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البنك االستثماري (شركة مساهمة عامة محدودة)

قائمة المركز المالي الموحدة

كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٨

إیضاحات

٣١ كانون األول

٢٠١٨

٣١ كانون األول

٢٠١٧
دینـــــــــــــاردینـــــــــــــار

الموجودات

٤١٣١٬٦٩٠٬٠٨٤١٠٨٬٣٧٠٬١١٣نقد وأرصدة لدى البنك المركزي األردني

٥٦٠٬٤٩٦٬٤٩٨٧١٬٦١٣٬٠٣٤أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفیة

٦٥٬٧٩٥٬٨٣٧١١٬٠١٣٬٤٥٧ایداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفیة

٧١٬٨٨٧٬٨٨٣١٬٨٥٣٬٩٨٧موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل

١٠٦٨٨٬٩٤٧٬٦١٦٦٤٥٬٣٥٤٬٢٢٩تسهیالت ائتمانیة مباشرة - بالصافي

٨٤٢٬٨٢٤٬٣٣٥٣٧٬٦٣٨٬٠٤٢موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل

٩١٢٢٬٦٩٨٬٣٣٢١٠٥٬٥٤٨٬٠٨٣موجودات مالیة بالتكلفة المطفأة

١١٢٩٬٨٠٣٬٨٤٣٢٩٬٦٦٣٬٩٦٥ممتلكات ومعدات - بالصافي

١٢٢٬٦٣٠٬٨٥٠٢٬٦٣٣٬٨٨٧موجودات غیر ملموسة

٢٠١١٬٣٠٩٬٨٠١٧٬٥٧٦٬٥٥٣موجودات ضریبیة مؤجلة

١٣٥٤٬٠١٧٬٨٣٧٥١٬٩٨٠٬٧٨٣موجودات أخرى

١٬١٥٢٬١٠٢٬٩١٦١٬٠٧٣٬٢٤٦٬١٣٣مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكیة

المطلوبات

١٤١١٬٤٩٦٬٣٧٩١٠٬٢٣٢٬٨٣٤ودائع بنوك ومؤسسات مصرفیة

١٥٧٤٧٬٥١٩٬٤٩١٦٧٦٬١٠٠٬٠٨٢ودائع عمالء

١٦٥٣٬٦١٢٬٦٣٤٤١٬٤٥٨٬١٥٨تأمینات نقدیة

١٧١١٤٬٩٧١٬٢١٧١٣٩٬٩٨٢٬٤٢١أموال مقترضة

١٨١٦٬١٠٠٬٠٠٠٣٬٠٠٠٬٠٠٠اسناد قرض

١٩١٣٧٬٦١٠٧٠٣٬٤٥٤مخصصات متنوعة

٢٠٤٬٦٧٩٬٧١٥٣٬٩٨٤٬٧٨٠مخصص ضریبة الدخل

٢٠٨٬٤٦٣٬٥٠٨٦٬١٠٣٬٢٢١مطلوبات ضریبیة مؤجلة

٢١١٦٬٢٨٥٬١٣١١٢٬٨٨٤٬١٩٩مطلوبات أخرى

٩٧٣٬٢٦٥٬٦٨٥٨٩٤٬٤٤٩٬١٤٩مجموع المطلوبات

حقوق الملكیة

حقوق مساهمي البنك

٢٢١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠رأس المال المصرح به

٢٢١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠رأس المال المكتتب به والمدفوع

٢٣٢٧٬٢٦٣٬٢٢٥٢٥٬٠٠٤٬٥١٣االحتیاطي القانوني

٦٬٣٦٥٬٠٠٠                                             -٢٣احتیاطي المخاطر المصرفیة العامة

٢٤١٣٬٤٧٥٬٦٧٥١٢٬٤٧٧٬٦٥١احتیاطي تقییم الموجودات المالیة - بالصافي

٢٥٣٣٬٤٨٦٬٦٥١٣٠٬٠٣٣٬٢١٠أرباح مدورة

١٧٤٬٢٢٥٬٥٥١١٧٣٬٨٨٠٬٣٧٤مجموع حقوق الملكیة العائد إلى مساهمي البنك

٢٧٤٬٦١١٬٦٨٠٤٬٩١٦٬٦١٠حقوق غیر المسیطرین

١٧٨٬٨٣٧٬٢٣١١٧٨٬٧٩٦٬٩٨٤مجموع حقوق الملكیة

١٬١٥٢٬١٠٢٬٩١٦١٬٠٧٣٬٢٤٦٬١٣٣مجموع المطلوبات وحقوق الملكیة

تعتبر اإلیضاحات المرفقة من رقم ١ إلى ٤٩ جزًءا من هذه القوائم المالیة الموحدة وتقرأ معها

٦



البنك االستثماري (شركة مساهمة عامة محدودة)

قائمة الدخل الموحدة

للسنة المنتهیة في ٣١ كانون األول ٢٠١٨

٢٠١٨٢٠١٧إیضاحات

ـــــار ـــــ ـــــاردینـــ ـــــ دینـــ

٢٨٧١٬٥٣٩٬٩٦٢٥٦٬٥٧٧٬٨٢٦الفوائد الدائنة

(٢٥٬٢٢٦٬٣٣٩)(٣٨٬٧٩٦٬٦٤١)٢٩الفوائد المدینة

٣٢٬٧٤٣٬٣٢١٣١٬٣٥١٬٤٨٧صافي إیرادات الفوائد

٣٠١٠٬٦١٠٬٩٩٩٨٬٦٧٤٬٠٣٤صافي إیرادات العموالت

٤٣٬٣٥٤٬٣٢٠٤٠٬٠٢٥٬٥٢١صافي إیرادات الفوائد والعموالت

٣١٦١٧٬٣٠١٩٩١٬٩٤١أرباح عمالت أجنبیة

١١٦٬٣٦٨                                            -٩أرباح بیع موجودات مالیة بالكلفة المطفاة

٣٢٩٨٬٦٥٢١٤٥٬٤٨٥أرباح موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل

٨٢٬٣٣٨٬٤٩٦٢٬١١٢٬٠٧٥

٥٬٥٩٨٬٣٧٦                                            -٣٣أرباح ناتجة عن االستحواذ على شركة تابعة

٣٤٣٬٦٧٢٬١٠٧٣٬٤٣٩٬٨٥٨إیرادات أخرى

٥٠٬٠٨٠٬٨٧٦٥٢٬٤٢٩٬٦٢٤إجمالي الدخل

(١٥٬٠٢٦٬٢٧٠)(١٦٬٢٠٤٬٧٤٣)٣٥نفقات الموظفین

و١٢استهالكات وٕاطفاءات (٢٬٧١٤٬٨٩٣)(٢٬٣٦٦٬٢٧٦)١١

(٩٬٤١٧٬٨٦٦)(١٠٬١٩٥٬٢٦٢)٣٦مصاریف أخرى

(٧٥٥٬٩٩٥)١٣٥٧١٬٩٥٤

(٤٬٧٥٠٬٠١٣)(٦٢٢٬٤٩٤)١٠مخصص تدني التسهیالت اإلئتمانیة المباشرة

٢٨٩٬٣٧٥-                                            

(٢٦٬٢٤١)(٣٥٤٬٩٨٣)١٩مخصصات متنوعة

(٣٢٬٦٩١٬٢٧٨)(٢٨٬٨٨٢٬٤٢٩)إجمالي المصروفات 

٢١٬١٩٨٬٤٤٧١٩٬٧٣٨٬٣٤٦الربح للسنة قبل ضریبة الدخل

(٣٬٩٦٣٬٢٧١)(٥٬١٨٩٬٧٩٩)٢٠ضریبة الدخل

١٦٬٠٠٨٬٦٤٨١٥٬٧٧٥٬٠٧٥صافي الربح للسنة

العائد إلى:

١٥٬٤٧٩٬٧١٥١٥٬٠٧٣٬٧٠٧مساهمي البنك

٢٧٥٢٨٬٩٣٣٧٠١٬٣٦٨حقوق غیر المسیطرین

١٦٬٠٠٨٬٦٤٨١٥٬٧٧٥٬٠٧٥

٣٧٠٫١٥٥٠٫١٥١

توزیعات نقدیة من موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة 

الدخل الشامل

تعتبر اإلیضاحات المرفقة من رقم ١ إلى ٤٩ جزًءا من هذه القوائم المالیة الموحدة وتقرأ معها

حصة السهم األساسیة والمخفضة من ربح السنة العائد إلى مساهمي 

البنك

للسنة المنتهیة في ٣١ كانون األول

٧

تدني الموجودات التي آلت ملكیتها للبنك وفاًء  مسترد من (مخصص)

لدیون مستحقة ومخصص العقارات المستملكة وفًقا لتعلیمات البنك 

المركزي األردني

مسترد من تدني موجودات مالیة وبنود خارج قائمة المركز المالي وفًقا 

لمعیار التقاریر المالیة الدولي رقم (٩)



البنك االستثماري (شركة مساهمة عامة محدودة)

قائمة الدخل الشامل الموحدة

للسنة المنتهیة في ٣١ كانون األول ٢٠١٨

٢٠١٨٢٠١٧

دینـــــــــــــاردینـــــــــــــار

١٦٬٠٠٨٬٦٤٨١٥٬٧٧٥٬٠٧٥صافي الربح للسنة

بنود الدخل الشامل األخرى:

٢٬١٦٠٬٠٥١٦٬٨٦٣٬٨١٨صافي التغیر في احتیاطي تقییم الموجودات المالیة - بالصافي بعد الضریبة

(٩٤٬٦٤٧)(٥٢٣٬٧٥٩)خسائر بیع موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل

١٬٦٣٦٬٢٩٢٦٬٧٦٩٬١٧١مجموع بنود الدخل الشامل األخرى

١٧٬٦٤٤٬٩٤٠٢٢٬٥٤٤٬٢٤٦إجمالي الدخل الشامل للسنة

إجمالي الدخل الشامل للسنة العائد إلى:

١٧٬١١٦٬٠٠٧٢١٬٨٤٢٬٨٧٨مساهمي البنك

٥٢٨٬٩٣٣٧٠١٬٣٦٨حقوق غیر المسیطرین

١٧٬٦٤٤٬٩٤٠٢٢٬٥٤٤٬٢٤٦

تعتبر اإلیضاحات المرفقة من رقم ١ إلى ٤٩ جزًءا من هذه القوائم المالیة الموحدة وتقرأ معها

للسنة المنتهیة في ٣١ كانون األول

٨



البنك االستثماري (شركة مساهمة عامة محدودة)

قائمة التغیرات في حقوق الملكیة الموحدة

للسنة المنتهیة في ٣١ كانون األول ٢٠١٨

دیناردیناردیناردیناردیناردیناردیناردینار٢٠١٨

١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠٢٥٬٠٠٤٬٥١٣٦٬٣٦٥٬٠٠٠١٢٬٤٧٧٬٦٥١٣٠٬٠٣٣٬٢١٠١٧٣٬٨٨٠٬٣٧٤٤٬٩١٦٬٦١٠١٧٨٬٧٩٦٬٩٨٤كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٧
(٧٬١٩٥٬٨٩٦)(٤٢٥٬٠٦٦)(٦٬٧٧٠٬٨٣٠)(٦٬٧٧٠٬٨٣٠)                                                  -                                                  -                                                  -                                                  -أثر تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (٩) - بالصافي بعد الضریبة

-                                                  -                                                  -                                                  (١٬٠٠٣٬٥٢٧)١٬٠٠٣٬٥٢٧-                                                  -                                                  -                                                  

                                                  -                                                  -                                                  -٦٬٣٦٥٬٠٠٠                                                  -(٦٬٣٦٥٬٠٠٠)                                                  -المحول إلى االحتیاطیات

١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠٢٥٬٠٠٤٬٥١٣١١٬٤٧٤٬١٢٤٣٠٬٦٣٠٬٩٠٧١٦٧٬١٠٩٬٥٤٤٤٬٤٩١٬٥٤٤١٧١٬٦٠١٬٠٨٨كما في أول كانون الثاني

١٥٬٤٧٩٬٧١٥١٥٬٤٧٩٬٧١٥٥٢٨٬٩٣٣١٦٬٠٠٨٬٦٤٨                                                  -                                                  -                                                  -                                                  -صافي الربح للسنة 

٢٬١٦٠٬٠٥١                                                  -٢٬١٦٠٬٠٥١                                                  -٢٬١٦٠٬٠٥١                                                  -                                                  -                                                  -صافي التغیر في احتیاطي القیمة العادلة - بالصافي بعد الضریبة

-                                                  -                                                  -                                                  (١٥٨٬٥٠٠)(٣٦٥٬٢٥٩)(٥٢٣٬٧٥٩)-                                                  (٥٢٣٬٧٥٩)

٢٬٠٠١٬٥٥١١٥٬١١٤٬٤٥٦١٧٬١١٦٬٠٠٧٥٢٨٬٩٣٣١٧٬٦٤٤٬٩٤٠                                                  -                                                  -                                                  -إجمالي الدخل الشامل

                                                  -                                                  -                                                  -(٢٬٢٥٨٬٧١٢)                                                  -                                                  -٢٬٢٥٨٬٧١٢                                                  -المحول إلى االحتیاطیات

(١٠٬٠٠٠٬٠٠٠)                                                  -(١٠٬٠٠٠٬٠٠٠)(١٠٬٠٠٠٬٠٠٠)                                                  -                                                  -                                                  -                                                  -األرباح الموزعة (إیضاح ٢٦)

(٤٠٨٬٧٩٧)(٤٠٨٬٧٩٧)                                                  -                                                  -                                                  -                                                  -                                                  -االستثمار في شركات تابعة

١٣٬٤٧٥٬٦٧٥٣٣٬٤٨٦٬٦٥١١٧٤٬٢٢٥٬٥٥١٤٬٦١١٬٦٨٠١٧٨٬٨٣٧٬٢٣١                                                  -١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠٢٧٬٢٦٣٬٢٢٥كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٨

٢٠١٧

١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠٢٣٬٥٧٠٬٧٧١٥٬٣١١٬٢٨٤٥٬٤٩١٬٥١٩٢٧٬٦٦٣٬٩٢٢١٦٢٬٠٣٧٬٤٩٦٢٬٣٠٥٬٧١٨١٦٤٬٣٤٣٬٢١٤كما في أول كانون الثاني

١٥٬٠٧٣٬٧٠٧١٥٬٠٧٣٬٧٠٧٧٠١٬٣٦٨١٥٬٧٧٥٬٠٧٥                                                  -                                                  -                                                  -                                                  -صافي الربح للسنة 

٦٬٨٦٣٬٨١٨                                                  -٦٬٨٦٣٬٨١٨                                                  -٦٬٨٦٣٬٨١٨                                                  -                                                  -                                                  -صافي التغیر في احتیاطي القیمة العادلة - بالصافي بعد الضریبة

-                                                  -                                                  -                                                  (٩٤٬٦٤٧)                                                  -(٩٤٬٦٤٧)(٢١٦٬٩٦١)١٢٢٬٣١٤

٦٬٩٨٦٬١٣٢١٤٬٨٥٦٬٧٤٦٢١٬٨٤٢٬٨٧٨٧٠١٬٣٦٨٢٢٬٥٤٤٬٢٤٦                                                  -                                                  -                                                  -إجمالي الدخل الشامل

                                                  -                                                  -                                                  -(٢٬٤٨٧٬٤٥٨)                                                  -١٬٤٣٣٬٧٤٢١٬٠٥٣٬٧١٦                                                  -المحول إلى االحتیاطیات

(١٠٬٠٠٠٬٠٠٠)                                                  -(١٠٬٠٠٠٬٠٠٠)(١٠٬٠٠٠٬٠٠٠)                                                  -                                                  -                                                  -                                                  -األرباح الموزعة

١٬٩٠٩٬٥٢٤١٬٩٠٩٬٥٢٤                                                  -                                                  -                                                  -                                                  -                                                  -االستثمار في شركات تابعة

١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠٢٥٬٠٠٤٬٥١٣٦٬٣٦٥٬٠٠٠١٢٬٤٧٧٬٦٥١٣٠٬٠٣٣٬٢١٠١٧٣٬٨٨٠٬٣٧٤٤٬٩١٦٬٦١٠١٧٨٬٧٩٦٬٩٨٤كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٧

تتضمن األرباح المدورة مبلغ ١١,٣٠٩,٨٠١ دینار كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٨ مقید التصرف به بموجب تعلیمات البنك المركزي األردني لقاء موجودات ضریبیة مؤجلة مقابل ٧,٥٧٦,٥٥٣ دینار كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٧.-

تتضمن األرباح المدورة مبلغ ١,٠٣٩,٢٠٠ دینار كما في ٣١ كانون االول ٢٠١٨ و ٣١ كانون االول ٢٠١٧ مقید التصرف به بناء على طلب البنك المركزي االردني یمثل المتبقي من األرصدة العائدة لعملیات غیر نظامیة.-

وال یمكن التصرف به إال بمقدار ما یتحقق منه فعًال من خالل عملیات البیع، استنادًا لتعلیمات هیئة األوراق المالیة.- كذلك تتضمن األرباح المدورة مبلغ ٤١٥,١٩٩ دینار كما في ٣١ كانون االول ٢٠١٨ مقابل ٤١٨,٨١٢ كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٧ یمثل أثر التطبیق المبكر للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (٩)

-

إن رصید األرباح المدورة ال یشمل أرباح فروقات إعادة تقییم للموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٨ مقابل ٣,٦٥٥ كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٧.-

فقد تم نقل الرصید المتراكم لبند احتیاطي المخاطر المصرفیة العامة والبالغ رصیده ٦,٣٦٥,٠٠٠ دینار كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٧ إلى بند األرباح المدورة للتقاص مع أثر المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (٩)، ویحضر التصرف بالفائض من المبلغ بعد التقاص.- بموجب تعلیمات البنك المركزي األردني رقم (٢٠١٨/١٣)

تبلغ قیمة األرباح المدورة القابلة للتوزیع على مساهمي البنك ١٢,١٤٩,٤٩٢ دینار كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٨ مقابل ١٥,٣٩٦,٦١٤ دینار كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٧.-

یحظر التصرف باحتیاطي تقییم موجودات مالیة - بالصافي إال بموافقة مسبقة من البنك المركزي األردني.-

كذلك تتضمن األرباح المدورة مبلغ ١,٠٠٣,٥٢٧ دینار كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٨ یمثل أثر إعادة تصنیف موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر إلى محفظة الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل وذلك بهدف التطبیق السلیم للمعیار وفًقا لتعلیمات البنك المركزي األردني رقم 

.(٢٠١٨/١٣)

٩

االحتیاطیات

رأس المال المكتتب به والمدفوع
مخاطر مصرفیة عامةقانوني

احتیاطي تقییم موجودات مالیة -

 بالصافي

تعتبر اإلیضاحات المرفقة من رقم ١ إلى ٤٩ جزًءا من هذه القوائم المالیة الموحدة وتقرأ معها

حقوق غیر المسیطرین

ـــــــي  إجمالـــــ

حقــوق الملكیـــة

مجموع حقوق الملكیة العائد إلى 

مساهمي البنك أرباح مدورة

خسائر موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر 

منقول لألرباح المدورة نتیجة البیع

خسائر موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر 

منقول لألرباح المدورة نتیجة البیع

أرباح موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر منقول 

لألرباح المدورة نتیجة إعادة التصنیف إلى محفظة الموجودات المالیة بالقیمة 

العادلة من خالل قائمة الدخل



البنك االستثماري (شركة مساهمة عامة محدودة)

قائمة التدفقات النقدیة الموحدة

للسنة المنتهیة في ٣١ كانون األول ٢٠١٨

٣١ كانون األول ٣١٢٠١٧ كانون األول ٢٠١٨اإلیضاحات

دیناردینار

األنشطة التشغیلیة

٢١٬١٩٨٬٤٤٧١٩٬٧٣٨٬٣٤٦ربح السنة قبل ضریبة الدخل

تعدیالت لبنود غیر نقدیة:

١٢استهالكات وٕاطفاءات ١١٢٬٣٦٦٬٢٧٦٢٬٧١٤٬٨٩٣و

١٠٦٢٢٬٤٩٤٤٬٧٥٠٬٠١٣مخصص تدني التسهیالت االئتمانیة المباشرة

١٩٣٬٩١٤١٣٬٦٠٠مخصص تعویض نهایة الخدمة

١٩٣٦١٬٧٦٣٣٥٬٤٩٢مخصص قضایا مقامة على البنك

                                       -(٢٨٩٬٣٧٥)المسترد من تدني موجودات وبنود خارج قائمة المركز المالي وفًقا لمعیار التقاریر المالیة الدولي رقم (٩)

مخصص العقارات المستملكة وفًقا لتعلیمات البنك المركزي األردني ٧٥٥٬٩٩٥(٥٦٧٬٢٢٢)١٣(المسترد من)

                                       -(٤٬٧٣٢)١٣المسترد من تدني العقارات التي آلت ملكیتها للبنك وفاًء لدیون مستحقة

(٢٢٬٨٥١)(١٠٬٦٩٤)١٩المردود من مخصص متنوعة أخرى

استبعاد ممتلكات ومعدات (١١٦٬٤١٥)٨٬٧٦٩خسائر (أرباح)

(٩٠٬٧٨٨)(٣٩٬٤٢١)٣٤أرباح بیع موجودات آلت ملكیتها للبنك

٣٢٤١٬٨١٧١٠٦٬٧٣٦خسائر تقییم موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل غیر متحققة

(٢٬١١٢٬٠٧٥)(٢٬٣٣٨٬٤٩٦)٨توزیعات نقدیة من موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل
٣٦٤٬١٩٨٢٬٠٢٢٬٧٦٨صافي مصاریف الفوائد

(٥٬٥٩٨٬٣٧٦)                                     -٣٣أرباح ناتجة عن االستحواذ على شركة تابعة
                                       -(١٣٢٬٦٩٤)األرباح الناتجة عن شراء حصة إضافیة في شركات تابعة

(٤٨٬٣٩١)(٤٦٬٧٣٦)٣١تأثیر التغیر في أسعار الصرف على النقد وما في حكمه
٢١٬٥٣٨٬٣٠٨٢٢٬١٤٨٬٩٤٧

التغیر في الموجودات والمطلوبات

(٣٬٥١٢٬١٤٣)٦٥٬٢٠٢٬٨٤٠إیداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفیة (التي تزید استحقاقاتها عن ثالثة اشهر)

(٢٬٠٠١٬٣١٤)                                     -٦أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفیة (أرصدة مقیدة السحب)

٧١٬٣٩٨٬٧٣٤٢٩٩٬٩٥٧موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل

(٨٠٬٩٢٣٬١٦٠)(٥٣٬٢٢٩٬٥٤٠)١٠التسهیالت االئتمانیة المباشرة
٥٬٦٢٣٬٢١٣(١٬٠٩٩٬٥٠٥)١٣الموجودات األخرى

١٥٧١٬٤١٩٬٤٠٩٥٣٬٢٨٣٬٣٣٩ودائع العمالء

١٦١٢٬١٥٤٬٤٧٦٣٬٣٦٣٬٣٣١التأمینات النقدیة

(١٬١١٨٬٢٩٣)٢١٢٬٠٦٦٬١٧١المطلوبات األخرى

(٢٬٨٣٦٬١٢٣)٥٩٬٤٥٠٬٨٩٣

(٧٬٠٢٤٬٢٥٦)(٦٬٠٧٧٬٥٧٥)٢٠ضریبة الدخل والمخصصات المدفوعة

األنشطة التشغیلیة (٩٬٨٦٠٬٣٧٩)٥٣٬٣٧٣٬٣١٨صافي التدفقات النقدیة من (المستخدمة في)

األنشطة االستثماریة

(٣٬٨١٦٬٠٩٩)(٥٬٩٠٥٬٥٧١)شراء موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل

٣٬٢٤١٬٨٥١٦٧٣٬٥٦٧بیع موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل
٨٢٬٣٣٨٬٤٩٦٢٬١١٢٬٠٧٥توزیعات نقدیة من موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل

١٢٬٤٩١٬٧٨٩                                     -بیع موجودات مالیة بالتكلفة المطفأة

(٥٥٬١٠١٬٦٥١)(٣٧٬٩٠٣٬٩٢٢)شراء موجودات مالیة بالتكلفة المطفأة

٢٠٬٤٧٩٬٧٤٨٥٥٬٢٠٥٬٦٤٩استحقاق موجودات مالیة بالتكلفة المطفأة

(٢٬٥٣٠٬٢٠٨)(١٬٩٦٣٬٩٩٢)١١شراء ممتلكات ومعدات ودفعات على حساب شراء ممتلكات ومعدات ومشاریع تحت التنفیذ

١٬٦٤٠٩٨٬٩٨٦المتحصل من بیع ممتلكات ومعدات

(١٩٦٬٥٤٧)(٥٤٩٬٥٣٤)١٢شراء موجودات غیر ملموسة

٥٬٦٢١                                     -١٢استبعاد موجودات غیر ملموسة

(١٦٬٥٣٢٬٨٦٦)                                     -صافي التدفقات النقدیة المستخدمة لالستثمار في شركات تابعة

(٥٤٬٠٠٠)(٢٧٤٬٤٤٢)صافي التدفقات النقدیة المستخدمة في شراء حصة إضافیة في شركات تابعة

٣٬٦١٨٬٥٣٣                                     -صافي النقد الناتج من االستثمار في شركات تابعة

(٤٬٠٢٥٬١٥١)(٢٠٬٥٣٥٬٧٢٦)صافي التدفقات النقدیة المستخدمة في األنشطة االستثماریة

األنشطة التمویلیة

(١٠٬٠٠٠٬٠٠٠)(١٠٬٠٠٠٬٠٠٠)٢٦أرباح موزعة

٣٠٬٨٦٧٬٩٣٥(٢٥٬٠١١٬٢٠٤)١٧األموال المقترضة

                                       -١٨١٣٬١٠٠٬٠٠٠اسناد قرض

من األنشطة التمویلیة ٢٠٬٨٦٧٬٩٣٥(٢١٬٩١١٬٢٠٤)صافي التدفقات النقدیة (المستخدمة في)

٣١٤٦٬٧٣٦٤٨٬٣٩١تأثیر تغیر أسعار الصرف على النقد وما في حكمه

١٠٬٩٧٣٬١٢٤٧٬٠٣٠٬٧٩٦صافي الزیادة في النقد وما في حكمه

١٦٩٬٧٥٠٬٣١٣١٦٢٬٧١٩٬٥١٧النقد وما في حكمه كما في أول كانون الثاني

٣٨١٨٠٬٧٢٣٬٤٣٧١٦٩٬٧٥٠٬٣١٣النقد وما في حكمه في ٣١ كانون األول

األنشطة التشغیلیة قبل ضریبة الدخل المدفوعة  صافي التدفقات النقدیة من (المستخدمة في)

تعتبر اإلیضاحات المرفقة من رقم ١ إلى ٤٩ جزًءا من هذه القوائم المالیة الموحدة وتقرأ معها

١٠



البنك االستثماري (شركة مساهمة عامة محدودة)

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة

كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٨

معلومات عامة(١)

-

-

-

إن البنك االستثماري هو شركة مساهمة عامة وأسهمه مدرجة في سوق عمان المالي.-

-

ملخص للسیاسات المحاسبیة الهامة(٢)

فیما یلي أهم السیاسات المحاسبیة المتبعة من قبل البنك في إعداد هذه القوائم المالیة الموحدة.

أسس إعداد القوائم المالیة الموحدة٢-١

-

-

إن الدینار األردني هو عملة عرض القوائم المالیة الموحدة والذي یمثل العملة الرئیسیة للبنك.-

-

بتاریخ ١٢ آب ١٩٨٢ بموجب قانون هو شركة مساهمة عامة أردنیة محدودة تأسست تحت رقم (١٧٣) البنك االستثماري (البنك)

لسنة ١٩٦٤ برأس مال مقداره ٦,٠٠٠,٠٠٠ دینار موزع على ٦,٠٠٠,٠٠٠ سهم بقیمة إسمیة مقدارها دینار للسهم الشركات رقم (١٢)

الواحد. تمت زیادة رأس مال البنك عدة مرات حتى بلغ ٧٧,٥٠٠,٠٠٠ دینار / سهم كما في ٣١ كانون االول ٢٠١٠، كما تمت زیادة

رأس مال البنك خالل العام ٢٠١١ لیصبح رأس المال المكتتب به والمدفوع ٨٥,٢٥٠,٠٠٠ دینار / سهم. كذلك تمت زیادة راس المال

للبنك بمبلغ ١٤,٧٥٠,٠٠٠ دینار بتاریخ ١٠ نیسان ٢٠١٢ لیصبح رأس مال البنك المكتتب به والمدفوع ١٠٠ ملیون دینار/ سهم.

