
دينــــاردينــــار

25,981,28727,441,066نقد يف اخلزينة

أرصدة لدى بنوك مركزية:

164,636,332151,431,287حسابات جارية وحتت الطلب

30,000,000 - ودائع ألجل وخاضعة إلشعار

70,333,263100,704,634متطلبات االحتياطي النقدي

36,100,000 - شهادات إيداع

260,950,882345,676,987اجملمــوع

ال يوجد أرصدة تستحق خالل ثالثة شهور كما يف ٣1 كانون األّول 2016 و2015.  -

بلغت أرصدة املصرف األهلي العراقي لدى فرعي البنك املركزي العراقي يف كل من أربيل والسليمانية مبلغ 85.997.791 دينار أردين و070.00٣.٣٣   -
دينار أردين على التوايل كما يف ٣1 كانون االول 2016 مقابل 90.515.771 دينار أردين و4٣.692.420 دينار أردين كما يف ٣1 كانون االول 2015 على التوايل 

ونظرا للظروف السياسية واالقتصادية السائدة يف العراق فإّن عملية استغالل تلك األرصدة يف العمليات املصرفية حمدودة.
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أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية   5

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

البيــــــــــان

بنـوك ومؤسســات مصرفيــــة 
حمليـــة

بنــوك ومؤسســات مصرفيـــة 
اجملمـــــــــوعخارجيــــة

201620152016201520162015
ديناردينارديناردينارديناردينار

9,166,3721,885,25363,613,35868,210,77572,779,73070,096,028حسابات جارية وحتت الطلب

87,411,70460,160,4536,287,40054,394,25093,699,104114,554,703ودائع تستحق خالل فرتة ٣ أشهر أو أقل

96,578,07662,045,70669,900,758122,605,025166,478,834184,650,731اجملمـــوع

بلغت األرصدة لدى البنوك واملؤسسات املصرفية التي ال تتقاضى فوائد 72.7٣5.758 دينار كما يف ٣1 كانون األّول 2016 مقابل 69.1٣5.245 دينار   -
كما يف ٣1 كانون األّول 2015.

بلغت قيمة األرصدة مقيدة السحب 1.118.692 دينار كما يف ٣1 كانون األّول 2016 مقابل 1.115.594 دينار كما يف ٣1 كانون األّول 2015.  -

إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية  6

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

البيــــــــــان

بنـوك ومؤسســات مصرفيــــة 
حمليـــة

بنــوك ومؤسســات مصرفيـــة 
اجملمـــــــــوعخارجيــــة

201620152016201520162015
ديناردينارديناردينارديناردينار

15,158,414 - 2,158,414 - 13,000,000 - إيداعات تستحق خالل فرتة من ٣ إىل 6 شهور 

15,158,414 - 2,158,414 - 13,000,000 - اجملمـــوع

ال يوجد إيداعات مقيدة السحب كما يف ٣1 كانون االول 2016 و٣1 كانون األّول 2015.  -

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل   7

20162015
دينــــاردينــــار

2,785,1111,374,070أسهم شركات

479,257979,041سندات

806,8121,021,128صناديق استثمارية 

4,071,1803,374,239اجملموع

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر  8

20162015
دينــــاردينــــار

5,088,6272,297,033أسهم متوفر لها أسعار سوقية

4,409,4833,809,746أسهم غري متوفر لها أسعار سوقية

9,498,1106,106,779اجملمــوع

بلغت اخلسائر املتحققة نتيجة لبيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر كما يف ٣1 كانون األّول 2016 مبلغ 588.077   -
دينار وال يوجد كما يف ٣1 كانون األّول 2015.

بلغت توزيعات األرباح النقدية مبلغ ٣44.265 دينار وتعود ألسهم شركات يستثمر بها البنك كما يف ٣1 كانون األّول 2016 مقابل 68.144 دينار كما يف   -
٣1 كانون األّول 2015.
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تسهيالت ائتمانية مباشرة - بالصايف   9

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

20162015
دينــــاردينــــار

األفراد )التجزئة(
11,189,61915,678,807حسابات جارية مدينة

93,913,40799,135,555قروض وكمبياالت *

6,760,9685,755,621بطاقات االئتمان

155,234,146141,154,973القروض العقارية

الشركات الكربى

117,608,73191,548,209حسابات جارية مدينة

461,309,457454,684,957قروض وكمبياالت *

منشآت صغرية ومتوسطة

31,071,05924,519,091حسابات جارية مدينة

85,423,92853,179,504قروض وكمبياالت *

98,104,698102,225,542احلكومة والقطاع العام

1,060,616,013987,882,259اجملمــــوع

34,880,73130,216,917ينزل: فوائد معلقة

55,263,05147,173,064ينزل: خمصص تدين تسهيالت ائتمانية مباشرة

970,472,231910,492,278صايف التسهيالت اإلئتمانية املباشرة

صايف بعد تنزيل الفوائد والعموالت املقبوضة مقدمًا البالغة 955.928 دينار كما يف ٣1 كانون االول 2016 مقابل 1.79٣.976 دينار كما يف ٣1 كانون   *
األّول 2015.

بلغت التسهيالت االئتمانية غري العاملة 100.019.129 دينار أي ما نسبته9.4٣% من إجمايل التسهيالت االئتمانية املباشرة كما يف ٣1 كانون االول 2016   -
مقابل 86.182.972 دينار أي ما نسبته 8.72% من إجمايل التسهيالت االئتمانية املباشرة كمايف ٣1 كانون األّول 2015.

بلغت التسهيالت االئتمانية غري العاملة بعد تنزيل الفوائد املعلقة 65.1٣8.٣98 دينار أي ما نسبته 6.٣5% من إجمايل التسهيالت االئتمانية املباشرة   -
بعد تنزيل الفوائد املعلقة كما يف ٣1 كانون األّول 2016 مقابل 55.966.055 دينار أي ما نسبته 5.84% من إجمايل التسهيالت االئتمانية املباشرة بعد 

تنزيل الفوائد املعلقة كما يف ٣1 كانون األّول 2015.

بلغت التسهيالت االئتمانية املمنوحة للحكومة وبكفالتها 86.540.٣69 دينار أي ما نسبته 8.16% من إجمايل التسهيالت االئتمانية املباشرة كما يف   -
٣1 كانون األّول 2016 مقابل 89.625.521 دينار أي ما نسبته 9.07% من إجمايل التسهيالت االئتمانية املباشرة كما يف ٣1 كانون األّول 2015.

خمصص تدين تسهيالت ائتمانية مباشرة:
فيما يلي احلركة على خمصص تدين تسهيالت ائتمانية مباشرة:

٣1 كانون االول 2016
األفـــراد

القــروض 
الشركات الكربىالعقاريـــة

املنشــآت الصغرية 
اإلجمـايلواملتوسطة

دينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــار

9,861,1021,374,16134,300,1341,637,66747,173,064الرصيد يف بداية السنة 

101,5888,738,164274,1448,670,583)443,313(املقتطع خالل السنة من اإليرادات

)92,407( - )25,493( - )66,914(املستخدم من اخملصص خالل السنة )الديون املشطوبة(

)488,189( - )354,142( - )134,047(فروقات ترجمة

9,216,8281,475,74942,658,6631,911,81155,263,051الرصيد يف نهاية السنة

9,091,5871,463,82234,109,0731,885,95246,550,434خمصص تدين التسهيالت غري العاملة على أساس العميل الواحد

125,24111,9278,549,59025,8598,712,617خمصص تدين التسهيالت حتت املراقبة على أساس احملفظة

9,216,8281,475,74942,658,6631,911,81155,263,051الرصيد يف نهاية السنة 
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٣1 كانون األّول 2015
األفراد

القــروض 
الشركات الكربىالعقاريـــة

املنشــآت الصغرية 
اإلجمـايلواملتوسطة

دينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــار

9,694,567674,50427,446,4311,026,83138,842,333الرصيد يف بداية السنة

525,055699,6576,921,174610,8368,756,722املقتطع خالل السنة من اإليرادات

)125,414( -  -  - )125,414(املستخدم من اخملصص خالل السنة )الديون املشطوبة(

)300,577( - )67,471( - )233,106(فروقات ترجمة

9,861,1021,374,16134,300,1341,637,66747,173,064الرصيد يف نهاية السنة

9,159,8691,373,13833,077,6071,619,40245,230,016خمصص تدين التسهيالت غري العاملة على أساس العميل الواحد

701,2331,0231,222,52718,2651,943,048خمصص تدين التسهيالت حتت املراقبة على أساس احملفظة

9,861,1021,374,16134,300,1341,637,66747,173,064الرصيد يف نهاية السنة

بلغت قيمة اخملصصات التي انتفت احلاجة إليها نتيجة تسويات أو تسديد ديون وحولت إزاء ديون أخرى مبلغ 12.040.٣22 دينار كما يف ٣1 كانون األّول 2016 
مقابل 4.8٣4.897 دينار كما يف ٣1 كانون األّول 2015.

الفوائد املعلقة
فيما يلي احلركة على الفوائد املعلقة:

٣1 كانون االول 2016
األفـــراد

القــروض 
الشركات الكربىالعقاريـــة

املنشــآت الصغرية 
اإلجمـايلواملتوسطة

دينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــار

4,367,916845,71924,222,653780,62930,216,917الرصيد يف بداية السنة

1,300,905261,0976,375,099494,7518,431,852يضاف: الفوائد املعلقة خالل السنة

)2,958,283()132,049()2,277,628()190,642()357,964(ينزل: الفوائد احملولة لإليرادات

)694.201()36,818()500.986( - )156,397(ينزل: الفوائد املعلقة التي مت شطبها

)115,554( - )78,403( - )37,151(فروقات ترجمة

5,117,309916,17427,740,7351,106,51334,880,731الرصيد يف نهاية السنة

٣1 كانون األّول 2015
األفـــراد

القــروض 
الشركات الكربىالعقاريـــة

املنشــآت الصغرية 
اإلجمـايلواملتوسطة

دينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــار

4,576,537738,74918,977,832495,48324,788,601الرصيد يف بداية السنة

1,289,397233,3395,429,227391,9367,343,899يضاف: الفوائد املعلقة خالل السنة

)1,309,985()38,891()162,982()78,306()1,029,806(ينزل: الفوائد احملولة لإليرادات

)486,890()67,899()4,227()48,063()366,701(ينزل: الفوائد املعلقة التي مت شطبها

)118,708( - )17,197( - )101,511(فروقات ترجمة

4,367,916845,71924,222,653780,62930,216,917الرصيد يف نهاية السنة
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تتوزع التسهيالت اإلئتمانية املباشرة حسب التوزيع اجلغرايف والقطاع االقتصادي كما يلي:

٣1 كانون األّول ٣12015 كانون األّول 2016خارج األردنداخل األردن
ديناردينارديناردينار

40,121,39925,423,471 - 40,121,399مايل

110,353,1396,535,692116,888,831108,028,255صناعة

141,549,64733,926,159175,475,806190,453,363جتارة

244,597,66315,972,057260,569,720234,556,135عقارات وإنشاءات

12,725,63719,115,16431,840,80121,154,383سياحة وفنادق

15,277,3799,92615,287,30517,847,238زراعة

81,392,76562,821,790 - 81,392,765أسهم

92,831,67490,683,971 - 92,831,674خدمات ومرافق عامة

12,027,27238,56412,065,83610,780,238خدمات النقل )مبا فيها النقل اجلوي(

98,104,698102,225,542 - 98,104,698احلكومة والقطاع العام 

86,365,4119,395,17795,760,58896,706,991أفراد

40,276,59027,200,882 - 40,276,590أخرى

975,623,27484,992,7391,060,616,013987,882,259اجملموع

موجودات مالية بالكلفة املطفأة  10

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

20162015
دينــــاردينــــار

376,502,517323,812,579سندات خزينة حكومية 

38,835,38634,667,918سندات مالية حكومية وبكفالتها

24,682,21717,422,543سندات وأسناد قروض شركات*

10,722,3201,553,979سندات حكومات أخرى

450,742,440377,457,019اجملموع

حتليل السندات واألذونات: 

443,453,190375,152,769ذات عائد ثابت

7,289,2502,304,250ذات عائد متغري

450,742,440377,457,019اجملموع

صايف بعد تنزيل خمصص التدين مببلغ 500 ألف دينار كما يف ٣1 كانون األّول 2016 و٣1 كانون األّول 2015.  *

ال يوجد موجودات مالية بالكلفة املطفأة مرهونة كما يف ٣1 كانون األّول 2016 و٣1 كانون األّول 2015.  -
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ممتلكات ومعدات - بالصايف  11

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

٣1 كانون األّول 2016 
مبانـــيأراضــي

معــدات 
وسائـط نقلوأجهزة وأثاث

أجهزة احلاسب 
اجملمــوعأخــرى*اآللـــي

دينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــار
الكلفة:

12,464,5827,214,9078,215,426538,3924,257,4318,406,69841,097,436الرصيد يف بداية السنة

2,438,2563,8921,417,982478,9024,339,032 -  - إضافات

)786,491( - )433,003( - )353,488( -  - استبعادات

)377,687( -  - )5,316()126,350()44,470()201,551(فروقات ترجمة

12,263,0317,170,43710,173,844536,9685,242,4108,885,60044,272,290الرصيد يف نهاية السنة

االستهالك املرتاكم:
989,0454,906,129356,1763,130,9165,199,54514,581,811 - االستهالك املرتاكم يف بداية السنة

101,1911,261,23855,757493,826739,5452,651,557 - استهالك السنة

)764,552( - )432,870( - )331,682( -  - استبعادات

)62,534( -  - )4,853()51,417()6,264( - فروقات ترجمة

1,083,9725,784,268407,0803,191,8725,939,09016,406,282 - االستهالك املرتاكم يف نهاية السنة

صايف القيمة الدفرتية للممتلكات 
12,263,0316,086,4654,389,576129,8882,050,5382,946,51027,866,008واملعدات

دفعات على حساب شراء موجودات ثابتة 
1,083,4142,072,888 -  - 177,250284,814527,410يف نهاية السنة 

صايف القيمة الدفرتية للممتلكات 
12,440,2816,371,2794,916,986129,8882,050,5384,029,92429,938,896واملعدات يف نهاية السنة

٣1 كانون األّول 2015
مبانـــيأراضــي

معــدات 
وسائـط نقلوأجهزة وأثاث

أجهزة احلاسب 
اجملمــوعأخــرى*اآللـــي

دينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــار
الكلفة:

9,766,4427,397,5307,594,930533,7273,659,0697,969,05636,920,754الرصيد يف بداية السنة

1,046,66836,740714,027483,5655,069,983 - 2,788,983إضافات

)636,707()45,923()115,665()25,500()330,459()119,160( - استبعادات

)256,594( -  - )6,575()95,713()63,463()90,843(فروقات ترجمة

12,464,5827,214,9078,215,426538,3924,257,4318,406,69841,097,436الرصيد يف نهاية السنة

االستهالك املرتاكم:
1,007,2024,656,582320,7342,988,5284,527,81313,500,859 - االستهالك املرتاكم يف بداية السنة

112,484631,06765,465257,882710,8371,777,735 - استهالك السنة

)620,737()39,105()115,494()25,499()321,479()119,160( - استبعادات

)76,046( -  - )4,524()60,041()11,481( - فروقات ترجمة

989,0454,906,129356,1763,130,9165,199,54514,581,811 - االستهالك املرتاكم يف نهاية السنة

صايف القيمة الدفرتية للممتلكات 
12,464,5826,225,8623,309,297182,2161,126,5153,207,15326,515,625واملعدات

دفعات على حساب شراء موجودات ثابتة 
953,329309,7513,550,248 - 2,141,858 - 145,310يف نهاية السنة 

صايف القيمة الدفرتية للممتلكات 
12,609,8926,225,8625,451,155182,2162,079,8443,516,90430,065,873واملعدات يف نهاية السنة

يشمل بند "أخرى" أعمال جتهيز وحتسني مباين البنك والفروع والديكور الداخلي.  *

تقدر التكلفة املتبقية الستكمال مشاريع حتت التنفيذ مبلغ 1.842.887 دينار تقريبًا كما يف ٣1 كانون األّول 2016.  -

تتضمن املمتلكات واملعدات بنود مستهلكة بالكامل بقيمة 6.772.٣16 دينار كما يف ٣1 كانون األّول 2016 مقابل 5.809.06٣ دينار كما يف ٣1 كانون   -
األّول 2015.
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موجودات غري ملموسة - بالصايف  12

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

2016
اجملموعالشهرةأنظمة حاسوب وبرامــج

دينــــاردينــــاردينــــار

2,987,808-2,987,808رصيد بداية السنة

3,159,232 - 3,159,232إضافات

)1,798,231( - )1,798,231(اإلطفاء للسنة 

)40,588( - )40,588(فروقات ترجمة عمالت أجنبية

4,308,221 - 4,308,221رصيد نهاية السنة

1,229,311 - 1,229,311مشاريع حتت التنفيذ كما يف نهاية السنة

5,537,532 - 5,537,532رصيد نهاية السنة 

2015
اجملموعالشهرةأنظمة حاسوب وبرامــج

دينــــاردينــــاردينــــار

3,507,8844,070,1527,578,036رصيد بداية السنة

1,588,147 - 1,588,147إضافات

)2,045,483( - )2,045,483(اإلطفاء للسنة 

)3,879,983()3,879,983( - خسارة تدين الشهرة )إيضاح ٣7(

)252,909()190,169()62,740(فروقات ترجمة عمالت أجنبية

2,987,808-2,987,808رصيد نهاية السنة

1,237,772 - 1,237,772مشاريع حتت التنفيذ كما يف نهاية السنة

4,225,580-4,225,580رصيد نهاية السنة 

تقدر التكلفة املتبقية الستكمال مشاريع حتت التنفيذ مبلغ 882.٣78 دينار كما يف ٣1 كانون األّول 2016.  -

تتضمن املوجودات غري امللموسة بنود مطفأة بالكامل بقيمة 9.646.48٣ دينار كما يف ٣1 كانون األّول 2016 مقابل 4.594.140 دينار كما يف ٣1   -
كانون األّول 2015.

موجودات أخرى   1٣

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

20162015
دينــــاردينــــار

18,680,51017,478,235فوائد وإيرادات برسم القبض

1,607,1131,416,270مصروفات مدفوعة مقدمًا
54,812,64659,503,052موجودات آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون مستحقة - بالصايف*

6,862,3205,265,688قبوالت مصرفية مشرتاة

317,897272,107مطالبات )ذمم( مالية مشرتاة
12,113,84914,132,822عقارات مستملكة أخرى **

2,822,6101,644,899تأمينات مسرتدة

1,718,8361,074,713أخرى

98,935,781100,787,786اجملمـــــــوع

*  تتطلب تعليمات البنك املركزي األردين التخلص من العقارات التي آلت ملكيتها إىل البنك خالل فرتة أقصاها سنتني من تاريخ اإلحالة وللبنك املركزي 
األردين املوافقة على متديد استمالك العقارات ملدة سنتني متتاليتني كحد أقصى، ومبوجب تعميم البنك املركزي األردين رقم 4076/1/10 مت احتساب 

خمصص مقابل العقارات التي تزيد فرتة استمالكها عن أربعة سنوات. 

بلغ إجمايل التدين يف قيمة العقارات املستملكة األخرى مبلغ 8.075.894 دينار كما يف ٣1 كانون األّول 2016 مقابل مبلغ 6.056.921 دينار كما يف ٣1   **
كانون االول 2015.
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فيما يلي ملخص احلركة على املوجودات التي آلت ملكيتها للبنك وفاًء لديون مستحقة:

20162015

عقــارات مستملكــة
موجـودات مستملكــة 

اجملمــوعأخــرى ***
دينــــاردينــــاردينــــاردينــــار

57,733,7861,769,26659,503,05264,484,355رصيد بداية السنة

)126()146,156( - )146,156(فروقات ترجمة

7,128,0944,527,709 - 7,128,094إضافات

)8,390,986()10,562,595()107,974()10,454,621(استبعادات

)1,028,085()361,251( - )361,251(تدين

)89,815()748,498( - )748,498(خمصص مقابل العقارات املستملكة

53,151,3541,661,29254,812,64659,503,052رصيد نهاية السنة

ميثل هذا البند قيمة األسهم املستملكة وفاًء للديون.  ***

ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية  14

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

20162015
اجملمـــوعخارج اململكةداخل اململكـةاجملمـــوعخارج اململكةداخل اململكـة

دينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــار

2,598,14022,777,86725,376,0076,95836,098,84736,105,805حسابات جارية وحتت الطلب

83,556,60533,825,000117,381,6056,735,5003,000,0009,735,500ودائع ألجل 

86,154,74556,602,867142,757,6126,742,45839,098,84745,841,305اجملموع

ودائع عمالء  15

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

2016
شركـات كربىأفــــراد

منشـآت صغرية 
ومتوسطــة

احلكـومة والقطـاع 
اجملمـــوعالعـــام

دينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــار

183,632,902129,739,56963,723,43038,377,529415,473,430حسابات جارية وحتت الطلب

54,194,454 - 53,751,31568,910374,229ودائع التوفري

458,760,802174,611,78234,126,26335,619,784703,118,631ودائع ألجل وخاضعة إلشعار

48,408,78550,0001,465,1002,000,00051,923,885شهادات إيداع

744,553,804304,470,26199,689,02275,997,3131,224,710,400اجملمــــوع

2015
شركـات كربىأفــــراد

منشـآت صغرية 
ومتوسطــة

احلكـومة والقطـاع 
اجملمـــوعالعـــام

دينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــار

207,934,951147,212,82771,708,99170,696,390497,553,159حسابات جارية وحتت الطلب

59,225,785 - 58,261,705398,899565,181ودائع التوفري

419,796,515190,517,42665,523,47954,272,042730,109,462ودائع ألجل وخاضعة الشعار

53,981,70374,0002,197,0002,000,00058,252,703شهادات إيداع

739,974,874338,203,152139,994,651126,968,4321,345,141,109اجملمــــوع

بلغت ودائع احلكومة األردنية والقطاع العام األردين داخل اململكة 75.997.٣1٣ دينار أي ما نسبته 6.21% من إجمايل الودائع كما يف ٣1 كانون األّول   -
2016 مقابل 126.968.4٣2 دينار أي ما نسبته 9.44% كما يف٣1 كانون األّول 2015.
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بلغت قيمة الودائع التي ال حتمل فوائد ٣8٣.926.252 دينار أي ما نسبته ٣1.٣5% من إجمايل الودائع كما يف ٣1 كانون األّول 2016 مقابل 424.506.819   -
دينار أي ما نسبته ٣1.56% من إجمايل الودائع كما يف ٣1 كانون األّول 2015.

ال يوجد ودائع حمجوزة )مقيدة السحب( كما يف ٣1 كانون األّول 2016 و٣1 كانون األّول 2015.  -

بلغت قيمة الودائع اجلامدة 1.121.565 دينار كما يف ٣1 كانون االول 2016 مقابل 1.12٣.000 دينار كما يف ٣1 كانون األّول 2015.  -

تأمينــات نقديـــة  16

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

20162015
دينــــاردينــــار

33,940,77329,429,577تأمينات مقابل تسهيالت ائتمانية مباشرة

48,984,69939,718,263تأمينات مقابل تسهيالت ائتمانية غري مباشرة

403,3141,272,093تأمينات التعامل بالهامش

61,676,37246,022,185تأمينات أخرى

145,005,158116,442,118اجملمـــــــوع

أموال مقرتضة  17

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

2016
املبلـــغ

عدد األقســـاط

دورية استحقـاق األقسـاط
الضمـانات

سعــر فائـــدة 
االقتـراض

سعر فائدة إعادة 
االقراض  املتبقيــةالكليــة

دينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــار

38,696,347814699اقرتاض من بنوك مركزية
شهرية ونصف سنوية وعند 

4.00٪ إلى 6.50٪0.70٪ إلى 3.05٪-االستحقاق

اقرتاض من بنوك/ 
3.38٪ إلى 11.75٪ 4.05٪ إلى 4.50٪-دفعة واحدة عند االستحقاق20,000,00022مؤسسات حملية

اقرتاض من بنوك/ 
19,189,08110373مؤسسات خارجية

شهرية ونصف سنوية وعند 
3.50٪ إلى 10.00٪1.77٪ إلى 3.50٪-االستحقاق

-77,885,428اجملموع

2015
املبلـــغ

عدد األقســـاط

دورية استحقـاق األقسـاط
الضمـانات

سعــر فائـــدة 
االقرتاض

سعر فائدة إعادة 
اإلقراض  املتبقيــةالكليــة

دينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــار

34,115,550120113اقرتاض من بنوك مركزية
شهرية ونصف سنوية وعند 

4.50٪ إلى 5.00٪1.75٪ إلى 2.75٪-االستحقاق

اقرتاض من بنوك/ 
6.75٪3.80٪ إلى 4.50٪-دفعة واحدة عند االستحقاق30,000,00033مؤسسات حملية

اقرتاض من بنوك/ 
20,198,54310787مؤسسات خارجية

شهرية ونصف سنوية وعند 
4.80٪ إلى 10.00٪ 1.02٪ إلى 3.50٪-االستحقاق

-84,314,093اجملموع

متثل املبالغ املقرتضة من بنوك مركزية والبالغة ٣8.696.٣47 دينار مبالغ مقرتضة إلعادة متويل قروض عمالء ضمن برامج متويل متوسط األجل   -
مت إعادة إقراضها، وتستحق هذه القروض خالل الفرتة من عام 2017 وحتى 20٣0.

متثل األموال املقرتضة من املؤسسات احمللية مبالغ مقرتضة من الشركة األردنية إلعادة متويل الرهن العقاري بقيمة 20.000.000 دينار وتستحق   -
القروض خالل عام 2018.

