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السيد باسم خليل السامل

السيد باسم خليل السامل

نائب رئيس جملس اإلدارة

نائب رئيس جملس اإلدارة

السيد مازن سميح طالب دروزة

السيد مازن سميح طالب دروزة

األعضاء

األعضاء

املؤسسة العامة للضمان االجتماعي وميثلها:

املؤسسة العامة للضمان االجتماعي وميثلها:

السيد عصام عبد اهلل يوسف اخلطيب

السيد عصام عبد اهلل يوسف اخلطيب

شركة االستثمارات والصناعات املتكاملة قابضة وميثلها:

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

شركة اخلليل لالستثمارات وميثلها:

شركة اخلليل لالستثمارات وميثلها:

السيد خليل حامت خليل السامل

السيد خليل حامت خليل السامل
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السيد عمر أكرم عمران البيطار
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السيدة رمي هيثم جميل القسوس
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لغاية 2016/12/21
السيد “حممد سعيد” حممد إبراهيم شاهني
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رؤيتنا ...مهمتنا

رؤيتنا
أن نكون املؤسسة املالية الرائدة يف توفري اخلدمات املتخصصة ذات الكفاءة العالية
للعمالء املتميزين من الشركات واألفراد ،الذين يتطلعون للحصول على حلول مصرفية
متكاملة ومبتكرة ضمن أسواق األردن والعراق.

مهمتنا
• خدمة عمالئنا من الشركات واألفراد من خالل توفري حلول مصرفية وجتارية
واستثمارية متميزة ومتخصصة على املستوى احمللي واإلقليمي ،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 تشجيع على العمل بروح الفريق الواحد والقيادة
والتميز يف األداء.
• دعم اجملتمعات التي نعمل ضمنها من خالل تعزيز النمو االقتصادي ،فض ًال عن
َ
توفري الدعم املباشر للقطاعات التعليمية واملؤسسات غري الربحية.
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كلمة رئيس جملس اإلدارة

الس ّيدات والسادة مساهمي كابيتال بنك احملرتمني،
ألقدم لكم باسمي واسم زمالئي أعضاء جملس اإلدارة ،التقرير السنوي للبنك
يسرين أن ّ
أرحب بكم أجمل ترحيب يف اجتماع الهيئة العامة لكابيتال بنك ّ
ّ
واملتضمن نتائج أعماله والقوائم املالية املوحدة للسنة املالية املنتهية بتاريخ  ،٢٠١٧/١٢/٣١باإلضافة إىل اخلطط املستقبلية التي يتطلّع البنك لتنفيذها.
ّ
الس ّيدات والسادة...
ً
ً
لقد كان العام  ٢٠١٧عاما صعبا على االقتصاد الوطني ،إذ انخفضت معدالت النمو االقتصادي حلوايل  %٢فيما ارتفعت معدالت البطالة لتتجاوز مستوى
 %١٨وذلك بفعل الظرف السياسي يف املنطقة وما نشأ عنه من عدم يقني وانغالقات يف حدود اململكة الشمالية ،وأيض ًا بفعل انعكاسات األزمة
املالية يف دول اخلليج العربي على اململكة .لكن ،وعلى الرغم من ذلك ،فقد متكن البنك خالل العام من حتقيق نتائج مالية مرضية أسفرت عن ارتفاع
صايف الدخل بعد الضريبة إىل  27.3مليون دينار باملقارنة مع  16.1مليون دينار يف العام  .٢٠١٦وقد جاءت النتائج منسجمة مع توجهات البنك الرامية إىل
تعزيز الدخل املتأتي من العموالت ،حيث ارتفع صايف إيراد العموالت خالل العام بواقع  7.2مليون دينار وبنسبة  .%29.5أيض ًا فقد عكست النتائج توجه
البنك الرامي إىل تغليب الربحية على احلجم ،حيث سجلت صايف إيرادات البنك من العموالت والفوائد ارتفاع ًا بحوايل  0.5مليون دينار خالل العام بالرغم من
انخفاض قيمة حمفظة التسهيالت االئتمانية املباشرة بحوايل  ،%5.9وهو ما يعكس كفاءة أكرب من قبل اإلدارة يف توظيف أموال املودعني وعلى النحو
الذي يضمن أعلى عائد ممكن عند حدود اخملاطر التي نراها مقبولة.
الس ّيدات والسادة...
صحيح أن العام  ٢٠١٧كان عام ًا قاسي ًا على االقتصاد ،لكنه مل يخل من املؤشرات اإليجابية .ولعل بارقة األمل األهم قد جاءت من العراق ،حيث متكنت
الدولة العراقية من تقويض نفوذ قوى اإلرهاب وإعادة السيطرة على أراضيها ونقاطها احلدودية ،األمر الذي نتوقع أن يكون له األثر اإليجابي على االقتصاد
سواء على مستوى التجارة البينية أو على مستوى الفرص التي سوف يخلقها االستقرار يف العراق لقطاعات مثل تكنولوجيا املعلومات وشركات
احمللي،
ً
االستشارات ،وقبل ذلك كله الفرص التي سوف يتيحها ذلك للمناطق املتاخمة للحدود العراقية والتي تستعد لتكون مركز ًا ألعمال إعادة إعمار العراق.
وإننا يف كابيتال بنك نرى أننا يف موقع جيد يتيح لنا االستفادة من هذه التطورات ،وذلك نظر ًا لالمتداد الذي نحظى به من خالل امتالكنا ما نسبته %٦٢
من أسهم املصرف األهلي العراقي .ونأمل أن تكون هذه التطورات بداية ملرحلة جديدة يستعيد فيها االقتصاد العراقي زخمه بعد سنوات من عدم
االستقرار وعدم اليقني.
الس ّيدات والسادة...
ال يخفى عليكم أن العنصر البشري هو املورد األهم بالنسبة للمؤسسات املالية واملصرفية ،لذا فإننا نويل هذا املورد جل اهتمامنا وذلك من خالل
استقطاب أفضل املواهب والكفاءات وتدريبها ورفدها مبا حتتاج من مهارات وتوفري جميع أسباب النجاح لها وتوفري بيئة حاضنة للمواهب تصقلها
وتنميها وتضمن لها التطور والتقدم على السلّم الوظيفي وفق ًا ملعايري تراعي الكفاءة واإلجناز والعدالة .وإنني إذ أشيد باجلهد الكبري الذي بذله موظفونا
ّ
خالل العام املاضي ألؤكد التزام البنك بتطوير القوى البشرية ودعمها حتى تظل مصدر مت ّيزنا الرئيس يف القطاع املصريف.
الس ّيدات والسادة...
والتطور ،خصوص ًا ما يتعلق بدور التكنولوجيا يف اخلدمات املصرفية .لذا وحرص ًا منا على مواكبة التطورات
إن القطاع املصريف حول العامل آخذ بالتغ ّير
ّ
التكنولوجية والوقوف على احتياجات عمالئنا فقد قمنا بإقرار خطة لتطوير أنظمة تكنولوجيا املعلومات وحتديث القنوات اإللكرتونية لتسريع سري العمل
تدخر اإلدارة جهد ًا
واالرتقاء مبستوى اخلدمات املقدمة لعمالئنا مبا يليق بهم ويل ّبي تطلعاتهم ويحول دون تأخرنا عن ركب التقدم التكنولوجي .وسوف لن ّ
اخلطة ووضعها موضع التنفيذ وفق ًا جلدول زمني واضح وبأعلى درجات الكفاءة.
يف تطبيق
ّ
ويف احلديث عن التطورات التي يشهدها القطاع املصريف ،فال بد من اإلشارة إىل التطورات املرتبطة باجلوانب التنظيمية واحملاسبية والتي تسعى
إىل تعزيز مستوى الشفافية وحتسني نوعية البيانات املالية وقدرتها على إظهار الواقع االقتصادي للبنوك ،فض ًال عن حتصني البنوك وتعزيز مناعتها
إزاء اخملاطر املتزايدة .هنا ال يفوتني االشارة إىل أننا قد قمنا خالل العام  2017باتخاذ جميع ما يلزم من إجراءات للبدء بتطبيق املعيار احملاسبي اجلديد
( )IFRS9ابتداءً من العام  2018وذلك عمالً بتوصيات جملس معايري احملاسبة الدولية ،ومتاشياً مع نهجنا املستمر والرامي إىل مواكبة أفضل وأحدث
املمارسات العاملية ويف شتى اجملاالت.
التطورات وضمن سياق مساعينا الرامية إىل تسريع وترية العمليات واالرتقاء بأسس احلوكمة الرشيدة ،فقد عمد البنك خالل العام  2017إىل
ويف ضوء
ّ
إجراء بعض التغيريات الهيكلية التي شملت ،من ضمن إجراءات أخرى ،دجم ًا لبعض دوائر البنك.
الس ّيدات والسادة...
وموظفيه على تفانيهم يف أداء واجباتهم مؤكد ًا بأن الفضل يف اإلجنازات متقدمة الذكر يعود أو ًال وأخري ًا لهم.
يف النهاية أتوجه بالشكر إلدارة البنك
ّ
أتقدم إىل البنك املركزي بجزيل الشكر ووافر االمتنان على تعاونه املستمر معنا وعلى دوره الكبري يف تنظيم القطاع املصريف وتوفري
كما ال يفوتني أن ّ
أسباب النمو له وعلى دوره األكرب يف احلفاظ على استقرار االقتصاد وحتصينه ضد الصدمات .كما أشكر مساهمي البنك لدعمهم املستمر وثقتهم
ومساندتهم املتواصلة لنا ،ولزمالئي أعضاء جملس اإلدارة ملساهمتهم يف رسم اسرتاتيجية البنك واإلشراف املستمر على أدائه .راجي ًا املوىل عز
وجل أن يحفظ األردن والشعب األردين حتت ظل صاحب اجلاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احلسني املعظم.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
باسم خليل السامل
رئيس جملس اإلدارة
6
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ﺻﺎ اﻟﺮﺑﺢ )ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر أرد(
٣٧٫٠

٣٦٫٣
٢٧٫٣

٢٢٫٠
١٦٫١

١٫١

٢٠١٣

٢٠١٤

٢٠١٥

٢٠١٦

٢٠١٧

اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل ﻤﻮع ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ
٪١٣٫٠٦
٪١٠٫٨٥
٪٧٫٩٩
٪٤٫٩

٪٠٫٣٢

٢٠١٣

٢٠١٤

٢٠١٥

٢٠١٦

٢٠١٧

اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل اﺻﻮل
٪٢٫١٢
٪١٫٧٥
٪١٫٣٦
٪٠٫٨١
٪٠٫٠٥

٢٠١٣

٢٠١٤

٢٠١٥

٢٠١٦

٢٠١٧

ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﳌﺎل
٪٢٠٫١

٪١٨٫٨

٪١٨٫٣

٢٠١٤

٢٠١٥

٪١٣٫٩

٢٠١٣

٢٠١٦

٪١٥٫١

٢٠١٧
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ﻤﻮع اﳌﻮﺟﻮدات )ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر أرد(

١٫٨٨٧

٢٠١٣

٢٫٠٦٢
٪١+

٢٠١٤

١٫٩٨٦

٢٫٠٠٧

٢٫٠٠٠

٢٠١٥

٢٠١٦

٢٠١٧

إﺟﻤﺎ اﻟﺪﺧﻞ )ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر أرد(
٩٤٫٢

٩١٫٥

٧٩٫٠

٩٢٫٦

٧٥٫٦

٢٠١٣

٢٠١٤

٢٠١٥

٢٠١٦

٢٠١٧

اﻟﻨﻔﻘﺎت )ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر أرد(

٦٤٫٥
٤١٫٤

٢٧٫٨

٣٠٫٣

٨٫٣

٣٠٫٨

٣٣٫١

٣٦٫٧

٢٠١٣

٢٠١٤

٢٠١٥

٠٫٥-

ﻧﻔﻘﺎت اﳌﻮﻇﻔﲔ واﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ا ﺧﺮى
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٦٧٫١
٢٥٫٢

٦١٫٣
١٥٫٥

٤١٫٩

٤٥٫٨

٢٠١٦

٢٠١٧

اﺼﺼﺎت واﻟﻨﻔﻘﺎت ﻏ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ا ﺧﺮى
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ﻤﻮع وداﺋﻊ اﻟﻌﻤﻼء )ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر أرد(

١٫٣٤٥

١٫٢٣٤

١٫١٤٠

٢٠١٣

٢٠١٥

٢٠١٤

١٫٢٢٥

١٫٢١٧

٢٠١٦

٢٠١٧

وداﺋﻊ اﻟﻌﻤﻼء ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎع
اﳊﻜﻮﻣﺔ
واﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم
٪٥

اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
واﻟﺼﻐة
٪٨٫٣

اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜى

٪٢٨٫٤

٪٥٨٫٣
اﻓﺮاد

وداﺋﻊ اﻟﻌﻤﻼء ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻨﻮع
٪٦
٪٤

٪٥
٪٤

٪٤
٪٤

٪٤
٪٤

٪٥
٪٤

٪٢٨

٪٣٣

٪٣٧

٪٣٤

٪٣٤

٪٦١

٪٥٨

٪٥٤

٪٥٧

٪٥٦

٢٠١٣

٢٠١٤

٢٠١٥

٢٠١٦

٢٠١٧

وداﺋﻊ ﺟﻞ

ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺟﺎرﻳﺔ

ﺷﻬﺎدات إﻳﺪاع

ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺗﻮﻓ
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اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﳌﺒﺎﺷﺮة )ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر أرد(

ﺻﺎ

٩٧٠

٩١٠

٩٢١

٧٩٤
٦٧٦

٢٠١٣

٢٠١٤

ﺻﺎ

٢٠١٥

٢٠١٧

٢٠١٦

اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﳌﺒﺎﺷﺮة ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎع
اﻓﺮاد
٪٢٥

اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜ£ى

٪٥٣

٪٧
٪١٥

اﳊﻜﻮﻣﺔ
واﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم

اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
واﻟﺼﻐة

ﻧﺴﺒﺔ ﺻﺎ

٪٦٫٧

٢٠١٣

اﻟﺪﻳﻮن ﻏ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ

٪٥٫٨

٪٥٫٨

٢٠١٤

٢٠١٥

٪٩٫٨

٪٦٫٤

٢٠١٦

٢٠١٧

ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﺪﻳﻮن ﻏ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ )ﺑﻌﺪ ﺗﻨﺰﻳﻞ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﳌﻌﻠﻘﺔ(

٪٦٩٫٩

٢٠١٣
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٪٧٧٫٧

٪٨٠٫٨

٪٧١٫٥
٪٦٠٫٤

٢٠١٤

٢٠١٥

٢٠١٦

٢٠١٧
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الس ّيدات والسادة املساهمني احملرتمني،
يسر جملس إدارة كابيتال بنك أن يستعرض وإياكم تقريره السنوي للقوائم املالية واإلجنازات التي حتققت والنشاطات واخلدمات واملنتجات املبتكرة
التي قدمها البنك خالل العام  ،2017حيث متكن البنك بعون اهلل من حتقيق أهدافه ااالسرتاتيجية ،واحلصول على نتائج إيجابية عززت موقع البنك حملي ًا
وإقليميا وحتقيق ميزة تنافسية للبنك وخدمات متطورة وعصرية لعمالئنا وقيمة مضافة ملساهمينا.
وإليكم التقرير التفصيلي جمللس اإلدارة ألعمال وإجنازات البنك عن العام :2017

قطاع الشركات
استمرار ًا السرتاتيجية بنك املال األردين يف سياسته إليالء عمالء البنك ُجل االهتمام وتوفري اخلدمات املصرفية املميزة لعمالء الشركات ،ومتاشي ًا مع
هذا التوجه فقد مت العمل على إنشاء قطاع الشركات ليشمل حتت مظلته إدارة الشركات الكربى وإدارة الشركات املتوسطة والصغرية ،ليكون اضافة
جديدة متخصصة تُعنى بكافة احتياجات عمالئها ومتطلباتهم.
إدارة الشركات الكربى
رغم الظروف التي سادت األسواق ،واصل البنك تطبيق سياسات ائتمانية حصيفة يف عمليات التمويل خصوص ًا تلك املتعلقة بتمويل قطاع الشركات
الكربى ،دون أن مينعه ذلك من تقوية أدائه واحلفاظ على حضوره املتميز يف هذا اجملال.
تركزت أولويات البنك خالل العام  2017على إضفاء املزيد من التحسينات على نوعية وجودة احملفظة االئتمانية ،وذلك بإعتماد آليات جديدة لتصنيف
اخملاطر االئتمانية وربطها بتسعري املنتجات ،باإلضافة إىل تنشيط العالقات املصرفية مع العمالء احلاليني وتنمية مستوى األعمال معهم ،واستقطاب
املزيد من العمالء اجلدد من خمتلف القطاعات االقتصادية املستهدفة.
ويف سياق متصل ،حظيت إدارة الشركات الكربى بأولوية اسرتاتيجية لدى كابيتال بنك حيث قدمت حلو ًال مصرفية شاملة لعمالئها تواكب التغري السريع
يف السوق املصريف.
كما واصل البنك دعمه لعدد من القطاعات أبرزها (الصناعة ،الطاقة املتجددة ،والسياحة) من خالل استمرار العمل بالربنامج الذي يقدمه البنك
املركزي األردين لدعم هذه القطاعات ،واملتمثل مبنح البنوك سلف ًا متوسطة األجل إلعادة إقراضها للمشاريع العاملة يف هذه القطاعات بأسعار
فائدة مدعومة وشروط ميسرة.
واستمر البنك يف تعزيز موقعه التنافسي كأحد البنوك الرائدة على مستوى قطاع الشركات ،من خالل البدء بتقدمي خدمة التحوط واملشتقات املالية
لعمالء إدارة الشركات الكربى بهدف تقليل خماطر أسعار العمالت والفوائد والسلع وذلك حسب املعايري واألسس املصرفية السليمة املستندة
للفهم الصحيح لبيئة األعمال.
إدارة الشركات املتوسطة والصغرية
إميان ًا من كابيتال بنك بأهمية قطاع الشركات املتوسطة والصغرية يف دفع عجلة االقتصاد الوطني عرب مساهمتها يف احلد من نسب الفقر والبطالة
بتوفري نحو  %65من فرص العمل وحتقيق التنمية املستدامة يف قطاعات خمتلفة ،حيث تشكل  %95من الشركات العاملة يف اململكة وتساهم
بحوايل  %40من الناجت احمللي اإلجمايل ،ونظرا لكون هذا القطاع مل يحصل على فرص كافية من التمويالت املناسبة التي بلغت فقط  %9من إجمايل حجم
التسهيالت املمنوحة من قبل البنوك األردنية ،فقد واصل البنك خالل العام  2017اهتمامه الكبري بهذا القطاع من خالل تقدمي حزم متكاملة من الربامج
واملنتجات العصرية املبتكرة مبا يتناسب ومتطلبات القطاع ،مما كان له أثر إيجابي كبري على دائرة الشركات املتوسطة والصغرية.
راعت الربامج التمويلية املتخصصة ،التي طرحها البنك لدعم هذا القطاع احليوي ،توفري احللول والربامج التمويلية املناسبة لهذه الشركات مثل
(متويل رأس املال العامل ،متويل املشرتيات ،متويل األصول الثابتة ،متويل مستخلصات العقود احلكومية واخلاصة ،متويل مستحقات (Network
 )Internationalاألردن ومتويل اإلسكانات) ،وقد امتازت آلية تقدمي التمويالت بالوضوح والسهولة والسرعة يف املوافقة عليها خالل فرتة زمنية ال
تتعدى  72ساعة.
كما أوىل البنك من خالل دائرة الشركات املتوسطة والصغرية تطوير منتجات خاصة للمشاريع الناشئة التي تعاين أيض ًا من صعوبة احلصول على التمويل
بناء على اجلدوى االقتصادية لها
لعدم قدرتها على توفري بعض املتطلبات البنكية كونها مشاريع حديثة التأسيس ،لذا اعتمد متويل هذه املشاريع ً
وبكفالة الشركة األردنية لضمان القروض لهذه املشاريع وبنسبة .%85
تعمل دائرة الشركات املتوسطة والصغرية وبشكل مستمر على استخدام ما يقدمه البنك املركزي األردين من دعم لبعض القطاعات املهمة واحليوية
مثل (الصناعة ،الطاقة املتجددة ،السياحة ،تكنولوجيا املعلومات واالستشارات الهندسية) وذلك من خالل السلف متوسطة األجل املمنوحة لها.
ولتنفيذ أهداف هذه الدائرة ،ولتسهيل آلية حصول أصحاب املشاريع املتوسطة والصغرية على التمويل رغم عدم توفر رؤوس األموال الكافية
لتمكينهم من تنمية مشاريعهم ،وعدم توفر الضمانات الكافية لتعزيز حصولهم على القروض ،قام البنك بتوقيع اتفاقية مع الشركة األردنية لضمان
القروض وأخرى مع مؤسسة االستثمار اخلاص ملا وراء البحار األمريكية ( )OPICلتوفري نسب ضمان من  %85 - %70من قيمة القروض املمنوحة ،كما
ومت توقيع اتفاقية مع الوكالة الفرنسية للتنمية ( )AFDلتوفري قروض مدعومة وطويلة األجل لتمويل املشاريع الصديقة للبيئة لفرتات سداد تصل إىل 10
سنوات ،وتوقيع اتفاقية مع البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية ( )EBRDمبنح كابيتال بنك قرض ًا بقيمة  10ماليني دوالر أمريكي ومبلغ مليون دينار أردين
لتقدمي الدعم الفني لتطوير أعمال هذه الشركات ،باإلضافة لتوقيع اتفاقية هي الثانية من نوعها مع البنك الدويل ( )IBRDبقيمة  3.9مليون دينار أردين
مت إعادة منحها للشركات املتوسطة والصغرية بأسعار فوائد تفضيلية.
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وقام البنك سابق ًا بطرح باقات مميزة حللول أعمال مالية واستشارية شاملة من خالل توقيع اتفاقيات مع سبع شركات مبجاالت واسعة وخمتارة
(حلول االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ،استشارات مالية ،إستشارات قانونية ،حلول وخدمات إدارة املوارد البشرية ،حلول استشارات يف إدارة
العمليات وتكنولوجيا املعلومات ،خدمات تسويقية وخدمات عالقات جتارية) وضمن ثالث فئات (بلس ،جولد وبالتينوم) وتتضمن هذه الباقات مزايا مالية
وغري مالية وبأسعار خاصة وتفضيلية على خدمات البنك املصرفية وذلك لتمكني هذه الشركات من الوصول إىل مصادر التمويل وضمان حتقيق منو
أعمالها والقيام بدورها احليوي يف خدمة االقتصاد الوطني.
وسعي ًا ملواصلة دعم الشركات املتوسطة والصغرية من حيث توفري خدمات وحلول استشارية ،وقع البنك مذكرة تفاهم مع البنك األوروبي إلعادة
اإلعمار والتنمية ( )EBRDوهي األوىل من نوعها تستفيد من خاللها الشركات املتوسطة والصغرية املؤهلة من شبكة خرباء يف إدارة اجلودة والتسويق
والهندسة وغريها من اخلدمات االستشارية ضمن برنامج ( )Advice for Small Businessesحيث يستفيد العمالء من منحة تغطي جزء ًا من التكلفة
اإلجمالية للخدمة االستشارية (أكرث من  ٪50لالستشارات احمللية و ٪70للمشاريع االستشارية الدولية).
ومت أيض ًا توقيع مذكرة تفاهم مع مشروع السياحة لتعزيز االستدامة االقتصادية يف األردن (( )Jordan BESTاملشروع ممول من الوكالة األمريكية
لإلمناء الدويل ( ،))USAIDلدعم القطاع السياحي يف األردن ومتكني شركاته من احلصول على التمويل واملساعدات الفنية الالزمة.
ونظر ًا جلميع هذه اإلجراءات التي قام بها البنك لدعم قطاع الشركات املتوسطة والصغرية ،حققت حمفظة التسهيالت املباشرة لدائرة الشركات
املتوسطة والصغرية منو ًا نسبته  %28خالل العام  2017مقارنة بالعام  2016وهي من أفضل نسب النمو يف البنوك األردنية.
كما وال يزال البنك مستمر ًا يف سياسته التي أقرها لألعوام ( )2020-2015للحصول على حصة سوقية متميزة ضمن قطاع الشركات املتوسطة
والصغرية ،حيث مت توقيع اتفاقية جديدة مع الصندوق العربي لإلمناء االقتصادي واالجتماعي ( )AFESDمبنح كابيتال بنك قرض ًا بقيمة  6.1مليون دينار
أردين ليتم إعادة منحه للشركات املتوسطة والصغرية بأسعار فائدة تفضيلية.

إدارة اخلدمات املصرفية لألفراد
تهدف إدارة اخلدمات املصرفية لألفراد إىل تقدمي اخلدمة املميزة لعمالء كابيتال بنك ،من خالل العمل املستمر على تطوير منظومة متكاملة تهدف
لالرتقاء بنوعية وكفاءة اخلدمات املقدمة لعمالء البنك.
ونظر ًا لتطبيق البنك السرتاتيجية العميل املميز واخلدمة املميزة ،مت حتديث الفروع وتأهيل وتدريب الكوادر مبا يتالءم ومكانة عميل كابيتال بنك من
خالل الرتكيز على خدمات العمالء والبيع والعمل املستمر على تقدمي وتطوير اخلدمة املصرفية عرب اإلنرتنت التي تتميز باألمان والسهولة ومتكينهم
من االطالع على تفاصيل حساباتهم وإجراء العديد من العمليات املصرفية عرب شبكة اإلنرتنت دون احلاجة إىل زيارة البنك أو االتصال به.
كما ومت إنشاء مركز خلدمة عمالء كابيتال بنك يف تاج مول لغايات تسويق منتجات البنك اخملتلفة والرتويج للعديد من احلمالت مثل حملة  VIPاليوم
وحملة البطاقات االئتمانية .يدار املركز من قبل موظفني مؤهلني لإلجابة على كافة االستفسارات بسرعة وكفاءة عالية.
تسعى إدارة اخلدمات املصرفية لألفراد إىل تقدمي خدمة مصرفية شخصية خمصصة حصري ًا لعمالء  VIPوإعطائهم األولولية القصوى يف إجناز
املعامالت املصرفية التي يحتاجونها ،من خالل تخصيص بطاقة  VIP Passوالتي متنحهم جتربة مرضية.
دائرة القنوات اإللكرتونية والبديلة
استمرار ًا السرتاتيجية كابيتال بنك الهادفة إىل مواكبة آخر املستجدات يف جمال استخدام األنظمة التكنولوجية ،وتقدمي خدمة مصرفية عرب قنوات
إلكرتونية تتميز باألمان والسهولة ومتكني العمالء من االطالع على تفاصيل حساباتهم وإجراء العديد من العمليات املصرفية عرب شبكة اإلنرتنت دون
احلاجة إىل زيارة البنك أو االتصال به يقدم كابيتال بنك القنوات اإللكرتونية التالية خلدمة عمالئه:
•
•
•
•
•

خدمة كابيتال اونالين
تطبيق كابيتال موبايل
أجهزة الصراف اآليل
خدمة الرسائل اإللكرتونية القصرية
مركز اخلدمة الهاتفية

ويجري العمل حالي ًا على تطوير خدمة إي فواتريكم وإدراج كابيتال بنك ليكون من ضمن البنوك التي تقدم خدمة الدفع املباشر من خالل املواقع اإللكرتونية
للمفوترين بحيث يقوم العميل باالستعالم ودفع الفواتري وخصم قيمها من حسابه البنكي مباشرة.
كما يعمل كابيتال بنك على تطوير خدمات بطاقات فيزا االئتمانية ،بحيث تتضمن تسديد الدفعات املستحقة على بطاقة فيزا االئتمانية بشكل فوري،
عرف على البطاقة .كما يتم العمل
وعرض معلومات تفصيلية للبطاقة وآخر احلركات ،وخدمة إيقاف البطاقة بشكل فوري وخدمة تعديل رقم الهاتف املُ ّ
على حتسني وصف احلركات على كشف حسابات العميل على كافة القنوات ليتسنى له االطالع على جميع حركاته بكل سهولة دون احلاجة ملراجعة
الفرع أو مسؤول احلساب.

إدارة اخلزينة واالستثمار واملؤسسات املالية
رغم العديد من العوامل الضاغطة على بيئة األعمال التي شهدها العام  2017من حيث ارتفاع أسعار الفائدة على أداوات السياسة النقدية بالدينار
وتأثريها على صايف هامش الفائدة لدى البنوك يف ظل املنافسة الشديدة على استقطاب الودائع ،إضافة إىل استمرار التوترات اإلقليمية يف التأثري
على املناخ االستثماري يف اململكة ،إال أن إدارة اخلزينة واالستثمار واملؤسسات املالية متكنت من إدارة موجودات ومطلوبات البنك وتكلفة األموال
وإدارة خماطر أسعار الفائدة بأسلوب حافظ على هوامش فائدة مقبولة ،كما استطاعت تقليل خماطر احملفظة املدارة يف ظل الظروف االستثنائية
التي متر بها املنطقة .كما ومت تعزيز إيرادات البنك من العموالت عن طريق تقدمي حلول باستخدام املشتقات املالية ()Financial Derivatives
للشركات التي تتعرض خملاطر تذبذب أسعار الفائدة وأسعار الصرف والسلع ضمن نشاطها التشغيلي من خالل وحدة مبيعات األسواق املالية.
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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 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 األجنبية اآلنية واآلجلة ،باإلضافة إىل 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 وجلميع شرائح العمالء من أفراد ومؤسسات باإلضافة
إىل شركات الصرافة املعتمدة.

•

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

•

التعامل النقدي وبالهامش يف أسواق العمالت األجنبية اآلنية واآلجلة.

•

إجراء عمليات املقايضة ألسعار الصرف والفوائد (.)SWAPs

•

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

•

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

واستمرت إدارة اخلزينة واالستثمار يف توسيع قاعدة العمل يف العراق ،وذلك عن طريق املصرف األهلي العراقي وتزويد كوادر املصرف باخلربات
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 جلميع
القطاعات مبا يتوافق وسياسات البنك املركزي األردين ،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 إيجاب ًا على أرباح البنك.

•

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

•

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

ولعبت دائرة املؤسسات املالية يف عام  2017دور ًا بارز ًا يف جمال فتح قنوات جديدة للتعامل مع العديد من البنوك واملؤسسات املالية وتأسيس
عالقات مصرفية معها وتعزيز وترسيخ العالقات املصرفية القائمة ضمن تعامالت تتصف باملهنية والشفافية من خالل توسيع قاعدة البنوك
املراسلة ذات التصنيفات العالية ،بهدف تلبية احتياجات البنك وتوسيع نطاق عملياته وانتشارها ،األمر الذي عزز من قدرة البنك على تنفيذ نشاطه
سواء يف جمال التجارة اخلارجية وعمليات اخلزينة والتسهيالت االئتمانية ،وإضفاء املزيد من املرونة يف تغطية األسواق العاملية.
فعال يف تلبية عمليات التجارة اخلارجية للمصرف األهلي
وبالرغم من التحديات السياسية التي ال تزال تواجه العراق ،إال أن إدارة كابيتال بنك أسهمت بدور ّ
العراقي وتلبية متطلباته بكفاءة عالية جد ًا.
كما أبرم البنك عدة اتفاقيات مع مؤسسات دولية ،إذ مت توقيع اتفاقية مع البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية ،والتي مبوجبها مت منح البنك سقف ًا
ائتماني ًا بقيمة  10ماليني دوالر لتعزيز العمليات التجارية الصادرة عن البنك ،وقرض ًا متويلي ًا آخر بقيمة  10ماليني دوالر لدعم قطاع الشركات املتوسطة
والصغرية ،باإلضافة إىل الشراكات االسرتاتيجية واالتفاقيات القائمة مع العديد من املؤسسات الدولية ،مثل اتفاقية مؤسسة التمويل الدولية ()IFC
والتي مت مبوجبها منح كابيتال بنك سقف ًا ائتماني ًا لتعزيز العمليات التجارية بقيمة  15مليون دوالر.
وتسعى إدارة اخلزينة واالستثمار ضمن اسرتاتيجيتها املستقبلية إىل اإلستمرار يف تقدمي أفضل اخلدمات لعمالئها وتنويع مصادر إيراداتها من العموالت
من خالل استحداث وحدة مبيعات األسواق املالية التي بدأت عملها مطلع العام  2017والتي تعنى بتسويق املشتقات املالية لصالح العمالء من الشركات
وتقدمي احللول املناسبة للعمالء للتحوط من خماطر أسعار الصرف وأسعار الفائدة وأسعار السلع ،كما سيتم تطبيق ( )Fund Transfer Pricingيف
البنك من أجل إدارة تكلفة األموال والعائد على مصادر األموال بكفاءة أكرث ،وسيتم شراء نظام إلكرتوين للخزينة لزيادة كفاءة العمل .كما ويتم دراسة
إدخال عمليات املشتقات املالية على العمالت لصالح العمالء وخدمة التعامل بالهامش من خالل منصة تداول بالتعاون مع كربى املؤسسات املالية
يف هذا اجملال ،إضافة 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
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تسعى اإلدارة إىل رفد املصرف األهلي العراقي بخرباتها وتدريب املوظفني العاملني فيه من أجل بناء قاعدة متينة لتطوير املصرف واملضي قدم ًا يف
العمل املصريف يف العراق لالستفادة من الفرص االستثمارية املتاحة يف هذا السوق.

اإلدارة االسرتاتيجية
تُعنى اإلدارة االسرتاتيجة برتجمة رؤية وتوجهات البنك إىل خطط اسرتاتيجية على مستوى جمموعة كابيتال بنك وتقوم باإلشراف على تطبيق هذه اخلطط.
كما وتشارك اإلدارة االسرتاتيجية مبشاريع ومبادرات اسرتاتيجية حمددة لدى اجملموعة .وتضم اإلدارة االسرتاتيجية الدوائر التالية :دائرة تطوير املنتجات،
دائرة التسويق ،دائرة االتصال املؤسسي واملسؤولية االجتماعية ودائرة مت ٌيز األعمال وجودة خدمة العمالء.
دائرة تطوير املنتجات
انسجام ًا مع الرؤية املستقبلية للبنك واستمرار ًا لتحقيق أهدافه االسرتاتيجية ،عملت دائرة تطوير املنتجات على إطالق جمموعة من املنتجات والربامج
الرامية إىل توفري أفضل اخلدمات ذات املزايا املصرفية الشاملة لعمالء كابيتال بنك ترتجم تطلعات البنك االسرتاتيجية .فعلى صعيد اخلدمات املصرفية
لألفراد ،قامت دائرة تطوير املنتجات بإطالق برنامج ( VIPاليوم) الذي يستهدف األفراد عرب حتويل رواتبهم للبنك ،من خالل تقدمي جمموعة متكاملة من
اخلدمات واملزايا املصممة خصيص ًا لهذه الشريحة من عمالء البنك.
يتضمن برنامج ( VIPاليوم) جمموعة من املزايا املتعددة؛ من حيث توفري التسهيالت االئتمانية على اختالف أنواعها من قروض شخصية أو قروض
متويل السيارات أو قروض اإلسكان وبأسعار تفضيلية وبسقوف تالئم تطلعاتهم ورغباتهم ،إضافة إىل توفري بطاقات ائتمانية وبطاقات الدفع املباشر
مبزايا فريدة وحصرية لهذه الشريحة من العمالء تعد األوىل من نوعها يف اململكة ،كما ويشمل الربنامج حلو ًال استثمارية لعمالء الربنامج الراغبني
باالدخار يف حساب التوفري املثايل أو من خالل الودائع اآلجلة وشهادات اإليداع املميزة من كابيتال بنك.
ّ
كما خصص البنك لهذه الشريحة جمموعة أخرى من املزايا احلصرية؛ كميزة اسرتجاع  %10من فوائد القروض الشخصية عند نهاية عمر القرض والتي
تعد األوىل من نوعها يف اململكة ،وإمكانية االستفادة من خدمة املبلغ الفوري بقيمة  3,000دينار من خالل االتصال مبركز اخلدمة الهاتفية التابع للبنك
ودون احلاجة إلجراءات طويلة ،باإلضافة إىل جمموعة من اإلعفاءات واحلسومات على العديد من العمليات املصرفية عرب قنوات البنك اإللكرتونية املميزة،
كما أتاح الربنامج اجملال للعمالء املشرتكني به الستخدام الصرافات اآللية للبنوك األخرى املنتشرة يف األردن للسحب النقدي وبدون رسوم إضافية.
كما قام البنك وبالشراكة مع اخلطوط اجلوية امللكية األردنية بتخصيص جائزة فريدة من نوعها هي (تذكرتك إىل العامل) للعمالء املشرتكني بهذا
الربنامج ،حيث ميكن لرابحي هذه اجلائزة السفر عرب خطوط امللكية األردنية واستكشاف العامل ،عرب جمموعة من تذاكر السفر تبلغ قيمتها  20,000دينار،
ويستطيع العميل الفائز بهذه اجملموعة من التذاكر استخدامها للسفر خالل خمسة عشر عام ًا واحلجز من خاللها للوجهات التي يرغب بالسفر إليها
له وألقاربه.
كما استمرت الدائرة بطرح ميزة االسرتجاع النقدي على فواتري العميل لدى جميع املطاعم احمللية بنسبة  %15و %10على جمموعة من املتاجر واحملالت
املعتمدة باإلضافة إىل إطالق حملة االسرتجاع النقدي على املشرتيات عرب اإلنرتنت بنسبة .%10
وقامت الدائرة بتعزيز خدمات ومنتجات املصرف األهلي العراقي من خالل إطالق خدمات شركة ويسرتن يونيون العاملية لتمكني عمالء املصرف من
إرسال واستقبال حواالتهم املالية عرب شبكة ويسرتن يونيون املنتشرة يف كافة أرجاء العامل.
وتتويج ًا جلهوده املبذولة يف إطالق املنتجات واخلدمات املتميزة ،حصد البنك جائزة أول بنك أردين يطبق ميزة استبدال النقاط بشكل فوري على
أجهزة نقاط البيع من شركة نتورك حللول الدفع العاملية.
وعلى صعيد اخلطط املستقبلية ،تسعى دائرة تطوير املنتجات إىل إطالق جمموعة جديدة وفريدة من نوعها من اخلدمات املصرفية سواء لقطاع
األفراد أو الشركات املتوسطة والصغرية من خالل إطالق برامج جديدة خلدمة جمموعة أوسع من عمالء البنك وبطاقات جديدة مبزايا حصرية .أما على
صعيد الشركات الكربى سيعمل البنك على استحداث احللول العملية لهذه الشريحة والتي تتماشى وتوجهات البنك االسرتاتيجية.
دائرة التسويق
تعترب دائرة التسويق من الدوائر املهمة التي تقدم الدعم الوظيفي جلميع القطاعات البنكية وذلك من خالل وضع االسرتاتيجيات التسويقية وإدارة
احلمالت اإلعالنية .وتسعى الدائرة دوم ًا إىل تطوير منهجيتها يف بناء اسرتاتيجية تسويقية مبنية على أسس صحيحة لتسويق املنتجات واخلدمات
للوصول إىل الشريحة املستهدفة من اجلمهور بأفضل األساليب وأكرثها كفاءة .وتشرف إدارة التسويق على عملية تطوير الهوية املؤسسية
وتصميم وإدارة احلمالت التسويقية ملنتجات البنك اخملتلفة.
دائرة االتصال املؤسسي واملسؤولية االجتماعية
تنبثق أهمية دائرة االتصال املؤسسي واملسؤولية االجتماعية من كونها الدائرة التي تعنى بدعم وتعزيز قنوات االتصال والتواصل الداخلى واخلارجي
للبنك .وينقسم دور الدائرة إىل شقني رئيسيني ،األول هو دور العالقات العامة والثاين هو املسؤولية االجتماعية ،كما يلي:
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العالقات العامة
•

تعزيز األداء املؤسسي من خالل إبقاء املوظفني على علم بالقضايا اإلدارية والرباجمية واخلطط املستقبلية للبنك.

•

دعم قنوات االتصال مع اجملتمع من خالل احلمالت اإلعالمية اخملتلفة.

•

تطوير هوية إعالمية مميزة للبنك وإدارة العالقات اإلعالمية.

•

إعداد ونشر االخبار والتقارير الصحفية.

•

تنظيم املقابالت واملؤمترات الصحفية مع ممثلي وسائل اإلعالم.

•

الرد على أسئلة الصحافة ووسائل اإلعالم واستفساراتها.

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
يف اجملاالت التعليمية ،الريادية واإلنسانية وغريها ،وذلك يف إطار تفاعله واهتمامه بدعم التوجهات العامة الرامية لتحقيق التنمية املستدامة على
الصعيد االنساين واالجتماعي ،فقد قام كابيتال بنك خالل  2017بدعم العديد من املبادرات واملشاريع والربامج اجملتمعية التي استهدفت خمتلف
القطاعات منها:
أ .املبادرات التعليمية والريادية
•

تغطية التكاليف الدراسية لطالب من ذوي االحتياجات اخلاصة من خالل مركز جمعية الشابات املسلمات للرتبية اخلاصة.

•

تغطية الرسوم الدراسية لطالب جامعيني بالتعاون مع صندوق األمان ملستقبل األيتام.

•

دعم مؤسسة امللكة رانيا  /مبادرة التعليم األردنية.

•

دعم طلبة إلكمال دراستهم اجلامعية.

•

تبني جمموعة من طلبة األكادميية امللكية.

•

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

•

دعم جمعية منحتي لتقدمي منح مهنية وأكادميية للطلبة املتفوقني والقاطنني يف املناطق النائية.

•

دعم الربامج الصحية والرياضية للطالب يف اخمليمات بالتعاون مع جمعية خطوات.

•

تبني دوري كرة القدم لطالب املدرسة املعمدانية.

•

التوحد.
التربع جلمعية رعاية وتأهيل مبدعي
ّ

•

دعم مبادرة البنك املركزي األردين لنشر الثقافة املالية لطلبة املدارس احلكومية.

•

دعم مبادرة األلف ريادي التابعة جلمعية إنتاج.

ب .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 قرى األطفال .SOS

•

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 مادي ًا ومعنوي ًا ،ومثال على ذلك الدعم الذي يقدمه البنك ملركز احلسني للسرطان
واجلمعيات التي تعنى بذوي االحتياجات اخلاصة.
كفالة  25يتيم ًا 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  SOSخالل 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  1500حمتاج خالل شهر رمضان املبارك مبشاركة موظفي البنك يف مقر التكية.

•
•

دائرة مت ٌيز األعمال وجودة خدمة العمالء
انطالق ًا من اعتبار عميل كابيتال بنك الركيزة األساسية من بني ركائز قوى الدفع االسرتاتيجي ،استحدث كابيتال بنك يف النصف الثاين من عام  2017دائرة
"مت ّيز األعمال وجودة خدمة العمالء" التابعة لإلدارة االسرتاتيجية وذلك بهدف تعزيز القدرة التنافسية ،حتسني جتربة العمالء واالرتقاء يف مستوى
اخلدمات املصرفية املقدمة لألفراد أو الشركات وتيسري الوصول إىل أفضل املمارسات يف القطاع املصريف.
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وبغية حتقيق األهداف املرجوة قامت الدائرة بوضع خطط ومبادارات على مستوى اإلدارات ،وبدأت يف املرحلة األوىل بتطبيق ما يلي:
•

تقدمي االقرتاحات واملبادرات الالزمة لرفع مستوى اخلدمات واملنتجات املقدمة للعمالء األفراد.

•

دراسة سلوكيات العمالء واحتياجاتهم وتوقعاتهم وقياس مدى رضاهم عن اخلدمات واملنتجات واإلجراءات وأهلية املوظفني عن طريق استخدام
مناذج االستبيان والتواصل مع العمالء هاتفي ًا.

•

البدء مبراجعة العمليات املصرفية الداخلية عالية األهمية ذات األثر األكرب على جتربة العمالء واألداء املؤسسي والتي لها عالقة مباشرة بتحقيق
األرباح.

•

استحداث برنامج تقييم الفروع وموظفيه من ناحية املظهر العام للفرع واملوظفني ،مدى معرفة املوظفني باملنتجات ،إضافة إىل مهارات
وسلوكيات املوظفني يف التعامل مع العمالء شخصي ًا وعلى الهاتف.

•

تطوير أساليب إدارة جتربة العمالء وقياسها.

باإلضافة إىل ما ذكر أعاله ،ستقوم الدائرة يف العام  2018بتطبيق "برنامج إدارة جتربة العمالء“ ""Customer Experience Management Program
على مستوى كافة دوائر البنك والذي سيشمل جميع موظفي البنك بكافة املستويات اإلدارية.

إدارة العمليات
مت إعادة تسمية إدارة الدعم سابقا لتصبح إدارة العمليات .بحيث تشمل دوائر العمليات ،إدارة تكنولوجيا املعلومات ،إدارة املشاريع ،إدارة املراقبة،
دائرة خدمات الشركات وإدارة الشؤون اإلدارية والهندسية .وقد مت إعادة هيكلة اإلدارات والدوائر التابعة كما هو موضح أدناه:
دائرة العمليات
متاشي ًا مع خطة البنك التوسعية مت مراجعة الهياكل التنظيمية لدائرة العمليات ،إذ مت فصل عمليات قطاع الشركات والشركات املتوسطة والصغرية
عن عمليات قطاع التجزئة (األفراد) مبا يسهم يف تقدمي خدمات ومنتجات بنكية أفضل تتناسب مع طبيعة وتوقعات ومتطلبات عمالء كال القطاعني،
وباإلضافة إىل أنه جاري العمل على استقطاب كفاءات وخربات متخصصة يف العمليات املصرفية لتعزز توجهات البنك وأهدافه املستقبلية وتساهم
يف حتقيق أهدافه.
إدارة أنظمة املعلومات
ً
انطالق ًا من سعي كابيتال بنك ملواكبة آخر املستجدات يف جمال استخدام األنظمة التكنولوجية ومتاشيا مع التوجهات االسرتاتيجية للبنك لتلبية
متطلبات عمالئنا ،فقد شهد عام 2017العديد من اإلجنازات على صعيد توظيف أفضل التقنيات التكنولوجية املصرفية العاملية خلدمة أعمال البنك،
حيث مت تبني عدد من املبادرات التقنية التي من شأنها حتسني البنية التحتية والبيئة التشغيلية وتوفري بيئة مالية أكرث أمان ًا للعمالء.
فعلى صعيد مواكبة التطور يف األعمال ؛ فقد مت حتديث العديد من األنظمة العاملة يف البنك كتحديث أنظمة مكافحة غسل األموال مبا يتماشى مع
أفضل املمارسات العاملية ،باإلضافة إىل حتديث أنظمة تصنيف اخملاطر االئتمانية ومراقبة أجهزة الصراف اآليل لضمان توفر اخلدمة على مدار الساعة
ورفع مستوى األمن واحلماية .كما مت االنتهاء من استكمال متطلبات احلصول على شهادة ( )PCI DSS Compliance Certificationواخلاصة بأمن
معلومات البطاقات االئتمانية للسنة الثالثة على التوايل.
هذا وقد مت اعتماد اسرتاتيجية خاصة بإدارة أنظمة املعلومات للخمسة أعوام القادمة والتي من شأنها االرتقاء باملستوى العام خلدمات البنك من خالل
تعاقدها مع أفضل الشركات العاملية وتطبيق أحدث احللول التقنية يف جمال تكنولوجيا املعلومات ،وجاري العمل حالي ًا على تطبيق أفضل املمارسات
العاملية ( )COBIT5اخلاصة بحاكمية وإدارة املعلومات والتكنولوجيا املصاحبة لها متاشي ًا مع تعليمات البنك املركزي األردين ،كما مت استحداث دليل
خاص لذلك وااللتزام مبا ورد فيه مبا ينسجم ومعطيات البنك يف سبيل خدمة كل من أهداف ومتطلبات التعليمات وإطار عمل (.)COBIT 5
لالطالع على الدليل ميكنكم زيارة الرابط اإللكرتوين التايلhttps://goo.gl/wQB2cc :
إدارة املشاريع
فيما يتعلق بإدارة املشاريع فقد مت الفصل بني إدارة املشاريع وإدارة أنظمة املعلومات وذلك لضمان احلوكمة الالزمة للمشاريع وانسيابية تنفيذ
املشاريع ضمن امليزانيات واملوارد البشرية املتاحة وضمن السقوف الزمنية املتفق عليها وذلك للرتكيز على جمموعة املشاريع التي ينوي البنك
تنفيذها ،على سبيل املثال ال احلصر ،النظام البنكي ،نظام اخلدمات اإللكرتونية ،نظام التسهيالت ،نظام اخلزينة ،نظام إدارة العالقات املصرفية،
إضافة إىل ذلك هنالك جمموعة أخرى من املشاريع التي من خاللها سيقوم البنك بتقدمي خدمات ومنتجات بنكية ستسهم بتحسني تعامل العمالء
بها واالستفادة منها وتسهل على إدارة البنك آلية إدارتها والتعامل معها ،ومن جهة أخرى يتم حالي ًا استقطاب كوادر متخصصة من شأنها أن تعزز
منهجية خاصة بكابيتال بنك وتسهم يف تسريع تطبيق املشاريع بكل كفاءة وفاعلية.
إدارة الشؤون اإلدارية والهندسية
تعنى هذه اإلدارة بجميع األمور املتعلقة بإدارة املباين واخلدمات اللوجستية املقدمة على مستوى مباين اإلدارة والفروع واملشاريع العقارية للبنك
وبالتايل مت إعادة النظر يف الهيكل التنظيمي للدائرة وتنظيم هيكل جديد يلبي متطلبات العمل ،حيث مت ضم الدائرة العقارية مع الدائرة الهندسية وقد
مت استحداث دائرة لألمن واحلماية والسالمة العامة لتقوم بدورها بتوفري وتامني مستلزمات األمن واحلماية ملوظفي وعمالء كابيتال بنك .ومن اجلدير
بالذكر أنه سيجري العمل خالل عام  2018على دراسة وإعادة تأهيل عدد من فروع البنك بالشكل الذي يتوافق مع اسرتاتيجية البنك وهويته املؤسسية
ومبا يحقق رضا العمالء.
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إدارة الرقابة
انطالق ًا من إعادة تنظيم الهياكل التنظيمية لدوائرالعمليات مت العمل على تأسيس ادارة الرقابة والتي تندرج حتتها كل من الدوائر التالية (دائرة الرقابة
على العمليات ،دائرة السياسات واإلجراءات ،دائرة امتثال وخماطر أنظمة املعلومات) بحيث تشكل هذه اإلدارة والدوائر التابعة لها منظومة متكاملة
لضبط ومراقبة سري العمليات واألنشطة البنكية وفق منهجية واضحة وحمددة تعمل على وضع وتنفيذ أطر وآليات الرقابة املستمرة على عمليات
التشغيل يف البنك وترفع التقارير الدورية اخلاصة بذلك إىل رئيس إدارة العمليات ،مبا يساهم يف حتقيق أهداف البنك وحماية حقوقه.
دائرة رقابة العمليات
تهدف دائرة الرقابة على العمليات إىل حتقيق األهداف االسرتاتيجية عن طريق تقييم العمليات الداخلية ومدى توافقها مع املعايري املوضوعة
وسياسات البنك وإجراءاته باإلضافة إىل التحقق من فعالية وكفاءة وكفاية الضوابط الرقابية لهذه العمليات وعدم وجود ثغرات يف التطبيق من قبل
املوظفني أو بسبب عدم كفاية اإلجراءات الرقابية ،كل ذلك بهدف احملافظة على متانة العمليات املصرفية وسالمتها حلماية حقوق البنك واملودعني
واملساهمني ،وأيض ًا اإلشراف واإلدارة على عملية تسوية احلسابات البنكية والتأكد من أنها ضمن الصالحيات والتعليمات املعتمدة لدى البنك ووضع
مؤشرات لتقييمها وكشف االنحرافات وبيان أسبابها ومن ثم معاجلتها.
دائرة السياسات واإلجراءات
واصل البنك خالل العام  2017مراجعة وحتديث معظم أدلة السياسات واإلجراءات والنماذج اخلاصة بكل من كابيتال بنك وشركة املال لالستثمار
والوساطة املالية وربطها على املوقع اإللكرتوين اخلاص باإلجراءات وذلك لزيادة كفاءة العمليات املصرفية اخملتلفة وتعزيز الرقابة على خمتلف
األعمال واألنظمة االئتمانية والتشغيلية وبخاصة الدوائر التي لها اتصال مباشر مع العمالء ،وفق ًا للمعايري الدولية وأفضل املمارسات يف القطاع
املصريف ومبا يكفل الرتكيز على جودة اخلدمة املقدمة للعمالء ومراعاة القوانني والتشريعات املصرفية.
من جانب آخر قامت دائرة السياسات واإلجراءات بتحديث موقع السياسات واإلجراءات يف البنك ،واملشاركة يف عدة مشاريع يف البنك من شأنها
حتسني اخلدمات املقدمة للعمالء مبا يكفل إجناز املعامالت بالشكل والوقت األمثل ويجري العمل على خطة مراجعة وحتديث جميع إجراءات البنك مبا
بناء على تصنيفها من قبل إدارة اخملاطر.
يتناسب مع التطورات يف بيئة العمل والهياكل التنظيمية اجلديدة حيث مت اعتماد دوريات مراجعة لإلجراءات ً
وقد مت اعتماد آليات تصعيدية ملتابعة مراجعة اإلجراءات مع الدوائر املعنية واجلهات الرقابية إضافة إىل حتديث إجراءات تخطيط االحتياجات البشرية
والتوظيف لتشمل إطالع املوظفني املستجدين على إجراءات العمل ذات العالقة مبهامهم الوظيفية والتوقيع عليها ،مبا يفيد اإلملام بها من زيادة
للوعي الوظيفي وذلك استكما ًال خلطط عمل اإلدارات على مستوى جمموعة كابيتال بنك.
دائرة امتثال وخماطر تكنولوجيا املعلومات
تعنى دائرة امتثال وخماطر تكنولوجيا املعلومات باإلشراف والتحقق من أن جميع األنشطة والعمليات التي تتم على األنظمة والربامج اآللية القائمة
بالبنك و/أو األنظمة والربامج اخلارجية املرتبطة بأنظمة البنك و/أو املشاريع القائمة ذات العالقة باألنظمة اآللية بالبنك بحيث تخضع وفق ًا للضوابط
واملعايري الدولية اخلاصة بحوكمة تكنولوجيا املعلومات.
دائرة خدمة عمالء الشركات
مت استحداث دائرة خدمة عمالء الشركات ويتمثل نطاق عملها مبتابعة تنفيذ جميع طلبات العمالء املتعلقة باخلدمات واملنتجات البنكية على سبيل
املثال ال للحصر "التحويالت املالية ،اخلدمات التجارية ،اخلدمات اإللكرتونية" باإلضافة إىل استقبال مكاملاتهم والرد على استفساراتهم املتعلقة
باخلدمات واملنتجات وتعريفهم بأحدث املنتجات املصرفية وشروطها ومزاياها ،ومبا يلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم ويحقق رضاهم على مستوى
اخلدمة املقدمة والعمل على قياس ذلك من خالل وسائل االتصال املتاحة.