یقع المركز الرئیسي للبنك في مدینة عمــان في منطقة الشمیساني، شارع عبد الحمید شرف هاتف ٥٠٠١٥٠٠ ص.ب. ٩٥٠٦٠١

عمان ١١١٩٥  المملكة األردنیة الهاشمیة.

تم إعداد القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتهیة في ٣١ كانون األول ٢٠١٨ للبنك وشركاته التابعة وفقًا للمعاییر الصادرة عن مجلس

معاییر المحاسبة الدولیة والتفسیرات الصادرة عن لجنة تفسیرات التقاریر المالیة الدولیة المنبثقة عن مجلس معاییر المحاسبة الدولیة

ووفقًا للقوانین المحلیة النافذة وتعلیمات البنك المركزي األردني.

تم إعداد القوائم المالیة الموحدة وفقًا لمبدأ التكلفة التاریخیة، باستثناء الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل

والموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل التي تظهر بالقیمة العادلة بتاریخ القوائم المالیة الموحدة، كما تظهر بالقیمة

العادلة الموجودات والمطلوبات المالیة التي تم التحوط لمخاطر التغیر في قیمتها العادلة.

إن السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتهیة في ٣١ كانون األول ٢٠١٨ متماثلة مع السیاسات

المحاسبیة التي تم اتباعها للسنة المنتهیة في ٣١ كانون األول ٢٠١٧ بإستثناء ما هو وارد في إیضاح (٢-٢).

تـــم إقرار القوائم المالیة الموحدة مـن قبـل مجلـس اإلدارة في جلسته المنعقدة بتاریخ ١٠ شباط ٢٠١٩ وهي خاضعة لموافقة الهیئة العامة

للمساهمین والبنك المركزي األردني.

یقوم البنك بتقدیم جمیع األعمال المصرفیة والمالیة المتعلقة بنشاطه من خالل مركزه وفروعه داخل المملكة وعددها إثنى عشر فرعًا ومن

خالل الشركات التابعة له.

١١



التغیرات في السیاسات المحاسبیة واإلفصاحات٢-٢

-

(أ)

-

-

-

-

معیار التقاریر المالیة الدولي رقم ١٥،" اإلیراد من العقود مع العمالء"-

المعاییر المطبقة في السنة المالیة التي تبدأ في أول كانون الثاني ٢٠١٨ والتي كان لها تأثیر جوهري:(ب)

معیار التقاریر المالیة الدولي رقم ٩ – (األدوات المالیة)

-

أثر تطبیق المعیار الدولي رقم (٩):-

وفیما یلي أهم جوانب التطبیق:

التصنیف والقیاس للموجودات المالیة:أ  - 

-

-

التعدیالت السنویة لمعاییر التقاریر المالیة الدولیة للدورة ٢٠١٢- ٢٠١٤.

إن السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد هذه القوائم المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة متماثلة مع السیاسات المحاسبیة التي تم اتباعها في إعداد آخر قوائم مالیة

موحدة للبنك للسنة المنتهیة في ٣١ كانون األول ٢٠١٧ باستثناء تطبیق المعاییر الجدیدة والتعدیالت على المعاییر الحالیة كما هو مذكور أدناه.

المعاییر والتفسیرات الجدیدة والمعدلة التي صدرت والتي تم تطبیقها من قبل البنك ألول مرة والنافذة التطبیق في السنة المالیة التي تبدأ في أول كانون الثاني

٢٠١٨ ولم یكن لتطبیق هذه المعاییر تأثیر جوهري على القوائم المالیة للبنك:

االعتراف بأصول ضریبة مؤجلة عن خسائر غیر متحققة – تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم ١٢ "ضرائب الدخل"

تحسین االفصاحات – تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم ٧ "بیان التدفقات النقدیة"

تحویالت العقارات االستثماریة - تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم ٤٠ "العقارات االستثماریة"

١٢

أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة معاییر جدیدة لإلعتراف باإلیراد. هذا وسوف یحل هذا المعیار محل معیار المحاسبة الدولي رقم ١٨ طبیعة التغییر:

والذي یغطي عقود السلع والخدمات ومعیار المحاسبة الدولي رقم ١١ والذي یغطي عقود البناء. بناًءا على المعیار الجدید، یتم االعتراف باإلیرادات عند نقل

السیطرة على السلعة أو الخدمة للعمیل. یسمح المعیار بان یتم التطبیق بأثر رجعي كامل أو بأثر رجعي معدل.

ال یوجد أثر جّراء تطبیق المعیار على البیانات المالیة للبنك وذلك نظرًا لكون معظم إیرادات البنك تتأتى من مصادر غیر خاضعة لهذا المعیار. األثر:

یتناول المعیار تصنیف وقیاس واستبعاد الموجودات والمطلوبات المالیة ویدخل قواعد جدیدة لمحاسبة التحوط. كما أدخل المعیار نموذج طبیعة التغییر:

االنخفاض الجدید لالعتراف بمخصصات انخفاض القیمة.

ابتداًءا من أول كانون الثاني ٢٠١٨. یتطلب من البنك تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (٩)

اعتبارًا من أول كانون الثاني ال یوجد أثر جوهري من تطبیق المعیار، حیث قام البنك بالتطبیق المبكر للمرحلة األولى للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (٩)

٢٠١١ استنادًا لطلب البنك المركزي األردني وهیئة األوراق المالیة.

قام البنك بإجراء إعادة تصنیف بین الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل والموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل

الشامل اآلخر إلى محفظة الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل وذلك بهدف التطبیق السلیم للمعیار وفًقا لتعلیمات البنك المركزي األردني

رقم (٢٠١٨/١٣) .



التصنیف والقیاس للمطلوبات المالیة:ب -

-

-

محاسبة التحوط:ج  - 

تدني الموجودات المالیة:د -

االفصاحات:هـ -

العدید من االفصاحات المفصلة وبشكل خاص بما یتعلق بمحاسبة التحوط ومخاطر االئتمان یتطلب المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (٩)

والخسائر االئتمانیة المتوقعة.

١٣

بما یتعلق بالتصنیف للمطلوبات على المتطلبات الموجودة ضمن معیار المحاسبة الدولي رقم (٣٩) أبقى المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (٩)

االعتراف بفروقات تقییم المطلوبات المالیة المصنفة المالیة. أما فیما یتعلق بقیاس القیمة العادلة فقد تطلب معیار المحاسبة الدولي رقم (٣٩)

ما یلي: ضمن المطلوبات المالیة بالقیمة العادلة ضمن قائمة األرباح والخسائر، في حین یتطلب المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (٩)

االعتراف بفروقات تقییم المطلوبات المالیة المصنفة ضمن المطلوبات المالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل والناتجة عن التغیر في

مخاطر االئتمان في قائمة الدخل الشامل الموحدة.

یتم االعتراف بالمبلغ المتبقي من فروقات تقییم القیمة العادلة في قائمة الدخل الموحدة.

عند تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (٩)، قام البنك باختیار االستمرار في استخدام سیاسة محاسبة التحوط استنادًا لمتطلبات معیار

عوضًا عن متطلبات المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (٩). المحاسبة الدولي رقم (٣٩)

الحتساب التدني في باستبدال نموذج "تحقق الخسارة" المتبع في معیار المحاسبة الدولي رقم (٣٩) قام المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (٩)

الموجودات المالیة إلى نموذج النظرة المستقبلیة "الخسائر االئتمانیة المتوقعة" والذي یتطلب استخدام التقدیرات واالجتهادات بشكل جوهري لتقدیر

-  أدوات العوامل االقتصادیة والتي لها التأثیر على قیمة التدني وفقًا للنموذج الجدید، حیث سیتم تطبیق هذا النموذج على الموجودات المالیة 

الدین والمصنفة بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل في حین ال تخضع أدوات الدین المصنفة ضمن محفظة

األدوات المالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل إلى قیاس الخسارة اإلئتمانیة المتوقعة عادةً .

والتي تحتسب وفقًا للمخاطر االئتمانیة (Probability of Default إن آلیة احتساب الخسائر االئتمانیة المتوقعة تعتمد على احتمالیة التعثر (

والتي تعتمد على القیمة التحصیلیة للضمانات القائمة، (Loss Given Default والعوامل االقتصادیة المستقبلیة و الخسارة في حالة التعثر (

.(Exposure at Default) وقیمة التعرض عند التعثر



التطبیق:و -

یوضح الجدول التالي التعدیل الحاصل على األرصدة االفتتاحیة كما في ١ كانون الثاني ٢٠١٨.-

المبلغ كما في ٣١

كانون األول ٢٠١٧

المبلغ المعاد تصنیفه 

(Reclassification)

الخسارة االئتمانیة 

(ECL) المتوقعة

الرصید كما في ١ كانون 

الثاني ٢٠١٨ بعد تطبیق 

(IFRS 9) الـ

أثر التطبیق الناتج عن 

بنود المركز المالي التي تأثرت بالتطبیقإعادة التصنیف

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفیة -                                          ٧١٬٥٦٣٬٣٩٥(٤٩٬٦٣٩) -                                         ٧١٬٦١٣٬٠٣٤أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفیة

ایداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفیة -                                          ١٠٬٩٨٧٬٢٣٨(٢٦٬٢١٩) -                                         ١١٬٠١٣٬٤٥٧ایداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفیة

تسهیالت ائتمانیة مباشرة -                                          ٦٣٦٬٣٤٠٬٥٧٠(٩٬٠١٣٬٦٥٩) -                                         ٦٤٥٬٣٥٤٬٢٢٩تسهیالت ائتمانیة مباشرة

١٬٤٣٧٬٢٠٤                                       -(٤١٦٬٧٨٣)١٬٨٥٣٬٩٨٧-                                        

-                                 ٤١٦٬٧٨٣-                                       -                                         -                                        

٣٥٬٨٢٣٬٣٦٩١٬٠٠٣٬٥٢٧                                       -(١٬٨١٤٬٦٧٣)٣٧٬٦٣٨٬٠٤٢

-                                 ١٬٨١٤٬٦٧٣-                                       -                                         -                                        

موجودات مالیة بالتكلفة المطفأة -                                          ١٠٥٬٢٠٢٬٤٨٤(٣٤٥٬٥٩٩) -                                         ١٠٥٬٥٤٨٬٠٨٣

مطلوبات أخرى -                                          ٩٣٬٤٣١٬٤٤٨(١٨٨٬٢٠٣) -                                         ٩٣٬٦١٩٬٦٥١كفاالت مالیة 

 -                                          ٤٢٬٤٧٨٬٩٩٠(٦٢٧٬٠٣٧) -                                         ٤٣٬١٠٦٬٠٢٧سقوف غیر مستغلة

 -                                          (٣٧٧٬٥٢٩)(٣٧٧٬٥٢٩) -                                          -                                   منه: سقوف مباشرة

 -                                          (٢٤٩٬٥٠٨)(٢٤٩٬٥٠٨) -                                          -                                   منه: سقوف غیر مباشرة

مطلوبات أخرى -                                          ١٤٬٢٠٨٬٠٣١(١٤٬٠٢٢) -                                         ١٤٬٢٢٢٬٠٥٣اعتمادات مستندیه وقبوالت سحوبات مصرفیة

موجودات أخرى -                                          ٤٬٨٠٢٬٣٢٥(٤٬٩٨٤) -                                         ٤٬٨٠٧٬٣٠٩أخرى

- .(IFRS 9) یوضح الجدول التالي التعدیل الحاصل على األرصدة االفتتاحیة للموجودات الضریبیة المؤجلة وبنود حقوق الملكیة كما في ١ كانون الثاني ٢٠١٨ نتیجة تطبیق الـ

المبلغ كما في ٣١

كانون األول ٢٠١٧

أثر التطبیق الناتج عن 

إعادة التصنیف

أثر التطبیق الناتج عن 

الخسارة االئتمانیة 

(ECL) المتوقعة

أثر التطبیق الناتج 

المحول من االحتیاطیات

الرصید كما في ١ كانون 

الثاني ٢٠١٨ بعد تطبیق 

(IFRS 9) الـ

١٠٬٦٥٠٬٠٢٠ -                                           ٣٬٠٧٣٬٤٦٧ -                                         ٧٬٥٧٦٬٥٥٣موجودات ضریبیة مؤجلة

 -                                          (٦٬٣٦٥٬٠٠٠) -                                          -                                         ٦٬٣٦٥٬٠٠٠احتیاطي المخاطر المصرفیة العامة

٦٬٣٦٥٬٠٠٠٣٠٬٦٣٠٬٩٠٧(٦٬٧٧٠٬٨٣٠)٣٠٬٠٣٣٬٢١٠١٬٠٠٣٬٥٢٧أرباح مدورة

٤٬٤٩١٬٥٤٤ -                                           (٤٢٥٬٠٦٦) -                                         ٤٬٩١٦٬٦١٠حقوق غیر المسیطرین

یوضح الجدول التالي الرصید االفتتاحي لمبلغ المخصصات بعد تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة (٩):-

٤٩٬٦٣٩أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفیة

٢٦٬٢١٩ایداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفیة

٩٬٠١٣٬٦٥٩تسهیالت ائتمانیة مباشرة

٣٤٥٬٥٩٩

١٨٨٬٢٠٣كفاالت مالیة 

٦٢٧٬٠٣٧سقوف غیر مستغلة

١٤٬٠٢٢اعتمادات مستندیه وقبوالت سحوبات مصرفیة

٤٬٩٨٤أخرى

قام البنك بقید أثر تطبیق المعیار على األرصدة االفتتاحیة لألرباح المدورة كما في ١ كانون الثاني ٢٠١٨ والمخصصات وحقوق غیر المسیطرین عوضًا عن إعادة اصدار القوائم المالیة 

الموحدة للسنة المنتهیة في ٣١ كانون األول ٢٠١٧ وما قبل.

البند 

موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة 

موجودات مالیة بالقیمة العادلة من الدخل

خالل قائمة الدخل وموجودات مالیة 

بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

الشامل

FVOCI المحول إلى

موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة 

الدخل الشامل

FVPL المحول إلى

أدوات دین ضمن محفظة موجودات مالیة 

بالكلفة المطفأة

مطلوبات أخرى

البند 

مبلغ المخصصات الحاليالبند 
(Re-measurement) الفرق نتیجة إعادة احتساب

(IFRS 9) الرصید وفق

-                                                                               ٦٢٧٬٠٣٧

-                                                                               ٤٩٬٦٣٩

-                                                                               ٢٦٬٢١٩

٣٠٬٤٧١٬٧٥٢٣٩٬٤٨٥٬٤١١

أدوات دین ضمن محفظة موجودات مالیة 

٣٤٥٬٥٩٩                                                                               -بالكلفة المطفأة

-                                                                               ١٨٨٬٢٠٣

-                                                                               ١٤٬٠٢٢

-                                                                               ٤٬٩٨٤

١٤



یوضح الجدول التالي الخسائر االئتمانیة المتوقعة للفترة المالیة الالحقة لـ ١ كانون الثاني ٢٠١٨:-

المرحلة األولى

إفرادي

المرحلة األولى

تجمیعي

المرحلة الثانیة

إفرادي

المرحلة الثانیة

تجمیعي
المجموعالمرحلة الثالثة

٣٣٬٢٣٤                              -                              -                              -                              -٣٣٬٢٣٤أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفیة

١٤٬٧٨٠                              -                              -                              -                              -١٤٬٧٨٠ایداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفیة

٣٣٨٬٩٥٠٢٬٥٠٥٬٤٠٨١٬٣٨٢٬٢٣٦١٬٥٩٠٬٣٦٦٣٣٬٤٧٨٬٣٤٣٣٩٬٢٩٥٬٣٠٣تسهیالت ائتمانیة مباشرة

٢٧٣٬٩٢٤                              -                              -                              -                              -٢٧٣٬٩٢٤

٣٤٬٨٧٥١٬٤١٦٤٥٬٢٧٦٤٩٥١٬٣٦٥١٣٢٬٩٨١كفاالت مالیة 

٦١٬٠٧٤٤٩٣٬٧٥٣-٢٢٠٬٠٨٧٧٣٤٢١١٬٨٥٨سقوف غیر مستغلة

١٧٬٦٥٤--١١٬٤٠٢٥٬٠١٠١٬٢٤٢اعتمادات مستندیة

-:(Mapping) وبشكل مقارن مع المعیار الدولي للتقاریر المالیة (٩) التعرضات االئتمانیة حسب تعلیمات التصنیف رقم (٢٠٠٩/٤٧)

فوائد معلقةECLإجماليفوائد معلقةECLإجماليفوائد معلقةECLإجماليفوائد معلقةECLإجماليمخصصأصلفوائد معلقةإجمالي

٥٢٣٬٢٤٧٬٩٠٩٢٬٨٣٤٬٣٣٧١٠٨٬٢٤٧٬٣١٢١٬٧٢٣٬٥٧١١٬٥٩٣٥٬٣٨٢٬٦٧٩٨٨٥٬٨٩٤٥٬٩٧٧٦٣٦٬٨٧٧٬٩٠٠٥٬٤٤٣٬٨٠٢٧٬٥٧٠                              -٦٤٨٬٣٠٧٬٣٩٣٧٬٥٧٠٦٤٨٬٢٩٩٬٨٢٣دیون عاملة

٤٢٬٦١٢٬٩١٥١٬٢٤٧٬١٦٢٣٬٣٣٥٤٬٤٥٨٬٧٩٣٦٧٠٬١٥٣١٩٬٥٤٠٤٧٬٠٧١٬٧٠٨١٬٩١٧٬٣١٥٢٢٬٨٧٥                              -                              -                              -٣٥٬٧٥٨٬٨١٧٢٢٬٨٧٥٣٥٬٧٣٥٬٩٤٢٩٦٦٬١٨٢دیون تحت المراقبة

٥٤٬٦٥١٬٢٣٤١٢٬٨٠٣٬٥٩٢١٠٬٣٢٧٬٤٧٦٥٤٬٦٥١٬٢٣٤١٢٬٨٠٣٬٥٩٢١٠٬٣٢٧٬٤٧٦                              -                              -                              -                              -                              -                              -٥٤٬٥٣٤٬٦٣٣١٠٬٣٢٧٬٤٧٦٤٤٬٢٠٧٬١٥٧٣٣٬٤٧٨٬٣٤٤دیون غیر عاملة - منها:

٥٬٧٠٦٬٨٢٣٧٦٠٬٤٦٩١٧٨٬٢٠٤٥٬٧٠٦٬٨٢٣٧٦٠٬٤٦٩١٧٨٬٢٠٤                              -                              -                              -                              -                              -                              -٥٬٦٣٣٬٧١١١٨١٬٩٦٤٥٬٤٥١٬٧٤٧٩٩٧٬٧٩٨دون المستوى

٦٬٣٩٥٬٦٣٥٩٦٣٬٧٨٤٤١٥٬٢٤٩٦٬٣٩٥٬٦٣٥٩٦٣٬٧٨٤٤١٥٬٢٤٩                              -                              -                              -                              -                              -                              -٦٬٣١٥٬٤٩٠٤١١٬١١٦٥٬٩٠٤٬٣٧٤١٬٩١٥٬٢٣٤مشكوك في تحصیلها

٤٢٬٥٤٨٬٧٧٦١١٬٠٧٩٬٣٣٩٩٬٧٣٤٬٠٢٣٤٢٬٥٤٨٬٧٧٦١١٬٠٧٩٬٣٣٩٩٬٧٣٤٬٠٢٣                              -                              -                              -                              -                              -                              -٤٢٬٥٨٥٬٤٣٢٩٬٧٣٤٬٣٩٦٣٢٬٨٥١٬٠٣٦٣٠٬٥٦٥٬٣١٢هالكة

١٥٠٬٨٦٠٬٢٢٧٢٬٩٧٠٬٧٣٣٤٬٩٢٨٦٤٬٤٩٢٬٧٠٦١٤٬٣٥٩٬٦٣٩١٠٬٣٥٢٬٩٩٣٧٣٨٬٦٠٠٬٨٤٢٢٠٬١٦٤٬٧٠٩١٠٬٣٥٧٬٩٢١                              -٧٣٨٬٦٠٠٬٨٤٣١٠٬٣٥٧٬٩٢١٧٢٨٬٢٤٢٬٩٢٢٣٤٬٤٤٤٬٥٢٦٥٢٣٬٢٤٧٬٩٠٩٢٬٨٣٤٬٣٣٧المجموع

البند 

أدوات دین ضمن محفظة موجودات مالیة 

بالكلفة المطفأة

حسب تعلیمات التصنیف رقم (٢٠٠٩/٤٧)

حسب المعیار الدولي للتقاریر المالیة (٩):

Stage 1Stage 2Stage 3المجموع

١٥



المعاییر والتفسیرات الجدیدة غیر الملزمة للسنة المالیة التي تبدأ في أول كانون الثاني ٢٠١٨ والتي لم یتم تطبیقها مبكًرا من قبل البنك:(ج)

معیار التقاریر المالیة الدولي رقم ١٦، "عقود اإلیجار-

سیؤثر المعیار بشكل رئیسي على محاسبة عقود اإلیجار التشغیلیة للبنك. األثر:

االفصاحات الوصفیة (معیار ٩):٢-٤

مهام ومسؤولیات مجلس اإلدارة (واللجان ذات العالقة المنبثقة عنه):

توفیر هیكل الحاكمیة المناسب لضمان التطبیق السلیم لمتطلبات المعیار الدولي للتقاریر المالیة (٩)، وبما یشتمل على:-

تحدید أدوار مجلس اإلدارة واللجان والدوائر ووحدات العمل في البنك وضمان تكاملیة العمل فیما بینها وتوفیر البنیة التحتیة المناسبة.•

التحقق من وجود وتطبیق سیاسات مالئمة إلدارة مخاطر اإلئتمان.•

•

-

اعتماد اهداف واسس اقتناء وتصنیف األدوات المالیة وبما یضمن التكامل مع متطلبات العمل االخرى.-

-

المرصودة من قبل البنك- تقوم لجنة التدقیق بالتحقق من كفایة الخسارة اإلئتمانیة المتوقعة (خسارة التدني)

شرح مّفصل عن نظام التصنیف االئتماني الداخلي لدى البنك وآلیة عمله:

من خالل النظام یتم الحصول على التصنیف اإلئتماني للعمالء وكاألتي:-

الشركات الكبرى•

الشركات الصغیرة ومتوسطة الحجم•

صدر معیار التقاریر المالیة الدولي رقم ١٦ خالل كانون الثاني ٢٠١٦. هذا وسوف یؤدي تقریبًا إلى االعتراف بجمیع عقود اإلیجار بقائمة  طبیعة التغییر:

المركز المالي، حیث تم إزالة التمییز بین عقود اإلیجار التشغیلي والتمویلي. بموجب هذا المعیار، سوف یتم االعتراف باألصل (الحق في استخدام البند 

وااللتزام المالي مقابل دفعات االیجارات. باستثناء عقود اإلیجار قصیرة األجل ومنخفضة القیمة. فیما یتعلق بمحاسبة المؤجرین فإنه ال یوجد تغییر  المؤجر)

ملحوظ علیها.

إلزامي للسنوات المالیة التي تبدأ في أو بعد أول كانون الثاني ٢٠١٩. في هذه المرحلة، ال ینوي البنك اعتماد المعیار قبل تاریخ  تاریخ إلزامیة التطبیق:

سریانه. هذا وتعتزم اإلدارة تطبیق نهج االنتقال المبسط فیما لن یتم بیان المبالغ المقارنة للسنة السابقة عند التطبیق ألول مرة.

١٦

یقوم البنك بتطبیق نظام لتصنیف مخاطر اإلئتمان من شركة MOODY’S لعمالء الشركات الكبرى والشركات التجاریة ، والذي من شأنه أن ینعكس على 

جودة المحفظة اإلئتمانیة والمساعدة في إتخاذ القرارت اإلئتمانیة المناسبة وكاآلتي:

التأكد من وجود جهة مستقلة تكون صاحبة الصالحیة في اتخاذ القرار في االستثناء أو التعدیل وان تعرض هذه الحاالت على مجلس اإلدارة أو اللجان 

المنبثقة عنه في أول إجتماع لها والحصول على موافقتها.

ضمان قیام الوحدات الرقابیة في البنك وتحدیدًا إدارة المخاطر وٕادارة التدقیق الداخلي بكافة األعمال الالزمة للتحقق من صحة وسالمة المنهجیات 

والعمل على توفیر الدعم الالزم لهذه الوحدات الرقابیة. واألنظمة المستخدمة في إطار تطبیق المعیار (٩)

التحقق من وجود وتطبیق أنظمة رقابة داخلیة فعالة وانظمة تصنیف ائتماني داخلیة وأنظمة آلیة إلحتساب الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة وٕاجراءات 

الفحص والتحقق المناسبة بحیث تكون هذه المنظومة قادرة على الوصول الى النتائج ضمن التحوط الكافي مقابل مخاطر اإلئتمان المتوقعة.



-

تحلیل مخاطر المقترض حسب القطاع االقتصادي، اإلدارة، الوضع المالي، الخبرة... الخ-

تحلیل البیانات والقوائم المالیة الخاصة بالعمیل إلستخراج أهم النسب المالیة والمؤشرات التي تساعد في اتخاذ القرارات اإلئتمانیة.-

حیث یتم ربط التصنیف مع احتمالیة التعثر المقابلة لهذا التصنیف.- (Moody’s) توجد مصفوفة محددة لكل تصنیف ائتماني على النظام

اإلطار العام لتطبیق متطلبات المعیار الدولي للتقاریر المالیة (٩):

التعاقد مع شركة متخصصة للقیام بتقدیم االستشارات الالزمة حول تطبیق المعیار.١.

شراء نظام آلي متخصص لتطبیق متطلبات المعیار.٢.

تطویر وثیقة االطار العام لتطبیق المعیار واعتمادها من قبل مجلس اإلدارة.٣.

جمیع التعرضات اإلئتمانیة / أدوات الدین التي تخضع لقیاس واحتساب الخسارة اإلئتمانیة المتوقعة ضمن إحدى المراحل التالیة:٤. إدراج (تصنیف)

-

• مخاطر تعثر منخفضة. 

• المدین له مقدرة عالیة في األجل القصیر على الوفاء بإلتزاماته. 

-

-

(شركة مصنفة  الى ١٠ (شركات ذات جودة عالیة ومخاطر قلیلة) تصنیف العمالء على النظام إلى عشرة مستویات حیث تتوزع درجات التصنیف من ١

غیر عاملة)، حیث یتضمن نظام التصنیف تصنیف الدیون العاملة ضمن (٧) درجات وغیر العاملة ضمن (٣) درجات.

/ أدوات الدین التي حصل زیادة مؤثرة في مخاطرها اإلئتمانیة منذ : حیث تتضمن هذه المرحلة التعرضات اإلئتمانیة  (Stage 2) المرحلة الثانیة

اإلعتراف األولي بها، إال أنه لم تصل الى مرحلة التعثر بعد نظرًا لعدم وجود دلیل موضوعي یؤكد حصول التعثر. وتحتسب الخسارة اإلئتمانیة

/ أداة الدین وهي تمثل الخسارة اإلئتمانیة المتوقعة الناتجة عن كل احتماالت التعثر خالل المدة الزمنیة المتوقعة لكامل عمر التعرض اإلئتماني 

المتبقیة من عمر التعرض اإلئتماني / أداة الدین.

١٧

ووفق  وفقًا لما هو منصوص علیه في متطلبات تطبیق المعیار (٩) تخضع أدوات الدین ضمن هذه المحفظة إلى احتساب التدني (الخسارة االئتمانیة المتوقعة)

هذه التعلیمات حیث تسجل الخسارة االئتمانیة المتوقعة في قائمة الدخل.