تشمل األموال املقرتضة من بنوك / ومؤسسات خارجية مبلغ ممنوح من قبل البنك األوروبي للتنمية بقيمة 10 مليون دوالر يستحق خالل عام 2020.  -

جميع القروض أعاله ذات فائدة ثابتة.  -
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إسناد قرض  18

2016
املبلـــغ

دورية استحقـاق األقسـاط
الضمـانات

سعــر فائـــدة االقرتاض دينـــــاردينـــــار

17,725,000إسناد قرض
مرة واحدة عند االستحقاق )تستحق 

6.85٪ - يف 1 آذار 2020(

17,725,000 - 

مت احلصول على موافقة بورصة عمان على إدراج السندات يف سوق عمان املايل ابتداًء من 26 متوز 2015، علمًا بأّن هذه السندات بالدوالر األمريكي.  -

قروض ثانوية  19

٣1 كانون األّول 2016
دورية استحقـاق عدد األقســـاطاملبلـــغ

األقسـاط
الضمـانات

سعــر فائـــدة االقرتاض دينـــــاراملتبقيــةالكليــةدينـــــار

-نصف سنوي4,521,45293قروض ثانوية
 ذات فائدة متغرية

اليبور6 شهور + 5.٣%

-4,521,452اجملموع

فيما يلي تفاصيل القروض الثانوية:

20162015
دينــــاردينــــار

4,726,6677,877,778القيمة االسمية للقروض

205,215205,215يطرح: تكلفة اإلصدار

4,521,4527,672,563اجملمـــــــوع

وقع البنك بتاريخ 2 كانون الثاين 2008 مع مؤسسة التمويل الدولية )IFC( اتفاقية قرض مساند بقيمة 20 مليون دوالر أي ما يعادل 14.180.000 دينار ملدة 10 
سنوات قابلة للتحويل إىل أسهم إعتبارًا من السنة الرابعة إىل السنة السابعة، ومبعامل حتويل يبلغ 1.75 من القيمة الدفرتية للسهم وفقًا آلخر قوائم 

مالية مدققة تصدر من البنك قبل تاريخ التحويل ويبلغ سعر الفائدة على هذا القرض اليبور 6 شهور + ٣.5%، يتطلب القرض اإللتزام بالشروط التالية:

أن تكون نسبة كفاية رأس املال لدى البنك 12% كحد أدنى.  .1

أن ال تقل نسبة حقوق امللكية إىل املوجودات عن %15.  .2

االلتزام ببعض النسب املتعلقة بالرتكزات االئتمانية وتوظيفات األموال.  .٣

بتاريخ 2 كانون الثاين 2015 انتهت مدة صالحية خيار حتويل جزء من هذه القروض الثانوية إىل أسهم وعليه مّتت إعادة تصنيف هذا اجلزء والبالغ 1.022.784 
دينار أردين من حقوق امللكية إىل القروض الثانوية.

خمصصات متنوعة  20

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

2016

رصيــد بداية 
السنة

املكــون خالل 
السنة 

املستخـدم 
السنة 

ما تــم رده 
لإليرادات

رصيـد نهاية 
السنة 

دينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــار

34,000 -  -  - 34,000خمصص قضايا مقامة ضد البنك

25,354,563 -  - 12,001,72213,352,841خمصص حتوط مقابل خماطر العراق )إيضاح ٣7(

)24,819( -  -  - )24,819(فروقات ترجمة عمالت أجنبية 

25,363,744 -  - 12,010,90313,352,841اجملمـــوع
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2015

رصيــد بداية 
السنة

املكــون خالل 
السنة 

املستخـدم 
السنة 

ما تــم رده 
لإليرادات

رصيـد نهاية 
السنة 

دينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــار

34,000 - 125,00022,000113,000خمصص قضايا مقامة ضد البنك

12,001,722 -  - 12,001,722 - خمصص حتوط مقابل خماطر العراق )إيضاح ٣7(

12,035,722 - 125,00012,023,722113,000اجملمـــوع

العراقي  واالقتصاد  خاص  بشكل  املصرف  يواجهها  التي  اخملتلفة  للمخاطر  ونتيجة  العراق  بها  مير  التي  واالقتصادية  السياسية  للظروف  نظرًا   -
بشكل عام، وبناًء على نتائج خصم التدفقات النقدية املتعلقة بالقوائم املالية املتوقعة للمصرف األهلي العراقي للخمس سنوات املقبلة، فقد مت 

رصد خمصصات بواقع 25.٣54.56٣ دينار أردين، علمًا بأنه سيتم إعادة النظر باخملصص بشكل سنوي.

ضريبة الدخل  21

أ- خمصص ضريبة الدخل
إن احلركة على خمصص ضريبة الدخل هي كما يلي:

20162015
دينــــاردينــــار

7,870,94212,786,692رصيد بداية السنة

)134,672()49,282(فروقات ترجمة

)14,836,007()10,993,283(ضريبة الدخل املدفوعة

14,234,56210,153,649ضريبة الدخل املستحقة

)349,147( - ضريبة على بنود الدخل الشامل اآلخر

250,427)42,824(الوفر الضريبي 

11,020,1157,870,942رصيد نهاية السنة

متثل ضريبة الدخل الظاهرة يف قائمة الدخل املوحدة ما يلي:

20162015
دينــــاردينــــار

14,234,56210,153,649ضريبة الدخل املستحقة عن أرباح السنة

250,427 - ضريبة دخل سنوات سابقة

)932,257()2,647,314(موجودات ضريبية مؤجلة للسنة

523,700)632,826(مطلوبات ضريبية مؤجلة للسنة

)6,577( - فروقات ترجمة

10,954,4229,988,942

تبلغ نسبة ضريبة الدخل القانونية على أرباح البنوك يف األردن ٣5% وعلى شركات الوساطة املالية %24.  -

تبلغ نسبة ضريبة الدخل القانونية على أرباح البنوك يف العراق %15.  -

مت إجراء تسوية نهائية مع دائرة ضريبة الدخل فيما يتعلق بضريبة دخل بنك املال األردين حتى نهاية عام 2014.  -

مت إجراء تسوية نهائية مع دائرة ضريبة الدخل فيما يتعلق بضريبة دخل شركة املال لالستثمار والوساطة املالية حتى نهاية عام 2014.  -

مت إجراء تسوية نهائية مع دائرة ضريبة الدخل فيما يتعلق بضريبة دخل املصرف األهلي العراقي حتى نهاية عام 2015.  -

يف رأي اإلدارة فإن خمصص ضريبة الدخل املقتطع كاٍف ملواجهة اإللتزامات الضريبية كما يف ٣1 كانون األّول 2016.  -

مت تقدمي كشف التقدير الذاتي للبنك وشركاته التابعة لعام 2015.  -
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ب- موجودات / مطلوبات ضريبية مؤجلة
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

احلسابات املشمولة

2016
رصيـد بدايـة 

السنـــــة
املبالـغ 

احملـــررة
املبالــغ 

املضــافة
الرصيـد فـــي 
نهايـــة السنـة

الضريبة 
2015املؤجلــة

دينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــار
أ- موجودات ضريبية مؤجلة 

34,00011,90011,900 -  - 34,000خمصص قضايا مقامة ضد البنك

5,929,9832,075,4942,087,849 - )35,299(5,965,282تدين أسعار أسهم مستملكة 

197,553355,861102,821144,219)312,479(470,787خسائر تقييم موجودات مالية من خالل قائمة الدخل 

2,847304,518106,280202,729)277,556(579,227خمصص تسهيالت حتت املراقبة

375,8662,335,227718,765903,547)852,538(2,811,899خسائر تقييم موجودات مالية من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر

2,977,988816,319819,805 - )14,532(2,992,520خمصصات تسهيالت ائتمانية إضافية وفوائد معلقة

425,000500,000175,000175,000)425,000(500,000خسائر تدين موجودات مالية بالكلفة املطفأة

3,128,72210,384,1613,634,4562,670,144)373,544(7,628,983خسائر تدين موجودات مستملكة 

13,352,84224,782,8162,478,2821,142,997 - 11,429,974تدين استثمارات يف شركات تابعة 

1,500,0001,653,829578,83977,433)67,407(221,236موجودات ضريبية وخمصصات أخرى

18,982,83049,258,38310,698,1568,235,623)2,358,355(32,633,908اجملمـــوع

ب- مطلوبات ضريبية مؤجلة 
أرباح غري متحققة - موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة 

772,3471,369,597394,995200,442 - 597,250الدخل الشامل اآلخر

60,67492,17529,09128,613)62,939(94,440موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

633,305 -  -  - )1.809.442(1.809.442أخرى 

833,0211,461,772424,086862,360)1.872.381(2.501.132اجملمـــوع

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

20162015
مطلوباتموجوداتمطلوباتموجودات

ديناردينارديناردينار

8,235,623862,3607,643,911343,638رصيد بداية السنة

3,257,311212,6992,624,620785,951املضاف

)267,229()2,032,908()650,973()794,778(املستبعد

10,698,156424,0868,235,623862,360رصيد نهاية السنة

تراوحت نسبة ضريبة الدخل على املوجودات واملطلوبات الضريبية املؤجلة بني %24 - ٣5%.  -

ملخص تسوية الربح احملاسبي مع الربح الضريبي:  -

20162015
دينــــاردينــــار

27,090,39811,057,814الربح احملاسبي

)10,477,456()2,122,750(أرباح غري خاضعة للضريبة

22,440,32226,264,656مصروفات غري مقبولة ضريبيًا

47,407,97026,845,014الربح الضريبي

90.33٪40.44٪نسبة ضريبة الدخل الفعلية
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مطلوبات أخرى  22

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

20162015
دينــــاردينــــار

5,611,5597,368,659فوائد برسم الدفع

2,273,266255,625مصروفات مستحقة وغري مدفوعة

2,737,8204,010,360شيكات مصدقة

2,141,3891,559,084شيكات مسحوبة على البنك

85,00060,781مكافأة أعضاء جملس اإلدارة

7,223,9275,558,225ذمم عمالء وساطة دائنني

9,90430,845مطلوبات/ خسائر مشتقات غري متحققة

3,720,9285,132,105مطلوبات أخرى

23,803,79323,975,684اجملموع

رأس املال املكتتب به  2٣

يبلغ رأس املال املكتتب به واملدفوع 200.000.000 دينار موزعًا على 200.000.000 سهمًا، القيمة االسمية للسهم الواحد دينار كما يف٣1 كانون األّول 2016 و٣1 
كانون األّول 2015.

أرباح نقدية مقرتح توزيعها  24

سيقوم جملس اإلدارة بالتوصية للهيئة العامة للبنك يف اجتماعها القادم بتوزيع أرباح نقدية تبلغ قيمتها 10،000،000 دينار، أي ما نسبته 5% من رأس املال 
املكتتب به واملدفوع كما يف ٣1 كانون األّول 2016.

االحتياطيات  25

- احتياطي قانوين -
متثل املبالغ املتجمعة يف هذا احلساب ما مت حتويله من األرباح السنوية قبل الضرائب بنسبة 10% خالل السنة والسنوات السابقة وفقًا لقانون البنوك 

وقانون الشركات وهو غري 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:  -

طبيعـة التقييداملبلـــغ )دينـــار(اســم االحتياطــي

مبوجب قانون البنوك وقانون الشركات32,257,341احتياطي قانوين

مبوجب تعليمات البنك املركزي األردين9,811,521احتياطي خماطر مصرفية عامة

فروقات ترجمة عمالت أجنبية  26

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

20162015
دينــــاردينــــار

379,9625,647,798الرصيد يف بداية السنة

)5,267,836()4,248,905(االستبعادات خالل السنة

379,962)3,868,943(الرصيد يف نهاية السنة
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احتياطي القيمة العادلة  27

إن احلركة احلاصلة على هذا البند هي كما يلي:

20162015
دينــــاردينــــار

)1,156,006()1,407,974(الرصيد يف بداية السنة

)265,548(632,808التغري بالقيمة العادلة ملوجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر

 - 588,078صايف خسائر منقولة لألرباح املدورة 

4,978)194,552(مطلوبات ضريبية مؤجلة 

8,602)184,781(موجودات ضريبية مؤجلة

)1,407,974()566,421(الرصيد يف نهاية السنة

يظهر احتياطي القيمة العادلة بالصايف بعد تنزيل املطلوبات واملوجودات الضريبية املؤجلة.  -

الشركات التابعة اجلوهرية واململوكة جزئيًا  28

أواًل: النسبة اململوكة من قبل غري املسيطرين

نسبة امللكية لغري املسيطرينطبيعة النشاطالبلد٣1 كانون األّول 2016
التوزيعات

دينار

 - 38,15 ٪عمل مصريفالعراقاملصرف األهلي العراقي

نسبة امللكية لغري املسيطرينطبيعة النشاطالبلد٣1 كانون األّول 2015
التوزيعات

دينار

38,151,096,243 ٪عمل مصريفالعراقاملصرف األهلي العراقي

ثانيا: فيما يلي بعض املعلومات املالية للشركات التابعة اجلوهرية والتي تتضمن حقوق غري املسيطرين

أ. قائمة املركز املايل اخملتصرة للشركات التابعة قبل إلغاء العمليات املتقابلة كما هو يف ٣1 كانون األّول 2016:

٣1 كانون األّول ٣12015 كانون األّول 2016
املصرف األهلي العراقياملصرف األهلي العراقي

ديناردينار

242,449,078218,069,091نقد وأرصدة وإيداعات

920,533971,597موجودات مالية من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر

63,150,888102,567,695تسهيالت ائتمانية بالصايف

48,291,35326,715,370موجودات أخرى 

354,811,852348,323,753إجمايل املوجودات

191,137,936190,222,335ودائع البنوك والعمالء والتأمينات

1,025,884595,798أموال مقرتضة

15,736,75414,039,030خمصصات ومطلوبات أخرى

207,900,574204,857,163إجمايل املطلوبات

146,911,278143,466,590حقوق امللكية

354,811,852348,323,753إجمايل املطلوبات وحقوق امللكية

56,201,65354,882,281حصة حقوق غري املسيطرين 
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ب. قائمة الدخل اخملتصرة للشركات التابعة قبل العمليات املتقابلة للسنة املنتهية يف ٣1 كانون األّول 2016:

٣1 كانون األّول ٣12015 كانون األّول 2016
املصرف األهلي العراقياملصرف األهلي العراقي

ديناردينار

20,559,49113,477,516صايف إيرادات الفوائد والعموالت

7,296,1952,309,877إيرادات أخرى

27,855,68615,787,393إجمايل الدخل

9,568,0299,208,605نفقات عمومية وإدارية

6,187,27715,351,988خمصصات

15,755,30624,560,593إجمايل املصروفات

)8,773,200(12,100,380صايف الربح قبل الضريبة

2,419,1541,353,877ضريبة الدخل

)10,127,077(9,681,226صايف الربح بعد الضريبة

)643,199()8,888(الدخل الشامل اآلخر

)10,770,276(9,672,338جمموع الدخل الشامل

)3,863,480(3,693,388حصة حقوق غري املسيطرين

ج. قائمة التدفق النقدي اخملتصرة للشركات التابعة اجلوهرية:

التدفقات النقدية

٣1 كانون األّول ٣12015 كانون األّول 2016
املصرف األهلي العراقياملصرف األهلي العراقي

ديناردينار

)29,989,575(39,041,268التشغيلية

3,845,496)1,453,233(االستثمارية

)2,246,142(455,949التمويلية

)28,390,221(38,043,984صايف الزيادة )النقص( 

أرباح مدورة  29

20162015
دينــــاردينــــار

30,777,78756,919,132الرصيد يف بداية السنة

12,442,5884,932,352الربح للسنة

)1,541,197()3,069,667(احملول إىل االحتياطيات

 - )588,077(خسارة بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر

)142,500( - رسوم زيادة رأس املال

)29,390,000( - أرباح موزعة

39,562,63130,777,787الرصيد يف نهاية السنة 

يشمل رصيد األرباح املدورة مبلغ 10.698.156 دينار مقيد التصرف به لقاء منافع ضريبية مؤجلة كما يف ٣1 كانون االول 2016 ُمقابل 8.2٣5.62٣   -
دينـار كمـا فـي ٣1 كانون األّول 2015.

-  يشمل رصيد األرباح املدورة مبلغ 1.125.859 دينار كما يف ٣1 كانون االول 2016 والذي ميثل أثر التطبيق املبكر ملعيار التقارير املالية الدويل رقم )9(، 
ومبوجب تعليمات هيئة األوراق املالية يحظر التصرف به حلني حتققه.

يحظر التصرف مببلغ يوازي الرصيد السالب الحتياطي القيمة العادلة من األرباح املدورة.  -
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الفوائــد الدائنـــة  ٣0

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

20162015
دينــــاردينــــار

تسهيالت ائتمانية مباشرة: 
لألفراد )التجزئة(:

894,847719,829حسابات جارية مدينة

7,950,50411,507,599قروض وكمبياالت

728,137615,765بطاقات االئتمان

11,144,9438,504,466القروض العقارية

الشركات الكربى

6,760,9446,569,679حسابات جارية مدينة

29,478,37128,316,908قروض وكمبياالت

املنشآت الصغرية واملتوسطة

2,454,3491,874,334حسابات جارية مدينة

5,527,4323,647,078قروض وكمبياالت

4,040,7795,015,629احلكومة والقطاع العام

637,340794,183أرصدة لدى البنوك املركزية

2,357,958181,503أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

23,860,08932,567,240موجودات مالية بالكلفة املطفأة 

95,835,693100,314,213اجملمـــوع

الفوائـــد املدينــــة  ٣1

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

20162015
دينــــاردينــــار

1,625,7131,368,777ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

ودائع عمالء:

996,7311,178,324حسابات جارية وحتت الطلب

608,971816,073ودائع توفري

25,675,99929,842,377ودائع ألجل وخاضعة إلشعار

1,994,7202,318,964شهادات إيداع

1,519,6431,435,952تأمينات نقدية

3,795,1724,137,604أموال مقرتضة

2,208,7552,079,409رسوم ضمان الودائع

38,425,70443,177,480اجملموع
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صايف إيرادات العموالت  ٣2

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

20162015
دينــــاردينــــار

عموالت دائنة:

1,810,6482,117,371عموالت تسهيالت مباشرة

11,940,8047,392,383عموالت تسهيالت غري مباشرة

11,775,6758,017,291عموالت ُأخرى

)1,760,059()1,109,317(ينزل: عموالت مدينة

24,417,81015,766,986صايف إيرادات العموالت

أرباح عمالت أجنبية  ٣٣

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

20162015
دينــــاردينــــار

2,647,4371,928,644ناجتة عن التقييم

5,875,1503,340,781ناجتة عن التداول / التعامل

8,522,5875,269,425اجملموع

أرباح )خسائر( موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل   ٣4

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

2016
خسائر غري متحققة أرباح متحققة

عوائد توزيعات 
اجملمــوعأسهـــم

دينــــاردينــــاردينــــاردينــــار

)33,496(45,602)130,169(51,071أسهم شركات

60,739-)6,874(67,613سندات

45,60227,243)137,043(118,684اجملموع

2015
خسائر غري متحققة أرباح متحققة

عوائد توزيعات 
اجملمــوعأسهـــم

دينــــاردينــــاردينــــاردينــــار

)4,394,901(453,833)157,343()4,691,391(أسهم شركات

)14,914(-)14,914(-سندات

)4,409,815(453,833)172,257()4,691,391(اجملموع

ايرادات أخرى  ٣5

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

20162015
دينــــاردينــــار

1,350,471101,270مبالغ حمصلة من ديون معدومة

1,830,6111,489,537إيرادات وعموالت من االستثمار واألوراق املالية

280,063142,742أخرى

3,461,1451,733,549اجملموع
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نفقات املوظفني  ٣6

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

20162015
دينــــاردينــــار

17,380,14814,752,280رواتب ومنافع وعالوات املوظفني

1,619,5891,414,179مساهمة البنك يف الضمان االجتماعي

970,2891,107,082نفقات طبية

491,108403,509تدريب املوظفني

187,137141,901إجازات مدفوعة

21,05949,104مساهمة البنك يف صندوق النشاط االجتماعي

316,191256,429أخرى

20,985,52118,124,484اجملموع

مصاريف أخرى  ٣7

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

20162015
دينــــاردينــــار

3,407,6293,231,084إيجارات وخدمات املباين

2,358,3602,709,810أتعاب استشارية ومهنية

397,645433,653قرطاسية ومطبوعات

776,890376,629بدل حضور وعضوية جملس اإلدارة

155,987154,095رسوم اشرتاك رويرتز وبلومبريغ

362,367551,963تربعات

2,358,3333,274,485إعالنات

842,135544,966 رسوم ورخص

193,259144,360خدمات األمن واحلماية

581,287570,316سفر وتنقالت

1,310,406919,611لوازم ومصاريف كمبيوتر

403,988435,059بريد، هاتف، وسويفت

318,268299,362اشرتاكات

57,08461,735خدمات نقل النقد

358,248320,800تأمني

76,07284,202مصاريف ضيافة 

85,00060,781مكافأة أعضاء جملس اإلدارة

600,207686,180صيانة

1,654,3161,259,509أخرى

16,297,48116,118,600اجملمـــوع
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خسائر تدين وخمصصات متنوعة أخرى  ٣8

إيضاح
20162015
ديناردينار

)3,879,983( - خسائر تدين الشهرة 

)3,136,873()3,128,722(تدين يف قيمة األصول املستملكة وفاًء لديون

)12,023,722()13,352,841(20خمصصات متنوعة أخرى

)16,481,563()19,040,578(

حصة السهم من ربح السنة  ٣9

احلصة األساسية للسهم من ربح السنة:

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

20162015
دينــــاردينــــار

12,442,5884,932,352ربح السنة العائد ملساهمي البنك

200,000,000200,000,000املتوسط املرجح لعدد األسهم خالل السنة

فلـس / دينــارفلـس / دينــار

0/0620/025احلصة األساسية واخملفضة للسهم من ربح السنة

القيمة العادلة للموجودات املالية التي ال تظهر بالقيمة العادلة بالقوائم املالية:  40

٣1 كانون األّول ٣12015 كانون األّول 2016
القيمة العادلةالقيمة الدفرتيةالقيمة العادلةالقيمة الدفرتية

450,742,440458,018,026377,457,019396,379,280موجودات مالية بالكلفة املطفأة واملرهونة

970,472,231970,472,231910,492,278910,492,278تسهيالت ائتمانية مباشرة بالصايف

النقد وما يف حكمه  41

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

20162015
دينــــاردينــــار

260,950,882345,676,987نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية تستحق خالل ثالثة أشهر

47,477,97350,442,540يضاف: أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية تستحق خالل ثالثة أشهر

)43,841,305()140,702,612(ينزل: ودائع البنوك واملؤسسات املصرفية التي تستحق خالل ثالثة أشهر

)1,115,594()1,118,692(ينزل: أرصدة مقيدة السحب لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

166,607,551351,162,628
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مشتقات مالية  42

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

2016

آجال القيمة االعتبارية )االسمية( حسب االستحقـاق
من ٣- 12 شهـــرخـالل ٣ شهــورالقيمة االسميـــةقيمة عادلة سالبة قيمة عادلة موجبــة

دينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــار

 - 4,683,6484,683,648 -  - عقود بيع عمالت

 - 9,9044,673,7444,673,744 - عقود شراء عمالت

2015

آجال القيمة االعتبارية )االسمية( حسب االستحقـاق
من ٣- 12 شهـــرخـالل ٣ شهــورالقيمة االسميـــةقيمة عادلة سالبة قيمة عادلة موجبــة

دينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــار

 - 14,812,40714,812,407 -  - عقود بيع عمالت

 - 30,84614,781,56114,781,561 - عقود شراء عمالت

تدل القيمة االعتبارية )االسمية( على قيمة املعامالت القائمة يف نهاية السنة وهي ال تدل على خماطر السوق أو خماطر االئتمان.

املعامالت مع أطراف ذات عالقة  4٣

تشمل القوائم املالية املوحدة القوائم املالية للبنك والشركات التابعة التالية:

إسم الشركة

تكلفة االستثمارنسبة امللكية
2016201520162015
ديناردينارديناردينار

10010,000,00010,000,000 ٪100 ٪شركة املال األردين لإلستثمار والوساطة املالية

61.8586,739,85686,739,856٪61.85٪املصرف األهلي العراقي

1001,8881,888 ٪100 ٪شركة صندوق البحرين االستثماري

100177,250177,250 ٪100 ٪كابتال بنك االستشارية للشركات )مركز دبي املايل العاملي( احملدودة

للبنك  النشاطات االعتيادية  العليا ضمن  التابعة ومع كبار املساهمني وأعضاء جملس اإلدارة واإلدارة  بالدخول يف معامالت مع الشركات  البنك  قام 
وباستخدام أسعار الفوائد والعموالت التجارية.
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- فيما يلي ملخص املعامالت مع جهات ذات عالقة خالل السنة:

اجملمــــــــوعاجلهــة ذات العــالقة
20162015كبار املساهمنيالشركات التابعة اإلدارة التنفيذية العلياأعضاء جملس اإلدارة

دينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــار

بنود داخل قائمة املركز املايل:

38,266,46237,352,400 - 38,266,462 -  - ودائع البنك مع جهات ذات عالقة

17,874,166307,61411,807,5971,67529,991,05255,965,270ودائع لدى البنك

70,021,68430070,134,70041,891,322 - 112,716التأمينات النقدية

628,20935,810,47224,250,245 - 33,921,0371,261,226تسهيالت مباشرة

4,298,96416,266,366 -  -  - 4,298,964تسهيالت مباشرة- حتت املراقبة

3,245,233 -  -  -  -  - تسهيالت مباشرة- ديون غري عاملة

بنود خارج قائمة املركز املايل:

40,617,81530044,160,73344,129,004 - 3,542,618تسهيالت غري مباشرة

عناصر قائمة الدخل

2,008,84158,011668,0028,6912,743,5451,971,237فوائد وعموالت دائنة

2,646,038873,700 - 1,815,0505,122825,866فوائد وعموالت مدينة

1,831,597 - توزيع أرباح شركات تابعة

ترتاوح أسعار الفائدة على التسهيالت بالدينار األردين بني 4% و%9.55  -

ال توجد تسهيالت ممنوحة بالعملة األجنبية  -

ترتاوح أسعار الفائدة على الودائع بالدينار األردين بني 1.87% و%2.50  -

ترتاوح أسعار الفائدة على الودائع بالعملة األجنبية بني 0.15% و%0.75  -

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

20162015
دينــــاردينــــار

2,281,5612,603,313منافع )رواتب ومكافآت ومنافع أخرى( اإلدارة التنفيذية العليا للبنك

2,281,5612,603,313اجملموع

القيمة العادلة لألدوات املالية  44

األخرى  املالية  املوجودات  املباشرة،  اإلئتمانية  التسهيالت  األردين،  املركزي  والبنك  البنوك  لدى  والودائع  النقدية  األرصدة  املالية  األدوات  هذه  تشمل 
وودائع العمالء، ودائع البنوك واملطلوبات املالية األخرى.