اإلدارة املالية
قامت اإلدارة املالية خالل عام  2017بتنفيذ جميع مهامها اإلدارية والرقابية وفق ما تنص عليه أفضل املمارسات وما ينسجم مع سياسات البنك املعتمدة
وتوجهاته االسرتاتيجية ،وكون الرقابة هو حمور أساسي من حماور البنك االسرتاتيجية ،فقد مت استحداث دائرة التقارير الرقابية ونظم املعلومات اإلدارية
وبحيث تكون مسؤولة عن إعداد كافة تقارير اجلهات الرقابية ،وباألخص تقارير البنك املركزي األردين باإلضافة إىل تفعيل دور نظم املعلومات اإلدارية
لتزويد دوائر البنك بجميع التقارير املالية والدراسات التحليلية التي تدعم آلية اتخاذ القرار التي تساعد على تطوير وقياس أداء الدوائر .كما قامت الدائرة
بإعداد التقارير الرقابية املرتبطة باملوازنة التقديرية وبيان قيمة االنحرافات وأسبابها ،ولتطوير هذه اآللية ،فقد مت التنسيق مع إدارة تكنولوجيا املعلومات
لشمول خطة تكنولوجيا املعلومات على مشاريع متعلقة بإعداد التقارير بشكل آيل وبحيث تشمل البيانات املالية ،وتقارير البنك املركزي وتقارير قياس
األداء وتقارير الربحية.
وتقوم اإلدارة املالية يف البنك باإلشراف الكامل على دوائر الرقابة املالية يف الشركات التابعة من خالل دائرة الرقابة املالية (الشركات التابعة) ،حيث توفر
لها الدعم من خمتلف اجلوانب للتأكد من قيامها بالدور املطلوب وانتهاجها سياسات البنك املعتمدة.
باإلضافة إىل ما ورد أعاله ،فقد ساهمت دائرة الرقابة املالية باحتساب األثر املايل لتطبيق معيار ( )9وتهيئة النظام املايل واحملاسبي لتطبيق املعيار عام
.2018
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إدارة اخملاطر
من خالل تبني البنك اسرتاتيجية شاملة لتطبيق أفضل املمارسات يف إدارة اخملاطر واالئتمان ،فقد مت وخالل العام  2017إعادة هيكلة إدارة اخملاطر
باتباع إدارة االئتمان إليها ،وذلك بهدف تعزيز مبدأ احليادية واالستقاللية االئتمانية ضمن أحكام وأسس ائتمانية واضحة ،إىل جانب السيطرة على جميع
اخملاطر التي قد يتعرض لها البنك على مستوى العميل واحملفظة االئتمانية ،باإلضافة إىل ضمان حتقيق الربحية املستهدفة والتي تغطي هذه
اخملاطر من خالل استخدام مقياس العائد مقابل اخملاطر (.)RAROC
وتعترب إدارة اخملاطر وحدة مستقلة يرأسها رئيس إدارة اخملاطر وترتبط بلجنة اخملاطر املنبثقة عن جملس اإلدارة مع وجود خط اتصال متقطع
يربط رئيس إدارة اخملاطر بالرئيس التنفيذي.
تتكون إدارة اخملاطر من الدوائر التالية:
•

دائرة اخملاطر املالية

•

دائرة خماطر التشغيل

•

دائرة أمن املعلومات

•

دائرة مراجعة االئتمان  /للشركات الكربى

•

دائرة مراجعة االئتمان  /للشركات املتوسطة والصغرية

•

دائرة مراجعة االئتمان  /لألفراد

•

دائرة مراقبة االئتمان

دائرة اخملاطر املالية
تتوىل مسؤولية إدارة خماطر االئتمان وخماطر الرتكزات على خمتلف املستويات (االئتمانية ،والقطاعات االقتصادية) ،وإدارة وتخطيط رأس املال لضمان
استغالله بشكل كفؤ ( ،)ICAAPوأثر اختبارات األوضاع الضاغطة ( )Stress Testingعلى البنك للتأكد من أنها ضمن احلدود املقبولة ،باإلضافة إىل
إدارة خماطر السوق والسيولة وأسعار الفائدة ،حيث تقوم بالتعرف والقياس والسيطرة على تلك اخملاطر املالية التي قد يتعرض لها البنك وحسب
سياسات إدارة اخملاطر مبا يحافظ على مكانة البنك املالية وربحيته ،إىل جانب تبني متطلبات جلنة بازل والبنك املركزي األردين وتطبيقها.
دائرة خماطر التشغيل
تتوىل مسؤولية إدارة اخملاطر التشغيلية الداخلية واخلارجية والتي ميكن أن يتعرض لها البنك ووضع الضوابط الرقابية الالزمة مقابلها للسيطرة عليها
والتخفيف من أثرها وذلك حسب سياسات إدارة اخملاطر ،إىل جانب إدارة وضمان تطبيق خطط استمرارية يف البنك وتبني متطلبات جلنة بازل والبنك
املركزي األردين وتطبيقها.
دائرة أمن املعلومات
تتوىل مسؤولية احملافظة على سرية وتوفر ودقة املعلومات يف البنك ووضع الضوابط لضمان ذلك والوسائل الالزمة للتخفيف والسيطرة على هذه
اخملاطر ،وذلك حسب سياسات أمن املعلومات وتبني تطبيق أفضل املعايري الدولية يف هذا اجملال .كما وتقوم الدائرة بعقد ورشات توعوية دورية
لضمان االمتثال لربامج أمن املعلومات.
دوائر مراجعة االئتمان (الشركات الكربى ،الشركات املتوسطة والصغرية ،األفراد)
تتوىل هذه الدوائر ،وحسب شريحة العميل ،مسؤولية تقييم الدراسات االئتمانية من حيث التحليل املايل واالئتماين للعمالء ووضع التوصيات املناسبة
مبعزل عن مؤثرات التعامل الشخصي معهم ،وباحلكم على أوضاع العمالء من خالل بياناتهم املالية وغري املالية والوثائق الداعمة واملؤيدة لوضع
العمالء باإلضافة إىل تصنيف العمالء حسب اخملاطر من خالل نظام التصنيف املعتمد لدى البنك ( ،)Moody’sباإلضافة إىل دورها اإلستشاري يف تقوية
أهل مديريها ليكونوا أعضاء ًا أساسيني وفاعلني
وترسيخ الفكر اإلئتماين والذي ينبع من اخلربة االئتمانية الطويلة التي يتمتع بها فريق العمل ،األمر الذي ّ
يف جلان التسهيالت.
دائرة مراقبة اإلئتمان
تتوىل هذه الدائرة عمليات الرقابة الدورية من خالل التحقق من استكمال الوثائق والشروط الواردة بقرارات جلان االئتمان وتوثيق الضمانات للعمالء،
ومراقبة السقوف والتأكّ د من االلتزام بالسياسة االئتمانية للبنك وتعليمات البنك املركزي األردين قبل التبليغ للتنفيذ ،والتبليغ الفوري عن أية جتاوزات التخاذ
اإلجراءات املناسبة حلفظ حقوق البنك ،باإلضافة إىل أنها تقوم مبهمة اإلشراف على تطبيق معيار ( )IFRS 9على العمالء ،كما وتقوم الدائرة بإعداد تقارير
رقابية داخلية للبنك وخارجية للبنك املركزي األردين.

إدارة االمتثال
حافظت إدارة االمتثال خالل العام  2017على أداء مهامها الهادفة إىل التأكد من امتثال البنك والشركات التابعة له لألنظمة والقوانني والتعليمات
واملمارسات املصرفية السليمة الصادرة عن اجلهات الرقابية احمللية والدولية وتقدمي الدعم الالزم لإلدارة ،استناد ًا إىل أعلى املعايري املهنية يف
الصناعات املصرفية ،ومبا يحقق حماية للبنك من خماطر عدم االمتثال.
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تشرف الدائرة على مراقبة االمتثال للمتطلبات الرقابية ومنها احلاكمية املؤسسية وميثاق السلوك املهني وحتقيق مبدأ "اعرف عميلك" ومكافحة
عمليات غسل األموال ومتويل اإلرهاب ومعاجلة شكاوى العمالء.
وانطالق ًا من حرص البنك والشركات التابعة له على االلتزام بتعليمات اجلهات الرقابية وأفضل املمارسات واملعايري العاملية ،فقد نفذت اإلدارة يف
العام  2017املهام املوكلة اليها من خالل مراقبة تطبيق التعليمات والقيام بفحوصات واختبارات دورية ،باإلضافة إىل الزيارات امليدانية وذلك للتأكد من
مدى االلتزام بتعليمات االمتثال ومنها:
•

االستمرار بتحديث النظام اآليل ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب ( )AML Profiling Systemللحصول على تقارير ذات دقة وكفاءة عالية
لكشف العمليات التي يشتبه بارتباطها بغسل األموال ومتويل اإلرهاب ووضع السيناريوهات الالزمة وفق ًا لتعليمات اجلهات الرقابية وأفضل
املمارسات واملعايري العاملية.

•

االنتهاء من حتديث الرابط اإللكرتوين اخلاص مع وحدة مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب ( )GO AMLبالتعاون مع دائرة تكنولوجيا املعلومات
متهيد ًا لتطبيقه بداية العام .2018

•

إعداد سياسة التقييم الذاتي ( )AML Assessmentحسب مؤشر نظام التقييم املبني على اخملاطر ( )RBA Risk Based Approachيف جمال
مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.

•

األول من العام  2017تطبيق املرحلة الثالثة من قانون االلتزام الضريبي األمريكي ( )FATCAوهي رفع التقرير املطلوب .كما مت اعتماد
مت خالل الربع ّ
سياسة خاصة بقانون االمتثال الضريبي األمريكي للحسابات األجنبية ،كما وتقوم اإلدارة بتزويد التدريب الدوري الالزم للموظفني املعنيني بالقانون
بشكل مستمر.

•

ساهمت إدارة االمتثال/دائرة معاجلة شكاوى العمالء يف مراجعة الكثري من إجراءات العمل واستحداث بعضها وتعديل البعض اآلخر ،األمر الذي
كان له األثر اإليجابي لالرتقاء باخلدمة املقدمة للعمالء من خالل الرتكيز على متطلباتهم 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
حرص ًا من البنك على االرتقاء باخلدمة وتقدمي األفضل لعمالئه.

•

مت خالل العام  2017اختيار شركة متخصصة بالتدريب يف جمال مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب وقانون االلتزام الضريبي ( )FATCAمن خالل
املوقع اإللكرتوين ( )E-Learningوسيتم املباشرة خالل الربع األول من العام  2018بتدريب جميع موظفي البنك باإلضافة إىل االستمرار بعقد دورات
تدريبية متخصصة للموظفني املعنيني وكذلك ترشيحهم حلضور دورات عاملية وذلك ملواكبة جميع املستجدات على املستوى احمللي والدويل،
وبالتنسيق املستمر مع دائرة املوارد البشرية.

•

كما أشرفت إدارة االمتثال على استحداث إجراءات عمل للتعامل مع األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة وفق أفضل املمارسات وتعليمات اجلهات
الرقابية.

التدقيق الداخلي
يتمتع نشاط التدقيق الداخلي يف البنك بإستقاللية تامة حيث ترتبط مباشرة بلجنة التدقيق املنبثقة عن جملس اإلدارة.
يشمل نطاق التدقيق الداخلي أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة اخملاطر واحلاكمية املؤسسية ،ويغطي نشاطات اجملموعة كاملة بناءا على خطة
التدقيق املبنية على اخملاطر للمجموعة كاملة.
تعمل إدارة التدقيق الداخلي وفقا ملعايري التدقيق الداخلي الدولية الصادرة من معهد التدقيق الداخلي ( )IIAوتعليمات البنك املركزي األردين .هذا ومت
خالل عام  2017البدء بأمتتة أعمال الدائرة كاملة ومن املنتظر تطبيقها خالل العام احلايل.

إدارة املوارد البشرية
متاشي ًا مع التزام كابيتال بنك بتوفري بيئة عمل صحية ،جتذب وحتافظ على الكفاءات العالية من املوظفني املؤهلني ،واصلت إدارة املوارد البشرية
االستثمار يف رأس املال البشري عرب اإلستفادة من نقاط قوة املوظفني وتزويدهم بفرص التدريب والتطوير املستمر بهدف منوهم املهني ،إلمياننا
بأن املوظفني هم املساهمون الرئيسيون وحجر الزاوية يف حتقيق أهداف البنك االسرتاتيجية املبنية على أسس التميز والكفاءة ،وتعزيز امليزة
التنافسية للبنك حملي ًا وإقليمي ًا.
ويف ضوء توجه البنك لالستثمار يف رأس املال البشري ،قامت إدارة املوارد البشرية خالل العام  2017بتحقيق ما يلي:
•

استمرارية بناء ثقافة أجور عادلة عرب إطالق نظام إدارة األداء ،استناد ًا إىل مؤشرات اإلجناز الرئيسية احملددة لكافة الوظائف عرب التسلسل التنظيمي
للبنك وربطها بنظام حوافز طويلة وقصرية األمد.
ً
تطوير املهارات والكفاءات األساسية والقيادية ،حيث مت تعريف الكفاءات وفقا ملؤشرات السلوك واألداء ومت وضع آلية للتوثيق مع االستمرارية يف
تقدمي برامج تدريبية حتاكي هذه املتطلبات بحسب الكفاءات املطلوبة.

•

تطوير وحتديث سياسات وإجراءات العمل والنظام الداخلي مبا يتماشى وقانون العمل وتعليمات البنك املركزي األردين.

•

إطالق وأمتتة طلبات املوظفني لتقدمي خدمات أفضل وبكفاءة عالية والتخفيف من عبء العمل الورقي.

•

عقد عدة برامج تدريب وتطوير وظيفي للمساهمة يف رفع كفاءات املوظفني اإلدارية والسلوكية والقيادية.

•

استمرارية الشراكة مع كلية فرانكفورت للتمويل واإلدارة ،لتقدمي حزمة من برامج املهارات التقنية والفنية مع الرتكيز على املهارات القيادية
لإلدارة الوسطى ،وتطرقت هذه الربامج إىل التطوير الذاتي ملوظفي كابيتال بنك وفق ًا ملسارهم الوظيفي.

•
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•

القيام بعدة نشاطات وبرامج تفاعلية هدفت إىل تعزيز بيئة العمل والثقافة املؤسسية ،كقيام إدارة املوارد البشرية بالتعاون مع مركز احلسني
للسرطان بتنفيذ فعالية ( )Bake for Hopeإدراك ًا ألهمية شهر التوعية بسرطان الثدي وتقدمي نصائح وإرشادات حول املرض ،باإلضافة إىل تقدمي
فحص طبي جماين ملوظفات البنك .كما خصصت جميع إيرادات الفعالية لدعم مركز احلسني للسرطان.
إميان ًا من البنك بأهمية الكوادر البشرية ولضمان االرتقاء والتميز مبستوى اخلدمات املقدمة ،فقد انصب تركيزنا على استقطاب وتعيني الكوادر من
ذوي اخلربة والكفاءات العالية حملي ًا وإقليمي ًا.

•

تطوير وأمتتة نظام التوظيف جلذب الكفاءات واملواهب من السوق األردين عرب املوقع اإللكرتوين لكابيتال بنك.

•

قيام البنك بالتعاون مع شركة التأمني بإنشاء عيادة طبية يف مبنى اإلدارة العامة.

•

الشركات التابعة
كابيتال لالستثمارات
حافظت شركة كابيتال لالستثمارات على موقعها الريادي بني الشركات االستثمارية احمللية واإلقليمية يف العام  ،2017وذلك من خالل تقدمي أفضل
اخلدمات يف جماالت الصريفة االستثمارية كافة.
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.
الوساطة املالية يف األسواق احمللية واإلقليمية والدولية
واصلت دائرة الوساطة احمللية التابعة للشركة تقدمها ،إذ احتلت املرتبة السابعة من حيث حجم التداول يف بورصة عمان خالل العام  2017وبحصة
سوقية بلغت ( )%3يف حني احتلت الشركة املركز العاشر يف العام  .2016وإذا ما استثنينا الصفقات اخلاصة التي حدثت خالل العام املاضي فقد ارتفع
ترتيب الشركة لتكون الثالثة بني شركات الوساطة العاملة يف بورصة عمان.
كما استمرت دائرة الوساطة اإلقليمية بتقدمي خدمة التداول يف جميع األسواق العربية لعمالئها وتوجت خدماتها يف العام  2017بتقدمي خدمة التداول
عرب اإلنرتنت واملوبايل من خالل تطبيق ( )Capinvest Traderحيث يوفر التطبيق اجلديد للمستثمرين إمكانية بيع وشراء األسهم واألوراق املالية
اخملتلفة يف األسواق العربية والعاملية من خالل األجهزة الذكية ،كما يزود املستثمرين مبختلف املعلومات االستثمارية واألسعار احل ّية والرسوم
البيانية وتداوالت األسهم عرب منصة إلكرتونية واحدة.
وحققت دائرة الوساطة الدولية منو ًا كبري ًا يف العام  ،2017حيث تقدم الدائرة جمموعة كبرية من خدمات االستثمار احلديثة منها خدمة بيع وشراء
األسهم العاملية ومشتقاتها كحقوق اخليارات لألسهم ( )Optionsوالصناديق االستثمارية املتداولة ( ،)ETFواستمرت دائرة الوساطة الدولية يف
توسيع أنشطتها إذ أصبح بإمكان عمالء الشركة تنويع استثماراتهم والدخول املباشر يف أكرث من  19سوق ًا مالية حول العامل من أمريكا الشمالية
وانتهاء بآسيا واحمليط الهادئ.
مرور ًا بأوروبا
ً
إدارة املوجودات
يتطلع فريق دائرة إدارة املوجودات إىل تأسيس شراكة طويلة األمد مع كل من املستثمرين األفراد واملؤسسات ،من خالل إنشاء وإدارة احملافظ
والصناديق اإلستثمارية املصممة خصيصا لتتالءم مع أهدافهم وحمددات االستثمار لديهم ،بحيث يتم رسم سياسة استثمارية تهدف إىل التوزيع
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 اإلعتبار أهداف وحمددات اإلستثمار للعمالء من األفراد واملؤسسات ،والتوزيع األمثل حملافظهم مبا يتالئم مع
العائد املتوقع ومستوى اخملاطرة املقبول.

•

صناديق اإلستثمار :إدارة صناديق ذات اسرتاتيجيات حمددة يف خمتلف أسواق الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،إىل جانب إدارة صندوق األفق القائم
حالي ًا.

•

املنتجات االستثمارية املهيكلة ( :)Structured Productsتصميم 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.

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 ،إذ متكنت هذه الدائرة من بناء سجل أداء متميز من العمليات الناجحة ،إىل جانب التعامل مع قاعدة عمالء متنوعة تشمل
مؤسسات عامة وخاصة ومؤسسات مالية وحكومية.
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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 اإلكتتابات 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.

•

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

كابيتال بنك االستشارية للشركات
تعترب كابيتال بنك االستشارية للشركات املتواجدة يف مركز دبي املايل العاملي ( ،)DIFCبوابة جملموعة كابيتال بنك اىل أسواق دولة اإلمارات العربية
املتحدة ودول جملس التعاون اخلليجي ،حيث توفّ ر منصة لعمالء البنك يف األردن والعراق للتواصل مع الشركات العاملية واملستثمرين املتواجدين
يف املنطقة وربطهم بالفرص واملشاريع االستثمارية النوعية .كما توفّ ر أيض ًا الشركة بوابة للمستثمرين احملليني الباحثني عن فرص استثمارية يف
األردن والعراق.
وتعكف الشركة على التوسع بنطاق خدماتها لتعزيز مكانة جمموعة كابيتال بنك يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ويف دول اخلليج العربي مبا يتماشى
مع الرؤية واخلطة االسرتاجتية للمجموعة  .
دائرة متويل الشركات
توفر دائرة متويل الشركات يف كابيتال بنك االستشارية للشركات يف دبي حلو ًال خمصصة ومبتكرة لتمويل الشركات ،وذلك ملساعدة عمالئنا يف
حتقيق أهدافهم االسرتاتيجية .نقدم خدمات متخصصة يف عمليات االندماج واالستحواذ ومتويل املشاريع والتمويل االسرتاتيجي وذلك يف قطاعات
متعددة .ويعمل فريقنا على التعاون الدائم مع أعضاء اجملموعة يف األردن والعراق ،لتقدمي حلول خمصصة لعمالئنا.
كما ويقدم فريق التمويل االسرتاتيجي برناجم ًا متكام ًال البتكار حلول مالية مركبة شاملة للعمالء على مستوى هيكلة رأس املال ،وذلك ملساعدة العمالء
يف جمع رأس املال لتلبية احتياجاتهم املتعلقة بالتمويل االسرتاتيجي ،من خالل االستدانة أو ببيع حقوق امللكية.
جنحت شركة كابيتال بنك االستشارية للشركات منذ تأسيسها يف اكتساب سمعة رائدة وبناء شبكة واسعة من املستثمرين ،مبا يف ذلك صناديق
األسهم اخلاصة وصناديق الرثوة السيادية واملستثمرين االسرتاتيجيني .وتعمل الشركة حالياً على عدد كبري من الصفقات يف جماالت عدة منها
التكنولوجيا واألغذية والصحة والتعليم والنفط والغاز.
دائرة تطوير األعمال وتسويق منتجات اجملموعة
تقوم دائرة تطوير األعمال يف كابيتال بنك االستشارية للشركات يف دبي على خلق فرص عمل من خالل استقطاب العمالء املتواجدين يف اإلمارات
العربية املتحدة ،وتوفري اخلدمات املصرفية لهم عرب كابيتال بنك ،كابيتال لالستثمارات واملصرف األهلي العراقي .ومتتلك الشركة موقع ًا فريد ًا يف
السوق متكنت بواسطته من خدمة الشركات العاملية العاملة بني اإلمارات العربية املتحدة واألردن والعراق.
تركز الدائرة على بناء وتطوير العالقات التي تربطها مع الشركات األجنبية واحمللية العاملة يف العراق من خالل التواصل مع مكتبها القائم ومم ّثليها يف
اإلمارات العربية املتحدة .وترتكز عمليات الدائرة على خدمات متويل الشركات ومتويل التجارة بشكل أساسي يف السوق العراقي من خالل ربط العمالء
مع املصرف األهلي العراقي التابع للمجموعة ،باإلضافة إىل تسويق كافة اخلدمات املصرفية املتوفرة لدى جمموعة كابيتال بنك يف دول جملس
التعاون اخلليجي.
وجنحت الدائرة يف استقطاب عدد كبري من العمالء وبناء شبكة واسعة من الشركات العاملية واحمللية املتواجدة يف منطقة اخلليج العربي والعاملة
يف العراق واألردن وذلك بتوفري اخلدمة املميزة وتسهيل إكمال املعامالت عرب مكتبها يف دبي.

املصرف األهلي العراقي
انطالق ًا من الرؤية االسرتاتيجية جملموعة كابيتال بنك ومتاشي ًا مع سياسات البنك املركزي العراقي ،يسعى املصرف األهلي العراقي للعمل على
املساهمة يف تطوير القطاع املصريف العراقي من خالل تقدمي أفضل اخلدمات املصرفية واملنتجات البنكية واخلدمات اإللكرتونية الشاملة
واملتكاملة مبا يساعد على تغطية احتياجات قطاعي األفراد والشركات مع ًا.
وتشمل تلك اخلدمات ما يلي:
•

حسابات العمالء بأنواعها من (احلسابات اجلارية ،وحسابات التوفري والودائع الثابتة 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.

•

اخلدمات املتخصصة واملقدمة للشركات الكربى كاخلدمات التجارية التي تتضمن االعتمادات املستندية الصادرة والواردة وخطابات الضمان
باإلضافة إىل احلواالت املصرفية ،والتسهيالت املصرفية بأنواعها ،والتعامل بالعمالت األجنبية واملشاركة بنافذة بيع وشراء العملة األجنبية،
باإلضافة إىل اخلدمات املقدمة للشركات املتوسطة والصغرية.
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•

خدمات الوساطة املالية من خالل شركة واحة النخيل للواسطة والتي تشمل بيع وشراء األوراق املالية.

•

خدمات البطاقات والصرافات اآللية واخلدمات املصرفية عرب اإلنرتنت ،باإلضافة إىل مركز اخلدمة الهاتفية واملعني بخدمة العمالء بسرعة وكفاءة
عالية.

ومن أبرز اإلجنازات خالل العام :2017
•

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.

•

تفعيل فرع املصرف يف مدينة الرميلة خلدمة الشركات العاملة يف إحدى أكرب مناطق حقول النفط يف العامل.

•

تعزيز دور فروع املصرف يف خمتلف مناطق العراق وتطوير خدماته املتنوعة مع الرتكيز على القنوات اإللكرتونية.

•

إطالق خدمات املصرف عرب الهاتف النقال وخدمة الرسائل القصرية.

•

حتديث نظام الوساطة املالية ونظام إدارة التواقيع.

•

التوسع مبشروع توطني رواتب موظفي الدولة والتوسع يف القروض املمنوحة لهم.

•

إطالق املرحلة األوىل من خدمات احلواالت املالية من خالل شبكة ويسرتن يونيون العاملية.

•

تفعيل إدارة اخلدمات املصرفية لألفراد.

وحول خطط املصرف املستقبلية للعام :2018
•

افتتاح فرعني جديدين يف مدينة بغداد يف منطقتي الكاظمية وجميلة ،واالنتقال إىل املوقع اجلديد لفرع البصرة.
إطالق خدمة البطاقات املدفوعة مسبق ًا.

•

إطالق املرحلة الثانية من خدمات 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 إلكرتوني ًا.

•

توسيع شبكة عالقات املصرف مع البنوك املراسلة العاملية.

•

التوسع يف تقدمي خدمة الصراف اآليل.

•

متديد ساعات عمل مركز اخلدمة الهاتفية لتصبح  24ساعة يف اليوم ،سبعة أيام يف األسبوع.
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تعترب "النظرة التحليلية حول األداء االقتصادي احمللي واإلقليمي"
جزء ًا أصي ًال من التقرير السنوي لكابيتال بنك ،نتناول فيه أبرز التطورات
االقتصادية احمللية واإلقليمية ،لنقدم من خالله قراءة حتليلية ألبرز
املؤشرات االقتصادية استناد ًا إىل ما حتقق يف العام املاضي ،ومبا
أشارت إليه البيانات واملؤشرات .حيث سيتم استعراض أبرز تطورات
ومؤشرات االقتصاد للعام احلايل ،باإلضافة إىل التطورات التي شهدها
اجلهاز املصريف احمللي ،واجتاهات أسعار الفائدة وأثرها على النمو
االقتصادي.
يسلط هذا اجلزء الضوء على معدالت البطالة وتطورات الدين العام
وأوضاع املالية العامة على املستوى احمللي ،باإلضافة إىل السياسات
املالية التي استمرت احلكومة بانتهاجها يف العام .2017
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 العراقية حتديد ًا ،من خالل
الشركات التابعة له يف املنطقة ،آملني أن يكون فيما سنعرضه فائدة
لكم وإضافة ذات قيمة عالية.
رئيس جملس اإلدارة
باسم خليل السامل
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منو بطيء حتت تأثري السياسات االنكماشية والظروف السياسية ،ومؤشرات يف االفق تدعو إىل التفاؤل
واصل االقتصاد األردين أداءه الضعيف خالل العام  ،2017حيث منا
الناجت احمللي اإلجمايل خالل التسعة أشهر األوىل من العام 2017
بنسبة  %2.0باملقارنة مع الفرتة ذاتها من العام  ،2016وذلك حتت
وطأة السياسات االقتصادية االنكماشية للحكومة والبنك املركزي،
والظروف اجليوسياسية الصعبة التي ال تزال تفرض حالة من عدم
اليقني على املنطقة ،واإلنغالقات احلدودية شمال اململكة،
باإلضافة إىل األزمة املالية التي تتعرض لها منطقة اخلليج العربي.
من حيث القطاعات االقتصادية ،سجل قطاع التعدين والتحجري
النمو األكرب بنسبة  ،%15.9تاله قطاع الزراعة بنسبة  %5.2وقطاع
منتجي اخلدمات اخلاصة التي ال تهدف للربح بنسبة  .%3.9يف
حني جاء قطاع التشييد يف أدنى سلم القطاعات االقتصادية وذلك
بتسجيله منو ًا نسبته  ،%0.1تاله قطاع اخلدمات املنزلية  %0.2وقطاع
منتجي اخلدمات احلكومية .%0.9
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أول ٩
ﺷﻬﻮر
٢٠١٦

أول ٩
ﺷﻬﻮر
٢٠١٧

٢٠١٥

٢٠١٦

٢٠١٣

٢٠١٤

اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﺟﻤﺎ ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﺴﻮق اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ

النمو الكبري يف قطاع التحجري والتعدين جاء مدفوع ًا بارتفاع الكميات
املنتجة من كل من البوتاس والفوسفات اللذين سجال منو ًا بنسبة
 %21.8و %5.4على التوايل .الكميات املنتجة من األسمدة واألحماض
الكيماوية سجلت منو ًا ملفت ًا بواقع  %19.3و %16.7على التوايل .أما
الكميات املنتجة من مادة الكلينكر فقد سجلت منو ًا سالب ًا نسبته
 %6.7-وذلك بسبب ضعف نشاط قطاع التشييد.

٢٠١٢

اﻟﻨﻤﻮ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدي )(٢٠١٧

٪٣٫١

٪٣٫٩ ٪٣٫٧

٪١٥٫٩

٪٥٫٢

اﻟﺘﺸﻴﻴﺪ

اﳋﺪﻣﺎت اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ

ﻣﺘﺠﻮ اﳋﺪﻣﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ

اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ

اﻟﺘﺠﺎرة واﳌﻄﺎﻋﻢ راﻟﻔﻨﺎدق

اﻟﻨﻘﻞ راﻻﺗﺼﺎﻻت

اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء راﳌﻴﺎه

اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ

ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺷﺨﺼﻴﺔ

ﻣﻨﺘﺠﻮ اﳋﺪﻣﺎت اﳋﺎﺻﺔ

اﻟﺰراﻋﺔ

٪٠٫١

٪٠٫٢

٪٠٫٩

٪١٫١

٪١٫٤

٪٢٫٤

٪٢٫٦

٠

اﻟﻨﻤﻮ اﳊﻘﻴﻘﻲ

اﻟﺘﻌﺪﻳﻦ واﶈﺎﺟﺮ

بالنسبة للنظرة املستقبلية فإن يف األفق بعض املؤشرات التي
تدعو إىل التفاؤل ،أبرزها :التطورات السياسية واألمنية اإليجابية يف
العراق وما ميكن أن يوفره ذلك لألردن من فرص يف جمايل التجارة
واالستثمار ،باإلضافة إىل وجود عدد من املشاريع الكربى املزمع
تنفيذها يف قطاعات اإلنشاء والطاقة والنقل مثل العاصمة
اجلديدة وتطوير شبكة الكهرباء وأنبوب النفط العراقي .يف ضوء
هذه التطورات فإننا قد نرى تسارع ًا يف النشاط االقتصادي ،لكننا ال
نتوقع أن يتجاوز النمو حاجز الـ  %3.0يف املستقبل املنظور ،إال يف
حال انفراج األوضاع السياسية يف املنطقة.

١٢٫٠٠٠

٪١٨
٪١٦
٪١٤
٪١٢
٪١٠
٪٨
٪٦
٪٤
٪٢
٪٠

التضخم يعود إىل الواجهة مدفوع ًا بعوامل خارجية
عاد التضخم يف العام  2017إىل مستوياته املوجبة بعد سنتني من
التضخم السالب ،حيث ارتفع مؤشر أسعار املستهلكني خالل العام
بنسبة  %3.3باملقارنة مع  %0.8-و %0.9-يف العامني  2016و2015
على التوايل.
عدة أسباب وقفت وراء عودة التضخم إىل املستويات املوجبة؛
أو ًال :ارتفاع أسعار النفط عاملي ًا ،ثاني ًا :انخفاض سعر صرف الدوالر
مقابل سلة العمالت العاملية ،وثالث ًا :قيام احلكومة بفرض مزيد من
الضرائب والرسوم ملعاجلة بعض التشوهات املالية.
يف النظر إىل التكوين السلعي لسلة املستهلك جند أن االرتفاع
األكرب قد وقع يف بندي النقل والصحة اللذين ارتفعا بنسبة %12.9
و %8.4على التوايل .غني عن الذكر أن االرتفاع يف تكلفة النقل سببه
ارتفاع أسعار الطاقة عاملي ًا .أيض ًا فقد سجلت املشروبات الكحولية
والتبغ والسجائر ارتفاع ًا بنسبة  %7.9وذلك بفعل رسوم إضافية
قامت احلكومة بإقرارها عليها.

اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﺳﻌﺎر اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ واﻟﺘﻀﺨﻢ
٪٦٫٠
٪٥٫٠

٪٤.٨

٪٣٫٣

٪٤٫٠

٪٤.٥

٪٢٫٩

٪٣٫٠
٪٢٫٠
٪١٫٠

٪٠٫٨-

٪٠٫٠

٪٠٫٩-

٪١٫٠٪٠٫٢-

٢٠١٧

٢٠١٦

٢٠١٥

اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﺳﻌﺎر اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ

٢٠١٤

٢٠١٣

٢٠١٢

١٢٢
١٢٠
١١٨
١١٦
١١٤
١١٢
١١٠
١٠٨
١٠٦
١٠٤
١٠٢

اﻟﺘﻀﺨﻢ
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بعض البنود السلعية سجلت انخفاض ًا يف أسعارها ،لعل أهمها بند
املالبس واألحذية الذي سجل تضخما سالبا بنسبة  %2.3بسبب
انخفاض أسعار املالبس بنسبة  .%3.0باإلضافة إىل بند األغذية
واملشروبات غري الكحولية بنسبة  %0.4-على أثر انخفاض بندي
اللحوم والدواجن والفواكه واملكسرات بنسبة  %5.0و %3.3على
التوايل.

التقرير السنوي  - 2017كابيتال بنك

اﻟﺘﻀﺨﻢ ﺣﺴﺐ اﻟﺴﻠﻌﺔ )(٢٠١٧

٪١٢٫٩

٪١٤
٪١٢

٪٨٫٤

٪١٠

٪٧٫٩

٪٧٫٤

٪٨

٪٦٫٢

٪٦

اﻟﻨﻘﻞ

اﻟﺼﺤﺔ

اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻓﻴﻪ

اﳌﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﺤﻮﻟﻴﺔ
واﻟﺘﺒﻎ واﻟﺴﺠﺎﺋﺮ

اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت
اﺧﺮى

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

اﳌﻄﺎﻋﻢ واﻟﻔﻨﺎدق

اﻏﺬﻳﺔ واﳌﺸﺮوﺑﺎت
ﻏ اﻟﻜﺤﻮﻟﻴﺔ

اﳌﺴﺎﻛﻦ

اﻻﺗﺼﺎﻻت

٪٠٫٢

٪٢٫٣- ٪٠٫٤-

٪٢
٪٠
٪٢-

اﳌﻼﺑﺲ واﺣﺬﻳﺔ

من املتوقع أن تواصل معدالت التضخم ارتفاعها مدفوعة بارتفاع
أسعار الطاقة وانخفاض سعر صرف الدوالر واإلجراءات احلكومية
االنكماشية املنطوية على ضرائب ورسوم إضافية ،لتصل إىل %5.0
يف العام  .2018ثم نتوقع أن تبدأ معدالت التضخم بالرتاجع التدريجي
ابتداء من العام  2019لتصل إىل  %3.0يف العام .2021
ً

٪٢٫٨

٪١٫٨

٪١٫٦

اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات واﳌﻌﺪات
اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ

٪٢٫٨

٪٤

٪٤-

التباطؤ االقتصادي يلقي بظالله على معدالت البطالة
بلغ معدل البطالة  %18.5خالل الربع الثالث من العام  ،2017مسج ًال
بذلك ارتفاع ًا مبقدار  %0.5عن الربع الذي سبقه.
بلغ معدل البطالة بني الذكور  %15.4مقابل  %30.0لإلناث .معدل
البطالة ارتفع للذكور مبقدار  %2.0وانخفض لإلناث مبقدار %3.9
خالل الربع الثالث من عام  2017مقارنة بالربع الذي سبقه.
األرقام الصادرة عن دائرة اإلحصاءات العامة أظهرت أن معدل
البطالة كان مرتفع ًا بني حملة الشهادات اجلامعية حيث بلغ %23.2
مقارنة باملستويات التعليمية األخرى .كما بينت النتائج أن  %55.0من
املتعطلني عن العمل هم من حملة شهادة الثانوية العامة فأعلى.
أظهرت البيانات أيض ًا أن أعلى معدل للبطالة سجل يف الفئتني
العمريتني  19-15سنة و 24-20سنة ،حيث بلغ املعدل %41.5
و %38.2لكل منهما على التوايل.
أما على مستوى احملافظات فقد سجل أعلى معدل للبطالة يف
حمافظة الطفيلة بنسبة بلغت  ،%33.7وأدنى معدل للبطالة يف
حمافظة العقبة بنسبة بلغت .%10.7

اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ )ﻛﻠﻲ وﺣﺴﺐ اﳉﻨﺲ(
٤٠

٪٣٣٫٠ ٪٣٣٫٩

٪٣٠٫٠

٣٥
٪٢٥٫٢ ٪٢٤٫٨

٪١٨٫٥

٪٢٣٫٠ ٪٢٣٫٧ ٪٢٢٫٨

٪٢٥٫١

٪١٤٫٨

٪١٤٫٦

٪١٣٫٦

٪١٣٫٨

٪١٨٫٠

٪١٨٫٢

٪١٣٫٤

٪١٣٫٩

٪١٣٫٠ ٪١٣٫٨ ٪١٣٫٨

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮﺑﻊ
اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺜﺎ
٢٠١٧

اﻟﺮﺑﻊ
اول

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮﺑﻊ
اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺜﺎ
٢٠١٦

٪١٥٫٤

٪١٥٫٩

٪١٥٫٨

اﻟﺬﻛﻮر

٣٠
٪٢٠٫٠
٪١١٫٩

٪٢٢٫١

٢٠
٪١٣٫٠

٪١٢٫٧

٪١١٫٧

٪١٠٫١

٪١١٫٠

اﻟﺮﺑﻊ
اول

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮﺑﻊ
اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺜﺎ
٢٠١٥

اﻟﺮﺑﻊ
اول

ا ﻧﺎث

٪١١٫١

٢٥
١٥
١٠
٥
٠

اﻟﻜﻠﻲ

مل تتم مقارنة بيانات العام  2017بالعام  2016وذلك نظر ًا التباع دائرة
ابتداء من الربع
اإلحصاءات العامة منهجية جديدة يف مسح قوة العمل
ً
األول من العام .2017

إحصاءات 'املشتغلون' أظهرت أن نسبة املشتغلني من إجمايل
السكان  15سنة فأكرث بلغت  .%31.9تركز  %59.5من املشتغلني
الذكور يف الفئة العمرية  39-20سنة ،يف حني بلغت النسبة لإلناث  .% 69.9كما أظهرت النتائج أن غالبية املشتغلني  %83.9هم مستخدمون بأجر.
كما أظهرت أرقام 'املشتغلون واملتعطلون' أن معدل املشاركة االقتصادية اخلام (قوة العمل منسوبة إىل جمموع السكان) قد بلغ  .%26.0فيما بلغ
معدل املشاركة االقتصادية املنقح (قوة العمل منسوبة إىل السكان  15سنة فأكرث)  %60.7( %39.2للذكور مقابل  %17.0لإلناث) وذلك للربع الثالث من
عام  2017مقارنة مع  %59.4( %38.8للذكور و %17.7لإلناث) وذلك للربع الثاين من عام .2017

استقرار يف الصادرات ،والكفة متيل نحو مزيد
من التحسن بفعل التطورات األمنية يف العراق
بعد سنتني متتاليتني من االنخفاض ،عادت صادرات اململكة
الوطنية إىل االرتفاع وذلك بتسجيلها زيادة طفيفة خالل العشرة
شهور األوىل من العام  2017بلغت  .%0.4الزيادة جاءت نتيجة استقرار
منسوب الصادرات إىل السوقني العراقية والسورية.
حيث أظهرت بيانات دائرة اإلحصاءات العامة للشهور العشرة األوىل
من العام  2017استقرار الصادرات الوطنية إىل السوق العراقية عند
مستوى  275مليون دينار بعد أن انخفضت بشكل حاد يف العام
 2015وبواقع  %40.5والعام  2016بواقع .%32.9

اﳌﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري )ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر(
١٠
٣,٧
٠,٧

٠,٨

١,٠

)(٨٫٤

)(١١,٩

)(١١,٣

أول ٩
ﺷﻬﻮر
٢٠١٧

أول ٩
ﺷﻬﻮر
٢٠١٦

اﻟﺼﺎدرات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

26

٠,٨

٤,٨

٠,٨

٠,٨

٠,٨

٠
٥-

)(٦٫٨

)(٧,٦

٤,٨

٤,٤

٣,٧

٥,٢

٤,٧

٥

)(٩٫٠

)(١٣,٧

٢٠١٦

)(١٤,٥

٢٠١٥

اﳌﻌﺎد ﺗﺼﺪﻳﺮه

)(٩٫١

)(١٠٫٠

)(١٠٫٣
)(١٦,٣

٢٠١٤

اﳌﺴﺘﻮردات

١٠-

)(١٥,٧

٢٠١٣

)(١٤,٧

٢٠١٢

اﳌﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري

١٥٢٠-
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التقرير السنوي  - 2017كابيتال بنك

الشيء ذاته حصل مع الصادرات السورية التي استقرت عند 25
مليون دينار بعد انخفاضات حادة جد ًا يف العامني  2015و.2016

اﻟﺼﺎدرات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ا اﻟﻌﺮاق )ﻳﺴﺎر( وﺳﻮرﻳﺎ )ﳝﲔ( ﲟﻠﻴﺎرات اﻟﺪﻧﺎﻧ

البيانات أظهرت أيض ًا انخفاض بند السلع املعاد تصديرها بنسبة
سنوية بلغت  %16.3خالل الفرتة نفسها .وعليه فقد انخفض إجمايل
الصادرات خالل أول عشرة أشهر من العام  2017بنسبة .%2.7

٠٫١٠

٠٫٠٨

٠٫٠٢ ٠٫٠٢

٠٫١٤

٠٫٤٩
٠٫٢٧ ٠٫٢٧

٠٫٣٣

٠٫٠٣

٢٠
١١
٢٠
١٢
٢٠
١٣
٢٠
١٤
٢٠
١
٥
٢٠
١٦
٢٠
ﺮ
 ١٦ﺷﻬ ٢٠
١٧
أ
ل  ١٠ﻬﺮ
أو ﺷ
 ١٠أ
ول
أ

وعليه ارتفع العجز التجاري بنسبة سنوية بلغت  %11.1ليصل إىل 7.6
مليار دينار يف نهاية تشرين األول من العام  ،2017باملقارنة مع 6.8
مليار دينار يف نهاية تشرين األول .2016

٠٫١٨
٠٫١٤

٠٫٧٢ ٠٫٧٢

٢٠
١١
٢٠
١٢
٢٠
١٣
٢٠
١٤
٢٠
١
٥
٢٠
١٦
٢٠
ﺮ
 ١٦ﺷﻬ ٢٠
١٧
أ
ل  ١٠ﻬﺮ
أو ﺷ
 ١٠أ
ول
أ

أما املستوردات فقد ارتفعت خالل الـ  10أشهر األوىل من العام 2017
ّ
بنسبة سنوية بلغت  %5.6نتيجة الرتفاع مستوردات النفط اخلام
بواقع  %34.6وارتفاع بند اآلت ومعدات وأجزاؤها لتوليد الطاقة
بحوايل الضعف .%197

٠٫٨٣

٠٫٨٨

فائض احلساب املايل يلغي األثر السلبي للحساب اجلاري على االحتياطيات األجنبية
يف ضوء التطورات السابقة ،شهد العجز يف احلساب اجلاري
اتساع ًا ملحوظ ًا خالل الشهور التسعة األوىل من العام  2017باملقارنة
مع نفس الفرتة من العام املاضي ،حيث ارتفع بنسبة  %22.8ليصل
إىل  2.4مليار دينار.

ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت )ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر(
٦٫٠٠٠
٤٫٠٠٠
٢٫٠٠٠
٠

يشار إىل أن بعض بنود احلساب اجلاري شهدت تطورات إيجابية
خالل نفس الفرتة ،حيث سجل حساب اخلدمات منو ًا سنوي ًا بنسبة
 %38.9مدفوع ًا بنمو صايف مقبوضات السفر (املقبوضات ناقص
املدفوعات) بنسبة .%14.0
أما املستوردات فقد ارتفعت خالل العشرة أشهر األوىل من العام
ّ
 2017بنسبة سنوية بلغت  %5.6نتيجة الرتفاع مستوردات النفط
اخلام بواقع  %34.6وارتفاع بند اآلت ومعدات وأجزاؤها لتوليد الطاقة
بحوايل الضعف .%197
وعليه ارتفع العجز التجاري بنسبة سنوية بلغت  %11.1ليصل إىل 7.6
مليار دينار يف نهاية شهر تشرين األول من العام  2017باملقارنة مع
 6.8مليار دينار يف نهاية تشرين األول .2016
لكن احتياطيات البنك املركزي من الذهب والعمالت األجنبية ارتفعت
بحوايل  100مليون دينار وذلك نتيجة الرتفاع فائض احلساب املايل يف
ميزان املدفوعات ،كما تدل على ذلك أرقام التسعة شهور األوىل
من العام  2017وذلك نتيجة إلصدارات يوروبوند سيادية يف األسواق
العاملية.
يشار إىل أن االحتياطيات األجنبية عند مستواها احلايل تغطي حويل
 8أشهر من املستوردات وهو مستوى مريح يؤشر إىل قوة الدينار
األردين ،وقدرة االحتياطيات على حمايته من الهزات االقتصادية.

٢٫٤١٦-

١٫٩٦٧-

أول ٩
ﺷﻬﻮر
٢٠١٧

أول ٩
ﺷﻬﻮر
٢٠١٦

٢٫٦١٩-

٢٫٤١٨-

١٫٨٥٢-

٢٫٠٠٠٢٫٤٨٨-

٣٫٣٤٥-

٢٫٠٩٩-

٤٫٠٠٠٦٫٠٠٠٨٫٠٠٠-

اﳊﺴﺎب اﳉﺎري

٢٠١٦

٢٠١٥

ﲢﻮﻳﻼت إﺿﺎﻓﻴﺔ

٢٠١٤

ﺣﺴﺎب اﻟﺪﺧﻞ

٢٠١٢

٢٠١٣

ﺣﺴﺎب اﳋﺪﻣﺎت

٢٠١١

١٠٫٠٠٠-

اﳌﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري

اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﺟﻨﺒﻲ )ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر(
٪٦٫٠
٪٥٠
٪٤٠
٪٣٠
٪٢٠
٪١٠
٪٠
٪١٠٪٢٠٪٣٠٪٤٠-

٪٥٤٫٩

١٢٫٠٠٠
١٠٫٠٠٠

٪٢٠٫٥
٪١٫١

٨٫٠٠٠

٪٦٫٩

٦٫٠٠٠

٪٥٫٦-

٤٫٠٠٠
٪٣٣٫٠-

٢٠١٧

٢٠١٦

٢٠١٥

اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﺟﻨﺒﻲ

٢٠١٤

٢٠١٣

٢٠١٢

٢٫٠٠٠
٠

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻐ
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تراجع ملحوظ يف أداء السوق العقاري

اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻌﻘﺎري )ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر(

انخفضت قيمة النشاط العقاري يف األردن بنسبة  ٪14.1على
أساس سنوي يف عام  2017إىل  6.06مليار دينار .منطقة عمان التي
تضم أكرث من  %40من السكان هيمنت على النشاط العقاري ،وكان
لها حصة األسد من قيمة النشاط العقاري بنسبة  ٪71أو ما قيمته
 4.3مليار دينار.

٪١٤٫١-

٧٠٠٠
٦٠٠٠
٥٠٠٠

من حيث اجلنسية ،جاءت اجلنس ّية العراقية يف بيوعات عام 2017
باملرتبة األوىل مبجموع ( )1.042عقار ًا ،واجلنس ّية السعودية باملرتبة
السورية باملرتبة
الثانية مبجموع ( )580عقار ًا ،فيما جاءت اجلنسية ّ
الثالثة مبجموع ( )296عقار ًا ،وقد جاءت اجلنسية الكويتية رابع ًا
مبجموع ( )126عقار ًا.