نظرًا ألن أدوات الدین تسجل بالقیمة العادلة وتخضع في ذات الوقت الحتساب الخسارة االئتمانیة المتوقعة فإن هناك تقاص یتم بین التغیر في القیمة العادلة 

األولویة في االعتراف/التسجیل. والخسارة االئتمانیة المتوقعة وبحیث یكون للتدني (الخسارة االئتمانیة المتوقعة)

واستنادًا الى تعلیمات البنك  انطالقًا من حرص البنك اإلستثماري على اإللتزام بالمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة بخصوص المعیار الدولي للتقاریر المالیة (٩)

فقد قام البنك االستثماري بتطبیق المعیار ضمن المعطیات التالیة: المركزي االردني بخصوص تطبیق المعیار الدولي للتقایر المالیة (٩)

شهر القادمة، المرحلة األولى (Stage 1): وتمثل الخسارة االئتمانیة المتوقعة مرجحة باحتمالیة التعثر للتعرض اإلئتماني / ألداة الدین خالل (١٢)

حیث تم إدراج ضمن هذا البند التعرضات اإلئتمانیة / أدوات الدین التي لم یحصل زیادة مهمة أو مؤثرة في مخاطرها االئتمانیة منذ اإلعتراف األولي

بالتعرض/ األداة أو أن لها مخاطر ائتمان منخفضة بتاریخ إعداد البیانات المالیة وتعتبر مخاطر اإلئتمان منخفضة في حال توفرت الشروط الواردة

ضمن تعلیمات البنك المركزي األردني المستندة الى متطلبات المعیار، ومن االمثلة على هذه المؤشرات ما یلي:

/ أدوات الدین التي حصل زیادة مؤثرة في مخاطرها اإلئتمانیة منذ : حیث تتضمن هذه المرحلة التعرضات اإلئتمانیة  (Stage 2) المرحلة الثانیة

اإلعتراف األولي بها، إال أنه لم تصل الى مرحلة التعثر بعد نظرًا لعدم وجود دلیل موضوعي یؤكد حصول التعثر. وتحتسب الخسارة اإلئتمانیة

/ أداة الدین وهي تمثل الخسارة اإلئتمانیة المتوقعة الناتجة عن كل احتماالت التعثر خالل المدة الزمنیة المتوقعة لكامل عمر التعرض اإلئتماني 

المتبقیة من عمر التعرض اإلئتماني / أداة الدین.



-

یوم. • عدم االلتزام بالشروط التعاقدیة مثل وجود مستحقات تساوي أو تزید عن (٩٠)

• وجود مؤشرات واضحة تدل على قرب إفالس الطرف المدین. 

• باإلضافة الى المؤشرات التي وردت بتعلیمات البنك المركزي رقم (٤٧/٢٠٠٩).

على األدوات المالیة ولكل بند على حده:٥. (ECL) اآللیة المعتمدة الحتساب الخسائر االئتمانیة المتوقعة

-

ECL: الخسارة اإلئتمانیة المتوقعة 

PD: إحتمالیة التعثر

EAD: التعرض االئتماني عند التعثر

LGD: نسبة الخسارة بإفتراض التعثر

نطاق التطبیق/الخسارة االئتمانیة المتوقعة:-

القروض والتسهیالت االئتمانیة (المباشرة وغیر المباشرة).•

أدوات الدین المسجلة بالتكلفة المطفأة.•

أدوات الدین المسجلة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر.•

الكفاالت المالیة المنصوص علیها وفق متطلبات المعیار (٩).•

والمعیار الدولي للتقاریر المالیة (١٦). • الذمم المدینة المرتبطة بعقود اإلیجار ضمن متطلبات المعیار المحاسبي الدولي (١٧)

الذمم المدینة التجاریة. •

باستثناء األرصدة الجاریة التي تستعمل لتغطیة عملیات البنك مثل الحواالت، الكفاالت • التعرضات االئتمانیة على البنوك والمؤسسات المالیة [

.[ واالعتمادات خالل فترة زمنیة قصیرة جدًا (أیام)

١٨

علمًا بأن البنك یقوم باألخذ بعین اإلعتبار المؤشرات الواردة ضمن تعلیمات البنك المركزي األردني المستندة الى متطلبات المعیار عند تصنیف التعرضات 

اإلئتمانیة/ أدوات الدین ضمن هذه المرحلة.

المرحلة الثالثة (Stage 3): حیث تتضمن هذه المرحلة  أدوات الدین التي یتوفر دلیل/أدلة على أنها أصبحت متعثرة وفي هذه الحالة تحتسب الخسارة 

اإلئتمانیة المتوقعة لكامل عمر التعرض اإلئتماني/أداة الدین حیث تعلق الفائدة/العائد على الحسابات المدرجة ضمن هذه المرحلة ویستمر البنك بالتعلیق 

طالما بقیت الحسابات ضمن هذه المرحلة.

علمًا بأن البنك یقوم باألخذ بعین اإلعتبار المؤشرات الواردة ضمن تعلیمات البنك المركزي األردني المستندة الى متطلبات المعیار عند تصنیف التعرضات 

اإلئتمانیة/ أدوات الدین ضمن هذه المرحلة، ومن االمثلة على هذه المؤشرات ما یلي:

والتي تحتسب وفقًا للمخاطر االئتمانیة والعوامل  ( Probability of Default) إن احتساب الخسائر االئتمانیة المتوقعة یعتمد على احتمالیة التعثر

والتي تعتمد على القیمة التحصیلیة للضمانات، وقیمة التعرض عند التعثر  (Loss Given Default) االقتصادیة، ونسبة الخسارة بإفتراض التعثر

حیث یتم  وبناًء علیه فقد قام البنك بتبني النموذج الریاضي التالي إلحتساب الخسارة اإلئتمانیة المتوقعة وفق المعیار (٩) (Exposure at Default)

تطبیق المعادلة التالیة على جمیع التعرضات وكاآلتي:

ECL = PD% x EAD (JOD) x LGD%

یطبق نموذج قیاس الخسارة االئتمانیة المتوقعة ضمن اإلطار التالي (باستثناء ما تم قیاسه منها بالقیمة العادلة من خالل قائمة  وفقًا لمتطلبات المعیار (٩)

الدخل):



حیث قام البنك بإحتساب احتمالیة التعثر وفق المعطیات التالیة:٦. (PD) احتساب احتمالیة التعثر

-

-

-

• نوع المنتج.

• نوعیة الضمانات.

• القطاع.

.٧

نوع التعرض اإلئتماني.-

رصید التعرض اإلئتماني.-

-.(Credit Conversion Factor - CCF) معامل التحویل اإلئتماني

.٨

أسس توحید القوائم المالیة٢-٣

١٩

تم األخذ بعین اإلعتبار المؤشرات االقتصادیة وعوامل اإلقتصاد الكلي (الناتج المحلي اإلجمالي و معدالت البطالة والتضخم، أسعار

.(PD) ألغراض استخدامها في احتساب الخسارة اإلئتمانیة المتوقعة الفوائد الحقیقیة)

فیما یتعلق بالعمالء المصنفین من خالل نظام التصنیف اإلئتماني فقد تم االعتماد على احتمالیة التعثر المستخرجة من نظام التصنیف

لنسب التعثر الموجودة على النظام لتتوافق مع متطلبات المعیار وبعد األخذ بعین (Calibration) االئتماني حیث تم اجراء معایرة

اإلعتبار بیانات التعثر التاریخیة للبنك.

إلحتساب نسبة الخسارة المستقبلیة عند التعثر (Roll Rate) أما فیما یتعلق بالعمالء غیر مصنفین فقد تم العمل على تبني منهجیة

حیث تم االعتماد على دراسة بیانات البنك التاریخیة من خالل االخذ بعین االعتبار تحلیل نتائج المنهجیة على مستوى تجمیعي

للتعرضات اإلئتمانیة التي تحمل صفات ائتمان متشابهة  من خالل األخذ بعین االعتبار مجموعة من العوامل (Collective Basis)

وفیما یلي أهمها:

حیث قام البنك بعملیة االحتساب من خالل تحلیل البیانات التاریخیة لمعدالت التحصیالت (LGD) احتساب نسبة الخسارة بإفتراض التعثر

وذلك بعد االخذ بعین االعتبار مجموعة من العوامل أهمها طبیعة الضمانات والمنتجات وتصنیف العمیل وبناءً  (Recovery Rates) للبنك

علیه فقد تم تطویر نسب (LGD)  إما على مستوى إفرادي للعمالء المصنفین من خالل نظام التصنیف اإلئتماني أو على مستوى تجمیعي

للتعرضات التي تحمل صفات متشابهة للعمالء غیر المصنفین على نظام التصنیف اإلئتماني. (Collective Basis)

تتضمن القوائم المالیة الموحدة القوائم المالیة للبنك والشركات التابعة له والمملوكة بالكامل والخاضعة لسیطرته، وتحقق السیطرة عندما یكون البنك

قادًرا على إدارة األنشطة الرئیسیة للشركات التابعة وعندما یكون معرًضا للعوائد المتغیرة الناتجة من استثماره في الشركات التابعة أویكون له حقوق

في هذه العوائد. ویكون قادًرا على التأثیر على هذه العوائد من خالل سلطته في الشركات التابعة. ویتم استبعاد المعامالت واألرصدة واإلیرادات

والمصروفات بین البنك والشركات التابعة وكذلك ما بین الشركات التابعة.

حیث قام البنك بأخذ المعطیات التالیة بعین االعتبار عند احتساب التعرض االئتماني عند (EAD) احتساب التعرض اإلئتماني عند التعثر

التعثر:



تتضمن هذه القوائم المالیة الموحدة البنك وشركاته التابعة التالیة كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٨:

نسبة ملكیةرأس المال المدفوع

تاریخ التملكمقر الشركةطبیعة نشاط الشركةالبنك(دینار أردني)اسم الشركة

٢٠٠٦عمانوساطة مالیة١٠٠٪٥٬٠٠٠٬٠٠٠شركة الموارد للوساطة المالیة *

٢٠٠٦عمانالتأجیر التمویلي٩٧,٥٪٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠شركة تمكین للتأجیر التمویلي **

٢٠١٠عمانإدارة وتشغیل مستودعات البوندد٩٤٪٣٬٠٠٠٬٠٠٠شركة االستثماري لتمویل سلسلة اإلمداد

٢٠١١عمانتخصیم ذمم١٠٠٪٣٠٬٠٠٠الشركة األردنیة للتخصیم ***

٢٠١٦عمانمنح القروض والتسهیالت٩٥,٢٪١٦٬٥٠٠٬٠٠٠شركة التسهیالت التجاریة األردنیة

٢٠١٦عمانالتأجیر التمویلي٩٥,٢٪٢٬٠٠٠٬٠٠٠شركة التسهیالت التجاریة للتأجیر التمویلي

٢٠١٧عمانمنح القروض والتسهیالت٩٣,٢٪٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠شركة بندار للتجارة واالستثمار****

٢٠١٧عمانبیع األراضي والعقارات المملوكة للشركة٩٣,٢٪٥٠٬٠٠٠شركة ربوع الشرق العقاریة ****

٢٠١٧عمانبیع األراضي والعقارات المملوكة للشركة٩٣,٢٪٣٠٬٠٠٠شركة راكین العقاریة ****

٢٠١٧عمانالتأجیر التمویلي٩٣,٢٪١٬٠٠٠٬٠٠٠شركة بندار للتأجیر التمویلي****

*

**

أسست الشركة األردنیة للتخصیم في ٢١ كانون األول ٢٠١١ ولم تباشر أعمالها حتى تاریخ هذه القوائم المالیة الموحدة.***

****

یتم إعداد القوائم المالیة للشركات التابعة لنفس السنة المالیة للبنك باستخدام نفس السیاسات المحاسبیة المستخدمة من قبل البنك. وفي حال كانت السیاسات المحاسبیة

المتبعة من قبل الشركات التابعة مختلفة یتم إجراء التعدیالت الالزمة على القوائم المالیة للشركات التابعة لتتوافق مع السیاسات المحاسبیة المستخدمة من قبل البنك.

٢٠

بناًءا على قرار الهیئة العامة في اجتماعها غیر العادي المنعقد في ٥ حزیران ٢٠١٧ تم تخفیض رأس المال بمبلغ ٥,٠٠٠,٠٠٠ دینار لیصبح رأس المال المصرح به

والمدفوع ٥,٠٠٠,٠٠٠ دینار وقد استكملت إجراءات تخفیض رأس المال بتاریخ ٢ تموز ٢٠١٧.

بناًءا على قرار الهیئة العامة في اجتماعها غیر العادي المنعقد في ١٣ تشرین الثاني ٢٠١٧ تم زیادة رأس المال بمبلغ ٥,٠٠٠,٠٠٠ دینار لیصبح رأس المال

المصرح به والمدفوع ١٠,٠٠٠,٠٠٠ دینار وقد استكملت إجراءات زیادة رأس المال بتاریخ ٢١ تشرین الثاني ٢٠١٧.

بتملك ما نسبته ٩١,٨٪ من شركة بندار للتجارة واألستثمار المساهمة العامة قام البنك خالل عام ٢٠١٧ ومن خالل شركته التابعة (شركة تمكین للتأجیر التمویلي)

وذلك من خالل شراء (والتي تملك ما نسبته ١٠٠٪ من شركة أعیان للتجارة والوكاالت واإلستثمار وشركة راكین لالستثمار وشركة بندار للتأجیر التمویلي)

١٨,٣٦٩,٨٥١ سهم بقیمة اسمیة دینار لكل سهم، حیث بلغت كلفة االستثمار ١٦,٥٣٢,٨٦٦ دینار وبلغت القیمة العادلة لصافي األصول المستحوذ علیها عند التملك

٢٢,١٣١,٢٤٢ دینار مما نتج عنه ربح بمبلغ ٥,٥٩٨,٣٧٦ دینار ظهرت ضمن قائمة الدخل الموحدة وٕایضاح رقم (٣٣).



معلومات القطاعات ٢-٥

موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل-

یتم قید األرباح الموزعة أوالفوائد المتحققة في قائمة الدخل الموحدة.

ال یجوز إعادة تصنیف أي موجودات مالیة من / إلى هذا البند إال في الحاالت المحددة في المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة.

ال یجوز تصنیف أي موجودات مالیة لیس لها أسعار في أسواق نشطة وتداوالت نشطة في هذا البند.

ال تخضع أدوات الدین ضمن هذه المحفظة إلى قیاس الخسارة االئتمانیة المتوقعة عادةً .

تسهیالت ائتمانیة مباشرة٢-٦

هي موجودات مالیة لها دفعات ثابتة أومحددة قدمها البنك في األساس أوجرى إقتنائها ولیس لها أسعار سوقیة في أسواق نشطة.

تظهر التسهیالت االئتمانیة المباشرة بالكلفة المطفأة مطروحًا منها مخصص تدني التسهیالت االئتمانیة والفوائد والعموالت المعلقة.

ویعاد تقییمها الحقًا بالقیمة یتم إثبات هذه الموجودات بالقیمة العادلة عند الشراء (تقید مصاریف االقتناء في قائمة الدخل الموحدة عند الشراء)

العادلة، ویظهر التغیر في القیمة العادلة في قائمة الدخل الموحدة بما فیها التغیر في القیمة العادلة الناتج عن تحویل الموجودات المالیة بالعمالت

األجنبیة، وفي حال بیع هذه الموجودات أوجزء منها یتم أخذ األرباح أوالخسائر الناتجة عن ذلك في قائمة الدخل الموحدة.

یتم تكوین مخصص تدني للتسهیالت اإلئتمانیة المباشرة اذا تبین عدم إمكانیة تحصیل المبالغ المستحقة للبنك وعندما یتوفر دلیل موضوعي على

أن حدثًا ما قد أثر سلبًا على التدفقات النقدیة المستقبلیة للتسهیالت اإلئتمانیة المباشرة وعندما یمكن تقدیر هذا التدني، وتسجل قیمة المخصص في

قائمة الدخل الموحدة. یتم تعلیق الفوائد والعموالت على التسهیالت اإلئتمانیة غیر العاملة الممنوحة للعمالء وفقًا لتعلیمات البنك المركزي األردني.

في حال عدم جدوى اإلجراءات المتخذة لتحصیلها بتنزیلها من یتم شطب التسهیالت اإلئتمانیة المعد لها مخصصات (بعد أخذ الموافقات الالزمة)

المخصص ویتم تحویل أي فائض في المخصص اإلجمالي إلى قائمة الدخل الموحدة، ویضاف المحصل من الدیون السابق شطبها إلى اإلیرادات.

٢١

یتم توحید القوائم المالیة للشركات التابعة في قائمة الدخل الموحدة من تاریخ تملكها، وهو التاریخ الذي یجري فیه فعلًیا انتقال السیطرة للبنك على

الشركات التابعة ویتم التوقف عن توحیدها عندما یفقد البنك هذه السیطرة.

تمثل حقوق غیر المسیطرین الحصة في صافي الدخل أو الخسارة وصافي الموجودات غیر المملوكة - بشكل مباشر أوغیر مباشر - من قبل

البنك في الشركات التابعة، ویتم إظهارها في قائمة الدخل الموحدة. وكذلك ضمن حقوق الملكیة في قائمة المركز المالي الموحدة بشكل منفصل عن

الحقوق العائدة لمساهمي البنك.

قطاع األعمال یمثل مجموعة من الموجودات والعملیات التي تشترك معًا في تقدیم منتجات أوخدمات خاضعة لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك

المتعلقة بقطاعات أعمال أخرى والتي یتم قیاسها وفقًا للتقاریر التي یتم إستعمالها من قبل المدیر العام وصانعي القرار لدى البنك.

القطاع الجغرافي یرتبط في تقدیم منتجات أوخدمات في بیئة اقتصادیة محددة خاضعة لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات تعمل في

بیئات اقتصادیة أخرى.

هي الموجودات المالیة التي قام البنك بشرائها لغرض بیعها في المستقبل القریب وتحقیق األرباح من تقلبات األسعار السوقیة قصیرة األجل أو

هامش أرباح المتاجرة.



موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل-

تمثل هذه الموجودات المالیة االستثمارات في أدوات الملكیة بغرض االحتفاظ بها على المدى الطویل.

ال تخضع هذه الموجودات الختبار خسائر التدني.

یتم قید األرباح الموزعة في قائمة الدخل الموحدة.

موجودات مالیة بالتكلفة المطفأة-

القیمة العادلة٢-٧

مقارنتها بالقیمة السوقیة الحالیة ألداة مالیة مشابهة لها إلى حد كبیر.-

یتم اثبات هذه الموجودات بالقیمة العادلة مضافًا إلیها مصاریف االقتناء عند الشراء ویعاد تقییمها الحقًا بالقیمة العادلـة، ویظهر التغیر في القیمة

العادلة في قائمة الدخل الشامل الموحدة وضمن حقوق الملكیة الموحدة بما فیها التغیر في القیمة العادلة الناتج عن فروقات تحویل بنود

الموجودات غیر النقدیة بالعمالت األجنبیة، وفي حال بیع هذه الموجودات أوجزء منها یتم أخذ األرباح أوالخسائر الناتجة عن ذلك في قائمة الدخل

الشامل الموحدة وضمن حقوق الملكیة الموحدة ویتم تحویل رصید احتیاطي تقییم الموجودات المالیة المباعة مباشرة إلى األرباح والخسائر المدورة

ولیس من خالل قائمة الدخل الموحدة.

هي الموجودات المالیة التي تهدف إدارة البنك وفقًا لنموذج أعمالها االحتفاظ بها لتحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة والتي تتمثل بالدفعات من

أصل الدین والفائدة على رصید الدین القائم.

یتم إثبات الموجودات المالیة عند الشراء بالتكلفة مضافًا إلیها مصاریف االقتناء، وتطفأ العالوة / الخصم بإستخدام طریقة الفائدة الفعالة، قیدًا على

أو لحساب الفائدة، وینزل أیة مخصصات ناتجة عن التدني في قیمتها یؤدي إلى عدم إمكانیة استرداد األصل أو جزء منـه في قائمة الدخل

الموحدة وتظهر الحقًا بالتكلفة المطفأة بعد تخفیضها بخسائر التدني.

یمثل مبلغ التدني في قیمة الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة الفرق بین القیمة المثبتة في السجالت والقیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المتوقعة

المخصومة بسعر الفائدة الفعلي األصلي.

٢٢

ال یجوز إعادة تصنیف أي موجودات مالیة من/ إلى هذا البند إال في الحاالت المحددة في معاییر التقاریر المالیة الدولیة (وفي حال بیع أي من

هذه الموجودات قبل تاریخ استحقاقها یتم تسجیل نتیجة البیع ضمن قائمة الدخل الموحدة في بند مستقل واإلفصاح عن ذلك وفقًا لمتطلبات معاییر

التقاریر المالیة الدولي بالخصوص).

وفقًا لما هو منصوص علیه في متطلبات تطبیق تخضع أدوات الدین المدرجة في هذه المحفظة إلى احتساب التدني (الخسارة االئتمانیة المتوقعة)

وتسجل الخسارة االئتمانیة المتوقعة التي یتم قیاسها في قائمة الدخل الموحدة. المعیار (٩)

تستثنى أدوات الدین الصادرة عن الحكومة األردنیة أو بكفالتها وكما هو منصوص علیه في فقرة قیاس احتمالیة التعثر ضمن متطلبات تطبیق

المعیار (٩).

بتاریخ القوائم المالیة الموحدة في أسواق نشطة تمثل القیمة العادلة لألدوات والمشتقات / بیع مطلوبات) إن أسعار اإلغالق (شراء موجودات 

المالیة التي لها أسعار سوقیة، في حال عدم توفر أسعار معلنة أوعدم وجود تداول نشط لبعض األدوات والمشتقات المالیة أوعدم نشاط السوق یتم

تقدیر قیمتها العادلة بعدة طرق منها:



تحلیل التدفقات النقدیة المستقبلیة وخصم التدفقات النقدیة المتوقعة بنسبة مستخدمة في أداة مالیة مشابهة لها.-

التدني في قیمة الموجودات المالیة٢-٨

یتم تحدید مبلغ التدني كما یلي:

الممتلكات والمعدات٢-٩

٪

٢مباني

١٠ - ٢٥معدات وأجهزة وأثاث

١٥ - ٢٠وسائط نقل 

٢٠أجهزة الحاسب اآللي

٢٥دیكورات

یتم استبعاد الممتلكات والمعدات عند التخلص منها أو عندما ال یعود هناك أي منافع مستقبلیة متوقعة من استخدامها أومن التخلص منها.

تهدف طرق التقییم إلى الحصول على قیمة عادلة تعكس توقعات السوق وتأخذ باإلعتبار العوامل السوقیة وأیة مخاطر أومنافع متوقعة عند تقدیر

قیمة األدوات المالیة، وفي حال وجود أدوات مالیة یتعذر قیاس قیمتها العادلة بشكل یعتمد علیه یتم إظهارها بالتكلفة بعد تنزیل أي تدني في

قیمتها.

یتم تقییم الموجودات والمطلوبات المالیة طویلة األمد والتي ال یستحق علیها فوائد بموجب خصم التدفقات النقدیة وبموجب سعر الفائدة الفعالة،

ویتم إطفاء الخصم /العالوة ضمن إیرادات الفوائد المقبوضة / المدفوعة في قائمة الدخل الموحدة.

٢٢

تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة بعد تنزیل االستهالك المتراكم وأي تدني في قیمتها، ویتم استهالك الممتلكات والمعدات (باستثناء األراضي)

عندما تكون جاهزة لإلستخدام بطریقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المتوقع لها باستخدام النسب المئــویة السنویة التالیة:

عندما یقل المبلغ الممكن استرداده من أي من الممتلكات والمعدات عن صافي قیمتها الدفتریة فإنه یتم تخفیض قیمتها إلى القیمة الممكن

استردادها وقید قیمة التدني في قائمة الدخل الموحدة.

یتم مراجعة العمر اإلنتاجي للممتلكات والمعدات في نهایة كل عام، فاذا كانت توقعات العمر اإلنتاجي تختلف عن التقدیرات المعدة سابقًا یتم

إعتبار التغیر في التقدیر للسنوات الالحقة على أنه تغیر في التقدیرات.

یقوم البنك بمراجعة القیم المثبتة في السجالت للموجودات المالیة في تاریخ قائمة المركز المالي الموحدة لتحدید فیما إذا كانت هنالك مؤشرات

موضوعیة تدل على تدني في قیمتها إفرادیًا أوعلى شكل مجموعة، وفي حالة وجود مثل هذه المؤشرات فإنه یتم تقدیر القیمة القابلة لالسترداد من

أجل تحدید خسارة التدني.

تدني قیمة الموجودات المالیة التي تظهر بالتكلفة المطفأة: یمثل الفرق بین القیمة المثبتة في السجالت والقیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المتوقعة

مخصومة بسعر الفائدة الفعلي األصلي.

یتم قید التدني في القیمة في قائمة الدخل الموحدة كما یتم قید أي وفر في الفترة الالحقة نتیجة التدني السابق ألدوات الدین في قائمة الدخل

الموحدة وألدوات حقوق الملكیة من خالل قائمة الدخل الشامل الموحدة.



المخصصات٢-١٠

مخصص تعویض نهایة الخدمة للموظفین٢-١١

یتم احتساب مخصص تعویض نهایة الخدمة بواقع شهر عن كل سنة خدمة للموظفین بعقود للذین تزید أعمارهم عن ٦٠ عاماً .

تكالیف إصدار أوشراء أسهم البنك٢-١٢

ضریبة الدخل٢-١٣

تمثل مصاریف الضرائب مبالغ الضرائب المستحقة والضرائب المؤجلة.

تحســب الضرائب بموجب النسب الضرائبیة المقررة بموجب القوانین واألنظمة والتعلیمات النافذة في المملكة األردنیة الهاشمیة.

حسابات مداره لصالح العمالء٢-١٤

التقــاص٢-١٥

یتم االعتراف بالمخصصات عندما یكون على البنك التزامات في تاریخ قائمة المركز المالي الموحدة ناشئة عن أحداث سابقة على أن یكون

تسدید االلتزامات محتمل ویمكن قیاس قیمتها بشكل یعتمد علیه.

یتم إجراء تقاص بین الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة وٕاظهار المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي فقط عندما تتوفر الحقوق القانونیة

الملزمة وكذلك عندما یتم تسویتها على أساس التقاص أو یكون تحقق الموجودات وتسویة المطلوبات في نفس الوقت.

إن الضرائب المؤجلة هي الضرائب المتوقع دفعها أو استردادها نتیجة الفروقات الزمنیة المؤقتة بین قیمة الموجودات أو المطلوبات في القوائم

.  یتم إحتساب الضرائب المؤجلة بإستخدام طریقة اإللتزام بقائمة المركز المالیة الموحدة  والقیمة التي یتم إحتساب الربح الضریبي على أساسها

المالي وتحتسب الضرائب المؤجلة وفقًا للنسب الضریبیة التي یتوقع تطبیقها عند تسویة اإللتزام الضریبي أو تحقیق الموجودات الضریبیة المؤجلة.

تمثل الحسابات التي یدیرها البنك نیابة عن العمالء وال تعتبر من موجودات البنك. یتم إظهار رسوم وعموالت إدارة تلك الحسابات في قائمة

الدخل الموحدة. هذا ویتم إعداد مخصص مقابل انخفاض قیمة المحافظ مضمونة رأس المال المدارة لصالح العمالء عن رأس مال تلك المحافظ.

٢٣

یتم مراجعة رصید الموجودات الضریبیة المؤجلة في تاریخ القوائم المالیة الموحدة ویتم تخفیضها في حالة توقع عدم إمكانیة اإلستفادة من تلك

الموجودات الضریبیة جزئیَا أو كلیاَ .

. ویتم أخذ مخصص یتم قید التعویضات المدفوعة للموظفین الذین یتركون الخدمة على حساب مخصص تعویض نهایة الخدمة عند دفعها

لاللتزامات المترتبة على البنك من تعویض نهایة الخدمة للموظفین في قائمة الدخل الموحدة.

. إذا لم یتم قید أي تكالیف ناتجة عن إصدار أوشراء أسهم البنك على األرباح المدورة (بالصافي بعد األثر الضریبي لهذه التكالیف إن وجد)

تستكمل عملیة اإلصدار أوالشراء فیتم قید هذه التكالیف كمصاریف على قائمة الدخل الموحدة.

تحسب مصاریف الضرائب المستحقة على أساس األرباح الخاضعة للضریبة، وتختلف األرباح الخاضعة للضریبة عن األرباح المعلنة في القوائم

المالیة الموحدة ألن األرباح المعلنة تشمل إیرادات غیر خاضعة للضریبة أومصاریف غیر قابلة للتنزیل في السنة المالیة وٕانما في سنوات الحقة

أو خسائر متراكمة مقبولة ضریبیًا أو بنود لیست خاضعة أو مقبولة التنزیل ألغراض ضریبیة.