ال تختلف القيمة العادلة لألدوات املالية بشكل جوهري عن قيمتها الدفرتية.

يستخدم البنك الرتتيب التايل ألساليب وبدائل التقييم وذلك يف حتديد وعرض القيمة العادلة لألدوات املالية:

املستوى األول: األسعار السوقية املعلنة يف األسواق الفعالة لنفس املوجودات واملطلوبات.  -

املستوى الثاين: تقنيات أخرى حيث ميكن مالحظة كل املدخالت التي لها تأثري مهم على القيمة العادلة بشكل مباشر أو غري مباشر من معلومات   -
السوق.

السوق ميكن  العادلة ولكنها ليست مبنية على معلومات من  القيمة  تأثري مهم على  لها  أخرى حيث تستخدم مدخالت  تقنيات  الثالث:  املستوى   -
مالحظتها. 
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اجلدول التايل يبني حتليل األدوات املالية املسجلة بالقيمة العادلة وحسب الرتتيب الهرمي املذكور أعاله:

2016
اجملموعاملستوى الثالثاملستوى الثايناملستوى األول

دينــــاردينــــاردينــــاردينــــار
موجودات مالية 

4,071,180-3,264,368806,812موجودات مالية من خالل قائمة الدخل 

9,498,110-5,088,6274,409,483موجودات مالية من خالل الدخل الشامل اآلخر

مطلوبات مالية 

)9,904()9,904(- - مشتقات أدوات مالية

2015
اجملموعاملستوى الثالثاملستوى الثايناملستوى األول

دينــــاردينــــاردينــــاردينــــار

موجودات مالية 

3,374,239-2,353,1111,021,128موجودات مالية من خالل قائمة الدخل 

6,106,779-2,297,0333,809,746موجودات مالية من خالل الدخل الشامل اآلخر

مطلوبات مالية 

)30,846()30,846(--مشتقات أدوات مالية

سياسات إدارة اخملاطر  45

يتبع البنك اسرتاتيجية شاملة ضمن أفضل املمارسات يف إدارة اخملاطر التي قد يتعرض لها )خماطر االئتمان، خماطر التشغيل، خماطر السوق، 
خماطر السيولة، خماطر أسعار الفائدة، خماطر الرتكزات، أمن املعلومات، أّية 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 ومشرتكة من 
خالل جهات متعددة يف البنك ابتداًء من جملس اإلدارة واللجان املنبثقة عنه كلجنة اخملاطر وجلنة التدقيق وجلنة االمتثال إىل جانب اللجان الداخلية 

اخملتلفة يف البنك مثل جلنة إدارة اخملاطر الداخلية، إدارة املوجودات واملطلوبات، جلان التسهيالت، إضافة إىل كافة دوائر وفروع البنك.

تقوم إدارة اخملاطر وهي إدارة مستقلة ومتخصصة يف البنك برتكيز مهامها، وحسب سياسات إدارة اخملاطر املعتمدة، يف التعرف على اخملاطر 
القائمة واحملتملة )املالية وغري املالية( وكيفية التعامل معها وقياسها ورفع التقارير الالزمة 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 
رأس ماله يف حتقيق أهدافه االسرتاتيجية وحتديد املتطلبات الالزمة لإلدارة والسيطرة على اخملاطر املصاحبة، تتمثل املبادئ الرئيسية واحلوكمة 

املؤسسية يف إدارة اخملاطر يف البنك والتي تتماشى وتعليمات السلطات الرقابية وحجم تعقيدات عملياته، فيما يلي:

اخملاطر  مستويات  كافة  على   )Risk Appetite( املقبولة  اخملاطر  حدود  واعتماد  مبراجعة  عنه  املنبثقة  اخملاطر  وجلنة  اإلدارة  جملس  قيام   .1
وسياسات إدارة اخملاطر ملواكبتها كافة املستجدات والنمو يف أعمال البنك والتوسع يف خدماته، إىل جانب ضمان تطبيق اسرتاتيجية وتوجيهات 

جملس اإلدارة فيما يتعلق بإدارة اخملاطر يف البنك.

2.  يعترب املدير العام 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 اإلشرافَية على احلكم على األمور ووجود دليل واضح للصالحيات موضوع من 
قبل جملس اإلدارة.

مواصلة تطوير أنظمة إدارة اخملاطر واتخاذ العديد من اخلطـوات والتدابري الالزمة لتطبيق البنك ملتطلبات املعايري الدولية اجلديدة ومن أهمهـا   .4
 .IFRS9 ومتطلبات معيار III متطلبات بازل

إدارة تلك اخملاطر، وتزويد وحدات عمل  البنك مع وجود أنظمة تساعد على  إدارة اخملاطر بعملها وفق منهجية متكاملة ومركزية داخل  تقوم   .5
البنك باملنهجيات واألدوات الالزمة لتحقيق إدارة فاعلة وسليمة لكافة أنواع اخملاطر، ترتبط إدارة اخملاطر والتي يرأسها مدير إدارة اخملاطر بلجنة 

اخملاطر املنبثقة عن جملس اإلدارة مع وجود خط اتصال متقطع يربط بني مدير إدارة اخملاطر باملدير العام.

إدارة اخملاطر تعترب مسؤولية جميع موظفي البنك.   .6

دور جلنة املوجودات واملطلوبات بالتخطيط للتوظيف األمثل لرأس املال واملوجودات واملطلوبات واملراقبة املستمرة خملاطر السيولة وخماطر   .7
السوق. 

إدارة التدقيق الداخلي والتي تقدم تأكيدًا مستقاًل عن التزام وحدات العمل بسياسات وإجراءات إدارة اخملاطر وفاعلية إطار عمل إدارة اخملاطر لدى   .8
البنك.

للبنك هو املسؤول عن حتديد اخملاطر املالية والرقابة واحملافظة على نوعية املعلومات املالية والتأكد من سالمة ودقة  يعترب املدير املايل   .9
القوائم املالية التي يتم اإلفصاح عنها. 
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يعترب مدير إدارة االمتثال هو املسؤول عن التأكد من أن البنك يلتزم بكافة التعليمات والتشريعات والقوانني ذات العالقة بأعماله، خاصة تلك التي   .10
تصدر عن اجلهات الرقابية املسؤولة.

خالل عام 2016 قام البنك بالعمل على جمموعة من اجلوانب الرئيسية يف جمال إدارة اخملاطر ومن أهمها:

مراجعة سياسات إدارة اخملاطر مبا يتماشى مع املتطلبات اجلديدة وتوجهات البنك، والتحسني من منهجيات إدارة وقياس اخملاطر.  .1

مراجعة وحتديث واعتماد )Risk Appetite Framework(، ومراقبة احلدود املقرتحة بشكل شهري.  .2

٣.  استحداث نظام تصنيف بالنقاط باستخدام نظام )Moody's( لتصنيف البنوك واملؤسسات املالية والدول.

.IFRS9 دراسة أثر تطبيق املعيار احملاسبي  .4

.III 5.  احتساب نسبة كفاية رأس املال حسب متطلبات بازل

.ICAAP 6.  إعداد الـ

.)Payment Card Industry / PCI( استكمال كافة املتطلبات واحلصول على  .7

أما يف عام 2017 فإن البنك يتطلع أيضًا إىل العمل على جمموعة من اجلوانب الرئيسة األخرى يف جمال إدارة اخملاطر ومن أهمها:

.IFRS9 1.  التحضري لتطبيق املعيار احملاسبي

 Foundation( بتصنيف خماطر التسهيالت حتضريًا لتطبيق طريقة التصنيف الداخلي )Moody's( تطبيق املرحلة الثانية من نظام التصنيف االئتماين  .2
Internal Rating Approach( إلدارة خماطر االئتمان. 

٣.  العمل على تعليمات اختبارات االوضاع الضاغطة )Stress testing( واملنهجيات اجلديدة فيها.

.)ISO(4.  استكمال العمل على متطلبات ال

حلماية العاملي  املعيار  حسب  األمنية  الضوابط  توفري  يتضمن  مبا  املعلومات  ألمن   ISO 27002و  ISO 27001 معيار  متطلبات  تطبيق   .5 
.Information Assets الـ

.BCPو Fire Eye تطبيق بعض األنظمة املرتبطة بأمن املعلومات مثل  .6

تطبيق األسلوب املعياري لقياس خماطر التشغيل.  .7

خماطر اإلئتمان:
االئتمان كل  إىل حدوث خسائر، وتشمل خماطر  يؤدي  البنك مما  بالتزاماته جتاه  الوفاء  اآلخر عن  الطرف  أو عجز  تنجم عن تخلف  التي قد  هي اخملاطر 
االئتماين والتي قد تنشأ من اإلقراض املباشر و/أو اإلقراض غري املباشر و/أو استثمارات اخلزينة املصنفة ضمن  الرتكز  التعرث وخماطر  من خماطر 

احملفظة البنكية.

يعمل البنك بشكل عام على إدارة خماطر االئتمان من خالل:

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 ارسالها إىل وحدات األعمال اخملتلفة.  -

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

معايري واضحة للعمالء /السوق املستهدف واملستوى املقبول لألصول االئتمانية.  -

حتليل مايل وائتماين متكامل ومعمق يغطي اجلوانب اخملتلفة للمخاطر لكل عميل و/أو عملية ائتمانية.  -

نتائج نظام التصنيف االئتماين )Moody's( يف حتديد درجة خماطر العمالء.  -

مراجعة وحتليل لنوعية احملفظة االئتمانية بشكل دوري وفقًا ملؤشرات حمددة لألداء.  -

تقييم ومتابعة مستمرة ألية تركزات ائتمانية واسرتاتيجات 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 أية مؤشرات سلبية أو تراجع تستدعي اتخاذ اجراءات   -
احرتازية أو وقائية.

املراجعة الدورية أو عند الضرورة لكافة التسهيالت املصرفية بشكل إفرادي للتأكد من عدم وجود أية مؤشرات سلبية أو تراجع تستدعي اتخاذ   -
إجراءات احرتازية أو وقائية.
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أهم اآلليات املستخدمة يف البنك إلدارة اخملاطر االئتمانية:

:)Early Warning( واإلجراءات االستباقية )Credit Risk Appetite( حدود خماطر االئتمان املقبولة  .1
لهيكل اخملاطر  العام  اإلطار  والذي ميثل باجململ  االئتمان وحتديد حدود مقبولة مقابلها  أهم املعايري املؤثرة على مكونات خماطر  يتم حتديد 
الالزمة ضمن حمددات متفق  اإلجراءات االستباقية  يتم مراقبتها بشكل شهري وحتديد  اإلدارة، حيث  )Credit Risk Profile( جمللس  االئتمانية 

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

التصنيف االئتماين لعمالء التسهيالت:  .2
ثة لتصنيف خماطر العميل وخماطر التسهيالت من خالل برنامج التصنيف  يتم تصنيف العمالء داخليًا وفق أساليب تصنيف داخلية متخصصة وحمدَّ
االئتماين Moody's لتصنيف الشركات الكربى والشركات الصغرية واملتوسطة، األفراد، البنوك واملؤسسات املالية والدول باالعتماد على جمموعة 
من املعايري احملددة، إىل جانب برنامج تصنيف الشركات املعتمدة إلقراض موظفيها، إذ يتم االعتماد على نتائج هذه الربامج يف حتديد خماطر 

العميل وبناء القرار االئتماين، ويتم اجراء مراقبة دورية حملفظة البنك االئتمانية لضمان تصنيف كل عميل وتوزيعها بحسب درجات التصنيف.

:)Stress Testing( اختبارات األوضاع الضاغطة  .٣
اخملاطر  ومنها  عام  بشكل  اخملاطر  إدارة  عملية  من  كجزء  البنك  يستخدمها  هامة  أداة  تعترب   :)Stress Testing( الضاغطة  األوضاع  اختبارات 
التعرث  ارتفاع نسب  إىل  تؤدي  والتى  السلبية غري املتوقعة  األحداث  أثر  إىل  التنفيذية  واإلدارة  اإلدارة  تنويه جملس  لها من فاعلية يف  االئتمانية ملا 
مع  متاشيًا  وذلك  مستقباًل  لها  والتحوط  الالزمة  التدابري  التخاذ  املال  رأس  كفاية  نسبة  وعلى  البنك  أرباح/خسائر  على  ونتائجها  أثرها  وقياس 

تعليمات البنك املركزي األردين وتعزيز إدارة اخملاطر يف البنك. 

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

الضمانات مقابل القروض والتسهيالت هي كما يلي:   .1

الرهونات العقارية. أ. 

رهونات السيارات واملركبات. ب. 

رهونات اآلالت واملعدات. ت. 

رهونات حيازية على بضائع خمزنة يف البوندد بإسم البنك. ث. 

رهن األدوات املالية مثل األسهم والسندات. ج. 

الكفاالت البنكية. ح. 

الضمان النقدي )تأمينات نقدية(. خ. 

كفالة احلكومة. د. 

حواالت حق )عطاءات، اعتمادات واردة(. ذ. 

 STANDARD & POORS, FITCH AND MOODDY'S أدوات الدين، حيث يستخدم التصنيف اخلارجي الصادر عن مؤسسات التصنيف الدولية مثل ر. 
أو ما يعادلها يف إدارة خماطر التعرض اإلئتماين ألدوات الدين.

يقوم قطاع األعمال ودائرة مراجعة االئتمان بتحديد الضمانات املقبولة وشروطهــا مع مراعاة:

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

عدم وجود ارتباط بني قيمة الضمان ونشاط العميل. ب. 

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

التقييم الدوري للضمانات املقابلة للديون غري العاملة. ث. 

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

دراسة االئتمان والرقابة عليه ومتابعته:  .2
بصورة  القرارات  اتخاذ  عملية  وتكامل  حيادية  على  واحملافظة  االئتمان  دراسة  أسلوب  لتحديد  الالزمة  واإلجراءات  السياسات  بتطوير  البنك  يقوم 

مؤسسية وضمن أحكام وأسس ائتمانية واضحة.

وحسب هيكلة دوائر قطاع األعمال )تسهيالت الشركات الصغرية واملتوسطة واألفراد ووحدة التحليل املايل( ودوائر االئتمان، فإن العملية االئتمانية 
متر يف املراحل التالية:
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دوائر قطاع األعمال: ويتمثل دورها يف استقطاب العمالء وإعداد الدراسات اإلئتمانية، وإعداد التصنيف االئتماين للعمالء. أ. 

األعمال، وإجراء  والوثائق املرفقة بها واملرسلة من قبل دوائر قطاع  اإلئتمانية  الدراسات  اإلئتمان: ويتمثل دورها يف استالم  دائرة مراجعة  ب. 
التحليل اخلاص بها سواء اإلئتماين أو املايل وغري املايل ووضع التوصية االئتمانية الالزمة، ومراجعة تقييم التصنيف االئتماين للعمالء.

دائرة الرقابة على االئتمان: ويتمثل دورها يف مراجعة القرارات اإلئتمانية ومراقبة السقوف والضمانات واملتابعة الستكمال النواقص، وإعداد  ت. 
التقارير الالزمة، إىل جانب مراقبة عدم خمالفة السياسات االئتمانية املعتمدة وتعليمات البنك املركزي األردين بهذا اخلصوص. 

يتم اعتماد مبدأ فصل قرار االئتمان عن التنفيذ مبا يضمن حتقيق رقابة على عمليات منح االئتمان بحيث يتم التأكد من أن كافة شروطه متوافقة 
مع السياسة االئتمانية من حيث السقوف والضمانات وأية حمددات، باإلضافة إىل تدقيق كافة مستندات وعقود االئتمان قبل التنفيذ، كـما حتدد 

السياسات االئتمانية جداول صالحيات واضحة ومفصلة بحسب حجم االئتمان والضمانات املوضوعة.

بكفاءة  ومسؤولياتهم  واجباتهم  ألداء  لتأهيلهم  تدريبية  وبرامج  بدورات  االئتمان  جمال  يف  العاملة  الكوادر  إلشراك  كبرية  أهمية  البنك  ويويل  كما 
واقتدار.

1( التعرضات خملاطر االئتمان )بعد خمصص التدين والفوائد املعلقة وقبل الضمانات وخمففات اخملاطر األخرى(.

20162015
دينــــاردينــــار

بنود داخل قائمة املركز املايل:

234,969,595318,235,921أرصدة لدى بنوك مركزية

166,807,232184,788,108أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

15,211,259 - إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

486,160988,151موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

التسهيالت االئتمانية:

100,874,273108,813,751األفراد

154,172,938140,125,935القروض العقارية

الشركات

512,257,512493,066,776الشركات الكربى

)SMEs( 114,416,12175,838,485املنشـآت الصغرية واملتوسطة

99,411,546103,541,367احلكومة والقطاع العام

سندات وأسناد وأذونات:

458,420,444383,815,168موجودات مالية بالكلفة املطفأة - بالصايف

7,187,2635,564,513املوجودات األخرى

1,849,003,0841,829,989,434إجمايل بنود داخل قائمة املركز املايل

بنود خارج قائمة املركز املايل:

142,028,092137,397,191كفاالت

92,455,38684,434,447اعتمادات 

40,732,44916,207,048قبوالت صادرة 

33,381,42532,326,307سقوف تسهيالت غري مستغلة

2,241,0006,200,877عقود شراء آجلة

310,838,352276,565,870إجمايل بنود خارج قائمة املركز املايل

2,159,841,4362,106,480,304إجمايل بنود داخل قائمة املركز املايل وبنود خارج قائمة املركز املايل

اجلدول أعاله ميثل احلد األقصى خملاطر االئتمان للبنك كما يف ٣1 كانون األّول 2016 و2015 دون أخذ الضمانات أو خمففات خماطر االئتمان األخرى   -
بعني االعتبار.

بالنسبة لبنود املوجودات داخل قائمة املركز املايل فإن التعرض الوارد أعاله قائم على أساس الرصيد كما ظهر يف قائمة املركز املايل املوحدة   -
باإلضافة للفوائد املستحقة له.
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2( تتوزع التعرضات االئتمانية حسب درجة اخملاطر وفق اجلدول التايل:

2016
األفـــراد

القــروض 
العقاريـــة

الشركات 
الكربى

املنشـــآت الصغرية 
واملتوسطة

احلكومة 
والقطاع العام

بنوك ومؤسسات 
اإلجمايلمصرفية وبنود أخرى

دينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــار

606,234,363 - 6,310,869673,1718,944,39510,709,329579,596,599متدنية اخملاطر

93,686,245148,455,234454,705,705100,830,343178,061,950184,721,4261,160,460,903مقبولة اخملاطر

منها مستحقة:

14,567,027 -  - 1,628,11655,49912,084,209799,203لغاية ٣0 يومًا

17,654,930 -  - 839,91912,70016,660,098142,213من ٣1 لغاية 60 يومًا

72,432,470 -  - 3,433,874970,89066,404,7011,623,005حتت املراقبة

غري عاملة:

2,549,641 -  - 1,013,897211,104753,181571,459دون املستوى

5,038,730 -  - 1,754,5002,465,674742,46676,090مشكوك فيها

92,430,758 -  - 9,009,0263,788,78776,008,7253,624,220هالكة

115,208,412156,564,861607,559,174117,434,445757,658,549184,721,4261,939,146,866اجملمــــوع

)34,880,729( -  - )1,106,513()27,740,731()916,174()5,117,311(يطرح: فوائد معلقة 

)55,263,051( -  - )1,911,811()42,658,663()1,475,749()9,216,828(يطرح: خمصص التدين

100,874,273154,172,938537,159,780114,416,121757,658,549184,721,4261,849,003,086الصايف

2015
األفـــراد

القــروض 
العقاريـــة

الشركات 
الكربى

املنشـــآت الصغرية 
واملتوسطة

احلكومة 
والقطاع العام

بنوك ومؤسسات 
اإلجمايلمصرفية وبنود أخرى

دينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــار

629,949,507 - 8,753,578413,1927,621,6647,177,251605,983,822متدنية اخملاطر

50,292,285137,728,895442,777,08867,360,004179,412,104207,620,1211,085,190,497مقبولة اخملاطر

منها مستحقة:

21,499,407 -  - 10,300,3311,79411,062,203135,079لغاية ٣0 يومًا

34,861,886 -  - 1,474,5746,33733,351,10529,870من ٣1 لغاية 60 يومًا 

106,056,439 -  - 49,954,91468,16454,862,8181,170,543حتت املراقبة

غري عاملة:

1,992,775 -  -  - 1,214,282759,12019,373دون املستوى

3,412,960 -  - 1,627,806492,8211,246,35045,983مشكوك فيها

80,777,237 -  - 10,179,3182,883,62365,211,2962,503,000هالكة

122,022,183142,345,815571,738,58978,256,781785,395,926207,620,1211,907,379,415اجملمــــوع

)30,216,917( -  - )780,629()24,613,356()845,719()3,977,213(يطرح: فوائد معلقة 

)47,173,064( -  - )1,637,667()34,930,017()1,374,161()9,231,219(يطرح: خمصص التدين

108,813,751140,125,935512,195,21675,838,485785,395,926207,620,1211,829,989,434الصايف

تشمل التعرضات اإلئتمانية، التسهيالت، األرصدة واإليداعات لدى البنوك، سندات، أذونات خزينة، وأي موجودات لها تعرضات ائتمانية.  -

يعترب كامل رصيد الدين مستحق يف حال استحقاق احد األقساط أو الفوائد ويعترب احلساب اجلاري مدين ومستحّق إذا جتاوز السقف.  -
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فيما يلي توزيع القيمة العادلة للضمانات املقدمة مقابل التسهيالت)خمففات اخملاطر(:

2016
األفراد

القــروض 
الشركات الكربىالعقاريـــة

املنشـــآت الصغرية 
واملتوسطة

احلكومة 
اإلجمايلوالقطاع العام

دينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــار
الضمانات مقابل:

26,637,764 - 6,310,869673,1718,944,39510,709,329متدنية اخملاطر

307,040,569 - 36,776,437109,307,828116,826,25944,130,045مقبولة اخملاطر

39,657,720 - 1,029,2081,608,41135,857,4681,162,633حتت املراقبة

غري عاملة: 

623,427 - 115,428103,778 - 404,221دون املستوى

2,436,167 - 584,9151,308,798392,362150,092مشكوك فيها

21,513,615 - 821,1243,560,24714,796,8802,335,364هالكة

397,909,262 - 45,926,774116,458,455176,932,79258,591,241اجملمـــوع

منها:

26,637,764 - 6,310,869673,1718,944,39510,709,329تأمينات نقدية

299,309,880 - 20,601,475115,785,284123,511,75139,411,370عقارية

17,120,551 - 14,178,3152,942,236 -  - أسهم متداولة

54,841,067 - 30,298,3315,528,306 - 19,014,430سيارات وآليات

45,926,774116,458,455176,932,79258,591,241 - 397,909,262

2015
األفراد

القــروض 
الشركات الكربىالعقاريـــة

املنشـــآت الصغرية 
واملتوسطة

احلكومة 
اإلجمايلوالقطاع العام

دينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــار

الضمانات مقابل:

23,453,916 - 8,753,578413,1927,109,8957,177,251متدنية اخملاطر

298,617,781 - 52,157,12987,041,615122,665,35436,753,683مقبولة اخملاطر

45,308,615 - 4,750,25262,06640,308,208188,089حتت املراقبة

غري عاملة: 

1,268,103 -  -  - 911,461356,642دون املستوى

1,469,374 -  - 769,058164,736535,580مشكوك فيها

16,729,880 - 4,073,3341,489,59410,362,977803,975هالكة

511,769 -  - 511,769 -  - مكشوف

387,359,438 - 71,414,81289,527,845181,493,78344,922,998اجملمـــوع

منها:

23,665,554 - 8,956,889413,1927,118,2227,177,251تأمينات نقدية

308,508,092 - 41,331,86989,114,653145,227,67032,833,900عقارية

11,484,227 - 9,860,3051,623,922 -  - أسهم متداولة

43,701,565 - 19,287,5863,287,925 - 21,126,054سيارات وآليات

71,414,81289,527,845181,493,78344,922,998 - 387,359,438

ألغراض تعبئة اجلدول أعاله يتم إدارج قيمة الضمانات مع األخذ باالعتبار أن ال تزيد عن مبلغ الدين لكل عميل إفراديًا.

الديون اجملدولة
هي تلك الديون التي سبق وأن ُصنفت كتسهيالت ائتمانية غري عاملة وُأخرجت من إطار التسهيالت االئتمانية غري العاملة مبوجب جدولة ُأصولية ومت 

تصنيفها كديون حتت املراقبة، وقد بلغت 16.2٣6.208 دينار كما يف ٣1 كانون االول 2016 مقابل 52.641.5٣2 دينار كما يف٣1 كانون االول 2015.