٧,٠٥٧

٦,٠٦٢

٤٠٠٠

٧٫٦٠٧

٣٠٠٠

ميكن إجمال أسباب الرتاجع مبا يلي :أو ًال :ضعف النشاط االقتصادي
العام ،ثاني ًا :تراجع مستوى املعيشة يف األردن مبقياس نصيب
الفرد من الناجت احمللي اإلجمايل الذي انخفض من  2.940دينار ًا يف
عام  2013إىل  2.695دينار ًا يف النصف األول من عام  ،2017ثالث ًا :ارتفاع
معدل البطالة الذي وصل إىل  %18.5يف الربع الثالث من العام ،2017
رابع ًا :ارتفاع أسعار الفوائد بفعل السياسة النقدية االنكماشية،
وخامس ًا :تراجع النشاط األجنبي يف سوق العقار جراء ضعف
االقتصادات املصدرة للنفط.
ً
معاملة،
بلغ عدد بيوعات العقار ملستثمرين غري أردنيني 2.775
ً
معاملة للشقق و715
مقارنة مع  3.657يف العام  ،2016منها 2.060
ً
معاملة لألراضي مقابل  2.655للشقق و 1.002لألراضي يف العام
 .2016أما من حيث القيمة ،فقد انخفضت القيمة التقديرية لبيوعات
ً
%14مقارنة بعام  ،2016حيث
غري األردنيني خالل عام  2017بنسبةٍ بلغت
ً
مقارنة بعام
وبانخفاض بلغت نسبته %24
بلغت  321.8مليون دينار،
ٍ
.2015

٪٧٫٢-

٨٠٠٠

٢٠٠٠
١٠٠٠
٢٠١٦

٢٠١٧

٠

٢٠١٥

البيوعات لغري األردنيني ()2017
القيمة
(مليون دينار)

عدد البيوعات

نسبة التغري

نسبة التغري

شقق أراضي اجملموع

3,481

1,248

4,729

423 2015
375 2016

%11.4-

2,655

1,002

3,657

%22.7-

322 2017

%14.2-

2,060

715

2,775

%24.1-

ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺒﻴﻮﻋﺎت ﺣﺴﺐ اﳉﻨﺴﻴﺔ )(٢٠١٧

اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ
٪٤٨٫٩

من املالحظ أنه وعلى الرغم من األعداد الكبرية للسوريني املقيمني
على أراضي اململكة ،إال أن مشاركتهم يف السوق العقاري حمدودة
جد ًا بقيمة  18.1مليون دينار أو  %6من إجمايل بيوعات غري األردنيني،
وهو ما نراه مؤشر ًا على سوء أحوالهم املادية.

ﻋﺪد اﻟﺒﻴﻮﻋﺎت ﺣﺴﺐ اﳉﻨﺴﻴﺔ )(٢٠١٧

أﺧﺮى
٪٢٥٫٨

اﻟﺴ

اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ
٪٣٧٫٥

ﻮرﻳ
ﺔ ٫٦

٪٥

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
٪١٩٫٧

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
٪٢٠٫٩

أﺧﺮى
٪٢٦٫٣
اﻟﻜ
ﻮﻳﺘﻴﺔ
٪٥٫٦
اﻟﺴﻮرﻳﺔ
٪١٠٫٧

احلكومة تستمر يف سياساتها االصالحية ضمن سياق "االعتماد على الذات"
اجتهت أغلب أنظار االقتصاديني العام املاضي إىل مؤشرات املالية العامة ،ذلك أن انعكاسات السياسة املالية االنكماشية التي تهدف إىل ضبط عجز
املوازنة والسيطرة على املديونية ،متس حياة الناس بصورة مباشرة.
موازنة العام  2017انطوت على ضرائب إضافية بقيمة  450مليون دينار ،مل يتم تبويبها نظر ًا لضيق الوقت الذي كان متاح ًا أمام احلكومة إلعداد املوازنة.
جانب اإليرادات أظهر ارتفاع ًا يف أغلب بنوده لكنه جاء دون ما كان مقدر ًا حسب املوازنة ،وذلك بسبب تأخر احلكومة يف اتخاذ بعض اإلجراءات بسبب
مقاومة الربملان لها.
حيث بلغت اإليرادات احمللية لعام  2017حوايل  6.7مليار دينار ،بزيادة
نسبتها  %7.7مقارنة بالعام  .2016بدورها ،بلغت املنح اخلارجية لعام
 2017حوايل  708مليون دينار مقابل  836.0مليون دينار ،أي بانخفاض
بلغت نسبته .%15
وعليه بلغ إجمايل اإليرادات العامة لنهاية عام  2017ما مقداره 7.4
مليار دينار وبزيادة نسبتها .%1.5
يف جانب النفقات ،سجل اإلنفاق اجلاري ارتفاع ًا طفيف ًا خالل العام
أما النفقات الرأسمالية فقد
بنسبة  %2.5لتصل إىل  7.1مليار دينارّ .
بلغت لعام  2017ما مقداره  1.1مليار دينار مرتفعة بنسبة .%6.4

إﺟﻤﺎ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم )ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر(
٪١٠٠

٢٧٫٣

٢٦٫١

٪٩٥

٣٠
٢٤٫٩

٪٩٠

١٧٫٦

٢٠

٪٨٥

١٥

٪٨٠

١٠

٪٧٥

٥

٪٧٠

٠

٢٠١٧

٢٠١٦

٢٠١٥

إﺟﻤﺎ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم
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٢٢٫٧

٢٠٫٧

٢٥

٢٠١٤

٢٠١٣

اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﺟﻤﺎ

٢٠١٢
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وعليه فقد بلغ عجز املوازنة بعد املنح لعام  2017حوايل  750مليون دينار مقارنة مع عجز بلغ حوايل  880مليون دينار يف نهاية عام  ،2016وبذلك انخفض
العجز كنسبة من الناجت احمللي اإلجمايل إىل  % 2.6لعام  2017مقارنة مع  %3.2لعام .2016
إجمايل الدين العام وصل إىل  27.3مليار دينار أي ما يعادل  %95.3من الناجت احمللي اإلجمايل لنهاية عام  2017مقارنة مع  26.1مليار دينار أي ما يعادل 95.1
%من الناجت احمللي اإلجمايل يف نهاية عام .2016
خالصة املوازنة العامة (مليون دينار)
2012

4,726.9

اإليرادات احمللية
نسبة النمو

327.3

املنح اخلارجية
نسبة النمو

5,054.2

إجمايل اإليرادات
نسبة النمو
اإلنفاق اجلاري

6,202.8

اإلنفاق الرأسمايل

675.4

إجمايل اإلنفاق

6,878.2

نسبة النمو
نسبة النمو
نسبة النمو
العجز بعد املنح
 %من الناجت احمللي اإلجمايل
العجز قبل املنح
 %من الناجت احمللي اإلجمايل

1,824.0%8.32,151.3%9.8-

2013

5,119.8
%8.3
639.1
%95.3
5,758.9
%13.9
6,055.9
%2.41,021.0
%51.2
7,076.9
%2.9
1,318.0%5.51,957.1%8.2-

2014

6,031.1
%17.8
1,236.5
%93.5
7,267.6
%26.2
6,713.6
%10.9
1,137.5
%11.4
7,851.1
%10.9
583.5%2.31,820.0%7.2-

2015

5,910.9
%2.0886.2
%28.36,797.1
%6.56,624.5
%1.31,098.2
%3.57,722.7
%1.6925.6%3.51,811.8%6.8-

2016

6,233.6
%5.5
836.0
%5.77,069.6
%4.0
6,919.1
%4.4
1,029.1
%6.37,948.2
%2.9
878.6%3.21,714.6%6.2-

 2017موازنة

7,342.0
%17.8
777.0
%7.18,119.0
%14.8
7,595.6
%9.8
1,216.9
%18.2
8,812.5
%10.9
693.5%2.41,470.5%5.2-

 2017تقدير

6,717.0
%7.8
708.0
%15.37,425.0
%5.0
7,097.0
%2.6
1,078.0
%4.8
8,175.0
%2.9
750.0%2.61,458.0%5.1-

مت خالل العام أيض ًا إقرار املوازنة العامة للعام  .2018أبرز ما تضمنته املوازنة كان رفع الدعم املباشر عن مادة اخلبز ،األمر الذي سوف يزيل عن كاهل احلكومة
ما يقارب  200مليون دينار سنوي ًا ،باإلضافة إىل إجراءات ضريبية بحصيلة متوقعة مقدارها  570مليون دينار .وللتخفيف من وطأة ذلك على املواطنني فقد
خصصت احلكومة دعما نقديا مبقدار  171مليون دينار سوف يستفيد منه بحسب التقديرات حوايل  %80من األردنيني .املوازنة انتهت إىل عجز مبقدار 534
مليون دينار أو ما نسبته  %1.2من الناجت احمللي اإلجمايل ،باملقارنة مع  880مليون دينار يف العام ( 2017مقدر) و 750مليون دينار يف العام .2016
يشار إىل أن احلكومة تعمل على إعداد مشروع قانون معدل لقانون ضريبة الدخل ينسجم مع توصيات صندوق النقد الدويل بالتخفيف من سقف اإلعفاء
الضريبي .أنباء متواترة حتدثت عن التوجه لتخفيف سقف اإلعفاء من  12ألف دينار سنوي ًا إىل  6االف دينار .ومن املتوقع أن يدخل القانون اجلديد حيز التنفيذ
بداية العام .2019
خالصة املوازنة العامة للعام 2018
املبلغ
مليون دينار

املبلغ

البيان

مليون دينار

اإليرادات

البيان
النفقات

7,796

اإليرادات احمللية

7,866

النفقات اجلارية

5,146
2,650

اإليرادات الضريبية
اإليرادات غري الضريبية

700

املنح اخلارجية

8,496
523

جمموع اإليرادات

2,040
1,429
1,105
3,293
1,321
1,020
171
360
421
1,153
236
671
246
9,019

اجلهاز املدين
اجلهاز العسكري
جهاز األمن والسالمة العامة
النفقات األخرى
التقاعد والتعويضات
فوائد الدين العام
شبكة األمان االجتماعي
تسديد التزامات سابقة
أخرى
النفقات الراسمالية
مشاريع مستمرة
مشاريع قيد التنفيذ
مشاريع جديدة
جمموع النفقات العامة

عجز املوازنة
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كاف
سياسة نقدية انكماشية وأسعار الفوائد إىل مزيد من االرتفاع ،البنوك قوية ومرسملة بشكل ٍ
تتبع السياسة النقدية األردنية نظريتها األمريكية بحكم ارتباط الدينار
بالدوالر وما ميليه ذلك على صاحب السياسة النقدية من إبقاء
هامش فائدة مريح بني العملتني يصون جاذبية الدينار ويحفظه
ادخاري.
كوعاء ّ

أﺳﻌﺎر اﻟﻔﻮاﺋﺪ

٪٦٫٠
٪٥٫٠
٪٤٫٠

خالل العام  ،2017قام البنك املركزي األردين برفع أسعار الفوائد أربع
مرات ،الرفعة األوىل كانت بشباط وبواقع  50نقطة أساس ،وقد
كانت مفاجئة من حيث املوعد واملقدار ،فقد كانت رفعة استباقية
سبقت قرار الفيدرايل برفع الفوائد يف آذار وكانت أغلب التوقعات
تشري إىل  25نقطة أساس.
ﻮل
أﻳﻠ
ول
ﻦأ
ﺸﺮﻳ
ﺗ
ﺎ
ﻦﺛ
ﺸﺮﻳ
ﺗ ول
نأ
ﺎﻧﻮ
ﻛ

ب
آ

ﻮز
ﲤ

ﻳﺎر
أ
ان
ﺰﻳﺮ
ﺣ

ﻧﻴ

أما من ناحية السيولة ،فتظهر األرقام أن البنوك تتمتع مبنسوب جيد
ّ
من السيولة يتيح لها التعامل مع الظروف اخملتلفة.

ﺎن
ﺴ

أيض ًا ،بلغت نسبة كفاية رأس املال للقطاع يف نهاية العام ،2016
بحسب أرقام البنك املركزي %18.5 ،وهي نسبة مريحة جد ًا تفوق ما
هو مطلوب من قبل البنك املركزي ( )%12وجلنة بازل ( .)%8.0هذه
النسب تؤشر إىل قدرة القطاع املصريف على تبني مقررات جلنة بازل
 3خصوص ًا أن رأسمال البنوك أغلبه مرتكز يف الشريحة األوىل (.)Tier 1

ﺳﻌﺮ ﻓﺎﺋﺪة اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت إﻋﺎدة اﻟﺸﺮاء
ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ

اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة )ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر(
٪١٤٫٠
٪١٢٫٠

٢٤٫٧٥٣

٪١٠٫٠
٪٨٫٠

٪١٢٫٥
٢٢٫٩٠٦
٪٩٫٥

٪٨٫٥

٪٨٫١

٣٠٠٠٠
٢٥٠٠٠

٢١٫١٠٤

١٩٫٢٧٥

١٨٫٩٤٠

١٧٫٨٣٠

٪٦٫٠

٢٠٠٠٠
١٥٠٠٠

٪٦٫٢

١٠٠٠٠

٪٤٫٠
٪٢٫٠

٥٠٠٠

٪١٫٨

٪٠٫٠

٢٠١٦

٢٠١٧

أما الودائع فقد منت منو ًا طفيف ًا مساوي ًا للسنة التي قبلها بـ .%0.9
ّ
خالل العام لوحظ انكماش يف الودائع يف شهر شباط وبنسبة .%2.1
األمر الذي قدرنا أن سببه يرجع إىل صفقة شراء أسهم البنك العربي،
ألن االنكماش جاء مصاحب ًا لرتاجع يف االحتياطيات األجنبية.
يبقى القول أن القطاع املصريف يتمتع مبركز مايل قوي ،حيث
شكلت الديون غري العاملة يف نهاية العام  2016ما نسبته  %4.3من
إجمايل الديون لتواصل بذلك انخفاضها بعد أن وصلت إىل  %8.5يف
العام  .2011كما حتسنت نسبة تغطية الديون غري العاملة لتصل إىل
 %77.9باملقارنة مع  %52.3يف العام .2011

ذار
آ

ﺳﻌﺮ إﻋﺎدة اﳋﺼﻢ
ﺳﻌﺮ ﻓﺎﺋﺪة ﻧﺎﻓﺬة اﻳﺪاع ﻟﻠﻴﻠﺔ واﺣﺪة

ﺷﺒﺎ

أما فيما يتعلق بقطاع البنوك ،فقد منت التسهيالت االئتمانية
ّ
املباشرة خالل العام بنسبة  %8.1باملقارنة مع  %8.5يف العام .2016
النمو جاء مدفوع ًا بارتفاع حجم التسهيالت يف قطاعات الصناعة
( ،)%23.6اإلنشاءات ( ،)%13.3والزراعة (.)%10.8

٪١٫٠
٪٠٫٠

ط

نتوقع أن يستمر البنك املركزي باتباع سياسة نقدية انكماشية يف
العام  2018وذلك بغية اإلبقاء على هامش الفائدة مع الدوالر ثابت ًا،
حيث تشري التوقعات إىل توجه الفيدرايل األمريكي إىل رفع أسعار
الفوائد  3مرات خالل العام .2018

٪٢٫٠

ﺎ
نﺛ
ﺎﻧﻮ
ﻛ

الرفعة االستباقية مل متنع البنك املركزي من رفع الفائدة مرة
أخرى يف آذار على وقع قرار الفيدرايل األمريكي برفع الفائدة بواقع
 25نقطة أساس وباملقدار نفسه .وقد قام برفعتني يف حزيران
وكانون األول بواقع  25نقطة أساس يف كل مرة وذلك استجابة
أيض ًا لرفعات الفيدرايل.

٪٣٫٠

٢٠١٤

٢٠١٥

٢٠١٣

اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة

٢٠١٢

٠

اﻟﻨﻤﻮ

اﻟﻮداﺋﻊ )ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر(
٪١٢٫٠

٣٣٫١٩٩

٣٢٫٩٠٠

٣٢٫٥٩٩

٪١٠٫٠

٣٠٫٢٦١

٣٥٠٠٠

٢٧٫٥٩٣
٪١٠٫٥

٪٩٫٧

٪٨٫٠

٢٤٫٩٧٠

٪٧٫٧

١٥٠٠٠

٪٤٫٠

٪٠٫٠

٢٥٠٠٠
٢٠٠٠٠

٪٦٫٠

٪٢٫٠

٣٠٠٠٠

١٠٠٠٠
٪٠٫٩

٪٢٫٤

٪٠٫٩

٢٠١٧

٢٠١٥

٢٠١٦
اﻟﻮداﺋﻊ

٢٠١٤

٢٠١٣

٥٠٠٠
٢٠١٢

٠

اﻟﻨﻤﻮ

االقتصاد العراقي :حملة سريعة
االقتصاد العراقي اقتصاد ريعي يعتمد على النفط ومسيطر عليه من قبل الدولة .يتمتع العراق مبوارد نفطية كبرية فهو يحتوي على رابع أكرب احتياطي
نفطي يف العامل ،وميتاز بانخفاض كلف استخراجه .وعلى الرغم من الظروف األمنية املتقلبة ،فقد تضاعف إنتاج النفط ثالث مرات منذ عام .2003
لكن الدولة اخفقت يف احراز تقدم يف جمال تنويع االقتصاد حيث تأثر القطاع غري النفطي تأثرا سلبيا بغياب األمن وبيئة األعمال الصعبة .وقد مول
منو إنتاج النفط توسعا كبريا يف اإلنفاق العام ،تضاعف ثالث مرات بني عامي  2003و .2014يتجه تكوين االنفاق العام بشكل كبري نحو االجور واملعاشات
والتعويضات .وعلى الرغم من احلجم الضخم للقطاع العام  ،حتى بالنسبة إىل البلدان املصدرة للنفط  ،فإن نوعية اخلدمات العامة ،وال سيما الصحة
والتعليم والكهرباء ،التي يتكرر فيها انقطاع التيار الكهربائي ،التزال دون املستوى .وأدى العنف وبيئة األعمال الصعبة جدا إىل التضييق على القطاع
اخلاص وعرقلة تطور القطاع املايل .وقد اعترب تقرير بيئة األعمال الصادر عن البنك الدويل انعدام وجود الكهرباء وعدم االستقرار السياسي والفساد
وعدم توفر مصادر التمويل أهم املعوقات التي يواجها االقتصاد.
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التقرير السنوي  - 2017كابيتال بنك

منو اقتصادي بطيء يف ظل سياسات انكماشية
خالل العام  ،2016منا االقتصاد بنسبة  %11مدفوعا بارتفاع إنتاج النفط
مبا نسبته  ،%25أما اإلنتاج غري النفطي فقد انكمش بنسبة %8
يف ضوء اإلجراءات التقشفية التي تطبقها السلطات حتت اشراف
صندوق النقد الدويل ،باإلضافة إىل تداعيات احلرب على االرهاب على
املناخ االستثماري والنشاط االقتصادي بشكل عام.
مبوجب اتفاق فيينا املربم بني دول جمموعة اوبيك وغريها من
الدول املصدرة للنفط فقد مت تخصيص كوتا للعراق بلغت 4.35
مليون برميل يومي ًا .مل يتمكن العراق من االلتزام بشكل كامل بالكوتا
احملددة له وذلك بسبب طبيعة العالقة بني بغداد وكردستان حيث
ظلت كردستان تتمتع بدرجة عالية من االستقاللية قبل التطورات
األخرية التي اعقبت استفتاء االنفصال وأفضت إىل سيطرة بغداد
على حقول النفط يف كركوك .ويف ضوء تلك التطورات فانه من
املتوقع أن نرى التزام ًا أكرب من قبل العراق بكوتا اتفاق فيينا ،األمر
الذي يعني مساهمة حمدودة من االقتصاد النفطي يف النمو
االقتصادي .ومن غري املتوقع أن يتجاوز النمو االقتصادي يف العام
 2018مستوى  %2.0-1.5يف ضوء املساهمة احلدودة التي نتوقعها
من االقتصاد غري النفطي.

اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
٪١٥

٪١١٫٠

٪١٠

٪٤٫٨
٪٠٫٧

٪٧٫٦

٪٥
٠

٪٠٫٤-

٪٥٪١٠-

٢٠١٦
٢٠١٧
ﻣﻘﺪر
ﻣﻘﺪر
ّ
ّ
اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳊﻘﻴﻘﻲ

٢٠١٤

٢٠١٥

٢٠١٣

٪١٥-

اﻟﻨﻤﻮ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد ﻏ اﻟﻨﻔﻄﻲ

اﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻄﻲ )ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ(
٥٫٠

بعد العام  2018سوف يشهد إنتاج العراق من النفط ارتفاع ًا تدريجي ًا
لكنه سوف يظل دون املأمول وذلك نظر ًا لرتاجع االستثمار يف
قطاع النفط يف االعوام  2015و ،2016باإلضافة إىل احملددات املتعلقة
مبوانئ التصدير وانسحاب شركات كربى مثل شركة شل من حقل
اجملنون.

٤٫٠
٣٫٠
٢٫٠
١٫٠
٢٠١٧
ﻣﻘﺪر
ّ

٢٠١٥

٢٠١٦
ﻣﻘﺪر
ّ
اﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻄﻲ

٢٠١٤

٢٠١٣

٠

اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ

التضخم يف طريقه إىل االرتفاع
أما التضخم فقد كان متواضع ًا خالل العام  2016بنسبة  %0.4وذلك
ّ
بسبب إجراءات احلكومة التقشفية التي انعكست سلب ًا على
التضخم املدفوع بالطلب .لكن أغلب التوقعات تشري إىل ارتفاع
معدالت التضخم خالل السنوات اخلمس القادمة مدفوع ًا مبجموعة
من العوامل ،أبرزها :تدفق استثمارات خارجية إلعادة اإلعمار ،ارتفاع
أسعار الغذاء عاملي ًا على اعتبار أن العراق يستورد معظم احتياجاته،
تعايف الطلب احمللي يف ضوء هزمية تنظيم الدولة.

اﻟﺘﻀﺨﻢ
٪٢٫٥

٪٢٫٢

٪٢٫٠

٪١٫٩
٪١٫٤

٪٢٫٠
٪١٫٥
٪١٫٠

٪٠٫٤

٢٠١٧
ﻣﻘﺪر
ّ

٢٠١٦
ﻣﻘﺪر
ّ

٪٠٫٥
٢٠١٥

٢٠١٤

٢٠١٣

٠٫٠
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إعادة اإلعمار:
إيجابي للنمو سلبي مليزان املدفوعات
كما تسبب انخفاض أسعار النفط باتساع الشرخ يف ميزان
املدفوعات .حيث اتسع العجز يف امليزان التجاري ليصل إىل %8.7
من الناجت احمللي اإلجمايل يف العام  2016بسبب انخفاض أسعار
النفط بحوايل  .%22وقد مت متويل هذا العجز من خالل مصدرين،
هما :االقرتاض اخلارجي واالحتياطي األجنبي الذي انخفض من 54
مليار دوالر يف نهاية العام  2015إىل  45مليار ًا يف نهاية ( 2016وهو
ما يغطي حوايل  6.7أشهر من املستوردات .وعلى الرغم من
ارتفاع أسعار النفط اال اننا ال نتوقع أن يحصل حتسن على ميزان
املدفوعات ذلك أن ارتفاع مقبوضات النفط بالدوالر سوف يقابله
ارتفاع يف املدفوعات املرتبطة بإعادة اإلعمار باإلضافة إىل ارتفاع
يف املستوردات السلعية .لكن تأثري العجز يف امليزان التجاري على
االحتياطيات األجنبية سيكون اخف ،باعتبار أن اتفاقية االستعداد
االئتماين املوقعة مع صندوق النقد الدويل سوف تزيد من قدرة
العراق على االقرتاض من اخلارج وسوف تفتح الباب امام مصادر
أخرى للتمويل األجنبي.

التقرير السنوي  - 2017كابيتال بنك

اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﺟﻨﺒﻲ )ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(
٪١٢٫٠

١٠٫٩

١٠٫٨

٩٫٢

٪١٠٫٠
٪٨٫٠
٪٦٫٠

٨٠٫٠

٦٫٧

٦٫٢

١٠٠,٠

٦٠٫٠
٤٠٫٠

٪٤٫٠

٢٠٫٠

٪٢٫٠
٪٠٫٠

٢٠١٧
ﻣﻘﺪر
ّ

٢٠١٥

٢٠١٦
ﻣﻘﺪر
ّ
اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﺟﻨﺒﻲ

٢٠١٣

٢٠١٤

٠

أﺷﻬﺮ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻮردات

اﳊﺴﺎﺑﺎت اﳋﺎرﺟﻴﺔ
٪١٥
٪١٠
٪٥
٠
٢٠١٧
ﻣﻘﺪر
ّ

٢٠١٦
ﻣﻘﺪر
ّ

٢٠١٥

٢٠١٣

٢٠١٤

٪٥٪١٠-

اﳊﺴﺎب اﳉﺎري  ٪ﻣﻦ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﺟﻤﺎ

السياسة املالية:
إجراءات تقشفية على الطريق

اﳌﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري  ٪ﻣﻦ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﺟﻤﺎ

اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم )ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(
٦٠
٥٠

االنخفاض الكبري الذي طرأ على أسعار النفط قفز بالدين العام من
 %31من الناجت احمللي اإلجمايل يف العام  ،2013عندما كان متوسط
سعر برميل النفط  103دوالر ،إىل  %67يف نهاية العام .2016
سوف تستمر أسعار النفط بامالء السياسة املالية للدولة .من
املتوقع أن ينخفض عجز املوازنة بسبب ارتفاع أسعار النفط
وترشيد االنفاق احلكومي مبوجب توصيات صندوق النقد الدويل.
مشروع قانون املوازنة العامة للعام  2018يتوقع عجزا بقيمة 22.8
تريليون دينار عراقي ( 19.3مليار دوالر) ،أي ما يعادل  %9.9من الناجت
احمللي اإلجمايل املتوقع للسنة .احد اهم الفرضيات التي بنيت
عليها املوازنة هي أن يبلغ متوسط سعر برميل النفط خالل العام
 43.4دوالر .لكن واذا ما استمرت أسعار النفط عند مستوياتها يف
نهاية عام  2017فمن املتوقع أن يكون العجز اقل بكثري مما هو مقدر
وقد ينخفض بحسب تقديراتنا إىل  %3.0من الناجت احمللي اإلجمايل.
يف ضوء توصيات صندوق النقد ،فإننا نرجح أن تقوم احلكومة بعد
االنتخابات املزمعة يف ايار  ،2018برفع الدعم عن الكهرباء ووقف
التعيينات واحلوافز يف القطاع العام .لكن أثر ذلك على عجز املوازنة
سيظل حمدودا يف ضوء ارتفاع االنفاق الرأسمايل الهادف إلعادة
االعمار باإلضافة إىل استئناف تعويضات الغزو العراقي على الكويت
بواقع  %0.5من إيرادات تصدير النفط يف العام  ،2018و %1.0يف 2019
و %1.5يف .2020

٤٠
٣٠
٢٠
١٠
٠
١٠٢٠١٧
ﻣﻘﺪر
ّ

٢٠١٦
ﻣﻘﺪر
ّ
اﻳﺮادات

٢٠١٤

اﻟﻨﻔﻘﺎت

اﻟﻌﺠﺰ

ﻣﻠﺨﺺ اﳌﻮازﻧﺔ ) ٪ﻣﻦ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﺟﻤﺎ(
٨٠

١٤٠

٧٠

١٢٠

٦٠

١٠٠

٥٠

٨٠

٤٠

٦٠
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نظرة حتليلية حول األداء االقتصادي احمللي واإلقليمي

سياسة سعر الصرف الثابت باقية ،وصندوق لضمان ودائع القطاع املصريف
على صعيد القطاع املصريف ،ما تزال البنوك احلكومية تسيطر على املشهد وذلك باستحواذها على  %86من إجمايل الودائع و %54من القروض.
البنوك احلكومية تعاين ضعفا يف رساميلها وترديا يف نوعية حمافظها االئتمانية .ضعف وضحالة القطاع املصريف يحوالن دون قدرة البنك املركزي
العراقي على تطبيق سياسة نقدية فعالة .لكن من اجلدير بالذكر أن السلطات العراقية تعتزم تاسيس صندوق لضمان القروض وذلك لتشجيع الناس
على إيداع أموالهم لديها ،ذلك أن املواطنني ما تزال لديهم تخوفات حيال التعامل مع البنوك.
يف شباط  2016قام البنك املركزي بتخفيض أسعار الفوائد من  %6إىل  %4وذلك حلفز النشاط االقتصادي ودفع معدالت التضخم وحتقيق درجة أكرب
من االستقرار يف سوق العملة .يبقى أن ارتباط السياسة النقدية بنظريتها األمريكية يتوقف على سرعة االصالحات املزمعة لتصويب اوضاع القطاع
املصريف.
يشار إىل أن صندوق النقد الدويل كان قد أوصى السلطات العراقية يف املراجعة الثانية التي اجراها ضمن برنامج االستعداد االئتماين باحلفاظ على
سياسة سعر الصرف الثابتة مقابل الدوالر معترب ًا أن ارتباط الدينار بالدوالر ضروري إلعادة بناء ثقة املستثمرين يف االقتصاد العراقي.
كما أن الصندوق أوصى السلطات بتسهيل إجراءات احلصول على العملة األجنبية وذلك الزالة تشوهات العملة والسوق السوداء التي نشأت من جراء
التشدد يف منح العملة األجنبية .السلطات عربت عن التزامها بسياسة سعر الصرف الثابتة وباتخاذ االجرارات الكفيلة بالغاء السوق املوازية .وهذا
بدوره يدفعنا إىل االعتقاد بأن سعر صرف الدينار العراقي سوف يرتفع ليالمس السعر الرسمي خالل  12شهرا.
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دليل الحاكمية المؤسسية
السادة مساهمي البنك احملرتمني
نرجو إعالمكم بأنّه مت إدراج دليل احلاكمية املؤسسية اجلديد لكابيتال بنك على الرابط التايل:
 goo.gl/N86EyFحوكمة-الشركات
حيث مت اعتماده من قبل جملس إدارة البنك وبانتظار املوافقة النهائية عليه من قبل البنك املركزي األردين
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بنك المال األردني
القوائم المالية الموحدة
 31كانون األول 2017
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تقرير مدققي احلسابات املستقلني
إىل مساهمي بنك املال األردين  -شركة مساهمة عامة حمدودة
عمان  -اململكة األردنية الهاشمية
الـــرأي
لقد قمنا بتدقيق القوائم املالية املوحدة املرفقة لبنك املال األردين (شركة مساهمة عامة حمدودة) ("البنك") وشركاته التابعة (ويشار اليهما معاً
بــــ"اجملموعة") والتي تتكون من قائمة املركز املايل املوحدة كما يف  31كانون األول  2017وقائمة الدخل املوحدة وقائمة الدخل الشامل املوحدة
وقائمة التغريات يف حقوق امللكية املوحدة وقائمة التدفقات النقدية املوحدة للسنة املنتهية يف ذلك التاريخ واإليضاحات حول القوائم املالية
املوحدة وملخص ألهم السياسات احملاسبية.
يف رأينا ،إن القوائم املالية املوحدة املرفقة تُظهر بعدالة ،من كافة النواحي اجلوهرية ،املركز املايل للمجموعة كما يف  31كانون األول  2017وأداءها
املايل وتدفقاتها النقدية للسنة املنتهية يف ذلك التاريخ وفق ًا ملعايري التقارير املالية الدولية.
أساس الرأي
ً
ً
لقد قمنا بتدقيقنا وفقا للمعايري الدولية للتدقيق ،إن مسؤولياتنا وفقا لهذه املعايري مفصلة أكرث ضمن بند مسؤولية مدققي احلسابات عن تدقيق
القوائم املالية املوحدة الواردة يف تقريرنا هذا .نحن مستقلون عن اجملموعة وفق ًا لقواعد السلوك املهني للمحاسبني القانونيني الصادر عن
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 .لقد قمنا باحلصول على أدلة تدقيق كافية
ومالئمة وتوفر أساس ًا إلبداء الرأي.
أمور أخرى
مت تدقيق القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف  31كانون األول  2016من قبل ارنست ويونغ  /األردن كمدقق وحيد للبنك للعام  ،2016ومت إصدار رأي
غري متحفظ حولها بتاريخ  28شباط  .2017ومتاشي ًا مع تعليمات البنك املركزي األردين للحاكمية املؤسسية للبنوك ،مت تعيني كل من ارنست ويونغ /
األردن وبرايس وترهاوس كوبرز "األردن" كمدققي حسابات البنك للعام  2017بشكل مشرتك.
أمور التدقيق الهامة
إن أمور التدقيق الهامة هي تلك األمور التي وفق ًا 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 املالية املوحدة وال نبدي رأي ًا منفص ًال حول هذه األمور.
مت وصف إجراءات التدقيق املتعلقة بكل أمر من األمور املشار إليها أدناه.
خسائر تدين حمفظة التسهيالت االئتمانية
إن 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.
وبناء
يتم تطبيق االجتهاد على مدخالت عملية قياس التدين مبا فيها تقييم الضمانات واحتساب اخملصص على أساس العميل وعلى أساس احملفظة
ً
عليه احتساب خسائر التدين ،التي تشمل الفوائد املعلقة ،كما يف  31كانون األول .2017
بلغ إجمايل التسهيالت االئتمانية املباشرة  997,293,481دينار كما يف  31كانون األول  2017ومت تسجيل خمصص تدين تسهيالت ائتمانية مباشرة
مقابلها بقيمة  61,606,026دينار.
كيف مت معاجلة أمر التدقيق املهم
تضمنت إجراءات التدقيق احلصول على كشوفات التسهيالت االئتمانية غري العاملة وحتت املراقبة ،ومت اختيار عينات لدراسة خسائر التدين مبا فيها
بناء على تاريخ التعرث .باإلضافة إىل ذلك ،فقد قمنا باختيار عينة من القروض العاملة والتأكد من قيام اإلدارة باألخذ
تقييم الضمانات واخملصصات الالزمة ً
بعني االعتبار كافة أحداث /عوامل التدين.
مت تقييم األسس املستخدمة من قبل اإلدارة لتحديد التدين وخمصصات التدين على أساس احملفظة كما يف  31كانون األول .2017
مت اإلفصاح عن خسائر التدين يف حمفظة التسهيالت االئتمانية يف إيضاح رقم ( )8حول القوائم املالية املوحدة.
خماطر االستثمار يف العراق
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  93,948,749كما يف  31كانون األول 2017
مقابل  119.000.861دينار أردين كما يف  31كانون األول .2016

38

التقرير السنوي  - 2017كابيتال بنك

تقرير مدققي احلسابات املستقلني

كيف مت معاجلة أمر التدقيق املهم
تضمنت عملية التدقيق مراجعة املراسالت الصادرة عن البنك املركزي العراقي بخصوص أعمال املصرف بشكل عام واملراسالت املتعلقة 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  31كانون األول  .2017باإلضافة إىل تقييم مدى مالئمة الفرضيات الرئيسية واملنهجية التي يتم تطبيقها من قبل اإلدارة،
حيث مت 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.
وبناء عليه ،مت تسجيل خمصص بقيمة  12,963,155دينار أردين مقابل خماطر االستثمار يف العراق خصوص ًا اخملاطر املرتبطة باألرصدة املودعة كما
ً
هو مبني يف اإليضاح ( )4واإليضاح ( )19حول 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 2017
تتكون املعلومات األخرى من املعلومات الواردة يف التقرير السنوي غري القوائم املالية املوحدة وتقرير مدقق احلسابات حولها .إن اإلدارة هي املسؤولة
عن املعلومات األخرى .إننا نتوقع أن يتم تزويدنا بالتقرير السنوي بتاريخ الحق لتقريرنا .إن رأينا ال يشمل املعلومات األخرى وإننا ال نبدي أي تأكيد حول
املعلومات األخرى.
فيما يتعلق بتدقيق القوائم املالية املوحدة ،إن مسؤوليتنا هي قراءة املعلومات األخرى عندما تصبح متاحة لنا ،بحيث نُق ّيم فيما إذا كانت املعلومات
األخرى تتعارض جوهري ًا مع القوائم املالية املوحدة أو من معرفتنا خالل عملية تدقيق القوائم املالية املوحدة.
مسؤولية اإلدارة واملسؤولني املكلفني باحلوكمة عن القوائم املالية
إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه القوائم املالية املوحدة وعرضها بصورة عادلة وفق ًا 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 غلط.
كما أن اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة اجملموعة على االستمرار كمنشأة مستمرة واإلفصاح عن األمور املتعلقة مببدأ االستمرارية مبا يف ذلك
استخدام مبدأ االستمرارية يف احملاسبة عند إعداد القوائم املالية املوحدة  ،إال إذا كان يف نية اإلدارة تصفية البنك أو إيقاف عملياته أو عدم وجود أي
بديل واقعي آخر سوى القيام بذلك.
إن املكلفني باحلوكمة مسؤولون عن اإلشراف على عملية إعداد التقارير املالية املوحدة للبنك.
مسؤولية مدققي احلسابات عن تدقيق القوائم املالية املوحدة
إن أهدافنا تتمثل باحلصول على تأكيد معقول بأن القوائم املالية ككل خالية من األخطاء اجلوهرية سواء الناجتة عن احتيال أو عن غلط وإصدار تقرير
التدقيق الذي يتضمن رأينا.
ً
خطأ جوهري ًا عند
إن التأكيد املعقول هو تأكيد عايل املستوى ولكنه ليس ضمانة أن التدقيق الذي يجري وفق ًا ملعايري التدقيق الدولية سيكشف دائم ًا
ً
ً
جمتمعة ميكن أن يكون لها تأثري على القرارات االقتصادية
منفردة أو
وجوده .إن األخطاء قد حتدث نتيجة الحتيال أو غلط ويتم اعتبارها جوهرية ،إذا كانت
املتخذة من قبل مستخدمي هذه القوائم املالية املوحدة.
إننا نقوم مبمارسة االجتهاد املهني واحملافظة على الشك املهني كجزء من التدقيق وفق ًا للمعايري الدولية للتدقيق ،وكذلك نقوم مبا يلي:
•

حتديد وتقييم خماطر األخطاء اجلوهرية يف القوائم املالية املوحدة  ،سواء الناجتة عن احتيال أو غلط ،وتصميم وتنفيذ إجراءات تدقيق تستجيب
لهذه اخملاطر واحلصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة توفر أساس ًا إلبداء الراي .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.

•

احلصول على فهم لنظام الرقابة الداخلي املتعلق بالتدقيق وذلك لتصميم إجراءات تدقيق مالئمة للظروف وليس بهدف إبداء رأي حول مدى فعالية
نظام الرقابة الداخلي للبنك.

•

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

وبناء على أدلة التدقيق التي مت احلصول عليها ،وفيما إذا كان
التوصل إىل نتيجة حول مالءمة استخدام اإلدارة ملبدأ االستمرارية يف احملاسبة،
ً
هناك عدم تيقن جوهري مرتبط بأحداث أو ظروف قد تلقي بشكوك كبرية حول قدرة الشركة على االستمرار .واذا 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 أو 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 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 املكلفني باحلوكمة مبا يفيد التزامنا مبتطلبات السلوك املهني املتعلقة باالستقاللية واالفصاح للمسؤولني املكلفني
باحلوكمة عن كل العالقات واألمور األخرى التي تظهر على أنها 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 للسنة
احلالية والتي متثل أمور التدقيق الهامة .إننا نقدم وصف عن هذه األمور يف تقرير التدقيق إال إذا كان القانون أو التعليمات متنع اإلفصاح عن ذلك األمر ،أو
بناء عليها ال يتم االفصاح عن ذلك األمر يف تقريرنا ألن العواقب السلبية املتوقعة لإلفصاح قد تفوق املنفعة العامة الناجتة
يف حاالت نادرة جد ًا والتي ً
عنه.
تقرير حول املتطلبات القانونية األخرى
يحتفظ البنك بقيود وسجالت حماسبية منظمة بصورة أصولية تتفق مع القوائم املالية املوحدة ونوصي باملصادقة عليها.

عمان  -اململكة األردنية الهاشمية
 4آذار 2018
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إرنسـت ويونــغ /األردن

برايس وترهاوس كوبرز/األردن

بشر إبراهيم بكر
إجازة رقم 592

حازم حنا صبابا
إجازة رقم 802

قائمة املركز املايل املوحدة كما يف  31كانون األول 2017

التقرير السنوي  - 2017كابيتال بنك

إيضاحات

2017

2016

دينــــار

دينــــار

املوجودات
نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

4

282,738,524

260,950,882

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

5

194,421,910

166,478,834

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

6

3,261,060

4,071,180

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

7

9,135,100

9,498,110

تسهيالت ائتمانية مباشرة  -بالصايف

8

920,962,363

970,472,231

موجودات مالية بالكلفة املطفأة  -بالصايف

9

467,884,699

450,742,440

ممتلكات ومعدات  -بالصايف

10

30,268,752

29,938,896

موجودات غري ملموسة  -بالصايف

11

5,795,651

5,537,532

موجودات ضريبية مؤجلة

20

10,286,431

10,698,156

موجودات أخرى

12

75,619,014
2,000,373,504

جمموع املوجودات

98,935,781
2,007,324,042

املطلوبات وحقوق امللكية
املطلوبات
ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

13

107,872,683

142,757,612

ودائع عمالء

14

1,217,020,225

1,224,710,400

تأمينات نقدية

15

144,662,384

145,005,158

أموال مقرتضة

16

118,914,171

77,885,428

إسناد قرض

17

17,725,000

17,725,000

قروض ثانوية

18

-

4,521,452

خمصصات متنوعة

19

16,817,883

25,363,744

خمصص ضريبة الدخل

20

2,446,732

11,020,115

مطلوبات ضريبية مؤجلة

20

679,685

424,086

مطلوبات أخرى

21

24,840,278

23,803,793

1,650,979,041

1,673,216,788

جمموع املطلوبات
حقوق امللكية
حقوق مساهمي البنك

200,000,000

200,000,000

709,472

709,472

احتياطي قانوين

24

34,689,204

32,257,341

رأس املال املكتتب به واملدفوع

22

عالوة إصدار
احتياطي خماطر مصرفية عامة

24

8,840,593

9,811,521

فروقات ترجمة عمالت أجنبية

25

()4,082,668

()3,868,943

احتياطي القيمة العادلة

26

416,990

()566,421

أرباح مدورة

28

50,994,187

39,562,631

جمموع حقوق مساهمي البنك

291,567,778

277,905,601

حقوق غري املسيطرين

57,826,685

56,201,653

جمموع حقوق امللكية

349,394,463

334,107,254

جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

2,000,373,504

2,007,324,042

إن اإليضاحات املرفقة من رقم  1إىل رقم  52تشكل جزء ًا من هذه القوائم املاليةاملوحدة وتقرأ معها
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التقرير السنوي  - 2017كابيتال بنك

قائمة الدخل املوحدة كما يف  31كانون األول 2017

2017

2016

إيضاحات

دينــــار

دينــــار

الفوائد الدائنة

29

95,379,292

95,835,693

الفوائد املدينة

30

44,636,315

38,425,704

50,742,977

57,409,989

31,616,575

24,417,810

82,359,552

81,827,799

أرباح عمالت أجنبية

32

3,293,234

8,522,587

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

33

()209,629

27,243

توزيعات أرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

7

356,510

344,265

أرباح بيع موجودات مالية بالكلفة املطفأة

9

545,015

-

إيرادات أخرى

34

6,299,605

3,461,145

92,644,287

94,183,039

نفقات املوظفني

35

23,422,412

20,985,521

استهالكات وإطفاءات

10و11

4,590,769

4,449,788

مصاريف أخرى

36

17,551,848

16,297,481

207,696

207,705

خمصص تدين التسهيالت االئتمانية املباشرة

8

24,124,636

8,670,583

(املردود من) خسائر تدين وخمصصات متنوعة أخرى

37

()8,635,567

16,481,563

إجمايل املصروفات

61,261,794

67,092,641

الربح قبل الضريبة

31,382,493

27,090,398

4,070,847

10,954,422

27,311,646

16,135,976

صايف إيرادات الفوائد

31

صايف إيرادات العموالت
صايف إيرادات الفوائد والعموالت

إجمايل الدخل

خسائر بيع عقارات مستملكة

20

ضريبة الدخل
الربح للسنة
ويعود اىل:
مساهمي البنك

24,356,884

12,442,588

حقوق غري املسيطرين

2,954,762

3,693,388

27,311,646

16,135,976

فلس  /دينـار
احلصة األساسية واخملفضة للسهم من ربح السنة العائد ملساهمي البنك

38

0.122

إن اإليضاحات املرفقة من رقم  1إىل رقم  52تشكل جزء ًا من هذه القوائم املاليةاملوحدة وتقرأ معها
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فلس  /دينـار

0.062

التقرير السنوي  - 2017كابيتال بنك

قائمة الدخل الشامل املوحدة كما يف  31كانون األول 2017

2017

2016

دينــــار

دينــــار

27,311,646

ربح السنة

16,135,976

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

()438,091

فروقات ترجمة عمالت أجنبية

()6,632,611

يضاف :بنود الدخل الشامل األخرى التي لن يتم تصنيفها إىل األرباح أو اخلسائر يف الفرتات الالحقة
التغري يف القيمة العادلة للموجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

()468,727

253,476

جمموع بنود الدخل الشامل األخرى للسنة بعد الضريبة

()906,818

()6,379,135

26,404,828

9,756,841

جمموع الدخل الشامل للسنة
إجمايل الدخل الشامل العائد إىل:
مساهمي البنك

23,662,177

8,437,469

حقوق غري املسيطرين

2,742,651

1,319,372

26,404,828

9,756,841

إن اإليضاحات املرفقة من رقم  1إىل رقم  52تشكل جزء ًا من هذه القوائم املاليةاملوحدة وتقرأ معها
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44

 31كانون األول 2017

قانونـــي

عالوة
اصدار

رأس املـال املكتتب
به واملدفــوع

احتياطي
فروقات ترجمة
خماطر
مصرفية عامة عمالت أجنبية القيمة العادلة

احتياطيــــات
اختياري

دينــــار

الرصيد يف بداية السنة

دينــــار

دينــــار

200,000,000

دينــــار

دينــــار

709,472

دينــــار

دينــــار

- 32,257,341

جمموع حقوق
مساهمي البنك
دينــــار

أربــاح
مــدورة*
دينــــار

جمموع
حقوق غري
املسيطرين حقوق امللكية
دينــــار

9,811,521

دينــــار

()3,868,943

39,562,631

()566,421

277,905,601

جمموع الدخل الشامل

56,201,653

-

334,107,254

-

()480,982

-

24,356,884

-

23,662,177

-

2,742,651

()213,725

26,404,828

خسارة بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل األخر (إيضاح رقم )7

-

-

1,464,393

-

()1,464,393

-

-

-

-

-

-

أرباح موزعة (إيضاح رقم )23

-

-

-

-

-

()10,000,000( )10,000,000

()970,928

-

()1,117,619
-

-

()11,117,619
-

- 34,689,204

احملول إىل (من) االحتياطيات

()1,460,935

8,840,593

-

()4,082,668

-

416,990

2,431,863

50,994,187

الرصيد كما يف  31كانون األول 2017

291,567,778

200,000,000

57,826,685

8,882,456

349,394,463

379,962

709,472

 31كانون األول 2016

()1,407,974

الرصيد يف بداية السنة

30,777,787

200,000,000

269,468,132

709,472

54,882,281

-

9,690 30,116,739

324,350,413

()4,248,905

جمموع الدخل الشامل

253,476

-

12,442,588

-

8,437,469

-

1,319,372

-

()9,690

9,756,841

-

خسارة بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل األخر (إيضاح رقم )7

588,077

-

()588,077

-

-

-

929,065

-

-

-

-

-

-

احملول إىل (من) االحتياطيات

()3,069,667

-

-

9,811,521

-

-

()3,868,943

2,140,602

-

()566,421

الرصيد كما يف  31كانون األول 2016

39,562,631

200,000,000

277,905,601

709,472

56,201,653

*

*

- 32,257,341

334,107,254

تتضمن األرباح املدورة مبلغ  10.286.431دينار متثل صايف املوجودات الضريبية املؤجلة كما يف  31كانون األول  2017مقابل مبلغ  10.698.156دينار موجودات ضريبية مؤجلة كما يف  31كانون األول  2016وبناء على
تعليمات البنك املركزي األردين يحظر التصرف بها.

يشمل رصيد األرباح املدورة مبلغ  1.088.445دينار كما يف  31كانون األول  2017مقابل مبلغ  1.125.859دينار كما يف  31كانون األول  2016والذي ميثل أثر التطبيق املبكر للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم (،)9
ومبوجب تعليمات هيئة األوراق املالية يحظر التصرف به حلني حتققه.

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

 يحظر التصرف بأرباح فروقات إعادة التقييم للموجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل املرتاكمة والبالغة  168.096دينار كما يف  31كانون األول  2017مقابل مبلغ  460.031دينار كما يف  31كانوناألول  2016مبوجب تعليمات هيئة األوراق املالية.

 -يحظر التصرف باحتياطي خماطر مصرفية عامة إال مبوافقة البنك املركزي األردين.

إن اإليضاحات املرفقة من رقم  1إىل رقم  52تشكل جزء ًا من هذه القوائم املاليةاملوحدة وتقرأ معها

قائمة التغريات يف حقوق امللكية املوحدة كما يف  31كانون األول 2017
التقرير السنوي  - 2017كابيتال بنك

قائمة التدفقات النقدية املوحدة كما يف  31كانون األول 2017

التقرير السنوي  - 2017كابيتال بنك

إيضاحات

2017

2016

دينــــار

دينــــار

األنشطة التشغيلية:
ربح السنة قبل الضريبة

31,382,493

27,090,398

4,590,769
24,124,636
282,071
()18,893
()8,616,674
3,447,119
()2,208,271
52,983,250

4,449,788
8,670,583
137,043
16,481,563
()2,959,375
()2,647,437
51,222,563

تعديالت لبنود غري نقدية:
استهالكات وإطفاءات
خمصص تدين التسهيالت االئتمانية املباشرة
خسائر تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
خمصص قضايا مقامة ضد البنك
خسائر تدين وخمصصات متنوعة أخرى
صايف فوائد مستحقة
تأثري تغريات أسعار الصرف على النقد ومايف حكمه
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية قبل التغري يف املوجودات واملطلوبات
التغري يف املوجودات واملطلوبات

()10,687
25,318,263
528,049
25,132,426
20,765,925
()2,055,000
()7,352,276
()78,635
()165,984
()15,107
115,050,224
()12,268,944
102,781,280

األرصدة مقيدة السحب
أرصدة بنوك مركزية
إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
التسهيالت االئتمانية املباشرة
املوجودات األخرى
ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية (تستحق خالل مدة تزيد عن ثالثة أشهر)
الزيادة يف ودائع العمالء
الزيادة يف التأمينات النقدية
الزيادة يف مطلوبات أخرى
خمصص قضايا مدفوعة
صايف التدفق النقدي من (املستخدم يف) األنشطة التشغيلية قبل الضرائب
الضرائب املدفوعة
صايف التدفق النقدي من (املستخدم يف) األنشطة التشغيلية

()3,098
14,517,249
15,158,414
()833,984
()73,102,831
()799,917
55,000
()115,980,223
30,330,196
1,726,587
()77,710,044
()10,993,283
()88,703,327

األنشطة االستثمارية
شراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

()2,573,054
2,747,116
()130,662,886
113,520,627
()3,375,562
24,035
()1,865,458
()22,185,182

()3,226,029
401,750
()174,233,774
100,948,353
()2,676,935
21,939
()3,413,965
()82,178,661

املتحصل من األموال املقرتضة

83,569,407
()42,540,664
()4,521,452
()9,680,981
26,826,310
107,422,408
()2,043,713
2,223,378
166,607,551
274,209,624

46,228,056
()52,656,722
()3,151,111
()9,579,777
()180,461,765
2,647,437
()6,740,749
351,162,628
166,607,551

بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
شراء موجودات مالية بالكلفة املطفأة
استحقاق موجودات مالية بالكلفة املطفأة
شراء ممتلكات ومعدات
بيع ممتلكات ومعدات
شراء موجودات غري ملموسة
صايف التدفق النقدي املستخدم يف األنشطة االستثمارية
األنشطة التمويلية
تسديد األموال املقرتضة
تسديد قروض ثانوية
توزيعات أرباح نقدية
صايف التدفق النقدي من (املستخدم يف) األنشطة التمويلية
صايف الزيادة (النقص) يف النقد وما يف حكمه
فروقات ترجمة النقد لدى املصرف األهلي العراقي
تأثري أسعار الصرف على النقد وما يف حكمه
النقد ومايف حكمه يف بداية السنة
النقد ومايف حكمه يف نهاية السنة
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()1

التقرير السنوي  - 2017كابيتال بنك

معلومات عامة

إن البنك شركة مساهمة عامة أردنية ،تأسس بتاريخ  30آب  1995مبوجب قانون الشركات رقم  1لسنة  1989ورقمه  291ومركزه الرئيسي مدينة عمان.
يقوم البنك بتقدمي جميع األعمال املصرفية املتعلقة بنشاطه من خالل مركزه وفروعه داخل اململكة وعددها اثنا عشر والشركات التابعة له وهي
شركة املال األردين لالستثمار والوساطة املالية ذ.م.م واملصرف األهلي العراقي يف العراق وشركة صناديق كابيتال انفست يف البحرين وشركة
كابيتال بنك االستشارية للشركات (مركز دبي املايل العاملي) احملدودة.
قام البنك بزيادة رأسماله خالل السنوات السابقة من  20.000.000دينار إىل  200.000.000دينار وذلك عن طريق رسملة االحتياطيات واألرباح املدورة واالكتتاب
اخلاص ودخول مؤسسة التمويل الدولية كشريك اسرتاتيجي.
أسهم بنك املال األردين مدرجة بالكامل يف بورصة عمان.
مت إقرار القوائم املالية املوحدة من قبل جملس إدارة البنك يف جلسته رقم  2018/2بتاريخ  26شباط  2018وهي خاضعة ملوافقة البنك املركزي
والهيئة العامة للمساهمني ،كما وافق جملس اإلدارة على التوصية بتوزيع أرباح نقدية بقيمة  ٪10من رأس املال املكتتب به واملدفوع وهي خاضعة
ملوافقة البنك املركزي والهيئة العامة للمساهمني.