تحقق اإلیرادات واالعتراف بالمصاریف٢-١٦

یتم اإلعتراف بالمصاریف على أساس اإلستحقاق.

یتم تسجیل العموالت كإیرادات عند تقدیم الخدمات المتعلقة بها.

یتم االعتراف بأرباح أسهم الشركات عند تحققها (إقرارها من الهیئة العامة للمساهمین).

تاریخ اإلعتراف بالموجودات المالیة٢-١٧

یتم االعتراف بشراء وبیع الموجودات المالیة في تاریخ المتاجرة (تاریخ التزام البنك ببیع أو شراء الموجودات المالیة).

المشتقات المالیة ومحاسبة التحوط٢-١٨

مشتقات مالیة للتحوط:

ألغراض محاسبة التحوط تظهر المشتقات المالیة بالقیمة العادلة، ویتم تصنیف التحوط كما یلي:

التحوط للقیمة العادلة-

هو التحوط لمخاطر التغیر في القیمة العادلة لموجودات ومطلوبات البنك.

التحوط للتدفقات النقدیة-

هو التحوط لمخاطر تغیرات التدفقات النقدیة لموجودات ومطلوبات البنك الحالیة والمتوقعة.

التحوط لصافي االستثمار في وحدات أجنبیة-

یتم تحقق إیرادات الفوائد بإستخدام طریقة الفائدة الفعلیة باستثناء فوائد وعموالت التسهیالت اإلئتمانیة غیر العاملة التي ال یتم االعتراف بها كإیرادات

ویتم تسجیلها لحساب الفوائد والعموالت المعلقة.

في حال إنطباق شروط تحوط القیمة العادلة الفعال، یتم قید األرباح والخسائر الناتجة عن تقییم أداة التحوط بالقیمة العادلة وعن التغیر في

القیمة العادلة للموجودات أو المطلوبات المتحوط لها في قائمة الدخل الموحدة.

في حال إنطباق شروط تحوط المحفظة الفعال یتم تسجیل أیة أرباح أو خسائر ناتجة عن إعادة تقییم أداة التحوط بالقیمة العادلة وكذلك التغیر

في القیمة العادلة لمحفظة الموجودات أو المطلوبات في قائمة الدخل الموحدة في نفس الفترة.

٢٤

في حال انطباق شروط تحوط التدفقات النقدیة الفعال، یتم تسجیل األرباح أو الخسائر ألداة التحوط في قائمة الدخل الشامل وضمن حقوق

الملكیة ویتم تحویله لقائمة الدخل الموحدة في الفترة التي یؤثر بها إجراء التحوط على قائمة الدخل الموحدة.

في حال انطباق شروط التحوط لصافي االستثمار في وحدات أجنبیة، یتم قیاس القیمة العادلة ألداة التحوط لصافي الموجودات المتحوط لها،

وفي حال كون العالقة فعالة یعترف بالجزء الفعال من األرباح أوالخسائر ألداة التحوط ضمن قائمة الدخل الشامل وضمن حقوق الملكیة ویعترف

بالجزء غیر الفعال ضمن قائمة الدخل الموحدة، ویتم قید الجزء الفعال في قائمة الدخل الموحدة عند بیع االستثمار في الوحدة األجنبیة المستثمر

بها.



مشتقات مالیة للمتاجرة ٢-١٩

عقود إعادة الشراء أو البیع٢-٢٠

موجودات آلت ملكیتها للبنك وفاًء لدیون مستحقة٢-٢١

الموجودات غیر الملموسة٢-٢٢

الشهرةأ-

یتم توزیع الشهرة على وحدة/وحدات تولید النقد ألغراض اختبار التدني في القیمة.

سنوات وفًقا لتعلیمات البنك المركزي األردني. یتم رصد مخصص مقابل العقارات المستملكة لقاء دیون والتي مضى على استمالكها مدة تزید عن (٤)

یتم تسجیل الشهرة بالتكلفة التي تمثل الزیادة في تكلفة امتالك او شراء االستثمار في الشركة الحلیفة او التابعة عن حصة البنك في القیمة العادلة

لصافي موجودات تلك الشركة بتاریخ االمتالك. یتم تسجیل الشهرة الناتجة عن االستثمار في شركات تابعة في بند منفصل كموجودات غیر ملموسة،

أما الشهرة الناتجة عن االستثمار في شركات حلیفة فتظهر كجزء من حساب االستثمار في الشركة الحلیفة ویتم الحقًا تخفیض تكلفة الشهرة بأي تدني

في قیمة االستثمار.

٢٥

یتم إجراء اختبار لقیمة الشهرة في تاریخ كل بیانات مالیة ویتم تخفیض قیمة الشهرة إذا كانت هناك داللة على أن قیمة الشهرة قد تدنت وذلك في حال

كانت القیمة القابلة لالسترداد المقدرة لوحدة / لوحدات تولید النقد التي تعود لها الشهرة أقل من القیمة المسجلة في الدفاتر لوحدة/وحدات تولید النقد ویتم

تسجیل قیمة التدني في بیان الدخل.

التحوطات التي ال ینطبق علیها شروط التحوط الفعال، یتم قید األرباح أو الخسائر الناتجة عن التغیر في القیمة العادلة ألداة التحوط في قائمة

الدخل الموحدة في نفس الفترة.

یتم إثبات القیمة العادلة لمشتقات األدوات المالیة المحتفظ بها ألغراض المتاجرة (مثل عقود العمالت األجنبیة اآلجلة، عقود الفائدة المستقبلیة، عقود

في قائمة المركز المالي الموحدة، وتحدد القیمة العادلة وفقًا ألسعار السوق السائدة، ویتم قید مبلغ المقایضة، حقوق خیارات أسعار العمالت األجنبیة)

التغیرات في القیمة العادلة في قائمة الدخل الموحدة.

یستمر االعتراف في القوائم المالیة الموحدة بالموجودات المباعة والتي تم التعهد المتزامن بإعادة شرائها في تاریخ مستقبلي، وذلك الستمرار سیطرة

البنك على تلك الموجودات وألن أیة مخاطر أومنافع تؤول للبنك حال حدوثها، ویستمر تقییمها وفقًا للسیاسات المحاسبیة المتبعة. تدرج المبالغ المقابلة

للمبالغ المستلمة لقاء هذه الموجودات ضمن المطلوبات في بند األموال المقترضة، ویتم االعتراف بالفرق بین سعر البیع وسعر إعادة الشراء

كمصروف فوائد یستحق على مدى فترة العقد باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة.

أما الموجودات المشتراة مع التعهد المتزامن بإعادة بیعها في تاریخ مستقبلي محدد فال یتم االعتراف بها في القوائم المالیة الموحدة، وذلك لعدم توفر

السیطرة على تلك الموجودات وألن أیة مخاطر أو منافع ال تؤول للبنك حال حدوثها. وتدرج المبالغ المدفوعة لقاء هذه الموجودات ضمن الودائع لدى

البنوك والمؤسسات المصرفیة األخرى أوضمن التسهیالت اإلئتمانیة حسب الحال، ویتم معالجة الفرق بین سعر الشراء وسعر إعادة البیع كإیرادات

فوائد تستحق على مدى فترة العقد باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة.

تظهر الموجودات التي آلت ملكیتها للبنك في قائمة المركز المالي الموحدة ضمن بند "موجودات أخرى" وذلك بالقیمة التي آلت بها للبنك أو القیمة

العادلة أیهما أقل، ویعاد تقییمها بالقیمة العادلة بشكل إفرادي، ویتم قید أي تدن في قیمتها كخسارة في قائمة الدخل الموحدة وال یتم قید الزیادة كإیراد.

یتم قید الزیادة الالحقة في قائمة الدخل الموحدة إلى الحد الذي ال یتجاوز قیمة التدني الذي تم االعتراف به سابقاً .



الموجودات غیر الملموسة األخرىب-

ال یتم رسملة الموجودات غیر الملموسة الناتجة عن أعمال البنك ویتم أخذها في قائمة الدخل الموحد في نفس الفترة.

یتم إطفاء األنظمة والبرامج على مدى عمرها اإلنتاجي المقدر وبمعدل ٢٠٪ سنویاً .

العمالت األجنبیة٢-٢٣

یتم إثبات المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبیة خالل السنة بأسعار الصرف السائدة في تاریخ إجراء المعامالت.

یتم تحویل الموجودات غیر المالیة والمطلوبات غیر المالیة بالعمالت األجنبیة والظاهرة بالقیمة العادلة في تاریخ تحدید قیمتها العادلة.

یتــم قید األرباح والخسائر الناتجة عن تحویل العمالت األجنبیة في قائمة الدخل الموحدة.

كجزء من التغیر في القیمة العادلة. یتم قید فروقات التحویل لبنود الموجودات والمطلوبات بالعمالت األجنبیة غیر النقدیة (مثل األسهم)

النقد وما في حكمه٢-٢٤

استخدام التقدیرات(٣)

هو النقد واألرصدة النقدیة التي تستحق خالل مدة ثالثة أشهر من تاریخ اقتنائها، وتتضمن: النقد واألرصدة لدى البنك المركزي األردني واألرصدة لدى

البنوك والمؤسسات المصرفیة، وتنزل ودائع البنوك والمؤسسات المصرفیة التي تستحق خالل مدة ثالثة أشهر واألرصدة مقیدة السحب.

٢٦

إن إعداد القوائم المالیة الموحدة وتطبیق السیاسات المحاسبیة یتطلب من إدارة البنك القیام بتقدیرات واجتهادات تؤثر في مبالغ الموجودات والمطلوبات

المالیة واحتیاطي تقییم الموجودات المالیة - بالصافي وكذلك االفصاح عن االلتزامات المحتملة. كما أن هذه التقدیرات واإلجتهادات تؤثر في اإلیرادات

. وبشكل خاص یتطلب من إدارة والمصاریف والمخصصات وكذلك في التغیرات في القیمة العادلة التي تظهر ضمن قائمة الدخل الشامل الموحدة

. إن التقدیرات المذكورة مبنیة بالضرورة على فرضیات وعوامل البنك إصدار أحكام واجتهادات هامة لتقدیر مبالغ التدفقات النقدیة المستقبلیة وأوقاتها

متعددة لها درجات متفاوتة من التقدیر وعدم التیّقن كما أن النتائج الفعلیة قد تختلف عن التقدیرات وذلك نتیجة التغیرات الناجمة عن أوضاع وظروف

تلك التقدیرات في المستقبل.

الموجودات غیر الملموسة التي یتم الحصول علیها من خالل االندماج تقید بالقیمة العادلة في تاریخ الحصول علیها أما الموجودات غیر الملموسة

التي یتم الحصول علیها من خالل طریقة أخرى غیر االندماج فیتم إثباتها بالتكلفة.

یتم تصنیف الموجودات غیر الملموسة على أساس كون عمرها الزمني لفترة محددة أو لفترة غیر محددة. یتم إطفاء الموجودات غیر الملموسة التي لها

. أما الموجودات غیر الملموسة التي عمرها الزمني غیر محدد فیتم عمر زمني محدد خالل هذا العمر ویتم قید اإلطفاء في قائمة الدخل الموحدة

مراجعة التدني في قیمتها في تاریخ القوائم المالیة الموحدة ویتم قید أي تدني في قیمتها في قائمة الدخل الموحدة.

. كذلك یتم مراجعة تقدیر العمر الزمني لتلك یتم مراجعة أیة مؤشرات على تدني قیمة الموجودات غیر الملموسة في تاریخ القوائم المالیة الموحدة

الموجودات ویتم إجراء أیة تعدیالت على الفترات الالحقة.

یتم تحویل أرصدة الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة بأسعار العمالت االجنبیة الوسطیة السائدة في تاریخ قائمة المركز المالي الموحدة والمعلنة من

البنك المركزي األردني.



تعتقد اإلدارة أن التقدیرات المعتمدة في إعداد القوائم المالیة الموحدة مناسبة ومعقولة.

یتم تكوین مخصص لقاء القضایا المقامة ضد البنك اعتماًدا على دراسة قانونیة معدة من قبل مستشاري البنك والتي بموجبها یتم تحدید المخاطر

المحتمـل حدوثها في المستقبل، ویعاد النظر في تلك الدراسات بشكـل دوري.

٢٧

مستویات القیمة العادلة: یقوم البنك بتحدید واإلفصاح عن مستویات القیمة العادلة، كما یتم فصل قیاسات القیمة العادلة وفقًا للمستویات المحددة في

المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة. یمثل الفرق بین المستوى ٢ والمستوى ٣ لمقاییس القیمة العادلة تقییم ما إذا كانت المعلومات أو المدخالت یمكن

مالحظتها ومدى أهمیة المعلومات التي ال یمكن مالحظتها مما یتطلب وضع أحكام وتحلیل دقیق للمدخالت المستخدمة لقیاس القیمة العادلة بما في

ذلك األخذ باالعتبار كافة العوامل التي تخص األصل أو االلتزام.

یتم تكوین مخصص لقاء التسهیالت االئتمانیة إعتمادًا على أسس وفرضیات معتمدة من قبل إدارة البنك لتقدیر المخصص الواجب تكوینه بموجب

متطلبات المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة ویتم مقارنة نتائج هذه األسس والفرضیات مع المخصص الواجب تكوینه بموجب تعلیمات البنك المركزي

األردني ویتم اعتماد النتائج األكثر تشددًا بما یتوافق مع المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة.

یتم قید تدني قیمة العقارات المستملكة اعتماًدا على تقییمات عقاریة حدیثة ومعتمدة من قبل مقدرین معتمدین، ویعاد النظر في ذلك التدني بشكل دوري.

تقوم اإلدارة بإعادة تقدیر األعمار اإلنتاجیة لألصول الملموسة وغیر الملموسة بشكل دوري لغایات احتساب االستهالكات واإلطفاءات السنویة إعتماًدا

في قائمة الدخل الموحدة. على الحالة العامة لتلك األصول وتقدیرات األعمار اإلنتاجیة المتوقعة في المستقبل، ویتم أخذ خسارة التدني (إن وجدت)

تقوم اإلدارة بمراجعة دوریة للموجودات المالیة لتقدیر أیة تدني في قیمتها ویتم أخذ هذا التدني في قائمة الدخل الموحدة للسنة وتقوم اإلدارة بتقدیر التدني

في القیمة العادلة عند بلوغ أسعار السوق حدًا معینًا یعتبر مؤشرًا لتحدید خسارة التدني، وبما ال یتعارض مع تعلیمات السلطات الرقابیة والمعاییر الدولیة

للتقاریر المالیة.

. إن خسائر تدني الشهرة ال یمكن استرجاعها الشهرة: یتم إجراء اختبار التدني بشكل سنوي على األقل أو عند وجود مؤشرات تدل على تدني قیمتها

الحًقا.



نقد وأرصدة لدى البنك المركزي األردني(٤)

 إن تفاصیل هذا البند هي كما یلي:

نقد في الخزینة

أرصدة لدى البنك المركزي األردني:

حسابات جاریة وتحت الطلب

ودائع ألجل وخاضعة إلشعار

متطلبات االحتیاطي النقدي

شهادات اإلیداع

المجموع

ال یوجد أرصدة مقیدة السحب باستثناء االحتیاطي النقدي اإللزامي كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٨ و٣١ كانون األول ٢٠١٧.

ال یوجد مبالغ تستحق خالل فترة تزید عن ثالثة أشهر كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٨ و٣١ كانون األول ٢٠١٧.

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفیة(٥)

 إن تفاصیل هذا البند هي كما یلي:

٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٧
ــــــار ــــ ــــــاردینـــ ــــ ــــــاردینـــ ــــ ــــــاردینـــ ــــ ــــــاردینـــ ــــ ــــــاردینـــ ــــ دینـــ

٢١٣٬٧٤٨٢٬٢٩٧٬٧٧٨٢٠٬٣٦٣٬٩٨٠٢٦٬٦٧٧٬٠٧٧٢٠٬٥٧٧٬٧٢٨٢٨٬٩٧٤٬٨٥٥حسابات جاریة وتحت الطلب

٢٨٬٢٨٧٬١٥٤١٩٬١٠٤٬٥١٨١١٬٦٣١٬٦١٦٢٣٬٥٣٣٬٦٦١٣٩٬٩١٨٬٧٧٠٤٢٬٦٣٨٬١٧٩ودائع تستحق خالل فترة ٣ أشهر أو أقل

٢٨٬٥٠٠٬٩٠٢٢١٬٤٠٢٬٢٩٦٣١٬٩٩٥٬٥٩٦٥٠٬٢١٠٬٧٣٨٦٠٬٤٩٦٬٤٩٨٧١٬٦١٣٬٠٣٤المجموع

ال یوجد أرصدة مقیدة السحب كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٨ و٣١ كانون األول ٢٠١٧.

٢٨

٣١ كانون األول ٢٠١٨

ـــــــــــــار دین

٣١ كانون األول ٢٠١٧

ـــــــــــــار دین

١٠٨٬٣٧٠٬١١٣ ١٣١٬٦٩٠٬٠٨٤

١٣٬٨٦٣٬٣٤٨

٤٥٣٬٣٥١

١٥٬٠٠٠٬٠٠٠

٥٤٬٣٧٣٬٣٨٥

٤٨٬٠٠٠٬٠٠٠

١٥٬٥٤٤٬٨١٢

٤٥٬٣٥٥٬١٦٣

٢٤٬٢٠٠٬٠٠٠

٤٬٢٧٠٬١٣٨

١٩٬٠٠٠٬٠٠٠

بلغت األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المصرفیة التي ال یتقاضى البنك علیها فوائد ٢٠,٥٩١,٤٩٨ دینار كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٨ ُمقابل 

٢٩,٠٧٣,٤٣٢ دینار كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٧.

المجموعبنوك ومؤسسات مصرفیة خارجیةبنوك ومؤسسات مصرفیة محلیة

٣١ كانــون األول٣١ كانــون األول٣١ كانــون األول



صافي األرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفیة:

األرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفیة

(٣٣٬٢٣٤)یطرح: خسارة التدني

صافي األرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفیة

الحركة على األرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفیة:

المرحلة األولى

إفرادي

المرحلة الثانیة

المجموعالمرحلة الثالثةإفرادي

دینـــــــــــــاردینـــــــــــــاردینـــــــــــــاردینـــــــــــــار

٧١٬٦١٣٬٠٣٤                         -                         -٧١٬٦١٣٬٠٣٤إجمالي الرصید كما في بدایة السنة

٦٠٬٥٢٩٬٧٣٢                         -                         -٦٠٬٥٢٩٬٧٣٢األرصدة الجدیدة خالل العام

(٧١٬٦١٣٬٠٣٤)-                         -                         (٧١٬٦١٣٬٠٣٤)

                         -                         -                         -                         -ما تم تحویله إلى المرحلة األولى 

                         -                         -                         -                         -ما تم تحویله إلى المرحلة الثانیة

                         -                         -                         -                         -ما تم تحویله إلى المرحلة الثالثة

                         -                         -                         -                         -التغیرات الناتجة عن تعدیالت 

                         -                         -                         -                         -األرصدة المعدومة

                         -                         -                         -                         -تعدیالت نتیجة تغییر أسعار الصرف 

٦٠٬٥٢٩٬٧٣٢                         -                         -٦٠٬٥٢٩٬٧٣٢

الحركة على مخصص التدني:

المرحلة األولى

إفرادي

المرحلة الثانیة

إفرادي
المجموعالمرحلة الثالثة

دینـــــــــــــاردینـــــــــــــاردینـــــــــــــاردینـــــــــــــار

٤٩٬٦٣٩                         -                         -٤٩٬٦٣٩

٣٣٬٢٣٤                         -                         -٣٣٬٢٣٤

(٤٩٬٦٣٩)-                         -                         (٤٩٬٦٣٩)

-                         -                         -                         -                         

-                         -                         -                         -                         

-                         -                         -                         -                         

-                         -                         -                         -                         

                         -                         -                         -                         -التغیرات الناتجة عن تعدیالت 

                         -                         -                         -                         -األرصدة المعدومة

                         -                         -                         -                         -تعدیالت نتیجة تغییر أسعار الصرف 

٣٣٬٢٣٤                         -                         -٣٣٬٢٣٤إجمالي الرصید كما في نهایة السنة

٢٩

٣١ كانون األول ٢٠١٨

٦٠٬٥٢٩٬٧٣٢

٦٠٬٤٩٦٬٤٩٨

 /Repaid) األرصدة المسددة

(derecognized

إجمالي الرصید كما في نهایة السنة

رصید بدایة السنة

خسارة التدني على األرصدة الجدیدة خالل العام

المسترد من خسارة التدني على االرصدة المسددة 

(Repaid /derecognized)

ما تم تحویله إلى المرحلة األولى

ما تم تحویله إلى المرحلة الثانیة

ما تم تحویله إلى المرحلة الثالثة

األثر على المخصص - كما في نهایة السنة - نتیجة 

تغییر التصنیف بین المراحل الثالث خالل السنة

ــــــــار ــــ دینـ



إیداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفیة(٦)

 إن تفاصیل هذا البند هي كما یلي:

٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٧
دینـــــــــــــاردینـــــــــــــاردینـــــــــــــاردینـــــــــــــاردینـــــــــــــاردینـــــــــــــار

٥٬٧٩٥٬٨٣٧٩٬٠١٢٬١٤٣                         -                         -٥٬٧٩٥٬٨٣٧٩٬٠١٢٬١٤٣إیداعات 

-                           ٢٬٠٠١٬٣١٤                               -                         -                         -٢٬٠٠١٬٣١٤

٥٬٧٩٥٬٨٣٧١١٬٠١٣٬٤٥٧                         -                         -٥٬٧٩٥٬٨٣٧١١٬٠١٣٬٤٥٧المجموع

*

صافي إیداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفیة:

إیداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفیة

(١٤٬٧٨٠)یطرح: خسارة التدني

صافي اإلیداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفیة

الحركة على اإلیداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفیة:

المرحلة األولى

إفرادي

المرحلة الثانیة

المجموعالمرحلة الثالثةإفرادي

ـــــــــــــار ـــــــــــــاردین ـــــــــــــاردین ـــــــــــــاردین دین

١١٬٠١٣٬٤٥٧                         -                         -١١٬٠١٣٬٤٥٧إجمالي الرصید كما في بدایة السنة

٥٬٨١٠٬٦١٧                         -                         -٥٬٨١٠٬٦١٧األرصدة الجدیدة خالل العام

(١١٬٠١٣٬٤٥٧)-                         -                         (١١٬٠١٣٬٤٥٧)

                               -                         -                         -                              -ما تم تحویله إلى المرحلة األولى 

                               -                         -                         -                              -ما تم تحویله إلى المرحلة الثانیة

                               -                         -                         -                              -ما تم تحویله إلى المرحلة الثالثة

                               -                         -                         -                              -التغیرات الناتجة عن تعدیالت 

                               -                         -                         -                              -األرصدة المعدومة

                               -                         -                         -                              -تعدیالت نتیجة تغییر أسعار الصرف 

٥٬٨١٠٬٦١٧                         -                         -٥٬٨١٠٬٦١٧

المجموعبنوك ومؤسسات مصرفیة خارجیةبنوك ومؤسسات مصرفیة محلیة

٣١ كانــون األول٣١ كانــون األول٣١ كانــون األول

تأمینات نقدیة مودعة من قبل شركات تابعة 

مقابل تسهیالت ائتمانیة مباشرة *

بلغت اإلیداعات لدى البنوك والمؤسسات المصرفیة التي تستحق خالل فترة تزید عن ثالثة شهور ٥,٨١٠,٦١٧ دینار كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٨ مقابل 

١١,٠١٣,٤٥٧ دینار كما في ٣١  كانون األول ٢٠١٧.

٣١ كانون األول ٢٠١٨

٣٠

ال یوجد إیداعات مقیدة السحب كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٨ مقابل ٢,٠٠١,٣١٤ دینار كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٧ والتي تمثل تأمینات نقدیة مودعة 

من قبل شركات تابعة مقابل تسهیالت ائتمانیة مباشرة.

 /Repaid) األرصدة المسددة

(derecognized

إجمالي الرصید كما في نهایة السنة

٥٬٨١٠٬٦١٧

٥٬٧٩٥٬٨٣٧

دینـــــــــــــار



الحركة على مخصص التدني:

المرحلة األولى

إفرادي

المرحلة الثانیة

إفرادي
المجموعالمرحلة الثالثة

ـــــــار ــــ ـــــــاردینــ ــــ ـــــــاردینــ ــــ ـــــــاردینــ ــــ دینــ

٢٦٬٢١٩                        -                        -٢٦٬٢١٩

١٤٬٧٨٠                        -                        -١٤٬٧٨٠

(٢٦٬٢١٩)-                        -                        (٢٦٬٢١٩)

-                        -                        -                        -                        

-                        -                        -                        -                        

-                        -                        -                        -                        

-                        -                        -                        -                        

                        -                        -                        -                        -التغیرات الناتجة عن تعدیالت 

                        -                        -                        -                        -األرصدة المعدومة

                        -                        -                        -                        -تعدیالت نتیجة تغییر أسعار الصرف 

١٤٬٧٨٠                        -                        -١٤٬٧٨٠إجمالي الرصید كما في نهایة السنة

موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل(٧)

 إن تفاصیل هذا البند هي كما یلي:

أسهم شركات

١الصنادیق االستثماریة

المجموع

موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل(٨)

 إن تفاصیل هذا البند هي كما یلي:

أسهم متوفرة لها اسعار سوقیة

أسهم غیر متوفرة لها اسعار سوقیة *

المجموع

٣١

رصید بدایة السنة

خسارة التدني على األرصدة الجدیدة خالل العام

المسترد من خسارة التدني على االرصدة المسددة 

(Repaid /derecognized)

ما تم تحویله إلى المرحلة األولى

ما تم تحویله إلى المرحلة الثانیة

٣١ كانون األول ٣١٢٠١٧ كانون األول ٢٠١٨

دینـــــــــــــاردینـــــــــــــار

١٬٨٨٧٬٨٨٢

١

١٬٨٨٧٬٨٨٣

١٬٨٥٣٬٩٨٦

١٬٨٥٣٬٩٨٧

تم إعادة تصنیف موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر إلى محفظة الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة 

بناًءا على تعلیمات البنك  الدخل بقیمة ١,٨١٤,٦٧٣ دینار كما في ١ كانون الثاني ٢٠١٨ بهدف التطبیق السلیم لمعیار التقاریر المالیة الدولي رقم (٩)

المركزي األردني رقم (٢٠١٨/١٣).

ما تم تحویله إلى المرحلة الثالثة

األثر على المخصص - كما في نهایة السنة - نتیجة 

تغییر التصنیف بین المراحل الثالث خالل السنة

٣١ كانون األول ٣١٢٠١٧ كانون األول ٢٠١٨

٤٢٬٨٢٤٬٣٣٥٣٧٬٦٣٨٬٠٤٢

دینـــــــــــــاردینـــــــــــــار

٣٧٬٤٩٦٬٦٢٥٣٤٬٧٥٥٬٣٧٣

٥٬٣٢٧٬٧١٠٢٬٨٨٢٬٦٦٩



تم تحدید القیمة العادلة لألسهم غیر المدرجة وفقًا للقیمة الدفتریة والتي تعتبر أفضل أداة متوفرة لقیاس القیمة العادلة لتلك اإلستثمارات.*

-

-

-

موجودات مالیة بالتكلفة الُمطفأة(٩)

إن تفاصیل هذا البند هي كما یلي:

موجودات مالیة لها أسعار سوقیة:

سندات وأذونات خزینة حكومیة

سندات واسناد قرض شركات

المجموع

موجودات مالیة غیر متوفر لها أسعار سوقیة:

سندات خزینة حكومیة

سندات واسناد قرض شركات

المجموع

 -                          مخصص التدني وفًقا للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (٩)

مجموع الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة

تحلیل السندات واألذونات

ذات عائد ثابت

ذات عائد متغیر

٥٥٬٦٥٠٬١٣٨٦٣٬٢٢٣٬٣٣٦

ـــــار ـــــ ـــــاردینـــ ـــــ دینـــ

١٠٦٬٨٨١٬٧٥٤٧٦٬٤٧٧٬٨٣٣

١٢٢٬٦٩٨٬٣٣٢

١٦٬٠٩٠٬٥٠٣٢٩٬٠٧٠٬٢٥٠

١٠٥٬٥٤٨٬٠٨٣

٣٣٬٩٠٠٬٠٠٠ ٣٥٬٩٠٠٬٠٠٠

٦٧٬٠٤٨٬١٩٤٤٢٬٣٢٤٬٧٤٧

١٢٢٬٦٩٨٬٣٣٢١٠٥٬٥٤٨٬٠٨٣

٣٢

بلغت توزیعات األرباح النقدیة على الموجودات المالیة أعاله ٢,٣٣٨,٤٩٦ دینار للسنة المنتهیة في ٣١ كانون األول ٢٠١٨ مقابل ٢,١١٢,٠٧٥

دینار للسنة المنتهیة في ٣١ كانون األول ٢٠١٧.