ميثل رصيد الديون اجملدولة الديون التي مت جدولتها سواء ما زالت مصنفة وحتت املراقبة أو حولت إىل عاملة.
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الديون املعاد هيكلتها:
يقصد بإعادة الهيكلة إعادة ترتيب وضع التسهيالت االئتمانية من حيث تعديل األقساط أو إطالة عمر التسهيالت االئتمانية أو تأجيل بعض األقساط 
حسب  املراقبة  حتت  كديون  السنة  خالل  مرتني  هيكلتها  متت  حال  يف  تصنيفها  ومت  العالقة،  ذات  اإلجراءات  من  وغريها  السماح  فرتة  متديد  أو 
تعليمات البنك املركزي األردين رقم 2009/47 الصادرة يف 10 كانون األّول 2009، وقد بلغت قيمتها 70.126.546 دينار كما يف نهاية كانون االول 2016 مقابل 

٣٣.96٣.784 دينار كما يف نهاية كانون االول 2015.

٣( سندات وأسناد وأذونات:
يوضح اجلدول التايل تصنيفات السندات واألسناد واألذونات حسب مؤسسات التصنيف اخلارجية كما يف ٣1 كانون األّول 2016:

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 

اإلجمايلمرهونة

10,231,253 -  - 10,231,253 - غري مصنف

415,337,903 -  - 415,337,903 - حكومية وبكفالة احلكومة

A-/ S&P - 2,308,492 -  - 2,308,492

BBB+/ S&P - 22,864,792 -  - 22,864,792

450,742,440 -  - 450,742,440 - اإلجمايل

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

املنطقة اجلغرافية
داخل اململكة 

دول الشرق 
إجمايل دول أخرىأمريكاآسيــا *أوروبــــااألوسط األخرى

دينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــار

234,969,595 -  -  -  - 68,510,147166,459,448أرصدة لدى بنوك مركزية

104,873,87119,801,01313,286,5822,770,01325,959,123116,630166,807,232أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

486,160 -  -  -  -  - 486,160موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

التسهيالت االئتمانية:

100,874,273 -  -  -  - 92,526,6758,347,598لألفراد

154,172,938 -  -  -  -  - 154,172,938القروض العقارية

الشركات:

512,257,512 -  -  -  - 455,213,41357,044,099الشركات الكربى

)SMEs( 114,416,121 -  -  -  - 113,420,369995,752املنشآت الصغرية واملتوسطة

99,411,546 -  -  -  -  - 99,411,546احلكومة والقطاع العام

سندات وأسناد وأذونات:

423,5251,651,280458,420,444 -  - 440,588,60715,757,032موجودات مالية بالكلفة املطفأة - بالصايف

7,187,263 -  -  -  - 4,211,8792,975,384املوجودات األخرى

1,533,415,605271,380,32613,286,5822,770,01326,382,6481,767,9101,849,003,084اإلجمايل / للسنة 2016

1,432,947,643292,354,68471,989,9473,142,55229,173,747380,8611,829,989,434اإلجمايل / للسنة 2015

باستثناء داخل اململكة ودول الشرق األوسط.  *
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خماطر السوق
هي خماطر التذبذب والتغري يف القيمة العادلة أو التدفقات النقدية لألدوات املالية نتيجة للتغري يف أسعار السوق مثل )أسعار الفائدة، وأسعار العمالت، 
وأسعار األسهم(، وتنشأ خماطر السوق نتيجة وجود مراكز مفتوحة يف أسعار الفائدة والعمالت واالستثمار يف األسهم واألوراق املالية، ويتم مراقبة 

هذه اخملاطر وفقًا لسياسات وإجراءات حمددة ومن خالل جلان متخصصة ومراكز العمل املعنية وتتضمن كل من خماطر التالية:

خماطر أسعار الفائدة.  .1

خماطر أسعار الصرف.  .2

خماطر أسعار األسهم.  .٣

يّتبع البنك سياسات مالية واستثمارية إلدارة خماطر السوق احملتملة ضمن إسرتاتيجية حمددة، ومن خالل جلنة 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 
فقد مت تأسيس وحدة خماطر السوق ورفدها بالكوادر البشرية املؤهلة واملدربة وأنيطت بها مهام إدارة هذا النوع من اخملاطر ضمن األسس التالية:

منظومة من السياسات واإلجراءات املعتمدة من قبل جملس اإلدارة والبنك املركزي.  .1

إعداد سياسة خملاطر السوق التي تتضمن أسس تعريف وإدارة وقياس ومراقبة هذا النوع من اخملاطر واعتمادها من قبل اللجان املعنية.  .2

إعداد مصفوفة من التقارير الرقابية إلدارة ومراقبة خماطر السوق.  .٣

تطوير أدوات ومقاييس إلدارة ومراقبة خماطر السوق من خالل:-  .4

.)Sensitivity analysis( حتليل احلساسية أ. 

.)Basis Point( حتليل نقطة األساس ب. 

)VaR( القيمة املعرضة للمخاطر ج. 

.)Stress Testing( اختبارات األوضاع الضاغطة د. 

.)Stop Loss Limit( تقارير وقف اخلسائر ه. 

مراقبة السقوف االستثمارية للبنك. و. 

مراقبة حمفظة األوراق املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وإعادة تقييمها أواًل بأول. ز. 

كما تتوىل وحدة )Middle Office( عملية الرقابة اليومية على كافة السقوف االستثمارية يف السوق النقدي وعمليات تداول العمالت األجنبية أواًل   .5
بأول.

خماطر أسعار الفائدة:
تنجم خماطر أسعار الفائدة عن احتمال تأثري التغريات يف أسعار الفائدة على أرباح البنك أو على 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 فرتة 

زمنية معينة ويقوم البنك بإدارة هذه اخملاطر عن طريق مراجعة أسعار الفوائد على املوجودات واملطلوبات.

تتضمن سياسة إدارة املوجودات واملطلوبات حدود حلساسية أسعار الفائدة وتقوم جلنة إدارة املوجودات واملطلوبات بدراسة خماطر أسعار الفائدة 
من خالل اجتماعاتها الدورية ويتم دراسة الفجوات يف استحقاقات املوجودات واملطلوبات ومدى تأثرها بأسعار الفائدة السائدة واملتوقعة ومقارنتها 

باحلدود املوافق عليها وتطبيق اسرتاتيجيات التحوط إذا لزم األمر.

يستخدم البنك أدوات التحوط كمبادالت أسعار الفائدة للحد من اآلثار السلبية للتغري يف أسعار الفائدة.

أساليب تخفيف خماطر أسعار الفائدة:
يف  الفجوات  دراسة  يتم  حيث  الغرض  لهذا  تقام  دورية  اجتماعات  خالل  من  الفائدة  أسعار  خماطر  بدراسة  واملطلوبات  املوجودات  إدارة  جلنة  تقوم 

استحقاقات املوجودات واملطلوبات ومدى تأثرها بأسعار الفائدة السائدة واملتوقعة وتقوم بوضع احللول للتخفيف من هذه اخملاطر.

تأثر املوجودات واملطلوبات وضمن فئات االستحقاق  البنك للموائمة بني مدى  إدارة  موازنة آجال استحقاق املوجودات مع املطلوبات، حيث تسعى 
للتغري يف أسعار الفائدة واحلد من أية آثار سلبية قد حتدث نتيجة ارتفاع أو انخفاض أسعار الفائدة. 

فجوات الفوائد:
بني  واملوازنة  الربط  حيث  من  ومطلوباته  البنك  موجودات  على  الفوائد  تعديل  دورية  خالل  من  الفائدة  أسعار  يف  فجوات  أية  تاليف  على  العمل  يتم 

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 أية تغريات على أسعار 

فوائد مصادر األموال يقوم البنك باستثمارات قصرية األجل.

املوجودات  على  احتسابها  ويتم  واحدة،  لسنة  البنك  أرباح  على  الفوائد  بأسعار  املمكنة  املفرتضة  التغريات  بأثر  الدخل  قائمة  حساسية  تتمثل 
واملطلوبات املالية التي حتمل سعر فائدة متغري كما يف ٣1 كانون األّول 2016.

الزيادة يف سعر الفائدة2016
حساسية إيراد الفائدة 

حساسية حقوق امللكية)األرباح واخلسائر(
دينـــــاردينـــــار٪العملة

 - 12,250,704دوالر أمريكي

 - 16,970يورو 

 - 14,847جنيه اسرتليني

 - 130,228ين ياباين

 - 111,561عمالت أخرى

الزيادة يف سعر الفائدة2015
حساسية إيراد الفائدة 

حساسية حقوق امللكية)األرباح واخلسائر(
دينـــــاردينـــــار٪العملة

 - 1154,488دوالر أمريكي

 - 11,278يورو 

 - 14,869جنيه اسرتليني

 - 116,721ين ياباين

 - )13,879(1عمالت أخرى

النقص يف سعر الفائدة2016
حساسية إيراد الفائدة 

حساسية حقوق امللكية)األرباح واخلسائر(
دينـــــاردينـــــار٪العملة

 - )2,250,704(1دوالر أمريكي

 - )6,970(1يورو 

 - )4,847(1جنيه اسرتليني

 - )30,228(1ين ياباين

 - )11,561(1عمالت أخرى

النقص يف سعر الفائدة2015
حساسية إيراد الفائدة 

حساسية حقوق امللكية)األرباح واخلسائر(
دينـــــاردينـــــار٪العملة

 - )154,488(1دوالر أمريكي

 - )1,278(1يورو 

 - )4,869(1جنيه اسرتليني

 - )16,721(1ين ياباين

 - 113,879عمالت أخرى

2. خماطر العمالت
خماطر العمالت األجنبية هي خماطر تغري قيمة األدوات املالية نتيجة التغري يف أسعار العمالت االجنبية، يعترب الدينار األردين عملة األساس للبنك. يقوم 
جملس اإلدارة بوضع حدود للمركز املايل لكل عملة لدى البنك ويتم مراقبة مركز العمالت األجنبية بشكل يومي ويتم اتباع اسرتاتيجيات للتحوط وللتأكد 

من االحتفاظ مبركز العمالت األجنبية ضمن احلدود املعتمدة.

تنص السياسة االستثمارية للبنك على أنه ميكن أخذ مراكز بالعمالت األجنبية الرئيسية مقابل بعضها مبا ال يتجاوز 5% من حقوق املساهمني لكل 
عملة وبحيث ال يتجاوز املركز اإلجمايل للعمالت جميعها ما نسبته 15% من حقوق املساهمني. ويتم مراقبة مراكز العمالت االجنبية بشكل يومي، وميكن 

استخدام أدوات السوق املتطورة بهدف التحوط من خماطر أسعار الصرف ضمن حمددات حتول دون تعرض البنك ألي خماطر إضافية. 
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الدخل املوحدة، مع بقاء جميع  العمالت األجنبية على قائمة  الدينار األردين مقابل  التغري املمكن واملعقول يف سعر صرف  أثر  فيما يلي جدول يبني 
املتغريات األخرى املؤثرة ثابتة.

األثر على األرباح واخلسائرالتغري يف صرف العملةاملؤشر
دينـــــار2016٪
541,037يورو

54,441جنيه اسرتليني

5645ين ياباين

55,167,350عمالت أخرى

األثر على األرباح واخلسائرالتغري يف صرف العملةاملؤشر
دينـــــار2015٪

)1,212,442(5يورو

)4,323(5جنيه اسرتليني

5865ين ياباين

55,951,530عمالت أخرى

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

٣. خماطر التغري بأسعار األسهم
تنتج خماطر أسعار األسهم عن التغري يف القيمة العادلة لالستثمارات يف األسهم، يعمل البنك على إدارة هذه اخملاطر عن طريق تنويع االستثمارات 

يف عدة مناطق جغرافية وقطاعات اقتصادية، معظم استثمارات األسهم التي ميلكها البنك مدرجة يف سوق عمان املايل.

يوضح اجلدول التايل حساسية قائمة الدخل والتغري املرتاكم يف القيمة العادلة نتيجة للتغريات املمكنة املعقولة على أسعار األسهم، مع بقاء جميع 
املتغريات األخرى املؤثرة ثابتة:

األثر على حقوق امللكيةاألثر على األرباح واخلسائرالتغري يف املؤشراملؤشر
دينـــــاردينـــــار2016٪

5153,688238,533سوق عمان

513,805236,256األسواق اإلقليمية

 - 512,103األسواق الدولية

األثر على حقوق امللكيةاألثر على األرباح واخلسائرالتغري يف املؤشراملؤشر
دينـــــاردينـــــار2015٪

5119,591232,934سوق عمان

516872,405األسواق اإلقليمية

 - -5األسواق الدولية

يف حال كان هنالك تغري سلبي يف املؤشر يكون األثر مساٍو للتغري أعاله مع عكس اإلشارة.
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الرتكز يف خماطر العمالت األجنبية:

يورو دوالر أمريكي2016
جنيه 

اجملموعأخــرى يـن يابـايناسرتليني
املوجودات 

158,466,087206,245,641 - 46,676,662637,849465,043نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

112,057,7515,487,5426,473,0902,768,80017,486,090144,273,273أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

201,410922,727 - 242,060 - 479,257موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

3,484,8253,998,671 -  -  - 513,846موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

71,070,909 -  -  -  - 71,070,909موجودات مالية بالكلفة املطفأة - بالصايف

21,561,541201,496,873 - 179,025,83514,402895,095تسهيالت ائتمانية مباشرة

8,157,2229,865,140 -  -  - 1,707,918ممتلكات ومعدات - بالصايف

1,439,3001,441,793 -  -  - 2,493موجودات غري ملموسة - بالصايف

9,421,02418,398,705 - 8,197,046776,2444,391موجودات أخرى

419,731,7176,916,0378,079,6792,768,800220,217,499657,713,732جمموع املوجودات

املطلوبات

39,493,6798,309,6147,0482,6611,121,75648,934,758ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

291,521,39822,010,9758,095,2462,742,15472,371,641396,741,414ودائع عمالء

49,775,1062,657,30617,57511,08236,904,96989,366,038تأمينات نقدية

1,025,88413,042,527 -  -  - 12,016,643أموال مقرتضة

17,725,000 -  -  -  - 17,725,000إسناد قرض

4,521,452 -  -  -  - 4,521,452قروض ثانوية )قابلة للتحويل إىل أسهم(

25,329,744 -  -  -  - 25,329,744خمصصات متنوعة

2,438,9792,438,979 -  -  -  - ُمخصص ضريبة الدخل

3,007,2644,714,656 - 1,171,661534,3931,338مطلوبات أخرى 

441,554,68333,512,2888,121,2072,755,897116,870,493602,814,568جمموع املطلوبات

12,903103,347,00654,899,164)41,528()26,596,251()21,822,966(صايف الرتكز داخل قائمة املركز املايل 

20,522,929 -  - 27,417,000130,350)7,024,421(عقود آجلة

820,74988,82212,903103,347,00675,422,093)28,847,387(صايف الرتكز بالعمالت األجنبية 

2015

437,307,71111,959,6227,367,2303,142,552228,053,002687,830,117جمموع املوجودات

467,448,60936,208,4647,347,6413,125,248109,022,398623,152,360جمموع املطلوبات

19,58917,304119,030,60464,677,757)24,248,842()30,140,898(صايف الرتكز داخل قائمة املركز املايل 

)48,397( -  - )106,050( - 57,653عقود آجلة

17,304119,030,60464,629,360)86,461()24,248,842()30,083,245(صايف الرتكز بالعمالت األجنبية 

خماطر السيولة
تواريخ  يف  التزاماته  لتأدية  وقت(  عملة،  جغرايف،  )موقع  أي  يف  الالزم  التمويل  توفري  على  البنك  قدرة  عدم  احتمالية  عن  تنشأ  التي  اخملاطر  وهي 

استحقاقها أو متويل نشاطاته بدون حتمل تكاليف مرتفعة أو حدوث خسائر بسبب اللجوء ألي مما يلي:

بيع موجودات البنك بأسعار منخفضة مما يؤدي إىل انخفاض العوائد املتوقعة وانخفاض أرباح البنك املالية.  .1

إقبال البنك على االلتزامات ذات التكاليف املرتفعة وذلك لتلبية التزاماته مما يؤدي إىل زيادة التكاليف وبالتايل انخفاض األرباح املتوقعة لدى البنك.   .2

ويتم حتديد أثر خماطر السيولة على البنك من خالل 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 توفري املوجودات التي من املمكن أن يتم بيعها بسعر يقرتب 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( خماطر متويل السيولة أ. 
وهي خماطر عدم مقدرة البنك على حتويل األصول إىل نقد - مثل حتصيل الذمم - أو احلصول على متويل لسداد االلتزامات.

:)Market Liquidity Risk( خماطر سيولة السوق ب. 
وهي خماطر عدم متكن البنك من بيع األصل يف السوق أو بيعه مع حتمل خسارة مالية كبرية نتيجة لضعف السيولة أو الطلب يف السوق. 

تتم عملية إدارة وقياس ومراقبة خماطر السيولة وفقًا لسياسات وإجراءات حمددة وخطة متويل الطوارئ ومن خالل جلنة إدارة املوجودات واملطلوبات 
)ALCO( التي تتوىل عملية مراقبة وضبط السيولة وإجراء التوزيع االسرتاتيجي األمثل لكل من موجودات ومطلوبات البنك سواء يف قائمة املركز املايل أو 

خارجها بتنسيق مع مدير إدارة اخلزينة واالستثمار وتتم عملية إدارة خماطر السيولة ضمن جمموعة من املعطيات التالية:

منظومة من السياسات واإلجراءات املعتمدة من قبل اللجان التي حتدد أسس وتعريف وإدارة وقياس ومتابعة خماطر السيولة.   .1

خطة إدارة أزمات السيولة والتي تتضمن:  .2

إجراءات متخصصة إلدارة أزمة السيولة.  أ .  

جلنة متخصصة إلدارة ازمة السيولة. ب. 

.)Liquidity Contingency Plan( خطة لتوفري السيولة يف احلاالت الطارئة ج. 

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

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 العمالء لدى البنك بالدينار األردين والعملة األجنبية.  -

تقرير مؤشرات السيولة.   -

.)Stress Testing( اختبارات األوضاع الضاغطة  -

املوجودات  من  كاف  برصيد  واالحتفاظ  آجالها  وموائمة  التمويل  مصادر  تنويع  السوق  خماطر  وحدة  مع  بالتنسيق  واالستثمار  اخلزينة  إدارة  تتوىل  كما 
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 تغريات حتدث على موجوداته ومطلوباته بشكل يومي، ويسعى البنك من خالل جلنة 

إدارة املوجودات واملطلوبات للموائمة بني استحقاقات املوجودات واملطلوبات ومراقبة الفجوات مع تلك احملددة بسياسة البنك. 

Liquidity Contingency Plan كما تتضمن السياسة خطة توفري سيولة يف احلاالت الطارئة  -
لتطبيق  الالزمة  األنظمة  ووضع  واإلجراءات  السيولة  خماطر  إدارة  بسياسة  املتعلقة  التوصيات  برفع  واملطلوبات  ملوجودات  إدارة  جلنة  تقوم 
الضوابط الرقابية الفعالة ورفع التقارير حول خماطر السيولة ومدى التقيد بالضوابط والسياسات باإلضافة إىل توفري املوارد التحليلية لإلدارة العليا 

مبا يف ذلك متابعة كافة التطورات التقنية املتعلقة بقياس وإدارة خماطر السيولة وتطبيق املالئم منها. 

التوزيع اجلغرايف والتوزيع القطاعي  -
تتوزع موجودات البنك ومطلوباته بشكل منتظم بني استثمارات حملية وخارجية باالعتماد على أكرث من سوق مايل ورأس مايل وتوزيع التسهيالت 
تنوع مصادر  للحصول على  البنك  واألفراد. كما يسعى  الشركات  على قطاعات خمتلفة ومناطق جغرافية متعددة، واملوائمة بني متويل قطاع 

التمويل واستحقاقاتها.

االحتياطيات النقدية لدى سلطات الرقابة املصرفية  -
يحتفظ البنك باحتياطي نقدي إلزامي لدى سلطات الرقابة املصرفية مببلغ 70.٣٣٣.26٣ دينار.
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-
8,251,123

ت متنوعة
صا

ص
خم

 - 
 - 

 - 
 - 

 - 
 - 

12,035,722
12,035,722

ضريبة الدخل
ص 

ص
خم

-
7,870,942

-
-

-
-

-
7,870,942

ضريبية مؤجلة
ت 

طلوبا
م

-
862,360

-
-

-
-

-
862,360

ت أخرى
طلوبا

م
6,288,312

2,271,720
1,349,812

2,374,468
828,864

-
-

13,113,176

ت
طلوبا

مل
إجمايل ا

707,848,463
277,507,987

173,207,915
286,684,552

130,300,204
107,547,489

12,035,722
1,695,132,332

ملتوقعة
ها ا

ستحقاقات
ب ا

س
ت ح

ملوجودا
إجمايل ا

345,010,992
67,178,788

74,256,016
127,066,913

289,840,983
557,732,279

525,145,338
1,986,231,309
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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 العمالت يف السوق غري 

النظامية، مستقبليات العمالت، عقود مقايضة العمالت األجنبية املتداولة بالسوق النظامي.

املشتقات املالية/املطلوبات التي يتم تسويتها باإلجمال وتشمل:

مشتقات العملة األجنبية: عقود العمالت اآلجلة.

لغاية شهر2016
من شهر ولغاية 

٣ أشهر
من ٣ أشهر إىل 6 

أشهر
من 6 أشهر لغاية 

اإلجمايلسنة
دينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــاراملشتقات للمتاجرة:

مشتقات العمالت-

2,241,000 -  - 2,241,000 - التدفق اخلارج

2,301,977 -  - 2,301,977 - التدفق الداخل

لغاية شهر2015
من شهر ولغاية 

٣ أشهر
من ٣ أشهر إىل 6 

أشهر
من 6 أشهر لغاية 

اإلجمايلسنة
دينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــاراملشتقات للمتاجرة:

مشتقات العمالت-

6,249,274 -  - 6,249,274 - التدفق اخلارج

6,200,877 -  - 6,200,877 - التدفق الداخل

ثالثًا: بنود خارج قائمة املركز املايل:

2016
اجملموعمن سنة لغاية 5 سنواتلغاية سنة

دينـــاردينـــاردينـــار

40,732,44992,455,386133,187,835االعتمادات والقبوالت

33,381,42533,381,425 - السقوف غري املستغلة

142,028,092 - 142,028,092الكفاالت

2,241,000 - 2,241,000عقود شراء آجلة

185,001,541125,836,811310,838,352

2015
اجملموعمن سنة لغاية 5 سنواتلغاية سنة

دينـــاردينـــاردينـــار
16,207,04884,434,447100,641,495االعتمادات والقبوالت

32,326,30732,326,307 - السقوف غري املستغلة

137,397,191 - 137,397,191الكفاالت

6,200,877 - 6,200,877عقود شراء آجلة

159,805,116116,760,754276,565,870

اخملاطر التشغيلية
تعرف خماطر التشغيل على أنها خماطر حدوث خسارة قد تكون ناجتة عن فشل أو عدم كفاية اإلجراءات الداخلية، العنصر البشري، األنظمة، أو الناجتة 
عن أحداث خارجية. وقد ارتأت إدارة البنك أن يشمل هذا التعريف اخملاطر القانونية واخملاطر االسرتاتيجية وخماطر السمعة ألغراض إدارة هذا النوع 

من اخملاطر.

نظرا لشمولية تعريف خماطر التشغيل ونتيحة حلرص إدارة البنك على مواكبة التغري املستمر يف بيئة العمل والتكنولوجيا وطرح كل ما هو جديد من 
"Operational Risk Policy" لتغطي كافة دوائر البنك وفروعه  خدمات ومنتجات مصرفية، فقد مت تصميم وتطوير سياسة إدارة خماطر التشغيل 

وشركاته التابعة بحيث تشمل املبادئ األساسية وربط أهداف سياسة إدارة اخملاطر بأهداف البنك االسرتاتيجية الرئيسية.

 "Operational Risk Management وبالتايل فقد مت اعتماد وتطبيق عدة منهجيات لتفعيل دور إدارة خماطر التشغيل والتي تتمثل يف بناء قاعدة بيانات
"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 خالل:
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عقد ورشات عمل"Workshops" باالعتماد على حتليل اإلجراءات املعتمدة وتقارير التدقيق وبالتايل التعرف على اخملاطر والضوابط الرقابية وحتديد   .1
الفجوة الرقابية من خالل مصفوفة اخملاطر، يف هذا اإلطار، يتم إعداد منوذج حتت مسمى "الفحوصات الرقابية" والذي يتم من خالله التقييم الذاتي 

 ."Coordinator or Responsible Party" من قبل مدير الوحدة / الدائرة / الفرع أو من ينوب عنه "CRSA" للمخاطر والضوابط

بناء مؤشرات اخملاطر "Key Risk Indicator" لتغطي كافة دوائر البنك وفروعه.  .2

توفري آلية جلمع األحداث التشغيلية واحتساب اخلسائر املتوقعة باالستناد إىل األحداث باستخدام "Actuarial Model" وبالتايل حتديد قدرة التحمل   .٣
"Risk Appetite" على مستوى كل وحدة.

اإلشراف على حتديث وتطوير خطة استمرارية العمل يف البنك والشركات التابعة.   .4

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

التقيد بإجراء الفحوصات الرقابية حسب جداولها ودون تأخري.  .1

عرض نتائج تقييم الفحوصات الرقابية بشفافية ودقة.  .2

اإلبالغ واإلفصاح عن أّية خسائر أو أحداث تشغيلية دون تأخري أو تردد.  .٣

َتّبني وتطبيق التوصيات "Remedial Actions / Recommendations / Mitigations" التي يتم طرحها من قبل وحدة اخملاطر التشغيلية والتي   .4
من شأنها التخفيف من اخملاطر التي يتم التعرف عليها من خالل ورشات العمل/اإلبالغ عن األحداث أو اخلسائر التشغيلية/الفحوصات الرقابية.