()2

السياسات احملاسبية

( )1-2أسس إعداد القوائم املالية املوحدة
مت إعداد القوائم املالية املوحدة للبنك وفق ًا ملعايري التقارير املالية الدولية الصادرة عن جملس معايري احملاسبة الدولية والتفسريات الصادرة عن
جلنة تفسريات التقارير املالية الدولية املنبثقة عن جملس معايري احملاسبة الدولية ووفق ًا للقوانني احمللية النافذة وتعليمات البنك املركزي األردين.
مت إعداد القوائم املالية املوحدة وفق ًا ملبدأ التكلفة التاريخية ،باستثناء املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل واملوجودات املالية
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر واملشتقات املالية والتي تظهر بالقيمة العادلة بتاريخ القوائم املالية املوحدة ،كما تظهر بالقيمة
العادلة املوجودات واملطلوبات املالية التي مت التحوط خملاطر التغري يف قيمتها العادلة.
إن الدينار األردين هو عملة إظهار القوائم املالية والذي ميثل العملة الرئيسية للبنك.
( )2-2التغريات يف السياسات احملاسبية
إن السياسات احملاسبية املتبعة يف إعداد القوائم املالية املوحدة متفقة مع تلك التي اتبعت يف إعداد القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف
ابتداء من  1كانون الثاين :2017
 31كانون األول  ،2016باستثناء أن البنك قام بتطبيق التعديالت التالية
ً
تعديالت على معيار احملاسبة الدويل رقم (" - )7قائمة التدفقات النقدية" -اإلفصاحات
تشمل التعديالت احملدودة ما تعلق بإضافة بعض اإليضاحات حول املطلوبات الناجتة عن األنشطة التمويلية والتي تشمل التغريات النقدية وغري
النقدية (مثل أرباح أو خسائر العمالت األجنبية) .مل ينتج أي أثر عن تطبيق هذه التعديالت على القوائم املالية املوحدة للبنك.
تعديالت على معيار احملاسبة الدويل رقم (" )12ضريبة الدخل" :االعرتاف باملوجودات الضريبية املؤجلة الناجتة عن اخلسائر غري املعرتف بها.
تشمل التعديالت احملدودة ما تعلق بقانون ضريبة الدخل وإذا ما كان يقيد مصادر الربح الضريبي والتي ميكن االستفادة منها لتخفيض الفروقات
الزمنية املؤقتة عند عكسها .باإلضافة إىل بعض التعديالت احملدودة األخرى ،مل ينتج أي أثر عن تطبيق هذه التعديالت على القوائم املالية املوحدة للبنك.
طريقة حقوق امللكية يف القوائم املالية املنفصلة (تعديالت على معيار احملاسبة الدويل رقم  27ومعيار التقارير املالية الدويل رقم )1
قام جملس معايري احملاسبة الدولية خالل شهر آب  2014بتعديل معيار احملاسبة الدويل رقم ( 27القوائم 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  .28كما مت إجراء تعديل آخر على معيار التقارير املالية الدويل رقم  1والذي يسمح للمنشآت التي تتبع طريقة حقوق امللكية من
تطبيق االستثناء الوارد يف معيار التقارير املالية الدويل رقم  1واخلاص بعمليات االندماج قبل تاريخ التملك.
معيار احملاسبة الدويل رقم ( )1عرض 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
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( )2-3أهم السياسات احملاسبية
أسس توحيد القوائم املالية املوحدة
تتضمن القوائم املالية املوحدة القوائم املالية للبنك والشركات التابعة له واخلاضعة لسيطرته وتتحقق السيطرة عندما يكون البنك قادر ًا على إدارة
األنشطة الرئيسية للشركات التابعة وعندما يكون معرض ًا للعوائد املتغرية الناجتة من استثماره يف الشركات التابعة أو يكون له حقوق يف هذه العوائد،
ويكون قادر ًا على التأثري يف هذه العوائد من خالل ممارسته السيطرة على الشركات التابعة ،ويتم استبعاد املعامالت واألرصدة واإليرادات واملصروفات
فيما بني البنك والشركات التابعة التالية:
.1

شركة املال األردين لالستثمار والوساطة املالية ذ.م.م ،وتبلغ ملكية البنك ما نسبته  ٪100يف رأسمالها املدفوع البالغ  10.000.000دينار أردين كما يف
 31كانون األول  ،2017تقوم الشركة بأعمال الوساطة املالية .قام البنك بتأسيسها بتاريخ  16أيار .2005

 .2املصرف األهلي العراقي  /العراق وتبلغ ملكية البنك ما نسبته  ٪61.85يف رأسماله املدفوع والبالغ  250مليار دينار عراقي أي ما يعادل 141.913.531
دينار أردين كما يف  31كانون األول  .2017يقوم البنك بكافة األعمال املصرفية التجارية .قام البنك بتملك املصرف بتاريخ  1كانون الثاين .2005
 .3شركة صندوق البحرين االستثماري وتبلغ ملكية البنك ما نسبته  ٪100من رأسمالها البالغ  1.000دينار بحريني أي مايعادل  1.888دينار أردين كما يف 31
كانون األول  ،2017وتهدف إىل متلك الصناديق االستثمارية املنوي تأسيسها يف مملكة البحرين ومل تباشر أعمالها حتى تاريخ إعداد هذه القوائم
املالية املوحدة.
 .4شركة بنك املال االستشارية للشركات (مركز دبي املايل العاملي) احملدودة وتبلغ ملكية البنك ما نسبته  ٪100من رأسمالها البالغ  250.000دوالر
أمريكي أي مايعادل  177.250دينار أردين كما يف  31كانون األول  ،2017تقوم الشركة بأعمال االستشارات املالية ،تأسست الشركة بتاريخ  23شباط
.2015
 يتم إعداد القوائم املالية للشركات التابعة لنفس السنة املالية للبنك وباستخدام نفس السياسات احملاسبية املتبعة يف البنك ،إذا كانت الشركةالتابعة تتبع سياسات حماسبية تختلف عن تلك املتبعة يف البنك فيتم إجراء التعديالت الالزمة على القوائم املالية للشركات التابعة لتتطابق مع
السياسات احملاسبية املتبعة يف البنك.
 يتم توحيد نتائج عمليات الشركات التابعة يف قائمة الدخل املوحدة من تاريخ متلكها وهو التاريخ الذي يجري فيه فعلي ًا انتقال لسيطرة البنك علىالشركات 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 االستثمارات يف الشركات التابعة بالكلفة بعد التدين إن وجد.معلومات القطاعات
 قطاع األعمال ميثل جمموعة من املوجودات والعمليات التي تشرتك معا يف تقدمي منتجات أو خدمات خاضعة خملاطر وعوائد تختلف عن تلكاملتعلقة بقطاعات أعمال أخرى والتي يتم قياسها وفق ًا 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 تعمليف بيئات اقتصادية أخرى.
تسهيالت ائتمانية مباشرة
 التسهيالت االئتمانية املباشرة هي موجودات مالية لها دفعات ثابتة أو حمددة قدمها البنك يف األساس أو جرى اقتناؤها وليس لها أسعار سوقيةيف 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 علىأن حدث ًا ما قد أثر سلب ًا 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 وفق ًا لتعليمات البنك املركزي األردين. يتم شطب التسهيالت االئتمانية املعد لها خمصصات يف حال عدم جدوى اإلجراءات املتخذة لتحصيلها بتنزيلها من اخملصص ويتم حتويل أيفائض يف اخملصص اإلجمايل  -إن وجد  -إىل قائمة الدخل املوحدة ،ويضاف احملصل من الديون التي سبق شطبها إىل اإليرادات.
موجودات مالية بالكلفة املطفأة
 هي املوجودات املالية التي تهدف إدارة البنك وفق ًا لنموذج أعمالها إىل االحتفاظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية والتي تتمثل بالدفعاتمن أصل الدين والفائدة على رصيد الدين القائم.
 يتـم إثبات هذه املوجودات عند الشراء بالكلفة مضاف ًا إليها مصاريف االقتناء ،وتطفأ العالوة  /اخلصم باستخدام طريقة الفائدة الفعالة ،قيد ًا علىأو حلساب الفائدة ،وتنزل أية خمصصات ناجتة عن التدين يف قيمتها تؤدي 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 بسعرالفائدة الفعلي األصلي.
 ال يجوز إعادة تصنيف 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 ذلكوفق ًا ملتطلبات معايري التقارير املالية الدولية بهذا اخلصوص.
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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 أوهامش أرباح املتاجرة.
 يتم تصنيف االستثمارات يف أدوات امللكية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ،إال إذا قام البنك بأخذ قرار بتصنيف استثمار حمتفظ به لغرياملتاجرة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عند الشراء وال ميكن الرجوع عن هذا القرار.
 يتم اثبات هذه املوجودات بالقيمة العادلة عند الشراء (تقيد مصاريف االقتناء على قائمة الدخل عند الشراء) ويعاد تقييمها الحق ًا 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 معيار التقارير املالية رقم (.)9

 ال يجوز تصنيف أي موجودات مالية ليس لها أسعار سوقية يف أسواق نشطة وتداوالت نشطة يف هذا البند ويقصد بالتداول النشط أن يتم تداولهذه األدوات خالل فرتة  3أشهر من تاريخ االقتناء.
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
 متثل هذه املوجودات االستثمارات يف أدوات امللكية بغرض االحتفاظ بها على املدى الطويل ،يتم إثبات هذه املوجودات عند الشراء بالقيمةالعادلة مضاف ًا اليها مصاريف االقتناء ويعاد تقييمها الحق ًا بالقيمة العادلـة ،ويظهر التغري يف القيمة العادلة يف قائمة الدخل الشامل وضمن
حقوق امللكية مبا فيه 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 الشامل املوحدة وضمن حقوق امللكية ويتم حتويل رصيد
احتياطي تقييم املوجودات املباعة مباشرة إىل األرباح واخلسائر املدورة وليس من خالل قائمة الدخل املوحدة.
 ال يجوز إعادة تصنيف أي موجودات مالية من  /إىل هذا البند إال يف احلاالت احملددة يف معايري التقارير املالية الدولية. ال تخضع هذه املوجودات الختبار خسائر التدين. يتم تسجيل األرباح املوزعة يف قائمة الدخل املوحدة.القيمة العادلـة
 يقوم البنك بقياس األدوات املالية مثل املشتقات املالية واملوجودات غري املالية بالقيمة العادلة بتاريخ القوائم املالية كما يتم اإلفصاح عن القيمةالعادلة لألدوات املالية والتي مت قياسها باستخدام الكلفة املطفأة.
بناء على فرضية أن عملية بيع املوجودات أو نقل االلتزام مت من خالل األسواق الرئيسية للموجودات واملطلوبات.
 يتم قياس القيمة العادلة ً يف حال غياب السوق الرئيسي ،يتم استخدام السوق األكرث مالءمة للموجودات أو املطلوبات. يحتاج البنك المتالك فرص الوصول للسوق الرئيسي أو السوق األكرث مالئمة. تقيس املنشأة القيمة العادلة للموجودات أو االلتزام باستخدام االفرتاضات التي سيستخدمها املشاركون يف السوق عند تسعري املوجودات أوااللتزام على افرتاض أن املشاركني يف السوق سيتصرفون مبا فيه مصلحتهم االقتصادية.
 يأخذ قياس القيمة العادلة للموجودات غري املالية بعني االعتبار قدرة املشاركني يف السوق على توليد املنافع االقتصادية من خالل استخداماملوجودات بأفضل استخدام لها أو بيعها ملشارك آخر سيستخدم املوجودات بأفضل استخدام لها.
 يقوم البنك باستخدام أساليب تقييم مالئمة وتتناسب مع الظروف وتوفر املعلومات الكافية لقياس القيمة العادلة وتوضيح استخدام املدخالتاملمكن مالحظتها بشكل مباشر وتقليل استخدام املدخالت املمكن مالحظتها بشكل غري مباشر.
 إن جميع املوجودات واملطلوبات التي يتم استخدام القيمة العادلة لقياسها أو مت اإلفصاح عنها يف القوائم املالية أو مت شطبها باستخداموبناء على أدنى مستوى للمدخالت التي لديها تأثري مهم لقياس القيمة العادلة ككل:
املستويات التالية للقيمة العادلة،
ً
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 أوغري مباشر.
املستوى الثالث :تقنيات أخرى حيث تستخدم مدخالت لها تأثري مهم على القيمة العادلة ولكنها ليست مبنية على معلومات يف السوق ميكن
مالحظتها.
(بناء على أدنى
 يقوم البنك بتحديد إذا ما مت حتويل أي من املوجودات واملطلوبات ما بني مستويات القيمة العادلة من خالل إعادة تقييم التصنيفاتً
مستوى للمدخالت ذات األثر اجلوهري على قياس القيمة العادلة ككل) يف نهاية كل فرتة مالية.
 على أساس مرحلي ،تقوم جلنة التقييم واملقيمني اخلارجيني بتقدمي نتائج التقييم إىل جلنة التدقيق يف البنك واملدقق اخلارجي ،يتضمن هذاالفرضيات الرئيسية املستخدمة يف التقييم.
 لغايات إيضاح القيمة العادلة ،يقوم البنك بتحديد تصنيفات املوجودات واملطلوبات حسب طبيعتها وخماطر املوجودات أو املطلوبات ومستوىالقيمة العادلة.
 تقييم املوجودات واملطلوبات املالية طويلة األمد والتي ال يستحق عليها فوائد مبوجب خصم التدفقات النقدية ومبوجب سعر الفائدة الفعالة ،ويتمإطفاء اخلصم/العالوة من إيرادات الفوائد املقبوضة واملدفوعة يف قائمة الدخل املوحدة.
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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 إفرادي ًا 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 املتوقعةخمصومة 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.
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:
٪
مباين

2

معدات وأجهزة وأثاث

15-2.5

وسائط نقل

15

أجهزة احلاسب اآليل

25

أخــرى

10

 عندما يقل املبلغ املمكن اسرتداده من أي من املمتلكات واملعدات عن صايف قيمتها الدفرتية فإنه يتم تخفيض قيمتها إىل القيمة املمكناسرتدادها 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 سابق ًا يتم تسجيلالتغري يف التقدير للسنوات الالحقة باعتباره تغري يف التقديرات.
 يتم استبعاد املمتلكات واملعدات عند التخلص منها أو عندما ال يعود هناك أي 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 ضريبي ًا أو بنود ليست خاضعة أو مقبولة التنزيل ألغراض ضريبية.
حتســب الضرائب مبوجب النسب الضريبية املقررة مبوجب القوانني واألنظمة والتعليمات يف اململكة األردنية الهاشمية والدول التي تعمل بها
الشركات التابعة للبنك.
إن الضرائب املؤجلة هي الضرائب املتوقع دفعها أو اسرتدادها نتيجة الفروقات الزمنية واملؤقتة بني قيمة املوجودات أو املطلوبات يف القوائم
املالية املوحدة والقيمة التي يتم احتساب الربح الضريبي على أساسها .يتم احتساب الضرائب املؤجلة باستخدام طريقة االلتزام بقائمة املركز املايل
املوحدة وحتتسب الضرائب املؤجلة وفق ًا 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 جزئي ًا أو كلي ًا.
حسابات مدارة لصالح العمالء
متثل احلسابات التي يديرها البنك نيابة عن العمالء وال تعترب من موجودات البنك .يتم إظهار رسوم وعموالت إدارة تلك احلسابات يف قائمة الدخل
املوحدة .يتم إعداد خمصص مقابل انخفاض قيمة احملافظ مضمونة رأس املال املدارة لصالح العمالء عن رأس مالها.
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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.
يتم تسجيل العموالت كإيرادات عند تقدمي اخلدمات املتعلقة بها ،ويتم االعرتاف بأرباح أسهم الشركات عند حتققها (إقرارها من الهيئة العامة
للمساهمني).
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 العادلةالفعال ،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.يف حال انطباق شروط حتوط التدفقات النقدية الفعال ،يتم تسجيل األرباح أو اخلسائر ألداة التحوط ضمن حقوق امللكية املوحدة ويتم حتويله
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 ألداةالتحوط لصايف املوجودات املتحوط لها ،ويف حال كون العالقة فعالة يعرتف باجلزء الفعال من األرباح أو اخلسائر ألداة التحوط ضمن حقوق امللكية
املوحدة ويعرتف باجلزء غري الفعال ضمن قائمة الدخل املوحدة ،ويتم تسجيل اجلزء الفعال يف قائمة الدخل املوحدة عند بيع االستثمار يف
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 قائمةالدخل املوحدة يف نفس الفرتة.
مشتقات مالية للمتاجرة
يتم إثبات القيمة العادلة ملشتقات األدوات املالية احملتفظ بها ألغراض املتاجرة (مثل عقود العمالت األجنبية اآلجلة ،عقود الفائدة املستقبلية ،عقود
املقايضة ،حقوق خيارات أسعار العمالت األجنبية) يف قائمة املركز املايل املوحدة ،وحتدد القيمة العادلة وفق ًا 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 وفق ًا 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 اﻹعرتاف بها يف القوائم املالية ،وذلك لعدم توفر
السيطرة على تلك املوجودات وألن أية خماطر أو منافع ال تؤول للبنك حال حدوثها .وتدرج املبالغ املدفوعة املتعلقة بهذه العقود ضمن الودائع لدى
البنوك واملؤسسات املصرفية األخرى أو ضمن التسهيالت االئتمانية حسب احلال ،ويتم معاجلة الفرق بني سعر الشراء وسعر إعادة البيع كإيرادات
فوائد تستحق على مدى فرتة العقد باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
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املوجودات املالية املرهونة
وهي تلك املوجودات املالية املرهونة لصالح أطراف أخرى مع وجود حق للطرف اآلخر بالتصرف فيها (بيع أو إعادة رهن) .يستمر تقييم هذه املوجودات
وفق السياسات احملاسبية املتبعة لتقييم كل منها حسب تصنيفه األصلي.
وفاء لديون مستحقة
املوجودات التي آلت ملكيتها للبنك
ً
تظهر املوجودات التي آلت ملكيتها للبنك يف قائمة املركز املايل املوحدة ضمن بند "موجودات أخرى" وذلك بالقيمة التي آلت بها للبنك أو القيمة
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
سابق ًا.
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.
يتم مراجعة أية مؤشرات على تدين قيمة املوجودات غري امللموسة يف تاريخ القوائم املالية املوحدة .كذلك يتم مراجعة تقدير العمر الزمني لتلك
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:
			
 -عالمة جتارية

يتم اطفاؤها مببدأ القسط الثابت بنسبة .٪25

 -برامج وأنظمة احلاسب اآليل

يتم اطفاؤها مببدأ القسط الثابت بنسبة .٪25

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 وفق ًا
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 حال 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
هو النقد واألرصدة النقدية التي تستحق خالل مدة ثالثة أشهر ،وتتضمن :النقد واألرصدة لدى البنوك املركزية واألرصدة لدى البنوك واملؤسسات
املصرفية ،وتنزل ودائع البنوك واملؤسسات املصرفية التي تستحق خالل مدة ثالثة أشهر من تاريخ اقتنائها واألرصدة املقيدة السحب.

( )3استخدام التقديرات
إن إعداد القوائم املالية وتطبيق السياسات احملاسبية يتطلب من إدارة البنك القيام بتقديرات واجتهادات تؤثر يف مبالغ املوجودات واملطلوبات املالية
واإلفصاح عن االلتزامات احملتملة .كما أن هذه التقديرات واالجتهادات تؤثر يف اإليرادات واملصاريف واخملصصات وكذلك يف التغريات يف القيمة
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 االئتمانية املباشرة :يتم مراجعة خمصص التسهيالت وفق ًا ملعايري التقارير املالية الدولية وضمن األسس املوضوعةمن قبل البنك املركزي األردين.
 يتم احتساب التدين يف قيمة العقارات املستملكة اعتماد ًا على تقييمات عقارية حديثة ومعتمدة من قبل مقدرين معتمدين لغايات احتساب التدينمن قيمة األصل .ويعاد النظر يف ذلك التدين بشكل دوري.
 خمصص املوجودات وضريبة الدخل :يتم حتميل السنة املالية مبا يخصها من نفقة ضريبة الدخل وفق ًا لألنظمة والقوانني واملعايري احملاسبيةويتم احتساب وإثبات املطلوبات الضريبية املؤجلة وخمصص الضريبة الالزم.
 تقوم اإلدارة بإعادة تقدير األعمار اإلنتاجية للموجودات امللموسة وغري امللموسة بشكل دوري لغايات احتساب االستهالكات واالطفاءات السنويةاعتماد ًا 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 استناد ًا لرأي املستشار القانوين يف البنك. التدين يف قيمة املوجودات غري املالية:تقوم اجملموعة بتاريخ القوائم املالية املوحدة بدراسة وجود أية مؤشرات على انخفاض قيمة املوجودات غري املالية .ويف حال وجود مثل
تلك املؤشرات أو عند القيام بفحص التدين السنوي لتلك املوجودات ،تقوم اجملموعة بتقدير القيمة املمكن اسرتدادها .متثل القيمة املمكن
اسرتدادها لتلك املوجودات ،القيمة العادلة لكل أصل /وحدة توليد النقد بعد تنزيل مصروفات البيع أو القيمة من االستخدام ،أيهما أعلى ،ويتم
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 احتساب القيمة املستخدمة فإنه يتم
خصم التدفقات النقدية املتوقعة لتلك املوجودات إىل قيمتها احلالية باستخدام معدل خصم ما قبل الضريبة والذي يعكس التقديرات السوقية
احلالية للقيمة الزمنية للنقود واخملاطر املتعلقة بتلك املوجودات .وعند احتساب القيمة العادلة مطروح ًا منها مصروفات البيع ،يتم األخذ باالعتبار
عمليات السوق احلديثة ،إن وجدت ،ويف حال عدم وجود مثل هذه العمليات ،يتم استخدام وسائل تقييم مناسبة .يتم تسجيل خسائر التدين يف
قائمة الدخل املوحدة.
يتم بتاريخ القوائم املالية املوحدة دراسة فيما إذا كان هناك أية مؤشرات تدل على أن انخفاض القيمة الذي مت االعرتاف به سابق ًا لتلك املوجودات
مل يعد موجود ًا أو انخفضت قيمته ،تقوم اجملموعة بتقدير القيمة املمكن اسرتدادها لألصل أو وحدة توليد النقد .ويتم اسرتجاع خسائر التدين التي
مت االعرتاف بها سابق ًا فقط يف حالة وجود تغري يف الفرضيات التي مت استخدامها الحتساب القيمة املمكن اسرتدادها لذلك األصل من التاريخ
الذي مت االعرتاف بخسائر التدين سابق ًا .ويتم اسرتجاع خسائر التدين يف قائمة الدخل املوحدة .إن لهذه املوجودات غري املالية إجراءات حمددة
الختبار التدين كما يلي:
*

()4

املوجودات غري امللموسة ذات العمر غري احملدد :يتم 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

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

نقد يف اخلزينة

2017

2016

دينــــار

دينــــار

34,563,216

25,981,287

أرصدة لدى بنوك مركزية:
حسابات جارية وحتت الطلب

152,191,762

164,636,332

شهادات إيداع

18,500,000

-

متطلبات االحتياطي النقدي

77,483,546

70,333,263

اجملمــوع

282,738,524

260,950,882

 ال يوجد أرصدة تستحق خالل فرتة تزيد عن ثالثة شهور كما يف  31كانون األول  2017و.2016 بلغت أرصدة املصرف األهلي العراقي لدى فرعي البنك املركزي العراقي يف كل من أربيل والسليمانية مبلغ  62.089.584دينار أردين ومبلغ 31.859.165دينار أردين على التوايل كما يف  31كانون األول  2017مقابل مبلغ  85.997.791دينار أردين ومبلغ  33.003.070دينار أردين كما يف  31كانون
األول  2016على التوايل ونظر ًا للظروف السياسية واالقتصادية السائدة يف العراق فإن عملية استغالل تلك األرصدة يف العمليات املصرفية
حمدودة.
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أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
بنـوك ومؤسســات مصرفيــــة
حمليـــة

البيــــــــــان

اجملمـــــــــوع

بنــوك ومؤسســات مصرفيـــة
خارجيــــة

2017

2016

2017

2016

2017

2016

دينار

دينار

دينار

دينار

دينار

دينار

حسابات جارية وحتت الطلب

2,650,873

9,166,372

166,814,287

63,613,358

169,465,160

72,779,730

ودائع تستحق خالل فرتة  3أشهر أو أقل

-

87,411,704

24,956,750

6,287,400

24,956,750

93,699,104

اجملمـــوع

2,650,873

96,578,076

191,771,037

69,900,758

194,421,910

166,478,834

 بلغت األرصدة لدى البنوك واملؤسسات املصرفية التي ال تتقاضى فوائد  169.440.318دينار كما يف  31كانون األول  2017مقابل  72.735.758ديناركما يف  31كانون األول .2016
 بلغت قيمة األرصدة مقيدة السحب مبلغ  1.129.379دينار كما يف  31كانون األول  2017مقابل مبلغ  1.118.692دينار كما يف  31كانون األول ( 2016إيضاحرقم .)40

()6

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
2017

2016

دينــــار

دينــــار

أسهم شركات

3,175,506

2,785,111

سندات

-

479,257

صناديق استثمارية

85,554

806,812

اجملموع

3,261,060

4,071,180

()7

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
2017

2016

دينــــار

دينــــار

أسهم متوفر لها أسعار سوقية

4,608,894

5,088,627

أسهم غري متوفر لها أسعار سوقية

4,526,206

4,409,483

اجملمــوع

9,135,100

9,498,110

 بلغت اخلسائر املتحققة نتيجة لبيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر كما يف  31كانون األول  2017مبلغ 1.464.393دينار مقابل مبلغ  588.077دينار كما يف  31كانون األول .2016
 بلغت توزيعات األرباح النقدية مبلغ  356.510دينار وتعود ألسهم شركات يستثمر بها البنك كما يف  31كانون األول  2017مقابل مبلغ  344.265ديناركما يف  31كانون األول .2016
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تسهيالت ائتمانية مباشرة  -بالصايف

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
2017

2016

دينــــار

دينــــار

األفراد (التجزئة)
حسابات جارية مدينة

9,229,190

11,189,619

قروض وكمبياالت *

79,297,196

93,913,407

بطاقات االئتمان

7,324,567

6,760,968

القروض العقارية

154,609,224

155,234,146

حسابات جارية مدينة

87,089,700

117,608,731

قروض وكمبياالت *

442,393,520

461,309,457

الشركات الكربى

منشآت صغرية ومتوسطة
حسابات جارية مدينة

34,066,264

31,071,059

قروض وكمبياالت *

113,985,177

85,423,928

احلكومة والقطاع العام

69,298,643

98,104,698

اجملمــــوع

997,293,481

1,060,616,013

ينزل :فوائد معلقة

14,725,092

34,880,731

ينزل :خمصص تدين تسهيالت ائتمانية مباشرة

61,606,026

55,263,051

صايف التسهيالت االئتمانية املباشرة

920,962,363

970,472,231

*

متثل هذه املبالغ صايف األرصدة بعد تنزيل الفوائد والعموالت املقبوضة مقدم ًا البالغة  982.854دينار كما يف  31كانون األول  2017مقابل مبلغ
 955.928دينار كما يف  31كانون األول .2016

 بلغت التسهيالت االئتمانية غري العاملة مبلغ  111.345.767دينار أي ما نسبته  ٪11.16من إجمايل التسهيالت االئتمانية املباشرة كما يف  31كانون األول 2017مقابل  100.019.129دينار أي ما نسبته  ٪ 9.43من إجمايل التسهيالت االئتمانية املباشرة كما يف  31كانون األول .2016
 بلغت التسهيالت االئتمانية غري العاملة بعد تنزيل الفوائد املعلقة  96.620.675دينار أي ما نسبته  ٪9.83من إجمايل التسهيالت االئتمانية املباشرةبعد تنزيل الفوائد املعلقة كما يف  31كانون األول  2017مقابل مبلغ  65.138.398دينار أي ما نسبته  ٪6.35من إجمايل التسهيالت االئتمانية
املباشرة بعد تنزيل الفوائد املعلقة كما يف يف  31كانون األول .2016
 بلغت التسهيالت االئتمانية املمنوحة للحكومة وبكفالتها مبلغ  57.251.864دينار أي ما نسبته  ٪5.74من إجمايل التسهيالت االئتمانية املباشرةكما يف  31كانون األول  2017مقابل مبلغ  86.540.369دينار أي ما نسبته  ٪8.16من إجمايل التسهيالت االئتمانية املباشرة كما يف  31كانون األول
.2016
خمصص تدين تسهيالت ائتمانية مباشرة:
فيما يلي احلركة على خمصص تدين تسهيالت ائتمانية مباشرة:
 31كانون األول 2017

األفراد

القــروض
العقاريـــة

الشركات الكربى

املنشــآت الصغرية
واملتوسطة

اإلجمـايل

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

الرصيد يف بداية السنة

9,216,828

1,475,749

42,658,663

1,911,811

55,263,051

املقتطع خالل السنة من اإليرادات

1,979,526

1,316,714

19,206,072

1,622,324

24,124,636

املستخدم من اخملصص خالل السنة (الديون املشطوبة)

()2,321,451

()234,781

()14,560,116

()555,429

()17,671,777

فروقات ترجمة

()5,327

-

()104,550

()7

()109,884

الرصيد يف نهاية السنة

8,869,576

2,557,682

47,200,069

2,978,699

61,606,026

خمصص تدين التسهيالت غري العاملة على أساس العميل الواحد

8,464,547

2,456,036

44,565,774

2,904,222

58,390,579

خمصص تدين التسهيالت حتت املراقبة على أساس احملفظة

405,029

101,646

2,634,295

74,477

3,215,447

الرصيد يف نهاية السنة

8,869,576

2,557,682

47,200,069

2,978,699

61,606,026
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األفراد

القــروض
العقاريـــة

الشركات الكربى

املنشــآت الصغرية
واملتوسطة

اإلجمـايل

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

الرصيد يف بداية السنة

9,861,102

1,374,161

34,300,134

1,637,667

47,173,064

املقتطع خالل السنة من اإليرادات

()443,313

101,588

8,738,164

274,144

8,670,583

املستخدم من اخملصص خالل السنة (الديون املشطوبة)

()66,914

-

()25,493

-

()92,407

فروقات ترجمة

()134,047

-

()354,142

-

()488,189

الرصيد يف نهاية السنة

9,216,828

1,475,749

42,658,663

1,911,811

55,263,051

خمصص تدين التسهيالت غري العاملة على أساس العميل الواحد

9,091,587

1,463,822

34,109,073

1,885,952

46,550,434

خمصص تدين التسهيالت حتت املراقبة على أساس احملفظة

125,241

11,927

8,549,590

25,859

8,712,617

الرصيد يف نهاية السنة

9,216,828

1,475,749

42,658,663

1,911,811

55,263,051

بلغت قيمة اخملصصات التي انتفت احلاجة إليها نتيجة تسويات أو تسديد ديون وحولت إزاء ديون أخرى مبلغ  9.789.307دينار كما يف  31كانون األول
 2017مقابل مبلغ  12.040.322دينار كما يف  31كانون األول .2016
متت املوافقة من قبل جملس اإلدارة وجلنة التسويات الرئيسية على إعدام تسهيالت إئتمانية غري عاملة مع ما يقابلها من فوائد معلقة وخمصصات
مببلغ  43.502.345دينار حيث تضمنت ادراج مديونيات بقيمة  42.541.832دينار ضمن حسابات نظامية مع إحتفاظ البنك بحقه القانوين مبتابعة
ومطالبة املدينني بهذه الديون وعليه فقد بلغ رصيد التسهيالت االئتمانية غري العاملة املدرجة يف حسابات نظامية مبلغ  115.438.998دينار كما يف
 31كانون األول  2017وهذه التسهيالت مغطاة بالكامل مبخصصات وفوائد معلقة.
الفوائد املعلقة
فيما يلي احلركة على الفوائد املعلقة:
 31كانون األول 2017

األفـــراد
دينــــار

القــروض
العقاريـــة

الشركات الكربى

دينــــار

دينــــار

املنشــآت الصغرية
واملتوسطة

اإلجمـايل

دينــــار

دينــــار

الرصيد يف بداية السنة

5,117,309

916,174

27,740,735

1,106,513

34,880,731

الفوائد املعلقة خالل السنة

788,964

657,835

4,232,467

662,434

6,341,700

الفوائد احملولة لإليرادات

()239,634

()172,339

()118,872

()122,027

()652,872

الفوائد املعلقة التي مت شطبها

()1,848,290

()257,421

()23,274,918

()449,939

()25,830,568

فروقات ترجمة

()4,968

-

()8,931

-

()13,899

الرصيد يف نهاية السنة

3,813,381

1,144,249

8,570,481

1,196,981

14,725,092

 31كانون األول 2016

األفـــراد

القــروض
العقاريـــة

الشركات الكربى

املنشــآت الصغرية
واملتوسطة

اإلجمـايل

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

الرصيد يف بداية السنة

4,367,916

845,719

24,222,653

780,629

30,216,917

يضاف :الفوائد املعلقة خالل السنة

1,300,905

261,097

6,375,099

494,751

8,431,852

الفوائد احملولة لإليرادات

()357,964

()190,642

()2,277,628

()132,049

()2,958,283

الفوائد املعلقة التي مت شطبها

()156,397

-

()500,986

()36,818

()694,201

فروقات ترجمة

()37,151

-

()78,403

-

()115,554

الرصيد يف نهاية السنة

5,117,309

916,174

27,740,735

1,106,513

34,880,731
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تتوزع التسهيالت االئتمانية املباشرة حسب التوزيع اجلغرايف والقطاع االقتصادي كما يلي:
داخل األردن

خارج األردن

 31كانون األول 2017

 31كانون األول 2016

دينار

دينار

دينار

دينار

مايل

33,971,058

-

33,971,058

40,121,399

صناعة

104,505,303

6,676,655

111,181,958

116,888,831

جتارة

160,682,152

47,216,320

207,898,472

175,475,806

عقارات وإنشاءات

243,533,484

19,674,368

263,207,852

260,569,720

سياحة وفنادق

30,224,605

15,937,491

46,162,096

31,840,801

زراعة

11,300,942

-

11,300,942

15,287,305

أسهم

54,748,236

-

54,748,236

81,392,765

خدمات ومرافق عامة

69,436,930

1,799,764

71,236,694

92,831,674

خدمات النقل (مبا فيها النقل اجلوي)

11,846,558

-

11,846,558

12,065,836

احلكومة والقطاع العام

69,298,643

-

69,298,643

98,104,698

أفراد

80,733,985

6,604,196

87,338,181

95,760,588

أخرى

29,102,791

-

29,102,791

40,276,590

اجملموع

899,384,687

97,908,794

997,293,481

1,060,616,013

()9

موجودات مالية بالكلفة املطفأة  -بالصايف

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
2017

2016

دينــــار

دينــــار

سندات خزينة حكومية

371,360,178

376,502,517

سندات مالية حكومية وبكفالتها

59,531,804

38,835,386

سندات وإسناد قروض شركات *

36,044,998

24,682,217

سندات حكومات أخرى

947,719

10,722,320

اجملموع

467,884,699

450,742,440

حتليل السندات واألذونات:
ذات عائد ثابت

454,981,699

443,453,190

ذات عائد متغري

12,903,000

7,289,250

اجملموع

467,884,699

450,742,440

*

صايف بعد تنزيل خمصص التدين مببلغ  ٥٠٠ألف دينار كما يف  31كانون األول  2017و ٣١كانون األول .2016

 قام البنك ببيع موجودات مالية بالكلفة املطفأة بقيمة  21.881.613دينار وذلك نتيجة تغري درجة اخملاطر لهذه املوجودات بحيث أصبحت غري متالئمةمع منوذج األعمال املتبع من قبل البنك ،والتي نتج عنها أرباح بيع موجودات مالية بالكلفة املطفأة بقيمة  545.015دينار كما يف  31كانون األول
 31( 2017كانون األول  :2016صفر دينار).
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ممتلكات ومعدات  -بالصايف

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
2017

أراضــي

مبانـــي

معــدات
وأجهزة وأثاث

وسائـط نقل

أجهزة احلاسب
اآللـــي

أخــرى*

اجملمــوع

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

الكلفة:

10,173,844

536,968

5,242,410

8,885,600

44,272,290

إضافات

465,913

-

1,441,631

108,591

240,301

256,612

2,513,048

استبعادات

-

-

()181,416

()102,317

()167,833

-

()451,566

فروقات ترجمة

()17,829

()3,923

()15,468

()469

-

-

()37,689

الرصيد كما يف  31كانون األول 2017

7,166,514 12,711,115

11,418,591

542,773

5,314,878

9,142,212

46,296,083

الرصيد كما يف  1كانون الثاين 2017

7,170,437 12,263,031

االستهالك املرتاكم:
االستهالك املرتاكم كما يف  1كانون الثاين 2017

-

1,083,972

5,784,268

407,080

3,191,872

5,939,090

16,406,282

استهالك السنة

-

100,707

1,441,547

45,608

694,227

705,997

2,988,086

استبعادات

-

-

()173,613

()93,347

()160,395

-

()427,355

فروقات ترجمة

-

140

5,213

59

-

-

5,412

االستهالك املرتاكم كما يف  31كانون األول - 2017
صايف القيمة الدفرتية للممتلكات واملعدات

1,184,819

7,057,415

359,400

3,725,704

6,645,087

18,972,425

5,981,695 12,711,115

4,361,176

183,373

1,589,174

2,497,125

27,323,658

904,006

-

-

2,041,088

2,945,094

5,265,182

183,373

1,589,174

4,538,213

30,268,752

أراضــي

مبانـــي

معــدات
وأجهزة وأثاث

وسائـط نقل

أجهزة احلاسب
اآللـــي

أخــرى*

اجملمــوع

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دفعات على حساب شراء موجودات ثابتة

-

صايف القيمة الدفرتية للممتلكات واملعدات
كما يف  31كانون األول 2017

5,981,695 12,711,115

2016

-

الكلفة:

8,215,426

538,392

4,257,431

8,406,698

41,097,436

إضافات

-

-

2,438,256

3,892

1,417,982

478,902

4,339,032

استبعادات

-

-

()353,488

-

()433,003

-

()786,491

فروقات ترجمة

()201,551

()44,470

()126,350

()5,316

-

-

()377,687

الرصيد كما يف  31كانون األول 2016

7,170,437 12,263,031

10,173,844

536,968

5,242,410

8,885,600

44,272,290

الرصيد كما يف  1كانون الثاين 2016

7,214,907 12,464,582

االستهالك املرتاكم:
االستهالك املرتاكم كما يف  1كانون الثاين 2016

-

989,045

4,906,129

356,176

3,130,916

5,199,545

14,581,811

استهالك السنة

-

101,191

1,261,238

55,757

493,826

739,545

2,651,557

استبعادات

-

-

()331,682

-

()432,870

-

()764,552

فروقات ترجمة

-

()6,264

()51,417

()4,853

-

-

()62,534

1,083,972

5,784,268

407,080

3,191,872

5,939,090

16,406,282

6,086,465 12,263,031

4,389,576

129,888

2,050,538

2,946,510

27,866,008

527,410

-

-

1,083,414

2,072,888

4,916,986

129,888

2,050,538

4,029,924

29,938,896

االستهالك املرتاكم كما يف  31كانون األول - 2016
صايف القيمة الدفرتية للممتلكات واملعدات
دفعات على حساب شراء موجودات ثابتة

177,250

صايف القيمة الدفرتية للممتلكات واملعدات
كما يف  31كانون األول 2016

6,371,279 12,440,281

*

284,814

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

 تقدر التكلفة املتبقية الستكمال مشاريع حتت التنفيذ مبلغ  551.283دينار تقريب ًا كما يف  31كانون األول .2017 تتضمن املمتلكات واملعدات بنود مستهلكة بالكامل بقيمة  8.844.541دينار كما يف  31كانون األول  2017مقابل مبلغ  6.772.316دينار كما يف 31كانون األول .2016
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موجودات غري ملموسة  -بالصايف

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
أنظمة حاسوب وبرامــج
2017

2016

دينــــار

دينــــار

رصيد بداية السنة

4,308,221

2,987,808

إضافات

1,153,923

3,159,232

اإلطفاء للسنة

()1,602,683

()1,798,231

فروقات ترجمة عمالت أجنبية

()6,207

()40,588

رصيد نهاية السنة

3,853,254

4,308,221

مشاريع حتت التنفيذ كما يف نهاية السنة

1,942,397

1,229,311

رصيد نهاية السنة

5,795,651

5,537,532

 تقدر التكلفة املتبقية الستكمال مشاريع حتت التنفيذ مبلغ  794.800دينار كما يف  31كانون األول .2017 تتضمن املوجودات غري امللموسة بنود مطفأة بالكامل بقيمة  10.116.069دينار كما يف  31كانون األول  2017مقابل  9.646.483دينار كما يف  31كانوناألول .2016

( )12موجودات أخرى
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
2017

2016

دينــــار

دينــــار

فوائد وإيرادات برسم القبض

16,170,077

18,680,510

مصروفات مدفوعة مقدم ًا

1,719,932

1,607,113

موجودات آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون مستحقة  -بالصايف*

45,394,698

54,812,646

قبوالت مصرفية مشرتاة

9,336,513

6,862,320

مطالبات (ذمم) مالية مشرتاة

317,897

317,897

موجودات /أرباح مشتقات غري متحققة (إيضاح رقم )41

277,362

-

عقارات مستملكة أخرى **

-

12,113,849

تأمينات مسرتدة

1,438,968

2,822,610

أخرى

963,567

1,718,836

اجملمـــــــوع

75,619,014

98,935,781

*

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  4076/1/10مت احتساب
خمصص مقابل العقارات التي تزيد فرتة استمالكها عن أربعة سنوات.

أي تدنّي يف قيمة العقارات املستملكة األخرى كما يف  31كانون األول  2017مقابل مبلغ  8.075.894دينار كما يف  31كانون األول  ،2016حيث
** ال يوجد ّ
قام البنك ببيع هذه العقارات خالل العام .2017
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وفاء لديون مستحقة:
فيما يلي ملخص احلركة على املوجودات التي آلت ملكيتها للبنك
ً
2016

2017
عقــارات مستملكــة

موجـودات مستملكــة
أخــرى ***

اجملمــوع

اجملمــوع

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

رصيد بداية السنة

53,151,354

1,661,292

54,812,646

59,503,052

فروقات ترجمة

()21,914

-

()21,914

()146,156

إضافات خالل السنة

2,409,155

-

2,409,155

7,128,094

استبعادات خالل السنة

()3,444,528

()399,434

()3,843,962

()10,562,595

ـخسارة تدين خالل السنة

()3,678,924

()1,261,858

()4,940,782

()361,251

خمصص مقابل عقارات مستملكة وفاء لديون خالل السنة ()3,020,445

-

()3,020,445

()748,498

45,394,698

-

45,394,698

54,812,646

رصيد نهاية السنة

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

( )13ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
2017
داخل اململكـة خارج اململكة

2016
اجملمـــوع

داخل اململكـة خارج اململكة

اجملمـــوع

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

حسابات جارية وحتت الطلب

1,019,043

90,279,134

91,298,177

2,598,140

22,777,867

25,376,007

ودائع ألجل

16,574,506

-

16,574,506

83,556,605

33,825,000

117,381,605

اجملموع

17,593,549

90,279,134

107,872,683

86,154,745

56,602,867

142,757,612

( )14ودائع عمالء
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
2017

حسابات جارية وحتت الطلب

أفــــراد

شركـات كربى

منشـآت صغرية
ومتوسطــة

احلكـومة والقطـاع
العـــام

اجملمـــوع

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

137,577,730

177,636,023

74,200,074

26,494,779

415,908,606

ودائع التوفري

59,472,924

11,158

276,069

-

59,760,151

ودائع ألجل وخاضعة الشعار

459,713,470

168,316,642

26,832,865

32,138,517

687,001,494

شهادات إيداع

52,307,974

-

42,000

2,000,000

54,349,974

اجملمــــوع

709,072,098

345,963,823

101,351,008

60,633,296

1,217,020,225
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أفــــراد

شركـات كربى

منشـآت صغرية
ومتوسطــة

احلكـومة والقطـاع
العـــام

اجملمـــوع

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

حسابات جارية وحتت الطلب

183,632,902

129,739,569

63,723,430

38,377,529

415,473,430

ودائع التوفري

53,751,315

68,910

374,229

-

54,194,454

ودائع ألجل وخاضعة إلشعار

458,760,802

174,611,782

34,126,263

35,619,784

703,118,631

شهادات إيداع

48,408,785

50,000

1,465,100

2,000,000

51,923,885

اجملمــــوع

744,553,804

304,470,261

99,689,022

75,997,313

1,224,710,400

 بلغت ودائع احلكومة األردنية والقطاع العام األردين داخل اململكة  60.633.296دينار أي ما نسبته  ٪4.98من إجمايل الودائع كما يف  31كانون األول 2017مقابل  75.997.313دينار أي ما نسبته  ٪6.21كما يف 31كانون األول .2016
 بلغت قيمة الودائع التي ال حتمل فوائد مبلغ  388.472.799دينار أي ما نسبته  ٪31.93من إجمايل الودائع كما يف  31كانون األول  2017مقابل مبلغ 383.926.252دينار أي ما نسبته  ٪31.35من إجمايل الودائع كما يف  31كانون األول .2016
 ال يوجد ودائع حمجوزة (مقيدة السحب) كما يف  31كانون األول  2017و 31كانون األول .2016 -بلغت قيمة الودائع اجلامدة  1.206.645دينار كما يف  31كانون األول  2017مقابل  1.121.565دينار كما يف  31كانون األول .2016

( )15تأمينــات نقديـــة
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
2017

2016

دينــــار

دينــــار

تأمينات مقابل تسهيالت ائتمانية مباشرة

32,535,019

33,940,773

تأمينات مقابل تسهيالت ائتمانية غري مباشرة

40,430,004

48,984,699

تأمينات التعامل بالهامش

552,857

403,314

تأمينات أخرى

71,144,504

61,676,372

اجملمـــــــوع

144,662,384

145,005,158

( )16أموال مقرتضة
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
2017

عدد األقســـاط

املبلـــغ

الكليــة

دينـــــار

الضمـانات

دورية استحقـاق األقسـاط

املتبقيــة

دينـــــار

سعــر فائـــدة
االقرتاض

سعر فائدة إعادة
اإلقراض

اقرتاض من بنوك مركزية

41,180,585

1640

1307

شهرية ونصف سنوية
وعند االستحقاق

-

 ٪0.70إلى ٪5.50

اقرتاض من بنوك/
مؤسسات حملية

60,000,000

6

6

دفعة واحدة عند
االستحقاق

-

 ٪4.05إلى  ٪4.50 ٪5.75إلى ٪11.78

اقرتاض من بنوك/
مؤسسات خارجية

17,733,586

100

88

شهرية ونصف سنوية
وعند االستحقاق

-

 ٪3.75إلى ٪10.00

اجملموع

118,914,171

2016

 ٪1.77إلى ٪2.58

 ٪4.00إلى ٪6.50

عدد األقســـاط

املبلـــغ

الكليــة

دينـــــار

الضمـانات

دورية استحقـاق األقسـاط

املتبقيــة

دينـــــار

سعــر فائـــدة
االقرتاض

سعر فائدة إعادة
اإلقراض

اقرتاض من بنوك مركزية

38,696,347

814

699

شهرية ونصف سنوية
وعند االستحقاق

-

 ٪0.70إلى ٪3.05

 ٪4.00إلى ٪6.50

اقرتاض من بنوك/
مؤسسات حملية

20,000,000

2

2

دفعة واحدة عند
االستحقاق

-

 ٪4.05إلى ٪4.50

 ٪3.38إلى ٪11.75

اقرتاض من بنوك/
مؤسسات خارجية

19,189,081

103

73

شهرية ونصف سنوية
وعند االستحقاق

-

 ٪1.77إلى ٪3.50

 ٪3.50إلى ٪10.00

اجملموع

77,885,428
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 متثل املبالغ املقرتضة من بنوك مركزية والبالغة  41.180.585دينار مبالغ مقرتضة إلعادة متويل قروض عمالء ضمن برامج متويل متوسط األجلمت إعادة إقراضها ،وتستحق هذه القروض خالل الفرتة من عام  2018وحتى .2039
 متثل األموال املقرتضة من املؤسسات احمللية مبالغ مقرتضة من الشركة األردنية إلعادة متويل الرهن العقاري بقيمة  60.٠٠٠.٠٠٠دينار وتستحقالقروض خالل الفرتة من عام  2018وحتى .2020
 تشمل األموال املقرتضة من بنوك  /ومؤسسات خارجية مبلغ ممنوح من قبل البنك األوروبي للتنمية بقيمة  8.571.429دوالر يستحق آخر قسطمنه خالل عام .2020
 -تبلغ قيمة القروض ذات الفائدة الثابتة مبلغ  112.837.028دينار والقروض ذات الفائدة املتغرية مبلغ  6.077.143دينار كما يف  31كانون األول .2017

( )17إسناد قرض
املبلـــغ

2017

دورية استحقـاق األقسـاط

الضمـانات

دينـــــار
إسناد قرض

17,725,000

سعــر فائـــدة االقرتاض

دينـــــار
مرة واحدة عند االستحقاق (تستحق يف  1آذار )2020

17,725,000

٪6.85

-

ابتداء من  26متوز  ،2015علم ًا بأن هذه السندات بالدوالر األمريكي.
 مت احلصول على موافقة بورصة عمان على إدراج السندات يف سوق عمان املايلً

( )18قروض ثانوية
2017

2016

دينــــار

دينــــار

القيمة االسمية للقروض

-

4,726,667

تكلفة اإلصدار

-

()205,215

اجملمـــــــوع

-

4,521,452

( )19خمصصات متنوعة
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
رصيــد بداية
السنة