بلغت قیمة الخسائر المتحققة من بیع موجودات بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل ٣٦٥,٢٥٩ دینار للسنة المنتهیة في ٣١ كانون األول

٢٠١٨  مقابل ٢١٦,٩٦١ دینار للسنة المنتهیة في ٣١ كانون االول ٢٠١٧ تم قیدها مباشرة ضمن االرباح المدورة في حقوق الملكیة.

تم إعادة تصنیف موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل إلى محفظة الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل

بناًءا على الشامل اآلخر بقیمة ٤١٦,٧٨٣ دینار كما في ١ كانون الثاني ٢٠١٨ بهدف التطبیق السلیم لمعیار التقاریر المالیة الدولي رقم (٩)

تعلیمات البنك المركزي األردني رقم (٢٠١٨/١٣).

(٢٧٣٬٩٢٥)

٤٢٬٥٧٧٬٨٣٣

٣١ كانون األول ٣١٢٠١٧ كانون األول ٢٠١٨

١٣٬٠٦٦٬٣٨٦

٧٠٬٩٨١٬٧٥٤

١٣٬٠٥٥٬١٠٢

١٦٬٠٠٣٬٨٦٤ ٣٬٠٣٥٬٤٠١



قام البنك خالل عام ٢٠١٧ ببیع موجودات مالیة بالتكلفة المطفأة بقیمة ١٢,٣٧٥,٤٢٠ دینار وقد نتج عن ذلك أرباح بقیمة ١١٦,٣٦٨ دینار.-

الحركة على الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة:

المرحلة األولى

إفرادي

المرحلة الثانیة

المجموعالمرحلة الثالثةإفرادي

ـــــــار ـــــ ـــــــاردینـ ـــــ ـــــــاردینـ ـــــ ـــــــاردینـ ـــــ دینـ

١٠٥٬٥٤٨٬٠٨٣                          -                          -١٠٥٬٥٤٨٬٠٨٣القیمة كما في بدایة السنة

٣٧٬٩٠٣٬٩٢٢                          -                          -٣٧٬٩٠٣٬٩٢٢االستثمارات الجدیدة خالل العام

(٢٠٬٤٧٩٬٧٤٨)-                          -                          (٢٠٬٤٧٩٬٧٤٨)

                          -                          -                          -                          -التغیر في القیمة العادلة

                          -                          -                          -                          -ما تم تحویله إلى المرحلة األولى 

                          -                          -                          -                          -ما تم تحویله إلى المرحلة الثانیة

                          -                          -                          -                          -ما تم تحویله إلى المرحلة الثالثة

                          -                          -                          -                          -التغیرات الناتجة عن تعدیالت 

                          -                          -                          -                          -األرصدة المعدومة

                          -                          -                          -                          -تعدیالت نتیجة تغییر أسعار الصرف 

١٢٢٬٩٧٢٬٢٥٧                          -                          -١٢٢٬٩٧٢٬٢٥٧

الحركة على مخصص التدني:

المرحلة األولى

إفرادي

المرحلة الثانیة

إفرادي
المجموعالمرحلة الثالثة

ـــــــار ـــــ ـــــــاردینـ ـــــ ـــــــاردینـ ـــــ ـــــــاردینـ ـــــ دینـ

٣٤٥٬٥٩٣                          -                          -٣٤٥٬٥٩٣

-                          -                          -                          -                          

(٧١٬٦٦٨)-                          -                          (٧١٬٦٦٨)

-                          -                          -                          -                          

-                          -                          -                          -                          

-                          -                          -                          -                          

-                          -                          -                          -                          

                          -                          -                          -                          -التغیرات الناتجة عن تعدیالت 

                          -                          -                          -                          -األرصدة المعدومة

                          -                          -                          -                          -تعدیالت نتیجة تغییر أسعار الصرف 

٢٧٣٬٩٢٥                          -                          -٢٧٣٬٩٢٥إجمالي الرصید كما في نهایة السنة

 /Matured) االستثمارات المستحقة

(derecognized

إجمالي الرصید كما في نهایة السنة

٣٣

رصید بدایة السنة

خسارة التدني على االستثمارات الجدیدة خالل العام

المسترد من خسارة التدني على االستثمارات المستحقة 

(Matured /derecognized)

ما تم تحویله إلى المرحلة األولى

ما تم تحویله إلى المرحلة الثانیة

ما تم تحویله إلى المرحلة الثالثة

األثر على المخصص - كما في نهایة السنة - نتیجة 

تغییر التصنیف بین المراحل الثالث خالل السنة



تسهیالت ائتمانیة مباشرة - بالصافي(١٠)

إن تفاصیل هذا البند هي كما یلي:

٣١ كانون األول ٣١٢٠١٧ كانون األول ٢٠١٨

دینـــــــــــــاردینـــــــــــــار

األفراد (التجزئة)

١٤٬٥٣٣٬٩٠٧١١٬٦٧٢٬٦٣٥جاري مدین 

١٢٧٬٠٢٢٬٩٠٢١٠٨٬١١٢٬١٤٣قروض وكمبیاالت *

١٩٬٠٨٧٬٨٨٦١٧٬٤٥٠٬٤٠٧بطاقات االئتمان

١٤٤٬٠٧٣٬٧٧٣١٤٨٬٨٦٧٬٤٨٢القروض العقاریة

الشركات

الشركات الكبرى

٨٠٬٦٣٧٬٨٦٦٦٤٬٢٤٠٬٨٨٩جاري مدین 

٢٩٠٬٨١٧٬٤٩١٢٧١٬٥٢٧٬٠٢٦قروض وكمبیاالت*

شركات صغیرة ومتوسطة

٥٬٣٧٤٬٢١٦٧٬٨٢٢٬٨٤٥جاري مدین 

٤٩٬٥٠٨٬٨١١٤٩٬٥٧٨٬٨١٣قروض وكمبیاالت *

٧٬٥٤٣٬٩٨٩٤٬٤٣٦٬١٥٦الحكومة والقطاع العام 

٧٣٨٬٦٠٠٬٨٤١٦٨٣٬٧٠٨٬٣٩٦المجموع

ینزل: 

٣٩٬٢٩٥٬٣٠٤٣٠٬٤٧١٬٧٥٢مخصص تدني تسهیالت ائتمانیة مباشرة

١٠٬٣٥٧٬٩٢١٧٬٨٨٢٬٤١٥فوائد معلقة

٦٨٨٬٩٤٧٬٦١٦٦٤٥٬٣٥٤٬٢٢٩صافي التسهیالت اإلئتمانیة المباشرة

*

-

-

-

-

بلغـت التسهیــالت االئتمانیــة غیــر العاملــة بعــد تنزیل الفوائد المعلقة ٤٤,٢٠٧,١٥٦ دینــار أي ما نسبته ٦,١٪ من رصید التسهیالت االئتمانیـة المباشــرة بعــد تنزیــل

الفوائــد المعلقـة كمـا في ٣١ كانون األول ٢٠١٨ مقابل ٤٠,٦٣٩,٧٣٤ دینار أي ما نسبته ٦٪ من رصید التسهیالت االئتمانیة المباشرة بعد تنزیل الفوائد المعلقة كما

في في ٣١ كانون األول ٢٠١٧.

بلغــت التسهیــالت االئتمانیــة غیــر العاملــة ٥٤,٥٣٤,٦٣٣ دینار أي ما نسبته ٧,٤٪ من إجمالي رصید التسهیالت االئتمانیة المباشرة كما في ٣١ كانون األول

٢٠١٨ مقابـــل ٤٨,٤١٩,٢٣٤  دینار أي ما نسبته ٧,١٪ من إجمالي رصیــد التسهیــالت االئتمانیــة المباشــرة كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٧.

یظهر الرصید بالصافي بعد تنزیل الفوائد والعموالت المقبوضة مقدمًا البالغة ٢٢,٥٣٧,٥٠٢ دینار كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٨ مقابل ٢٣,٩٠٤,٣٣٣ دینار كما 

في ٣١ كانون األول ٢٠١٧.

٣٤

بلغت التسهیالت االئتمانیة الممنوحة للحكومة األردنیة و/ أو بكفالتها ٧,٥٤٣,٩٨٩ دینار كمـا في ٣١ كانون األول ٢٠١٨ مقابل ٤,٤٣٦,١٥٦ كما في ٣١ كانون

األول ٢٠١٧.

إن جزًءا من ضمانات ذمم التقسیط وعقود التأجیر التمویلي في شركة التسهیالت التجاریة األردنیة وشركة بندار للتجارة واالستثمار وقیمتها ١٥,٣١٨,٩٤٦

مودعة كضمانات مقابل أرصدة القروض والبنوك الدائنة للشركة مقابل مبلغ ٣١,٧٧٢,٣٣٧ (شیكات وكمبیاالت) دینار كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٨

دینار كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٧.



مخصص تدني تسهیالت ائتمانیة مباشرة:

فیما یلي الحركة على مخصص تدني التسهیالت االئتمانیة المباشرة:

اإلجماليالصغیرة والمتوسطةالكبرىالقروض العقاریةاألفراد

دینـــــــــــــاردینـــــــــــــاردینـــــــــــــاردینـــــــــــــاردینـــــــــــــار

٨٬٧٦٠٬١٨٨١٬٩٢٨٬١٣٦١٤٬٠٣٦٬٣٥٧٥٬٧٤٧٬٠٧١٣٠٬٤٧١٬٧٥٢الرصید كما في بدایة السنة

٢٬٩٦٨٬٨٠٦٢٬٣٢٣٬٧٩٥٢٬٩٧٠٬٢٠١٧٥٠٬٨٥٧٩٬٠١٣٬٦٥٩أثر تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (٩)

اإلیرادات خالل السنة ١٥٨٬٠٧٢٦٢٢٬٤٩٤(١٬٢٤٠٬١٤٩)(١٬٠٦٥٬٤٤٤)٢٬٧٧٠٬٠١٥المقتطع من (المردود إلى)

(٨١٢٬٦٠١)(٣٨١٬٦٣٩)(١٢٨٬٨٣٠)(١٠٠٬٧١٢)(٢٠١٬٤٢٠)المستخدم من المخصص خالل السنة (الدیون المشطوبة)

١٤٬٢٩٧٬٥٨٩٣٬٠٨٥٬٧٧٥١٥٬٦٣٧٬٥٧٩٦٬٢٧٤٬٣٦١٣٩٬٢٩٥٬٣٠٤الرصید في نهایة السنة

٦٬٦٢٥٬٧٣٣١٬٤٦١٬٥١٣١٠٬٠٨١٬١٩٥٥٬١٤٦٬٢٥٥٢٣٬٣١٤٬٦٩٦الرصید كما في بدایة السنة

٤٨١٬٣١١٢٬٦٨٤٬٢٠١                                -١٬٧٢٤٬٢٢٠٤٧٨٬٦٧٠أرصدة ناتجة عن االستثمار في شركات تابعة

اإلیرادات خالل السنة ٤٬٢٠٧٬١٤٢١٢٢٬٢١٢٤٬٧٥٠٬٠١٣(١٢٬٠٤٧)٤٣٢٬٧٠٦المقتطع من (المردود إلى)

(٢٧٧٬١٥٨)(٢٬٧٠٧)(٢٥١٬٩٨٠)                             -(٢٢٬٤٧١)المستخدم من المخصص خالل السنة (الدیون المشطوبة)

٨٬٧٦٠٬١٨٨١٬٩٢٨٬١٣٦١٤٬٠٣٦٬٣٥٧٥٬٧٤٧٬٠٧١٣٠٬٤٧١٬٧٥٢الرصید في نهایة السنة

الحركة على إجمالي التسهیالت بعد طرح الفوائد المعلقة:

إفرادي
على مستوى 

المحفظة
على مستوى المحفظةإفرادي

دینـــــــــــــاردینـــــــــــــاردینـــــــــــــاردینـــــــــــــاردینـــــــــــــاردینـــــــــــــار

٢٤٣٬٨٥٩٬٠٥٤٢٩٠٬٣١٤٬٥٠٣٩٠٬٤٠٣٬٩٢٥٩٬٠٨٢٬٥٤٤٤٢٬١٦٥٬٩٥٥٦٧٥٬٨٢٥٬٩٨١إجمالي الرصید كما في بدایة السنة

١٣٩٬٠٤٨٬٥٧٨١٤١٬٩٤٦٬٣٠٣٨٤٬٥٢٩٬٤٥٤١١٬٦٨٧٬٤٩٣٨٬٤١٤٬٦٢٧٣٨٥٬٦٢٦٬٤٥٥األرصدة الجدیدة خالل العام

(١٤٦٬٤٩٤٬٤٦٩)(١٠٤٬٠٢٠٬٧٤٦)(٦٧٬٣٦٧٬٩٣٧)(٤٬٠٦٩٬٢١١)(١٠٬٤٤٤٬٥٥٢)(٣٣٢٬٣٩٦٬٩١٥)

                               -(٨٢٥٬١٣٨)(٧٧٩٬٥٠١)(١٬٩٩٦٬٩٨٠)٢٬٢٣٥٬٥٤٧١٬٣٦٦٬٠٧٢ما تم تحویله إلى المرحلة األولى 

                               -(٤٢١٬٦٩٢)١٥٬٢٦٤٬٧٢٤١٩٬٤٧٩٬٣٧٣(١٩٬٠٧٨٬٩٦٨)(١٥٬٢٤٣٬٤٣٧)ما تم تحویله إلى المرحلة الثانیة

                               -١٦٬٠٦٣٬١١٢(٢٬٩٠٩٬٩٨٢)(٢٬٤٦٨٬٦٠٣)(٨٬٩٠٣٬٨٤٨)(١٬٧٨٠٬٦٧٩)ما تم تحویله إلى المرحلة الثالثة

                               -                               -                                -                                -                             -                                    -التغیرات الناتجة عن تعدیالت 

(٨١٢٬٦٠١)(٨١٢٬٦٠١)                                -                                -                             -                                    -األرصدة المعدومة

                               -                               -                                -                                -                             -                                    -تعدیالت نتیجة تغییر أسعار الصرف 

٢٢١٬٦٢٤٬٥٩٤٣٠١٬٦٢٣٬٣١٦١١٨٬٣٦٤٬٥٨٣٣٢٬٤٩٠٬٧١٦٥٤٬١٣٩٬٧١١٧٢٨٬٢٤٢٬٩٢٠

٣٥

الشركات

٢٠١٨

٢٠١٧

المجموع

(Repaid/ derecognized) األرصدة المسددة

إجمالي الرصید كما في نهایة السنة

المرحلة الثانیةالمرحلة األولى

المرحلة الثالثة



الحركة على مخصص التدني:

الشركات الكبرى

الشركات المتوسطة 

األفرادقروض عقاریةوالصغیرة

الحكومة والقطاع 

المجموعالعام

٣٠٬٤٧١٬٧٥٢                           -١٤٬٠٣٦٬٣٥٧٥٬٧٤٧٬٠٧١١٬٩٢٨٬١٣٦٨٬٧٦٠٬١٨٨رصید بدایة السنة

١٤٬٩٩٢٬٥٨٢                           -٢٬٢٥٦٬٨٥٣٢٬٥٨٠٬٠٧٨١٬٧٦١٬٧١٥٨٬٣٩٣٬٩٣٦خسارة التدني على األرصدة الجدیدة خالل السنة

(٦٨٠٬٢٦١)(١٬٥٠٥٬٦٢٨)(٥٠٣٬٣٦٣)(٢٬٦٦٧٬١٧٧)-                           (٥٬٣٥٦٬٤٢٩)

٤٢٬٧٩٥                           -٦٬٣٤٤٩٬٣٠١١١٬٥٦١١٥٬٥٨٩ما تم تحویله إلى المرحلة األولى

(٥٦٧)                           -(١٢٬٤٧٧)١٦٬٦٢٩١٨٬٦٥٧(٢٣٬٣٧٦)ما تم تحویله إلى المرحلة الثانیة

(٤٢٬٢٢٨)                           -(٣٬١١٢)(٣٠٬٢١٩)(٢٥٬٩٣٠)١٧٬٠٣٣ما تم تحویله إلى المرحلة الثالثة

١٢٬٠٦٢                           -(١٦٥٬٥٢١)١٥٣٬٤٥٩-                           -                           

                           -                           -                           -                           -                           -                           -التغیرات الناتجة عن تعدیالت 

(٨١٢٬٦٠١)                           -(٢٠١٬٤٢٠)(١٠٠٬٧١٢)(٣٨١٬٦٣٩)(١٢٨٬٨٣٠)األرصدة المعدومة

                           -                           -                           -                           -                           -                           -تعدیالت نتیجة تغییر أسعار الصرف 

٣٩٬٢٩٥٬٣٠٤                           -١٥٬٦٣٧٬٥٧٩٦٬٢٧٤٬٣٦١٣٬٠٨٥٬٧٧٥١٤٬٢٩٧٬٥٨٩إجمالي الرصید كما في نهایة السنة

-

-

-

الفوائد المعلقة

فیما یلي الحركة على الفوائد المعلقة:

اإلجماليالصغیرة والمتوسطةالكبرىالقروض العقاریةاألفراد

ـــــــار٢٠١٨ ـــــــاردینــــــ ـــــــاردینــــــ ـــــــاردینــــــ ـــــــاردینــــــ دینــــــ

٢٬٣٩٨٬٥٣٤٧٦٨٬٣٣١٣٬٠٦٩٬٢٩٦١٬٦٤٦٬٢٥٤٧٬٨٨٢٬٤١٥الرصید كما في بدایة السنة

١٬١٣٠٬٥٨٩٤٣٥٬٥٨١١٬٢٨٦٬٨٧١٦٩٠٬٧٩٤٣٬٥٤٣٬٨٣٥الفوائد المعلقة خالل السنة

(٤٢٥٬٦٢٢)(٨٧٬٣٥٠)(٨٠٬٣١٥)(١٢٠٬٠٧٢)(١٣٧٬٨٨٥)الفوائد المحولة لالیرادات 

(٦٤٢٬٧٠٧)(٥٧٬٠١٩)(٣٬٥٨١)(١٥٬٨١٤)(٥٦٦٬٢٩٣)الفوائد المعلقة التي تم شطبها *

٢٬٨٢٤٬٩٤٥١٬٠٦٨٬٠٢٦٤٬٢٧٢٬٢٧١٢٬١٩٢٬٦٧٩١٠٬٣٥٧٬٩٢١الرصید في نهایة السنة

٢٠١٧

١٬٧١٠٬٤٣٥٦٢٦٬٤٣٤٢٬٨٣٤٬٨٨٨١٬١٦٠٬٤٨٢٦٬٣٣٢٬٢٣٩الرصید كما في بدایة السنة

٧٥٥٬٧١١٢٩٩٬٠٨٨٥٨٩٬٦٠١٥٩٤٬٢٦٤٢٬٢٣٨٬٦٦٤الفوائد المعلقة خالل السنة

(٤٢٧٬٣٣٤)(١٠٧٬٧٥٢)(٢٣٧٬٢٨١)(٣٤٬٧٤٨)(٤٧٬٥٥٣)الفوائد المحولة لالیرادات 

(٢٦١٬١٥٤)(٧٤٠)(١١٧٬٩١٢)(١٢٢٬٤٤٣)(٢٠٬٠٥٩)الفوائد المعلقة التي تم شطبها *

٢٬٣٩٨٬٥٣٤٧٦٨٬٣٣١٣٬٠٦٩٬٢٩٦١٬٦٤٦٬٢٥٤٧٬٨٨٢٬٤١٥الرصید في نهایة السنة

تم احتساب مخصص تدني التسهیالت غیر العاملة والتسهیالت تحت المراقبة على أساس العمیل الواحد باستثناء مبلغ ١,٣٥٠,٠٠٠ دینار تم احتسابه على أساس المحفظة كما 

في ٣١ كانون األول ٢٠١٨، في حین تم احتساب مخصص تدني التسهیالت غیر العاملة وتحت المراقبة على أساس العمیل الواحد كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٧.

الشركات

٣٦

Repaid) المسترد من خسارة التدني على االرصدة المسددة

(derecognized/

األثر على المخصص - كما في نهایة السنة - نتیجة تغییر 

التصنیف بین المراحل الثالث خالل السنة

بلغت قیمة مخصصات التدني للدیون غیر العاملة وفًقا لتعلیمات البنك المركزي األردني ٣٢,١٢٨,٣٤٣ دینار كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٨ مقابل ٣٠,١٤٥,٥٣٦ دینار كما 

في ٣١ كانون األول ٢٠١٧، كما بلغت قیمة مخصصات التدني للدیون تحت المراقبة وفًقا لتعلیمات البنك المركزي األردني ٩٨٠,٠٣٥ دینار كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٨

مقابل ٣٢٦,٢١٦ دینار كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٧.

بلغت قیمة مخصصات التدني للدیون غیر العاملة والدیون تحت المراقبة والتي انتفت الحاجة إلیها نتیجة تسویات أو تسدید دیون وحولت إزاء دیون أخرى مبلغ ٥,١٩٧,٦٢٠ دینار 

كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٨ دینار مقابل ٥,٤٤٤,٣٧٥ دینار كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٧.



*

تتوزع التسهیالت االئتمانیة المباشرة حسب القطاع اإلقتصادي كما یلي، علمًا بأن كافة هذه التسهیالت ممنوحة لجهات داخل المملكة:

مالي 

صناعة وتعدین

تجارة 

عقارات

انشاءات 

زراعة

سیاحة ومطاعم ومرافق عامة

أسهم

حكومة وقطاع عام

أفراد / أخرى

المجموع

ممتلكات ومعدات - بالصافي(١١)

إن تفاصیل هذا البند هي كما یلي:

مباني *أراضي *

معدات وأجهزة 

وسائط نقلوأثاث ودیكورات

أجهزة الحاسب 

المجموعاآللي

دینـــــــــــــاردینـــــــــــــاردینـــــــــــــاردینـــــــــــــاردینـــــــــــــاردینـــــــــــــار٢٠١٨

الكلفـــة:

١٠٬٣٤٩٬٠٦٦١٥٬٥٥٩٬٠٣٥١٤٬٦٩٦٬٨٤٢٥١٠٬٨٨٤٢٬٦٣٢٬٣٧٦٤٣٬٧٤٨٬٢٠٣الرصید في بدایة السنة

١٠٣٬٥٠٨١٬٤٩١٬٢٦١                               -٥٠٢٬٦٦١٨٨٥٬٠٩٢                               -إضافات

(٩٠٬٧٤٥)                               -                               -(١٦٬١٨٥)(٧٤٬٥٦٠)                               -استبعادات

١١٢٬٤١٦                               -                               -٢٬٦٣٧١٠٩٬٧٧٩                               -تحویالت

١٠٬٣٤٩٬٠٦٦١٥٬٩٨٩٬٧٧٣١٥٬٦٧٥٬٥٢٨٥١٠٬٨٨٤٢٬٧٣٥٬٨٨٤٤٥٬٢٦١٬١٣٥الرصید في نهایة السنة

االستهالك المتراكم:

٢٬٠٨٠٬٠٧٦٩٬٩٣٦٬٧٧٣٢٢٧٬٦٥٠٢٬١٠٧٬٧٣٥١٤٬٣٥٢٬٢٣٤                               -الرصید في بدایة السنة

٣٦٨٬٠٣٣١٬١٥٠٬٨٣٨٦٢٬٠٣٩٢٣٢٬٧٩٥١٬٨١٣٬٧٠٥                               -اضافات

(٨٦٬٧٠٢)(١١٬٤٢٠)                               -(٢٬٦٩٥)(٧٢٬٥٨٧)                               -استبعادات

٢٬٣٧٥٬٥٢٢١١٬٠٨٤٬٩١٦٢٨٩٬٦٨٩٢٬٣٢٩٬١١٠١٦٬٠٧٩٬٢٣٧                               -الرصید في نهایة السنة

١٠٬٣٤٩٬٠٦٦١٣٬٦١٤٬٢٥١٤٬٥٩٠٬٦١٢٢٢١٬١٩٥٤٠٦٬٧٧٤٢٩٬١٨١٬٨٩٨

-                               -                               ٦٢١٬٩٤٥                               -                               -٦٢١٬٩٤٥

١٠٬٣٤٩٬٠٦٦١٣٬٦١٤٬٢٥١٥٬٢١٢٬٥٥٧٢٢١٬١٩٥٤٠٦٬٧٧٤٢٩٬٨٠٣٬٨٤٣صافي الممتلكات والمعدات

٦٥٠٬٩٣٧

٧١٬٤٧٥٬٨٧٢

١٤٬٤١٨٬١٣٦

٤٬٤٣٦٬١٥٦

١٣٤٬٤١٤٬٠٩٢

٥٧٣٬٠٧٥

٨٥٬٨٩٨٬٥٩٦

١٤٬٣٨٨٬١١٩

٧٬٥٤٣٬٩٨٩

١٤٧٬٥٠٣٬٠٥٨

٤٠٬٣٧١٬٤٥٥

٨٩٬٠٨٨٬٩٥٠

١٣٦٬٠٢٦٬٠٤٠

١٤٨٬٨٦٧٬٤٨٢

٤٣٬٩٥٩٬٢٧٦

بناءًا على قرارات مجلس إدارة البنك وهیئات مدیري الشركات التابعة تم شطب دیون غیر عاملة باإلضافة إلى فوائدها والمعد مقابلها مخصص وفوائد معلقة بمبلغ

١,٤٥٥,٣٠٨ دینار خالل السنة المنتهیة في ٣١ كانون األول ٢٠١٨ مقابل مبلغ ٥٣٨,٣١٢ دینار خالل السنة المنتهیة في ٣١ كانون األول ٢٠١٧.