دور جملس اإلدارة، جلنة اخملاطر واالمتثال، اإلدارة العليا، وإدارة التدقيق بتفعيل أهمية اخملاطر التشغيلية وجعلها جزءًا متكاماًل ضمن أنشطة   .5
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 أي خمالفات أو تقصري إىل جلنة اخملاطر الداخلية 
ألخذ الالزم، األمر الذي سيؤدي يف نهاية املطاف للتوصل إىل بناء ملف 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:

مراجعة السياسات البنكية الداخلية وإجراءات العمل بهدف إبراز خماطرها والتوجيه لتخفيفها والسيطرة عليها قبل اعتمادها.   .1

تطبيق فحوصات األوضاع الضاغطة ونتائجها.   .2

التقييم الداخلي لرأس املال فيما يتعلق بهذا النوع من اخملاطر حسب تعليمات البنك املركزي األردين.  .٣

التطوير املستمر لألنظمة املستخدمة إلدارة خماطر التشغيل.  .4

استكمال بناء الربنامج املتكامل خلطط استمرارية العمل.   .5

أمن املعلومات:
إن مسؤولية وحدة أمن املعلومات / إدارة اخملاطر تكمن يف احملافظة على سرية وتوفر ودقة املعلومات على مستوى البنك وذلك من خالل ما يلي:

وضع برنامج ألمن املعلومات اعتمادًا على أفضل املعايري الدولية يف هذا اخلصوص )ISO 27K, PCI DSS( مبا يتوافق مع اإلسرتاتيجية العامة   .1
للبنك. 

توفري الوسائل واألدوات واإلجراءات الالزمة للتخفيف من اخملاطر املتعلقة باملعلومات.  .2

إعداد السياسات األمنية املتعلقة بأنظمة وموارد املعلومات.   .٣

التوعية األمنية املستمرة ملوظفي البنك وضمان امتثالهم للربنامج األمني.  .4

إدارة األحداث األمنية املتعلقة مبوارد أنظمة املعلومات ورفع التوصيات ذات الصلة إىل اإلدارة العليا.  .5

إعداد املعايري األمنية ألنظمة املعلومات اخملتلفة.   .6

العمل على تطوير خطة استمرارية العمل وهيكلية املوقع البديل لضمان استمرارية أعمال البنك يف حال حدوث أي كارثة.  .7

حتديد الضوابط املالئمة لتقليل اخملاطر التي يواجهها البنك عن طريق حتليل اخملاطر اخملتلفة املتعلقة بأمن املعلومات.  .8

إعداد وتطوير السياسات واإلجراءات األمنية املتعلقة بأنظمة وموارد املعلومات.  .9

إدارة األحداث األمنية املتعلقة مبوارد أنظمة املعلومات ورفع التوصيات ذات الصلة إىل اإلدارة العليا.  .10

التأكد من أمن وسالمة األجهزة والربجميات والتطبيقات اخملتلفة سواء بأمنها املنطقي أم املادي وذلك من خالل القيام بعمليات حتليل اخملاطر   .11
وفحوص دورية للتأكد من سالمتها واستخدام األدوات واإلجراءات اخملتلفة ملراقبتها من أجل استخدام آمن لهذه املوارد.
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معلومات عن قطاعات أعمال البنك  46

معلومات عن أنشطة البنك:  .1
يتم تنظيم البنك ألغراض إدارية بحيث يتم قياس القطاعات وفقًا للتقارير الصادرة بخصوص قطاعات األعمال الرئيسية التالية:

حسابات األفراد: تشمل متابعة ودائع العمالء األفراد ومنحهم التسهيالت االئتمانية والبطاقات االئتمانية وخدمات أخرى.  -

من  بالعمالء  اخلاصة  األخرى  املصرفية  واخلدمات  للعمالء  املمنوحة  االئتمانية  والتسهيالت  الودائع  متابعة  تشمل  املؤسسات:  حسابات   -
املؤسسات.

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

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

فيما يلي معلومات عن قطاعات أعمال البنك موزعة حسب األنشطة:

أخــرىاخلزينةاملؤسساتاألفــراد
اجملمـــــوع

20162015
دينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــار

25,767,02555,855,41636,877,15815,236,820133,736,419125,366,209إجمايل اإليرادات

)8,756,722()8,670,583()9,012,306(341,723خمصص تدين التسهيالت اإلئتمانية املباشرة

10,652,75125,499,11634,123,76915,236,82085,512,45666,808,300نتائج أعمال القطاع

)55,750,486()58,422,058(مصاريف غري موزعة

27,090,39811,057,814الربح قبل الضرائب

)9,988,942()10,954,422(ضريبة الدخل

16,135,9761,068,872صايف ربح السنة

معلومات أخرى

277,012,257693,459,974891,741,446145,110,3652,007,324,0421,986,231,309إجمايل موجودات القطاع

744,553,804625,161,755242,889,49260,611,7371,673,216,7881,661,880,896إجمايل مطلوبات القطاع

)6,028,163()6,090,900(مصاريف رأسمالية

)3,823,218()4,449,788(اإلستهالكات واالطفاءات

معلومات التوزيع اجلغرايف  .2
ميثل هذا القطاع التوزيع اجلغرايف ألعمال البنك، ميارس البنك نشاطاته بشكل رئيسي يف اململكة األردنية الهاشمية التي متثل األعمال احمللية 

وكذلك ميارس البنك نشاطات دولية يف الشرق األوسط، أوروبا، آسيا، أمريكا والشرق األدنى.

فيما يلي توزيع إيرادات وموجودات البنك ومصاريفه الرأسمالية حسب القطاع اجلغرايف: 

اجملموعخارج اململكة داخل اململكة 
201620152016201520162015

دينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــار
133,736,419125,366,209)11,371,384(122,525,272136,737,59311,211,147إجمايل اإليرادات

1,815,695,7591,725,075,637191,628,283261,155,6722,007,324,0421,986,231,309جمموع املوجودات

4,098,7273,510,4501,992,1732,517,7136,090,9006,028,163املصاريف الرأسمالية

إدارة رأس املال  47

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

حسب تعليمات البنك املركزي األردين رقم )2010/52( يكون احلد األدنى لرأس املال املدفوع للبنوك األردنية 100 مليون دينار قبل نهاية عام 2011 ويكون رأس 
املال للبنوك األجنبية العاملة يف األردن ما يعادل نصف رأس املال املقرر للبنك األردين حسب املادة )12( واملادة )8( من قانون البنوك رقم )28( لسنة 

2000 وتعديالته الالحقة، كما تنص تلك التعليمات أن يكون احلد األدنى لنسبة حقوق املساهمني إىل املوجودات )%6(.
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يلتزم البنك منذ تأسيسه باحملافظة على معدالت تفوق احلد األدنى ملتطلبات كفاية رأس املال والبالغة 12% حسب تعليمات البنك املركزي األردين )%8 
حسب جلنة بازل الدولية(، كما يراعي كافة النسب املتعلقة بالرتكزات االئتمانية والتي تستخدم رأس املال التنظيمي كمؤشر لتلك الرتكزات، علمًا بأن 

تعليمات التفرع اخلارجي تفرض نسبة كفاية رأسمال ال تقل عن %14.

األهداف  على  تعديالت  بأية  البنك  يقم  ومل  هذا  العمل.  ظروف  تغريات  ضوء  يف  عليها  الالزمة  التعديالت  وإجراء  املال  رأس  هيكلة  بإدارة  البنك  يقوم 
والسياسات واإلجراءات املتعلقة بهيكلة رأس املال خالل السنة احلالية والسنة السابقة.

وصف ملا يتم اعتباره رأس مال  -
حسب تعليمات البنك املركزي األردين ملعيار بازل III، يتكون رأس املال التنظيمي مما يلي:

الشريحة األوىل )Tier 1(: والتي تهدف إىل ضمان استمرارية عمل البنك، والتي تتكون من:  .1
)اخلسائر(  األرباح  املدفوع،  املال  )رأس  رئيسي:  بشكل  تتضّمن  والتي   ،)Common Equity Tier 1( العادية  األسهم  حملة  حقوق   •
املدورة، االحتياطيات القانونية واالختيارية، التغري املرتاكم يف القيمة العادلة، فروقات ترجمة العمالت األجنبية، حقوق األقلية )اجلهات غري 
املسيطرة( املسموح باالعرتاف بها ضمن الـ )CET1(، حيث يطرح منه بشكل رئيسي )خسائر الفرتة / السنوية، الشهرة واملوجودات 
الثانية من رأس  الشريحة  العجز يف  النقص يف اخملصصات املطلوبة،  اخلزينة،  الضريبية املؤجلة، أسهم  غري امللموسة، املوجودات 
املال التنظيمي، أي مبالغ يحظر التصرف بها، إجمايل االستثمارات غري اجلوهرية )>10%( واالستثمارات اجلوهرية )<10%( يف رؤوس أموال 

البنوك واملؤسسات املالية وشركات التأمني والشركات التابعة التي مل يتم دجمها(.

األسهم  أسهم،  إىل  للتحول  القابلة  األجل  طويلة  )السندات  رئيسي:  بشكل  يتضمن  والذي   )Additional Tier 1( اإلضايف  املال  رأس   •
املمتازة، األدوات املالية الصادرة عن البنك والتي حتمل صفات رأس املال اإلضايف، حقوق األقلية )اجلهات غري املسيطرة( املسموح 
باالعرتاف بها ضمن الـ )AT1(، حيث يطرح منه بشكل رئيسي )إجمايل االستثمارات غري اجلوهرية )>10%( واالستثمارات اجلوهرية )<10%( يف 

رؤوس أموال البنوك واملؤسسات املالية وشركات التأمني والشركات التابعة التي مل يتم دجمها(.

الشريحة الثانية والتي ُتستخدم يف حال عدم االستمرارية )التصفية(، والذي تتكون من: )القروض املساندة، احتياطي اخملاطر املصرفية   .2
غري  االستثمارات  )إجمايل  رئيسي  بشكل  منه  يطرح  حيث   ،)T 2( ضمن  بها  االعرتاف  املسموح  املسيطرة(  غري  )اجلهات  األقلية  حقوق 
اجلوهرية )>10٪( واالستثمارات اجلوهرية )<10٪( يف رؤوس أموال البنوك واملؤسسات املالية وشركات التأمني والشركات التابعة التي مل 

يتم دجمها( 
تخضع الطروحات أعاله من الشريحة األوىل والشريحة الثانية واملتعلقة بـ )باالستثمارات يف رؤوس أموال البنوك واملؤسسات املالية وشركات 
طرحها  يتم  بحيث  األردين،  املركزي  البنك  تعليمات  حسب  سنوات   )5( حمددة  زمنية  لرتتيبات  دجمها(  يتم  مل  التي  التابعة  والشركات  التأمني 

بالكامل من الشريحة األوىل يف نهاية عام 2020.

املرجحة  املوجودات  من  كنسبة  املال  لرأس  إضافية  مبتطلبات  البنوك  احتفاظ  ضرورة  على   III بازل  معيار  ضمن  األردين  املركزي  البنك  أقر 
باخملاطر، من خالل الهوامش التالية وحسب التزام البنوك يف تلبية احلد األدنى من حقوق حملة األسهم مضاف لها تلك الهوامش، فإن القيود 

سيتم فرضها على توزيع األرباح:

)Conservation Buffer( هامش رأس املال التحفظي  .1

)Countercyclical Buffer( هامش رأس املال ملواجهة التقلبات الدورية  .2

)D-SIBs( رأس املال املطلوب من البنوك املهمة حمليًا  .٣
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متطلبات اجلهات الرقابية بخصوص رأس املال  -
يتم احتساب نسبة كفاية رأس املال وفقًا لألسلوب البسيط )الطريقة املعيارية( حسب تعليمات البنك املركزي األردين املستندة ملقررات جلنة 

بازل، و فيما يلي نسبة كفاية رأس املال مقارنة مع الفرتة السابقة:

فيما يلي نسب كفاية رأس املال:

20162015

بنود رأس املال األساسي

200,000,000200,000,000رأس املال املكتتب به )املدفوع(

32,257,34130,116,739االحتياطي القانوين

9,690 - االحتياطي االختياري

709,472709,472عالوة إصدار

39,562,63129,848,682األرباح املدورة

 - )566,000(احتياطي تقييم موجودات مالية

379,962)3,868,943(فروقات ترجمة العمالت األجنبية

 - 50,354,657حقوق األقلية املسموح االعرتاف بها 

-)10,000,000(أرباح مقرتح توزيعها  

يطرح منه

5,537,5324,225,580موجودات غري ملموسة 

10,698,1558,235,623موجودات ضريبية مؤجلة

 -  - االستثمارات يف رؤوس أموال الشركات املالية والبنوك وشركات التأمني التي تقل عن )%10( 

 - 94,218,045صايف أرصدة ودائع املصرف األهلي العراقي يف املركزي العراقي

870,382 - استثمارات يف رؤوس أموال البنوك والشركات املالية األخرى بنسبة %50

197,995,426247,732,960جمموع رأس املال األساسي

بنود رأس املال اإلضايف

9,811,5218,882,456احتياطي خماطر مصرفية عامة

)1,407,974( - احتياطي تقييم موجودات مالية

 - 1,800,013حقوق األقلية املسموح باالعرتاف بها

10,950,11115,407,610الديون املساندة

يطرح منه
االستثمارات املؤثرة يف رؤوس أموال البنوك والشركات املالية وشركات التأمني والتي ميلك فيها 

 -  - البنك أقل من )%10(

 -  - صايف رأس املال املساند  

870,382 - استثمارات يف رؤوس أموال البنوك و الشركات املالية األخرى بنسبة %50

22,561,64522,011,710جمموع رأس املال اإلضايف

220,557,071269,744,670جمموع رأس املال التنظيمي

1,589,768,8761,473,568,168جمموع املوجودات املرجحة باخملاطر

18,31٪13,87٪نسبة كفاية رأس املال التنظيمي )%(

16,81٪12,45٪نسبة رأس املال األساسي )%(

II يتم طرح 50 % من قيمة االستثمار يف البنوك وشركات تابعة من جمموعة رأس املال األساسي و50 % من رأس املال  حسب تعليمات بازل   *
التنظيمي.

.III مت احتساب نسبة كفاية رأس املال كما يف ٣1 كانون األّول 2016 بناء على مقررات جلنة بازل  -

.II مت احتساب نسبة كفاية رأس املال كما يف ٣1 كانون األّول 2015 بناء على مقررات جلنة بازل  -
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حسابات مدارة لصالح العمالء  48

بلغ صايف موجودات احلسابات املدارة لصالح العمالء 2٣.255.244 دينار كما يف ٣1 كانون األّول 2016 مقابل 11.878.898 دينار كما يف ٣1 كانون األّول 
.2015

ضمن النشاط االعتيادي يقوم البنك بإدارة حمافظ إستثمارية لصالح عمالئه بصفة األمانة )صندوق األفق(، حيث بلغ صايف موجودات هذه احملفظة 
1.994.8٣1 دينار يف ٣1 كانون األّول 2016 ويتم االحتفاظ بها ضمن حسابات منفصلة عن موجودات البنك وال تظهر ضمن القوائم املالية املوحدة للبنك.

حتليل استحقاقات املوجودات واملطلوبات:  49

يبني اجلدول التايل حتليل املوجودات واملطلوبات وفقًا للفرتة املتوقعة السرتدادها أو تسويتها:

2016
اجملمــــوعأكرث من سنةلغاية سنــة

دينـــــاردينــــاردينــــار
املوجودات:

141,950,021119,000,861260,950,882نقد وأرصدة لدى البنوك املركزية

166,478,834 - 166,478,834أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية 

478,205,159492,267,072970,472,231تسهيالت ائتمانية مباشرة - بالصايف

4,071,180 - 4,071,180موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

9,498,1109,498,110 - موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

90,319,257360,423,183450,742,440موجودات مالية بالكلفة املطفأة - بالصايف

29,938,89629,938,896 - ممتلكات ومعدات - بالصايف

5,537,5325,537,532 - موجودات غري ملموسة - بالصايف

699,1419,999,01510,698,156موجودات ضريبية مؤجلة 

17,521,12281,414,65998,935,781موجودات أخرى

899,244,7141,108,079,3282,007,324,042جمموع املوجودات

املطلوبات:

142,757,612 - 142,757,612ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية 

1,124,570,565100,139,8351,224,710,400ودائع عمالء 

67,968,41577,036,743145,005,158تأمينات نقدية

16,088,85961,796,56977,885,428أموال مقرتضة

17,725,00017,725,000 - إسناد قرض

3,151,1111,370,3414,521,452قروض ثانوية )قابلة للتحويل إىل أسهم(

25,363,74425,363,744 - خمصصات متنوعة

8,581,1362,438,97911,020,115خمصص ضريبة الدخل

424,086 - 424,086مطلوبات ضريبية مؤجلة

19,204,0564,599,73723,803,793مطلوبات أخرى

1,382,745,840290,470,9481,673,216,788جمموع املطلوبات

817,608,380334,107,254)483,501,126(الصايف
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2015
اجملمــــوعأكرث من سنةلغاية سنــة

دينـــــاردينــــاردينــــار
املوجودات:

211,468,796134,208,191345,676,987نقد وأرصدة لدى البنوك املركزية

184,650,731 - 184,650,731أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية 

15,158,414 - 15,158,414إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

347,869,287562,622,991910,492,278تسهيالت ائتمانية مباشرة - بالصايف

2,395,198979,0413,374,239موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

6,106,7796,106,779 - موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

101,994,396275,462,623377,457,019موجودات مالية أخرى بالكلفة املطفأة

30,065,87330,065,873 - ممتلكات ومعدات - بالصايف

4,225,5804,225,580 - موجودات غري ملموسة - بالصايف

8,235,6238,235,623 - موجودات ضريبية مؤجلة 

13,064,97687,722,810100,787,786موجودات أخرى

876,601,7981,109,629,5111,986,231,309جمموع املوجودات

املطلوبات:

45,841,305 - 45,841,305ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية 

1,266,635,69178,505,4181,345,141,109ودائع عمالء 

38,953,25677,488,862116,442,118تأمينات نقدية

51,736,73532,577,35884,314,093أموال مقرتضة

17,725,00017,725,000 - إسناد قرض

3,151,1114,521,4527,672,563قروض ثانوية

12,035,72212,035,722 - خمصصات متنوعة

6,735,6341,135,3087,870,942خمصص ضريبة الدخل

862,360 - 862,360مطلوبات ضريبية مؤجلة

12,131,94111,843,74323,975,684مطلوبات أخرى

1,426,048,033235,832,8631,661,880,896جمموع املطلوبات

873,796,648324,350,413)549,446,235(الصايف

ارتباطات والتزامات حمتملة )خارج قائمة املركز املايل(  50

أ- ارتباطات والتزامات ائتمانية:

20162015
دينــــاردينــــار

92,455,38684,434,447اعتمادات

40,732,44916,207,048قبوالت صادرة

كفاالت: 

31,155,00732,740,446- دفع

64,938,28260,527,770- حسن تنفيذ

45,934,80344,128,975- أخرى

2,241,0006,200,877عقود شراء آجلة

33,381,42532,326,307سقوف تسهيالت إئتمانية مباشرة غري مستغلة

310,838,352276,565,870اجملموع
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ب- التزامات تعاقدية

20162015
دينــــاردينــــار

882,3782,552,351عقود شراء موجودات غري ملموسة

788,2061,345,967عقود شراء موجودات ثابتة

1,054,6812,497,802عقود مشاريع إنشائية

2,725,2656,396,120

تبلغ قيمة اإليجارات السنوية 1.٣4٣.611 دينار كما يف ٣1 كانون األّول 2016 مقابل 997.110 دينار كما يف ٣1 كانون األّول 2015.

القضايا املقامة على البنك  51

بلغت قيمة القضايا املقامة على البنك وذلك ضمن النشاط الطبيعي مبلغ 24.545.479 دينار كما يف ٣1 كانون األّول 2016 مقابل مبلغ 25.819.755   -
دينار كما يف ٣1 كانون األّول 2015 ويف تقدير اإلدارة واملستشار القانوين للبنك فإّنه ال يرتتب على البنك أّية التزامات مقابل هذه القضايا - باستثناء 

دعوتني مبجموع حوايل ٣4 الف دينار علمًا بأّنه مّت أخذ خمصص بالكامل مقابل هذه الدعوى.

مبلغ  الطبيعي  النشاط  ضمن  وذلك  املسؤولية  حمدودة  املالية  والوساطة  لالستثمار  األردين  املال  شركة  على  املقامة  القضايا  قيمة  بلغت   -
٣55.686 دينار أردين كما يف ٣1 كانون األّول 2016 مقابل مبلغ ٣55.840 دينار كما يف ٣1 كانون األّول 2015 ويف تقدير إدارة الشركة فإّنه ال يرتتب على 

الشركة أي التزامات مقابل هذه القضايا.

بلغت قيمة القضايا املقامة على املصرف األهلي العراقي وذلك ضمن النشاط الطبيعي مبلغ ٣.579.196 دينار كما يف ٣1 كانون األّول 2016 بينما ال توجد   -
أّية قضايا مقامة عليه كما يف ٣1 كانون األّول 2015 ويف تقدير اإلدارة واملستشار القانوين للبنك فإّنه ال يرتتب على البنك أّية التزامات مقابل هذه القضايا.

معايري التقارير املالية الدولية والتفسريات اجلديدة الصادرة وغري النافذة بعد:  52

مت إصدار معايري مالية جديدة ومعدلة حتى ٣1 كانون األّول 2016، إال أنها غري ملزمة حتى اآلن ومل تطّبق من قبل البنك:

 معيار التقارير املالية الدويل رقم )9( األدوات املالية
بكامل مراحله خالل متوز 2014، ويبني هذا املعيار  "األدوات املالية"  الدويل رقم 9  التقارير املالية  الدولية بإصدار معيار  قام جملس معايري احملاسبة 
املعاجلة احملاسبية لتصنيف وقياس املوجودات املالية وااللتزامات املالية وبعض العقود لبيع أو شراء األدوات غري املالية. وقد مت إصدار هذا املعيار 
الستبدال معيار احملاسبة الدويل رقم ٣9 "تصنيف وقياس األدوات املالية". قامت الشركة بتطبيق املرحلة األوىل من معيار التقارير املالية الدويل رقم 9 
كما صدرت خالل العام 2009، وكان التطبيق األويل للمرحلة األوىل يف 1 كانون الثاين 2011 وستقوم الشركة بتطبيق معيار التقارير املالية الدويل رقم 9 اجلديد 

بتاريخ التطبيق اإللزامي يف 1 كانون الثاين 2018 والذي سيكون له أثر على تصنيف وقياس املوجودات املالية.

معيار التقارير املالية الدويل رقم )15( اإليرادات من العقود مع العمالء
يبني معيار رقم )15( املعاجلة احملاسبية لكل أنواع اإليرادات الناشئة من العقود مع العمالء، وينطبق هذا املعيار على جميع املنشآت التي تدخل يف 

عقود لتوريد اخلدمات والبضائع للعمالء باستثناء العقود اخلاضعة ملعايري أخرى مثل معيار احملاسبة الدويل رقم )17( االيجارات.

يحل هذا املعيار بداًل من املعايري والتفسريات التالية:

-  معيار احملاسبة الدويل رقم )11( عقود اإلنشاء
-  معيار احملاسبة الدويل رقم )18( اإليراد

تفسري جلنة معايري التقارير )1٣( برامج والء العمالء  -
تفسري جلنة معايري التقارير )15( اتفاقيات إنشاء العقارات  -

-  تفسري جلنة معايري التقارير )18( عمليات نقل األصول من العمالء
-  التفسري )٣1( اإليراد - عمليات املقايضة التي تنطوي على خدمات إعالنية.

يجب تطبيق املعيار للفرتات التي تبدأ يف أو بعد 1 كانون الثاين 2018 مع السماح بالتطبيق املبكر.

معيار التقارير املالية الدويل رقم )16( عقود االيجار 
قام جملس معايري احملاسبة الدويل بإصدار معيار التقارير املالية الدويل رقم )16( "عقود االيجار" خالل كانون الثاين 2016 الذي يحدد مبادئ االعرتاف والقياس 

والعرض واإلفصاح عن عقود االيجار.

متطلبات معيار التقارير املالية الدولية رقم )16( مشابه بشكل جوهري للمتطلبات احملاسبية للمؤجر يف معيار احملاسبة الدويل رقم )17(. وفقًا لذلك، 
املؤجر يستمر يف تصنيف عقود اإليجار على أّنها عقود إيجار تشغيلية أو عقود إيجار متويلية، بحيث يقوم مبعاجلة هذان النوعان من العقود بشكل 

خمتلف.
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يتطلب معيار إعداد التقارير الدولية رقم )16( من املستأجر أن يقوم باالعرتاف باألصول وااللتزامات جلميع عقود اإليجار التي تزيد مدتها عن 12 شهرًا، إال 
إذا كان االصل ذو قيمة منخفضة ويتطلب من املستأجر االعرتاف بحقه يف استخدام األصل واملتمثل يف االعرتاف باألصل املستأجر وااللتزام الناجت 

املتمثل بدفعات االيجار.

سيتم تطبيق هذا املعيار اعتبارًا من 1 كانون الثاين 2019، مع السماح بالتطبيق املبكر.

تعديالت على معيار احملاسبة الدويل رقم )7( - تعديل على اإليضاحات
تأتي التعديالت على معيار احملاسبة الدويل رقم )7( - قائمة التدفقات النقدية - كجزء من مبادرة جملس معايري احملاسبة الدولية املتعلقة باإليضاحات 
والتي تتطلب من املنشأة تزويد مستخدمي القوائم املالية بإيضاحات متكنهم من تقييم التغريات يف املطلوبات الناجتة عن األنشطة التمويلية التي 
تشمل التغريات النقدية وغري النقدية. إن التطبيق األويل لهذا التعديل ال يتطلب من املنشاة إظهار أرقام املقارنة للسنوات السابقة. سيتم تطبيق هذه 

التعديالت للفرتات التي تبدأ يف أو بعد 1 كانون الثاين 2017، مع السماح بالتطبيق املبكر. 