املكــون خالل
السنة

املستخـدم خالل ما تــم رده
لإليرادات
السنة

رصيـد نهاية
السنة

خمصص قضايا مقامة ضد البنك (إيضاح )37

34,000

3,850,406

()15,107

()18,893

3,850,406

خمصص حتوط مقابل خماطر العراق (إيضاح )37

25,354,563

-

-

()12,391,408

12,963,155

خمصصات أخرى

-

38,995

-

-

38,995

فروقات ترجمة عمالت أجنبية

()24,819

()9,854

-

-

()34,673

اجملمـــوع

25,363,744

3,879,547

()15,107

()12,410,301

16,817,883

خمصص قضايا مقامة ضد البنك (إيضاح )37

34,000

-

-

-

34,000

خمصص حتوط مقابل خماطر العراق (إيضاح )37

12,001,722

13,352,841

-

-

25,354,563

فروقات ترجمة عمالت أجنبية

()24,819

-

-

-

()24,819

اجملمـــوع

12,010,903

13,352,841

-

-

25,363,744

يف ضوء حصول بعض التطورات اإليجابية املتعلقة بالوضع يف العراق بشكل عام واملصرف األهلي العراقي بشكل خاص ومنها حتصيل ما يعادل
 25.052.113دينار من األرصدة املودعة لدى فرعي البنك املركزي العراقي يف أربيل والسليمانية خالل عام  ،2017فقد مت تخفيض اخملصصات املرصودة
سابق ًا ملواجهة اخملاطر الناجتة عن الظروف السياسية واالقتصادية بالعراق وكذلك اخملاطر األخرى للمصرف األهلي العراقي لتصل إىل 12.963.155
دينار أردين كما يف  31كانون األول ،2017علم ًا بأنه سيتم إعادة النظر باخملصص بشكل سنوي.
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( )20ضريبة الدخل
أ .خمصص ضريبة الدخل
إن احلركة على خمصص ضريبة الدخل هي كما يلي:
2017

2016

دينــــار

دينــــار

رصيد بداية السنة

11,020,115

7,870,942

ضريبة الدخل املدفوعة

()12,268,944

()10,993,283

ضريبة الدخل املستحقة

3,716,713

14,234,562

ضريبة على بنود الدخل الشامل اآلخر

()155,096

-

ضريبة دخل سنوات سابقة

131,672

()42,824

فروقات ترجمة

2,272

()49,282

رصيد نهاية السنة

2,446,732

11,020,115

متثل ضريبة الدخل الظاهرة يف قائمة الدخل املوحدة ما يلي:
2017

2016

دينــــار

دينــــار

ضريبة الدخل املستحقة عن أرباح السنة

3,716,713

14,234,562

ضريبة دخل سنوات سابقة

131,672

-

موجودات ضريبية مؤجلة للسنة

207,633

()2,647,314

مطلوبات ضريبية مؤجلة للسنة

14,829

()632,826

4,070,847

10,954,422

 تبلغ نسبة ضريبة الدخل القانونية على أرباح البنوك يف األردن  ٪35وعلى 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 البنك حتى نهاية عام .2014 قامت دائرة ضريبة الدخل واملبيعات مبراجعة كشوفات البنك لعام  2015ومل تصدر تقريرها النهائي حتى تاريخ هذه القوائم املالية املوحدة. مت إجراء تسوية نهائية مع دائرة ضريبة الدخل فيما يتعلق بضريبة دخل شركة املال لالستثمار والوساطة املالية حتى نهاية عام .2015 قام املصرف األهلي العراقي بدفع املبالغ املستحقة عن ضريبة الدخل لغاية العام  2016ومت احلصول على إيصال يعزز املبلغ املدفوع من دائرةالضريبة والدخل العراقية ،وسيتم دفع الضريبة املستحقة عن السنة املنتهية يف  31كانون األول  2017خالل عام .2018
 مت تقدمي كشف التقدير الذاتي للبنك وشركة املال لالستثمارات والوساطة املالية لعام  2016ومل يتم التوصل إىل تسوية نهائية حتى تاريخ إصدارهذه القوائم املالية املوحدة.
كاف ملواجهة االلتزامات الضريبية كما يف  31كانون األول .2017
 -يف رأي اإلدارة فإن خمصص ضريبة الدخل املقتطع ٍ
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ب .موجودات  /مطلوبات ضريبية مؤجلة
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
2017

احلسابات املشمولة
رصيـد بدايـة
السنـــــة

املبالـغ
احملـــررة

املبالــغ
املضــافة

الرصيـد فـــي
نهايـــة السنـة

الضريبة
املؤجلــة

2016

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

أ -موجودات ضريبية مؤجلة
خمصص قضايا مقامة ضد البنك

34,000

()34,000

355,500

355,500

85,320

11,900

تدين أسعار أسهم مستملكة

5,929,983

-

1,261,858

7,191,841

2,517,144

2,075,494

خسائر تقييم موجودات مالية من خالل قائمة الدخل

355,862

()216,634

366,123

505,351

135,728

102,821

خمصص تسهيالت حتت املراقبة

304,518

()154,608

-

149,910

52,481

106,280

خسائر تقييم موجودات مالية من خالل الدخل الشامل اآلخر

2,335,227

()1,412,620

613,096

1,535,703

514,673

718,765

خمصصات تسهيالت ائتمانية إضافية وفوائد معلقة

2,977,988

()76,296

3,266,729

6,168,421

1,898,329

816,319

خسائر تدين موجودات مالية بالكلفة املطفأة

500,000

-

-

500,000

175,000

175,000

خسائر تدين موجودات مستملكة

10,384,161

()8,085,554

6,048,415

8,347,022

2,921,458

3,634,456

خمصص حتوط مقابل خماطر العراق

24,782,816

()12,391,408

-

12,391,408

1,239,141

2,478,282

موجودات ضريبية وخمصصات أخرى

1,653,829

()1,528,807

2,060,000

2,185,022

747,157

578,839

اجملمـــوع

49,258,384

()23,899,927

13,971,721

39,330,178

10,286,431

10,698,156

ب -مطلوبات ضريبية مؤجلة
أرباح غري متحققة  -موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر

1,369,597

()117,320

741,644

1,993,921

635,765

394,995

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

92,175

()65,140

98,455

125,490

43,920

29,091

اجملمـــوع

1,461,772

()182,460

840,099

2,119,411

679,685

424,086

إن احلركة على حساب املوجودات /املطلوبات الضريبية املؤجلة هي كما يلي:
2016

2017
موجودات

مطلوبات

موجودات

مطلوبات

دينار

دينار

دينار

دينار

رصيد بداية السنة

10,698,156

424,086

8,235,623

862,360

املضاف

4,768,082

286,960

3,257,311

212,699

املستبعد

()5,179,807

()31,361

()794,778

()650,973

رصيد نهاية السنة

10,286,431

679,685

10,698,156

424,086

 تراوحت نسبة ضريبة الدخل على املوجودات واملطلوبات الضريبية املؤجلة بني .٪35 - ٪24 ملخص تسوية الربح احملاسبي مع الربح الضريبي:2017

2016

دينــــار

دينــــار

الربح احملاسبي

31,382,493

27,090,398

أرباح غري خاضعة للضريبة

()25,767,185

()2,122,750

مصروفات غري مقبولة ضريبي ًا

12,587,080

22,440,322

الربح الضريبي

18,202,388

47,407,970

نسبة ضريبة الدخل الفعلية

٪12.97

٪40.44
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( )21مطلوبات أخرى
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
2017

2016

دينــــار

دينــــار

فوائد برسم الدفع

6,548,245

5,611,559

مصروفات مستحقة وغري مدفوعة

2,709,339

2,273,266

شيكات مصدقة

2,911,545

2,737,820

شيكات مسحوبة على البنك

1,311,421

2,141,389

مكافأة أعضاء جملس اإلدارة

573,383

85,000

ذمم عمالء وساطة دائنني

6,174,335

7,069,058

مطلوبات /خسائر مشتقات غري متحققة (إيضاح )41

-

9,904

أمانات تعهدات

99,849

-

مطلوبات أخرى

4,512,161

3,875,797

اجملموع

24,840,278

23,803,793

( )22رأس املال املكتتب به
يبلغ رأس املال املكتتب به واملدفوع  200.000.000دينار موزع على  200.000.000سهم ًا القيمة االسمية للسهم الواحد دينار كما يف 31كانون األول  2017و31
كانون األول .2016

( )23أرباح نقدية موزعة وأرباح مقرتح توزيعها
وافق جملس اإلدارة يف جلسته رقم  2018/2بتاريخ  26شباط  2018على التوصية بتوزيع أرباح نقدية بقيمة  ٪10من رأس املال املكتتب به واملدفوع
وهي خاضعة ملوافقة البنك املركزي والهيئة العامة للمساهمني.
أقرت الهيئة العامة العادية للبنك يف اجتماعها املنعقد بتاريخ  25ايار  2017بتوزيع أرباح نقدية على املساهمني بواقع  ٪5من رأسمال البنك املكتتب
به واملدفوع مبا يعادل  10.000.000دينار أردين.

( )24االحتياطيات
 احتياطي قانوين -متثل املبالغ املتجمعة يف هذا احلساب ما مت حتويله من األرباح السنوية قبل الضرائب بنسبة  ٪10خالل السنة والسنوات السابقة وفق ًا لقانون البنوك
وقانون الشركات وهو غري قابل للتوزيع على املساهمني.
 احتياطي خماطر مصرفية عامة -ميثل هذا البند احتياطي خماطر مصرفية عامة وفق ًا لتعليمات البنك املركزي األردين.
 إن االحتياطيات املقيد التصرف بها هي كما يلي:املبلـــغ

اســم االحتياطــي

طبيعـة التقييد

دينـــار
احتياطي قانوين

34,689,204

مبوجب قانون البنوك وقانون الشركات

احتياطي خماطر مصرفية عامة

8,840,593

مبوجب تعليمات البنك املركزي األردين
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( )25فروقات ترجمة عمالت أجنبية
متثل فروقات ترجمة عمالت أجنبية فروقات ناجتة عن ترجمة صايف االستثمار يف املصرف األهلي العراقي عند توحيد القوائم املالية للبنك وبيان
احلركة عليها كما يلي:
2017

2016

دينــــار

دينــــار

()3,868,943

الرصيد يف بداية السنة

379,962

صايف احلركة

()213,725

()4,248,905

الرصيد يف نهاية السنة

()4,082,668

()3,868,943

( )26احتياطي القيمة العادلة
إن احلركة احلاصلة على هذا البند هي كما يلي:
2017

2016

دينــــار

دينــــار

الرصيد يف بداية السنة

()566,421

()1,407,974

التغري بالقيمة العادلة ملوجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

()36,120

632,809

صايف خسائر منقولة لألرباح املدورة

1,464,393

588,077

مطلوبات ضريبية مؤجلة

()240,770

()194,552

موجودات ضريبية مؤجلة

()204,092

()184,781

الرصيد يف نهاية السنة

416,990

()566,421

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

( )27الشركات التابعة اجلوهرية واململوكه جزئي ًا من قبل البنك
أوال :النسبة اململوكة من قبل غري املسيطرين
 31كانون األول 2017

البلد

طبيعة النشاط

املصرف األهلي العراقي

العراق

عمل مصريف

نسبة امللكية لغري املسيطرين

حصة غري املسيطرين من التوزيعات
دينار

٪ 38,15

1,117,619

 31كانون األول 2016
املصرف األهلي العراقي

العراق

عمل مصريف

٪ 38,15

-
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ثانيا :فيما يلي بعض املعلومات املالية للشركات التابعة اجلوهرية والتي تتضمن حقوق غري املسيطرين
أ .قائمة املركز املايل اخملتصرة للمصرف األهلي العراقي قبل إلغاء العمليات املتقابلة كما يف:
 31كانون األول 2017

 31كانون األول 2016

املصرف األهلي العراقي

املصرف األهلي العراقي

دينار

دينار

نقد وأرصدة وإيداعات

226,825,814

242,449,078

موجودات مالية من خالل الدخل الشامل اآلخر

921,282

920,533

تسهيالت ائتمانية بالصايف

77,125,452

63,150,888

موجودات أخرى

38,164,033

48,291,353

إجمايل املوجودات

343,036,581

354,811,852

ودائع البنوك والعمالء والتأمينات

171,889,488

191,137,936

أموال مقرتضة

1,816,493

1,025,884

خمصصات ومطلوبات أخرى

18,040,350

15,736,754

إجمايل املطلوبات

191,746,331

207,900,574

حقوق امللكية

151,290,250

146,911,278

إجمايل املطلوبات وحقوق امللكية

343,036,581

354,811,852

حصة حقوق غري املسيطرين

57,826,685

56,201,653

ب .قائمة الدخل اخملتصرة للمصرف األهلي العراقي قبل العمليات املتقابلة للسنة املنتهية كما يف:
 31كانون األول 2017

 31كانون األول 2016

املصرف األهلي العراقي

املصرف األهلي العراقي

دينار

دينار

صايف إيرادات الفوائد والعموالت

20,232,275

20,559,491

إيرادات أخرى

1,541,091

7,296,195

إجمايل الدخل

21,773,366

27,855,686

نفقات عمومية وإدارية

10,643,606

9,568,029

خمصصات

1,714,483

6,187,277

إجمايل املصروفات

12,358,089

15,755,306

صايف الربح قبل الضريبة

9,415,277

12,100,380

ضريبة الدخل

1,670,161

2,419,154

صايف الربح بعد الضريبة

7,745,116

9,681,226

الدخل الشامل اآلخر

()8,853

()8,888

جمموع الدخل الشامل

7,736,263

9,672,338

حصة حقوق غري املسيطرين

2,954,762

3,693,388

ج .قائمة التدفق النقدي اخملتصرة للمصرف األهلي العراقي اجلوهرية كما يف:
التدفقات النقدية

 31كانون األول 2017

 31كانون األول 2016

املصرف األهلي العراقي

املصرف األهلي العراقي

دينار

دينار

التشغيلية

34,288,530

39,041,268

االستثمارية

()1,408,667

()1,453,233

التمويلية

()2,635,777

455,949

صايف الزيادة

30,244,086

38,043,984
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( )28أرباح مدورة
2017

2016

دينــــار

دينــــار

الرصيد يف بداية السنة

39,562,631

30,777,787

الربح للسنة

24,356,884

12,442,588

احملول إىل االحتياطيات

()1,460,935

()3,069,667

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

()1,464,393

()588,077

أرباح موزعة

()10,000,000

-

الرصيد يف نهاية السنة

50,994,187

39,562,631

 يشمل رصيد األرباح املدورة مبلغ  10.286.431دينار مقيد التصرف به لقاء منافع ضريبية مؤجلة كما يف  31كانون األول ُ 2017مقابل  10.698.156دينـاركمـا فـي  31كانون األول .2016
 يشمل رصيد األرباح املدورة مبلغ  1.088.445دينار كما يف  31كانون األول  2017مقابل مبلغ  1.125.859دينار كما يف  31كانون األول  2016والذي ميثلأثر التطبيق املبكر للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( ،)9ومبوجب تعليمات هيئة األوراق املالية يحظر التصرف به حلني حتققه.
 يحظر التصرف مببلغ يوازي الرصيد السالب الحتياطي القيمة العادلة من األرباح املدورة. يحظر التصرف بأرباح فروقات إعادة التقييم للموجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل املرتاكمة والبالغة  168.096دينار كما يف 31كانون األول  2017مقابل مبلغ  460.031دينار كما يف  31كانون األول  2016مبوجب تعليمات هيئة األوراق املالية.

( )29الفوائــد الدائنـــة
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
2017

2016

دينــــار

دينــــار

تسهيالت ائتمانية مباشرة:
لألفراد (التجزئة):
حسابات جارية مدينة

902,102

894,847

قروض وكمبياالت

7,224,159

7,950,504

بطاقات االئتمان

623,512

728,137

11,318,213

11,144,943

القروض العقارية
الشركات الكربى
حسابات جارية مدينة
قروض وكمبياالت

6,841,009

6,760,944

25,542,792

29,478,371

املنشآت الصغرية واملتوسطة
حسابات جارية مدينة

2,968,305

2,454,349

قروض وكمبياالت

8,484,964

5,527,432

احلكومة والقطاع العام

5,062,041

4,040,779

أرصدة لدى البنوك املركزية

93,774

637,340

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

968,460

2,357,958

موجودات مالية بالكلفة املطفأة

25,349,961

23,860,089

اجملمـــوع

95,379,292

95,835,693

67

التقرير السنوي  - 2017كابيتال بنك

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة كما يف  31كانون األول 2017

( )30الفوائـــد املدينــــة
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

2017

2016

دينــــار

دينــــار

1,625,713

1,813,879

ودائع عمالء:
حسابات جارية وحتت الطلب

1,445,120

996,731

ودائع توفري

563,181

608,971

ودائع ألجل وخاضعة إلشعار

29,973,398

25,675,999

شهادات إيداع

2,099,657

1,994,720

تأمينات نقدية

1,096,980

1,519,643

أموال مقرتضة

5,562,331

3,795,172

رسوم ضمان الودائع

2,081,769

2,208,755

اجملموع

44,636,315

38,425,704

( )31صايف إيرادات العموالت
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
2017

2016

دينــــار

دينــــار

عموالت دائنة:
عموالت تسهيالت مباشرة

1,508,921

1,810,648

عموالت تسهيالت غري مباشرة
عموالت ُأخرى

13,726,031

11,940,804

18,575,007

11,775,675

عموالت مدينة

()2,193,384

()1,109,317

صايف إيرادات العموالت

31,616,575

24,417,810

( )32أرباح عمالت أجنبية
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
2017

2016

دينــــار

دينــــار

ناجتة عن التقييم

2,208,271

2,647,437

ناجتة عن التداول  /التعامل

1,084,963

5,875,150

اجملموع

3,293,234

8,522,587
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(( )33خسائر) أرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
2017

(خسائر) أرباح متحققة

خسائر غري متحققة

عوائد توزيعات أسهـــم

اجملمــوع

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

أسهم شركات

()75,345

()282,071

138,064

()219,352

سندات

9,723

-

-

9,723

اجملموع

()65,622

()282,071

138,064

()209,629

2016
أسهم شركات

(خسائر) أرباح متحققة

خسائر غري متحققة

عوائد توزيعات أسهـــم

اجملمــوع

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

51,071

45,602

()130,169

()33,496

سندات

67,613

()6,874

-

60,739

اجملموع

118,684

()137,043

45,602

27,243

( )34إيرادات أخرى
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
2017

2016

دينــــار

دينــــار

مبالغ حمصلة من ديون معدومة

950,556

1,350,471

إيرادات وعموالت من االستثمار واألوراق املالية

5,081,393

1,830,611

أخرى

267,656

280,063

اجملموع

6,299,605

3,461,145

( )35نفقات املوظفني
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
2017

2016

دينــــار

دينــــار

رواتب ومنافع وعالوات املوظفني

19,415,870

17,424,327

مساهمة البنك يف الضمان االجتماعي

1,732,031

1,619,589

نفقات طبية

1,031,898

970,289

تدريب املوظفني

603,197

491,108

إجازات مدفوعة

370,701

187,137

مساهمة البنك يف صندوق النشاط االجتماعي

36,330

21,059

أخرى

232,385

272,012

اجملموع

23,422,412

20,985,521
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( )36مصاريف أخرى
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
2017

2016

دينــــار

دينــــار

إيجارات وخدمات املباين

3,586,984

3,407,629

اتعاب استشارية ومهنية

2,450,486

2,358,360

قرطاسية ومطبوعات

387,475

397,645

بدل حضور وعضوية جملس اإلدارة

755,148

776,890

رسوم اشرتاك رويرتز وبلومبريغ

165,115

155,987

تربعات

581,220

362,367

اعالنات

2,590,681

2,358,333

رسوم ورخص

852,217

842,135

خدمات األمن واحلماية

206,951

193,259

سفر وتنقالت

410,614

581,287

لوازم ومصاريف كمبيوتر

1,475,456

1,310,406

بريد ،هاتف ،وسويفت

447,452

403,988

اشرتاكات

367,926

318,268

خدمات نقل النقد

69,471

57,084

تأمني

305,132

358,248

مصاريف ضيافة

77,345

76,072

مكافأة أعضاء جملس اإلدارة

592,849

85,000

صيانة

668,157

600,207

أخرى

1,561,169

1,654,316

اجملمـــوع

17,551,848

16,297,481

(( )37املردود من) خسائر تدين وخمصصات متنوعة أخرى
2017

2016

إيضاحات

دينــــار

دينــــار

وفاء لديون
ربح بيع (تدين يف قيمة) األصول املستملكة
ً

()114,667

3,128,722

خمصصات متنوعة أخرى

()12,352,413

13,352,841

3,831,513

-

()8,635,567

16,481,563

خمصص قضايا مقامة ضد البنك
اجملمـــوع

19

( )38احلصة األساسية اخملفضة للسهم من ربح السنة العائد ملساهمي البنك
احلصة األساسية للسهم من ربح السنة:
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
2017

2016

دينــــار

دينــــار

ربح السنة العائد ملساهمي البنك

24,356,884

12,442,588

املتوسط املرجح لعدد األسهم خالل السنة

200,000,000

200,000,000

احلصة األساسية واخملفضة للسهم من ربح السنة العائد ملساهمي البنك

0.122

0.062

-
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( )39القيمة العادلة للموجودات املالية التي ال تظهر بالقيمة العادلة بالقوائم املالية:
القيمة العادلة

 31كانون األول 2017

 31كانون األول 2016

القيمة الدفرتية

القيمة العادلة

القيمة الدفرتية

موجودات مالية بالكلفة املطفأة

467,884,699

468,149,488

450,742,440

458,018,026

تسهيالت ائتمانية مباشرة بالصايف

920,962,363

920,962,363

970,472,231

970,472,231

( )40النقد وما يف حكمه
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
2017

2016

دينــــار

دينــــار

نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية تستحق خالل ثالثة أشهر

188,789,776

141,950,021

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية تستحق خالل ثالثة أشهر

194,421,910

166,478,834

ودائع البنوك واملؤسسات املصرفية التي تستحق خالل ثالثة أشهر

()107,872,683

()140,702,612

أرصدة مقيدة السحب لدى بنوك ومؤسسات مصرفية (إيضاح رقم )5

()1,129,379

()1,118,692

اجملمـــوع

274,209,624

166,607,551

( )41مشتقات مالية
إن تفاصيل املشتقات املالية القائمة يف نهاية العام هي كما يلي:
آجال القيمة االعتبارية (االسمية) حسب االستحقـاق

2017
قيمة عادلة موجبــة

قيمة عادلة سالبة

جمموع القيمة
االسميـــة

خـالل  3شهــور

من  12 -3شهـــر

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

205,829,191

205,829,191

-

206,147,146

-

-

39,416,525

-

-

عقود شراء عمالت

317,955

-

206,147,146

عقود مقايضة العمالت

-

40,593

39,416,525

عقود بيع عمالت

2016
عقود بيع عمالت

-

-

4,683,648

4,683,648

-

عقود شراء عمالت

-

9,904

4,673,744

4,673,744

-

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

( )42املعامالت مع أطراف ذات عالقة
تشمل القوائم املالية املوحدة القوائم املالية للبنك والشركات التابعة التالية:
اسم الشركة

نسبة امللكية
2017

تكلفة اإلستثمار
2016

2017

2016

دينار

دينار

شركة املال األردين لإلستثمار والوساطة املالية

٪ 100

٪ 100

10,000,000

10,000,000

املصرف األهلي العراقي

٪61.85

٪61.85

86,739,856

86,739,856

شركة صندوق البحرين اإلستثماري

٪ 100

٪ 100

1,888

1,888

كابتال بنك االستشارية للشركات (مركز دبي املايل
العاملي) احملدودة

٪ 100

٪ 100

177,250

177,250

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

اجملمــــــــوع

الشركات
التابعة

دينــــار

كبار
املساهمني

دينــــار

2017

2016

دينــــار

دينــــار

بنود داخل قائمة املركز املايل:

38,266,462

ودائع البنك مع جهات ذات عالقة

-

-

-

-

-

ودائع وأرصدة لدى البنك

17,777,295

948,477

48,697,123

2,794

67,425,689

29,991,052

التأمينات النقدية

758,637

19,214

24,570,068

300

25,348,219

70,134,700

تسهيالت مباشرة

33,134,932

1,731,027

-

2,396,826

37,262,785

35,810,472

تسهيالت مباشرة -حتت املراقبة

1,982,063

-

-

-

1,982,063

4,298,964

بنود خارج قائمة املركز املايل:
تسهيالت غري مباشرة

8,101,061

25,476,077

1,000

300

44,160,733

33,578,438

عناصر قائمة الدخل
فوائد وعموالت دائنة

3,278,040

71,947

559,832

116,746

4,026,565

2,743,545

فوائد وعموالت مدينة

964,097

27,336

839,154

-

1,830,587

2,646,038

 ترتاوح أسعار الفائدة على التسهيالت بالدينار األردين بني  ٪4.50و٪11 ترتاوح أسعار الفائدة على التسهيالت بالعملة األجنبية بني  %3.75و%4.62 ترتاوح أسعار الفائدة على الودائع بالدينار األردين بني  ٪3.03و٪5.50 ترتاوح أسعار الفائدة على الودائع بالعملة األجنبية بني  ٪0.40و٪1.75فيما يلي ملخص ملنافع (رواتب ومكافآت ومنافع أخرى) اإلدارة التنفيذية العليا للبنك:
2017

2016

دينــــار

دينــــار

منافع (رواتب ومكافآت ومنافع أخرى) اإلدارة التنفيذية العليا للبنك

4,003,034

2,281,561

اجملموع

4,003,034

2,281,561

( )43القيمة العادلة لألدوات املالية
تشمل هذه األدوات املالية األرصدة النقدية والودائع لدى البنوك والبنوك املركزية ،التسهيالت االئتمانية املباشرة ،املوجودات املالية األخرى 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 تكون كل املدخالت التي لها تأثري مهم على القيمة العادلة ميكن مالحظتها بشكل مباشر أو غري مباشر من معلومات
السوق.
املستوى الثالث :تقنيات أخرى حيث تستخدم مدخالت لها تأثري مهم على القيمة العادلة ولكنها ليست مبنية على معلومات من السوق ميكن مالحظتها.
اجلدول التايل يبني حتليل األدوات املالية املسجلة بالقيمة العادلة وحسب الرتتيب الهرمي املذكور أعاله:
2017

املستوى األول

املستوى الثاين

املستوى الثالث

اجملموع

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

موجودات مالية
موجودات مالية من خالل قائمة الدخل

3,175,506

85,554

-

3,261,060

موجودات مالية من خالل الدخل الشامل اآلخر

4,608,894

4,526,206

-

9,135,100

مشتقات أدوات مالية

-

-

277,362

277,362
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2016

املستوى األول

املستوى الثاين

املستوى الثالث

اجملموع

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

موجودات مالية
موجودات مالية من خالل قائمة الدخل

3,264,368

806,812

-

4,071,180

موجودات مالية من خالل الدخل الشامل اآلخر

5,088,627

4,409,483

-

9,498,110

مطلوبات مالية
مشتقات أدوات مالية

-

-

()9,904

()9,904

( )44سياسات إدارة اخملاطر
يتّبع 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 ،أي 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
ابتداء من جملس اإلدارة واللجان املنبثقة عنه كلجنة اخملاطر وجلنة التدقيق وجلنة االمتثال إىل جانب اللجان الداخلية
خالل جهات متعددة يف البنك
ً
اخملتلفة يف البنك مثل جلنة إدارة اخملاطر الداخلية ،إدارة املوجودات واملطلوبات ،جلان التسهيالت ،باإلضافة إىل كافة دوائر وفروع البنك.
تقوم إدارة اخملاطر وهي إدارة مستقلة ومتخصصة يف البنك برتكيز مهامها وحسب سياسات إدارة اخملاطر والسياسات االئتمانية 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 إلدارة والسيطرة على اخملاطر املصاحبة ،تتمثل
املبادئ الرئيسية واحلوكمة املؤسسية يف إدارة اخملاطر يف البنك والتي تتماشى وتعليمات السلطات الرقابية وحجم تعقيدات عملياته ،فيما يلي:
 .1قيام جملس اإلدارة وجلنة اخملاطر املنبثقة عنه مبراجعة واعتماد حدود اخملاطر املقبولة ( )Risk Appetiteعلى كافة مستويات اخملاطر
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.
 .2يعترب الرئيس التنفيذي املسؤول األول عن إدارة اخملاطر واملمارسات املرتبطة بها ضمن هيكل نشاطات البنك ورئيس ًا للجنة إدارة اخملاطر
الداخلية.
 .3فلسفة إدارة اخملاطر املبنية على املعرفة واخلربة وقدرة اإلدارة اإلشراف َية على احلكم على األمور ووجود دليل واضح للصالحيات موضوع من
قبل جملس اإلدارة.
 .4مواصلة تطوير أنظمة إدارة اخملاطر واتخاذ العديد من اخلطـوات والتدابري الالزمة لتطبيق البنك ملتطلبات املعايري الدولية اجلديدة ومن أهمهـا
متطلبات بازل  IIIومتطلبات معيار (.)IFRS9
 .5تقوم إدارة اخملاطر بإدارة اخملاطر وفق منهجية متكاملة ومركزية داخل البنك مع وجود أنظمة تساعد على إدارة تلك اخملاطر ،وتزويد وحدات
عمل البنك باملنهجيات واألدوات الالزمة لتحقيق إدارة فاعلة وسليمة لكافة أنواع اخملاطر ،ترتبط إدارة اخملاطر والتي يرأسها رئيس إدارة اخملاطر
بلجنة اخملاطر املنبثقة عن جملس اإلدارة مع وجود خط اتصال متقطع يربط رئيس إدارة اخملاطر بالرئيس التنفيذي.
 .6إدارة اخملاطر تعترب مسؤولية جميع موظفي البنك.
 .7دور جلنة املوجودات واملطلوبات بالتخطيط للتوظيف األمثل لرأس املال واملوجودات واملطلوبات واملراقبة املستمرة خملاطر السيولة وخماطر
السوق.
 .8إدارة التدقيق الداخلي والتي تقدم تأكيد ًا مستق ًال عن التزام وحدات العمل بسياسات وإجراءات إدارة اخملاطر وفاعلية إطار عمل إدارة اخملاطر لدى
البنك.
 .9يعترب رئيس إدارة الرقابة املالية للبنك هو املسؤول عن حتديد اخملاطر املالية والرقابة واحملافظة على نوعية املعلومات املالية والتأكد من
سالمة ودقة القوائم املالية التي يتم اإلفصاح عنها.
 .10يعترب رئيس إدارة االمتثال هو املسؤول عن التأكد من أن البنك يلتزم بكافة التعليمات والتشريعات والقوانني ذات العالقة بأعماله ،خاصة تلك التي
تصدر عن اجلهات الرقابية املسؤولة.
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خالل عام  2017قام البنك بالعمل على جمموعة من اجلوانب الرئيسية يف جمال إدارة اخملاطر ،ومن أهمها:
.1

تبني وتطبيق مفهوم العائد على رأس املال املعدل باخملاطر (.)RAROC

 .2تطبيق نظام التصنيف االئتماين ( )Moody'sيف شركة املال لالستثمارات (شركة تابعة).
 .3استحداث نظام تصنيف بالنقاط باستخدام نظام ( )Moody'sلتصنيف البنوك واملؤسسات املالية والدول.
 .4إجراء التحضريات الالزمة لتطبيق املعيار احملاسبي ( )IFRS 9من إعداد مناذج االحتساب وحتديد املنهجيات والفرضيات التي سيتم االعتماد عليها،
حيث مت دراسة واحتساب أثر تطبيق املعيار على الوضع املايل ونسبة كفاية رأس املال.
 .5حتديث وتطوير صالحيات املنح على مستوى البنك لتتماشى مع الهياكل التنظيمية اجلديدة.
 .6إعداد واحتساب الـ (.)ICAAP
 .7احلصول على شهادة ( )PCI DSSللسنة الثانية للبنك.
 .8تطبيق متطلبات ( )PCI DSSيف املصرف األهلي العراقي.
 .9تطوير الضوابط الرقابية املتعلقة بأنظمة املعلومات لتتماشى وتعكس تعليمات ( )COBIT 5و(.)SWIFT
 .10تطبيق بعض األنظمة املرتبطة بأمن املعلومات مثل (.)DLP
 .11العمل على التحضريات الالزمة لتطبيق األسلوب املعياري لقياس خماطر التشغيل يف البنك.
أما خالل عام  2018فإن البنك يتطلع أيض ًا إىل العمل على جمموعة من اجلوانب الرئيسة األخرى يف جمال إدارة اخملاطر ومن أهمها:
.1

استكمال العمل وتطبيق املعيار احملاسبي ( )IFRS 9وتطوير املنهجيات ضمن برنامج آيل متخصص.

 .2إنشاء وبرجمة نظام آيل إلدارة اخملاطر االئتمانية والتقارير االئتمانية.
 .3تطبيق نظام التصنيف االئتماين ( )Moody'sيف املصرف األهلي العراقي (شركة تابعة).
 .4احلصول على شهادة ( )PCI DSSللسنة الثالثة للبنك وللسنة األوىل للمصرف األهلي العراقي.
 .5تطبيق جميع الضوابط الرقابية املتعلقة بأنظمة املعلومات لتتماشى وتعكس تعليمات ( )COBIT 5و(.)SWIFT
 .6التطبيق الكامل للـ ( )CRSAعلى مراكز عمل املصرف األهلي العراقي.
 .7تطبيق األسلوب املعياري لقياس خماطر التشغيل.
خماطر اإلئتمان:
هي اخملاطر التي قد تنجم عن تخلف أو عجز الطرف اآلخر عن الوفاء بالتزاماته اجتاه البنك مما يؤدي إىل حدوث خسائر ،وتشمل خماطر االئتمان كالً
من خماطر التعرث وخماطر الرتكز االئتماين والتي قد تنشأ من اإلقراض املباشر و/أو اإلقراض غري املباشر و/أو استثمارات اخلزينة املصنفة ضمن
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 إرسالها إىل وحدات األعمال اخملتلفة. اعتماد مبدأ اللجان االئتمانية للتأكد وضمان اتخاذ القرارات االئتمانية بعيد ًا 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'sيف حتديد درجة خماطر العمالء. مراجعة وحتليل لنوعية احملفظة االئتمانية بشكل دوري وفق ًا ملؤشرات حمددة لألداء. تقييم ومتابعة مستمرة ألية تركزات ائتمانية واسرتاتيجيات التعامل معها. اعتماد مؤشرات اإلنذار املبكر وكشف اخملاطر احملتملة للمحفظة االئتمانية ومراجعتها دوري ًا. إدارة فعالة لعملية التوثيق القانوين وإدارة الضمانات وحفظها ومتابعتها للتأكد من عدم وجود أية مؤشرات سلبية أو تراجع تستدعي اتخاذ إجراءاتاحرتازية أو وقائية.
 املراجعة الدورية أو عند الضرورة لكافة التسهيالت املصرفية بشكل إفرادي للتأكد من عدم وجود أية مؤشرات سلبية أو تراجع تستدعي اتخاذإجراءات احرتازية أو وقائية.
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أهم اآلليات املستخدمة يف البنك إلدارة اخملاطر االئتمانية:
 .1حدود خماطر االئتمان املقبولة ( )Credit Risk Appetiteواإلجراءات االستباقية (:)Early Warning
يتم حتديد أهم املعايري املؤثرة على مكونات خماطر االئتمان وحتديد حدود مقبولة مقابلها والذي ميثل باجململ اإلطار العام لهيكل اخملاطر
االئتمانية ( )Credit Risk Profileجمللس اإلدارة ،حيث يتم مراقبتها بشكل شهري وحتديد اإلجراءات االستباقية الالزمة ضمن حمددات متفق
عليها لتجنب أي جتاوزات قد حتدث عن تلك احلدود ،كما ويتم مراجعتها بشكل سنوي ملواكبة املستجدات.
 .2التصنيف االئتماين لعمالء التسهيالت:
يتم تصنيف العمالء داخلي ًا وفق أساليب تصنيف داخلية متخصصة وحمدثة لتصنيف خماطر العميل وخماطر التسهيالت من خالل برنامج التصنيف
االئتماين ( )Moody'sلتصنيف الشركات الكربى والشركات الصغرية واملتوسطة ،واألفراد ،املؤسسات املالية ،الدول ،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 إجراء مراقبة دورية حملفظة البنك االئتمانية لضمان تصنيف كل عميل وتوزيعها بحسب درجات التصنيف.
 .3اختبارات األوضاع الضاغطة (:)Stress Testing
اختبارات األوضاع الضاغطة ( :)Stress Testingتعترب أداة هامة يستخدمها البنك كجزء من عملية إدارة اخملاطر بشكل عام ومنها اخملاطر االئتمانية
ملا لها من فاعلية يف تنويه جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية على أثر األحداث السلبية غري املتوقعة والتى تؤدي إىل ارتفاع نسب التعرث وقياس أثرها
ونتائجها على أرباح/خسائر البنك وعلى نسبة كفاية رأس املال التخاذ التدابري الالزمة والتحوط لها مستقب ًال وذلك متاشي ًا مع تعليمات البنك املركزي
األردين وتعزيز إدارة اخملاطر يف البنك.
أساليب تخفيف اخملاطر االئتمانية:
يتبع البنك عدة أساليب لتخفيف اخملاطر االئتمانية منها:
.1

الضمانات مقابل القروض والتسهيالت هي كما يلي:
أ .الرهونات العقارية.
ب .رهونات السيارات واملركبات.
ت .رهونات اآلالت واملعدات.
ث .رهونات حيازية على بضائع خمزنة يف البوندد باسم البنك.
ج .رهن األدوات املالية مثل األسهم والسندات.
ح .الكفاالت البنكية.
خ .الضمان النقدي (تأمينات نقدية).
د .كفالة احلكومة.
ذ .حواالت حق (عطاءات ،اعتمادات واردة).
ر .أدوات الدين ،حيث يستخدم التصنيف اخلارجي الصادر عن مؤسسات التصنيف الدولية مثل ( )Standard & Poors, Fitch and Moody'sأو
مايعادلها يف إدارة خماطر التعرض االئتماين ألدوات الدين.
يقوم قطاع الشركات واألفراد ودوائر مراجعة االئتمان بتحديد الضمانات املقبولة وشروطهــا مع مراعاة:
أ.

قبول الضمانات اجليدة والقابلة للتسييل بالقيمة والوقت املناسبني يف حال حاجة البنك لذلك.

ب .عدم وجود ارتباط بني قيمة الضمان ونشاط العميل.
ت .مراقبة القيمة السوقية لتلك الضمانات بشكل دوري ،ويف حال انخفاض قيمة الضمان يقوم البنك بطلب ضمانات إضافية لتغطية قيمة
العجز.
ث .التقييم الدوري للضمانات املقابلة للديون غري العاملة.
ج .كما ويقوم البنك باتباع سياسة التأمني على بعض احملافظ وبناء اخملصصات اإلضافية وذلك كأحد أبواب تخفيف اخملاطر االئتمانية.
 .2دراسة االئتمان والرقابة عليه ومتابعته:
يقوم البنك بتطوير السياسات واإلجراءات الالزمة لتحديد أسلوب دراسة االئتمان واحملافظة على حيادية وتكامل عملية اتخاذ القرارات بصورة
مؤسسية وضمن أحكام وأسس ائتمانية واضحة.
حيث مت خالل عام  2017تعديل الهيكل التنظيمي لبنك املال وخصوص ًا لدوائر االئتمان ،وإتباعها إلدارة اخملاطر بهدف تعزيز مبدأ االستقاللية
والسيطرة على اخملاطر االئتمانية على مستوى العميل ،حيث متر العملية االئتمانية يف املراحل التالية:
أ .دوائر قطاع الشركات (الشركات الكربى ،الشركات املتوسطة والصغرية) وإدارة اخلدمات املصرفية لألفراد :ويتمثل دورها الرئيسي يف
استقطاب العمالء وإعداد الدراسات االئتمانية ،وإعداد التصنيف االئتماين للعمالء.
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ب .دوائر مراجعة االئتمان (الشركات الكربى ،الشركات املتوسطة والصغرية ،األفراد) :ويتمثل دورها الرئيسي يف استالم الدراسات االئتمانية
والوثائق وإجراء التحليل اخلاص بها سواء االئتماين أو املايل وغري املايل ووضع التوصية االئتمانية الالزمة ،ومراجعة تقييم التصنيف االئتماين للعمالء.
ت .دائرة إدارة االئتمان ودائرة الرقابة على االئتمان :تتمثل أدوارها يف مراجعة القرارات االئتمانية ومراقبة السقوف والضمانات واملتابعة الستكمال
النواقص ،وإعداد 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.
كما ويويل البنك أهمية كبرية إلشراك الكوادر العاملة يف جمال االئتمان بدورات وبرامج تدريبية لتأهليهم ألداء واجباتهم ومسؤولياتهم بكفاءة واقتدار.

)1

التعرضات خملاطر االئتمان (بعد خمصص التدين والفوائد املعلقة وقبل الضمانات وخمففات اخملاطر األخرى).
2017

2016

دينــــار

دينــــار

بنود داخل قائمة املركز املايل:
أرصدة لدى بنوك مركزية

248,187,472

234,969,595

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

194,429,646

166,807,232

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

-

486,160

التسهيالت االئتمانية:
األفراد

84,293,334

100,874,275

القروض العقارية

152,015,439

154,172,938

الشركات
الشركات الكربى

477,885,242

512,257,512

املنشـآت الصغرية واملتوسطة ()SMEs

144,798,701

114,416,121

70,246,521

99,411,546

احلكومة والقطاع العام
سندات وأسناد وأذونات:
موجودات مالية بالكلفة املطفأة  -بالصايف

475,626,876

458,420,444

املوجودات األخرى

9,696,905

7,187,263

إجمايل بنود داخل قائمة املركز املايل

1,857,180,136

1,849,003,086

بنود خارج قائمة املركز املايل:
كفاالت

143,235,118

142,028,092

اعتمادات صادرة

47,553,193

76,250,162

اعتمادات واردة معززة

7,577,588

16,205,224

قبوالت صادرة

53,167,056

40,732,449

سقوف تسهيالت غري مستغلة

82,207,585

33,381,425

عقود شراء آجلة

81,720,341

2,241,000

إجمايل بنود خارج قائمة املركز املايل

415,460,881

310,838,352

إجمايل بنود داخل قائمة املركز املايل وبنود خارج قائمة املركز املايل

2,272,641,017

2,159,841,438

 اجلدول أعاله ميثل احلد األقصى خملاطر االئتمان للبنك كما يف  31كانون األول  2017و 2016دون أخذ الضمانات أو خمففات خماطر االئتمان األخرىبعني االعتبار.
 بالنسبة لبنود املوجودات داخل قائمة املركز املايل فإن التعرض الوارد أعاله قائم على أساس الرصيد كما ظهر يف قائمة املركز املايل املوحدةباإلضافة للفوائد املستحقة له.
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تتوزع التعرضات االئتمانية حسب درجة اخملاطر وفق اجلدول التايل:

2017

متدنية اخملاطر
مقبولة اخملاطر

األفـــراد

القــروض
العقاريـــة

الشركات
الكربى

دينــــار

دينــــار

دينــــار

9,٩٥٧,٧١١
76,٨٥٩,٨٤٩

٤٠,٣٧٢
١٢٧,٦٠٢,٣١٦

٥,٠٥٩,٩٠٤
٤٣٨,١٨٥,٥٠٩

بنوك ومؤسسات
احلكومة
املنشـــآت الصغرية
والقطاع العام مصرفية وبنود أخرى
واملتوسطة
دينــــار

7,٢٤٢,٤٠٥
128,٢٦٦,١١١

دينــــار

604,337,156
152,068,265

دينــــار

204,131,374

اإلجمايل
دينــــار

٦٢٦,٦٣٧,٥٤٨
1,١٣٧,١١٣,٤٢٤

منها مستحقة:
لغاية  30يوم
من  31لغاية  60يوم
حتت املراقبة

1,808,188
333,194
1,116,855

616,150
163
6,776,338

7,806,672
13,681,143
45,786,922

3,916,110
254,660
4,734,400

109,863
-

14,256,983
14,269,160
58,414,515

-

غري عاملة:
دون املستوى
مشكوك فيها
هالكة
اجملمــــوع
يطرح :فوائد معلقة
يطرح :خمصص التدين
الصايف
2016

متدنية اخملاطر
مقبولة اخملاطر

884,529
1,573,294
6,584,053
96,976,291
()3,813,381
()8,869,576
84,293,334

2,018,019
3,190,352
6,089,973
155,717,370
()1,144,249
()2,557,682
152,015,439

1,557,483
34,209,365
46,507,234
571,306,417
()8,570,481
()47,200,069
515,535,867

األفـــراد

القــروض
العقاريـــة

الشركات
الكربى

دينــــار

دينــــار

دينــــار

6,310,869
93,686,245

673,171
148,455,234

8,944,395
454,705,705

1,557,336
2,555,986
4,618,143
148,974,381
()1,196,981
()2,978,699
144,798,701

756,405,421
756,405,421

204,131,374
204,131,374

بنوك ومؤسسات
احلكومة
املنشـــآت الصغرية
والقطاع العام مصرفية وبنود أخرى
واملتوسطة
دينــــار

10,709,329
100,830,343

دينــــار

579,596,599
178,061,950

دينــــار

184,721,426

6,017,367
41,528,997
63,799,403
1,933,511,254
()14,725,092
()61,606,026
1,857,180,136
اإلجمايل
دينــــار

606,234,363
1,160,460,903

منها مستحقة:
لغاية  30يوم
من  31لغاية  60يوم
حتت املراقبة

1,628,116
839,919
3,433,874

55,499
12,700
970,890

12,084,209
16,660,098
66,404,701

799,203
142,213
1,623,005

-

-

14,567,027
17,654,930
72,432,470

غري عاملة:
دون املستوى
مشكوك فيها
هالكة
اجملمــــوع
يطرح :فوائد معلقة
يطرح :خمصص التدين
الصايف

1,013,897
1,754,500
9,009,026
115,208,412
()5,117,309
()9,216,828
100,874,275

211,104
2,465,674
3,788,787
156,564,861
()916,174
()1,475,749
154,172,938

753,181
742,466
76,008,727
607,559,176
()27,740,735
()42,658,663
537,159,778

571,459
76,090
3,624,220
117,434,445
()1,106,513
()1,911,811
114,416,121

757,658,549
757,658,549

184,721,426
184,721,426

2,549,641
5,038,730
92,430,760
1,939,146,868
()34,880,731
()55,263,051
1,849,003,086
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فيما يلي توزيع القيمة العادلة للضمانات املقدمة مقابل التسهيالت(خمففات اخملاطر):
2017

األفراد

القــروض العقاريـــة

الشركات الكربى

املنشـــآت الصغرية
واملتوسطة

اإلجمايل

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

الضمانات مقابل:
متدنية اخملاطر

9,٩٥٧,٧١١

٤٠,٣٧٢

٥,٠٥٩,٩٠٤

7,٢٤٢,٤٠٥

٢٢,٣٠٠,٣٩٢

مقبولة اخملاطر

41,933,974

62,061,662

149,249,813

48,385,979

301,631,428

حتت املراقبة

٢٧٧,١٥٦

٢,٠٢٦,٦٦٥

٤,٦٧٢,٧٧٠

1,٤٨٦,٦٧٨

٨,٤٦٣,٢٦٩

غري عاملة:
دون املستوى

371,396

302,995

3,323,789

214,591

4,212,771

مشكوك فيها

811,323

2,207,087

15,639,557

2,257,694

20,915,661

هالكة

4,005,717

3,467,209

17,880,311

1,481,994

26,835,231

اجملمـــوع

57,٥٥٤,٨٤٧

70,٣٦٧,٣٩٣

195,٩٨٠,٦٤٤

61,٥٨٣,٣٠١

٣٨٥,٤٨٦,١٨٥

منها:
تأمينات نقدية

10,٣٩٣,٣٣٦

٣٣٠,٧١٣

8,٩٠٤,٧٩٩

7,٩١٠,٦٨٦

٢٧,٥٣٩,٥٣٤

عقارية

26,077,250

69,763,414

144,452,094

47,144,574

287,437,332

أسهم متداولة

-

-

12,981,957

2,871,654

15,853,611

سيارات وآليات

21,084,261

273,266

29,641,794

3,656,387

54,655,708

اجملمـــوع

57,٥٥٤,٨٤٧

70,٣٦٧,٣٩٣

195,٩٨٠,٦٤٤

61,٥٨٣,٣٠١

٣٨٥,٤٨٦,١٨٥

2016

األفراد

القــروض العقاريـــة

الشركات الكربى

املنشـــآت الصغرية
واملتوسطة

اإلجمايل

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

الضمانات مقابل:
متدنية اخملاطر

6,310,869

673,171

8,944,395

10,709,329

26,637,764

مقبولة اخملاطر

36,776,437

109,307,828

116,826,259

44,130,045

307,040,569

حتت املراقبة

1,029,208

1,608,411

35,857,468

1,162,633

39,657,720

غري عاملة:
دون املستوى

404,221

-

115,428

103,778

623,427

مشكوك فيها

584,915

1,308,798

392,362

150,092

2,436,167

هالكة

821,124

3,560,247

14,796,880

2,335,364

21,513,615

اجملمـــوع

45,926,774

116,458,455

176,932,792

58,591,241

397,909,262

تأمينات نقدية

6,310,869

673,171

8,944,395

10,709,329

26,637,764

عقارية

20,601,475

115,785,284

123,511,751

39,411,370

299,309,880

أسهم متداولة

-

-

14,178,315

2,942,236

17,120,551

سيارات وآليات

19,014,430

-

30,298,331

5,528,306

54,841,067

اجملمـــوع

45,926,774

116,458,455

176,932,792

58,591,241

397,909,262

منها:

ألغراض تعبئة اجلدول أعاله يتم إدراج قيمة الضمانات أخذ ًا باالعتبار أن ال تزيد عن مبلغ الدين لكل عميل إفرادي ًا.
الديون اجملدولة
هي تلك الديون التي سبق وأن ُصنفت كتسهيالت ائتمانية غري عاملة و ُأخرجت من إطار التسهيالت االئتمانية غري العاملة مبوجب جدولة ُأصولية ومت
تصنيفها كديون حتت املراقبة ،وقد بلغت  8.332.672دينار كما يف  31كانون األول  2017مقابل  16.236.208دينار كما يف 31كانون األول .2016
ميثل رصيد الديون اجملدولة الديون التي مت جدولتها سواء ما زالت مصنفة حتت 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 أو
متديد فرتة السماح وغريها من اإلجراءات ذات العالقة ،ومت تصنيفها يف حال متت هيكلتها مرتني خالل السنة كديون حتت املراقبة حسب تعليمات
البنك املركزي األردين رقم  2009/47الصادرة يف  10كانون األول  ،2009وقد بلغت قيمتها  71.237.889دينار كما يف  31كانون األول  2017مقابل 70.126.546
دينار كما يف  31كانون األول .2016

سندات وأسناد وأذونات:

)3

يوضح اجلدول التايل تصنيفات السندات واألسناد واألذونات حسب مؤسسات التصنيف اخلارجية كما يف  31كانون األول :2017
درجة التصنيف

موجودات مالية بالقيمة
العادلة من خالل قائمة
الدخل

موجودات مالية بالقيمة
العادلة من خالل الدخل
الشامل االخر

موجودات مالية بالكلفة
املطفأة

اإلجمايل

موجودات مالية
مرهونة

غري مصنف

-

30,683,997

-

-

30,683,997

حكومية وبكفالة احلكومة

-

٤٣٠,٨٩١,٩٨١

-

-

٤٣٠,٨٩١,٩٨١

)A- / A+) S&P

-

5,193,149

-

-

5,193,149

)BBB+ /BBB-) S&P

-

١,١١٥,٥٧٢

-

-

١,١١٥,٥٧٢

اإلجمايل

-

467,884,699

-

-

467,884,699

)4

الرتكز يف التعرضات االئتمانية حسب التوزيع اجلغرايف وكما يلي:
داخل اململكة

دول الشرق
األوسط األخرى

أوروبــــا

آسيــا *

أمريكا

دول أخرى

إجمايل

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

املنطقة اجلغرافية

-

-

أرصدة لدى بنوك مركزية

107,687,584

140,499,888

-

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

2,650,873

43,910,792

78,577,397 21,682,428 26,909,912

-

248,187,472

20,698,243

194,429,646

التسهيالت االئتمانية:
لألفراد

79,309,632

4,983,702

-

-

-

-

84,293,334

القروض العقارية

152,015,439

-

-

-

-

-

152,015,439

الشركات:
الشركات الكربى

405,831,183

72,054,059

-

-

-

-

477,885,242

املنشآت الصغرية واملتوسطة ()SMEs

143,219,972

1,578,729

-

-

-

-

144,798,701

احلكومة والقطاع العام

70,246,521

-

-

-

-

-

70,246,521

8,574,320

564,285

648,673

-

-

475,626,876

4,242,818

-

-

-

-

9,696,905

20,698,243

1,857,180,136

1,767,912

1,849,003,086

سندات وأسناد وأذونات:

موجودات مالية بالكلفة املطفأة  -بالصايف 465,839,598
املوجودات األخرى

5,454,087

اإلجمايل  /للسنة 2017

275,844,308 1,432,254,889

78,577,397 22,331,101 27,474,197

اإلجمايل  /للسنة 2016

271,380,326 1,533,415,605

26,382,648

2,770,013 13,286,582

* باستثناء داخل اململكة ودول الشرق األوسط.
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أخـــرى

حكومة وقطاع عام

أفــراد

أسهـــم

زراعـة

عقــارات *

جتــارة

صناعــة

مالــي

الرتكز يف التعرضات االئتمانية حسب القطاع االقتصادي وكما يلي:

القطاع االقتصادي

إجمـــايل

دينــــار

أرصدة لدى بنوك مركزية

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

التسهيالت االئتمانية

دينــــار

-

194,429,646

33,432,274

دينــــار

90,546,928

دينــــار

197,919,579

دينــــار

250,295,437

دينــــار

10,933,296

دينــــار

53,052,897

دينــــار

73,124,714

دينــــار

248,187,472
70,246,521

دينــــار

149,687,591

البنــد

248,187,472
194,429,646
929,239,237

20,151,347
-

-

-

10,301,690

9,336,513

موجودات مالية بالكلفة املطفأة  -بالصايف

املوجودات األخرى

سندات واسناد واذونات:

-

اإلجمايل  /للسنة 2017

اإلجمايل  /للسنة 2016

-

247,500,123

223,243,443

-

90,546,928
126,794,437

-

197,919,579
161,222,775

-

270,446,784
248,396,884

360,392

10,933,296
14,780,406

438,312,095
53,052,897
54,996,059

73,124,714
88,497,173

6,861,744
757,106,480
767,761,789

9,696,905
156,549,335
163,310,120

475,626,876
1,857,180,136
1,849,003,086

*

تشمل التسهيالت االئتمانية الواردة ضمن قطاع العقارات القروض املمنوحة للشركات الكربى وقروض االسكان.
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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 وفق ًا لسياسات وإجراءات حمددة ومن خالل جلان متخصصة ومراكز العمل املعنية وتتضمن كل من اخملاطر التالية:
.1

خماطر أسعار الفائدة.