٣٧

صافي القیمة الدفتریة للممتلكات والمعدات في نهایة السنة

دفعات على شراء ممتلكات ومعدات ومشاریع تحت 

التنفیذ

٦٨٣٬٧٠٨٬٣٩٦

دینـــــــــــــار

٣١ كانون األول ٢٠١٧ ٣١ كانون األول ٢٠١٨

دینـــــــــــــار

٧٣٨٬٦٠٠٬٨٤١

٣٠٬٦٩١٬٣١٠

١٠١٬٧٢١٬٨٦٣

١٤٣٬٠٢٣٬٢٩٨

١٤٤٬٠٧٣٬٧٧٣

٦٣٬١٨٣٬٧٦٠



مباني *أراضي *

معدات وأجهزة 

وسائط نقلوأثاث ودیكورات

أجهزة الحاسب 

المجموعاآللي

دینـــــــــــــاردینـــــــــــــاردینـــــــــــــاردینـــــــــــــاردینـــــــــــــاردینـــــــــــــار٢٠١٧

الكلفـــة:

٩٬٣٤١٬٨٨٦١٤٬٨٦٢٬١٤٦١٢٬٨٦٨٬٥٥٩٤٤٦٬٩٨٥٢٬٣٦٦٬٩٣٢٣٩٬٨٨٦٬٥٠٨الرصید في بدایة السنة

٦١٢٬٩١٣٣٥٬٧٥٠٢٢١٬٠٧٠٨٦٩٬٧٣٣                            -                            -أرصدة ناتجة عن االستثمار في شركات تابعة

١٬٠٠٧٬١٨٠١٥٧٬٩٣٣١٬٤٦٠٬٥١٧١٥٩٬٩٣٨٥٢٬٣٠٧٢٬٨٣٧٬٨٧٥إضافات

(٦٨٣٬٤٨٤)(٧٬٩٣٣)(١٣١٬٧٨٩)(٣٤٤٬١٤٧)(١٩٩٬٦١٥)                            -استبعادات

٨٣٧٬٥٧١                            -                            -٧٣٨٬٥٧١٩٩٬٠٠٠                            -تحویالت

١٠٬٣٤٩٬٠٦٦١٥٬٥٥٩٬٠٣٥١٤٬٦٩٦٬٨٤٢٥١٠٬٨٨٤٢٬٦٣٢٬٣٧٦٤٣٬٧٤٨٬٢٠٣الرصید في نهایة السنة

االستهالك المتراكم:

١٬٩٣٠٬٢٢٣٨٬٣١٩٬٣٠٠٢٠٦٬٦٧٢١٬٧١٨٬٧٩٧١٢٬١٧٤٬٩٩٢                            -الرصید في بدایة السنة

٤١٩٬٣٢٠١٢٬٥١٣١٦٩٬٩٣٢٦٠١٬٧٦٥                            -                            -أرصدة ناتجة عن االستثمار في شركات تابعة

٣٤٩٬٤٥٩١٬٥٢١٬٠٩١٥٦٬٩١٦٢٢٦٬٩٢٦٢٬١٥٤٬٣٩٢                            -اضافات

(٥٧٨٬٩١٥)(٧٬٩٢٠)(٤٨٬٤٥١)(٣٢٢٬٩٣٨)(١٩٩٬٦٠٦)                            -استبعادات

٢٬٠٨٠٬٠٧٦٩٬٩٣٦٬٧٧٣٢٢٧٬٦٥٠٢٬١٠٧٬٧٣٥١٤٬٣٥٢٬٢٣٤                            -الرصید في نهایة السنة

١٠٬٣٤٩٬٠٦٦١٣٬٤٧٨٬٩٥٩٤٬٧٦٠٬٠٦٩٢٨٣٬٢٣٤٥٢٤٬٦٤١٢٩٬٣٩٥٬٩٦٩

-                            ٢٦٧٬٩٩٦                            -                            -٢٬٦٣٧٢٦٥٬٣٥٩

١٠٬٣٤٩٬٠٦٦١٣٬٤٨١٬٥٩٦٥٬٠٢٥٬٤٢٨٢٨٣٬٢٣٤٥٢٤٬٦٤١٢٩٬٦٦٣٬٩٦٥صافي الممتلكات والمعدات

-

*

موجودات غیر ملموسة(١٢)

إن تفاصیل هذا البند هي كما یلي:
٢٠١٧

دفعات مقدمة 

لشراء أنظمة

أنظمة حاسوب 

المجمــوعالشهرة **وبرامـــج

موجودات غیر 

ملموسة
دینــــاردینــــاردینــــاردینــــاردینــــار

١٢٨٬٦٥٥١٬٠٧٤٬٦٣٤١٬٤٣٠٬٥٩٨٢٬٦٣٣٬٨٨٧٣٬٠٠٣٬٤٦٣الرصید في بدایة السنة

٥٧٢٬١٩٨١٩٦٬٥٤٦                            -٢٢٢٬٦٧٨٣٤٩٬٥٢٠إضافات *

ینزل:
٢٢٬٦٦٤٥٬٦٢١                            -٢٢٬٦٦٤                            -استبعادات

٥٥٢٬٥٧١٥٦٠٬٥٠١                            -٥٥٢٬٥٧١                            -اإلطفاء للسنة

                            -                            -                            -٨١٬٥٢١(٨١٬٥٢١)تحویالت

٢٦٩٬٨١٢٩٣٠٬٤٤٠١٬٤٣٠٬٥٩٨٢٬٦٣٠٬٨٥٠٢٬٦٣٣٬٨٨٧الرصید في نهایة السنة

٣٨

صافي القیمة الدفتریة للممتلكات والمعدات في نهایة السنة

دفعات على شراء ممتلكات ومعدات ومشاریع تحت التنفیذ *

تتضمن الممتلكات والمعدات مبلغ ١٠,٥٣٤,٧٢٨ دینار كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٨ وذلك قیمة موجودات مستهلكة بالكامل مقابل مبلغ ٨,٣٨٣,٦٩١ دینار كما في 

٣١ كانون األول ٢٠١٧.

یتضمن هذا البند أراضي ومباني مرهونة بقیمة ٧,٢٧٢,٢٠٧ دینار كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٨ و٣١ كانون األول ٢٠١٧ لصالح الشركة المتخصصة للتأجیر 

بمبلغ ٤,٠٦٥,٣٩٩ دینار كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٨ مقابل  التمویلي مقابل قرض تأجیر تمویلي ممنوح لشركة االستثماري لتمویل سلسلة اإلمداد (شركة تابعة)

٤,٣٥٢,٦٢٤ دینار كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٧.

٢٠١٨



تمثل اإلضافات على أنظمة الحاسوب والبرامج المبالغ المدفوعة لشراء وتطویر األنظمة والبرامج البنكیة.*

**

هذا وقد تم إجراء اختبار تدني لقیمة الشهرة كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٨ وكانت نتیجته عدم وجود تدني في قیمة الشهرة.

موجودات أخرى(١٣)

إن تفاصیل هذا البند هي كما یلي:

١٬٥٧٧٬١٧١فوائد وٕایرادات برسم القبض

٣٬٢٧٨٬٠٤٠مصروفات مدفوعة مقدمًا *

موجودات آلت ملكیتها للبنك وفاًء لدیون مستحقة **

٥١١٬٩٧٤تأمینات مستردة

٢١٬٥٠١شیكات مقاصة

١٬٠٣٩٬٢٠٠١٬٠٣٩٬٢٠٠أرصدة عائدة لعملیات غیر نظامیة - بالصافي ***

١٬٠٦٦٬٧١٠سحوبات مشتراة

٥٬١٩٧٬٤٨٢أخرى

المجموع

*

**

ناتجة من تملك البنك ما نسبته ٩٤,٧٪ من شركة التسهیالت التجاریة األردنیة المساهمة العامة (والتي تملك ما نسبته ١٠٠٪ من شركة التسهیالت

من خالل الشركة التابعة (شركة تمكین للتأجیر التمویلي) خالل عام ٢٠١٦ وذلك من خالل شراء ١٥,٣٩٠,٣٨٥ سهم التجاریة للتأجیر التمویلي)

بقیمة اسمیة تبلغ دینار لكل سهم، حیث بلغت كلفة االستثمار ٢٠,٧٧٤,٦٢٠ دینار وبلغت القیمة العادلة لصافي األصول المستحوذ علیها عند

التملك ١٩,٣٤٤,٠٢٢ دینار مما نتج عنه شهرة بمبلغ ١,٤٣٠,٥٩٨ دینار.

٣٩٬٢٨٨٬٧٠٥

٣٩

٣١ كانون األول ٢٠١٨

ـــــــار ـــــ دینـ

٥٤٬٠١٧٬٨٣٧

ـــــــار ـــــ دینـ

٣١ كانون األول ٢٠١٧

١٬٩٠٣٬٣٤٥

٢٬٩٩٤٬٧١١

٤١٬٦١٧٬٢٩٩

٤٠٧٬٢٥١

٨٠٬٥٨٥

٨٦٣٬٦٥٢

٥٬١١١٬٧٩٤

٥١٬٩٨٠٬٧٨٣

تتضمن المصروفات المدفوعة مقدًما ١,٦ ملیون دینار تمثل إیجار فرع البنك في منطقة عبدون، حیث تم دفع كامل قیمة اإلیجار لمدة ١٨ سنة 

مقدماً .

بموجب قانون البنوك یتوجب التخلص من العقارات التي تؤول ملكیتها للبنك وفاء لدیون مستحقة على العمالء خالل سنتین من تاریخ استمالكها،

. وتظهر هذه العقارات بالصافي بعد تنزیل وللبنك المركزي األردني في حاالت استثنائیة أن یمدد هذه المدة لسنتین متتالیتین كحد أقصى

مخصص تدني القیمة بمبلغ ٢٩,٦٦٠ دینار كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٨ مقابل مبلغ ٣٤,٣٩٢ كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٧

ومخصص العقارات المستملكة وفًقا لتعلیمات البنك المركزي األردني بمبلغ ١,٤٥١,١٤٠ دینار كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٨ مقابل

٢,٠١٨,٣٦٢ دینار كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٧.



فیما یلي ملخص الحركة على الموجودات التي آلت ملكیتها للبنك وفاء لدیون مستحقة:

الرصید في بدایة السنة

أرصدة ناتجة عن االستثمار في شركات تابعة

إضافات

إستبعادات

رصید نهایة السنة 

*

یمثل هذا البند صافي الرصید العائد لعملیات غیر نظامیة، بعد أن تم طرح المخصص المعد مقابلها كما یلي:***

١٢٬٩٧٤٬٧٠٠١٢٬٩٧٤٬٧٠٠الرصید العائد لعملیات غیر نظامیة

١٠٬٤٣٥٬٥٠٠١٠٬٤٣٥٬٥٠٠ینزل: المخصص المعد مقابل هذا الرصید

١٬٥٠٠٬٠٠٠١٬٥٠٠٬٠٠٠ینزل: المتحصل من شركة التأمین

١٬٠٣٩٬٢٠٠١٬٠٣٩٬٢٠٠الرصید في نهایة السنة

تعرض البنك لعملیات تالعب في حسابات النقد العائدة للبنك لدى بنوك ومؤسسات مصرفیة أخرى أدت إلى فقدان مبالغ قدرت بحوالي ١٢,٩ ملیون دینار تعود

بشكل أساسي إلى احتمالیة وجود تواطؤ بین بعض موظفي البنك بتحایلهم على إجراءات الرقابة والضبط الداخلي. تم أخذ االجراءات القانونیة الالزمة من قبل إدارة

البنك وتم رصد مخصص بمبلغ ١٠,٤ ملیون دینار كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٨ و٣١ كانون األول ٢٠١٧ بعد استبعاد المبالغ المتوقع استردادها من

الموجودات المتحفظ علیها، وطرح المبالغ المستردة من شركة التأمین بقیمة ١,٥ ملیون دینار، علمًا بأن القضیة منظورة حالیا أمام محكمة جنایات عّمان، حیث

انتهت اإلجراءات من أمام المدعي العام.

٤٠

ـــــــار ــــ ـــــــاردینــ ــــ دینــ

٣١ كانون األول ٣١٢٠١٧ كانون األول ٢٠١٨

تدني الموجودات التي آلت ملكیتها للبنك مسترد من (مخصص)

المستخدم من مخصص تدني الموجودات التي آلت ملكیتها للبنك

سنوات باإلضافة إلى مخصص العقارات یمثل هذا البند مخصص مقابل العقارات المستملكة لقاء دیون والتي مضى على استمالكها مدة تزید عن (٤)

سنوات وفًقا لتعلیمات البنك المركزي األردني. المستملكة لمدة أكثر من سنتین وتقل عن (٤)

العقارات المستملكة وفًقا لتعلیمات البنك المركزي  مسترد من (مخصص)

األردني *

٣١ كانون األول ٢٠١٧

ـــــــار ــــ دینــ

٤٣٬٠٩٦٬٣٥٢

٤٥٣٬٣٥٢

١٬٦٧٢٬٩٥٧

(٥٬٦٦٧٬٧٣٢)

(٩٩٬٤٧٤)

٤٨٩٬٧٧١

(٦٥٦٬٥٢١)

٣٩٬٢٨٨٬٧٠٥

٣١ كانون األول ٢٠١٨

ـــــــار ــــ دینــ

-                                                                       

٥٦٧٬٢٢٢

٤١٬٦١٧٬٢٩٩

٣٩٬٢٨٨٬٧٠٥

-                                                                       

٢٬٧٧٣٬٢٣٤

(١٬٠١٦٬٥٩٤)

٤٬٧٣٢



ودائع بنوك ومؤسسات مصرفیة(١٤)

إن تفاصیل هذا البند هي كما یلي:

المجموعخارج المملكةداخل المملكةالمجموعخارج المملكةداخل المملكة

ـــــــار ـــــ ـــــــاردینـ ـــــ ـــــــاردینـ ـــــ ـــــــاردینـ ـــــ ـــــــاردینـ ـــــ ـــــــاردینـ ـــــ دینـ

٣٥٬٥١٧٢٬٨٨٩٬٢٨٧٢٬٩٢٤٬٨٠٤٣٥٬٥١٦٢٬٦٧٠٬٣٠٦٢٬٧٠٥٬٨٢٢حسابات جاریة وتحت الطلب

٣٬٥٧١٬٥٧٥٥٬٠٠٠٬٠٠٠٨٬٥٧١٬٥٧٥٢٧٬٠١٢٧٬٥٠٠٬٠٠٠٧٬٥٢٧٬٠١٢ودائع ألجل وخاضعة إلشعار*

٣٬٦٠٧٬٠٩٢٧٬٨٨٩٬٢٨٧١١٬٤٩٦٬٣٧٩٦٢٬٥٢٨١٠٬١٧٠٬٣٠٦١٠٬٢٣٢٬٨٣٤المجموع

ال یشمل هذا البند أي مبلغ یستحق خالل فترة تزید عن ثالثة أشهر كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٨ و٣١ كانون األول ٢٠١٧.*

ودائع عمالء(١٥)

إن تفاصیل هذا البند هي كما یلي:

شركات كبرىأفراد

مؤسسات صغیرة 

ومتوسطة

الحكومة والقطاع 

المجموعالعام

ـــــــار ـــــ ـــــــاردینـ ـــــ ـــــــاردینـ ـــــ ـــــــاردینـ ـــــ ـــــــاردینـ ـــــ دینـ

٣١ كانون األول ٢٠١٨

٧٥٬٢٠٥٬١٥٧٥٩٬٢٩٨٬٦٣٣١٤٬٤٦٩٬٦١٨٨٬١٧١٬٨٤٠١٥٧٬١٤٥٬٢٤٨حسابات جاریة وتحت الطلب

٣٣٬٨٤٩٬٣٤٩                                  -٣١٬٥٥٣٬١٥٠٢٬٢١٣٬٢٠٤٨٢٬٩٩٥ودائع التوفیر

٣٦٢٬٨٩٦٬٠٥٣١٥٢٬٩٥١٬٨٧٣٩٬٢٢٨٬٩٣٨٣١٬٤٤٨٬٠٣٠٥٥٦٬٥٢٤٬٨٩٤ودائع ألجل وخاضعة الشعار

٤٦٩٬٦٥٤٬٣٦٠٢١٤٬٤٦٣٬٧١٠٢٣٬٧٨١٬٥٥١٣٩٬٦١٩٬٨٧٠٧٤٧٬٥١٩٬٤٩١المجموع

٣١ كانون األول ٢٠١٧

٧٣٬٨٦٠٬٠٣٩٦٥٬٢٩٦٬٣٠٨١٤٬٨٧٦٬٢١٧٥٬٥٠٢٬٨١٧١٥٩٬٥٣٥٬٣٨١حسابات جاریة وتحت الطلب

٣١٬٠٣٦٬٢٦١                                  -٢٩٬٩٤١٬٠٣٨٧٩٢٬٤٧٣٣٠٢٬٧٥٠ودائع التوفیر

٢٩٦٬١٠٢٬٦٨٦١٥٤٬٦٤١٬٨٥٥١٠٬٩٩٦٬٩٧٢٢٣٬٧٨٦٬٩٢٧٤٨٥٬٥٢٨٬٤٤٠ودائع ألجل وخاضعة الشعار

٣٩٩٬٩٠٣٬٧٦٣٢٢٠٬٧٣٠٬٦٣٦٢٦٬١٧٥٬٩٣٩٢٩٬٢٨٩٬٧٤٤٦٧٦٬١٠٠٬٠٨٢المجموع

-

-

-

-

٣١ كانــون األول ٣١٢٠١٧ كانــون األول ٢٠١٨

٤١

بلغت قیمة الودائع التي ال تتقاضى فوائد ١٨٠,٥١٥,٥٣٩ دینار أي ما نسبته ٢٤,١٪ من إجمالي الودائع كما في ٣١ كانــــــون األول ٢٠١٨ مقابل ١٨٧,٩٠٠,٩٨٤

دینار أي ما نسبته ٢٧,٨٪ كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٧.

بلغت قیمة الودائع المحجوزة (مقیدة السحب)ـ١٠,١٢٣,٩٣٢ دینار مقابل دینار كما في ٣١ كانــــــون األول ٢٠١٨ أي ما نسبته ١,٤٪ مقابل ٩,٦٥٨,١٠٥ دینار أي

ما نسبته ١,٤٪ كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٧.

بلغت قیمة الودائع الجامدة ٦,٥٠٦,٦٢٣ دینار كما في ٣١ كانــــــون االول ٢٠١٨ مقابل ٦,٢٧٢,٢١٠ دینار كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٧.

بلغت ودائع الحكومة والقطاع العام ٣٩,٦١٩,٨٧٠ دینار أي ما نسبته ٥,٣٪ من إجمالي الودائع كما في ٣١ كانــــــون األول ٢٠١٨ مقابل ٢٩,٢٨٩,٧٤٤ دینار أي

ما نسبته ٤,٣٪ كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٧.



تأمینات نقدیــة(١٦)

إن تفاصیل هذا البند هي كما یلي:

٣١ كانون األول ٢٠١٧

ــــــــار ــــ دینـ

٢٥٬٢٩٨٬٩٨٣تأمینات مقابل تسهیالت مباشرة

١٦٬١٥٣٬٤٢٥تأمینات مقابل تسهیالت غیر مباشرة

٥٬٧٥٠٥٬٧٥٠تأمینات أخرى

٤١٬٤٥٨٬١٥٨المجموع

أموال مقترضة(١٧)

إن تفاصیل هذا البند هي كما یلي :

المتبقیةالكلیة

ـــــــــــــار٣١ كانون األول ٢٠١٨ ـــــــــــــاردین ـــــــــــــاردین ـــــــــــــاردین ـــــــــــــاردین ـــــــــــــاردین دین

١,٧٥٪كمبیاالتشهري١٬٢١٥٬٢٦٨٧٠٤٩اقتراض من البنك المركزي األردني

١٠٩٬٥٠١٬٩٤٩٢٬٢٢٤١٬٤١٥اقتراض من بنوك / مؤسسات محلیة
شهریة وربع سنویة ونصف 

سنویة وعند االستحقاق

تأمینات نقدیة / سندات رهن 

عقاري / رهن معدات 

وممتلكات / كمبیاالت

٤,٦ ٪ إلى 

٪٨,٧٥

٦,٦ ٪ إلى ٧,٢٪كتب تطمین من البنكدفعة واحدة بتاریخ االستحقاق٤٬٢٥٤٬٠٠٠٣٣اقتراض من مؤسسات خارجیة

١١٤٬٩٧١٬٢١٧المجموع 

٣١ كانون األول ٢٠١٧

١,٧٥٪كمبیاالتشهري١٬٥٠٦٬٩٤٠٧٠٦١اقتراض من البنك المركزي األردني

١٣٨٬٤٧٥٬٤٨١٢٬٥٧٦١٬٨٥١اقتراض من بنوك / مؤسسات محلیة
شهریة وربع سنویة ونصف 

سنویة وعند االستحقاق

تأمینات نقدیة / سندات رهن 

عقاري / رهن معدات 

وممتلكات / كمبیاالت

٤,٣ ٪ إلى ١٠٪

١٣٩٬٩٨٢٬٤٢١المجموع 

-

-

-

-

-

-

٣٩٬٨٧٨٬٠٠١

٣١ كانون األول ٢٠١٨

ــــــــار ــــ دینـ

٥٣٬٦١٢٬٦٣٤

١٣٬٧٢٨٬٨٨٣

٤٢

كما یتضمن المبلغ أعاله مبالغ مقترضة من الشركة األردنیة إلعادة تمویل الرهن العقاري بمبلغ ٣٠,٥٠٠,٠٠٠ دینار، وقد تم إعادة تمویل قروض سكنیة بمعدل

أسعار فائدة تبلغ حوالي ٨,٢٪.

الضماناتدوریة استحقاق األقساطالمبلغ

سعر فائدة 

اإلقتراض

عدد األقساط

تتضمن األموال المقترضة مبالغ مقترضة من بنوك محلیة بمبلغ ٧٩,٠٠١,٩٤٩ دینار والمتمثل في حسابات جاري مدین وقروض دوارة ممنوحة للشركات التابعة

(شركة االستثماري لتمویل سلسلة اإلمداد وشركة تمكین للتأجیر التمویلي وشركة التسهیالت التجاریة األردنیة وشركة بندار للتجارة واالستثمار).

تبلغ قیمة القروض ذات الفائدة الثابتة ٦٤,١٤٠,٠٣١ دینار وتبلغ القروض ذات الفائدة المتغیرة ٥٠,٨٣١,١٨٦ دینار كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٨، مقابل

قروض ذات فائدة ثابتة بمبلغ ٧٨,١٨٩,٦٧٠ دینار وقروض ذات فائدة متغیرة بمبلغ ٦٠,٢٨٥,٨١١ كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٧.

إن جزًءا من ضمانات ذمم التقسیط وعقود التأجیر التمویلي في شركة التسهیالت التجاریة األردنیة وشركة بندار للتجارة واالستثمار وقیمتها ١٥,٣١٨,٩٤٦ دینار كما

مودعة كضمانات مقابل أرصدة القروض والبنوك الدائنة للشركة مقابل مبلغ ٣١,٧٧٢,٣٣٧ دینار كما في ٣١ (شیكات وكمبیاالت) في ٣١ كانون األول ٢٠١٨

كانون األول ٢٠١٧.

تمثل األموال المقترضة من البنك المركزي األردني والبالغة ١,٢١٥,٢٦٨ دینار مبالغ مقترضة إلعادة تمویل قروض عمالء ضمن برامج تمویل متوسطة األجل تم

إعادة إقراضها وتستحق بتاریخ ٣١ كانون الثاني ٢٠٢٣.

تتضمن األموال المقترضة مبالغ مقترضة من مؤسسات خارجیة بمبلغ ٤,٢٥٤,٠٠٠ دینار والمتمثل في قروض ممنوحة من صندوق سند لتمویل المشاریع الصغیرة

والمتناهیة الصغر للشركات التابعة (شركة االستثماري لتمویل سلسلة اإلمداد وشركة التسهیالت التجاریة األردنیة).



اسناد قرض(١٨)

یمثل هذا البند اسناد قرض صادرة عن الشركات التابعة كما یلي:

الشركة التابعة

قیمة االسناد 

تاریخ االستحقاقتاریخ االصدارسعر الفائدةالمصدرة

٣١ كانون األول ٢٠١٨

٧ حزیران ١٣٢٠١٩ حزیران ٧,٢٥٢٠١٨٪٣٬٠٠٠٬٠٠٠شركة االستثماري لتمویل سلسلة اإلمداد

٥ حزیران ١٠٢٠١٩ حزیران ٧٢٠١٨٪٣٬٠٠٠٬٠٠٠شركة تمكین للتأجیر التمویلي

٣ شباط ٩٢٠١٩ شباط ٦,٧٥٢٠١٨٪٣٬٠٠٠٬٠٠٠شركة التسهیالت التجاریة األردنیة

١٠ آذار ١٠٢٠٢٠ آذار ٨,٩٢٠١٥٪ *٢٬١٠٠٬٠٠٠شركة بندار للتجارة واالستثمار

٦ حزیران ١٢٢٠١٩ حزیران ٧,٢٥٢٠١٨٪٥٬٠٠٠٬٠٠٠شركة بندار للتجارة واالستثمار

١٦٬١٠٠٬٠٠٠المجموع

٣١ كانون األول ٢٠١٧

١٠ آذار ١٠٢٠٢٠ آذار ٨,٩٢٠١٥٪ *٣٬٠٠٠٬٠٠٠شركة بندار للتجارة واالستثمار

٣٬٠٠٠٬٠٠٠المجموع

*

مخصصات متنوعة(١٩)

إن تفاصیل هذا البند هي كما یلي :

رصید بدایة السنة

أرصدة ناتجة عن 

استثمارات

في شركات تابعة

المكون خالل 

رصید نهایة السنةما تم رده لإلیراداتالمستخدم خالل السنةالسنة

ــــــــار ــــ ــــــــاردینـ ــــ ــــــــاردینـ ــــ ــــــــاردینـ ــــ ــــــــاردینـ ــــ ــــــــاردینـ ــــ دینـ

٣١ كانون األول ٢٠١٨

١٨٬٦٠٧                             -٣٬٩١٤٣٢٬٠٠٠                            -٤٦٬٦٩٣مخصص تعویض نهایة الخدمة

٧٧٤٬٣٧٩٨٨٠٬١٢٠٤١٢٬٦١٦٨١٬٤٥٥                            -٥٩٩٬٨١٢

٤٬٥٣٥٨٬٧٠٧١٥٬٢٢٩٣٧٬٥٤٨                            -٥٦٬٩٤٩أخرى

٧٨٢٬٨٢٨٩٢٠٬٨٢٧٤٢٧٬٨٤٥١٣٧٬٦١٠                            -٧٠٣٬٤٥٤المجموع

٣١ كانون األول ٢٠١٧

٤٦٬٦٩٣                             -                             -١٣٬٦٠٠                            -٣٣٬٠٩٣مخصص تعویض نهایة الخدمة

٥٩٩٬٨١٢                             -٣٥٬٤٩٢٧٦٬٣٠٠                            -٦٤٠٬٦٢٠

٣٦٬٣٧٣٦٩٬٤١٥٣٢٬١٤٩٢٥٬٩٨٨٥٥٬٠٠٠٥٦٬٩٤٩أخرى

٧١٠٬٠٨٦٦٩٬٤١٥٨١٬٢٤١١٠٢٬٢٨٨٥٥٬٠٠٠٧٠٣٬٤٥٤المجموع

٤٣

مخصص القضایا المقامة ضد البنك 

وشركاته التابعة (إیضاح ٤٨)

مخصص القضایا المقامة ضد البنك 

وشركاته التابعة (إیضاح ٤٨)

تم إصدار االسناد بتاریخ ١٠ آذار ٢٠١٥ بسعر فائدة ٨,٩٪ سنوًیا ألول سنتین ومتغیرة كل ستة أشهر للفترة المتبقیة حسب معدل سعر فائدة اإلقراض ألفضل 

العمالء لدى بنوك المرجع مضاًفا إلیها هامش مخاطر١٪.



ضریبة الدخل(٢٠)

 مخصص ضریبة الدخلأ)

إن الحركة على مخصص ضریبة الدخل هي كما یلي:

رصید بدایة السنة

٤٤١٬٧١٢                      -أرصدة ناتجة عن استثمارات في شركات تابعة

إجمالي ضریبة الدخل المدفوعة

                      -مسترد من ضریبة دخل سنوات سابقة

٥٠٬٧٩٠٥٠٬٤٥٨ضریبة الدخل عن سنوات سابقة

ضریبة الدخل للسنة

رصید نهایة السنة

یتم احتساب ضریبة الدخل وفقًا لألنظمة والقوانین النافذة ومعاییر التقاریر المالیة الدولیة.

تمثل ضریبة الدخل الظاهرة في قائمة الدخل ما یلي:

ضریبة الدخل المستحقة عن أرباح السنة

٥٠٬٧٩٠٢١٬٦٠١ضریبة الدخل عن سنوات سابقة

موجودات ضریبیة مؤجلة للسنة

إطفاء موجودات ضریبیة مؤجلة

١٬٩٤٦                      -مطلوبات ضریبیة مؤجلة للسنة

                      -(إطفاء مطلوبات ضریبیة مؤجلة)

٣٥٪ وللشركات التابعة ٢٤٪.- تبلغ نسبة ضریبة الدخل القانونیة في األردن للبنك (الشركة األم)

الوضع الضریبي للبنك:

تم إجراء مخالصة نهائیة مع دائرة ضریبة الدخل والمبیعات للسنوات المالیة حتى نهایة عام ٢٠١٥.-

-

في رأي اإلدارة والمستشار الضریبي -

الوضع الضریبي لشركة الموارد للوساطة المالیة (شركة تابعة):

-

-

في رأي إدارة الشركة والمستشار الضریبي فإنه لن یترتب على الشركة أیة إلتزامات تفوق المخصص المأخوذ حتى ٣١ كانون األول ٢٠١٨.-

٤٤

تم تقدیم اإلقرار الضریبي للبنك عن عامي ٢٠١٦ و٢٠١٧ حسب األصول وفي الموعد المحدد قانوًنا ولم یتم مراجعة الحسابات من قبل دائرة 

ضریبة الدخل والمبیعات حتى تاریخ إعداد هذه القوائم المالیة.

تم إجراء مخالصة نهائیة مع دائرة ضریبة الّدخل والمبیعات للفترة منذ التأسیس بتاریخ ٥ حزیران ٢٠٠٦ حتى نهایة عام ٢٠١٤ حیث تم قبول إقرار 

ضریبة الدخل عن األعوام ٢٠١٢ و٢٠١٣ و٢٠١٤ دون أیة تعدیالت.