إن تطبيق هذه التعديالت يتطلب من البنك إضافة معلومات إيضاحية حمدودة.

تعديالت على معيار التقارير املالية رقم )2( - تصنيف وقياس معامالت الدفع على أساس األسهم 
قام جملس معايري احملاسبة الدولية بإصدار تعديالت على معيار التقارير املالية رقم )2(- الدفع على أساس األسهم- بحيث تشمل هذه التعديالت 
ثالثة أمور رئيسية: تأثري شروط االستحقاق على قياس معاملة الدفع على أساس األسهم مقابل النقد، وتصنيف معاملة الدفع على أساس األسهم 
مع خيار التسوية مقابل التزامات الضريبة وحماسبة التعديالت على أحكام وشروط معاملة الدفع على أساس األسهم التي تغري تصنيفها من معاملة 

دفع على أساس األسهم مقابل النقد إىل معاملة دفع على أساس األسهم مقابل أدوات حقوق امللكية.

يجب تطبيق هذه التعديالت بشكل مستقبلي للفرتات التي تبدأ يف أو بعد 1 كانون الثاين 2018 مع السماح بالتطبيق املبكر.

"عقود  التقارير املالية رقم )4(  "األدوات املالية" مع معيار  التقارير املالية رقم )9(  التقارير املالية رقم )4( - تطبيق معيار  تعديالت على معيار 
التأمني"

قام جملس معايري احملاسبة الدولية يف أيلول 2016 بإصدار تعديالت على معيار التقارير املالية رقم )4( ملعاجلة األمور التي قد تنتج عن اختالف تاريخ 
تطبيق معيار التقارير املالية رقم )9( ومعيار التقارير املالية اجلديد لعقود التأمني رقم )17(.

تقدم التعديالت خيارين بديلني للمنشآت التي تصدر عقود خاضعة ملعيار التقارير املالية رقم )4(: استثناء مؤقت من تطبيق معيار التقارير املالية رقم 
)9( للسنوات التي تبدأ قبل 1 كانون الثاين 2021 كحد أقصى، أو السماح للمنشأة التي تطبق معيار التقارير املالية رقم )9( بإعادة تصنيف الربح أو اخلسارة 
الناجتة عن هذه املوجودات املالية خالل الفرتة من األرباح واخلسائر إىل الدخـل الشامل كما لو أن املنشأة طبقت معيار احملاسبة الدويل رقم )٣9( 

على هذه املوجودات املالية.

تعديالت على معيار احملاسبة الدويل رقم )40( -حتويالت االستثمارات العقارية
توضح هذه التعديالت متى يجب على اجملموعة\الشركة\البنك حتويل )إعادة تصنيف( العقارات مبا فيها العقارات حتت التنفيذ أو التطوير إىل أو من بند 

االستثمارات العقارية.

تنص التعديالت أّن التغري يف استخدام العقار يحدث عند توفر متطلبات تعريف االستثمارات العقارية )أو يف حال مل تعد متطلبات التعريف متوفرة( ويكون 
هناك دليل على التغري يف االستخدام. إن جمرد التغري يف نية اإلدارة الستخدام العقار ال ميثل دليل على التغري يف االستخدام. 

التعديالت مع ضرورة  الثاين 2018 مع السماح بالتطبيق املبكر لهذه  1 كانون  التي تبدأ يف أو بعد  التعديالت بشكل مستقبلي للفرتات  يتم تطبيق هذه 
اإلفصاح عنه.

تفسري رقم )22( - جلنة تفسريات معايري التقارير املالية الدولية - املعامالت بالعمالت األجنبية والدفعات املقدمة
يوضح هذا التفسري أنه عند حتديد سعر الصرف السائد الذي سيستخدم عند االعرتاف األويل املتعلق بأصل أو مصروف أو دخل )أو جزء منه( أو عند إلغاء 
االعرتاف بأصل أو التزام غري نقدي متعلق بدفعات مقدمة، فإن تاريخ املعاملة هو التاريخ الذي تقوم فيه املنشأة باالعرتاف األويل باألصل أو االلتزام غري 

النقدي الذي نشأت عنه تلك الدفعات املقدمة.

ميكن للمنشآت تطبيق هذه التعديالت بأثر رجعي أو مستقبلي.

يتم تطبيق هذا التفسري للفرتات التي تبدأ يف أو بعد 1 كانون الثاين 2018 مع السماح بالتطبيق املبكر لهذا التفسري مع ضرورة اإلفصاح عنه. 

أرقام املقارنة  5٣

مت إعادة تبويب بعض أرقام القوائم املالية لعام 2016 لتتناسب مع تبويب أرقام القوائم املالية لعام 2015 ومل ينتج عن إعادة التبويب أي أثر على األرباح 
وحقوق امللكية لعام 2016.





بيانات متطلبات
هيئة األوراق املالية

اخلدمات اإللكرتونية
نتميز بتقدمي خدمات إلكرتونية متكاملة ومتطورة لضمان رضى عمالئنا
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كلمة رئيس جملس اإلدارة.  أ. 
وردت يف بداية التقرير السنوي 

تقرير جملس اإلدارة  ب. 
ورد يف بداية التقرير السنوي 

وصف أنشطة الشركة الرئيسية:  1

األردن من خالل فروعه داخل  القطاعات االقتصادية يف  إىل كافة  بنك كافة األعمال املصرفية واملالية واملنتجات واخلدمات املوجهة  يقدم كابيتال 
اململكة األردنية الهاشمية، إضافًة إىل تقدمي كافة اخلدمات االستثمارية والوساطة املالية من خالل شركة االستثمار والوساطة املالية التابعة للبنك 
والتي يبلغ رأس مالها 10 مليون دينار ومملوكة بنسبة 100% من قبل كابيتال بنك، إضافًة إىل استثمار البنك يف املصرف األهلي العراقي والذي يبلغ رأس 
ماله 250 مليار دينار عراقي وميتلك كابيتال بنك 61.85% من رأسماله، باإلضافة إىل شركة كابيتال االستشارية للشركات يف مركز دبي املايل العاملي 

)DIFC(، املتخصصة بتقدمي االستشارات يف قضايا االستثمار ومتويل الشركات. 

أماكن البنك اجلغرافية وعدد املوظفني يف كل منها  ج. 
بلغ عدد موظفي البنك وشركة املال لالستثمار والوساطة املالية )629( موظفًا موزعًا على األماكن اجلغرافية التالية:

عدد املوظفنيالعنواناملوقع 

470عّماناإلدارة العامة

46عّمانشركة املال لالستثمار والوساطة املالية

19عّمانالفرع الرئيسي

8عّمانفرع كبار العمالء

13عّمانفرع املدينة املنورة

8عّمانفرع الصويفية

9عّمانفرع دابوق

7عّمانفرع جمدي مول

7عّمانفرع الوحدات

10عّمانفرع اجلاردنز

9 الزرقاء - املنطقة احلرة فرع املنطقة احلرة / الزرقاء

6الزرقاء اجلديدة فرع الزرقاء اجلديدة

9إربدفرع إربد

8العقبةفرع العقبة

629اجملموع 

ال يوجد للبنك أية فروع خارج اململكة.  *

حجم االستثمار الرأسمايل للبنك

بلغ حجم االستثمار الرأسمايل )٣5.476.428( دينار والذي ميّثل صايف قيمة املمتلكات واملعدات واملوجودات غري امللموسة كما هي يف نهاية 
2016
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الشركات التابعة  2

شركة كابيتال لالستثمارات والوساطة املالية   •

املصرف األهلي العراقي   •

شركة كابيتال بنك االستشارية للشركات دبي   •

شركة صندوق البحرين االستثماري )مل تباشر عملها بعد(   •

اسم الشركة التابعة 
شركة املال األردين لالستثمار 

والوساطة املالية
شركة كابيتال االستشارية 

املصرف األهلي العراقيللشركات 
شركة صندوق البحرين 

االستثماري

شركة مساهمة عامة ذات مسؤولية حمدودة ذات مسؤولية حمدودة نوع الشركة 
شركة مساهمة بحرينية 

)مقفلة( 

النشاط الرئيسي
شركة استثمارات ووساطة 

تأسيس صناديق استثمارية عمل مصريفشركة استشارية مالية 

1000 دينار بحريني250 مليار دينار عراقي 250,000 دوالر 10,000,000 دينار أردينرأس مال الشركة 

عّمان - الشميساين عنوان الشركة التابعة 
اإلمارات العربية املتحدة / دبي 

البحرين العراق / املركز املايل العاملي 
الصندوق مل يباشر عمله ---معلومات أخرى 

أ. نبذة تعريفية عن رئيس وأعضاء جملس اإلدارة  ٣

باسم خليل سامل السامل
رئيس جملس اإلدارة  املنصب: 

1956 /6/ 19 تاريخ امليالد: 
2010/4/20 تاريخ العضوية: 

يحمل درجة البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( يف الهندسة الكيميائية من إمربيال كوليدج يف اململكة املتحدة. الشهادات العلمية: 
يشغل حاليًا رئيس جملس إدارة "كينغز أكادميي” باإلضافة إىل رئاسته جمللس إدارة كابيتال بنك، كما شغل سابقًا منصب وزيٍر  اخلربات العملية: 
العمل ووزيٍر املالية على التوايل 2005-2009، باإلضافة إىل توليه مناصب عدة منها رئيس جمللس إدارة جمعية البنوك يف األردن 
2012-2015، ورئيس جملس إدارة املؤسسة العامة للضمان االجتماعي 2005-2009، وعضو يف جملس األعيان األردين 2011-2010، 
وهو عضٌو يف العديد من جمالس اإلدارة يف القطاعني العام واخلاص، منها الشركة العامة للتعدين، وقد بدأ حياته املهنية يف 

القطاع اخلاص حيث أسس العديد من الشركات الصناعية يف األردن.

مازن سميح طالب دروزة
نائب رئيس جملس اإلدارة  املنصب: 

1958/6/5 تاريخ امليالد: 
2009/٣/2٣ تاريخ العضوية: 

كلية  من  املتقدمة  اإلدارة  يف  ودبلوم  بريوت،  يف  األمريكية  اللبنانية  اجلامعة  من  األعمال  إدارة  يف  البكالوريوس  درجة  يحمل  الشهادات العلمية: 
إنسياد إلدارة األعمال بفرنسا.

يشغل حاليًا منصب نائب رئيس جملس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة أدوية احلكمة )الشرق األوسط وشمال إفريقيا(، كما  اخلربات العملية: 
يشغل منصب رئيس جملس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة أدوية احلكمة )األردن(، ورئيس جملس إدارة شركة الثقة فارما 
للجامعة  أنه عضو يف اجمللس االستشاري  إىل  باإلضافة  للتأمني، هذا  الدولية  األردن  األعمال وشركة  احملدودة ومركز تطوير 
اللبنانية األمريكية واملنظمة العاملية للهجرة يف جنيف – سويسرا، وعضو ثقة يف جامعة سانت لويس وجامعة بريزيت، وعضو 

سابق يف جملس األعيان األردين خالل الفرتة 2010 – 201٣. 
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كيم فؤاد سعد أبو جابر 
عضو جملس إدارة  املنصب: 

1956/9/27 تاريخ امليالد: 
2009/8/٣1 تاريخ العضوية: 

يحمل درجة البكالوريوس يف إدارة األعمال من جامعة أريزونا. الشهادات العلمية: 
يشغل حاليًا منصب الرئيس التنفيذي ونائب رئيس جملس اإلدارة جملموعة شركات فؤاد أبو جابر وأوالده )شركة فراج وشركاه  اخلربات العملية: 
واملقاوالت  التعدين،  فيها  مبا  القطاعات،  من  واسعًا  نطاقًا  تغطي  عامة  مساهمة  شركة  عشرة  إحدى  تضم  والتي  ذ.م.م.( 
املتخصصة، والتأمني، والتجارة، وصناعة الصلب، والزراعة، والتعبئة والتوزيع، والعقارات، واالستثمارات. كما يشغل أيضًا منصب 
نائب الرئيس األول لشركة بيع وصيانة املعدات، إىل جانب كونه مؤّسس ورئيس جملس إدارة شركة اليادودة لالستثمار ذ.م.م. 
والشركة املتقدمة لتسويق املنتجات الزراعية ذ.م.م. وشركة صالبة لصناعة وتشكيل احلديد والصلب، عضو يف جملس إدارة 

للعديد من الشركات، منها: شركة األردن الدولية لالستثمار، وشركة األردن الدولية للتأمني.

عمر حممد ابراهيم شحرور 
عضو جملس إدارة – ممثل شركة االستثمارات والصناعات املتكاملة  املنصب: 

1967 /4/ 17 تاريخ امليالد: 
2009/8/٣1 تاريخ العضوية: 

يحمل درجة البكالوريوس يف احملاسبة من اجلامعة األردنية، ودرجة املاجستري يف إدارة األعمال من جامعة وين ستيت يف  الشهادات العلمية: 
.)CPA( ميشيغان وشهادة مدقق عام معتمد

يشغل حاليًا منصب رئيس الشؤون املالية جملموعة نقل، باإلضافة إىل عضويته يف جملس إدارة اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي،  اخلربات العملية: 
عمل يف بداية مسريته املهنية يف العديد من الشركات حيث شغل فيها عدة مناصب، منها مراقب ومدير مايل لدى شركة 

ها الواليات األمريكية. اد ومقرُّ تعبئة كوكا كوال األردنية، ومدقق داخلي يف جمموعة إدجو، وحماسب لدى شركة حدَّ

عصام عبداهلل يوسف اخلطيب 
عضو جملس إدارة – ممثل املؤسسة العامة للضمان االجتماعي  املنصب: 

1965 /4/ 28 تاريخ امليالد: 
2009/8/٣1 تاريخ العضوية: 

درجة البكالوريوس يف احملاسبة ودرجة املاجستري يف التمويل من اجلامعة األردنية. الشهادات العلمية: 
يشغل حاليًا منصب مدير دائرة اخلزينة والقروض يف صندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي، وميتلك من اخلربة ما يزيد عن  اخلربات العملية: 
25 عامًا يف قطاع اخلدمات املالية واملصرفية، توّلى خاللها العديد من املناصب اإلدارية والتنفيذية، حيث توّلى منصب مدير 

دائرة التنظيم والنظم املصرفية لدى البنك االستثماري، وقبلها عمل لدى البنك العربي اإلسالمي الدويل.

خليل حامت خليل السامل
عضو جملس إدارة – ممثل شركة اخلليل لالستثمارات املالية  املنصب: 

1982 /12/ 28 تاريخ امليالد: 
2009/8/٣1 تاريخ العضوية: 

يحمل درجة البكالوريوس يف االقتصاد من جامعة كولومبيا.  الشهادات العلمية: 
يشغل حاليًا منصب نائب الرئيس التنفيذي جملمع اجملال لألعمال يف جنوب العراق، وشغل سابقًا منصب مدير مكتب صاحب  اخلربات العملية: 
ثّم شغل  نيويورك، ومن  لدى "جيه بي مورجان” يف  بدأ مسريته املهنية كمحلٍل مايل  األمري علي بن احلسني،  السمو امللكي 

منصب مدير تطوير األعمال يف شركة كابيتال لالستثمارات املالية، عمل حملاًل ماليًا لدى شركة مدرار.

سلطان بن حممد بن مساعد السيف 
عضو جملس إدارة – ممثل شركة اجلدارة لالستثمار العقاري  املنصب: 

1985/٣/٣ تاريخ امليالد: 
2009/8/٣1 تاريخ العضوية: 

يحمل درجة البكالوريوس يف العلوم املالية من جامعة روجر ويليامز. الشهادات العلمية: 
إي  إم  "يو  لدى  ماليًا  حملاًل  أيضًا  عمل  بالرياض،  الطبية  للرعاية  السعودية  الشركة  يف  العام  املدير  نائب  منصب  سابقًا  شغل  اخلربات العملية: 
الطبية،  للمشاريع  العمانية  الشركة  الشركات مثل  العديد من  إدارة  إنفستمنت” و"مورغان ستانلي”، وهو عضو يف جمالس 

والشركة السعودية للرعاية الطبية "ميدي كري”، وجمموعة "أاليد ميديكال”، واجملموعة الطبية املتحدة.
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"حممد علي” خلدون ساطع احلصري
عضو جملس إدارة – ممثل شركة هتاف لالستثمار املنصب: 

1957 /4/ 20 تاريخ امليالد: 
2009/8/٣1 تاريخ العضوية: 

األعمال من كلية  إدارة  كاليفورنيا اجلنوبية ودرجة املاجستري يف  البكالوريوس يف هندسة امليكانيك من جامعة  يحمل درجة  الشهادات العلمية: 
إنسياد إلدارة األعمال بفرنسا.

شغل منصب رئيس جملس إدارة كابيتال بنك منذ عام 1995 وحتى عام 2007، عضو غري تنفيذي يف جملس إدارة شركة أدوية  اخلربات العملية: 
احلكمة، باإلضافة إىل عضويته يف جمالس إدارة صندوق املرأة وشركة الكازار للطاقة.

مازن أحمد حممد اجلبري 
عضو جملس إدارة  املنصب: 

1976 /9/ 19 تاريخ امليالد: 
2010/7/26 تاريخ العضوية: 

يحمل درجة البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( يف االقتصاد من جامعة هارفارد، ودرجة املاجستري )مع مرتبة الشرف( من كلية  الشهادات العلمية: 
هارفارد لألعمال.

يشغل حاليًا منصب املدير اإلداري لشركة جوارس، وهي شركة رائدة يف جمال تنمية وإدارة االستثمارات مقّرها السعودية،  اخلربات العملية: 
شغل سابقًا منصب نائب الرئيس التنفيذي لشركة أموال اخلليج، وهي شركة أسهم خاصة مقّرها الرياض. وعمل مدير مشاريع 

لدى شركة ماكينزي وشركاه ومقرها واشنطن.

"حممد سعيد” حممد إبراهيم شاهني 
عضو جملس إدارة  املنصب: 

1948 /7/ 2 تاريخ امليالد: 
201٣/٣/17 تاريخ العضوية: 

حاصل على شهادة املاجستري يف التنمية االقتصادية من جامعة هارفرد 1978، بكالوريوس يف االقتصاد من اجلامعة األمريكية  الشهادات العلمية: 
يف القاهرة عام 197٣.

شغل العديد من املناصب منها حمافظ ونائب حمافظ البنك املركزي األردين ورئيس جملس إدارة البنك األردين الدويل / لندن.  اخلربات العملية: 
وهو مؤسس اجلمعية الدولية لضامني الودائع يف بازل / سويسرا، وعضو يف الهيئة التنفيذية للتخاصية ونائب رئيس الهيئة 

اإلدارية لصندوق االئتمان العسكري وعضو جملس إدارة صندوق النقد العربي / أبو ظبي.

عمر أكرم عمران البيطار
عضو جملس إدارة  املنصب: 

196٣ /1/ 1 تاريخ امليالد: 
2015/6/4 تاريخ العضوية: 

يحمل درجة البكالوريوس يف العلوم املالية واملصرفية من جامعة ميزوري - سانت لويس. الشهادات العلمية: 
من  للعديد  الشركات  هيكلة  وإعادة  واخلصخصة،  والتدقيق،  واملالية،  التشغيلية  االستشارات  جمال  يف  طويلة  خربة  ميتلك  اخلربات العملية: 
إدارة  جملس  يف  وعضو  والغاز،  والنفط  والتصنيع،  واإلنشاءات،  والضيافة،  واملالية،  املصرفية  اخلدمات  فيها  مبا  القطاعات، 

شركة فلسطني للتنمية واالستثمار وشركاتها التابعة وعضو يف جمعية دار اليتيم العربي. 

رمي هيثم جميل القسوس
عضو جملس إدارة  املنصب: 

1971 /11/ 16 تاريخ امليالد: 
2015/6/4 تاريخ العضوية: 

حتمل درجة البكالوريوس يف االقتصاد ودرجة املاجستري يف التنمية االقتصادية والتجارة الدولية من جامعة بوسطن. الشهادات العلمية: 
عامًا   20 من  ألكرث  متتد  طويلة  خربة  ومتتلك  اجلدارة  شركة  يف  االقتصاديني  اخلرباء  ورئيس  األول  املدير  منصب  حاليًا  تشغل  اخلربات العملية: 
يف جمال االستشارات االقتصادية واملالية واإلدارية، باإلضافة إىل خربتها املهنية يف جماالت حتليل األثر االقتصادي، وصياغة 
االستثمار  وتنمية  القطاعية،  واألبحاث  والتحليالت  باألسواق،  املتعلقة  واملعلومات  واألبحاث  املايل،  والتحليل  السياسات، 
دورّية،  اقتصادية  دراسات  وإعداد  إجراء  يف  والباحثني  واحملّللني  االقتصاديني  من  ِفرق  وتوجيه  بإدارة  قامت  كما  والصادرات. 

وتقارير تقييم الشركات، ودراسات اجلدوى، والتقارير القطاعية.
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جواد عبد الرضا الباقي القصاب 
املنصب: عضو جملس إدارة 

1944 /1/ 1 تاريخ امليالد: 
2010/12/16 لغاية 2016/12/21 تاريخ العضوية: 

يحمل درجة البكالوريوس يف الهندسة املدنية من جامعة القاهرة. الشهادات العلمية: 
يشغل حاليًا رئيس جملس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة املشاريع الهندسية، ذراع املقاوالت للشركة األم "جيه كيه جروب”،  اخلربات العملية: 
باإلضافة إىل تولية سابقًا منصب رئيس جملس اإلدارة والرئيس التنفيذي للشركة السعودية األردنية املتحدة للفنادق والسياحة 

وشركة آيلة للفنادق والسياحة.

اجتماعات جملس اإلدارة واللجان املنبثقة عنه لعام 2016

عدد االجتماعاتاالجتماعات
8جملس اإلدارة

12جلنة التدقيق

2جلنة االمتثال

6جلنة اخملاطر

2جلنة الرتشيحات واملكافآت

1جلنة التحكم املؤسسي

3جلنة التسهيالت

6اللجنة املالية

2جلنة االسرتاتيجية 

* مت إلغاء اللجنة املالية وتشكيل جلنة تسهيالت ائتمانية منبثقة عن جملس اإلدارة بـ 2016/8/17

اإلدارة التنفيذية لكابيتال بنك: ب. 
أعضاء اإلدارة العليا 

هيثم يوسف عبد املنعم قمحية 
املدير العام  املنصب: 

1996 /4/ 1 تاريخ التعني: 
1969/8/1 تاريخ امليالد: 

إنسياد إلدارة  كلية  ِ)AMP( من  اإلدارة املتقدمة  األردنية، ودبلوم  البكالوريوس يف احملاسبة من اجلامعة  حاصل على درجة  الشهادات العلمية: 
 )CPA( املعتمد  القانوين  احملاسب  شهادة   : التالية  املهنية  الشهادات  على  حاصل  أنه  إىل  باإلضافة  هذا  بفرنسا،  األعمال 

.)CMA( وشهادة احملاسب االداري املعتمد
ميتلك من اخلربة حوايل 25 عامًا يف القيادة واإلدارة املصرفية، ويشغل حاليًا نائب رئيس جملس إدارة كابيتال بنك االستشارية  اخلربات العملية: 
للشركات )مركز دبي املايل العاملي(، باإلضافة إىل وظيفته كمدير عام لكابيتال بنك، وعضويته يف جملس إدارة عدة شركات 
جملس  يف  عضوّيته  إىل  باإلضافة  لالستثمار،  الدولية  األردن  وشركة  األردن  فيتاس  وشركة  لالستثمارات  كابيتال  شركة  منها 
البنك سابقًا يف عضوية جملس  أنه مثل  الداخلي يف مؤسسة امللك حسني، كما  التدقيق  للجنة  أمناء شركة إجناز ورئيسًا 
املصرفية  الدراسات  ومعهد  األردنيني  املصدرين  وجمعية  )األردن(  االئتماين  االستعالم  شركة  منها  مؤسسات،  لعدة  إدارة 

وجمعية البنوك يف األردن، وقد بدأ مسريته املهنية بالعمل يف شركة آرثر آندرسون وكان ذلك يف عام 1992.

أمين عمران عبداهلل أبودهيم 
رئيس اإلدارة اإلقليمية املنصب: 

2011 /٣/ 6 تاريخ التعني: 
1972/11/16 تاريخ امليالد: 

حاصل على درجة البكالوريوس يف احملاسبة من اجلامعة األردنية، ودرجة املاجستري يف احملاسبة والعلوم اإلدارية من جامعة  الشهادات العلمية: 
القانونيني  احملاسبني  جمعية  عضو  التالية:  املهنية  املؤهالت  على  حصوله  إىل  إضافة  املتحدة.  اململكة  يف  ساوثهامبتون 
األردنيني )JCPA(، وشهادة احملاسب القانوين املعتمد )CPA(، وشهادة املدير املايل املعتمد )CFM(، وشهادة مدير الفرع 

.)CPM( وشهادة مدير املشاريع املعتمد ،)CBM( املعتمد
من  العديد  يف  إدارية  مناصب  عدة  سابقًا  شغل  حيث  واملالية،  املصرفية  اإلدارة  يف  عامًا   20 عن  يزيد  ما  اخلربة  من  ميتلك  اخلربات العملية: 
املؤسسات املالية، كان آخرها منصب رئيس قسم الرقابة املالية يف صندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي، ويشغل حاليًا 
نائب رئيس جملس إدارة املصرف األهلي العراقي، باإلضافة إىل عضويته يف جملس إدارة شركة كابيتال بنك االستشارية للشركات 

)مركز دبي املايل العاملي(.
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ياسر ابراهيم حممد كليب 
رئيس إدارة األعمال   املنصب: 

2004 /6/ 16 تاريخ التعني: 
1974/10/27 تاريخ امليالد: 

 )CLBB( حاصل على درجة البكالوريوس يف إدارة األعمال من جامعة الريموك، وشهادة مقرض معتمد يف املصارف التجارية الشهادات العلمية: 
من جمعية املصرفيني األمريكيني.