 .2خماطر أسعار الصرف.
 .3خماطر أسعار األسهم.
يتبع البنك سياسات مالية واستثمارية إلدارة خماطر السوق احملتملة ضمن اسرتاتيجية حمددة ،ومن خالل جلنة إدارة اخملاطر الداخلية وجلنة إدارة
املوجودات واملطلوبات يف البنك التي تتوىل عملية اإلشراف على خماطر السوق وتقدمي اإلرشاد فيما يتعلق باخملاطر املقبولة والسياسة املتبعة
بهذا اخلصوص ،ويف هذا اإلطار وبوجود وحدة خماطر السوق ورفدها بالكوادر البشرية املؤهلة واملدربة وأٌنيط بها مهام إدارة هذا النوع من اخملاطر
ضمن األسس التالية:
.1

منظومة من السياسات واإلجراءات املعتمدة من قبل جملس اإلدارة والبنك املركزي.

 .2إعداد سياسة خملاطر السوق التي تتضمن أسس تعريف وإدارة وقياس ومراقبة هذا النوع من اخملاطر واعتمادها من قبل اللجان املعنية.
 .3إعداد مصفوفة من التقارير الرقابية إلدارة ومراقبة خماطر السوق.
 .4تطوير أدوات ومقاييس إلدارة ومراقبة خماطر السوق من خالل:
أ .حتليل احلساسية (.)Sensitivity analysis
ب .حتليل نقطة األساس (.)Basis Point
ج .القيمة املعرضة للمخاطر ()VaR
د .اختبارات األوضاع الضاغطة (.)Stress Testing
هـ .تقارير وقف اخلسائر (.)Stop Loss Limit
و .مراقبة السقوف االستثمارية للبنك.
ز .مراقبة حمفظة األوراق املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وإعادة تقييمها أوال بأول.
 .5كما تتوىل وحدة ( )Middle Officeعملية الرقابة اليومية على كافة السقوف االستثمارية يف السوق النقدي وعمليات تداول العمالت األجنبية أو ًال
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:
تقوم جلنة إدارة املوجودات واملطلوبات بدراسة خماطر أسعار الفائدة من خالل اجتماعات دورية تعقد لهذا الغرض حيث يتم دراسة الفجوات يف
استحقاقات املوجودات واملطلوبات ومدى تأثرها بأسعار الفائدة السائدة واملتوقعة وتقوم بوضع احللول للتخفيف من هذه اخملاطر.
موازنة آجال استحقاق املوجودات مع املطلوبات :تسعى إدارة البنك للمواءمة بني مدى تأثر املوجودات واملطلوبات وضمن فئات االستحقاق للتغري يف
أسعار الفائدة واحلد من أية آثار سلبية قد حتدث نتيجة ارتفاع أو إنخفاض أسعار الفائدة.
فجوات الفوائد:
يتم العمل على تاليف أية فجوات يف أسعار الفائدة من خالل دورية تعديل الفوائد على موجودات البنك ومطلوباته من حيث الربط واملوازنة بني
االستحقاقات والفوائد.
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 التحوط ألسعار الفوائد.يسعى البنك للحصول على متويل طويل األجل ملقابلة استثماراته طويلة األجل بأسعار فائدة ثابتة قدر اإلمكان ،وملواجهة أية تغريات على أسعار
فوائد مصادر األموال يقوم البنك باستثمارات قصرية األجل.
تتمثل حساسية قائمة الدخل بأثر التغريات املفرتضة املمكنة بأسعار الفوائد على أرباح البنك لسنة واحدة ،ويتم احتسابها على املوجودات
واملطلوبات املالية التي حتمل سعر فائدة متغري كما يف  31كانون األول:
2017
العملة

الزيادة يف سعر الفائدة

حساسية إيراد الفائدة
(األرباح واخلسائر)

حساسية حقوق امللكية

٪

دينـــــار

دينـــــار

دوالر أمريكي

1

545,345

-

يورو

1

16,185

-

جنيه اسرتليني

1

12,686

-

ين ياباين

1

55,199

-

عمالت أخرى

1

19,452

-

2016
العملة

الزيادة يف سعر الفائدة

حساسية إيراد الفائدة
(األرباح واخلسائر)

حساسية حقوق امللكية

٪

دينـــــار

دينـــــار

دوالر أمريكي

1

2,250,704

-

يورو

1

6,970

-

جنيه اسرتليني

1

4,847

-

ين ياباين

1

30,228

-

عمالت أخرى

1

11,561

-

2017
العملة

النقص يف سعر الفائدة

حساسية إيراد الفائدة
(األرباح واخلسائر)

حساسية حقوق امللكية

٪

دينـــــار

دينـــــار

دوالر أمريكي

1

()545,345

-

يورو

1

()16,185

-

جنيه اسرتليني

1

()12,686

-

ين ياباين

1

()55,199

-

عمالت أخرى

1

()19,452

-

2016
العملة

النقص يف سعر الفائدة

حساسية إيراد الفائدة
(األرباح واخلسائر)

حساسية حقوق امللكية

٪

دينـــــار

دينـــــار

دوالر أمريكي

1

()2,250,704

-

يورو

1

()6,970

-

جنيه اسرتليني

1

()4,847

-

ين ياباين

1

()30,228

-

عمالت أخرى

1

()11,561

-

 .2خماطر العمالت
خماطر العمالت األجنبية هي خماطر تغري قيمة األدوات املالية نتيجة التغري يف أسعار العمالت األجنبية ،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  ٪5من حقوق املساهمني لكل
عملة وبحيث ال يتجاوز املركز اإلجمايل للعمالت جميعها ما نسبته  ٪15من حقوق املساهمني .ويتم مراقبة مراكز العمالت األجنبية 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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فيما يلي جدول يبني أثر التغري املمكن واملعقول يف سعر صرف الدينار األردين مقابل العمالت األجنبية على قائمة الدخل املوحدة ،مع بقاء جميع
املتغريات األخرى املؤثرة ثابتة.
املؤشر

التغري يف صرف العملة

األثر على األرباح واخلسائر

٪

دينـــــار

2017
يورو

5

55,663

جنيه اسرتليني

5

()2,784

ين ياباين

5

522

عمالت أخرى

5

3,566,789

املؤشر

التغري يف صرف العملة

األثر على األرباح واخلسائر

٪

دينـــــار

2016
يورو

5

41,037

جنيه اسرتليني

5

4,441

ين ياباين

5

645

عمالت أخرى

5

5,167,350

يف حال كان هنالك تغري سلبي يف املؤشر يكون األثر مساوي ًا للتغري أعاله مع عكس اإلشارة.
 .3خماطر 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:
املؤشر
2017

التغري يف املؤشر

األثر على األرباح واخلسائر

األثر على حقوق امللكية

٪

دينـــــار

دينـــــار

سوق عمان

5

159,618

275,650

األسواق اإلقليمية

5

3,435

181,106

املؤشر
2016

التغري يف املؤشر

األثر على األرباح واخلسائر

األثر على حقوق امللكية

٪

دينـــــار

دينـــــار

سوق عمان

5

153,688

238,533

األسواق اإلقليمية

5

13,805

236,256

األسواق الدولية

5

12,103

-

يف حال كان هنالك تغري سلبي يف املؤشر يكون األثر مساوي ًا للتغري أعاله مع عكس اإلشارة.
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3,832,000
82,557,736
-

18,500,000
21,149,592
178,716,804
-

نقد وأرصدة لدى البنوك املركزية

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

تسهيالت ائتمانية مباشرة

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

يتم التصنيف على أساس فرتات إعادة تسعري الفائدة أو االستحقاق أيهما أقرب.

-

 31كانون األول 2017

59,763,032

موجودات ضريبية مؤجلة

أقل من شهر
واحد

-

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

موجودات مالية بالكلفة املطفأة  -بالصايف

ممتلكات ومعدات  -بالصايف

موجودات غري ملموسة  -بالصايف

موجودات أخرى

جمموع املوجودات

من شهر حتى
 3شهور

أكثـر من3
سنوات

90,508,277

13,240,588
8,763,215
240,370,199

من  3شهور
إىل  6شهور

عناصر بدون
فائـدة

-

من  6أشهر إىل من سنة إىل 3
سنوات
سنــة

اجملمــوع

93,948,749
195,401,889
20,004,062
3,348,110
109,741,908

املوجودات

4,700,170
3,808,879
68,272,081

دينــــار

دينــــار

247,290,887
79,166,647
3,942,046
173,616,970

دينــــار

3,261,060
102,217,215
3,850,433
395,418,286

دينــــار

دينــــار

170,289,775
169,440,318
66,723,738
248,556,017
4,180,129
500,027,033

دينــــار

3,261,060
9,135,100
30,268,752
5,795,651
10,286,431
47,726,202
512,927,027

دينــــار

دينــــار

282,738,524
194,421,910
920,962,363
9,135,100
467,884,699
30,268,752
5,795,651
10,286,431
75,619,014
2,000,373,504
91,298,176
388,466,945
7,943,841
16,817,883
2,446,732
679,685
11,257,553
518,910,815
()5,983,788

11,026,129
29,157,875
25,126,852
96,821
65,407,677
434,619,356

122,685,232
26,967,227
58,196,840
17,725,000
1,062,736
226,637,035
168,781,251

218,455,169
12,845,271
16,346,511
1,911,491
249,558,442

181,367,134
14,553,981
11,277,635
1,581,339
208,780,089
()75,941,472( )140,508,008

109,198,416
28,166,117
6,309,102
938,427
144,612,062
()34,870,154

16,574,507
185,821,200
25,028,072
1,657,231
7,991,911
237,072,921
3,297,278

ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

ودائع عمالء

تأمينات نقدية

أموال مقرتضة

إسناد قرض

قروض ثانوية

خمصصات متنوعة

خمصص ضريبة الدخل

مطلوبات ضريبية مؤجلة

مطلوبات أخرى

جمموع املطلوبات

فجوة إعادة تسعري الفائدة

املطلوبات

107,872,683
1,217,020,225
144,662,384
118,914,171
17,725,000
16,817,883
2,446,732
679,685
24,840,278
1,650,979,041
349,394,463

334,107,254

483,166,911
431,639,939
51,526,972

454,084,444
92,231,162
361,853,282

436,167,859
165,139,484
271,028,375

175,243,395
245,713,716
()70,470,321

66,827,796
147,493,171

99,069,454
238,364,353
()80,665,375( )139,294,899

292,764,183
352,634,963
()59,870,780

جمموع املوجودات

جمموع املطلوبات

فجوة إعادة تسعري الفائدة

 31كانون األول 2016

2,007,324,042
1,673,216,788
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الرتكز يف خماطر العمالت األجنبية:
2017

دوالر أمريكي

جنيه
اسرتليني

يورو

أخــرى

يـن يابـاين

اجملموع

املوجودات

1,363,065

نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

57,433,902

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

15,839,271 145,440,580

247,709

-

183,896,172 124,851,496

6,271,763

20,841,738

5,990,946

194,384,298

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

511,321

-

-

-

2,911,556

3,422,877

موجودات مالية بالكلفة املطفأة  -بالصايف

68,717,195

-

-

-

-

68,717,195

تسهيالت ائتمانية مباشرة

66,736 151,037,348

6

-

21,516,834

172,620,924

ممتلكات ومعدات  -بالصايف

417,572

-

-

-

9,172,980

9,590,552

موجودات غري ملموسة  -بالصايف

1,384

-

-

-

1,799,905

1,801,289

موجودات أخرى

1,480,928

3,801,170

4,283

-

27,252,785

32,539,166

جمموع املوجودات

21,070,242 425,040,230

6,523,761

20,841,738

666,972,473 193,496,502

املطلوبات

7,232

2,750

1,156,155

97,006,846

6,185,802

20,817,100

67,179,066

398,205,742

ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

86,406,413

ودائع عمالء

16,779,891 287,243,883

9,434,296

تأمينات نقدية

33,740,874

6,243,137

1,942

11,453

49,344,096

89,341,502

أموال مقرتضة

11,656,443

-

-

-

1,816,493

13,472,936

قروض ثانوية

17,725,000

-

-

-

-

17,725,000

خمصصات متنوعة

16,462,383

-

-

-

-

16,462,383

ُمخصص ضريبة الدخل

-

-

-

-

1,652,459

1,652,459

1,953,142

2,736

1,258

-

1,979,123

3,936,259

6,196,234

20,831,303

637,803,127 123,127,392

مطلوبات أخرى
جمموع املطلوبات

32,460,060 455,188,138

صايف الرتكز داخل قائمة املركز املايل

(327,527 )11,389,818( )30,147,908

10,435

70,369,110

29,169,346

عقود آجلة

59,056,623

12,503,085

()383,200

-

966,670

72,143,178

صايف الرتكز بالعمالت األجنبية

28,908,715

1,113,267

()55,673

10,435

71,335,780

101,312,524

2016

6,916,037 419,731,717

8,079,679

2,768,800

657,713,732 220,217,499

جمموع املطلوبات

33,512,288 441,554,683

8,121,207

2,755,897

602,814,568 116,870,493

صايف الرتكز داخل قائمة املركز املايل

()41,528( )26,596,251( )21,822,966

12,903

54,899,164 103,347,006

جمموع املوجودات

27,417,000

عقود آجلة

()7,024,421

صايف الرتكز بالعمالت األجنبية

(820,749 )28,847,387

20,522,929

130,350

-

-

88,822

12,903

75,422,093 103,347,006

خماطر السيولة
وهي اخملاطر التي تنشأ عن احتمالية عدم قدرة البنك على توفري التمويل الالزم يف أي (موقع جغرايف ،عملة ،وقت) لتأدية التزاماته يف تواريخ
استحقاقها أو متويل نشاطاته بدون حتمل تكاليف مرتفعة أو حدوث خسائر بسبب اللجوء ألي مما يلي:
.1

بيع موجودات البنك بأسعار منخفضة مما يؤدي إىل انخفاض العوائد املتوقعة وانخفاض األرباح املالية لدى البنك.

 .2إقبال البنك على االلتزامات ذات التكاليف املرتفعة وذلك لتلبية التزاماته مما يؤدي إىل زيادة التكاليف وبالتايل انخفاض األرباح املتوقعة لدى البنك.
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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أ .خماطر متويل السيولة (:)Funding Liquidity Risk
وهي خماطر عدم مقدرة البنك على حتويل األصول إىل نقد  -مثل حتصيل الذمم  -أو احلصول على متويل لسداد االلتزامات.
ب .خماطر سيولة السوق (:)Market Liquidity Risk
وهي خماطر عدم متكن البنك من بيع األصل يف السوق أو بيعه مع حتمل خسارة مالية كبرية نتيجة لضعف السيولة أو الطلب يف السوق.
تتم عملية إدارة السيولة من قبل إدارة اخلزينة واالستثمار ،وتكون إدارة وقياس ومراقبة خماطر السيولة وفق ًا لسياسات وإجراءات حمددة وخطة
متويل الطوارئ ومن خالل جلنة إدارة اخملاطر الداخلية وجلنة إدارة املوجودات واملطلوبات ( )ALCOالتي 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:
.1

منظومة من السياسات واإلجراءات املعتمدة من قبل اللجان التي حتدد أسس وتعريف وإدارة وقياس ومتابعة خماطر السيولة.

 .2خطة إدارة أزمات السيولة والتي تتضمن:
أ .إجراءات متخصصة إلدارة أزمة السيولة.
ب .جلنة متخصصة إلدارة ازمة السيولة.
ج .خطة لتوفري السيولة يف احلاالت الطارئة (.)Liquidity Contingency Plan
د .حتليل وضعية سيولة البنك معتمدين على تقارير السيولة التي تتضمن:
 جدول فجوة األمد ( )Duration Gapللموجودات واملطلوبات. نسبة السيولة القانونية :السيولة حسب سلم االستحقاق بالدينار األردين والعملة األجنبية. شهادات اإليداع القائمة الصادرة عن كابيتال بنك بالدينار األردين والعملة األجنبية. ودائع العمالء لدى البنك بالدينار األردين والعملة األجنبية. تقرير مؤشرات السيولة. اختبارات األوضاع الضاغطة (.)Stress Testingكما تتوىل إدارة اخلزينة واالستثمار بتنسيق مع وحدة خماطر السوق تنويع مصادر التمويل ومواءمة آجالها واالحتفاظ برصيد كاف من املوجودات السائلة
من أجل تخفيف خماطر السيولة وتتضمن تلك اإلجراءات ما يلي:
 حتليل آجال استحقاقات املوجودات واملطلوبات ومراقبتهايقوم البنك بدراسة سيولة موجوداته ومطلوباته إضافة إىل أي تغريات حتدث على موجوداته ومطلوباته بشكل يومي ،ويسعى البنك من خالل جلنة
إدارة املوجودات واملطلوبات للمواءمة بني استحقاقات املوجودات واملطلوبات ومراقبة الفجوات مع تلك احملددة بسياسة البنك.
 كما تتضمن السياسة خطة توفري سيولة يف احلاالت الطارئة ()Liquidity Contingency Planتقوم جلنة إدارة املوجودات واملطلوبات برفع التوصيات املتعلقة بسياسة إدارة خماطر السيولة واإلجراءات ووضع األنظمة الالزمة لتطبيق
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 القطاعيتتوزع موجودات البنك ومطلوباته بشكل منتظم بني استثمارات حملية وخارجية باالعتماد على أكرث من سوق مايل وراس مايل وتوزيع التسهيالت
على قطاعات خمتلفة ومناطق جغرافية متعددة ،واملواءمة بني متويل قطاع الشركات واألفراد .كما يسعى البنك للحصول على تنوع مصادر
التمويل واستحقاقاتها.
 االحتياطيات النقدية لدى سلطات الرقابة املصرفيةيحتفظ البنك باحتياطي نقدي إلزامي لدى سلطات الرقابة املصرفية مببلغ  77.483.546دينار.
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من شهر حتى
 3شهور

حتى شهر
واحد

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

 31كانون األول 2017

من  3شهور
إىل  6شهور

من  6أشهر إىل من سنة إىل 3
سنوات
سنــة

أكثـر من3
سنوات

ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

ودائع عمالء

تأمينات نقدية

أموال مقرتضة

بدون
استحقاق

1,662,700

اجملمــوع

107,900,583
574,814,622
32,989,354

املطلوبات:

6,371,562

إسناد قرض

خمصصات متنوعة

دينــــار

110,126,602
28,216,816

-

دينــــار

184,450,375
14,606,376
11,500,933

-

خمصص ضريبة الدخل

مطلوبات ضريبية مؤجلة

دينــــار

225,882,644
12,937,757
16,993,832
-

-

دينــــار

65,110,624
-

1,674,504

دينــــار

135,199,126
27,549,719
-

764,136
679,685

دينــــار

12,900,571
30,207,558
30,101,968
23,893,300
-

دينــــار

16,817,883

8,092

دينــــار

107,900,583
1,243,373,940
146,507,580
131,741,619
23,893,300
16,817,883
-

مطلوبات أخرى

إجمايل املطلوبات

-

10,608,046
729,649,810

إجمايل املوجودات حسب استحقاقاتها املتوقعة

-

1,040,209
147,199,010

273,195,865

-

1,766,201
212,331,977

116,931,980

2,167,224
257,981,457

65,655,064

1,285,506
229,144,975

180,587,845

122,853
97,226,250
421,719,975

679,685
16,817,883
497,194,523

2,446,732
16,990,039
1,690,351,362
445,088,251

حتى شهر
واحد

ودائع عمالء

2,000,373,504

من شهر حتى
 3شهور

ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

تأمينات نقدية

أموال مقرتضة

إسناد قرض

قروض ثانوية

خمصصات متنوعة

 31كانون األول 2016

من  3شهور
إىل  6شهور

دينــــار

126,750,562
566,161,227
33,298,548
2,577,789
-

خمصص ضريبة الدخل

مطلوبات ضريبية مؤجلة

مطلوبات أخرى

إجمايل املطلوبات

إجمايل املوجودات حسب استحقاقاتها املتوقعة

من  6أشهر إىل من سنة إىل 3
سنوات
سنــة

دينــــار

14,280,678
207,174,579
9,520,977
8,423,910
-

2,438,979
15,126,445
746,353,550
404,570,208

أكثـر من3
سنوات

-

91,038,928

بدون
استحقاق

دينــــار

2,084,181
130,043,198
9,209,169
3,640,430
1,604,171

8,581,136
417,170
1,490,715
249,889,165

اجملمــوع

-

64,063,668

املطلوبات:

236,144,643
16,305,985
1,651,331
1,632,786

6,916
959,622
147,547,687

دينــــار

-

1,747,386
257,482,131
176,104,886

دينــــار

108,808,491
36,566,433
36,498,769
1,519,671
784,510
184,177,874
420,559,502

دينــــار

4,441,157
44,943,864
34,049,420
23,884,438
0
32,383
107,351,262
440,427,464

دينــــار

25,363,744
25,363,744
410,559,386

دينــــار

143,115,421
1,252,773,295
149,844,976
86,841,649
23,884,438
4,756,628
25,363,744
11,020,115
424,086
20,141,061
1,718,165,413
2,007,324,042
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ثاني ًا :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 باإلجمايل وتشمل:
مشتقات العملة األجنبية :عقود العمالت اآلجلة.
2017
املشتقات للمتاجرة:

لغاية شهر

من شهر
ولغاية  3أشهر

من  3أشهر
إىل  6أشهر

من  6أشهر
لغاية سنة

اإلجمايل

دينـــار

دينـــار

دينـــار

دينـــار

دينـــار

مشتقات العمالت
التدفق اخلارج

-

49,713,291

32,007,050

-

81,720,341

التدفق الداخل

-

49,815,465

32,154,685

-

81,970,150

2016
املشتقات للمتاجرة:

لغاية شهر

من شهر
ولغاية  3أشهر

من  3أشهر
إىل  6أشهر

من  6أشهر
لغاية سنة

اإلجمايل

دينـــار

دينـــار

دينـــار

دينـــار

دينـــار

مشتقات العمالت
التدفق اخلارج

-

2,241,000

-

-

2,241,000

التدفق الداخل

-

2,301,977

-

-

2,301,977

ثالث ًا :بنود خارج قائمة املركز املايل:
2017

لغاية سنة

من سنة لغاية  5سنوات

اجملموع

دينـــار

دينـــار

دينـــار

االعتمادات والقبوالت

60,744,644

47,553,193

108,297,837

السقوف غري املستغلة

-

82,207,585

82,207,585

الكفاالت

143,235,118

-

143,235,118

عقود شراء آجلة

81,720,341

-

81,720,341

285,700,103

129,760,778

415,460,881

2016

لغاية سنة

من سنة لغاية  5سنوات

اجملموع

دينـــار

دينـــار

دينـــار

االعتمادات والقبوالت

40,732,449

92,455,386

133,187,835

السقوف غري املستغلة

-

33,381,425

33,381,425

الكفاالت

142,028,092

-

142,028,092

عقود شراء آجلة

2,241,000

-

2,241,000

185,001,541

125,836,811

310,838,352

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.
نظر ًا لشمولية تعريف خماطر التشغيل ونتيحة حلرص إدارة البنك على مواكبة التغري املستمر يف بيئة العمل والتكنولوجيا وطرح كل ما هو جديد من
خدمات ومنتجات مصرفية ،فقد مت تصميم وتطوير سياسة إدارة خماطر التشغيل ( )Operational Risk Policyلتغطي كافة دوائر البنك وفروعه
وشركاته التابعة بحيث تشمل املبادئ األساسية وربط أهداف سياسة إدارة اخملاطر بأهداف البنك االسرتاتيجية الرئيسية.
وبالتايل فقد مت اعتماد وتطبيق عدة منهجيات لتفعيل دور إدارة خماطر التشغيل والتي تتمثل يف بناء قاعدة بيانات (Operational Risk
 )Management Frameworkتضم 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 ( )Workshopsباالعتماد على حتليل اإلجراءات املعتمدة وتقارير التدقيق وبالتايل التعرف على اخملاطر والضوابط الرقابية وحتديد
الفجوة الرقابية من خالل مصفوفة اخملاطر ،يف هذا اإلطار ،يتم إعداد منوذج حتت مسمى "الفحوصات الرقابية" والذي يتم من خالله التقييم الذاتي
للمخاطر والضوابط ( )CRSAمن قبل مدير الوحدة  /الدائرة  /الفرع أو من ينوب عنه (.)Coordinator or Responsible Party

 .2بناء مؤشرات اخملاطر ( )Key Risk Indicatorلتغطي كافة دوائر البنك وفروعه.
 .3توفري آلية جلمع األحداث التشغيلية واحتساب اخلسائر املتوقعة باالستناد إىل األحداث باستخدام ( )Actuarial Modelوبالتايل حتديد قدرة التحمل
( )Risk Appetiteعلى مستوى كل وحدة.
 .4اإلشراف على حتديث وتطوير خطة استمرارية العمل يف البنك والشركات التابعة.
من هذا املنطلق ،فإن استمرارية وفعالية إدارة اخملاطر التشغيلية هي جزء ال يتجزأ من مسؤوليات كافة املعنيني يف التطبيق يف البنك وعلى جميع
املستويات من خالل:
.1

التقيد بإجراء الفحوصات الرقابية حسب جداولها ودون تأخري.

 .2عرض نتائج تقييم الفحوصات الرقابية بشفافية ودقة.
 .3اإلبالغ واإلفصاح عن أي خسائر أو أحداث تشغيلية دون تأخري أو تردد.
َ .4ت ّبني وتطبيق التوصيات ( )Remedial Actions / Recommendations / Mitigationsالتي يتم طرحها من قبل وحدة اخملاطر التشغيلية والتي
من شأنها التخفيف من اخملاطر التي يتم التعرف عليها من خالل ورشات العمل/اإلبالغ عن األحداث أو اخلسائر التشغيلية  /الفحوصات الرقابية.
 .5دور جملس اإلدارة ،جلنة اخملاطر واالمتثال ،اإلدارة العليا ،وإدارة التدقيق على تفعيل أهمية اخملاطر التشغيلية وجعلها جزء ًا متكامال ضمن
أنشطة البنك اليومية.
لضمان ذلك ،فإن إدارة خماطر التشغيل حترص على نشر ثقافة إدارة اخملاطر التشغيلية وتوعية املعنيني عن طريق عقد دورات تدريبية لكل دائرة مت
عقد ورشة عمل لها وخلق بيئة فعالة بني املعنيني من كل الدوائر ووحدة اخملاطر التشغيلية ورفع أي خمالفات أو تقصري إىل جلنة اخملاطر الداخلية
التخاذ الالزم ،األمر الذي سيؤدي يف نهاية املطاف للتوصل إىل بناء ملف خماطر ( )Risk Profileعلى مستوى كل دائرة  /وحدة /فرع وبالتايل على مستوى
البنك ككل.
إضافة إىل ما ورد فإن إدارة خماطر التشغيل تعنى مبا يلي:
.1

مراجعة السياسات البنكية الداخلية وإجراءات العمل بهدف إبراز خماطرها والتوجيه لتخفيفها والسيطرة عليها قبل اعتمادها.

 .2تطبيق فحوصات األوضاع الضاغطة ونتائجها.
 .3التقييم الداخلي لرأس املال فيما يتعلق بهذا النوع من اخملاطر حسب تعليمات البنك املركزي األردين.
 .4التطوير املستمر لألنظمة املستخدمة إلدارة خماطر التشغيل.
 .5استكمال بناء الربنامج املتكامل خلطط استمرارية العمل.
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:
.1

وضع برنامج ألمن املعلومات اعتماد ًا على أفضل املعايري الدولية يف هذا اخلصوص ( )ISO 27K, PCI DSSمبا يتوافق مع االسرتاجتية العامة
للبنك.

 .2توفري الوسائل واألدوات واإلجراءات الالزمة للتخفيف من اخملاطر املتعلقة باملعلومات.
 .3إعداد السياسات األمنية املتعلقة بأنظمة وموارد املعلومات.
 .4التوعية األمنية املستمرة ملوظفي البنك وضمان امتثالهم للربنامج األمني.
 .5إدارة األحداث األمنية املتعلقة مبوارد أنظمة املعلومات ورفع التوصيات ذات الصلة إىل اإلدارة العليا.
 .6إعداد املعايري األمنية ألنظمة املعلومات اخملتلفة.
 .7العمل على تطوير خطة استمرارية العمل وهيكلية املوقع البديل لضمان استمرارية أعمال البنك يف حال حدوث أي كارثة.
 .8حتديد الضوابط املالئمة لتقليل اخملاطر التي يواجهها البنك عن طريق حتليل اخملاطر اخملتلفة املتعلقة بأمن املعلومات.
 .9إعداد وتطوير السياسات واإلجراءات األمنية املتعلقة بأنظمة وموارد املعلومات.
 .10إدارة األحداث األمنية املتعلقة مبوارد أنظمة املعلومات ورفع التوصيات ذات الصلة إىل اإلدارة العليا.
 .11التأكد من أمن وسالمة األجهزة والربجميات والتطبيقات اخملتلفة سواء بأمنها املنطقي أم املادي وذلك من خالل القيام بعمليات حتليل اخملاطر
وفحوص دورية للتأكد من سالمتها واستخدام األدوات واإلجراءات اخملتلفة ملراقبتها من أجل استخدام آمن لهذه املوارد.
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( )45معلومات عن قطاعات أعمال البنك
 .1معلومات عن أنشطة البنك:
يتم تنظيم البنك ألغراض إدارية بحيث يتم قياس القطاعات وفق ًا للتقارير الصادرة بخصوص قطاعات األعمال الرئيسية التالية:
 حسابات األفراد :يشمل متابعة ودائع العمالء األفراد ومنحهم التسهيالت االئتمانية والبطاقات االئتمانية وخدمات أخرى. حسابات املؤسسات :يشمل متابعة الودائع والتسهيالت االئتمانية املمنوحة للعمالء واخلدمات املصرفية األخرى اخلاصة بالعمالء من املؤسسات.-

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

 اخلزينة :يشمل هذا القطاع تقدمي خدمات التداول واخلزينة وإدارة أموال البنك.فيما يلي معلومات عن قطاعات أعمال البنك موزعة حسب األنشطة:
األفــراد

املؤسسات

التمويل
املؤسسي

اخلزينة

أخــرى

دينـــار

دينـــار

دينـــار

دينـــار

دينـــار

اجملمـــــوع
2017

2016

دينـــار

دينـــار

إجمايل اإليرادات

25,545,445

56,463,220

2,864,801

32,872,780

22,009,811

139,756,057

133,736,419

خمصص تدين التسهيالت
االئتمانية املباشرة

()3,296,240

()20,828,396

-

-

-

()24,124,636

()8,670,583

نتائج أعمال القطاع

4,263,781

10,797,814

2,864,801

28,583,446

22,009,809

68,519,651

85,512,456

مصاريف غري موزعة

()37,137,158

()58,422,058

الربح قبل الضرائب

31,382,493

27,090,398

ضريبة الدخل

()4,070,847

()10,954,422

صايف ربح السنة

27,311,646

16,135,976

معلومات أخرى
إجمايل موجودات القطاع

250,460,177

670,502,186

-

957,441,293

121,969,848

2,000,373,504

2,007,324,042

إجمايل مطلوبات القطاع

709,072,098

652,610,511

-

244,511,854

44,784,578

1,650,979,041

1,673,216,788

مصاريف رأسمالية

()5,241,020

()6,090,900

االستهالكات واالطفاءات

()4,590,769

()4,449,788

 .2معلومات التوزيع اجلغرايف
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:
داخل اململكة

اجملموع

خارج اململكة

2017

2016

2017

2016

2017

2016

دينـــار

دينـــار

دينـــار

دينـــار

دينـــار

دينـــار

112,117,495

122,525,272

27,638,562

11,211,147

139,756,057

133,736,419

جمموع املوجودات

1,750,320,266

1,815,695,759

250,053,238

191,628,283

2,000,373,504

2,007,324,042

املصاريف الرأسمالية

3,256,822

4,098,727

1,984,198

1,992,173

5,241,020

6,090,900

إجمايل اإليرادات

( )46إدارة رأس املال
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 ( )2010/52يكون احلد األدنى لرأس املال املدفوع للبنوك األردنية  100مليون دينار قبل نهاية عام  2011ويكون
رأس املال للبنوك األجنبية العاملة يف األردن ما يعادل نصف رأس املال املقرر للبنك األردين حسب املادة ( )12واملادة ( )8من قانون البنوك رقم ()28
لسنة  2000وتعديالته الالحقة وأن يكون احلد األدنى لنسبة حقوق املساهمني إىل املوجودات ( )٪4حسب تعليمات البنك املركزي األردين رقم (.)2016/67
يلتزم البنك منذ تأسيسه باحملافظة على معدالت تفوق احلد األدنى ملتطلبات كفاية رأس املال والبالغة  ٪12حسب تعليمات البنك املركزي األردين (٪8
حسب جلنة بازل الدولية) ،كما يراعي كافة النسب املتعلقة بالرتكزات االئتمانية والتي تستخدم رأس املال التنظيمي كمؤشر لتلك الرتكزات ،علم ًا بأن
تعليمات التفرع اخلارجي تفرض نسبة كفاية رأسمال التقل عن .٪14
يقوم البنك بإدارة هيكلة رأس املال وإجراء التعديالت الالزمة عليها يف ضوء تغريات ظروف العمل .هذا ومل يقم البنك بأية تعديالت على األهداف
والسياسات واإلجراءات املتعلقة بهيكلة رأس املال خالل السنة احلالية والسنة السابقة.
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 وصف ملا يتم اعتباره رأس مالحسب تعليمات البنك املركزي األردين ملعيار بازل  ،IIIيتكون رأس املال التنظيمي مما يلي:
.1

الشريحة األوىل ( :)Tier 1والذي يهدف إىل ضمان استمرارية عمل البنك ،والذي يتكون من:
•

حقوق حملة األسهم العادية ( ،)Common Equity Tier 1والذي يتضمن بشكل رئيسي( :رأس املال املدفوع ،األرباح (اخلسائر)
املدورة ،االحتياطيات القانونية واالختيارية ،التغري املرتاكم يف القيمة العادلة ،فروقات ترجمة العمالء األجنبية ،حقوق األقلية (اجلهات غري
املسيطرة) املسموح باالعرتاف بها ضمن الـ ( ،)CET1حيث يطرح منه بشكل رئيسي (خسائر الفرتة  /السنوية ،الشهرة واملوجودات
غري امللموسة ،املوجودات الضريبية املؤجلة ،أسهم اخلزينة ،النقص يف اخملصصات املطلوبة ،العجز يف الشريحة الثانية من رأس
املال التنظيمي ،أي مبالغ يحظر التصرف بها ،إجمايل االستثمارات غري اجلوهرية (< )٪10واالستثمارات اجلوهرية (> )٪10يف رؤوس أموال
البنوك واملؤسسات املالية وشركات التأمني والشركات التابعة التي مل يتم دجمها).

•

رأس املال اإلضايف ( )Additional Tier 1والذي يتضمن بشكل رئيسي( :السندات طويلة األجل القابلة للتحول إىل أسهم ،األسهم
املمتازة ،األدوات املالية الصادرة عن البنك والتي حتمل صفات رأس املال اإلضايف ،حقوق األقلية (اجلهات غري املسيطرة) املسموح
باالعرتاف بها ضمن الـ ( ،)AT1حيث يطرح منه بشكل رئيسي (إجمايل االستثمارات غري اجلوهرية (< )٪10واالستثمارات اجلوهرية (> )٪10يف
رؤوس أموال البنوك واملؤسسات املالية وشركات التأمني والشركات التابعة التي مل يتم دجمها).

 .2الشريحة الثانية والذي ُيستخدم يف حال عدم االستمرارية (التصفية) ،والذي يتكون من( :القروض املساندة ،احتياطي اخملاطر املصرفية
حقوق األقلية (اجلهات غري املسيطرة) املسموح باالعرتاف بها ضمن ( ،)T2حيث يطرح منه بشكل رئيسي (إجمايل االستثمارات غري اجلوهرية
(< )٪10واالستثمارات اجلوهرية (> )٪10يف رؤوس أموال البنوك واملؤسسات املالية وشركات التأمني والشركات التابعة التي مل يتم دجمها).
أقر البنك املركزي األردين ضمن معيار بازل  IIIعلى ضرورة احتفاظ البنوك مبتطلبات إضافية لرأس املال كنسبة من املوجودات املرجحة باخملاطر،
من خالل الهوامش التالية وحسب التزام البنوك يف تلبية احلد األدنى من حقوق حملة األسهم مضاف لها تلك الهوامش ،فإن قيود سيتم فرضها
على توزيع األرباح:
.1

هامش رأس املال التحفظي (.)Conservation Buffer

 .2هامش رأس املال ملواجهة التقلبات الدورية (.)Countercyclical Buffer
 .3رأس املال املطلوب من البنوك املهمة حملي ًا (. )D-SIBs
 متطلبات اجلهات الرقابية بخصوص رأس املاليتم احتساب نسبة كفاية رأس املال وفق ًا لألسلوب البسيط (الطريقة املعيارية) حسب تعليمات البنك املركزي األردين املستندة ملقررات جلنة
بازل ،وفيما يلي نسبة كفاية رأس املال مقارنة مع الفرتة السابقة:
2016

2017
بنود رأس املال األساسي
رأس املال املكتتب به (املدفوع)

200,000,000

200,000,000

االحتياطي القانوين

34,689,204

32,257,341

عالوة إصدار

709,472

709,472

األرباح املدورة

50,994,187

39,562,631

التغري املرتاكم يف القيمة العادلة بالكامل

187,646

()566,000

فروقات ترجمة العمالت األجنبية

()4,082,668

()3,868,943

حقوق األقلية املسموح االعرتاف بها

47,452,938

50,354,657

أرباح مقرتح توزيعها

()20,000,000

()10,000,000

يطرح منه
موجوادت غري ملموسة

5,795,651

5,537,532

موجودات ضريبية مؤجلة

10,286,431

10,698,156

صايف أرصدة ودائع املصرف األهلي العراقي يف املركزي العراقي

81,557,340

94,218,045

جمموع رأس املال األساسي

212,311,357

197,995,425

بنود رأس املال اإلضايف
احتياطي خماطر مصرفية عامة

8,840,593

9,811,521

حقوق األقلية املسموح االعرتاف بها

709,106

1,800,013

الديون املساندة

7,090,000

10,950,111

جمموع رأس املال اإلضايف

16,639,699

22,561,645

جمموع رأس املال التنظيمي

228,951,056

220,557,070

جمموع املوجودات املرجحة باخملاطر

1,514,338,178

1,589,768,876

نسبة كفاية رأس املال التنظيمي ()٪

٪15,12

٪13,87

نسبة رأس املال األساسي ()٪

٪14,02

٪12,45
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( )47حسابات مدارة لصالح العمالء
بلغ صايف موجودات احلسابات املدارة لصالح العمالء  39.988.858دينار كما يف  31كانون األول  2017مقابل  23.255.244دينار كما يف 31كانون األول
.2016
ضمن النشاط االعتيادي يقوم البنك بإدارة حمافظ استثمارية لصالح عمالئه بصفة األمانه (صندوق األفق) ،حيث بلغ صايف موجودات هذه احملفظة
 884.525دينار يف  31كانون األول  2017ويتم االحتفاظ بها ضمن حسابات منفصلة عن موجودات البنك وال تظهر ضمن القوائم املالية املوحدة للبنك.

( )48حتليل استحقاقات املوجودات واملطلوبات:
يبني اجلدول التايل حتليل املوجودات واملطلوبات وفق ًا للفرتة املتوقعة السرتدادها أو تسويتها:
2017

لغاية سنــة

أكرث من سنة

اجملمــــوع

دينــــار

دينــــار

دينـــــار

املوجودات:
نقد وأرصدة لدى البنوك املركزية

188,789,775

93,948,749

282,738,524

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

194,421,910

-

194,421,910

تسهيالت ائتمانية مباشرة  -بالصايف

454,800,408

466,161,955

920,962,363

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

3,261,060

-

3,261,060

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

-

9,135,100

9,135,100

موجودات مالية بالكلفة املطفأة  -بالصايف

117,111,467

350,773,232

467,884,699

ممتلكات ومعدات  -بالصايف

-

30,268,752

30,268,752

موجودات غري ملموسة  -بالصايف

-

5,795,651

5,795,651

موجودات ضريبية مؤجلة

-

10,286,431

10,286,431

موجودات أخرى

67,588,452

8,030,562

75,619,014

جمموع املوجودات

1,025,973,072

974,400,432

2,000,373,504

املطلوبات:
ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

107,872,683

-

107,872,683

ودائع عمالء

1,083,308,864

133,711,361

1,217,020,225

تأمينات نقدية

88,537,282

56,125,102

144,662,384

أموال مقرتضة

35,590,480

83,323,691

118,914,171

إسناد قرض

-

17,725,000

17,725,000

خمصصات متنوعة

16,817,883

-

16,817,883

خمصص ضريبة الدخل

2,446,732

-

2,446,732

مطلوبات ضريبية مؤجلة

679,685

-

679,685

مطلوبات أخرى

23,556,679

1,283,599

24,840,278

جمموع املطلوبات

1,358,810,288

292,168,753

1,650,979,041

الصايف

()332,837,216

682,231,679

349,394,463
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2016

لغاية سنــة

أكرث من سنة

اجملمــــوع

دينــــار

دينــــار

دينـــــار

املوجودات:
نقد وأرصدة لدى البنوك املركزية

141,950,021

119,000,861

260,950,882

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

166,478,834

-

166,478,834

تسهيالت ائتمانية مباشرة  -بالصايف

478,205,159

492,267,072

970,472,231

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

4,071,180

-

4,071,180

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

-

9,498,110

9,498,110

موجودات مالية أخرى بالكلفة املطفأة

90,319,257

360,423,183

450,742,440

ممتلكات ومعدات  -بالصايف

-

29,938,896

29,938,896

موجودات غري ملموسة  -بالصايف

-

5,537,532

5,537,532

موجودات ضريبية مؤجلة

699,141

9,999,015

10,698,156

موجودات أخرى

17,521,122

81,414,659

98,935,781

جمموع املوجودات

899,244,714

1,108,079,328

2,007,324,042

املطلوبات:
ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

142,757,612

-

142,757,612

ودائع عمالء

1,124,570,565

100,139,835

1,224,710,400

تأمينات نقدية

67,968,415

77,036,743

145,005,158

أموال مقرتضة

16,088,859

61,796,569

77,885,428

إسناد قرض

-

17,725,000

17,725,000

قروض ثانوية

3,151,111

1,370,341

4,521,452

خمصصات متنوعة

-

25,363,744

25,363,744

خمصص ضريبة الدخل

8,581,136

2,438,979

11,020,115

مطلوبات ضريبية مؤجلة

424,086

-

424,086

مطلوبات أخرى

19,204,056

4,599,737

23,803,793

جمموع املطلوبات

1,382,745,840

290,470,948

1,673,216,788

الصايف

()483,501,126

817,608,380

334,107,254

( )49ارتباطات والتزامات حمتملة (خارج قائمة املركز املايل)
أ .ارتباطات والتزامات ائتمانية:
2017

2016

دينــــار

دينــــار

اعتمادات صادرة

47,553,193

76,250,162

اعتمادات واردة معززة

7,577,588

16,205,224

قبوالت صادرة

53,167,056

40,732,449

كفاالت:
 -دفع

30,799,360

31,155,007

 -حسن تنفيذ

65,314,628

64,938,282

 -أخرى

47,121,130

45,934,803

عقود شراء آجلة

81,720,341

2,241,000

سقوف تسهيالت ائتمانية مباشرة غري مستغلة

82,207,585

33,381,425

اجملموع

415,460,881

310,838,352
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ب .التزامات تعاقدية
2017

2016

دينــــار

دينــــار

عقود شراء موجودات غري ملموسة

780,122

882,378

عقود شراء موجودات ثابتة

208,139

788,206

عقود مشاريع انشائية

791,033

1,054,681

1,779,294

2,725,265

تبلغ قيمة اإليجارات السنوية  1.547.206دينار كما يف  31كانون األول  2017مقابل  1.343.611دينار كما يف  31كانون األول .2016

( )50القضايا املقامة على البنك
 بلغت قيمة القضايا املقامة على البنك وذلك ضمن النشاط الطبيعي مبلغ  24.525.979دينار كما يف  31كانون األول  2017مقابل مبلغ 24.545.479دينار كما يف  31كانون األول  2016ويف تقدير اإلدارة واملستشار القانوين للبنك فإنه ال يرتتب على البنك أية التزامات مقابل هذه القضايا.
 بلغت قيمة القضايا املقامة على شركة املال األردين لالستثمار والوساطة املالية حمدودة املسؤولية وذلك ضمن النشاط الطبيعي مبلغ 355.686دينار أردين كما يف  31كانون األول  2017و 31كانون األول  2016وقد مت أخذ خمصص مقابل هذه الدعاوى مببلغ  355.500دينار.
 بلغت قيمة القضايا املقامة على املصرف األهلي العراقي وذلك ضمن النشاط الطبيعي مبلغ  7.087.147دينار كما يف  31كانون األول  2017مقابلمبلغ  3.579.196دينار كما يف  31كانون األول  2016وقد مت أخذ خمصص مقابل هذه الدعاوى مببلغ  3.519.455دينار.