قامت الشركة بتقدیم اإلقرار الضریبي عن األعوام ٢٠١٥ و٢٠١٦ و٢٠١٧ في الموعد المحدد قانوًنا، ولم تقم دائرة ضریبة الدخل والمبیعات 

بمراجعة السجالت حتى تاریخ إعداد هذه القوائم المالیة.

٣١ كانون األول ٢٠١٧

ــــــــار دینـــــ

٣٬٩٦٣٬٢٧١

٣١ كانون األول ٢٠١٨

ــــــــار دینـــــ

٥٬١٨٩٬٧٩٩

(١٬٣٤٦٬٢٦٣) (٣٬٤٣٣٬٧٧٥)

(٢٬١١٢)

٢٬٧٧٤٬٠٠٣

٥٬٨٠٠٬٨٩٣٣٬٩٨١٬٩٨١

١٬٣٠٤٬٠٠٦

٣١ كانون األول ٣١٢٠١٧ كانون األول ٢٠١٨
ــــــــار ــــــــاردینـــــ دینـــــ

٣٬٩٨٤٬٧٨٠٦٬٥٠١٬٤٥٤

٤٬٦٧٩٬٧١٥

(٥٬١٥٦٬٧٤٨)(٦٬٩٢١٬٩٦٨)

(٦٨٬٨٥٧)

٥٬٨٠٠٬٨٩٣٣٬٩٨١٬٩٨١

٣٬٩٨٤٬٧٨٠



الوضع الضریبي لشركة تمكین للتأجیر التمویلي (شركة تابعة):

-

-

-

-

في رأي إدارة الشركة والمستشار الضریبي فإنه لن یترتب على الشركة أیة إلتزامات تفوق المخصص المأخوذ حتى ٣١ كانون األول ٢٠١٨.-

الوضع الضریبي لشركة االستثماري لتمویل سلسلة اإلمداد (شركة تابعة):

تم إجراء مخالصة نهائیة مع دائرة ضریبة الدخل والمبیعات للسنوات المالیة حتى نهایة عام ٢٠١٠.-

-

-

-

في رأي إدارة الشركة والمستشار الضریبي فإنه لن یترتب على الشركة أیة إلتزامات تفوق المخصص المأخوذ حتى ٣١ كانون األول ٢٠١٨.-

الوضع الضریبي لشركة التسهیالت التجاریة األردنیة (شركة تابعة):

-

-

-

-

-

لم تقم الشركة بتقدیم كشف التقدیر الذاتي للفترة منذ التأسیس بتاریخ ٣١ تشرین األول ٢٠٠٦ وحتى ٣١ كانون األول ٢٠٠٩ كونها لم تمارس

نشاطها في تلك السنوات.

تم إجراء مخالصة نهائیة مع دائرة ضریبة الّدخل والمبیعات فیما یتعلق بضریبة الدخل عن األعوام منذ ٢٠١٠ وحتى ٢٠١٥.

بتقدیم كشف التقدیر الذاتي عن عام ٢٠١٧ في الموعد المحدد قانوًنا، ولم تقم قامت الشركة التابعة (شركة التسهیالت التجاریة للتأجیر التمویلي)

دائرة ضریبة الدخل والمبیعات بمراجعة سجالت الشركة حتى تاریخ إعداد هذه القوائم المالیة.

٤٥

قامت الشركة بتقدیم اإلقرار الضریبي عن عامي ٢٠١٦ و٢٠١٧ في الموعد المحدد قانوًنا، ولم تقم دائرة ضریبة الدخل والمبیعات بمراجعة السجالت

حتى تاریخ إعداد هذه القوائم المالیة.

قامت الشركة بتقدیم إقرارات الضریبة العامة على المبیعات في الموعد المحدد قانوًنا، وقد قامت دائرة ضریبة الدخل والمبیعات بتدقیق إقرارات

الضریبة العامة على المبیعات حتى ٣١ آب ٢٠١٥.

لألعوام منذ ٢٠١١ وحتى ٢٠١٤ ضمن المدة القانونیة وقامت قامت الشركة بتقدیم إقرارات ضریبة الدخل السنویة (كشوفات ضریبة الدخل السنویة)

بتسدید كافة االلتزامات المعلنة ضمن المدة القانونیة وقد تم قبولها جمیًعا من قبل دائرة ضریبة الدخل والمبیعات وكما هي وبدون إجراء أیة تعدیالت

علیه.

عن األعوام ٢٠١٥ و٢٠١٦ و٢٠١٧ في الموعد المحدد قانوًنا ولم قامت الشركة بتقدیم إقرار ضریبة الدخل السنویة (كشف ضریبة الدخل السنویة)

تقم دائرة ضریبة الدخل والمبیعات بمراجعة سجالت الشركة حتى تاریخ إعداد هذ القوائم المالیة.

قامت الشركة بتقدیم إقرارات الضریبة العامة على المبیعات في الموعد المحدد قانوًنا وال یوجد علیها أیة إلتزامات ضریبیة حتى تاریخ إعداد هذه

القوائم المالیة.

تم إجراء مخالصة نهائیة مع دائرة ضریبة الدخل والمبیعات حتى نهایة العام ٢٠١٤.

قامت الشركة بتقدیم إقرارات الضریبة العامة على المبیعات في الموعد المحدد قانوًنا، وقد قامت دائرة ضریبة الدخل والمبیعات بتدقیق اإلقرارات

المقدمة عن األعوام من ٢٠٠٩ وحتى ٢٠١٣ .

قامت الشركة بتقدیم كشف التقدیر الذاتي عن األعوام ٢٠١٥ و٢٠١٦ و٢٠١٧ في الموعد المحدد قانوًنا، ولم تقم دائرة ضریبة الدخل والمبیعات

بمراجعة سجالت الشركة حتى تاریخ إعداد هذ القوائم المالیة .

بتقدیم كشوفات التقدیر الذاتي حتى نهایة عام ٢٠١٦ وتم قبولها من قبل دائرة قامت الشركة التابعة (شركة التسهیالت التجاریة للتأجیر التمویلي)

ضریبة الدخل والمبیعات بنظام العینات دون تعدیل.



-

-

الوضع الضریبي لشركة بندار للتجارة واالستثمار (شركة تابعة):

-

-

-

-

-

-

-

-

بتقدیم إقرارات الضریبة العامة على المبیعات في الموعد المحدد قانوًنا، وقد قامت الشركة التابعة (شركة التسهیالت التجاریة للتأجیر التمویلي)

قامت دائرة ضریبة الدخل والمبیعات بتدقیق اإلقرارات المقدمة حتى عام ٢٠١٣.

تم تدقیق إقرارات الضریبة العامة على المبیعات حتى نهایة عام ٢٠١٥، وتم تقدیم االقرارات الالحقة في الموعد المحدد قانوًنا وتم

دفع الضریبة المستحقة المتعلقة بها حتى تاریخ إعداد هذه القوائم المالیة.

تم إجراء مخالصة نهائیة مع دائرة ضریبة الدخل والمبیعات لشركة بندار للتجارة واالستثمار حتى نهایة عام ٢٠١٥.

تم تقدیم اإلقرار الضریبي للشركة عن عامي ٢٠١٦ و٢٠١٧ حسب األصول وفي الموعد المحدد قانوًنا ولم یتم مراجعة الحسابات من قبل دائرة

ضریبة الدخل والمبیعات حتى تاریخ إعداد هذه القوائم المالیة.

في رأي إدارة الشركة والمستشار الضریبي فإنه لن یترتب على شركة التسهیالت التجاریة األردنیة وشركتها التابعة أیة إلتزامات تفوق المخصص

المأخوذ حتى ٣١ كانون االول ٢٠١٨.

٤٦

في رأي إدارة الشركة والمستشار الضریبي فإنه لن یترتب على شركة بندار للتجارة واالستثمار وشركاتها التابعة أیة إلتزامات تفوق المخصص

المأخوذ حتى ٣١ كانون األول ٢٠١٨.

بإجراء مخالصة نهائیة مع دائرة ضریبة الدخل والمبیعات للشركة حتى نهایة عام ٢٠١٦، وتم تقدیم قامت الشركة التابعة (شركة راكین العقاریة)

اإلقرار الضریبي لعام ٢٠١٧ ودفع الضریبة المستحقة في الموعد المحدد قانوًنا.

بالتسجیل في ضریبة المبیعات اعتباًرا من ١ كانون الثاني ٢٠١٧ و تم تقدیم االقرارات الضریبیة ودفع قامت (شركة بندار للتأجیر التمویلي)

الضریبة المستحقة حتى تاریخ إعداد هذه القوائم المالیة.

بإجراء مخالصة نهائیة مع دائرة ضریبة الدخل والمبیعات للشركة حتى نهایة عام ٢٠١٦، قامت الشركة التابعة (شركة بندار للتأجیر التمویلي)

وتم تقدیم اإلقرار الضریبي لعام ٢٠١٧ وال یوجد على الشركة أیة إلتزامات ضریبیة حتى تاریخ إعداد هذه القوائم المالیة.

بإجراء مخالصة نهائیة مع دائرة ضریبة الدخل والمبیعات للشركة حتى نهایة عام ٢٠١٦، وتم قامت الشركة التابعة (شركة ربوع الشرق العقاریة)

تقدیم اإلقرار الضریبي لعام ٢٠١٧ ودفع الضریبة المستحقة في الموعد المحدد قانوًنا.



موجودات / مطلوبات ضریبیة مؤجلةب)

إن تفاصیل هذا البند هي كما یلي :
٣١ كانون األول 

٢٠١٧

رصید بدایة السنة

أثر تطبیق المعیار 

الدولي للتقاریر 

المبالغ المضافةالمبالغ المحررةالمالیة رقم (٩)

الرصید في نهایة 

الضریبة المؤجلةالضریبة المؤجلةالسنة

ــــــــارالحسابات المشمولة ــــــــاردینـــــ ــــــــاردینـــــ ــــــــاردینـــــ ــــــــاردینـــــ ــــــــاردینـــــ ــــــــاردینـــــ دینـــــ

موجودات ضریبیة مؤجلةأ -

٣٢٬٠٠٠٣٬٩١٤١٨٬٦٠٧٧٬٠٧١١٦٬٣٤٣                               -٤٦٬٦٩٣مخصص تعویض نهایة الخدمة

١٬٢٦٣٬٢٣٦٧٤٥٬٤٩٤٥٢٬٥٧٠١٩٬٩٧٧١٩٩٬٦٠٩                               -٥٧٠٬٣١٢مخصص قضایا مقامة على البنك

٨١٬٤٩٢                               -                               -                               -٢٣٢٬٨٣٣                               -٢٣٢٬٨٣٣مخصص دیون تحت المراقبة / البنك

                               -١٬٣٥٠٬٠٠٠١٬٣٥٠٬٠٠٠٥١٣٬٠٠٠                               -                               -                               -مخصص تدني على أساس المحفظة / البنك

                               -٥٬٥٣٤٬٧٣٣٣٬٨٨٦٬٦١٢٢٬٤٤٥٬٩٤٦٤٬٠٩٤٬٠٦٧١٬٥٥٥٬٧٤٥                               -مخصصات معدة وفًقا لـ IFRS 9 / البنك

٢٩٬٦٦٠١١٬٢٧١١٢٬٠٣٧                               -٤٬٧٣٢                               -٣٤٬٣٩٢مخصص تدني عقارات مستملكة

٦٩٠٬٨١٧١٢٣٬٥٩٥١٬٤٥١٬١٤١٥٥١٬٤٣٤٧٠٦٬٤٢٧                               -٢٬٠١٨٬٣٦٣مخصص العقارات المستملكة لمدة تزید عن ٤ سنوات

١٠٬٤٣٥٬٥٠٠٣٬٩٦٥٬٤٩٠٣٬٦٥٢٬٤٢٥                               -                               -                               -١٠٬٤٣٥٬٥٠٠مخصص مقابل االرصدة العائدة لعملیات غیر نظامیة *

٨٠٣٬٤٩٩١٬٠٣٨٬٠٠٠١٬٢٨٦٬٠٧٠٤٨٨٬٧٠٧٣٦٨٬٠٤٩                               -١٬٠٥١٬٥٦٩مكافات موظفین غیر مدفوعة

٥٥٬٠٠٠٥٥٬٠٠٠٥٥٬٠٠٠٢٠٬٩٠٠١٩٬٢٥٠                               -٥٥٬٠٠٠مكافات أعضاء مجلس اإلدارة غیر مدفوعة

٥٠٤٬٥٢٨٢٬٤٦٤١٬٢٨٠٬٣٩٠٣٥٨٬٥٠٩٤٢٧٬٧٨١                               -١٬٧٨٢٬٤٥٤مخصص تدني عمالء وساطة مالیة

                               -١١٬٣٧٤١١٬٣٧٤٣٬١٨٥                               -                               -                               -مخصص مقابل ذمم مدینة / شركة موارد

٢٠٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠٥٬٦٠٠٤٬٨٠٠                               -٢٠٬٠٠٠مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وبدالت غیر مدفوعة / شركة موارد

١٢٢٬٧٦٥٣١٠٬٢٢٤٨٦٬٨٦٣٤٤٬٢٥٤                               -١٨٤٬٣٩٣٣٬٠٦٦مخصص تدني تسهیالت / شركة االستثماري لتمویل سلسلة اإلمداد

٤٨٧٬٩٠٤١٦٩٬٧٨٥٤٥٤٬٧٤٨٨١٧٬٢٤١١٬٠٢٠٬١٨٢٢٨٥٬٦٥١١١٧٬٠٩٧مخصص تدني تسهیالت / شركة تمكین للتأجیر التمویلي

٧٬٠٨٠                               -                               -                               -٢٩٬٥٠٠                               -٢٩٬٥٠٠مخصص قضایا / شركة التسهیالت التجاریة األردنیة

٤٬٥٦٥٬١٣٠١٬٠٣١٬٢٣١١٬٦٥٤٬٢٢٥١٬١٣٩٬٧٠٢٥٬٠٨١٬٨٣٨١٬٤٢٢٬٩١٤١٬٠٩٥٬٦٣٠مخصص تدني تسهیالت / شركة التسهیالت التجاریة األردنیة

٧٢٣٬٤١٥٦٧٩٬٥٦٢١٬٠٤٦٬٧٦٠١٬٠٩٠٬٦١٣٣٠٥٬٣٧١١٧٣٬٦٢٠فوائد معلقة / شركة التسهیالت التجاریة األردنیة

                               -٢٬٩١٦٦٧٬٣٠٧٦٤٬٣٩١١٨٬٠٢٩                               -                               -مخصصات أخرى / شركة التسهیالت التجاریة األردنیة

٢٬٧١١٬٠٨٠٣٬٥٣٠٬٥٤٦٢٬٤٧١٬١٥٦٢٬٢٣٦٬٦٦٠٦٬٠٠٧٬١٣٠١٬٦٨١٬٩٩٦٦٥٠٬٦٥٩مخصص تدني تسهیالت وذمم مدینة / شركة بندار للتجارة واالستثمار

                               -٢٨٬٨٨٥٢٨٬٨٨٥٨٬٠٨٨                               -                               -                               -مخصص قضایا / شركة بندار للتجارة واالستثمار

٢٤٬٩٤٨٬٥٣٨١٠٬٢٦٩٬٣٦١١٢٬٧٨٥٬٣٦٤١١٬٢٥٥٬١٠٧٣٣٬٦٨٧٬٦٤٢١١٬٣٠٩٬٨٠١٧٬٥٧٦٬٥٥٣

مطلوبات ضریبیة مؤجلةب -

٢٬٣٤٨٬٠٤٦٥٬٥٥٦٬٠٦١٢١٬٦٨٦٬١٨٦٨٬٣٥٢٬٠٠٥٦٬١٠١٬٢٧٥                               -١٨٬٤٧٨٬١٧١احتیاطي تقییم الموجودات المالیة

٥٬٥٥٩١٬١١٥٬٠٣٠١٬١١٥٬٠٣٠١١١٬٥٠٣١٬٩٤٦                               -٥٬٥٥٩أثر التطبیق المبكر للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (٩)

٢٬٣٥٣٬٦٠٥٦٬٦٧١٬٠٩١٢٢٬٨٠١٬٢١٦٨٬٤٦٣٬٥٠٨٦٬١٠٣٬٢٢١                               -١٨٬٤٨٣٬٧٣٠

-

*

٤٧

٣١ كانون األول ٢٠١٨

تشمل المطلوبات الضریبیة المؤجلة ٨,٣٥٢,٠٠٥ دینار كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٨ مقابل ٦,١٠١,٢٧٥ دینار كما في ٣١ كانون االول ٢٠١٧ تمثل إلتزامات ضریبیة مقابل أرباح تقییم الموجودات

المالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل والتي تظهر ضمن احتیاطي تقییم الموجودات المالیة - بالصافي في حقوق الملكیة، باإلضافة إلى مبلغ ١١١,٥٠٣ دینار یمثل المطلوبات الضریبیة

مقابل ١,٩٤٦ دینار كما المؤجلة على أرباح الموجودات بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٨ المقیدة ضمن األرباح المدورة نتیجة المعیار المالي للتقاریر المالیة رقم (٩)

في ٣١ كانون األول ٢٠١٧.

وتعتقد اإلدارة بأن تلك المبالغ قابلة لالستفادة منها بالمستقبل القریب. یمثل هذا البند المنافع الضریبیة المؤجلة المتوقعة من جراء أخذ مخصص مقابل األرصدة العائدة لعملیات غیر نظامیة (إیضاح ١٣)



إن الحركة على حساب الموجودات / المطلوبات الضریبیة هي كما یلي:

ــــــودات ـــــ ــــــوباتموجــ ـــــ ــــــوداتمطلـ ـــــ ــــــوباتموجــ ـــــ مطلـ

دینـــــــــــــاردینـــــــــــــاردینـــــــــــــاردینـــــــــــــار

٧٬٥٧٦٬٥٥٣٦٬١٠٣٬٢٢١٦٬٨٨٣٬٦١٥٢٬٨١٢٬٨٥٠رصید بدایة السنة

                           -٦٥٠٬٦٨١                           -                             -أرصدة ناتجة عن استثمارات في شركات تابعة

                           -٣٬٤٢٨٬٨٩٤أثر تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (٩)

٤٬٥٨١٬١٢٩٢٬٥٩٧٬٠٩١١٬٣٤٦٬٢٦٣٣٬٤٧٣٬٤٠٩المضاف

٤٬٢٧٦٬٧٧٥٢٣٦٬٨٠٤١٬٣٠٤٬٠٠٦١٨٣٬٠٣٨المستبعد

١١٬٣٠٩٬٨٠١٨٬٤٦٣٬٥٠٨٧٬٥٧٦٬٥٥٣٦٬١٠٣٬٢٢١رصید نهایة السنة

ملخص تسویة الربح المحاسبي مع الربح الضریبيجـ)

الربح المحاسبي

أرباح غیر خاضعة للضریبة

مصروفات غیر مقبولة ضریبیاً 

الربح الضریبي

نسبة ضریبة الدخل للبنك *

نسبة الضریبة المؤجلة للبنك *

نسبة ضریبة الدخل للشركات التابعة

نسبة الضریبة المؤجلة للشركات التابعة

* باستثناء األرباح المتحققة من استثمارات خارج المملكة، حیث تخضع للضریبة بنسبة ١٠٪.

مطلوبات أخرى(٢١)

إن تفاصیل هذا البند هي كما یلي:

شیكات مقبولة ومصدقة

فوائد برسم الدفع

دائنون متفرقون

ذمم دائنة لعمالء الوساطة المالیة

توزیعات أرباح غیر مدفوعة

تأمینات صنادیق حدیدیة

مصاریف مستحقة وغیر مدفوعة

مطلوبات أخرى

-                           

١٢٬٨٨٤٬١٩٩المجموع

٧٬٥٠٣٬٤٧٦

٣٬٩٢٩٬٩٧٤

٪ ٣٥

١٤٬٥١٨٬٢٢٥

٪ ٣٥

٣١ كانون األول ٢٠١٨

دینـــــــــــــار

١٦٬٢٨٥٬١٣١

دینـــــــــــــار

٣١ كانون األول ٢٠١٧

٪ ٢٤٪ ٢٤

٪ ٢٨٪ ٢٤

٣١ كانون األول ٣١٢٠١٧ كانون األول ٢٠١٨

مخصص التدني للبنود خارج قائمة المركز المالي 

وفًقا للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (٩)

١٠٬٩٨٨٬١٥٣

٢٠٬٥٦٨٬٤٨٦

٪ ٣٥

٪ ٣٨

٢٠١٨٢٠١٧

دینـــــــــــــاردینـــــــــــــار

(١١٬٦١٨٬١١٤)

٢١٬١٩٨٬٤٤٧١٩٬٧٣٨٬٣٤٦

(١٢٬٧٢٣٬٥٩٧)

١٬١٢٤٬٢٤٦

٤٨

١٬٨٦٢٬٦٩٠

٦٤٤٬٣٨٩

١٬٣٢٧٬٥١٤

٥٬٠٢٦٬٩٦٤

١٬٤٣٢٬٠٦٢

٤٣٧٬٦٥٧

٢٨١٬٢٤٧

١٣٨٬٦٧٨

١٬٣٤٣٬٢٧٩

٢٬٨٩٦٬٧٩٨

٥٬٧١٧٬٣٣٦

٢٬٢٥٥٬٥١١

٣٧٦٬٧٠٠

٢٣٠٬١١٠

١٤٤٬١٧٥



رأس المال(٢٢)

 االحتیاطیات(٢٣)

إن تفاصیل اإلحتیاطیات كما في ٣١ كانون االول ٢٠١٨ هي كما یلي:

إحتیاطي قانوني:أ)

إحتیاطي مخاطر مصرفیة عامة:ب)

إن اإلحتیاطیات المقید التصرف بها هي كما یلي:ج)

طبیعـة التقییــد٢٠١٨٢٠١٧اســم االحتیاطــي

مقید التصرف به بموجب قانون البنوك وقانون الشركات٢٧٬٢٦٣٬٢٢٥٢٥٬٠٠٤٬٥١٣إحتیاطي قانوني

مقید التصرف به بموجب تعلیمات البنك المركزي األردني*٦٬٣٦٥٬٠٠٠                                     -إحتیاطي مخاطر مصرفیة عامة

*

احتیاطي تقییم الموجودات المالیة - بالصافي(٢٤)

إن الحركة الحاصلة على هذا البند هي كما یلي:

٥٬٤٩١٬٥١٩الرصید في بدایة السنة

١٠٬٠٥٧٬٥٩٦أرباح غیر متحققة أسهم

(٣٬٢٨٨٬٤٢٥)مطلوبات ضریبیة مؤجلة

٢١٦٬٩٦١

الرصید في نهایة السنة *

ــــار ـــــ دینــــ

فقد تم نقل الرصید المتراكم لبند احتیاطي المخاطر المصرفیة العامة والبالغ رصیده ٦,٣٦٥,٠٠٠ دینار كما  بموجب تعلیمات البنك المركزي األردني رقم (٢٠١٨/١٣)

في ٣١ كانون األول ٢٠١٧ إلى بند األرباح المدورة للتقاص مع أثر المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (٩)، ویحضر التصرف بالفائض من المبلغ بعد التقاص.

٤٩

١٢٬٤٧٧٬٦٥١

خسائر موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

الشامل اآلخر منقولة لألرباح المدورة نتیجة البیع

یبلغ رأس المال المصرح به والمدفوع ١٠٠ ملیون دینار موزعًا على ١٠٠ ملیون سهم بقیمة اسمیة دینـار أردني للسهم الواحد وذلك كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٨ و٣١

كانون األول ٢٠١٧.

تمثل المبالغ المتجمعة في هذا الحساب ما تم تحویله من االرباح السنویة قبل الضرائب بنسبة ١٠٪ وفقًا لقانون الشركات وقانون البنوك وهو غیر قابل للتوزیع على 

المساهمین.

یمثل هذا البند إحتیاطي مخاطر مصرفیة عامة وفقًا لتعلیمات البنك المركزي األردني فیما یتعلق بالتسهیالت اإلئتمانیة المباشرة وغیر المباشرة وبالنسب المحددة من 

قبل البنك المركزي األردني.

٣١ كانون األول

٣١ كانون األول ٢٠١٧



على احتیاطي تقییم الموجودات المالیة: أثر تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (٩)

١٢٬٤٧٧٬٦٥١الرصید كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٧

(١٬١١٥٬٠٣٠)

١١١٬٥٠٣

١١٬٤٧٤٬١٢٤الرصید في بدایة السنة المعدل كما في ١ كانون الثاني ٢٠١٨

٣٬٩٩٨٬٥٢٥

(٢٬٣٦٢٬٢٣٣)

٣٦٥٬٢٥٩

١٣٬٤٧٥٬٦٧٥

*

 األرباح المدورة(٢٥)

تتلخص الحركة في حساب األرباح المدورة بما یلي:

الرصید في بدایة السنة

الربح للسنة

المحول الى االحتیاطیات

أرباح موزعة

الرصید في نهایة السنة

٥٠

٣١ كانون األول ٢٠١٧

دینـــــــــــــار

٢٧٬٦٦٣٬٩٢٢

١٥٬٠٧٣٬٧٠٧

(٢٬٤٨٧٬٤٥٨)

(١٠٬٠٠٠٬٠٠٠)

(٢١٦٬٩٦١)خسائر بیع موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل

٣٠٬٠٣٣٬٢١٠

یظهر احتیاطي تقییم موجودات مالیة بعد تنزیل المطلوبات الضریبیة المؤجلة بمبلغ ٨,٣٥٢,٠٠٥ دینار كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٨ مقابل 

٦,١٠١,٢٧٥ دینار كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٧.

٣١ كانون األول ٢٠١٨

دینـــــــــــــار

أرباح أسهم غیر متحققة 

مطلوبات ضریبیة مؤجلة 

خسائر موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر منقولة 

لألرباح المدورة نتیجة البیع

الرصید في نهایة السنة *

(اثر إعادة تصنیف الموجودات  أثر تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة (٩)

المالیة)

على الموجودات/المطلوبات  أثر تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة (٩)

الضریبیة المؤجلة



أثر تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم ٩ على األرباح المدورة:

رصید األرباح المدورة كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٧

الربح للسنة

المحول الى االحتیاطیات

أرباح موزعة

الرصید في نهایة السنة

على الموجودات/المطلوبات الضریبیة المؤجلة: أثر تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة (٩)

البند

(ECL) الخسائر االئتمانیة المتوقعة للموجودات الزیادة (النقص)

إعادة تصنیف الموجودات المالیة

-

-

٣١ كانون األول ٢٠١٨

ــــار ـــــ دینــــ

٣٠٬٠٣٣٬٢١٠

(٩٬٧١٠٬٠٦٤)الخسائر االئتمانیة المتوقعة للموجودات نتیجة تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة (٩)

٦٬٣٦٥٬٠٠٠تحویل رصید احتیاطي مخاطر مصرفیة عامة

(اثر إعادة تصنیف الموجودات المالیة) ١٬١١٥٬٠٣٠أثر تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة (٩)

على الموجودات/ المطلوبات الضریبیة المؤجلة ٢٬٨٢٧٬٧٣١أثر تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة (٩)

٢٬٩٣٩٬٢٣٤-                       

كما في ١ كانون الثاني ٢٠١٨ ٣٠٬٦٣٠٬٩٠٧رصید األرباح المدورة (الرصید االفتتاحي)

١٥٬٤٧٩٬٧١٥

(٣٦٥٬٢٥٩)خسائر بیع موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل

(٢٬٢٥٨٬٧١٢)

(١٠٬٠٠٠٬٠٠٠)

٣٣٬٤٨٦٬٦٥١

مطلوبات ضریبیة مؤجلة موجودات ضریبیة مؤجلة 

-                                                      ١١١٬٥٠٣

٥١

تتضمن األرباح المدورة مبلغ ١١,٣٠٩,٨٠١ دینار كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٨ مقید التصرف به بموجب تعلیمات البنك المركزي األردني لقاء موجودات ضریبیة 

مؤجلة مقابل ٧,٥٧٦,٥٥٣ دینار كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٧.

تتضمن األرباح المدورة مبلغ ١,٠٣٩,٢٠٠ دینار كما في ٣١ كانون االول ٢٠١٨ و ٣١ كانون االول ٢٠١٧ مقید التصرف به بناء على طلب البنك المركزي االردني 

یمثل المتبقي من األرصدة العائدة لعملیات غیر نظامیة.