ميتلك من اخلربة ما يزيد عن 19 عام يف جمال التطوير التجاري واملؤسسي. وقد انضم إىل كابتيال بنك يف عام 2004، حيث بدأ عمله  اخلربات العملية: 
يف دائرة اخلدمات املصرفية والتسهيالت االئتمانية. وعمل سابقًا وملدة ثمانية أعوام لدى البنك العربي.

ناصر عبدالرحمن بدر زياده
رئيس إدارة الدعم املنصب: 

2015/05/10 تاريخ التعيني: 
1966/09/15 تاريخ امليالد: 

حاصل على درجة البكالوريوس يف علم احلاسوب من جامعة كاليفورنيا )إرفاين( ودرجة املاجستري من جامعة كامربيدج. الشهادات العلمية: 
ميتلك من اخلربة ما يزيد عن 20 عامًا يف قطاع التقنية، حيث عمل سابقًا لدى شركات عاملية مثل مايكروسوفت وإنتل وسيمانتك  اخلربات العملية: 
يف الواليات املتحدة واململكة املتحدة والشرق األوسط، وكان آخر منصب شغلة مدير جاهزية الشركات لدى مايكروسوفت يف 

اململكة املتحدة. أجنز العديد من األبحاث التي أجريت يف جمال إدارة التغيري التنظيمي من جامعة أكسفورد.

منار حممد عبداحلليم النسور
رئيس إدارة الرقابة املالية املنصب: 

2001/06/18 تاريخ التعيني: 
1979/09/20 تاريخ امليالد: 

حاصلة على درجة البكالوريوس يف احملاسبة من اجلامعة األردنية. الشهادات العلمية: 
إدارة  اإلدارية يف كابيتال بنك حتى تولت منصب رئيس  العملية ما يقارب 15 عامًا، حيث تدرجت يف املناصب  لديها من اخلربة  اخلربات العملية: 

الرقابة املالية اعتبارًا من تاريخ ٣0/2016/07.

"حممد حافظ ” عبدالكرمي معاذ
مدير إدارة الشؤون القانونية / املستشار القانوين    املنصب: 

200٣ /2/ 6 تاريخ التعني: 
1969/10/27 تاريخ امليالد: 

حاصل على درجة البكالوريوس يف القانون من اجلامعة األردنية، ودبلوم عايل يف القانون الدويل ودرجة املاجستري يف القانون  الشهادات العلمية: 
التجاري من جامعة ستافوردشاير يف اململكة املتحدة.

الدجاين  القانونية / القسم األجنبي ملدة عامني، وقبل ذلك عمل حماميًا يف شركة  الدائرة  العربي يف  البنك  عمل سابقًا لدى  اخلربات العملية: 
ومشاركوه للمحاماة وملدة خمس سنوات، وهو عضو يف نقابة احملامني األردنيني منذ عام 1997، وعضو يف جميعة احملاميني 

الدوليني منذ عام 1998. 

علي حممد داوود أبو صوي 
مدير إدارة اخلزينة واالستثمار واملؤسسات املالية املنصب: 

1997 /7/ 9 تاريخ التعني: 
1966/2/2 تاريخ امليالد: 

حاصل على درجتي البكالوريوس واملاجستري يف العلوم املالية واملصرفية.  الشهادات العلمية: 
ميتلك من اخلربة ما يزيد عن 2٣ عامًا يف األسواق املالية والعمليات املصرفية واخلزينة واالستثمارات. ويشغل حاليًا منصب  اخلربات العملية: 
رئيس جمعية املتداولني باألسواق املالية منذ عام 2010، وهو ممثل األردن لدى االحتاد العربي للمتداولني يف األسواق املالية، 

وكان قد عمل سابقًا لدى بنك عمان لالستثمار وملدة خمس سنوات. 
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رانيا "حممد سعيد” دويكات 
مدير إدارة االمتثال    املنصب: 

2002 /4/ 21 تاريخ التعني: 
1970/2/7 تاريخ امليالد: 

حاصلة على درجة البكالوريوس يف االقتصاد واإلحصاء من اجلامعة األردنية، ودبلوم يف الرقابة واالمتثال ومكافحة غسيل األموال  الشهادات العلمية: 
من جامعة ريدجن يف اململكة املتحدة، ورخص وشهادات مهنية مثل شهادة الرقابة واالمتثال ومكافحة غسيل األموال من 

جامعة ريدجن، باإلضافة إىل شهادة مقرض معتمد يف املصارف التجارية )CLBB( من جمعية املصرفيني األمريكيني.
متتلك من اخلربة ما يزيد عن 20 عامًا يف القطاع املصريف، وعملت سابقًا لدى بنك القاهرة عمان ملدة 11 عامًا، حيث شغلت  اخلربات العملية: 

حينها منصب مدير دائرة الرقابة وتوثيق العقود.

نبيل نقوال جنيب العوه  
مدير إدارة االئتمان     املنصب: 

2008 /5/ 12 تاريخ التعني: 
196٣/7/28 تاريخ امليالد: 

حاصل على درجة البكالوريوس يف إدارة األعمال من اجلامعة األردنية . الشهادات العلمية: 
ومديرًا  األهلي،  البنك  يف  االئتمان  ملراجعة  مديرًا  عمل  حيث  املصريف،  القطاع  يف  عامًا   ٣0 عن  يزيد  ما  اخلربة  من  ميتلك  اخلربات العملية: 

للتسهيالت يف بنك القاهرة عمان.

زيد يحيى أمني صالح
مدير اإلدارة االسرتاتيجية املنصب: 

2015/09/01 تاريخ التعيني: 
1977/01/06 تاريخ امليالد: 

حاصل على درجة البكالوريوس يف الهندسة املدنية ودرجة املاجستري يف إدارة األعمال من جامعة McGill/كندا. الشهادات العلمية: 
ميتلك من اخلربة ما يزيد عن 20 عامًا يف جمال تطوير األعمال والتحليل االسرتاتيجي وإدارة اخملاطر، حيث شغل عدة مناصب  اخلربات العملية: 
واإلمارات  وكندا  املتحدة  اململكة  من  كل  يف  لينش  ومرييل  مونرتيال  وبنك  تشيس  مورغان  بي  وجيه  بنك  سيتي  يف  قيادية 

العربية املتحدة، بدأ حياته العملية كمهندس ميداين لدى شركة شلمربجري للخدمات البرتولية.

نضال توفيق علي علي 
مدير إدارة التدقيق الداخلي املنصب: 

2008 /٣/ 16 تاريخ التعني: 
1972/10/9 تاريخ امليالد: 

حاصل على درجة البكالوريوس يف احملاسبة من اجلامعة املستنصرية يف العراق وعلى درجة املاجستري من اجلامعة األردنية،  الشهادات العلمية: 
باإلضافة إىل حصوله على عدد من الشهادات املهنية الصادرة عن معهد املدققني الداخليني IIA وهي مدقق داخلي معتمد 

.CRMA ومعتمد يف تأكيد إدارة اخملاطر CCSA ومعتمد يف التقييم الذاتي للرقابة CFSA ومدقق خدمات مالية معتمد CIA

ميتلك من اخلربة ما يزيد عن 20 عامًا يف الرقابة واالمتثال التشغيلي واملايل والداخلي يف كافة جماالت العمل يف قطاع اخلدمات  اخلربات العملية: 
املالية، عمل سابقًا لدى بنك ُعمان العربي والبنك األردين الكويتي وبنك اإلسكان للتجارة والتمويل.

فالح حسن خليل كوكش
مدير إدارة اخملاطر  املنصب: 

2012 /9/ 9 تاريخ التعني: 
1967/8/1 تاريخ امليالد: 

حاصل على درجة البكالوريوس يف العلوم املالية واملصرفية واملاجستري يف اإلدارة املالية من جامعة الريموك؛ باإلضافة إىل  الشهادات العلمية: 
 ،)ICBRR( الدولية يف اخملاطر واألنظمة املصرفية  )FRM(، والشهادة  التالية: شهادة اخملاطر املالية  الشهادات املهنية 
وشهادة احملاسب اإلداري املعتمد )CMA(، وشهادة املدير املايل املعتمد )CFM(، وشهادة املقرض املعتمد يف املصارف 

.)CLBB( التجارية
إدارة اخملاطر والتحليل  القيادية يف  العديد من املناصب  توّلى  القطاع املايل، حيث  يزيد عن 20 عامًا يف  ميتلك من اخلربة ما  اخلربات العملية: 

االئتماين، وعمل سابقًا لدى بنوك عدة منها بنك األردن والبنك األهلي والبنك االستثماري وبنك البالد.
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هيئة مديري واإلدارة التنفيذية لشركة املال األردين لالستثمار والوساطة املالية )شركة تابعة( ج. 

باسم خليل سامل السامل
رئيس هيئة املديرين  املنصب: 

2010/7/1 تاريخ العضوية: 
1956 /6/ 19 تاريخ امليالد: 

حاصل على درجة البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( يف الهندسة الكيميائية من إمربيال كوليدج يف اململكة املتحدة. الشهادات العلمية: 
يشغل حاليًا رئيس جملس إدارة "كينغز أكادميي” باإلضافة إىل رئاسته جمللس إدارة كابيتال بنك، كما شغل سابقًا منصب وزير  اخلربات العملية: 
العمل ووزير املالية على التوايل 2005-2009، باإلضافة إىل توليه مناصب عدة منها رئيس جملس إدارة جمعية البنوك يف األردن 
2012-2015، ورئيس جملس إدارة املؤسسة العامة للضمان االجتماعي 2005-2009، وعضو يف جملس األعيان األردين 2011-2010، 
هذا باإلضافة إىل عضويته يف العديد من جمالس اإلدارة يف القطاعني العام واخلاص، منها الشركة العامة للتعدين، وقد بدأ 

حياته املهنية يف القطاع اخلاص حيث أسس العديد من الشركات الصناعية يف األردن.

مروان صالح حممد جمعة
نائب رئيس هيئة املديرين  املنصب: 

2015/11/11 تاريخ العضوية: 
1967/1/24 تاريخ امليالد: 

حاصل على درجة املاجستري يف اإلدارة من جامعة نورث كارولينا- الواليات املتحدة األمريكية. الشهادات العلمية: 
العام، شغل سابقًا منصب وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 2009-2011. ومؤسس ورئيس  القطاع  ميتلك خربة طويلة يف  اخلربات العملية: 

جملس إدارة وإداري للعديد من الشركات يف القطاع اخلاص. 

هيثم يوسف عبد املنعم قمحية 
عضو هيئة مديرين املنصب: 

1996 /4/ 1 تاريخ التعني: 
1969/8/1 تاريخ امليالد: 

إنسياد إلدارة  كلية  ِ)AMP( من  اإلدارة املتقدمة  األردنية، ودبلوم  البكالوريوس يف احملاسبة من اجلامعة  حاصل على درجة  الشهادات العلمية: 
 )CPA( املعتمد  القانوين  احملاسب  شهادة  التالية:  املهنية  الشهادات  على  حاصل  أنه  إىل  باإلضافة  هذا  بفرنسا،  األعمال 

.)CMA( وشهادة احملاسب اإلداري املعتمد
ميتلك من اخلربة حوايل 25 عامًا يف القيادة واإلدارة املصرفية، يشغل حاليًا نائب رئيس جملس إدارة كابيتال بنك االستشارية  اخلربات العملية: 
للشركات )مركز دبي املايل العاملي(، باإلضافة إىل وظيفته كمدير عام لكابيتال بنك، عضو يف جملس إدارة عدة شركات منها 
أمناء  جملس  يف  عضوّيته  إىل  باإلضافة  لالستثمار،  الدولية  األردن  وشركة  األردن  فيتاس  وشركة  لالستثمارات  كابيتال  شركة 
إدارة  البنك سابقًا يف عضوية جملس  أنه مّثل  الداخلي يف مؤسسة امللك حسني، كما  التدقيق  للجنة  شركة إجناز ورئيسًا 
لعدة مؤسسات، منها شركة االستعالم االئتماين )األردن( وجمعية املصدرين األردنيني ومعهد الدراسات املصرفية وجمعية 

البنوك يف األردن، وقد بدأ مسريته املهنية بالعمل يف شركة آرثر آندرسون وكان ذلك يف عام 1992.

عمر حممد ابراهيم شحرور 
عضو هيئة مديرين  املنصب: 

2012/5/6 تاريخ العضوية: 
1967/4/17 تاريخ امليالد: 

يحمل درجة البكالوريوس يف احملاسبة من اجلامعة األردنية، ودرجة املاجستري يف إدارة األعمال من جامعة وين ستيت يف  الشهادات العلمية: 
.CPA ميشيغان وشهادة مدقق عام معتمد

يشغل حاليًا منصب رئيس الشؤون املالية جملموعة نقل، باإلضافة إىل عضويته يف جملس إدارة اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي،  اخلربات العملية: 
عمل يف بداية مسريته املهنية يف العديد من الشركات حيث شغل فيها عدة مناصب منها مراقب ومدير مايل لدى شركة 

تعبئة كوكا كوال األردنية ومدقق داخلي يف جمموعة ادجو ووحماسبًا يف شركة حداد ومقرها الواليات املتحدة األمريكية. 
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يزن منذر جريس حدادين 
عضو هيئة مديرين / الرئيس التنفيذي  املنصب: 

 2015/11/11 تاريخ العضوية: 
1975/4/24 تاريخ امليالد: 

حاصل على شهادة البكالوريوس من جامعة جورج تاون عام 1996 وشهادة Juris Doctor يف القانون من جامعة نورث وسرتن  الشهادات العلمية: 
عام 2000 من الواليات املتحدة األمريكية

شركة  يف  مستشارًا  سابقًا  عمل  حيث  االستثمارية.  املصرفية  واخلربة  االستثمار  من  عامًا   17 عن  يزيد  ما  اخلربة  من  ميتلك  اخلربات العملية: 
البنكية االستثمارية يف  الوحدة  نيويورك. كما شغل سابقًا منصب مدير  )Ripplewood Holdings( ومقرها  القابضة  ريبلوود 
شركة برييال واينربغ )Perella Weinberg Partners( يف نيويورك، ومديرًا تنفيذيًا يف بنك جيه بي مورجان )JP Morgan( يف 
نيويورك، وهو حاليًا عضو يف جملس إدارة شركة السادس من أكتوبر لالستثمار والتطوير العقاري )SODIC( يف جمهورية مصر 
العربية، باإلضافة إىل عضويته يف جملس إدارة مؤسسة الشرق األدنى ومقرها نيويورك وهي مؤسسة خاصة غري ربحية تعمل 
إىل خربته يف جمال احملاماة حيث عمل يف مكاتب حماماة  باإلضافة  األوسط، هذا  أفريقيا والشرق  اإلغاثة يف  على مشاريع 

عاملية يف الواليات املتحدة األمريكية.

خالد وليد حسني النابلسي 
عضو هيئة مديرين  املنصب: 

 2015/11/11 تاريخ العضوية: 
1972/2/20 تاريخ امليالد: 

جامعة  من  األعمال  إدارة  يف  ماجستري  األردنية،  اجلامعة  من  اإلدارية  والعلوم  االقتصاد  يف  البكالوريوس  شهادة  على  حاصل  الشهادات العلمية: 
 .CPA حاصل على شهادة ،Hull

باالندماج واستحواذ شركات،  تدقيق احلسابات واالستشارات املالية وباألخص يف املشاريع املتعلقة  ميتلك خربة يف جمال  اخلربات العملية: 
شغل منصب املدير التنفيذي لتمويل الشركات يف جمموعة األطلس لالستثمار)2000-2001(، كما شغل عدة مناصب يف شركة 

أدوية احلكمة، يشغل حاليًا رئيس إدارة الرقابة املالية لدى شركة احلكمة لألدوية.

رمي هيثم جميل القسوس 
املنصب: عضو هيئة مديرين 

 2015/11/11 تاريخ العضوية: 
1971/11/16 تاريخ امليالد: 

حاصلة على درجتي البكالوريوس واملاجستري يف االقتصاد من جامعة بوسطن.  الشهادات العلمية: 
عامًا   20 من  ألكرث  متتد  طويلة  خربة  ومتتلك  اجلدارة،  شركة  يف  االقتصاديني  اخلرباء  ورئيس  األول  املدير  منصب  حاليًا  تشغل  اخلربات العملية: 
يف جمال االستشارات االقتصادية واملالية واإلدارية، باإلضافة إىل خربتها املهنية يف جماالت حتليل األثر االقتصادي، وصياغة 
االستثمار  وتنمية  القطاعية،  واألبحاث  والتحليالت  باألسواق،  املتعلقة  واملعلومات  واألبحاث  املايل،  والتحليل  السياسات، 
دورّية،  اقتصادية  دراسات  وإعداد  إجراء  يف  والباحثني  واحملّللني  االقتصاديني  من  ِفرق  وتوجيه  بإدارة  قامت  كما  والصادرات. 

وتقارير تقييم الشركات، ودراسات اجلدوى، والتقارير القطاعية.

أسماء كبار مالكي األسهم )أكرث من 5٪( وعدد األسهم اململوكة لكل منهم مقارنة مع السنة السابقة  4

اجلنسيةاإلسم
عدد األسهم كما هي 

النسبةيف ٣1/2015/12
عدد األسهم كما هي 

النسبةيف ٣1/2016/12

19,957,6639.97919,957,6639.979العراقيةسعد عاصم عبود اجلنابي

18,544,2889.27218,544,2889.272األردنيةاملؤسسة العامة للضمان االجتماعي

15,505,3367.75316,070,3498.035األردنيةسعيد سميح طالب دروزه

International Finance Corporation13,836,2966.91813,836,2966.918دولية

10,073,0075.03710,073,0075.037األردنيةشركة االستثمارات والصناعات املتكاملة قابضة

الوضع التنافسي للبنك ضمن قطاع نشاطاته  5

شهدت السنوات املاضية تناميًا حلصة كابيتال بنك يف السوق املصريف األردين، حيث وصلت حصة كابيتال بنك من إجمايل موجودات القطاع املصريف 
إىل 4.1% و وصلت حصة كابيتال بنك من إجمايل التسهيالت االئتمانية إىل 4.2%، كما وبلغت حصة البنك من ودائع العمالء من إجمايل الودائع يف القطاع 
املصريف إىل ٣.7%، ال يوجد اعتماد على موردين حمددين أو عمالء رئيسيني حمليًا وخارجيًا يشكلون 10 %، فأكرث من إجمايل املشرتيات و/أو املبيعات. ال 
يوجد أي حماية حكومية أو امتيازات يتمتع بها البنك أو أي من منتجاته مبوجب القوانني واألنظمة أو غريها وال يوجد أي براءات اخرتاع أو حقوق امتياز حصل 
البنك عليها. ال يوجد أي قرارات صادرة عن احلكومة او املنظمات الدولية أو غريها لها أثر مادي على عمل البنك او منتجاته او قدرته التنافسية، باإلضافة 

إىل أن البنك ال تنطبق عليه معايري اجلودة الدولية.
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أ- الهيكل التنظيمي للبنك والشركة التابعة   6
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الهيكل التنظيمي للبنك والشركات التابعة ب. 

شركة املال ا�رد� لالستثمار

املؤهالت العلمية ملوظفي البنك وشركة املال األردين لالستثمار والوساطة املالية )شركة تابعة(: ج. 

عدد موظفي البنكاملؤهل العلمي 
عدد موظفي شركة املال األردين 

لالستثمار والوساطة املالية

--دكتوراه

CPA1-

386ماجستري

--دبلوم عايل

46932بكالوريوس

320دبلوم

11سكرتاريا

191ثانوية عامة

236دون الثانوية العامة 

58346اجملموع 

برامج التأهيل والتدريب ملوظفي البنك والشركات التابعة:  د. 
الشركات التابعة كابيتال بنك البيان

عدد املشاركني عدد الدورات عدد املشاركني عدد الدورات نوع الدورة التدريبية

4 1 309 18 دورات مركز تدريب البنك

7 7 678 159 دورات حملية داخل األردن

2 1 93 29 دورات خارج األردن

13 9 1080 206 اجملموع 
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أسماء الدورات ملوظفي البنك والشركات التابعة:  هـ. 

عدد املشاركني من 
الشركات التابعة عدد الدورات 

عدد املشاركني من 
موظفي البنك عدد الدورات  اسم الدورة 

2 1 30 20 دورات ومؤمترات خارجية

  15 3 مؤمترات داخلية

2 2 26 15 دورات اللغة اإلجنليزية

  19 7 دورات متخصصة يف جمال اخلدمات التجارية واحلواالت

4 1 165 9 دورات متخصصة يف غسيل األموال 

2 2 116 26 دورات متخصصة يف املهارات األساسية

2 2 44 10 دورات متخصصة يف جمال تكنولوجيا املعلومات وأنظمتها

1 1 14 7 دورات متخصصة يف اجلوانب املالية 

  23 5 دورات متخصصة يف املهارات القيادية

  339 32 برامج تدريبية متخصصة ملوظفي كابيتال بنك

  71 21 شهادات متخصصة

  204 43 دورات متخصصة بنكية

  14 8 أخرى

13 9 1080 206 اجملموع

اخملاطر التي يتعرض لها البنك:   7

يتعرض كابيتال بنك للمخاطر التالية التي تواجه القطاع املصريف:

خماطر االئتمان  •

خماطر السوق  •

خماطر السيولة  •

اخملاطر التشغيلية  •

خماطر االمتثال  •

اإلجنازات التي حققها البنك خالل عام 2016  8

وصف اإلجنازات كما هو مفصل ومدعم باألرقام يف تقرير جملس اإلدارة عن إجنازات البنك. 

األثر املايل لعمليات ذات طبيعة غري متكررة حدثت خالل عام 2016 وال تدخل ضمن نشاط الشركة الرئيسي:   9

ال يوجد عمليات ذات طبيعة غري متكررة حدثت خالل عام 2016. 
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السلسلة الزمنية لألرباح أو اخلسائر احملققة واألرباح املوزعة وصايف حقوق املساهمني لألعوام )200٣ - 2016(  10

سعر اإلغالق األرباح املوزعة صايف األرباح حقوق املساهمني السنة املالية
أسهم جمانية أرباح نقدية

3.93 4.500.000 8.061.827 45.779.476 2003

4.41 7.000.000 12.346.354 59.872.518 2004

3.32 10.500.000 21.358.989 135.934.724 2005

1.93 14.000.000 18.059.905 156.991.770 2006

2.07 7.000.000 13.508.666 172.375.124 2007

1.8 - 7.500.000 15.250.169 203.161.545 2008

1.56 17.200.000 1.338.383 208.070.606 2009

1.54 - 5.149.968 214.107.952 2010

1.36 - 1.428.331 221.258.745 2011

1.13 - 22.036.184 242.807.956 2012

1,60 15,000,000 37,036,290 324,291,358 2013

1,51 16,500,000 16,500,000 36,314,776 344,881,127 2014

1  18,500,000  10,890,000  1,068,872  324,350,413 2015

 0.83 - -  16,135,976  334,107,254 2016

حتليل املركز املايل للبنك ونتائج أعماله خالل السنة املالية  11

2016/12/٣12015/12/٣1النسب املالية

0.05٪0.81٪العائد على معدل األصول

0.32٪4.90٪العائد على معدل حقوق امللكية

0.0620.025العائد على السهم

16.33٪16.64٪نسبة حقوق امللكية/املوجودات

18.31٪13.87٪كفاية رأس املال

5.84٪6.35٪نسبة التسهيالت غري العاملة )بعد تنزيل الفوائد املعلقة(

80.82٪71.46٪نسبة تغطية اخملصصات للتسهيالت غري العاملة بعد تنزيل الفوائد املعلقة

152.79٪127.46٪نسبة السيولة النقدية وشبه النقدية

التطورات املستقبلية الهامة واخلطة املستقبلية للبنك لعام 2017  12

النمو والعائد  القطاعات، واحملافظة على معدالت  التنافسي وزيادة حصته السوقية يف خمتلف  يسعى كابيتال بنك دائمًا للعمل على تعزيز مركزه 
املتحقق منها، يف ظل مرحلة متتاز بتحديات كبرية وغري مسبوقة أثرت بشكل سلبي على خمتلف النواحي االقتصادية واالجتماعية.

وحتقيقًا لرؤية البنك بأن يكون من البنوك الرائدة يف تقدمي خدمات مصرفية بأفضل الطرق فقد عمد البنك على تطوير قنواته اإللكرتونية بكافة أشكالها 
وفق أحدث األنظمة التكنولوجية حيث سيعمل على حتسني بيئة العمل التقنية مبا يتناسب مع املتطلبات الرقابية وإدارة اخملاطر وأمن املعلومات، 
وذلك من خالل مواكبة آخر التطورات التكنولوجية يف التطبيقات اإللكرتونية والقنوات البديلة لرفع كفاءتها، وتوجيه العمالء نحو استخدامها، كخدمات 
البنكية عرب اإلنرتنت والهواتف الذكية وغريها من اخلدمات األخرى اإللكرتونية، والتي تهدف إىل رفع درجة رضا العمالء وتعميق  الصراف اآليل واخلدمات 

أواصر العالقات بني البنك وعمالئه من خالل استمرار التواصل معهم ودراسة احتياجاتهم والعمل على تلبيتها.

وسيستمر كابيتال بنك بالعمل على تقدمي باقة متكاملة من اخلدمات البنكية واالستثمارية املبتكرة وامُلنافسة باستخدام أحدث األساليب التي متتاز 
بكفاءة عالية واملوجهه للعمالء املميزين من خالل إطالق برامج مصرفية تلبي طموحاتهم، هذا باإلضافة إىل االستمرار يف تنفيذ خطته االسرتاتيجية 
يتناسب مع متطلبات هذا  برامج حصرية ومتخصصة ومبا  الرامية إىل تقدمي خدمات مميزة لقطاع الشركات الصغرية واملتوسطة من خالل تطوير 

القطاع احليوي.