( )51معايري التقارير املالية الدولية والتفسريات اجلديدة الصادرة وغري النافذة بعد:
إن املعايري املالية والتفسريات اجلديدة والتعديالت الصادرة وغري النافذة بعد ،حتى تاريخ إعداد هذه القوائم املالية املوحدة مدرجة أدناه ،وسيقوم
ابتداء من تاريخ التطبيق االلزامي:
البنك بتطبيق هذه التعديالت
ً
معيار التقارير املالية الدويل رقم ( )9األدوات املالية
خالل شهر متوز من العام  ،2014قام جملس معايري احملاسبة الدولية بإصدار النسخة النهائية من معيار التقارير املالية الدويل رقم ( 9األدوات املالية)
والذي سيحل حمل معيار احملاسبة الدويل رقم ( 39األدوات املالية :االعرتاف والقياس) وجميع اإلصدارات السابقة ملعيار التقارير املالية الدويل رقم
 .9يجمع معيار التقارير املالية الدويل رقم  9جميع جوانب احملاسبة الثالثة املتعلقة باألدوات املالية :التصنيف والقياس والتدين يف القيمة وحماسبة
التحوط .قام البنك بتطبيق املرحلة األوىل من معيار التقارير املالية الدويل رقم  9الصادر خالل عام  .2009وكان التطبيق املبدئي للمرحلة األوىل من املعيار
يف  1كانون الثاين 2011
ابتداء من  1كانون الثاين  2018مع السماح بالتطبيق املبكر .يطبق
إن النسخة اجلديدة من معيار التقارير املالية الدويل رقم  9تطبق على الفرتات السنوية
ً
املعيار بأثر رجعي باستثناء حماسبة التحوط وتضمن املعيار رقم  9إعفاء الشركات من تعديل أرقام املقارنة.
سيقوم البنك بتطبيق املعيار اجلديد بتاريخ التطبيق اإللزامي للمعيار ولن يقوم البنك بتعديل أرقام املقارنة .قام البنك خالل عام  2017بعمل دراسة
لتقييم أثر معيار التقارير املالية الدويل رقم  .9إن هذه الدراسة قائمة على األرقام احلالية املتوفرة والتي من املمكن أن تكون معرضة للتغيري بسبب
احتمال توفر معلومات جديدة عندما يقوم البنك بتطبيق املعيار يف عام  .2018بشكل عام ال يتوقع البنك تأثري ًا جوهري ًا على قائمة املركز املايل وقائمة
حقوق امللكية ما عدا تأثري تطبيق متطلبات انخفاض القيمة اجلديدة وفق ًا للمعيار رقم  .9استنادا على األرقام األولية ،يتوقع البنك زيادة يف خمصص
التدين بقيمة  9.58مليون دينار والذي سيكون له أثر بتخفيض حقوق امللكية بنفس القيمة .باإلضافة لذلك فإنه قد يؤدي إىل تأثري على الضرائب املؤجلة.
وسيقوم البنك بتطبيق التغريات يف تصنيفات بعض من األدوات املالية.
باإلضافة إىل ذلك ،أصدر البنك املركزي األردين تعميم ًا بتاريخ  25كانون الثاين  2018والذي سمح من خالله للبنوك باستخدام رصيد حساب اخملاطر
املصرفية العامة ملقابلة اخملصصات اإلضافية الناجتة من التطبيق األويل ملعيار  9خالل العام .2018
أ) التصنيف والقياس
ال يتوقع البنك تأثري ًا جوهري ًا على املركز املايل أو حقوق امللكية الناجتة عن تطبيق متطلبات التصنيف والقياس اجلديدة للمعيار رقم  .9يتوقع البنك
ابتداء من  1كانون الثاين  2018لتصنيف جزء من حمفظة أدوات الدين باستخدام
استمرارية استخدام التكلفة املطفأة واستخدام التصنيف اجلديد
ً
القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.
إن التسهيالت االئتمانية احملتفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية ،تتمثل بدفعات أصل الدين والفائدة .قام البنك بتحليل خصائص
التدفقات النقدية التعاقدية لألدوات املالية وتوصل إىل أنها تتفق مع مواصفات قياس الكلفة املطفأة وفق ًا ملعيار التقارير املالية الدويل رقم ،9
ولذلك فإن إعادة تصنيف هذه األدوات غري مطلوب.
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ب) التدين يف القيمة
إن املعيار اجلديد يضع منوذج ًا للخسارة االئتمانية املتوقعة جلميع أدوات الدين املالية املصنفة بالتكلفة املطفأة أو املصنفة كأدوات مالية
من خالل الدخل الشامل اآلخر .باإلضافة إىل ذلك فإن منوذج اخلسارة االئتمانية املتوقعة يطبق على التزامات القروض التي ال يتم قياسها بالقيمة
العادلة من خالل األرباح واخلسائر.
اخلسائر االئتمانية املتحققة مقارنة مع اخلسائر االئتمانية املتوقعة وفق ًا للمعيار اجلديد
إن تطبيق مبدأ اخلسائر االئتمانية املتوقعة سيقوم بتغيري مناذج ومبادئ احتساب وتسجيل اخلسائر االئتمانية بشكل جوهري .إن خمصص اخلسائر
االئتمانية املتوقعة ميثل اخلسائر االئتمانية التي يجب أن تعكس مبلغ ًا من اخملصص غري متحيز ويعتمد على عدة سيناريوهات بأوزان خمتلفة
والذي بدوره يعتمد على تقييم عدد من النتائج احملتملة والقيمة الزمنية ومدى صحة املعلومات عن األحداث السابقة واألوضاع احلالية والتوقعات
ً
ومقارنة مع منوذج اخلسارة املتحققة احلالية (األدوات املتعرثة) حتت معيار احملاسبة الدويل رقم  39الذي
املستقبلية عن احلالة االقتصادية .بينما
يتضمن أفضل تقدير ،القيمة الزمنية لألموال واملعلومات عن األحداث السابقة ضمن الظروف احلالية .إن هدف تطبيق منوذج قياس التدين اجلديد هو
تسجيل اخلسارة لكل الفرتة على جميع األدوات املالية التي حصل عليها زيادة جوهرية يف اخملاطر االئتمانية منذ االعرتاف األويل .وباحملصلة فإن
إما باخلسائر االئتمانية املتوقعة الثني عشر شهر ًا أو باخلسائر االئتمانية املتوقعة على مدى عمر
خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة سيتم احتسابه ّ
األدوات املالية التي زادت خماطرها االئتمانية منذ االعرتاف األويل فيها .وباملقارنة مع النموذج احلايل للخسائر املتحققة الذي يعرتف باخلسارة االئتمانية
لكل الفرتة عندما يكون هناك دليل على التدين باإلضافة إىل اخملاطر االئتمانية لألدوات املتعرثة وغري احملددة بعد .بسبب إضافة أو استحداث مفهوم
تراجع أو زيادة اخملاطر االئتمانية واألخذ بعني االعتبار املعلومات املستقبلية ،إن منوذج اخلسائر االئتمانية املتوقعة يلغي احلاجة لوجود قيمة حمددة
أو حدث مهم حسب منوذج اخلسارة املتحققة حيث أنه يتم االعرتاف باخلسائر االئتمانية املتوقعة على مدى عمر األدوات املالية حسب املعيار رقم .9
الزيادة اجلوهرية يف خماطر االئتمان والرتحيل من الفئة األوىل إىل الفئة الثانية
األدوات املالية غري املتعرثة
املرحلة األوىل (الفئة األوىل) تتكون من جميع أدوات الدين املالية غري املتعرثة والتي مل يحدث عليها زيادة كبرية يف خماطر االئتمان من تاريخ االعرتاف
األويل .يجب االعرتاف باخملاطر االئتمانية املتوقعة وفق ًا الحتمالية التعرث خالل اثني عشر شهر ًا لألدوات املالية يف املرحلة األوىل.
املرحلة الثانية (الفئة الثانية) تتكون من جميع أدوات الدين املالية غري املتعرثة والتي حدث عليها زيادة كبرية يف خماطر االئتمان من تاريخ االعرتاف
األويل ،يجب االعرتاف باخملاطر االئتمانية املتوقعة وفق ًا الحتمالية التعرث على مدى عمر األدوات املالية .يتوجب على الشركات يف الفرتات الالحقة إلعداد
التقارير املالية ،االعرتاف باخملاطر االئتمانية املتوقعة وفق ًا الحتمالية التعرث خالل اثني عشر شهر ًا إذا كان هناك حتسن باخملاطر االئتمانية لألدوات
املالية بحيث مل يعد هناك زيادة جوهرية باخملاطر االئتمانية منذ االعرتاف األويل.
األدوات املالية املتعرثة
ان األدوات املالية تصنف ضمن املرحلة الثالثة عندما يكون هناك أدلة موضوعية للتدين نتيجة حلدوث خسارة أو أكرث (تعرث) ،بعد االعرتاف األويل مع وجود
أثر سلبي على التدفق النقدي املستقبلي للقرض .إن منوذج اخلسائر االئتمانية املتوقعة يتطلب االعرتاف باخلسائر املتوقعة على مدى عمر أدوات
الدين وذلك يشبه إىل حد كبري معيار احملاسبة الدويل رقم .39
أما بالنسبة حملافظ أدوات الدين احلكومية والشركات ،فإن اخملصصات التي مت تقديرها بشكل فردي لألدوات املالية املتعرثة املعرتف بها وفق ًا
ملعيار احملاسبة الدويل رقم  39سيتم استبداله باملرحلة الثالثة وفق ًا ملعيار التقارير املالية الدويل رقم ( ،)9بينما اخملصصات املسجلة جلميع األدوات
بناء على املرحلة إما األوىل أو الثانية وفق ًا ملعيار التقارير املالية الدويل رقم ( .)9أما بالنسبة حملافظ
املالية غري املتعرثة سيتم استبدالها باخملصصات ً
األفراد فإن اجلزء املتعلق باخملصصات الذي له عالقة باألدوات املالية املتعرثة وفق ًا ملعيار احملاسبة الدويل رقم ( )39سيتم استبداله مبخصصات
املرحلة الثالثة ،بينما اجلزء غري املتعرث سيتم استبداله مبخصصات إما املرحلة األوىل أو املرحلة الثانية وفق ًا ملعيار التقارير املالية الدويل رقم (.)9
العوامل األساسية املؤثرة على احتساب اخلسائر االئتمانية املتوقعة
إن العوامل التالية هي عرضة لدرجة كبرية من االجتهاد والتي سيكون لها تأثري كبري على احتساب وحجم اخلسائر االئتمانية املتوقعة:
 حتديد وقت حصول زيادة يف اخملاطر االئتمانية لألدوات املالية. قياس اخلسارة االئتمانية ملدة  12شهر ًا ومدى عمر األدوات املالية. استخدام املعلومات املستقبلية باستخدام عدد من السيناريوهات املتوقعة. جودة الضمانات.كما أن املبالغ األولية املذكورة أعاله قد تتغري نتيجة العوامل التالية:
 إن برنامج االحتساب اآليل وأنظمة الضبط الداخلية املرتبطة به مل يتم تفعيلها وتشغيلها لفرتة طويلة من الزمن. إن البنك مل ينتهِ بعد من تطبيق واختبار وتقييم أنظمة تكنولوجيا املعلومات املتعلقة مبعيار رقم  9مبا يف ذلك سياسات احلوكمة التابعة له. -إن الفرضيات واالجتهادات والسياسات احملاسبية املستخدمة خاضعة للتقديرات والتعديالت الصادرة عن اجلهات الرقابية.
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معيار التقارير املالية الدويل رقم ( )15اإليرادات من العقود مع العمالء
يبني معيار رقم ( )15املعاجلة 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 ( )17اإليجارات.
يحل هذا املعيار بد ًال من املعايري والتفسريات التالية:
 معيار احملاسبة الدويل رقم ( )11عقود اإلنشاء. معيار احملاسبة الدويل رقم ( )18اإليراد. تفسري جلنة معايري التقارير ( )13برامج والء العمالء. تفسري جلنة معايري التقارير ( )15اتفاقيات إنشاء العقارات. تفسري جلنة معايري التقارير ( )18عمليات نقل األصول من العمالء. التفسري ( )31اإليراد  -عمليات املقايضة التي تنطوي على خدمات إعالنية.يجب تطبيق املعيار للفرتات التي تبدأ يف أو بعد  1كانون الثاين  2018مع السماح بالتطبيق املبكر.
تعديالت على معيار التقارير املالية رقم ( )10ومعيار احملاسبة الدويل ( :)28بيع أو حتويل املوجودات بني املستثمر وشركاته احلليفة أو مشاريعه
املشرتكة
تركز التعديالت على التناقض بني معيار التقارير املالية رقم ( )10ومعيار احملاسبة الدويل ( )28فيما يتعلق بفقدان السيطرة على الشركة التابعة والناجتة
عن عملية بيع أو حتويل االستثمار يف الشركة التابعة إىل شركة حليفة أو مشاريع مشرتكة.
توضح التعديالت أنه يتم االعرتاف بكامل األرباح أو اخلسائر الناجتة عن بيع أو حتويل األصول التي ينطبق عليها تعريف املنشأة  -وفق ًا ملعيار التقارير
الدولية ( - )3بني املستثمر والشركة احلليفة أو املشاريع املشرتكة ،يف حني يتم االعرتاف باألرباح أو اخلسائر الناجتة عن بيع أو حتويل األصول التي
ال ينطبق عليها تعريف املنشأة بني املستثمر والشركة احلليفة أو املشاريع املشرتكة إىل مدى حصة املستثمر يف الشركة احلليفة أو املشاريع
املشرتكة.
تعديالت على معيار التقارير املالية رقم ( - )2تصنيف وقياس معامالت الدفع على أساس األسهم
قام جملس معايري احملاسبة الدولية بإصدار تعديالت على معيار التقارير املالية رقم ( -)2الدفع على أساس األسهم -بحيث تشمل هذه التعديالت
ثالثة أمور رئيسية :تأثري شروط االستحقاق على قياس املعاملة 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  1كانون الثاين  2018مع السماح بالتطبيق املبكر.
معيار التقارير املالية الدويل رقم ( )16عقود اإليجار
قام جملس معايري احملاسبة الدويل بإصدار معيار التقارير املالية الدويل رقم (" )16عقود اإليجار" خالل كانون الثاين  2016الذي يحدد مبادئ االعرتاف والقياس
والعرض واالفصاح عن عقود اإليجار.
متطلبات معيار التقارير املالية الدولية رقم ( )16مشابه بشكل جوهري للمتطلبات احملاسبية للمؤجر يف معيار احملاسبة الدويل رقم ( .)17وفق ًا لذلك،
املؤجر يستمر يف تصنيف عقود اإليجار على أنها عقود إيجار تشغيلية أو عقود إيجار متويلية ،بحيث يقوم مبعاجلة هذين النوعني من العقود بشكل
خمتلف.
يتطلب معيار إعداد التقارير الدولية رقم ( )16من املستأجر أن يقوم باالعرتاف باألصول وااللتزامات جلميع عقود اإليجار التي تزيد مدتها عن  12شهر ًا ،إال
إذا كان األصل ذا قيمة منخفضة ويتطلب من املستأجر االعرتاف بحقه يف استخدام االصل واملتمثل يف االعرتاف باألصل املستأجر وااللتزام الناجت
املتمثل بدفعات اإليجار.
سيتم تطبيق هذا املعيار اعتبار ًا من  1كانون الثاين  ،2019مع السماح بالتطبيق املبكر.
معيار التقارير املالية الدويل رقم ( )17عقود التأمني
يقدم املعيار منوذج ًا شام ًال لالعرتاف والقياس والعرض واإليضاحات املتعلقة بعقود التأمني .ويحل هذا املعيار حمل معيار التقارير املالية الدولية
( - )4عقود التأمني .ينطبق املعيار على جميع أنواع عقود التأمني (مثل عقود احلياة وغريها من عقود التأمني املباشرة وعقود إعادة التأمني) دون
النظر للمنشأة املصدرة لعقد التأمني ،كما ينطبق على بعض الضمانات واألدوات املالية التي حتمل خاصية املشاركة .إن اإلطار العام للمعيار يتضمن
استخدام طريقة الرسوم املتغرية وطريقة توزيع األقساط.
سيتم تطبيق هذا املعيار اعتبار ًا من  1كانون الثاين  ،2021مع السماح بالتطبيق املبكر.
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة كما يف  31كانون األول 2017

تعديالت على معيار احملاسبة الدويل رقم (- )40حتويالت 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 أن 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 دلي ًال على التغري يف االستخدام.
يتم تطبيق هذه التعديالت بشكل مستقبلي للفرتات التي تبدأ يف أو بعد  1كانون الثاين  2018مع السماح بالتطبيق املبكر لهذه التعديالت مع ضرورة
اإلفصاح عنه.
تعديالت على معيار التقارير املالية رقم ( - )4تطبيق معيار التقارير املالية رقم (" )9األدوات املالية" مع معيار التقارير املالية رقم (" )4عقود التأمني"
قام جملس معايري احملاسبة الدولية يف أيلول  2016بإصدار تعديالت على معيار التقارير املالية رقم ( )4ملعاجلة األمور التي قد تنتج من اختالف تاريخ
تطبيق معيار التقارير املالية رقم ( )9ومعيار التقارير املالية اجلديد لعقود التأمني رقم (.)17
تقدم التعديالت خيارين بديلني للمنشآت التي تصدر عقود ًا خاضعة ملعيار التقارير املالية رقم ( :)4استثناء مؤقت من تطبيق معيار التقارير املالية رقم
( )9للسنوات التي تبدأ قبل  1كانون الثاين  2021كحد أقصى ،أو السماح للمنشأة التي تطبق معيار التقارير املالية رقم ( )9بإعادة 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 ()39
على هذه املوجودات املالية.
تفسري رقم ( - )22جلنة 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  1كانون الثاين  2018مع السماح بالتطبيق املبكر لهذا التفسري مع ضرورة اإلفصاح عنه.
تفسري رقم ( - )23جلنة تفسريات معايري التقارير املالية الدولية  -عدم التأكد حول معاجلة ضريبة الدخل
يوضح هذا التفسري املعاجلة احملاسبية لضريبة الدخل عند وجود درجة من عدم التأكد فيما يتعلق بالضريبة والتي تؤثر على تطبيق معيار احملاسبة
الدويل ( .)12ال ينطبق التفسري على الضرائب والرسوم غري املتضمنة يف نطاق معيار احملاسبة الدويل ( )12وال تتضمن متطلبات خاصة للرسوم والغرامات
املتعلقة باملعاجلات الضريبية غري املؤكدة.
يجب على املنشأة حتديد ما إذا كان يجب اعتبار كل معاجلة ضريبية غري مؤكدة على حدة أو اعتبارها مع معاجلات ضريبية أخرى.
يتم تطبيق هذا التفسري للفرتات التي تبدأ يف أو بعد  1كانون الثاين  2019مع وجود إعفاءات حمددة للتطبيق.

( )52أرقام املقارنة
مت إعادة تبويب بعض أرقام القوائم املالية لعام  2016لتتناسب مع تبويب أرقام القوائم املالية لعام  2017ومل ينتج عن إعادة التبويب أي أثر على األرباح
وحقوق امللكية لعام .2017
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بيانات متطلبات هيئة األوراق املالية

أ .كلمة رئيس جملس اإلدارة.
وردت يف بداية التقرير السنوي.

ب .تقرير جملس اإلدارة.
ورد يف بداية التقرير السنوي.

 .1وصف أنشطة البنك:
يقدم كابيتال بنك كافة األعمال املصرفية واملالية واملنتجات واخلدمات املوجهة إىل جميع القطاعات االقتصادية يف األردن من خالل فروعه داخل
اململكة األردنية الهاشمية ،إضافة إىل تقدمي جميع اخلدمات االستثمارية والوساطة املالية من خالل شركة االستثمار والوساطة املالية التابعة
للبنك والتي يبلغ رأس مالها  10مليون دينار ومملوكة بنسبة  %100من قبل كابيتال بنك ،باإلضافة إىل استثمار البنك يف املصرف األهلي العراقي والذي
يبلغ رأس ماله  250مليار دينار عراقي وميتلك كابيتال بنك  %61,85من رأسماله ،باإلضافة إىل شركة كابيتال بنك االستشارية للشركات يف مركز دبي
املايل العاملي ( ،)DIFCاملتخصصة بتقدمي االستشارات يف قضايا االستثمار ومتويل الشركات.

ج .أماكن البنك اجلغرافية وعدد املوظفني يف كل منها:
بلغ عدد موظفي البنك وشركة املال لالستثمار والوساطة املالية والشركات التابعة  941موظف ًا موزعني على األماكن اجلغرافية التالية:
املوقع

العنوان

اإلدارة العامة

عمان

445

الفرع الرئيسي

عمان

15

فرع كبار العمالء

عمان

9

فرع املدينة املنورة

عمان

13

فرع الصويفية

عمان

5

فرع دابوق

عمان

8

فرع جمدي مول

عمان

8

فرع الوحدات

عمان

8

فرع اجلاردنز

عمان

11

فرع املنطقة احلرة /الزرقاء

الزرقاء  -املنطقة احلرة

9

فرع الزرقاء اجلديدة

الزرقاء اجلديدة

6

فرع إربد

إربد

8

فرع العقبة

العقبة

7

شركة املال لالستثمار والوساطة املالية

عمان

41

املصرف األهلي العراقي

العراق

340

شركة واحة النخيل

العراق

3

كابيتال بنك االستشارية للشركات (مركز دبي املايل العاملي)

دبي

5

اجملموع

*

عدد املوظفني

941

ال يوجد للبنك أية فروع خارج اململكة.

حجم االستثمار الرأسمايل للبنك:
بلغ حجم االستثمار الرأسمايل ( )36,064,403دينار والتي متثل صايف قيمة املمتلكات واملعدات واملوجودات غري امللموسة كما هي يف نهاية
.2017
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 .2الشركات التابعة:
شركة بنك املال االستشارية
للشركات (مركز دبي املايل
العاملي) احملدودة

شركة صندوق البحرين
االستثماري

اسم الشركة التابعة

شركة املال األردين لالستثمار املصرف األهلي العراقي
والوساطة املالية

نوع الشركة

ذات مسؤولية حمدودة

شركة مساهمة عامة

ذات مسؤولية حمدودة

شركة مساهمة بحرينية
(مقفلة)

نشاط الشركة

شركة استثمارات ووساطة
مالية

عمل مصريف

شركة استشارية

تأسيس صناديق استثمارية

رأسمال الشركة

 10,000,000دينار أردين

 250مليار دينار عراقي

 250,000دوالر

 1000دينار بحريني

عنوان الشركة التابعة

عمان-الشميساين

العراق

اإلمارات العربية املتحدة/
دبي/املركز املايل العاملي

البحرين

معلومات أخرى

-

-

-

الصندوق مل يباشر عمله

 .3نبذة تعريفية عن رئيس وأعضاء جملس اإلدارة:
وردت يف تقرير احلوكمة.

 .4اجتماعات جملس اإلدارة واللجان املنبثقة عنه لعام :2017
وردت يف تقرير احلوكمة.

 .5اإلدارة التنفيذية لكابيتال بنك:
أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا:
عالء عطا اهلل جورج قمصية
املنصب:

الرئيس التنفيذي

تاريخ امليالد:

1980/04/22

اجلنسية:

أردنية

تاريخ التعيني:

2017/03/01

الشهادات العلمية:

بكالوريوس يف إدارة األعمال من جامعة الريموك يف األردن ،وماجستري إدارة األعمال
يف اإلدارة االسرتاتيجية من  Aston Universityيف اململكة املتحدة ،وحاصل على
عدة شهادات مهنية متخصصة.

اخلربات العملية:

لديه خربة طويلة امتدت على مدار ( )18عام ًا يف جمال اخلدمات املصرفية مع
الرتكيز بشكل خاص على اخلدمات املصرفية للشركات ،إضافة إىل معرفة عميقة
يف قطاعات اقتصادية عدة كما شغل منصب الرئيس التنفيذي لـ Citi Bank
قطر ،ورئيس اخلدمات املصرفية للشركات يف اململكة العربية السعودية ،قطر،
والبحرين حيث كان مسؤو ًال عن قيادة وتنفيذ اسرتاتيجية منو البنك بنجاح ،وشغل
قبل ذلك عدة مناصب قيادية يف عدة بنوك.
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أمين عمران عبد اهلل أبو دهيم
املنصب:

رئيس إدارة األعمال الدولية

تاريخ امليالد:

1972/11/16

اجلنسية:

أردنية

تاريخ التعيني:

2011/03/06

الشهادات العلمية:

حاصل على درجة البكالوريوس يف احملاسبة من اجلامعة األردنية ،ودرجة
املاجستري يف احملاسبة والعلوم اإلدارية من  Southampton Universityيف
اململكة املتحدة .إضافة إىل حصوله على املؤهالت املهنية التالية :عضو جمعية
احملاسبني القانونيني األردنيني  ،JCPAوشهادة احملاسب القانوين املعتمد
 ،CPAوشهادة املدير املايل املعتمد  ،CFMوشهادة مدير الفرع املعتمد ،CBM
وشهادة مدير املشاريع املعتمد .CPM

اخلربات العملية:

ميتلك من اخلربة ما يزيد عن  21عام ًا يف اإلدارة املصرفية واملالية ،حيث شغل
سابق ًا عدة مناصب إدارية يف العديد من املؤسسات املالية ،كان آخرها منصب
رئيس قسم الرقابة املالية يف صندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي ،ويشغل
حالي ًا نائب رئيس جملس إدارة املصرف األهلي العراقي ،باإلضافة إىل عضويته يف
جملس إدارة شركة كابيتال بنك االستشارية للشركات مركز دبي املايل العاملي.

علي حممد داود أبو صوي
املنصب:

رئيس إدارة اخلزينة واالستثمار

تاريخ امليالد:

1966/02/02

اجلنسية:

أردنية

تاريخ التعيني:

1997/08/09

الشهادات العلمية:

حاصل على درجتي البكالوريوس واملاجستري يف العلوم املالية واملصرفية.

اخلربات العملية:

ميتلك من اخلربة ما يزيد عن  24عام ًا يف األسواق املالية والعمليات املصرفية
واخلزينة واالستثمارات .ويشغل حالي ًا منصب رئيس جمعية املتداولني باألسواق
املالية منذ عام  ،2010وهو ممثل األردن لدى االحتاد العربي للمتداولني يف األسواق
املالية ،وكان قد عمل سابق ًا لدى بنك عمان لالستثمار وملدة خمس سنوات.

رأفت عبد اهلل اسماعيل خليل
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املنصب:

رئيس إدارة التدقيق الداخلي

تاريخ امليالد:

1964/12/10

اجلنسية:

أردنية

تاريخ التعيني:

2007/10/04

الشهادات العلمية:

حاصل على درجة البكالوريوس يف احملاسبة من جامعة الريموك وحاصل على
الشهادات املهنية .CICA, CBA

اخلربات العملية:

ميتلك من اخلربة العملية ما يزيد عن  26عام ًا ،حيث عمل سابق ًا يف البنك املركزي
األردين ملدة  7سنوات .وبنك مسقط ملدة  4سنوات وبنك ُعمان العربي ملدة 7
سنوات.
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إياس نظمي زهدي خواجه
املنصب:

رئيس إدارة العمليات

تاريخ امليالد:

1976/11/14

اجلنسية:

أردنية

تاريخ التعيني:

2017/07/02

الشهادات العلمية:

حاصل على درجة البكالوريوس يف االقتصاد من جامعة العلوم التطبيقية

اخلربات العملية:

ميتلك من اخلربة ما يقارب  18عام ًا يف القطاع املصريف حيث عمل يف العديد من
املؤسسات املالية واملصرفية و كان آخر منصب له هو رئيس العمليات والتكنولوجيا
لدى بنك .Standard Chartered

رانيا "حممد سعيد" أحمد دويكات
املنصب:

رئيس إدارة االمتثال

تاريخ امليالد:

1970/02/07

اجلنسية:

أردنية

تاريخ التعيني:

2002/04/21

الشهادات العلمية:

حاصلة على درجة البكالوريوس يف االقتصاد واإلحصاء من اجلامعة األردنية ،ودبلوم
يف الرقابة واالمتثال ومكافحة غسل األموال من جامعة ريدجن يف اململكة املتحدة،
ورخص وشهادات مهنية مثل شهادة الرقابة واالمتثال ومكافحة غسل األموال
من جامعة ريدجن ،باإلضافة إىل شهادة مقرض معتمد يف املصارف التجارية CLBB
من جمعية املصرفيني األمريكيني.

اخلربات العملية:

متتلك من اخلربة ما يزيد عن  21عام ًا يف القطاع املصريف ،وعملت سابق ًا لدى بنك
القاهرة عمان ملدة  11عام ًا ،حيث شغلت حينها منصب مدير دائرة الرقابة وتوثيق
العقود.

زيد يحيى أمني صالح
املنصب:

رئيس اإلدارة االسرتاتيجية

تاريخ امليالد:

1977/01/06

اجلنسية:

أردنية

تاريخ التعيني:

2015/09/01

الشهادات العلمية:

حاصل على درجة البكالوريوس يف الهندسة املدنية وعلى درجة املاجستري MBA
يف إدارة األعمال من جامعة ( /)McGillكندا.

اخلربات العملية:

ميتلك خربة عميقة يف جمال تطوير األعمال والتحليل االسرتاتيجي وإدارة اخملاطر،

حيث شغل عدة مناصب قيادية يف Citi Bank, Bank Of Montreal, JPMorgan
 Chaseيف كل من كندا واململكة املتحدة واإلمارات العربية املتحدة .بدأ حياته
العملية كمهندس ميداين لدى شركة  Schlumbergerللخدمات البرتولية.
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ياسر إبراهيم حممد كليب
املنصب:

رئيس قطاع الشركات

تاريخ امليالد:

1974/10/27

اجلنسية:

أردنية

تاريخ التعيني:

2004/06/16

الشهادات العلمية:

حاصل على درجة البكالوريوس يف إدارة األعمال من جامعة الريموك ،وشهادة
مقرض معتمد يف املصارف التجارية  CLBBمن جمعية املصرفيني األمريكيني.

اخلربات العملية:

ميتلك من اخلربة ما يزيد عن  20عام ًا يف جمال التطوير التجاري واملؤسسي .وقد
انضم إىل كابيتال بنك يف عام  ،2004حيث بدأ عمله يف دائرة اخلدمات املصرفية
والتسهيالت االئتمانية .وعمل سابق ًا وملدة ثمانية أعوام لدى البنك العربي.

فالح حسن خليل كوكش
املنصب:

رئيس إدارة اخملاطر

تاريخ امليالد:

1967/08/01

اجلنسية:

أردنية

تاريخ التعيني:

2012/09/09

الشهادات العلمية:

حاصل على درجة البكالوريوس يف العلوم املالية واملصرفية واملاجستري يف
اإلدارة املالية من جامعة الريموك؛ باإلضافة إىل الشهادات املهنية التالية :شهادة
اخملاطر املالية  ،FRMوالشهادة الدولية يف اخملاطر واألنظمة املصرفية ICBRR
وشهادة احملاسب اإلداري املعتمد  ،CMAوشهادة املدير املايل املعتمد ،CFM
وشهادة املقرض املعتمد يف املصارف التجارية .CLBB

اخلربات العملية:

ميتلك من اخلربة ما يزيد عن  21عام ًا يف القطاع املايل ،حيث تولّى العديد من
املناصب القيادية يف إدارة اخملاطر والتحليل االئتماين ،وعمل سابق ًا لدى بنوك عدة
منها بنك األردن والبنك األهلي والبنك االستثماري وبنك البالد.

أنطون فرنسيس أنطون لولص
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املنصب:

رئيس إدارة اخلدمات املصرفية لألفراد

تاريخ امليالد:

1965/08/16

اجلنسية:

أردنية

تاريخ التعيني:

2017/10/01

الشهادات العلمية:

حاصل على دبلوم مهني يف إدارة اخلدمات املصرفية من ( )IFSيف بريطانيا ودرجة
املاجستري يف إدارة األعمال ( )Leadershipمن جامعة University of Liverpool
يف بريطانيا وشهادة األوراق املالية الكندية من .Canada Securities Institute

اخلربات العملية:

ميتلك من اخلربة ما يقارب  19عام ًا يف القطاع املصريف حيث عمل يف العديد من
املؤسسات املالية واملصرفية وكان آخر منصب له هو مستشار مايل لدى شركة
(.)Sun Life Financial
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“حممد حافظ” عبد الكرمي “حممد حافظ” معاذ
املنصب:

رئيس إدارة الشؤون القانونية

تاريخ امليالد:

1969/10/27

اجلنسية:

أردنية

تاريخ التعيني:

2003/02/06

الشهادات العلمية:

عال يف
حاصل على درجة البكالوريوس يف القانون من اجلامعة األردنية ،ودبلوم ٍ
القانون الدويل ودرجة املاجستري يف القانون التجاري من جامعة ستافوردشاير يف
اململكة املتحدة.

اخلربات العملية:

عمل سابق ًا لدى البنك العربي يف الدائرة القانونية  /القسم األجنبي ملدة عامني،
وقبل ذلك عمل حمامي ًا يف شركة الدجاين ومشاركوه للمحاماة وملدة خمس
سنوات ،وهو عضو يف نقابة احملامني األردنيني منذ عام  ،1997وعضو يف جمعية
احملامني الدوليني منذ عام .1998

منار حممد عبد احلليم النسور
املنصب:

رئيس اإلدارة املالية

تاريخ امليالد:

1979/09/20

اجلنسية:

أردنية

تاريخ التعيني:

2001/06/18

الشهادات العلمية:

حاصلة على درجة البكالوريوس يف احملاسبة من اجلامعة األردنية.

اخلربات العملية:

لديها من اخلربة العملية ما يقارب  16عام ًا ،حيث تدرجت يف املناصب اإلدارية يف
كابيتال بنك حتى تولت منصب رئيس اإلدارة املالية اعتبار ًا من تاريخ .2016 / 07 / 30

أعضاء اإلدارة التنفيذية املستقيلون:
#

اسم العضو

املنصب

تاريخ االستقالة

1

هيثم يوسف عبد املنعم قمحيه

املدير العام

2017/02/28

2

نبيل نقوال جنيب العوه

مدير إدارة مراجعة االئتمان

2017/09/30

3

نضال توفيق علي علي

مدير إدارة التدقيق الداخلي

2017/02/28

4

ناصر عبدالرحمن بدر زياده

رئيس إدارة الدعم

2017/03/30
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 .6الوضع التنافسي للبنك:
البيان

2016

2017

حصتنا السوقية/تسهيالت

%4

%4.2

حصتنا السوقية/ودائع

%3.7

%3.7

حصتنا السوقية/موجودات

%4.1

%4.1

 .7ال يوجد اعتماد على موردين حمددين أو عمالء رئيسيني حملي ًا وخارجي ًا يشكلون  %10فأكرث من إجمايل املشرتيات و/أو
املبيعات أو اإليرادات.
 .8ال يوجد أي حماية حكومية أو امتيازات يتمتع بها البنك أو أي من منتجاته مبوجب القوانني واألنظمة أو غريها .
 .9ال يوجد أي براءات اخرتاع أو حقوق امتياز حصل البنك عليها.
 .10ال توجد أي قرارات صادرة عن احلكومة أو املنظمات الدولية أو غريها لها أثر مادي على عمل البنك أو منتجاته أو قدرته
التنافسية ،باإلضافة إىل أن البنك ال تنطبق عليه معايري اجلودة الدولية.
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 .11أ .الهيكل التنظيمي للبنك والشركات التابعة

ﳉﻨﺔ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت
اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ

ﳉﻨﺔ ﺣﺎﻛﻤﻴﺔ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت

ﳉﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ

ﳉﻨﺔ اﻻﻣﺘﺜﺎل

ﳉﻨﺔ اºﺎﻃﺮ

ﳉﻨﺔ اﻟﺷﻴﺤﺎت
واﳌﻜﺎﻓﺂت

ﳉﻨﺔ اﻟﺘﺤﻜﻢ
اﳌﺆﺳﺴﻲ

اﻟﻠﺠﺎن اﳌﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ
ﻠﺲ ادارة

داﺋﺮة اºﺎﻃﺮ
اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ

داﺋﺮة اºﺎﻃﺮ
اﳌﺎﻟﻴﺔ

اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ

داﺋﺮة أﻣﻦ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت

إدارة اºﺎﻃﺮ

إدارة اﻻﻣﺘﺜﺎل

إدارة اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ

داﺋﺮة إدارة
اﻻﺋﺘﻤﺎن

داﺋﺮة ﻣﺮاﺟﻌﺔ
اﻻﺋﺘﻤﺎن

داﺋﺮة اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ
اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ وﻧﻈﻢ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ادارﻳﺔ

داﺋﺮة اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﳋﺰﻳﻨﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

اﻟﺪﻋﻢ

داﺋﺮة ﲤﻴّﺰ اﻋﻤﺎل
وﺟﻮدة ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻼء

داﺋﺮة ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻨﺘﺠﺎت

داﺋﺮة اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ
واﻻﺗﺼﺎل اﳌﺆﺳﺴﻲ

داﺋﺮة إدارة اداء
اﳌﺆﺳﺴﻲ

داﺋﺮة اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ
واﳌﺘﺎﺑﻌﺔ

داﺋﺮة اﻟﻘﻨﻮات
اﻟﻜوﻧﻴﺔ واﻟﺒﺪﻳﻠﺔ

داﺋﺮة اﳌﺒﻴﻌﺎت
اﳌﺒﺎﺷﺮة

داﺋﺮة اﳌﺆﺳﺴﺎت
اﳌﺎﻟﻴﺔ

داﺋﺮة اﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ

داﺋﺮة ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻼء

داﺋﺮة
رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت

اﻋﻤﺎل

إدارة اﻟﺸﺆون ادارﻳﺔ
واﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ

إدارة اﳌﺸﺎرﻳﻊ

إدارة
أﻧﻈﻤﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت

داﺋﺮة
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻓﺮاد

ﺧﺪﻣﺔ ﻛﺒﺎر اﻟﻌﻤﻼء

إدارة اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﺼﻐµة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ

داﺋﺮة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

داﺋﺮة اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ا ﻤﻮﻋﺔ

داﺋﺮة
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺸﺮﻛﺎت

إدارة اﻟﻔﺮوع

إدارة اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜ¸ى

داﺋﺮة اﳋﺰﻳﻨﺔ

ادارة اﳌﺎﻟﻴﺔ

إدارة اﳋﺪﻣﺎت
اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟ®ﻓﺮاد

ﻗﻄﺎع اﻟﺸﺮﻛﺎت

اﳌﺼﺮف اﻫﻠﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ

إدارة اﻋﻤﺎل
اﻟﺪوﻟﻴﺔ

ﺷﺮﻛﺔ ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل ﺑﻨﻚ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت
)اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎ§ اﻟﻌﺎﳌﻲ  -دﺑﻲ(
©ﺪودة

إدارة اﳋﺰﻳﻨﺔ
واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

ﺷﺮﻛﺔ اﳌﺎل ارد ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
واﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ

إدارة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت

داﺋﺮة اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ

اﻟﺪاﺋﺮة اﻻﺳاﺗﻴﺠﻴﺔ

ادارة اﻻﺳاﺗﻴﺠﻴﺔ

إدارة اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

إدارة اﻟﺸﺆون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

أﻣﺎﻧﺔ ﺳﺮ ﻠﺲ ادارة
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ب .الهيكل التنظيمي للشركات التابعة

ﺷﺮﻛﺔ اﳌﺎل ارد ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر

ﺷﺮﻛﺔ ﺻﻨﺪوق اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري
٪١٠٠

ج .املؤهالت العلمية ملوظفي البنك وشركة املال األردين لالستثمار والوساطة املالية (شركة تابعة):
املؤهل العلمي

عدد موظفي شركة املال األردين
لالستثمار والوساطة املالية

عدد موظفي البنك

0

0

ماجستري

33

9

دكتوراه
دبلوم عايل

1

0

بكالوريوس

448

25

دبلوم

28

0

ثانوية عامة

18

1

دون الثانوية العامة

22

5

اجملموع

552

41

د .برامج التأهيل والتدريب ملوظفي البنك والشركات التابعة:
كابيتال بنك

البيان
نوع الدورة التدريبية

108

عدد الدورات

الشركات التابعة

عدد املشاركني

عدد املشاركني

عدد الدورات

دورات مراكز تدريب البنك

11

363

0

0

دورات حملية داخل األردن

112

793

3

5

دورات خارج األردن

18

123

0

0

شهادات مهنية متخصصة

5

6

1

1

اجملموع

146

1,285

4

6
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هـ .أسماء الدورات ملوظفي البنك والشركات التابعة:
عدد الدورات

عدد الدورات

عدد املشاركني من
كابيتال بنك

عدد املشاركني من
الشركة التابعة

برامج تدريبية خاصة ملوظفي كابيتال بنك

14

542

0

0

برامج تطوير روح الفريق

1

27

0

0

دورات اللغة اإلجنليزية

27

36

1

1

دورات بنكية متخصصة

32

121

1

3

99

0

0

دورات متخصصة يف اخلدمات التجارية واحلواالت

2

7

0

0

دورات متخصصة يف اجلوانب املالية

6

8

0

0

دورات متخصصة يف املهارات السلوكية والنوعية

12

41

0

0

دورات متخصصة يف املهارات القيادية

6

43

1

1

دورات متخصصة يف تكنولوجيا املعلومات وأنظمتها

11

100

0

0

دورات متخصصة يف تنمية املوارد البشرية

3

18

0

0

دورات ومؤمترات خارجية

6

11

0

0

شهادات مهنية متخصصة

5

6

1

1

مؤمترات داخلية

5

11

0

0

ورش وجلسات توعية

6

215

0

0

اجملموع

146

1285

4

6

دورات متخصصة يف إدارة اخملاطر والتدقيق واالمتثال ومكافحة 10
غسل األموال

 .12اخملاطر التي يتعرض لها البنك:
يتعرض كابيتال بنك للمخاطر التالية التي تواجه القطاع املصريف:
•

خماطر االئتمان

•

خماطر السوق

•

خماطر السيولة

•

خماطر أسعار الفائدة

•

اخملاطر التشغيلية

•

خماطر أمن املعلومات

•

خماطر االمتثال

 .13اإلجنازات التي حققها البنك خالل عام 2017
وصف اإلجنازات كما هو مفصل ومدعم باألرقام يف تقرير جملس اإلدارة عن إجنازات البنك.

 .14األثر املايل للعمليات ذات طبيعة غري متكررة حدثت خالل عام  2017وال تدخل ضمن نشاط الشركة الرئيسي:
ال يوجد عمليات ذات طبيعة غري متكررة حدثت خالل عام .2017

 .15بلغت قيمة القضايا املقامة من قبل البنك ضد الغري ما يقارب  151مليون دينار أردين كما يف  2017/12/31علم ًا أنها
قضايا مقامة ضد حسابات عمالء متعرثين وهالكني .
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 .١٦السلسلة الزمنية لألرباح أو اخلسائر احملققة واألرباح املوزعة وصايف حقوق املساهمني لألعوام 2017 - 2003
السنة املالية

حقوق املساهمني

األرباح املوزعة

صايف األرباح
أرباح نقدية

سعر اإلغالق

أسهم جمانية

2003

45,779,476

8,061,827

4,500,000

3.93

2004

59,872,518

12,346,354

7,000,000

4.41

2005

135,934,724

21,358,989

10,500,000

3.32

2006

156,991,770

18,059,905

14,000,000

1.93

7,000,000

2.07

-

1.8
1.56

2007

172,375,124

13,508,666

2008

203,161,545

15,250,169

2009

208,070,606

1,338,383

17,200,000

2010

214,107,952

5,149,968

-

1.54

2011

221,258,745

1,428,331

-

1.36

7,500,000

2012

242,807,956

22,036,184

-

1.13

2013

324,291,358

37,036,290

15,000,000

1.60

2014

344,881,127

36,314,776

16,500,000

16,00,000

1.51

2015

324,350,413

1,068,872

10,890,000

18,500,000

1

2016

334,107,254

16,135,976

-

-

0.83

2017

349,394,463

27,311,646

10,000,000

-

0.79

 .١٧حتليل املركز املايل للبنك ونتائج أعماله خالل السنة املالية:
النسب املالية

2016/12/31

2017/12/31

العائد على معدل األصول

%1.36

%0.81

العائد على معدل حقوق امللكية

%7.99

%4.90

العائد على السهم

0.122

0.062

نسبة حقوق امللكية  /املوجودات

%17.47

%16.64

كفاية رأس املال

%15.12

%13.87

نسبة التسهيالت غري العاملة (بعد تنزيل الفوائد املعلقة)

%9.83

%6.35

نسبة تغطية اخملصصات للتسهيالت غري العاملة (بعد تنزيل الفوائد املعلقة)

%60.43

%71.46

نسبة السيولة النقدية وشبه النقدية

%133.55

%127.46

 .١٨التطورات املستقبلية الهامة واخلطة املستقبلية للبنك عام 2018
استكما ًال ملسرية كابيتال بنك وجهوده املستمرة يف تعزيز مركزه التنافسي وزيادة حصته السوقية يف خمتلف القطاعات ،شرع البنك بتنفيذ خطته
االسرتاتيجية لألعوام اخلمسة املقبلة بهدف حتقيق رؤيته يف أن يصبح مؤسسة مالية رائدة وشريك ًا للعمالء من الشركات واألفراد الباحثني عن حلول
مالية ومصرفية مبتكرة.
تتضمن أهداف كابيتال بنك االسرتاتيجية؛ حتقيق منو يف األرباح التشغيلية ،وحتسني عائد اخملاطرة ،وإثراء جتربة العمالء ،وتعزيز اإلنتاجية والكفاءة ،
واحلفاظ على الضوابط الرقابية إىل جانب تطوير وتأهيل املوظفني.
ترتكز االسرتاتيجية اخلمسية على بناء منوذج أعمال يتمحور حول العمالء من خالل تقدمي خدمات ذات قيمة مضافة عالية تلبي احتياجاتهم املتخصصة.
ومن أهم عناصر االسرتاتيجية هو تنفيذ خطة تطوير أنظمة تكنولوجيا املعلومات وحتديث القنوات اإللكرتونية التي أقرها البنك بهدف االرتقاء مبستوى
اخلدمات املقدمة للعمالء مبا يلبي كافة تطلعاتهم.
على صعيد الشركات ،سيستمر كابيتال بنك بتمويل العمليات التجارية للشركات الكربى وتقدمي خدمات ومنتجات مصرفية ترتقي لتطلعات واحتياجات
هذه الشركات وتساعدها على أداء دورها يف االقتصاد الوطني بكفاءة واقتدار.
وسيستمر كابيتال بنك وبالتعاون مع البنك املركزي األردين يف دعم مسرية الشركات الناشئة والشركات املتوسطة والصغرية وتعزيز دورها يف السوق
احمللي ،إضافة إىل متويل القطاعات اخملتلفة مثل (الصناعة ،الطاقة املتجددة ،السياحة ،الزراعة ،تكنولوجيا املعلومات) من خالل تقدمي متويالت
متوسطة األجل بأسعار فوائد تفضيلية وفرتات سداد مرنة ،تساعد هذه الشركات على خفض كلف متويلها وزيادة تنافسيتها وقدرتها على خلق
فرص عمل ،كما سيقوم البنك بتقدمي اخلدمات غري املالية واالستشارات لهذه الشركات.
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أما على صعيد األفراد ،سيواصل كابيتال بنك حتسني جتربة عمالئه وإثرائها من خالل تطوير جميع قنواته اإللكرتونية ومواكبة آخر التطورات التكنولوجية
يف التطبيقات اإللكرتونية والقنوات البديلة لرفع كفاءتها وتوجيه العمالء نحو استخدامها ،كخدمات الصراف اآليل واخلدمات البنكية عرب اإلنرتنت والهواتف
الذكية وغريها من اخلدمات األخرى اإللكرتونية .كما سيستمر البنك بتقدمي وبكفاءة عالية باقة متكاملة من اخلدمات البنكية والربامج املصرفية
املبتكرة واملنافسة لعمالئه.
وفيما يتعلق بالشركات التابعة لـ كابيتال بنك( ،شركة املال األردين لالستثمار والوساطة املالية واملصرف األهلي العراقي وشركة كابيتال بنك
االستشارية للشركات) سيتم االستمرار بتوطيد العالقة التشاركية بينهما لنتمكن من تقدمي خدمات فريدة ملواكبة التطورات على الصعيد االقتصادي،
باإلضافة إىل تلبية متطلبات عمالئنا حملي ًا وإقليمي ًا.
وانطالق ًا من إميان كابيتال بنك بأهمية كوادره البشرية باعتبارها نواة البنك والركيزة األساسية لتحقيق اسرتاتيجياته ،سنعمل على إجناز جمموعة من
املشاريع الريادية خالل هذا العام ،والتي من شأنها املساهمة الفاعلة يف تطوير األعمال وتعزيز البنية املساندة واملتينة التي يحتاجها البنك لتلبية
تطلعاته املستقبلية يف احلفاظ على التقدم والتميز.

 .١٩مقدار أتعاب التدقيق للبنك والشركة التابعة:
بلغت أتعاب مدققي احلسابات السادة "ارنست ويونغ" و"برايس وتر هاوس كوبرز" للبنك والشركات التابعة لعام  2017مبلغ  190.940دينار شامل الضريبة
مفصلة كما يلي:
املبلغ
كابيتال بنك

106,740

شركة املال األردين لالستثمار والوساطة املالية (شركة تابعة)

4,000

املصرف األهلي العراقي

73,200

شركة كابيتال لالستثمارات للشركات

7,000

اجملموع

190,940

 .٢٠بيان بعدد األوراق املالية:
بيان بعدد األوراق املالية اململوكة من قبل أعضاء جملس اإلدارة وأشخاص اإلدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية وأقارب أعضاء جملس اإلدارة وأشخاص
اإلدارة العليا ،والشركات املسيطر عليها من قبل أعضاء جملس اإلدارة وأشخاص اإلدارة العليا وأقاربهم.
أ .عدد األوراق املالية اململوكة من قبل أعضاء جملس اإلدارة:
العضو

املنصب

اجلنسية

عدد األسهم اململوكة
كما يف 2017/12/31

عدد األسهم اململوكة
كما يف 2016/12/31

باسم خليل سامل السامل

رئيس جملس اإلدارة

األردنية

9,686,180

9,836,556

مازن سميح طالب دروزه

نائب رئيس جملس اإلدارة

األردنية

3,491,990

3,491,990

املؤسسة العامة للضمان االجتماعي

عضو

األردنية

18,544,288

18,544,288

األردنية

-

-

األردنية

10,073,007

10,073,007

األردنية

-

-

األردنية

6,047,776

6,047,776

األردنية

3,023,886

3,023,886

األردنية

64,567

64,567

األردنية

120,948

-

األردنية

37,796

37,796

السعودية

-

60,000

عمر أكرم عمران البيطار

عضو

الفلسطينية

27,548

27,548

رمي هيثم جميل القسوس

عضو

األردنية

27,548

27,548

أحمد قاسم ذيب الهنانده

عضو

األردنية

25,000

25,000

خالد وليد حسني النابلسي

عضو

األردنية

15,117

175,000

داود حممد داود الغول

عضو

األردنية

-

27,000

حممد حسن صبحي احلاج حسن

عضو

األردنية

-

35,000

ممثلة بالسيد
عصام عبداهلل يوسف اخلطيب
شركة االستثمارات والصناعات املتكاملة قابضة

عضو

ممثلة بالسيد عمر حممد ابراهيم شحرور
شركة هتاف لالستثمار

عضو

ممثلة بالسيد حممد علي خلدون ساطع احلصري
شركة اخلليل لالستثمارات

عضو

ممثلة بالسيد خليل حامت خليل السامل
شركة اجلداره لالستثمار العقاري

عضو

ممثلة بالسيد سلطان بن حممد بن مساعد السيف
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ب .عدد األوراق املالية اململوكة من قبل أقارب أعضاء جملس اإلدارة:
الصله

أقارب أعضاء جملس اإلدارة

إسم العضو

ردينه فرحان سعد ابو جابر

باسم خليل سامل السامل

زوجة

رىل سمري خليل نصر

مازن سميح طالب دروزه

زوجة

غالية شاريل غالب بشارات

خليل حامت خليل السامل ممثل
شركة اخلليل لالستثمارات

زوجة

حامت خليل حامت السامل

خليل حامت خليل السامل ممثل
شركة اخلليل لالستثمارات

ابن

عدد األسهم اململوكة كما
هي يف تاريخ 2016/12/31

عدد األسهم اململوكة كما
هي يف تاريخ 2017/12/31

اجلنسية
األردنية

685,849

776,587

األردنية

88,143

88,143

األردنية

2,589

20,000

األردنية

12,000

30,000

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

الصفة

اسم الشركة املسيطر
عليها

الصفة القانونية
للشركة

باسم خليل السامل

عدد أسهم البنك اململوكة من قبل
الشركة املسيطر عليها
2016/12/31

2017/12/31

رئيس هيئة املديرين -
املدير العام

شركة اخلليل
لالستثمارات

شركة ذات مسؤولية
حمدودة

64,567

64,567

عضو

الشركة العامة للتعدين

شركة مساهمة عامة
حمدودة

80,693

41,173

عضو

Darhold Limited

خاصة

3,537,497

3,537,497

حممد علي خلدون ساطع احلصري /عضو
ممثل شركة هتاف لالستثمار

Darhold Limited

خاصة

3,537,497

3,537,497

شركة االستثمارات والصناعات
املتكاملة قابضة

عضو

الشركة العاملية احلديثة
لصناعة الزيوت النباتية

شركة مساهمة عامة

25,825

25,825

خليل حامت خليل السامل/ممثل
شركة اخلليل لالستثمارات

نائب رئيس هيئة
املديرين

شركة السامل
لالستثمارات

شركة ذات مسؤولية
حمدودة

-

50,000

مازن سميح طالب دروزه

د .عدد األوراق املالية اململوكة من قبل الشركات التي يسيطر عليها أقارب أعضاء جملس اإلدارة:
أقارب أعضاء
جملس اإلدارة

إسم العضو

الصلة

ردينه فرحان
سعد ابو جابر

باسم خليل سامل
السامل

زوجة

الصفة

اسم الشركة
املسيطر عليها

الصفة القانونية
للشركة

عدد أسهم البنك اململوكة من قبل
الشركة املسيطر عليها
2016/12/31

نائب رئيس هيئة
املديرين

شركة اخلليل
لالستثمارات

شركة ذات مسؤولية
حمدودة

64,567

64,567

رئيس هيئة املديرين

شركة جربان خلدمات
الرتجمة

شركة ذات مسؤولية
حمدودة

3,973

3,973

شركة السامل
لالستثمارات

شركة ذات مسؤولية
حمدودة

-

50,000

رئيس هيئة املديرين
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هـ .عدد األوراق املالية اململوكة من قبل أشخاص اإلدارة التنفيذية العليا:
االسم

املنصب

اجلنسية

عدد األسهم كما يف
2017/12/31

2016/12/31
عالء عطا اهلل جورج قمصيه

الرئيس التنفيذي

األردنية

-

125,000

امين عمران عبداهلل ابو دهيم

رئيس إدارة األعمال الدولية

األردنية

10,000

5,000

ياسر إبراهيم حممد كليب

رئيس قطاع الشركات

األردنية

-

5,505

رأفت عبد اهلل اسماعيل خليل

رئيس إدارة التدقيق

األردنية

-

22,179

حممد حافظ عبد الكرمي حممد حافظ معاذ

رئيس إدارة الشؤون القانونية

األردنية

-

5,500

علي حممد داود ابو صوي

رئيس إدارة اخلزينة واالستثمار

األردنية

1,942

5,870

رانيا حممد سعيد احمد دويكات

رئيس إدارة االمتثال

األردنية

-

685

زيد يحيى أمني صالح

رئيس اإلدارة االسرتاتيجية

األردنية

-

-

فالح حسن خليل كوكش

رئيس إدارة اخملاطر

األردنية

-

2,416

منار حممد عبد احلليم النسور

رئيس اإلدارة املالية

األردنية

6,396

8,544

إياس نظمي زهدي خواجه

رئيس إدارة العمليات

األردنية

-

-

أنطون فرنسيس أنطون لولص

رئيس إدارة اخلدمات املصرفية لألفراد

األردنية

-

-

 ال يوجد أوراق مالية مملوكة من قبل أقارب أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا. ال يوجد أوراق مالية مملوكة من قبل شركات يسيطر عليها أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا أو أقاربهم.و .أسماء كبار مالكي األسهم الذين ميلكون ( )%5فأكرث وعدد األسهم اململوكة لكل منهم مقارنة مع السنة السابقة
االسم

اجلنسية

عدد األسهم كما هي
يف 2016/12/31

النسبة

عدد األسهم كما هي
يف 2017/12/31

النسبة

سعد عاصم عبود اجلنابي

العراقية

19,957,663

9.979

19,957,663

9.979

املؤسسة العامة للضمان االجتماعي

األردنية

18,544,288

9.272

18,544,288

9.272

سعيد سميح طالب دروزه

األردنية

16,070,349

8.035

16,070,349

8.035

International Finance Corporation

دولية

13,836,296

6.918

13,836,296

6.918

10,073,007

5.037

10,073,007

5.037

33,333

0.017

10,010,942

5.005

شركة االستثمارات والصناعات املتكاملة قابضة األردنية
عاصم عبود صويل اجلنابي

العراقية

113

التقرير السنوي  - 2017كابيتال بنك

بيانات متطلبات هيئة األوراق املالية

ز .املساهمون الذين ميلكون نسبة ( )%1فأكرث من رأسمال البنك وبيان األسهم املرهونة واملستفيد النهائي كما يف 2017/12/31
اسم املساهم

عدد االسهم

نسبة املساهمة األسهم املرهونة املستفيد النهائي

سعد عاصم عبود اجلنابي

19,957,663

9.979

نفسه

املؤسسة العامة للضمان االجتماعي

18,544,288

9.272

نفسه

سعيد سميح طالب دروزه

16,070,349

8.035

مرهونة جزئي ًا

نفسه

INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION

13,836,296

6.918

-

شركة االستثمارات والصناعات املتكاملة قابضة

10,073,007

5.037

شركة مساهمة عامة

عاصم عبود صويل اجلنابي

10,010,942

5.005

نفسه

عبداهلل سعد عاصم اجلنابي

9,977,613

4.989

باسم خليل سامل السامل

9,836,556

4.918

SARA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD

8,858,525

4.429

SARA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
مملوكة من:
السيد علي قوالغاصي

حممد بن مساعد بن سيف السيف

8,495,472

4.248

نفسه

8,400,000 BLACK PEARL GLOBAL OPPORTUNITY FUND

4.200

-

شركة هتاف لالستثمار

6,047,776

3.024

شركة مساهمة خاصة حمدودة مملوكة
من:
السيد حممد علي “خلدون ساطع احلصري
الشريفة نسرين زيد شاكر عون

DARHOLD LIMITED

3,537,497

1.769

شركة مساهمة خاصة مملوكة من
جمموعة من الشركاء.