 هذا وسيعمل البنك على الرتكيز أيضًا على متويل القطاعات الصناعية احليوية يف اململكة )الصناعة، الطاقة املتجددة، السياحة، الزراعة، تكنولوجيا 
املعلومات( بأسعار فوائد تفضيلية، وذلك بالتعاون مع البنك املركزي األردين من خالل برنامج السلف متوسطة األجل لهذه القطاعات، من أجل تعزيز 
القطاعات  ضمن  العاملة  للمشروعات  التمويل  توفري  خالل  من  والتشغيلي  االقتصادي  النشاط  حتفيز  يف  مساهمته  وزيادة  القطاع  هذا  تنافسية 
املستهدفة بالربنامج بتكلفة متويل مناسبة تعكس الهدف من الربنامج واملتمثل بتخفيض تكاليف التمويل على تلك املشروعات ومبا يزيد ويرفع 

من تنافسيتها وقدرتها على خلق الفرص ودعمها يف حتقيق الدور االقتصادي واالجتماعي املطلوب.
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هذا وسيواصل البنك تقدمي خدماته ومنتجاته الرائدة لعمالئه من الشركات الكربى بتقدمي خدمات متميزة يف متويل العمليات التجارية واملشاريع مع 
منح عمالئنا مميزات فريدة يف السوق العراقي، باإلضافة إىل االستفادة من خطوط االئتمان املمنوحة للبنك من اجلهات الداعمة من أجل تعزيز وتنمية 

حمفظة التسهيالت التجارية واملتوسطة، ومبا يسهم يف حتريك عجلة االقتصاد األردين. 

كما سيتم الرتكيز على توطيد العالقة التي تربط ما بني كابيتال بنك والشركات التابعة له والتي تضم شركة املال األردين لالستثمار والوساطة املالية 
واملصرف األهلي العراقي وشركة كابيتال بنك االستشارية للشركات لتقدم خدمات ميسرة وشاملة على مستوى اجملموعة، وااللتزام بتطبيق املعايري 

البنكية الدولية مبا ميكن من تقدمي خدمات فريدة ملواكبة التطورات على الصعيد االقتصادي واستثمار الفرص حمليًا وإقليميًا. 

وانطالقًا من إميان كابيتال بنك بأهمية كوادره البشرية باعتبارها نواة البنك والركيزة األساسية لتحقيق اسرتاتيجياته، سوف نعمل على إجناز جمموعة 
البنية املساندة واملتينة التي يحتاجها البنك  من املشاريع الريادية خالل هذا العام، والتي من شأنها املساهمة الفاعلة يف تطوير األعمال وتعزيز 
لتلبية تطلعاته املستقبلية يف احلفاظ على التقدم والتميز، من خالل انتهاج أسلوب املشاركة مع باقي الدوائر لتوحيد اجلهود املبذولة ومبا ينسجم 

مع احتياجات البنك. 

مقدار أتعاب التدقيق للبنك والشركة التابعة  1٣

بلغت أتعاب مدققي احلسابات السادة “إرنست ويونغ” للبنك والشركات التابعة لعام 2016 مبلغ 180.489 دينار شامل الضريبة مفصلة كما يلي:

املبلغ 

92,800 كابيتال بنك 

8,700 شركة املال األردين لإلستثمار والوساطة املالية )شركة تابعة(

61,264 املصرف األهلي العراقي

17,725 شركة كابيتال لالستثمارات للشركات 

180,489 اجملموع

بيان بعدد األوراق املالية  14

التنفيذية وأقارب  العليا ذوي السلطة  اإلدارة  اإلدارة وأشخاص  البنك واململوكة من قبل أعضاء جملس  األوراق املالية املصدرة من قبل  بيان بعدد 
أعضاء جملس اإلدارة

عدد األوراق املالية اململوكة من قبل أعضاء جملس اإلدارة أ. 

اجلنسيةاملنصبالعضو
عدد األسهم اململوكة 

كما يف ٣1/2016/12
عدد األسهم اململوكة 

كما يف ٣1/2015/12

9,686,1809,686,180األردنيةرئيس جملس اإلدارةباسم خليل سامل السامل

3,491,9902,926,976األردنيةنائب رئيس جملس اإلدارةمازن سميح طالب دروزه

18,544,28818,544,288األردنيةعضواملؤسسة العامة للضمان االجتماعي 

--األردنيةممثلة بالسيد عصام عبداهلل يوسف اخلطيب

10,073,00710,073,007األردنيةعضوشركة االستثمارات والصناعات املتكاملة قابضة 

--األردنيةممثلة بالسيد عمر حممد ابراهيم شحرور

6,047,7766,047,776األردنيةعضوشركة هتاف لالستثمار 

3,023,8863,023,886األردنيةممثلة بالسيد حممد علي خلدون ساطع احلصري

2,100,9072,100,907األردنيةعضوكيم فؤاد سعد ابوجابر

275,757275,757السعوديةعضومازن بن احمد بن حممد اجلبري

64,56764,567األردنيةعضوشركة اخلليل لالستثمارات 

120,948120,948األردنيةممثلة بالسيد خليل حامت خليل السامل

37,79637,796األردنيةعضوشركة اجلداره لالستثمار العقاري 

--السعوديةممثلة بالسيد سلطان بن حممد بن مساعد السيف

37,79537,795األردنيةعضوجواد عبد الرضا عبد الباقي القصاب

33,33333,333األردنيةعضوحممد سعيد حممد ابراهيم شاهني

27,54827,548الفلسطينيةعضوعمر أكرم عمران البيطار

27,54827,548األردنيةعضورمي هيثم جميل القسوس
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عدد األوراق املالية اململوكة من قبل أقارب أعضاء جملس اإلدارة  ب. 

اجلنسيةالصلةإسم العضوأقارب أعضاء جملس اإلدارة
 عدد األسهم اململوكة

كما هي يف تاريخ ٣1/2016/12
 عدد األسهم اململوكة

كما هي يف تاريخ ٣1/2015/12

685,849685,849األردنيةزوجةباسم خليل سامل الساملردينة فرحان سعد أبو جابر

88,14388,143األردنيةزوجةمازن سميح طالب دروزهرىل سمري خليل نصر

غالية شاريل غالب بشارات
خليل حامت خليل السامل ممثل 

شركة اخلليل لالستثمارات
2,5892,589األردنيةزوجة

حامت خليل حامت السامل
خليل حامت خليل السامل ممثل 

شركة اخلليل لالستثمارات
12,00012,000األردنيةابن

عدد األوراق املالية اململوكة من قبل الشركات التي يسيطر عليها أعضاء جملس اإلدارة  ج. 

الصفةاسم العضو/الشخص املطلع
اسم الشركة 

املسيطر عليها
الصفة القانونية للشركة

عدد أسهم البنك اململوكة من قبل 
الشركة املسيطر عليها

2016/12/٣12015/12/٣1

باسم خليل السامل 

رئيس هيئة املديرين - 
املدير العام

شركة اخلليل 
لالستثمارات

شركة ذات مسؤولية 
حمدودة

64,56764,567

عضو
الشركة العامة 

للتعدين
شركة مساهمة عامة 

حمدودة
80,69380,693

3,537,4973,537,497خاصةدارهولدنائب الرئيسمازن سميح طالب دروزة

حممد علي خلدون ساطع احلصري/ 
ممثل شركة هتاف لالستثمار

3,537,4973,537,497خاصةدارهولدعضو

شركة االستثمارات والصناعات 
املتكاملة قابضة

عضو
الشركة العاملية 
احلديثة لصناعة 

الزيوت النباتية
25,82525,825شركة مساهمة عامة

كيم فؤاد سعد أبو جابر
رئيس هيئة املديرين

شركة اليادودة 
لالستثمار

شركة ذات مسؤولية 
حمدودة

159,073159,073

نائب رئيس هيئة 
املديرين

شركة سعد أبو جابر 
وأوالده

شركة ذات مسؤولية 
حمدودة

2,641,0222,641,022

عدد األوراق املالية اململوكة من قبل الشركات التي يسيطر عليها أقارب أعضاء جملس اإلدارة د. 

أقارب أعضاء
جملس اإلدارة

الصفةالصلةاسم العضو
اسم الشركة 

املسيطر عليها
الصفة القانونية 

للشركة

عدد أسهم البنك اململوكة من 
قبل الشركة املسيطر عليها

2016/12/٣12015/12/٣1

زوجةباسم خليل سامل الساملردينة فرحان سعد أبو جابر

نائب رئيس 
هيئة املديرين

شركة اخلليل 
لالستثمارات

شركة ذات 
مسؤولية حمدودة

64,56764,567

رئيس هيئة 
املديرين

شركة جربان 
خلدمات الرتجمة

شركة ذات 
مسؤولية حمدودة

3,9731,763

عدد األوراق املالية اململوكة من قبل أشخاص اإلدارة التنفيذية العليا هـ. 

اجلنسيةاملنصباالسم
عدد األسهم كما يف

2016/12/٣12015/12/٣1

116,635116,635األردنيةاملدير العامهيثم يوسف عبد املنعم قمحية

10,0003,720األردنيةرئيس اإلدارة اإلقليميةأمين عمران عبداهلل أبو دهيم

1,9421,942األردنيةمدير إدارة اخلزينة واالستثمارعلي حممد د أود أبو صوى

6,3966,396األردنيةرئيس إدارة الرقابة املاليةمنار حممد عبد احلليم النسور

ال توجد أوراق مالية مملوكة من قبل أقارب أشخاص اإلدارة التنفيذية العليا.  -

ال توجد أوراق مالية مملوكة من قبل شركات يسيطر عليها أشخاص اإلدارة التنفيذية العليا أو أقاربهم.  -
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املساهمون الذين ميلكون نسبة )1٪( فأكرث من رأسمال البنك وبيان األسهم املرهونة واملستفيد النهائي كما يف ٣1/2016/12 و. 

املستفيد النهائياألسهم املرهونةنسبة املساهمةعدد األسهماسم املساهم

نفسه19,957,6639.979سعد عاصم عبود اجلنابي

نفسه18,544,2889.272املؤسسة العامة للضمان االجتماعي

نفسهمرهونة جزئيًا16,070,3498.035سعيد سميح طالب دروزه

INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION13,836,2966.918-

شركة مساهمة عامة10,073,0075.037شركة االستثمارات و الصناعات املتكاملة قابضة

BLACK PEARL GLOBAL OPPORTUNITY FUND10,000,0005.000-

نفسه9,977,6134.989عبداهلل سعد عاصم اجلنابي

نفسه9,977,6094.989رعد عاصم عبود اجلنابي

نفسهمرهونة جزئيًا9,686,1804.843باسم خليل سامل السامل

نفسه8,495,4724.248حممد بن مساعد بن سيف السيف

SARA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD7,090,9093.545
SARA INTERNATIONAL مملوكة من: 

HOLDINGS LTD

السيد علي قوالغاصي

6,047,7763.024شركة هتاف لالستثمار
شركة مساهمة خاصة حمدودة 

مملوكة من:
السيد "حممد علي" خلدون ساطع 

احلصري

الشريفة نسرين زيد شاكر عون

DARHOLD LIMITED3,537,4971.769
شركة مساهمة خاصة مملوكة من 

جمموعة من الشركاء

نفسهمرهونة جزئيًا3,491,9901.746مازن سميح طالب دروزه

نفسه3,023,8861.512حممد علي خلدون ساطع احلصري

2,641,0221.321شركة سعد أبوجابر وأوالده
شركة ذات مسؤولية حمدودة مملوكة 

من:

السيد سعد فرحان ابو جابر

السيد كيم فؤاد ابو جابر

السيد منر فائق ابو جابر

السيد ليث فائق ابو جابر

السيد عمر فاروق ابو جابر

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

نفسه2,500,0711.250صالح الدين حممود عرفه البيطار

نفسهمرهونة جزئيًا2,100,9071.050كيم فؤاد سعد أبوجابر
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مزايا ومكافآت أعضاء جملس اإلدارة واإلدارة العليا خالل عام 2016:  15

أعضاء جملس اإلدارة أ. 

اجملموعاملكافأةبدل عضوية جلان وجملسبدل ثابتاالسم
 450,800  5,000  25,800  420,000 باسم خليل السامل  

 25,610  5,000  20,610 مازن سميح طالب دروزة 

 25,970  5,000  20,970 الصناعات املتكاملة / عمر شحرور

 36,217  5,000  31,217 الضمان االجتماعي / عصام اخلطيب

 37,080  5,000  32,080  شركة اخلليل /  خليل السامل 

 20,570  5,000  15,570 شركة هتاف / علي احلصري 

 19,040  5,000  14,040 السيد كيم فؤاد ابو جابر

 18,020  5,000  13,020 جواد القصاب  

 31,400  5,000  26,400 حممد سعيد شاهني

 35,990  2,890  33,100 عمر اكرم عمران البيطار 

 35,725  2,890  32,835 رمي هيثم جميل القسوس

 22,291  5,000  17,291 مازن اجلبري  

 30,952  5,000  25,952 اجلداراة/ سلطان السيف 

 420,000  308,884  60,781  789,665 

ب. اإلدارة العليا التنفيذية: 

االسم
املنافع واملزايا حتى 

اجملموعاملكافأتتاريخ ٣1/2016/12

 270,375 - 270,375 هيثم يوسف قمحيه 

 263,674 - 263,674 أمين عمران أبو دهيم 

 150,070 - 150,070 رأفت عبد اهلل خليل 

 118,875 - 118,875 حممد حافظ عبد الكرمي معاذ 

 118,920 - 118,920 علي حممد أبو صوي 

 138,825 - 138,825 ياسر ابراهيم كليب 

 86,100 - 86,100 رانية حممد سعيد دويكات 

 78,440 - 78,440 نبيل نقوال العوه 

 90,185 - 90,185 نضال توفيق علي علي

 83,925 - 83,925 فالح حسن خليل كوكش

 158,450 - 158,450 ناصر عبدالرحمن بدر زياده

 150,450 - 150,450 زيد يحيى أمني صالح

 71,400 - 71,400 منار حممد عبداحلليم النسور

 300,413 - 300,413 يزن منذر جريس حدادين )شركة املال(

 154,549 - 154,549 السيد عبد الهادي صادق )املصرف األهلي العراقي(

 18,926 - 18,926 السيد وسيم بابان )املصرف األهلي العراقي(

 75,420 - 75,420 السيد طالل فرن الفيصل )املصرف األهلي العراقي(

 114,175 - 114,175 السيد خالد الشواقفة)املصرف األهلي العراقي(

 71,501 - 71,501 روان بدور )كابيتال بنك االستشارية للشركات(

 2,514,673 اجملموع
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التربعات واملنح التي دفعها البنك خالل سنة 2016  16

قيمة التربعاجلهة املتربع لها

KINGS ACADEMY 56,720مساهمة البنك بتبني طالب من األكادميية امللكية

47,600دعم مشروع نشر الثقافة املالية اجملتمعية للمدارس احلكومية

46,143حملة الرب واإلحسان

SOS 31,131قرى األطفال

18,272مشروع حديقة جريان

15,000صندوق األمان ملستقبل األيتام

14,250جمعية الشابات املسلمات للرتبية اخلاصة

11,000جمعية كافل اليتيم اخلريية / املفرق 

10,000مؤسسة نهر األردن

10,000جمعية عملية االبتسامة

10,000جمعية مؤسسة إيليا نقل 

10,000تكية أم علي

6,750دعم مؤسسة امللكة رانيا / مبادرة التعليم األردنية 

5,574تسديد الرسوم الدراسية لطلبة يدرسون يف بعض اجلامعات

5,000شركة لوياك للتدريب األهلي واالستشارات لدعم نشاطات الشركة لتنمية الشباب األردين 

5,000اجلمعية امللكية للتوعية الصحية 

5,000جمعية مركز هيا الثقايف 

3,545تربع جلامعة القدس يف مدينة القدس لشراء 500 كتاب لكلية احلقوق  

3,545جمعية خطوات ملساهمة البنك يف دعم أطفال فلسطني 

3,250ترميم منزل موظفة 

3,000دعم مشروع أصدقاء لبيب / مؤسسة أمنيات 

1,000جمعية حماية القدس الشريف

جمعيات خريية متفرقة )الصم والبكم، الرفيد اخلريية، كفر عوان، األيادي الناطقة، دوار للتنمية االجتماعية، شعلة العطاء، قمر 
2,750الهاشمية، نادي سمو األمري علي بن احلسني(

2,242جمعية العهد والوالء / تربع أثاث مكتبي

2,080جمعية دار اإلحسان لرعاية وتأهيل األيتام 

2,000دعم وحتسني وتوسعة موقع دائرة التنفيذ لدى حمكمة بداية شمال عمان 

2,000نادي ذات راس

2,000دعم اآلنسة سهيال جباخاجني يف مهمتها اإلنسانية بتسلق قمة جبل كلمنجارو

1,500مؤسسة فلسطني الدولية

1,500جمعية رعاية وتأهيل مبدعي التوحد 

1,500دعم احلفل اخلريي جلمعية "ال للتدخني" 

1,000دعم اجلمعية األردنية للعون الطبي للفلسطينيني

1,000اجلمعية األردنية / العون الطبي

3,000جمعية عيبال اخلريية

1,000املبادرة املتميزة

1,000اجلمعية اخلريية الشركسية

16,012تربعات متفرقة

362,367اجملموع لعام 2016
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ال يوجد أية عقود ومشاريع وارتباطات عقدتها الشركة املصدرة مع الشركات التابعة أو الشقيقة أو احلليفة أو رئيس   17

جملس اإلدارة أو أعضاء اجمللس أو الرئيس التنفيذي أو أي موظف أو أقاربهم

مساهمة البنك يف حماية البيئة وخدمة اجملتمع احمللي:   18

عزز كابيتال بنك دوره يف خدمة اجملتمع احمللي واملشاركة يف تنميته، من خالل املساهمة يف تقدمي الدعم املادي واملعنوي للمبادرات اجملتمعية 
التنمية املستدامة على  لتحقيق  الرامية  العامة  التوجهات  اإلنسانية واالجتماعية وغريها، ويف إطار تفاعله واهتمامه بدعم  التعليمية،  يف اجملاالت 
خمتلف  استهدفت  التي  اجملتمعية  والربامج  واملشاريع  املبادرات  من  العديد  بدعم   2015 خالل  بنك  كابيتال  قام  فقد  واالجتماعي،  اإلنساين  الصعيد 

القطاعات منها: 

أ. حماية البيئة: 
دعم اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة.  •

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

تبني الرسوم الدراسية لطالب جامعيني بالتعاون مع صندوق األمان ملستقبل األيتام.  •

دعم مؤسسة امللكة رانيا / مبادرة التعليم األردنية  •

دعم طلبة إلكمال دراستهم اجلامعية.   •

تبني طالب من طلبة األكادميية امللكية.   •

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

دعم املنتدى االقتصادي الشبابي ملدرسة اليوبيل.   •

دعم مبارة البنك املركزي األردين لنشر الثقافة املالية لطلبة املدارس احلكومية  •

ج. املبادرات اإلنسانية:
دعم حملة الرب واإلحسان والتي انطلقت يف أول أيام شهر رمضان املبارك.  •

االهتمام باملؤسسات غري الربحية واجلمعيات اخلريية، وتقدمي الدعم للجهات اخملتصة مبساعدة األيتام والفقراء، حيث يرعى البنك بيتني من بيوت   •
.SOS قرى األطفال

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

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

كفالة 25 يتيمًا من أيتام جمعية رعاية وكافل اليتيم اخلريية يف مدينة املفرق.  •

توزيع طرود اخلري ووجبات خالل شهر رمضان املبارك على األيتام يف حمافظة املفرق وذلك مبشاركة موظفي البنك.   •

تقدمي هدايا العيد ووجبات طعام لقرى األطفال SOS خالل شهر رمضان املبارك ومبشاركة ومساهمة موظفي البنك.  •

توزيع طرود اخلري يف عمان بالتعاون مع تكية أم علي، باإلضافة إىل مساهمة موظفي البنك يف توزيعها.  •

املساهمة يف إفطار 1500 حمتاج خالل شهر رمضان املبارك ومبشاركة موظفي البنك يف مقر التكية.   •

تقدمي الدعم املادي جلمعية عملية االبتسامة بإجراء عمليات جراحة ألطفال يعانون من مشاكل يف الشفة.  •

دعم مؤسسة نهر األردن.  •

دعم مؤسسة إيليا نقل بتبني 8 طالب من اجلامعات احلكومية.  •
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اإلقرارات هـ. 

يقّر جملس إدارة الشركة بعدم وجود أي أمور جوهرية قد تؤثر على استمرارية الشركة خالل السنة املالية التالية.  .1

يقّر جملس اإلدارة مبسؤوليته عن إعداد البيانات املالية وتوفري نظام رقابة فعال يف الشركة.  .2

عضو جملس إدارة
السيد مازن احمد حممد اجلبري

عضو جملس إدارة 
رمي هيثم جميل القسوس 

رئيس جملس اإلدارة
السيد باسم خليل السامل

عضو جملس إدارة
مؤسسة الضمان االجتماعي 

ممثلة بالسيد عصام عبد اهلل اخلطيب

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

عضو جملس إدارة
شركة اجلدارة لالستثمار العقاري

ممثلة بالسيد سلطان حممد مساعد 
سيف السيف

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

عضو جملس إدارة 
عمر أكرم عمران البيطار

عضو جملس إدارة
السيد كيم فؤاد سعد أبو جابر

نائب رئيس جملس اإلدارة
السيد مازن سميح طالب دروزة

عضو جملس إدارة
شركة هتاف

ممثلة بالسيد  "حممد علي” خلدون احلصري

عضو جملس إدارة
"حممد سعيد” حممد إبراهيم شاهني

٣. نقر نحن املوقعني أدناه بصحة ودقة واكتمال املعلومات والبيانات الواردة يف التقرير السنوي.

رئيس جملس اإلدارة
السيد باسم خليل السامل

الرئيس التنفيذي
السيد عالء عطاهلل قمصية

رئيس إدارة الرقابة املالية
اآلنسة منار حممد النسور
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اإلدارة العامة - الفرع الرئيسي
صندوق بريد:

هاتف: 
فاكس:

بريد إلكرتوين:

فرع كابيتال سيليكت
صندوق بريد:

هاتف: 
فاكس:

بريد إلكرتوين:

فرع شارع املدينة املنورة
صندوق بريد:

هاتف: 
فاكس:

بريد إلكرتوين:

فرع الصويفية

صندوق بريد:
هاتف: 

فاكس:
بريد إلكرتوين:

فرع دابوق
صندوق بريد:

هاتف: 
فاكس:

بريد إلكرتوين:

فرع جمدي مول - الطابق 
األرضي

صندوق بريد:
هاتف: 

فاكس:
بريد إلكرتوين:

فرع الوحدات
صندوق بريد:

هاتف: 
فاكس:

بريد إلكرتوين:

فرع املنطقة احلرة / الزرقاء
صندوق بريد:

هاتف: 
فاكس:

بريد إلكرتوين:

فرع إربد
صندوق بريد:

هاتف: 
فاكس:

بريد إلكرتوين:

فرع العقبة
صندوق بريد:

هاتف: 
فاكس:

بريد إلكرتوين:

فرع اجلاردنز
صندوق بريد:

هاتف: 
فاكس:

بريد إلكرتوين:

فرع الزرقاء اجلديدة

صندوق بريد:
هاتف: 

فاكس:
بريد إلكرتوين:

شارع عصام العجلوين - الشميساين
94128٣ عمان 11194 األردن

+962-6-5100200
+962-6-5692062

main@capitalbank.jo

شارع عصام العجلوين - الشميساين
94128٣ عمان 11194 األردن

+962-6-5100200
+962-6-5695942

shmesani@capitalbank.jo

شارع املدينة املنورة
94128٣ عمان 11194 األردن

+962-6-5529994 
+962-6-5549252 

madinah@capitalbank.jo

تقاطع شارع طارق اجلندي مع شارع 
علي نصوح الطاهر - الصويفية

94128٣ عمان 11194 األردن
+962-6-58٣1177 

+962-6-5885176 
sweifeyeh@capitalbank.jo

شارع امللك عبداهلل الثاين
94128٣ عمان 11194 األردن

+962-6-541٣٣٣8
+962-6-54126٣7

dabouq@capitalbank.jo

شارع امللكة رانيا العبداهلل

94128٣ عمان 11194 األردن
+962-6-5٣٣1500

+962-6-5٣57614
majdimall@capitalbank.jo

شارع مادبا - الوحدات
94128٣ عمان 11194 األردن

+962-6-4750801 
+962-6-4750845 

wehdat@capitalbank.jo

منطقة ترخيص املركبات 
94128٣ عمان 11194 األردن

+962-5-٣8255٣٣
+962-5-٣824722

 freezone@capitalbank.jo

شارع احلصن - إربد
94128٣ عمان 11194 األردن

+962-2- 7246280
+962-2- 7246492

 irbid@capitalbank.jo

شارع النهضة - العقبة
94128٣ عمان 11194 األردن

+962-٣-20٣9777
+962-٣-20٣9949

aqaba@capitalbank.jo

شارع وصفي التل - عمارة رقم 115
94128٣ عمان 11194 األردن

+962-6-5540444
+962-6-55278٣4

algardenzbranch@capitalbank.jo

الزرقاء اجلديدة - شارع ٣6 - جممع 
الكردي بالزا

94128٣ عمان 11194 األردن
+962-5-٣9٣٣555

+962-5-٣856009
NewZarqa@capitalbank.jo

الفـــرعالفـــرع العنــــوانالعنــــوان

الفروع  و. 