مازن سميح طالب دروزه

3,491,990

1.746

حممد علي خلدون ساطع احلصري

3,023,886

1.512

نفسه

شركة سعد ابوجابر وأوالده

2,641,022

1.321

شركة ذات مسؤولية حمدودة مملوكة من:
السيد سعد فرحان ابو جابر
السيد كيم فؤاد ابو جابر
السيد منر فائق سعد ابو جابر
السيد ليث فائق سعد ابو جابر
السيد عمر فاروق سعد 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

صالح الدين حممود عرفه البيطار

2,420,071

1.210

نفسه

نفسه
مرهونة جزئي ًا

مرهونة جزئي ًا

نفسه

نفسه

ح .ملخص سياسة تقييم األداء ومنح املكافأة لدى البنك
استند كابيتال بنك يف صياغته للسياسة املتعلقة بنظام تقييم أداء املوظفني ومنح احلوافز واملكافآت املعتمدة من قبل جملس اإلدارة إىل
تعليمات احلاكمية املؤسسية الصادرة عن البنك املركزي األردين ،وربطها مبستوى األداء العام للبنك ونتائج القطاع املصريف ومستوى أداء
املوظف املعني .تراعي هذه السياسة مكافأة املوظفني ك ًال حسب أدائه خالل العام ،على أن ال يتم مكافأة املوظف صاحب األداء الضعيف ،ويعترب
التقييم أداة مهمة ملراجعة املوظفني ألدائهم الوظيفي وحتديد نقاط الضعف وبالتايل إحلاق املوظف بدورات تدريبية للتغلب على هذه النقاط
وتعزيز نقاط قوة املوظف وحتفيزه لتقدمي املزيد وبالتايل مكافأته بحسب أدائه.
و لهذه الغاية فقد مت اعتماد نظام لتقييم األداء يقوم على ثالثة حماور رئيسية متمثلة مبحور املؤشرات املعيارية لقياس األداء  ،KPIوحمور عوامل
التقييم النوعية واملؤشرات السلوكية ،وحمور التدريب والتطوير املستمر .وتكون عملية إدارة األداء قائمة على الشفافية واحلوار املتبادل بني
املسؤول املباشر واملوظف بحيث تبدأ بتحديد أهداف املوظف يف بداية العام باالتفاق بني الطرفني وتتم املراجعة الدورية بني الطرفني ملناقشة
أداء املوظف ودراسة مدى حتقيقه لألهداف املوضوعة وتشخيص معوقات األداء ووضع احللول للتغلب عليها ويتم يف نهاية العام تقييم أداء
بناء على اإلجنازات مقارنة باألهداف .ولذلك تراعي هذه السياسة عند حتديد قيمة املكافأة ضرورة حتقيق معايري
املوظف للحصول على تقدير عام ً
اإلدارة  KPIعلى مستوى البنك املعتمد من جملس اإلدارة.
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 .٢١مزايا ومكافآت أعضاء جملس اإلدارة واإلدارة العليا خالل عام :2017
أ .أعضاء جملس اإلدارة:
بدل ثابت

االسم

املكافات

عضوية جلان وجملس

اجملموع

باسم خليل سامل السامل

420,000

16,800

5000

441,800

مازن سميح طالب دروزة

-

25,080

5000

30,080

شركة االستثمارات والصناعات املتكاملة  /عمر حممد ابراهيم شحرور

-

29,640

5000

34,640

مؤسسة الضمان االجتماعي  /عصام عبداهلل يوسف اخلطيب

-

27,640

5000

32,640

شركة اخلليل لالستثمارات  /خليل حامت خليل السامل

-

40,120

5000

45,120

شركة هتاف لالستثمار " /حممد علي" خلدون ساطع احلصري

-

20,040

5000

25,040

كيم فؤاد سعد ابوجابر

-

5,850

5000

10,850

احمد قاسم ذيب الهنانده

-

14,590

-

14,590

"حممد سعيد" حممد ابراهيم شاهني

-

6,600

5000

11,600

داود حممد داود الغول

-

16,590

-

16,590

حممد حسن صبحي احلاج حسن

-

19,623

-

19,623

خالد وليد حسني النابلسي

-

16,380

-

16,380

عمر اكرم عمران البيطار

-

32,573

5000

37,573

رمي هيثم جميل القسوس

-

30,970

5000

35,970

مازن بن احمد بن حممد اجلبري

-

9,388

5000

14,388

شركة اجلدارة لالستثمار العقاري  /سلطان بن حممد بن مساعد السيف -

23,263

5000

28,263

جواد عبد الرضا عبد الباقي القصاب

-

-

4,849

4,849

اجملموع

420,000

335,148

64,849

819,997

ب .مزايا ومكافآت أعضاء اإلدارة التنفيذية خالل عام :2017
االسم

املنافع واملزايا حتى
تاريخ 2017/12/31

املعادل النقدي
لألسهم بالدينار

املكافأة

اجملموع

عالء عطا اهلل جورج قمصية

390,578

-

-

390,578

هيثم يوسف قمحيه

72,950

804,045

31,033

908,028

امين عمران ابودهيم

150,525

90,000

6,482

247,007

رأفت عبد اهلل خليل

150,000

19,950

4,398

174,348

حممد حافظ عبد الكرمي معاذ

120,450

48,000

4,743

173,193

علي حممد أبو صوي

120,525

32,000

3,386

155,911

ياسر ابراهيم كليب

150,375

60,000

4,747

215,122

رانية حممد سعيد دويكات

89,775

5,985

2,315

98,075

نبيل نقوال العوه

70,156

10,700

1,760

82,616

نضال توفيق علي علي

27,856

-

1,516

29,371

فالح حسن خليل كوكش

90,225

17,955

2,083

110,263

ناصر عبدالرحمن بدر زياده

54,732

61,456

-

116,188

زيد يحيى امني صالح

150,450

30,000

-

180,450

منار حممد عبداحلليم النسور

75,000

40,000

1,852

116,852

انطون فرنسيس انطون لولص

57,635

-

-

57,635

اياس نظمي زهدي خواجه

89,751

-

-

89,751

يزن منذر جريس حدادين (شركة املال)

462,631

-

-

462,631

اجملموع

2,323,614

1,220,091

64,314

3,608,019
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 .٢٢التربعات واملنح التي دفعها البنك خالل عام :2017
دينــــار

البند
مشروع ألق بغداد

176,066

مساهمة البنك بتبني طالب من األكادميية امللكبة Kings Academy

56,720

جمعية مؤسسة امللكة رانيا للتعليم والتنمية

50,000

مشروع الثقافة املالية اجملتمعية لعام 2017

47,600

حملة الرب واالحسان

43,967

مركز احلسني للسرطان

35,000

قرى األطفال SOS

30,000

دعم الدراما العراقية

16,908

مركز جمعية الشابات املسلمات للرتبية اخلاصة

14,250

جمعية كافل اليتيم اخلريية  /املفرق

11,000

دعم العوائل احملتاجة

10,483

دعم حملة الرب واالحسان

10,000

دعم مبادرة  1000ريادي الوطنية

9,860

اعانة اسر الشهداء

6,989

جمعية منحتي

6,000

شركة لوياك للتدريب االهلي

5,000

جمعية مبدعي التوحد

5,000

جمعية خطوات دعم اطفال فلسطني

3,545

جمعية ديوان عشائر بني حسن

3,000

مركز احلسني للسرطان

3,000

مؤمتر األفاق اجلديدة يف طب التأهيل

2,000

مركز اربد لبيع املعينات السمعية

1,105

احتادغرب اسيا لكرة الطاولة

1,000

تربعات متفرقة

32,727

اجملموع

581,220

 .٢٣ال يوجد أي عقود ومشاريع وارتباطات عقدتها الشركة املصدرة مع الشركات التابعة أو الشقيقة أو احلليفة أو رئيس
جملس اإلدارة أو أعضاء اجمللس أو الرئيس التنفيذي أو أي موظف أو أقاربهم.
 .٢٤مساهمة البنك يف خدمة اجملتمع احمللي:
وردت يف تقرير جملس اإلدارة.

116

بيانات متطلبات هيئة األوراق املالية

التقرير السنوي  - 2017كابيتال بنك

ج .اإلقرارات:
.1

يقر جملس إدارة البنك بعدم وجود أي أمور جوهرية قد تؤثر على استمرارية البنك خالل السنة املالية التالية.

 .2يقر جملس اإلدارة مبسؤوليته عن إعداد البيانات املالية وتوفري نظام رقابة فعال يف البنك.

نائب رئيس جملس اإلدارة
السيد مازن سميح طالب دروزة

رئيس جملس اإلدارة
السيد باسم خليل السامل

عضو جملس إدارة
مؤسسةالضماناالجتماعي
ممثلة بالسيد عصام عبد اهلل اخلطيب

عضو جملس اإلدارة
شركة االستثمارات والصناعات املتكاملة قابضة
ممثلة بالسيد عمر حممد إبراهيم شحرور

عضو جملس اإلدارة
شركة هتاف لالستثمار
ممثلة بالسيد "حممد علي" خلدون ساطع احلصري

عضو جملس اإلدارة
شركةاخلليللالستثمارات
ممثلة بالسيد خليل حامت خليل السامل

عضو جملس اإلدارة
شركة اجلدارة لالستثمار العقاري
ممثلة بالسيد سلطان بن حممد بن مساعد السيف

عضو جملس اإلدارة
السيد عمر أكرم عمران البيطار

عضو جملس اإلدارة
الفاضلة رمي هيثم جميل القسوس

عضو جملس اإلدارة
السيد أحمد قاسم ذيب الهناندة

عضو جملس اإلدارة
السيد خالد وليد حسني النابلسي

عضو جملس اإلدارة
السيد داود حممد داود الغول

عضو جملس اإلدارة
السيد حممد حسن صبحي احلاج حسن

 .٣نقر نحن املوقعون أدناه بصحة ودقة واكتمال املعلومات والبيانات الواردة يف التقرير السنوي.
رئيس جملس اإلدارة
السيد باسم خليل السامل

الرئيسالتنفيذي
السيد عالء عطاهلل قمصية

رئيس اإلدارة املالية
الفاضلة منار حممد النسور
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الفهرس
.1

مقدمة

١٢١

.2

اإلطار العام لنظام احلوكمة يف البنك

١٢٢

.3

أعضاء جملس اإلدارة

١٢٢

.1-3

تشكيلة اجمللس

١٢٢

.2-3

أعضاء جملس اإلدارة احلاليون

١٢٣

.3-3

أعضاء جملس اإلدارة املستقيلون

١٢٩

.4

عدد اجتماعات جملس اإلدارة واجتماعات اللجان املنبثقة عنه مع بيان األعضاء احلاضرين

١٣٠

.5
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١٣١
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 .1مقدمة
السادة الكرام،
تأسس بنك املال األردين يف العام  1995حتت اسم بنك الصادرات والتمويل كشركة مساهمة عامة مسجلة حسب األصول يف دائرة مراقبة الشركات.
منذ تأسيسه ،تعاقب على البنك عدة جمالس إدارة آخرها كان يف اجتماع الهيئة العامة الذي انعقد يف شهر أيار من العام  2017حيث مت انتخاب ثالثة
عشر عضو ًا يتمتعون باملعرفة واخلربة واملهارة واالستقالل مبا ميكنهم من ممارسة مهامهم بكفاءة ومهنية ولديهم القدرة على اتخاذ قراراتهم
بشكل مستقل وحيادي مراعني مصلحة البنك واملساهمني واملودعني ،بعيد ًا عن أية مصالح أو تأثريات خارجية.
يضم اجمللس يف تشكيلته ( )6أعضاء مستقلني من أصل ( )13عضو إدراك ًا منا بضرورة أن يحظى عمل هذا اجمللس مبزيد من االستقاللية واملهنية،
حيث أن العضو املستقل يضفي بعد ًا جديد ًا بحياديته وخرباته وبعده عن أي تضارب للمصالح .وليتمكن اجمللس من القيام بجميع مهامه بشكل كفؤ،
وفوضها صالحيات وذلك وفق ًا مليثاق معتمد ،موضح ضمن
فقد مت تشكيل جلان من بني أعضائه ،وحدد أهداف هذه اللجان ومهامها ومسؤولياتها
ّ
دليل احلاكمية املؤسسية واملوجود على املوقع اإللكرتوين للبنك ( .)http://www.capitalbank.joويتضمن هذا التقرير تفاصيل عن مؤهالت كل
عضو.
يف العام  ،2014أصدر البنك املركزي األردين تعليمات احلاكمية املؤسسية والتي مت تعديلها أكرث من مرة كان آخرها يف العام  ،2016كما أصدرت هيئة
األوراق املالية تعليماتها اخلاصة بحوكمة الشركات املساهمة املدرجة يف العام  . 2017لقد كنا سباقني يف بنك املال األردين يف تطبيق احلاكمية
املؤسسية والتزام ًا منا بالتعليمات على اختالفها يف موضوع احلوكمة ،أعددنا دليل حاكمية مؤسسية  -بالتعاون مع السادة أرنست ويونغ  -خاص بنا
مستمد بشكل تام وكامل من تعليمات البنك املركزي األردين ومراعي ًا لتعليمات هيئة األوراق املالية باإلضافة إىل أفضل املمارسات العاملية يف هذا
اجملال.
ويف إطار سعينا املتواصل يف البنك ملأسسة مبدأ احلاكمية اعتمدنا جمموعة من السياسات التي تضمن تطبيق أفضل املمارسات يف احلاكمية.
نؤكد يف بنك املال األردين التزامنا بتعليمات احلاكمية املؤسسية الصادرة عن البنك املركزي األردين رقم  2016/63وتعديالتها وتعليمات حوكمة الشركات
املساهمة املدرجة لسنة .2017
نقدم لكم تقرير احلوكمة والذي مت اعتماده من جملس اإلدارة حسب األصول سند ًا لنص املادة ( )17من تعليمات حوكمة الشركات.

رئيس جملس إدارة البنك
السيد باسم خليل السامل
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 .2اإلطار العام لنظام احلوكمة يف البنك
ا ﻃﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻨﻈﺎم اﳊﻮﻛﻤﺔ  اﻟﺒﻨﻚ
اﳌﺴﺎﻫﻤﻮن  /اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻠﺲ ا دارة

أﻣﲔ ﺳﺮ ﻠﺲ ا دارة@

ﳉﻨﺔ اﻟﺷﻴﺤﺎت واﳌﻜﺎﻓﺂت

ﳉﻨﺔ اﳊﺎﻛﻤﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ

اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

ﳉﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ

ﳉﻨﺔ إدارة اﺎﻃﺮ

ﳉﻨﺔ اﻻﻣﺘﺜﺎل

ﳉﻨﺔ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ

رﺋﻴﺲ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ

رﺋﻴﺲ إدارة اﺎﻃﺮ

رﺋﻴﺲ إدارة اﻻﻣﺘﺜﺎل

اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ا دارﻳﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة
اﻟﺘﻌﻴﲔ
اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ا دارﻳﺔ ﻏ ¤اﳌﺒﺎﺷﺮة
@ ﺿﺎﺑﻂ ارﺗﺒﺎط اﳊﻮﻛﻤﺔ

ﳉﻨﺔ ﺣﺎﻛﻤﻴﺔ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت

 .3أعضاء جملس اإلدارة:
 ١-٣تشكيلة اجمللس:

ﻏ ﻣﺴﺘﻘﻠﲔ
٪٥٤

* جميع أعضاء اجمللس هم أعضاء غري تنفيذيني.
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 ٢-٣أعضاء جملس اإلدارة احلاليون:
باسم خليل سامل السامل
املنصب:

رئيس جملس اإلدارة

تاريخ امليالد:

1956/6/19

اجلنسية:

األردنية

تاريخ العضوية:

2010/4/20

االستقاللية:

غري مستقل

عضويته يف جلان اجمللس:

رئيس جلنة التسهيالت االئتمانية.
رئيس جلنة احلاكمية املؤسسية.

الشهادات العلمية:

يحمل درجة بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) يف الهندسة الكيميائية من
 Imperial Collegeيف اململكة املتحدة.

املناصب التي يشغلها حالي ًا:

يشغل حالي ًا رئيس جملس إدارة “كينغز أكادميي” ،ورئيس هيئة مديري شركة
اخلليل لالستثمارات ،باإلضافة لرئاسته هيئة مديري شركة املال األردين
لالستثمار والوساطة املالية.

اخلربات العملية:

خربة طويلة يف القطاع العام ،وكان عضو ًا يف جملس األعيان األردين .كما شغل
منصب عضو جملس إدارة البنك املركزي ثم منصب وزير مالية ،ووزير ًا للعمل
خالل الفرتة من  2005إىل  2009ورئيس جملس إدارة املؤسسة العامة للضمان
االجتماعي ،ومؤسس ورئيس جملس إدارة العديد من الشركات يف القطاع
اخلاص.

عضويته يف جمالس إدارة
شركات مساهمة عامة:

عضو جملس إدارة الشركة العامة للتعدين ،وامللكية األردنية.

مازن سميح طالب دروزة
املنصب:

نائب رئيس جملس اإلدارة

تاريخ امليالد:

1958/6/5

اجلنسية:

األردنية

تاريخ العضوية:

2011/3/23

االستقاللية:

غري مستقل

عضويته يف جلان اجمللس:

نائب رئيس جلنة التسهيالت االئتمانية.
نائب رئيس جلنة الرتشيحات واملكافآت.

الشهادات العلمية:

بكالوريوس يف إدارة األعمال من اجلامعة اللبنانية األمريكية يف بريوت ،ودبلوم
يف اإلدارة املتقدمة من  INSEAD Business Schoolيف فرنسا ،ودبلوم عايل
يف التسويق من جامعة .Boston

املناصب التي يشغلها حالي ًا:

رئيس جملس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة أدوية احلكمة (الشرق األوسط
وشمال أفريقيا) ،ورئيس جملس إدارة ترست فارما احملدودة (اجلزائر)،
ورئيس جملس إدارة شركة حكمة فارما اكسري احملدودة (السودان) ،عضو
جملس إدارة دارهولد.

اخلربات العملية:

شغل عضو ًا يف جملس األعيان األردين خالل الفرتة  ،2013-2010ونائب رئيس
جملس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة أدوية احلكمة (الشرق األوسط وشمال
أفريقيا) ،ورئيس جملس إدارة شركة ترست فارما احملدودة (اجلزائر) ،وشركة
حكمة فارما اكسري احملدودة (السودان).

عضويته يف جمالس إدارة
شركات مساهمة عامة:

عضو جملس إدارة شركة بروموفارما (املغرب) ،وشركة ابن البيطار (تونس)،
وشركة حكمة فارما اكسري احملدودة (السودان).
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عصام عبد اهلل يوسف اخلطيب
املنصب:

ممثل عضو جملس اإلدارة املؤسسة العامة للضمان االجتماعي

تاريخ امليالد:

1965/4/28

اجلنسية:

األردنية

تاريخ العضوية:

2009/8/31

االستقاللية:

غري مستقل

عضويته يف جلان اجمللس:

رئيس جلنة إدارة اخملاطر.
نائب رئيس جلنة االمتثال.

الشهادات العلمية:

بكالوريوس حماسبة ،وماجستري متويل من اجلامعة األردنية.

املناصب التي يشغلها حالي ًا:

يشغل حالي ًا مدير دائرة اخلزينة والقروض يف صندوق استثمار أموال الضمان
االجتماعي ،ومدير دائرة تكنولوجيا املعلومات بالوكالة يف صندوق استثمار
أموال الضمان االجتماعي.

اخلربات العملية:

ميتلك من اخلربة ما يزيد عن  25عام ًا يف قطاع اخلدمات املالية واملصرفية،
حيث توىل خاللها العديد من املناصب اإلدارية والتنفيذية فقد توىل منصب مدير
دائرة القروض يف صندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي خالل الفرتة 2006
  ،2009ومدير دائرة التنظيم والنظم املصرفية يف البنك االستثماري خالل الفرتة ،2006 - 2005مدير دائرة ائتمان الشركات يف البنك العربي اإلسالمي خالل الفرتة
 ،2005 - 2001وحملل مايل وائتماين يف دائرة التمويل واالستثمار يف البنك العربي.

عضويته يف جمالس إدارة
شركات مساهمة عام

ال يوجد

عمر حممد إبراهيم شحرور
املنصب:

ممثل عضو جملس اإلدارة شركة االستثمارات والصناعات املتكاملة (قابضة)

تاريخ امليالد:

1967/4/17

اجلنسية:

األردنية

تاريخ العضوية:

2009/8/31

االستقاللية:

غري مستقل

عضويته يف جلان اجمللس:

رئيس جلنة االمتثال.
عضو جلنة التسهيالت االئتمانية.
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الشهادات العلمية:

بكالوريوس يف احملاسبة من اجلامعة األردنية ،وماجستري يف إدارة األعمال
بالعلوم املالية من  Wayne State Universityيف ديرتويت  -ميشيجان،
شهادة مدقق عام معتمد  CPAكشهادة مهنية من كولورادو  -الواليات
املتحدة األمريكية.

املناصب التي يشغلها حالي ًا:

يعمل حالي ًا رئيس ًا للدائرة املالية  CFOلشركة فاين لصناعة الورق الصحي منذ
 2005باإلضافة إىل عضويته يف شركة املال األردين لالستثمار والوساطة املالية.

اخلربات العملية:

عمل يف بداية مسريته املهنية يف العديد من الشركات حيث شغل فيها عدة
مناصب منها حماسب يف شركة حداد يف الواليات املتحدة األمريكية ،ومدقق
داخلي ثم مراقب مايل لدى جمموعة ادجو ،ومراقب مايل ثم مدير مايل لدى شركة
تعبئة كوكاكوال األردنية.

عضويته يف جمالس إدارة
شركات مساهمة عامة:

عضو يف جملس إدارة شركة اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي

تقرير احلوكمة
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“حممد علي” خلدون ساطع احلصري
املنصب:

ممثل عضو جملس اإلدارة شركة هتاف لالستثمار

تاريخ امليالد:

1957/4/20

اجلنسية:

األردنية

تاريخ العضوية:

2009/8/31

االستقاللية:

غري مستقل

عضويته يف جلان اجمللس:

عضو جلنة التسهيالت االئتمانية.

الشهادات العلمية:

بكالوريوس يف هندسة امليكانيك من ،University of Southern California
وماجستري يف إدارة األعمال من  INSEAD Business Schoolيف فرنسا.

املناصب التي يشغلها حالي ًا:

عضو غري تنفيذي يف جملس إدارة شركة أدوية احلكمة.

اخلربات العملية:

شغل منصب رئيس جملس إدارة بنك املال األردين منذ عام  1995ولغاية 2007
وعضو جملس إدارة العديد من الشركات وهي شركة ادوية احلكمة ،شركة
صندوق املرأة ،شركة دار هولد ،وشركة الكازار للطاقة.

عضويته يف جمالس إدارة
شركات مساهمة عامة:

ال يوجد

خليل حامت خليل السامل
املنصب:

ممثل عضو جملس اإلدارة شركة اخلليل لالستثمارات

تاريخ امليالد:

1982/12/28

اجلنسية:

األردنية

تاريخ العضوية:

2009/8/31

االستقاللية:

غري مستقل

عضويته يف جلان اجمللس:

نائب رئيس جلنة إدارة اخملاطر.
عضو جلنة التدقيق.
عضو جلنة حاكمية تكنولوجيا املعلومات.

الشهادات العلمية:

بكالوريوس اقتصاد من جامعة كولومبيا.

املناصب التي يشغلها حالي ًا:

يعمل مدير ًا مالي ًا لشركة اجملال خلدمات الطاقة ،ونائب املدير التنفيذي لشركة
.Iraq Logistics Ventures Ltd.

اخلربات العملية:

شغل سابقا منصب مدير مكتب صاحب السمو امللكي األمري علي بن احلسني.
بدأ مسريته املهنية كمحلل مايل لدى شركة ج .ب .مورغان يف نيويورك ،ثم عمل
حمل ًال مالي ًا ومدير ًا لتطوير األعمال يف شركة املال األردين لالستثمار والوساطة
املالية ،كما عمل حمل ًال مالي ًا لشركة مدرار لالستثمارات.

عضويته يف جمالس إدارة
شركات مساهمة عامة:

عضو يف جملس إدارة الشركة املتخصصة للتجارة واالستثمارات.
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سلطان بن حممد بن مساعد السيف
املنصب:

ممثل عضو جملس اإلدارة شركة جدارة لالستثمار العقاري

تاريخ امليالد:

1985/3/3

اجلنسية:

السعودية

تاريخ العضوية:

2009/8/31

االستقاللية:

غري مستقل

عضويته يف جلان اجمللس:

عضو جلنة الرتشيحات واملكافآت.

الشهادات العلمية:

بكالوريوس يف العلوم املالية من جامعة روجر ويليامز.

املناصب التي يشغلها حالي ًا:

يشغل حالي ًا منصب مدير عام يف شركة .Elseif Corporation

اخلربات العملية:

عمل حمل ًال مالي ًا لدى "يو إم إي إنفستمنت" و"مورغان ستانلي" وعضو جملس
إدارة يف العديد من الشركات وهي الشركة العمانية للمشاريع الطبية ،شركة
املساعد السيف وأوالدهAllied Medical Group, United Medical ،
.Enterprises Group, Care Shield Holding Company

عضويته يف جمالس إدارة
شركات مساهمة عامة:

ال يوجد

عمر أكرم عمران البيطار
املنصب:

عضو جملس اإلدارة

تاريخ امليالد:

1963/1/1

اجلنسية:

الفلسطينية

تاريخ العضوية:

2015/6/4

االستقاللية:

مستقل

عضويته يف جلان اجمللس:

رئيس جلنة الرتشيحات واملكافآت.
عضو جلنة إدارة اخملاطر.
عضو جلنة احلاكمية املؤسسية.
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الشهادات العلمية:

بكالوريوس يف العلوم املالية واملصرفية من - University of Missouri
سانت لويس.

املناصب التي يشغلها حالي ًا:

-

اخلربات العملية:

له خربة طويلة يف التدقيق ومراجعة احلسابات املالية لكربى الشركات
واملؤسسات والبنوك ويف خمتلف القطاعات .وله خربة مهنية طويلة يف
مشاريع إعادة هيكلة كربى الشركات واملؤسسات العاملية ومشاريع إدارة
التغيري وحتويل األعمال يف شركات عاملية كربى.

عضويته يف جمالس إدارة
شركات مساهمة عامة:

عضو جملس إدارة شركة فلسطني للتنمية واالستثمار وشركاتها التابعة،
وعضو يف جملس إدارة شركة األمل لالستثمارات املالية.

تقرير احلوكمة
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رمي هيثم جميل القسوس
املنصب:

عضو جملس اإلدارة

تاريخ امليالد:

1971/11/16

اجلنسية:

األردنية

تاريخ العضوية:

2015/6/4

االستقاللية:

مستقل

عضويتها يف جلان اجمللس:

نائب رئيس جلنة احلاكمية املؤسسية.
عضو جلنة االمتثال.
عضو جلنة الرتشيحات واملكافآت.

الشهادات العلمية:

حتمل درجة البكالوريوس يف االقتصاد ،ودرجة املاجستري يف التنمية االقتصادية
والتجارة الدولية من  Boston Universityيف الواليات املتحدة األمريكية.

املناصب التي تشغلها حالي ًا:

الرئيس التنفيذي إلنديفر األردن.

اخلربات العملية:

لديها خربة تزيد عن  20عام ًا يف اجملالني االقتصادي واملايل ،بنَت خاللها سج ًال
حاف ًال يف جماالت حتليل األثر االقتصادي ،وصياغة سياسات التنمية االقتصادية،
واالسرتاتيجيات ،وأبحاث ومعلومات السوق ،وتنمية االستثمار والصادرات .وأدارت
ما يفوق ثمانني مشروع ًا ومهمة استشارية ،وشاركت يف إجراء دراسات جدوى
اقتصادية ملشاريع قيمتها ماليني الدوالرات يف القطاعات املالية ،والتصنيع،
والتعدين ،والطاقة املتجددة.
شغلت منصب املدير األول ورئيس اخلرباء االقتصاديني يف شركة اجلدارة،
كما قادت تأسيس العديد من الوحدات اخملتصة بإجراء األبحاث وإعداد التقارير،
وشغلت منصب مستشار لشؤون السياسات لوزير التخطيط والتعاون الدويل.

عضويتها يف جمالس إدارة
شركات مساهمة عامة:

ممثل شركة  .PCS Jordan LLCعضو جملس اإلدارة يف شركة البوتاس.

أحمد قاسم ذيب الهناندة
املنصب:

عضو جملس اإلدارة

تاريخ امليالد:

1973/3/11

اجلنسية:

األردنية

تاريخ العضوية:

2017/1/8

االستقاللية:

مستقل

عضويته يف جلان اجمللس:

نائب رئيس جلنة حاكمية تكنولوجيا املعلومات.

الشهادات العلمية:

بكالوريوس مالية ومصرفية من جامعة الريموك.

املناصب التي يشغلها حالي ًا:

الرئيس التنفيذي لشركة زين.

اخلربات العملية:

عمل كرئيس تنفيذي للشؤون املالية يف شركة زين السودان ،واملدير العام
لشركة اخلدمات الربيدية ،وشركة أرامكس املزود العاملي خلدمات النقل
واحللول اللوجستية يف عدة دول آسيوية.

عضويته يف جمالس إدارة
شركات مساهمة عامة:

ال يوجد
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خالد وليد حسني النابلسي
املنصب:

عضو جملس اإلدارة

تاريخ امليالد:

1972/2/20

اجلنسية:

األردنية

تاريخ العضوية:

2017/5/24

االستقاللية:

مستقل

عضويته يف جلان اجمللس:

عضو جلنة التسهيالت االئتمانية.
عضو جلنة حاكمية تكنولوجيا املعلومات.

الشهادات العلمية:

بكالوريوس يف االقتصاد والعلوم اإلدارية من اجلامعة األردنية ،وماجستري يف
إدارة األعمال من جامعة  ،Hullوحاصل على شهادة .CPA

املناصب التي يشغلها حالي ًا:

يعمل حالي ًا رئيس إدارة الرقابة املالية لدى شركة احلكمة لألدوية.

اخلربات العملية:

لديه خربة يف جمال تدقيق احلسابات واالستشارات املالية وباخلصوص يف
املشاريع املتعلقة باالندماج واستحواذ الشركات .وقد شغل منصب املدير
التنفيذي لتمويل الشركات يف جمموعة األطلس لالستثمار خالل الفرتة
 .2001 - 2000وشغل مناصب عدة يف شركة أدوية احلكمة منها املدير املايل
للمجموعة ،ونائب رئيس الرقابة املالية.

عضويته يف جمالس إدارة
شركات مساهمة عامة:

ال يوجد

داود حممد داود الغول
املنصب:

عضو جملس اإلدارة

تاريخ امليالد:

1971/5/25

اجلنسية:

األردنية

تاريخ العضوية:

2017/5/24

االستقاللية:

مستقل

عضويته يف جلان اجمللس:

رئيس جلنة التدقيق.
عضو جلنة الرتشيحات واملكافآت.

الشهادات العلمية:

بكالوريوس يف علوم احملاسبة من اجلامعة األردنية ،وماجستري يف إدارة
األعمال من  ،University Of Coloradoوحماسب قانوين معتمد .CPA

املناصب التي يشغلها حالي ًا:

يشغل حالي ًا منصب املدير املايل يف شركة أمانات القابضة.

اخلربات العملية:

عمل أكرث من  22عام ًا يف التخطيط املايل واالسرتاتيجي واالستثمارات وإعادة
الهيكلة املالية.
بدأ حياته املهنية يف عام  1995كمدقق حسابات يف شركة آرثر اندرسن يف
دبي  -اإلمارات العربية املتحدة ،ثم يف شركة شلمربجري يف دبي بدور مساعد
املدير املايل لشمال أفريقيا والشرق األوسط وشبة القارة الهندية .وبعد ذلك
انتقل إىل كي بي إم جي يف داالس تكساس كمستشار مايل والضرائب الدولية،
ويف عام  2003انضم إىل جمموعة البنك العربي مبنصب نائب رئيس مايل ،ثم
يف عام  2008استلم منصب نائب رئيس تنفيذي للتخطيط واالستثمار يف ذات
اجملموعة ،حيث قام بقيادة وتطوير وإدارة اخلطط املالية للمجموعة ،يف عام
 ٢٠١٢استلم منصب املدير املايل يف جمموعة البنك العربي.

عضويته يف جمالس إدارة
شركات مساهمة عامة:
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حممد حسن صبحي احلاج حسن
املنصب:

عضو جملس اإلدارة

تاريخ امليالد:

1981/8/16

اجلنسية:

األردنية

تاريخ العضوية:

2017/5/24

االستقاللية:

مستقل

عضويته يف جلان اجمللس:

رئيس جلنة حاكمية تكنولوجيا املعلومات.
نائب رئيس جلنة التدقيق.

الشهادات العلمية:

بكالوريوس يف العلوم املالية واالقتصاد اجلزئي من  ،MITوماجستري يف إدارة
األعمال وماجستري يف جمال التعليم من  Standford Universityللدراسات
العليا.

املناصب التي يشغلها حالي ًا:

يشغل حالي ًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة جواكر.

اخلربات العملية:

عمل كمحلل مايل يف قسم شراء الشركات ودجمها يف شركة Dresdner
 .Kleinwort Wassersteinكما عمل كنائب مدير عام لشركة رسملة وهي
شركة مسجلة يف مدينة دبي وتعمل يف جمال االستثمارات وتوظيف األموال.
أسس شركة أخطبوط وهي شركة تعمل يف جمال االستخدام وجذب املواهب
يف اخلليج والشرق األوسط للعمل يف جماالت اختصاصهم ،كما أسس شركة
جواكر وهي شركة خمتصة بتقدمي ألعاب إلكرتونية.

عضويته يف جمالس إدارة
شركات مساهمة عامة:

ال يوجد

 3-3أعضاء جملس اإلدارة املستقيلون:
#

اسم العضو

االستقالة أو انتهاء العضوية

1

“حممد سعيد” حممد إبراهيم شاهني

2017/04/02

استقالة

2

كيم فؤاد سعد أبو جابر

2017/05/24

انتهاء العضوية

3

مازن بن أحمد بن حممد اجلبري

2017/05/24

انتهاء العضوية
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 .4عدد اجتماعات جملس اإلدارة واجتماعات اللجان املنبثقة عنه مع بيان األعضاء احلاضرين
اسم العضو
#

1

عدد
عدد
عدد
عدد
عدد
عدد
عدد
االجتماعات االجتماعات االجتماعات االجتماعات االجتماعات االجتماعات االجتماعات
()2
()1
()2
()4
()6
()9
()10
باسم خليل سامل السامل

2

مازن سميح طالب دروزة

3

عصام عبد اهلل يوسف اخلطيب ممثل
املؤسسة العامة للضمان االجتماعي
عمر حممد إبراهيم شحرور ممثل شركة
االستثمارات والصناعات املتكاملة
(قابضة)
“حممد علي” خلدون ساطع احلصري
ممثل شركة هتاف لالستثمارات
خليل حامت خليل السامل ممثل شركة
اخلليل لالستثمارات
سلطان بن حممد بن مساعد السيف
ممثل شركة اجلدارة لالستثمار العقاري
عمر أكرم عمران البيطار

9

رمي هيثم جميل القسوس

4

5
6
7
8

األعضاء املعنيون يف عام 2017
أحمد قاسم ذيب الهناندة 2017/01/08 -
10
11
12

جملس
اإلدارة

خالد وليد حسني النابلسي -
2017/05/24
داود حممد داود الغول 2017/05/24 -

10/10
10/6
10/10

6/4

10/8

6/6

*

مازن بن أحمد بن حممد اجلبري -
2017/05/24

4/3

2/2

1/0

10/10

9/6
5/5
5/4
5/2

2/1
2/2

2/2
4/4

9/8

10/8
10/9
10/8

عدد
االجتماعات
()1

2/2

10/9

حممد حسن صبحي احلاج حسن -
13
2017/05/24
األعضاء املستقيلون أو املنتهية عضويتهم يف عام 2017
حممد سعيد حممد إبراهيم شاهني -
1
4/4
2017/04/02
كيم فؤاد سعد أبو جابر 2017/05/24 -
2
5/1
3

جلنة
التدقيق*

جلنة
االمتثال

جلنة حاكمية
جلنة
جلنة
جلنة
جلنة إدارة
اخملاطر الرتشيحات احلاكمية التسهيالت تكنولوجيا
املعلومات
واملكافآت املؤسسية االئتمانية

1/1
2/0

4/4

6/6

4/4

1/1
2/2

1/0
5/5
5/4

1/1
1/1

2/2
1/0

1/0
1/1
1/1

3/3

5/1

حضر السادة مدققو احلسابات اخلارجيون للبنك أربعة اجتماعات للجنة التدقيق

 .5املناصب التنفيذية يف البنك وأسماء األشخاص الذين يشغلونها:
اسم العضو

املنصب الذي يشغله

عالء عطا اهلل جورج قمصيه

الرئيس التنفيذي

ياسر ابراهيم حممد كليب

رئيس قطاع الشركات

أمين عمران عبد اهلل ابو دهيم

رئيس إدارة األعمال الدولية

رأفت عبد اهلل اسماعيل خليل

رئيس إدارة التدقيق

حممد حافظ عبد الكرمي حممد حافظ معاذ

رئيس إدارة الشؤون القانونية

علي حممد داود ابو صوي

رئيس إدارة اخلزينة واالستثمار

رانيا حممد سعيد احمد دويكات

رئيس إدارة االمتثال

زيد يحيى امني صالح

رئيس اإلدارة االسرتاتيجية

منار حممد عبد احلليم النسور

رئيس اإلدارة املالية

فالح حسن خليل كوكش

رئيس إدارة اخملاطر

إياس نظمي زهدي خواجه

رئيس إدارة العمليات

أنطون فرنسيس أنطون لولص

رئيس إدارة اخلدمات املصرفية لألفراد
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 .6تقارير اللجان املنبثقة عن جملس اإلدارة حول أعمالها عن عام :2017
جلنة التدقيق:
أهم املواضيع التي متت مناقشتها خالل العام :2017
.1

مواضيع تتعلق بإدارة التدقيق الداخلي:
•

اعتماد خطة التدقيق الداخلي املبنية على اخملاطر لعام  2017ومنهجية العمل.

•

اعتماد تعديل ميثاق إدارة التدقيق الداخلي.

•

اعتماد تقييم أداء كادر موظفي التدقيق الداخلي لعام .2017

•

اعتماد الهيكل التنظيمي املعدل إلدارة التدقيق الداخلي.

 .2تقارير التدقيق الداخلي:
•

مناقشة تقارير التدقيق الداخلي على أعمال وأنشطة جميع مراكز العمل على مستوى دوائر البنك وفروعه والشركات التابعة ومنجزات دائرة
التدقيق الداخلي حسب خطة التدقيق لعام  .2017بحيث مت مراجعة مالحظات التدقيق الداخلي وبخاصة املالحظات مرتفعة اخملاطر والتأكد
من أنه مت اتخاذ اإلجراء املناسب من قبل اإلدارة التنفيذية العليا يف البنك أو أي من الشركات التابعة.

•

مناقشة تقرير التكليفات واملهام اإلضافية إلدارة التدقيق الداخلي خارج نطاق خطة التدقيق التي متت خالل عام .2017

•

تقرير التقييم السنوي لهيكل نظام الرقابة الداخلية على مستوى البنك للعام .2016

 .3االطالع ومراجعة تقارير دورية تتعلق مبا يلي:
•

مناذج تعارض املصالح اخلاص بالرئيس التنفيذي وأعضاء جملس اإلدارة ،واإلدارة التنفيذية.

•

بطاقة األداء املتوازن.

•

التعامل مع األطراف ذوي العالقة.

•

تقرير اإلدارة الصادر عن املدقق اخلارجي.

 .4مواضيع تتعلق بالبيانات املالية:
•

مراجعة التقارير الدورية التي تتضمن البيانات املالية (السنوية ونصف السنوية والربعية) ،والتوصية للمجلس باعتمادها بعد التأكد أنها دقيقة
وكاملة ومطابقة للمعلومات املعروفة لدى أعضاء اللجنة وتعكس املعايري والقوانني احملاسبية املناسبة لتقدميها إىل جملس اإلدارة.

•

التأكد من كفاية اخملصصات ملقابلة الديون املشكوك يف حتصيلها وخمصصات حمافظ األوراق املالية وإبداء الرأي يف ديون البنك غري
العاملة أو املقرتح اعتبارها ديون ًا هالكة.

•

تقدمي توصيات إىل جملس إدارة البنك فيما يتعلق بتعيني املدققني اخلارجيني والشروط التي تتعلق بالتعاقد معهم كما ورد يف سياسة
التدقيق اخلارجي املعتمدة.

•

مناقشة أتعاب مدقق احلسابات عن السنة املالية للعام .2017

 .5مواضيع تتعلق باملدقق اخلارجي:
•

التحقق من استقاللية وموضوعية املدققني اخلارجيني سنوي ًا من خالل احلصول على إقرار يوضح عالقات املدقق اخلارجي مع اجملموعة
وهذا يتضمن اخلدمات األخرى خارج نطاق عمليات التدقيق.

•

مراقبة شمولية التدقيق اخلارجي ألعمال البنك والتأكد من وجود التنسيق بني أعمال مدققي احلسابات اخلارجيني يف حال وجود أكرث من
مدقق.

•

مراجعة املالحظات الواردة يف تقارير البنك املركزي األردين وتقارير املدقق اخلارجي والقضايا احملاسبية ذات األثر اجلوهري ،مبا يف ذلك
املعامالت املعقدة ،واملعامالت مع األطراف ذات العالقة مع التصريحات املهنية أو القانونية احلالية ،وفهم مدى تأثريها على البيانات املالية
للمجموعة.

 .6مواضيع تتعلق بأنظمة الرقابة الداخلية وإدارة اخملاطر:
•

مراجعة ومراقبة مدى مالءمة وفاعلية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية ،مبا يف ذلك أمن املعلومات ،والضوابط احملاسبية واملالية ،وأنظمة
الضبط والرقابة الداخلية املطبقة على مستوى اجملموعة ملراقبة وإدارة اخملاطر.

•

ضمان فاعلية إدارة اخملاطر وأنظمة الضبط والرقابة الداخلية على البيانات املالية السنوية ونصف السنوية والربعية للمجموعة.
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 .7مواضيع متفرقة:
•

االجتماع مع املدقق اخلارجي ورئيس إدارة اإلمتثال ورئيس ادارة التدقيق الداخلي دون حضور اإلدارة التنفيذية مرة واحدة.

•

مراجعة ميثاق جلنة التدقيق املنبثقة عن جملس اإلدارة.

•

االطالع على فرضيات املعيار .IFRS9

•

مت مراجعة والتوصية باعتماد السياسات التالية:
 سياسة التبليغ عن اخملالفات واملمارسات غري السليمة. السياسة املالية واحملاسبية. سياسة تسوية الديون املتعرثة وإعدام الديون. -سياسة التدقيق اخلارجي.

جلنة احلاكمية املؤسسية:
أهم املواضيع التي متت مناقشتها خالل العام :2017
•

مراجعة دليل احلاكمية املؤسسية وتعديله.

•

مراجعة تقرير احلوكمة.

جلنة إدارة اخملاطر:
أهم املواضيع التي متت مناقشتها خالل عام :2017
.1

مراجعة املعلومات والتقارير املعدة من قبل إدارة اخملاطر يف البنك وردود اإلدارة التنفيذية عليها.

 .2االطالع على األحداث التي قد تؤثر على اخملاطر التي يواجهها البنك (مثل التغيريات السياسية والتغيريات يف السياسات االستثمارية).
 .3مراجعة عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس املال( ،)ICAAPوالتأكد من كفاية رأس املال جلميع اخملاطر التي يتعرض لها البنك أو من املمكن أن
يتعرض لها.
 .4مت التأكد من قيام اإلدارة بوضع إطار لتقييم اخملاطر اخملتلفة ووضع نظام يربط اخملاطر ومستوى رأسمال البنك ،وإيجاد وسائل ملراقبة مدى
االلتزام بالسياسات الداخلية.
 .5مراجعة إطار إدارة اخملاطر.
 .6االطالع على خطط استمرارية العمل وفحوصات اخلطة والفحوصات اخلاصة مبوقع الكوارث للتأكد من جاهزية املوقع.
 .7االطالع على آلية التسعري املوزونة باخملاطر  RAROCللتأكد من تغطيتها جلميع اخملاطر اخلاصة مبحافظ البنك اخملتلفة ،وحتقيق العائد الذي
يتناسب وهذه اخملاطر.
 .8مراجعة منظومة اخملاطر الفعلية جلميع أنشطة البنك باملقارنة مع وثيقة اخملاطر املقبولة ،ومتابعة معاجلة االنحرافات السلبية.
 .9حتديد درجة خماطر السيولة املقبولة التي ميكن أن يتحملها أو يقبلها البنك ،وذلك من خالل وضع ما يسمى بـ “درجة خماطر السيولة املقبولة
“مبا يتناسب واسرتاتيجية وقدرة البنك.
 .10مناقشة التقارير الدورية التي ترفع إىل جلنة اخملاطر املنبثقة عن جملس اإلدارة.
 .11مناقشة فرضيات تطبيق املعيار  IFRS 9وجميع السيناريوهات املتعلقة بها.
 .12مراجعة سياسات البنك بخصوص ما يلي:
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•

سياسة التسعري وآلية ربطها مبخاطر االئتمان.

•

سياسة اختبارات األوضاع الضاغطة.

•

سياسة خماطر االئتمان احملدثة.

•

سياسة خماطر التشغيل.

تقرير احلوكمة

التقرير السنوي  - 2017كابيتال بنك

جلنة الرتشيحات واملكافآت:
أهم املواضيع التي متت مناقشتها خالل عام :2017
.1

ترشيح األشخاص الذين مت تعيينهم يف جملس اإلدارة مع األخذ بعني االعتبار مؤهالتهم ومهاراتهم وقدراتهم حسب املعايري والقوانني املرعية.

 .2تقييم أداء أعضاء جملس اإلدارة.
 .3حتديد وتقييم املكافآت املمنوحة ألعضاء جملس اإلدارة وموظفي اإلدارة التنفيذية العليا.
 .4مراجعة سياسة مكافآت مناسبة جمللس اإلدارة وموظفي اإلدارة التنفيذية العليا.
 .5مراجعة الهيكل التنظيمي.
 .6تعديل ميثاق جلنة الرتشيحات واملكافآت.

جلنة االمتثال:
أهم املواضيع التي متت مناقشتها خالل عام :2017
.1

اعتماد خطة االمتثال لعام .2017

 .2مراجعة الهيكل التنظيمي إلدارة االمتثال ،وذلك للتأكد من توافر املوارد املناسبة لدى إدارة االمتثال.
 .3التقييم العام اللتزام البنك وشركاته التابعة بتعليمات اجلهات الرقابية وأفضل املمارسات العاملية يف االمتثال ومكافحة غسل األموال ومتويل
اإلرهاب.
 .4الغرامات أو العقوبات أو اخملالفات التي فرضتها اجلهات الرقابية و/أو اجلهات املتعاقد معها خالل العام ونشأت عن عدم االمتثال لتعليمات
ومتطلبات اجلهات الرقابية.
 .5خماطر االمتثال املكتشفة وإجراءات التصويب املقرتحة من خالل إجراء االختبارات والفحوصات والزيارات امليدانية ملراكز العمل.
 .6املنتجات واخلدمات املصرفية التي مت االطالع عليها خالل العام.
 .7اخملرجات والنتائج التي صدرت عن املدقق الداخلي واملدقق اخلارجي وتقارير مفتشي البنك املركزي األردين التي تبني حاالت عدم االمتثال.
 .8شكاوى العمالء التي تبني حاالت عدم االمتثال واإلجراءات التصحيحية.
 .9عدد احلاالت التي مت التحقيق فيها واإلبالغ عنها لوحدة مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.
 .10الدورات التدريبية ودعم الفروع ودوائر البنك اخملتلفة باإلضافة إىل األنشطة التي شاركت بها إدارة االمتثال.
 .11أية إشارات تنبيهية قد ينشأ عنها حاالت عدم امتثال.
 .12مراجعة السياسات التالية:
•

سياسة التعامل مع شكاوى العمالء.

•

سياسة فاتكا.

•

سياسات الشركات التابعة بخصوص االمتثال ومكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.

•

سياسة اإلفصاح.

رئيس جملس اإلدارة
السيد باسم خليل السامل
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تقرير احلوكمة

الفروع
الفـــرع

العنــــوان

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

فرع املنطقة احلرة  /الزرقاء
صندوق بريد:
هاتف:
فاكس:
بريد إلكرتوين:

بريد إلكرتوين:

mainbranch@capitalbank.jo

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

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

فرع إربد
صندوق بريد:
هاتف:
فاكس:
بريد إلكرتوين:

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

فرع العقبة
صندوق بريد:
هاتف:
فاكس:
بريد إلكرتوين:

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

فرع اجلاردنز
صندوق بريد:
هاتف:
فاكس:
بريد 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:
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الفـــرع

vip@capitalbank.jo

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

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

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

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

sweifeyehbranch@capitalbank.jo

شارع امللك عبداهلل الثاين
 941283عمان  11194األردن
+962-6-5413338
+962-6-5412637
dabouqbranch@capitalbank.jo

شارع امللكة رانيا العبداهلل
 941283عمان  11194األردن
+962-6-5331500
+962-6-5357614
majdimallbranch@capitalbank.jo

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

فرع الزرقاء اجلديدة
صندوق بريد:
هاتف:
فاكس:
بريد إلكرتوين:

الزرقاء اجلديدة  -شارع  - 36جممع
الكردي بالزا
 941283عمان  11194األردن
+962-5-3853777
+962-5-3856009
newzarqabranch@capitalbank.jo

www.capitalbank.jo