-

-

-

-

أرباح مقترح توزیعها(٢٦)

حقوق غیر المسیطرین(٢٧)

إن تفاصیل هذا البند هي كما یلي:

نسبة حقوق 

غیر المسیطرین

حصة غیر 

المسیطرین من 

صافي الربح

حصة غیر 

المسیطرین من 

صافي الموجودات

نسبة حقوق 

غیر المسیطرین

حصة غیر 

المسیطرین من 

صافي الربح

حصة غیر 

المسیطرین من 

صافي الموجودات

ـــــــار٪ ـــــــاردینــــــ ـــــــار٪دینــــــ ـــــــاردینــــــ دینــــــ

٧٩٦٬٨٦٦٥٢٣٠٬٩٩٤٨٨٥٬٨٩٠(٨٢٬٥٧٢)٢٫٥شركة تمكین للتأجیر التمویلي

٦٥٧٬٤٠٣٣٩٥٬٦٠٥٦٢٥٬٦٢٠٣٣٨٬٣٤٢شركة االستثماري لتمویل سلسلة اإلمداد

٤٫٨٢٧٦٬١٩٨١٬٨٢٠٬٢٤٤٥٫٠٩٤٢١٬٣٤٨١٬٧٠٥٬٠٣٦شركة التسهیالت التجاریة األردنیة

٦٫٨٢٧٧٬٩٠٤١٬٥٩٨٬٩٦٥٨٫١٥٢٣٬٤٠٦١٬٩٨٧٬٣٤٢شركة بندار للتجارة واالستثمار

٥٢٨٬٩٣٣٤٬٦١١٬٦٨٠٧٠١٬٣٦٨٤٬٩١٦٬٦١٠

٥٢

كذلك تتضمن األرباح المدورة مبلغ ٤١٥,١٩٩ دینار كما في ٣١ كانون االول ٢٠١٨ مقابل ٤١٨,٨١٢ كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٧

وال یمكن التصرف به إال بمقدار ما یتحقق منه فعًال من خالل عملیات البیع، یمثل أثر التطبیق المبكر للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (٩)

استنادًا لتعلیمات هیئة األوراق المالیة.

إن رصید األرباح المدورة ال یشمل أرباح فروقات إعادة تقییم للموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل كما في ٣١ كانون األول

٢٠١٨ مقابل ٣,٦٥٥ كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٧.

تبلغ قیمة األرباح المدورة القابلة للتوزیع على مساهمي البنك ١٢,١٤٩,٤٩٢ دینار كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٨ مقابل ١٥,٣٩٦,٦١٤

دینار كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٧.

قرر مجلس اإلدارة التوصیة إلى الهیئة العامة للمساهمین بتوزیع ١١ ملیون دینار من األرباح المدورة خالل عام ٢٠١٩ عن العام ٢٠١٨ وبما

یعادل ١١٪ من رأسمال البنك وهي خاضعة لموافقة الهیئة العامة للمساهمین. كما أنه وبموجب قرار الهیئة العامة للمساهمین بتاریخ ٢٥ نیسان

٢٠١٨ تم توزیع ١٠ ملیون دینار من األرباح المدورة عن العام ٢٠١٧ وبما یعادل ١٠٪ من رأس مال البنك.

٣١ كانون األول ٣١٢٠١٧ كانون األول ٢٠١٨

كذلك تتضمن األرباح المدورة مبلغ ١,٠٠٣,٥٢٧ دینار كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٨ یمثل أثر إعادة تصنیف موجودات مالیة بالقیمة

العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر إلى محفظة الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل وذلك بهدف التطبیق السلیم

للمعیار وفًقا لتعلیمات البنك المركزي األردني رقم (٢٠١٨/١٣).



الفوائد الدائنة(٢٨)

إن تفاصیل هذا البند هي كما یلي:

تسهیالت ائتمانیة مباشرة:

لالفراد (التجزئة):

قروض وكمبیاالت

حسابات جاریة ومدینة

بطاقات االئتمان

القروض العقاریة

الشركات الكبرى:

قروض وكمبیاالت

حسابات جاریة ومدینة

المنشات الصغیرة والمتوسطة

قروض وكمبیاالت

حسابات جاریة ومدینة

الحكومة والقطاع العام

أرصدة لدى البنك المركزي األردني

أرصدة وٕایداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفیة

موجودات مالیة بالتكلفة الُمطفأة

المجمـــوع

الفوائد المدینة(٢٩)

إن تفاصیل هذا البند هي كما یلي:

ودائع بنوك ومؤسسات مصرفیة

ودائع عمالء:

حسابات جاریة وتحت الطلب

ودائع توفیر

ودائع ألجل وخاضعة إلشعار

شهادات إیداع

تأمینات نقدیة

أموال مقترضة

اسناد قرض

رسوم ضمان الودائع

المجمـــوع

١١٬١٣٥٬٠٧٥

٢٠١٨٢٠١٧
ـــــار ـــــ ـــــاردینـــ ـــــ دینـــ

٢٢٬١٤٨٬٠١٨

٧٬٧٢٥٬٣٦٥

٢٬٢٩٩٬٦٧٦

٥٬٣٦٥٬٤٥٩

١٬٥٩٦٬٦١٤

٥٩٠٬٣٥٠

٣٥٩٬٨٢٧

١٬٠٤٢٬٥٨٤

٢٬٢٧١٬٠٣٢

١١٬٣٨١٬٣١٤

٦٬٩٠٩٬٧١٩

١٬٠٩٢٬٢٤٢

١٬٩١٧٬٠٥٠

١٢٬٩٨٥٬٦٦٩

٥٬٦٢٤٬٦٤٨

٧١٬٥٣٩٬٩٦٢

٢٠١٧
ـــــار ـــــ ـــــاردینـــ ـــــ دینـــ

٥٣

٣٨٬٧٩٦٬٦٤١٢٥٬٢٢٦٬٣٣٩

٧٧٤٬٣٥٩

٨٬٩١٩٬٠٦٦

١٬٢٨٣٬٣١٩

٢٤٧٬٥٣٩

٢٥٬٩١٤٬٦٦٨

-                                                          

٢٨٩٬٤٧١

٣٤١٬٧٩٣

٢٠١٨

٥٦٬٥٧٧٬٨٢٦

١٧٬١٨٨٬٨٩٨

٥٬٦٠١٬١٩٩

٣٬٦٧٦٬١٢٢

٥٧١٬٧٢٥

٣٠٢٬٢٧٧

٨٧٦٬٦٤٩

١٬١٨٤٬٨١٩

٤٬٢٧١٬٤٥٧

١٬١٩٧٬٠٢٤

٢٧٦٬٥٢٠

٣٦٨٬٠٤٥

٢٦٥٬٠٥٦

١٦٬٠٤٥٬٦٣٧

١٬٠٢٦٬٤٢٦

١٬٧٩٦

٥٦١٬٩٨٥

٦٬٤٨٢٬٩٢٨

٢٧٬٣٤٨



صافي إیرادات العموالت(٣٠)

إن تفاصیل هذا البند هي كما یلي:

عموالت دائنة :

عموالت تسهیالت مباشرة

عموالت تسهیالت غیر مباشرة

عموالت الوساطة

عموالت ُأخرى 

مجموع عموالت دائنة 

ینزل : عموالت مدینة

صافي إیرادات العموالت

أرباح عمالت أجنبیة(٣١)

إن تفاصیل هذا البند هي كما یلي:

أرباح ناتجة عن التداول / التعامل

أرباح ناتجة عن التقییم

المجمـــوع

أرباح موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل(٣٢)

إن تفاصیل هذا البند هي كما یلي:

٢٠١٨

أسهم شركات 

المجموع

٢٠١٧

٢٠٨٬٢٧٨٤٣٬٩٤٣أسهم شركات 

المجموع

٢٠١٨٢٠١٧

ـــــــار ـــــ ـــــــاردینـ ـــــ دینـ

١٢٬٤٣٦٬٨٤٤١٠٬١٢٥٬٤٢٤

١٬٨٢٥٬٨٤٥١٬٤٥١٬٣٩٠

١٠٬٦١٠٬٩٩٩٨٬٦٧٤٬٠٣٤

٥٧٠٬٥٦٥٩٤٣٬٥٥٠

٤٦٬٧٣٦٤٨٬٣٩١

٢٠١٨٢٠١٧

ـــــــار ـــــ ـــــــاردینـ ـــــ دینـ

١٠١٬٥٤٣

خسائر غیر متحققـةأرباح متحققـة

٣٨٬٩٢٦

٩٩١٬٩٤١ ٦١٧٬٣٠١

عوائد 

توزیعات أسهـم
المجمـوع

٩٨٬٦٥٢ (٤١٬٨١٧)١٠١٬٥٤٣

٥٤

٩٨٬٦٥٢

٤٣٬٩٤٣ (١٠٦٬٧٣٦)

١٤٥٬٤٨٥

٢٠٨٬٢٧٨١٤٥٬٤٨٥

(١٠٦٬٧٣٦)

(٤١٬٨١٧)٣٨٬٩٢٦

٨٬٦٧٢٬٩٨٤

١٬٦٨٥٬٤٩٤

١٥٢٬٣٥٨

١٬٩٢٦٬٠٠٨

٦٬٥٥١٬٠٥٧

١٬٩١٧٬٧٠١

٢٣٨٬٢٨٥

١٬٤١٨٬٣٨١



أرباح ناتجة عن صفقة استحواذ على شركة تابعة(٣٣)

إن القیمة العادلة لموجودات ومطلوبات شركة بندار للتمویل واالستثمار بتاریخ االستحواذ هي كما یلي:

القیمة العادلة

٧ كانون األول ٢٠١٧

القیمة الدفتریة

٧ كانون األول ٢٠١٧

دیناردینار

٣٬٦١٨٬٥٣٣٣٬٦١٨٬٥٣٣نقد وأرصدة لدى البنوك

١٣٢٬٥٦٤١٣٢٬٥٦٤موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل

٣٢٬٩٢٦٬٩٢٠٣٢٬٩٢٦٬٩٢٠تسهیالت ائتمانیة مباشرة - بالصافي

٢٦٧٬٩٦٨٢٦٧٬٩٦٨ممتلكات ومعدات

٣٬٩٦٠٬١٧٣٣٬٧٩٩٬٤٤٦موجودات أخرى

٤٠٬٩٠٦٬١٥٨٤٠٬٧٤٥٬٤٣١مجموع الموجودات

١١٬٠١٥٬٣١٨١١٬٠١٥٬٣١٨أموال مقترضة

٥٬٠٠٠٬٠٠٠٥٬٠٠٠٬٠٠٠اسناد قرض

٧٩٥٬٦٦٢٧٩٥٬٦٦٢مطلوبات أخرى

١٦٬٨١٠٬٩٨٠١٦٬٨١٠٬٩٨٠مجموع المطلوبات

٢٤٬٠٩٥٬١٧٨٢٣٬٩٣٤٬٤٥١صافي الموجودات

١٬٩٦٣٬٩٣٦حقوق غیر المسیطرین

٢٢٬١٣١٬٢٤٢صافي الموجودات المشتراة

١٦٬٥٣٢٬٨٦٦الثمن المدفوع لحصة البنك والبالغة ٩١,٨٤٩٪

٥٬٥٩٨٬٣٧٦الربح الناتج عن االستحواذ

التدفق النقدي عند الشراء

(١٦٬٥٣٢٬٨٦٦)الثمن المدفوع لحصة البنك والبالغة ٩١,٨٤٩٪

٣٬٦١٨٬٥٣٣صافي النقد المتملك من الشركة التابعة

(١٢٬٩١٤٬٣٣٣)صافي التدفق النقدي عند الشراء

٥٥

بتملك ما نسبته ٩١,٨٤٩٪ من شركة بندار للتجارة واألستثمار المساهمة العامة قام البنك خالل عام ٢٠١٧ ومن خالل شركته التابعة (شركة تمكین للتأجیر التمویلي)

وذلك من خالل شراء (والتي تملك ما نسبته ١٠٠٪ من شركة أعیان للتجارة والوكاالت واإلستثمار وشركة راكین لالستثمار وشركة بندار للتأجیر التمویلي)

١٨,٣٦٩,٨٥١ سهم بقیمة اسمیة تبلغ دینار لكل سهم، حیث بلغت كلفة االستثمار ١٦,٥٣٢,٨٦٥ دینار وبلغت القیمة العادلة لصافي األصول المستحوذ علیها عند

التملك ٢٢,١٣١,٢٤٢ دینار مما نتج عنه ربح بمبلغ ٥,٥٩٨,٣٧٦ دینار.



إیرادات أخرى(٣٤)

إن تفاصیل هذا البند هي كما یلي:

إیرادات البوندد

إیرادات اتصاالت

أرباح بیع موجودات آلت ملكیتها للبنك

المسترد من دیون معدومة

أخرى 

المجموع

نفقات الموظفین(٣٥)

إن تفاصیل هذا البند هي كما یلي:

رواتب ومنافع ومكافآت وعالوات الموظفین

مساهمة البنك والشركات التابعة في الضمان االجتماعي

نفقات طبیة

میاومات سفر

نفقات سفر وتنقالت

نفقات تدریب الموظفین

نفقات التأمین على حیاة الموظفین

المجموع

مصاریف أخرى(٣٦)

إن تفاصیل هذا البند هي كما یلي:

إیجارات

قرطاسیة ومطبوعات

دعایة وٕاعالن

إشتراكات ورسوم

مصاریف إتصاالت وبریدیة

صیانة وتصلیحات مباني ومعدات

صیانة أنظمة وتراخیص برامج

مصاریف مكافآت على البطاقات االئتمانیة والحسابات

مصاریف تأمین

أتعاب ومصاریف قضائیة

كهرباء ومیاه وتدفئة

أتعاب مهنیة واستشاریة

تبرعـــات

مصاریف بطاقات إئتمانیة

بدل تنقالت ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

مصاریف أخرى

المجموع

١٬٣٣٨٬٠١٦١٬٣١٣٬٣٤٣

٨٧٢٬٢٩٨

٨١٨٬٦٦٤

٢٠١٨

١٤٩٬٩٦٩

ــــــــار ــــــــاردینـــــ دینـــــ

٣٤٬٣٣١

٧٨٧٬٩٠٨٧٦٦٬٦٧٩

٥٬٠١٥٤٬٤١٠

٢٠١٨٢٠١٧

ــــــــار ــــــــاردینـــــ دینـــــ

١٣٬٨٨٧٬٦٤٠١٢٬٧٤٨٬٦٢٥

٨٦٤٬٤٤٨

٤١٬٨٣٧٤٨٬٨٧١

١٠٩٬٩٩٦١١٩٬٩٩٥

٢٤٬٣٤٧

٢٠١٧

٨٣٣٬٢٥٠

١٬١٦٦٬٥٦٤٩٩٦٬٣١٥

١٤٣٬١٨٣

٧٦٩٬٤٠٣

٧٧٢٬٤٢٩

١٦٬٢٠٤٬٧٤٣١٥٬٠٢٦٬٢٧٠

٩٣٬٣٤٩

٣٠٩٬٨٣٢٤٠٨٬٠٥٠

٢٠٨٬٦٩٦١٤٤٬٧٠١

١٣٨٬٩٤٤١٦٧٬٨٥٣

٩٥٤٬١٤٠

١٬٢٩٠٬٦٧٥

٨٩٠٬٧٧٩

١٬١٤٦٬٨٢٦

٦٠٥٬٣٣٨

٥٩٠٬٩٩٠

٥٦

١٠٬١٩٥٬٢٦٢٩٬٤١٧٬٨٦٦

٨٩٬٢٦٥٢٦٧٬٥٨٤

٥٩٦٬٢٠٤٤٦٦٬٦٤٧

١٬٥٣٥٬١٦٨١٬٢٢٦٬٣٠٧

٤١٩٬٢٣٠٣٨٥٬١٢٢

٦٧٢٬٠٤٦٦٧٤٬٨٧٠

١٤٠٬٣١٧

ــــــــار ــــــــاردینـــــ دینـــــ
٢٠١٨٢٠١٧

٣٬٦٧٢٬١٠٧٣٬٤٣٩٬٨٥٨

٢٬٤٧٣٬٦٩٧

٢٠٤٬٥٢٠

٣٩٬٤٢١

٤٢٦٬٦٠١

٥٢٧٬٨٦٨

١٬٩٣٠٬٣٥٠

٢٢٢٬٣٩٢

٩٠٬٧٨٨



حصة السهم من صافي ربح السنة العائد لمساهمي البنك(٣٧)

إن تفاصیل هذا البند هي كما یلي:

صافي الربح للسنة العائد لمساهمي البنك

المتوسط المرجح لعدد األسهم

حصة السهم األساسیة والمخفضة من صافي ربح السنة

 النقد وما في حكمه(٣٨)

إن تفاصیل هذا البند هي كما یلي:

نقد وأرصدة لدى البنك المركزي األردني تستحق خالل ثالثة أشهر

یضاف: أرصدة لدى بنوك وُمؤسسات مصرفیة تستحق خالل ثالثة أشهر

ینزل: ودائع البنوك والُمؤسسات المصرفیة التي تستحق خالل ثالثة أشهر

معامالت مع اطراف ذات العالقة(٣٩)

تشمل القوائم المالیة الموحدة القوائم المالیة للبنك والشركات التابعة التالیة:

نسبــــــــــــــة الملكیــــــــــة

٪

١٠٠٪شركة الموارد للوساطة المالیة

٩٧٫٥٪شركة تمكین للتأجیر التمویلي

٩٤٪شركة االستثماري لتمویل سلسلة اإلمداد

١٠٠٪الشركة األردنیة للتخصیم

٩٥٫٢٪شركة التسهیالت التجاریة األردنیة

٩٥٫٢٪شركة التسهیالت التجاریة للتأجیر التمویلي

٩٣٫٢٪شركة بندار للتجارة واالستثمار

٩٣٫٢٪شركة ربوع الشرق العقاریة

٩٣٫٢٪شركة راكین العقاریة

٩٣٫٢٪شركة بندار للتأجیر التمویلي

١٣١٬٦٩٠٬٠٨٤١٠٨٬٣٧٠٬١١٣

٣١ كانون األول ٣١٢٠١٧ كانون األول ٢٠١٨

دینـــــــــــــاردینـــــــــــــار

١٦٩٬٧٥٠٬٣١٣

٦٠٬٥٢٩٬٧٣٢٧١٬٦١٣٬٠٣٤

١١٬٤٩٦٬٣٧٩١٠٬٢٣٢٬٨٣٤

اســـــــــم الشركـــــــــة

٥٬٠٠٠٬٠٠٠

٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠

٣٬٠٠٠٬٠٠٠

٣١ كانون األول ٢٠١٨

٢٬٠٠٠٬٠٠٠٢٬٠٠٠٬٠٠٠

٥٧

قام البنك بالدخول في معامالت مع أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العلیا والشركات التابعة وكبار المساهمین ضمن النشاطات االعتیادیة للبنك وباستخدام

أسعار الفوائد والعموالت التجاریة، إن جمیع التسهیالت اإلئتمانیة الممنوحة لألطراف ذات العالقة تعتبر عاملة ولم یؤخذ لها مخصصات باستثناء ما ورد

أدناه.

٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠

١٬٠٠٠٬٠٠٠

٥٠٬٠٠٠

٣٠٬٠٠٠

٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠

٥٠٬٠٠٠

٣٠٬٠٠٠

١٬٠٠٠٬٠٠٠

١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠

١٥٬٠٧٣٬٧٠٧

١٦٬٥٠٠٬٠٠٠١٦٬٥٠٠٬٠٠٠

٣١ كانون األول ٢٠١٧

رأس مـــــــال الشركــــــــــــــــــــة

دینـــــــــــــاردینـــــــــــــار

٣٠٬٠٠٠

٥٬٠٠٠٬٠٠٠

١٠٬٠٠٠٬٠٠٠

٣٬٠٠٠٬٠٠٠

٣٠٬٠٠٠

١٨٠٬٧٢٣٬٤٣٧

إن الحصة األساسیة للسهم من صافي ربح السنة العائد لمساهمي البنك مساویة للحصة المخفضة حیث أن البنك لم یصدر أیة أدوات مالیة لها تأثیر على الحصة

األساسیة للسهم.

٠٫١٥٥٠٫١٥١

١٥٬٤٧٩٬٧١٥

٢٠١٨٢٠١٧

ـــــــــار ـــــــــاردینــــ دینــــ



فیما یلي ملخص المعامالت واألرصدة مع الجهات ذات العالقة:

الشركات التابعة *

أعضاء مجلس 

اإلدارة واإلدارة 

التنفیذیة العلیا

أخرى (الموظفین وأقربائهم 

وأقرباء أعضاء مجلس اإلدارة 

واإلدارة التنفیذیة العلیا والشركات 

المسیطر علیها)

٣١ كانون األول

٢٠١٨

٣١ كانون األول

٢٠١٧

ــــــار ـــــ ــــــاردینــ ـــــ ــــــاردینــ ـــــ ــــــــاردینــ ــــ ــــــاردينـ ـــــ دینــ

بنود داخل قائمة المركز المالي:

٧٬٦٥٢٬٩٩٣٣٬٦٨٣٬٨٢٥٤٧٬٦٩٤٬٠٧٤٥٩٬٠٣٠٬٨٩٢٦٢٬٥٥٥٬٣٣٠التسهیالت اإلئتمانیة

٥٤٬٤٢٨٥٤٬٤٢٨٧١٧٬٦٩٢                               -                                 -مخصص تدني تسهیالت إئتمانیة مباشرة

٦٬٤٠٠٬٠٠٠٧٬٨٠٠٬٠٠٠٨٬٤٠٠٬٠٠٠                               -١٬٤٠٠٬٠٠٠موجودات مالیة بالتكلفة المطفأة

٤٬٠٢٥٬٢٣٢٦٬٧٦٩٬٧٠٣٢١٬٩١٧٬٨٤٥٣٢٬٧١٢٬٧٨٠٣٧٬٧٣٢٬٨٦٠الودائع والحسابات الجاریة والتأمینات النقدیة

بنود خارج قائمة المركز المالي :

٢٠٬١٠٣٢٠٬١٠٣                               -                                 -اعتمادات

١٬٠٩١٬٥٠٠٨٧٠٬٩٢٤٣٬٤١٥٬٦٤٧٥٬٣٧٨٬٠٧١كفاالت

٢٠١٨٢٠١٧عناصر قائمة الدخل :

ــــــــار ــــ ــــــــاردينـ ــــ دينـ

٥٩٢٬٩٦٤٢١٧٬٢١٨٤٬٣٧٤٬٧٦٦٥٬١٨٤٬٩٤٨٤٬٤٣٣٬٣٧١فوائد وعموالت دائنة

١٤٩٬٢٦٨٣٨٢٬٩٣٨١٬٠٤٤٬٨٨٢١٬٥٧٧٬٠٨٨١٬١٢٦٬٠٤١فوائد وعموالت مدینة

٦٩٢٬٣٠٤(٦٦٣٬٢٦٤)(٦٦٣٬٢٦٤)                               -                                 -مخصص تدني تسهیالت ائتمانیة

معلومات إضافیة:

٢٠١٨٢٠١٧

ـــــار ــــ ـــــاردينــــ ــــ دينــــ

٢٬٠٤١٬٧١٩٢٬٠٤١٬٧١٩٢٢٣٬٤٧٦                               -                                 -تسهیالت إئتمانیة تحت المراقبة

١٢٬٧٥٢١٢٬٧٥٢٣٬٥٤٥                               -                                 -مخصص تدني تسهیالت إئتمانیة تحت المراقبة

٥٩٬٨٣٠٥٩٬٨٣٠١٬٣٣١٬٩٦٣                               -                                 -تسهیالت إئتمانیة غیر عاملة

٤١٬٦٧٦٤١٬٦٧٦٧١٧٬٦٩٢                               -                                 -مخصص تدني تسهیالت إئتمانیة غیر عاملة

                                   -٦٬٣٧١٦٬٣٧١                               -                                 -فوائد معلقة

تم استبعاد األرصدة والمعامالت مع الشركات التابعة في هذه القوائم المالیة الموحدة وتظهر للتوضیح فقط.*

٢,٢٥٪أدنى سعر فائدة على التسهیالت اإلئتمانیة المباشرة بالدینار األردني٢١٪أعلى سعر فائدة على التسهیالت اإلئتمانیة المباشرة بالدینار األردني

٦,٥٣١٪أدنى سعر فائدة على التسهیالت اإلئتمانیة المباشرة بالعملة األجنبیة١٢٪أعلى سعر فائدة على التسهیالت اإلئتمانیة المباشرة بالعملة األجنبیة

صفرأدنى سعر فائدة على الودائع بالدینار األردني٦,٢٥٪أعلى سعر فائدة على الودائع بالدینار األردني

صفرأدنى سعر فائدة على الودائع بالعملة األجنبیة١,٥٪أعلى سعر فائدة على الودائع بالعملة األجنبیة

صفرأدنى عمولة على التسهیالت١٪أعلى عمولة على التسهیالت

المجموع الجهة ذات العالقة

٤٨٬٥٥٤

٩٬١٤٢٬٤٦٠

٥٨

بلغت الرواتب والمكافآت لإلدارة التنفیذیة العلیا للبنك والشركات التابعة ما مجموعه ٣,٥٨٤,٧٢٥ دینار للسنة المنتهیة في ٣١ كانون األول ٢٠١٨ مقابل ٣,٢٦٠,٥٢٧ للسنة المنتهیة في ٣١

كانون األول ٢٠١٧.

٣١ كانون األول 



 إدارة المخاطر(٤٠)

اإلطار العام إلدارة المخاطر

الدارة المخاطر على مستوى البنك وذلك من خالل وضع االطار العام لهذه المستویات كاالتي: قام البنك بتحدید المستویات الرقابیة (خطوط الدفاع)

•

•

•

•

مراجعة إطار إدارة المخاطر في البنك.أ - 

مراجعة إستراتیجیة إدارة المخاطر لدى البنك قبل اعتمادها من مجلس اإلدارة.ب - 

مراجعة سیاسات إدارة المخاطر لدى البنك قبل اعتمادها من مجلس اإلدارة.ج - 

د - 

ه - 

التأكد من استخدام األسالیب الحدیثة في إدارة وتقییم مخاطر البنك.و - 

االطالع على التقاریر الدوریة إلدارة المخاطر.ز - 

مراجعة وثیقة المخاطر المقبولة لدى البنك قبل اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة.ح - 

ط - 

التأكد من استقاللیة ادارة المخاطر.ي - 

٥٩

قام البنك بتشكیل لجنة إلدارة المخاطر واالمتثال منبثقة عن مجلس االدارة وتعنى هذه اللجنة فیما یتعلق بإدارة المخاطر بالتأكد من أن كافة المخاطر

التي یتعرض لها البنك أو من الممكن أن یتعرض لها، یتم إدارتها بشكل كفؤ للتخفیف من أثرها على أنشطة البنك المختلفة والتأكد من حسن سیر إدارتها

وانسجامها مع استراتیجیة البنك بهدف تعظیم حقوق الملكیة والمحافظة على نمو البنك ضمن إطار المخاطر المعتمد، وهي تضطلع بالمهام الرئیسیة

التالیة:

یمثل الموظفین ضمن وحدات العمل خط الدفاع األول وبحیث یكونوا مسؤولین بشكل مباشر عن ادارة :(Business Units وحدات العمل (

المخاطر وتقییم االجراءات الرقابیة المتعلقة بها.

یمثل موظفي ادارة المخاطر أحد العناصر لخط الدفاع الثاني وبحیث یكونوا :(Risk Management Function مجموعة ادارة المخاطر (

مسؤولین عن تنسیق جهود ادارة المخاطر وتسهیل عملیة االشراف على االلیات المستخدمة والمتبعة من قبل البنك الدارة المخاطر.

یمثل موظفي االمتثال عنصر آخر لخط الدفاع الثاني حیث یعنى موظفوا ادارة االمتثال بالتأكد :(Compliance Department) إدارة االمتثال

من اإلمتثال للقوانین واألنظمة والتعلیمات واألوامر وقواعد السلوك والمعاییر والممارسات المصرفیة السلیمة.

یمثل موظفي التدقیق الداخلي خط الدفاع الثالث ویكونوا مسؤولین عن اجراء عملیة المراجعة المستقلة :(Internal Audit التدقیق الداخلي (

لإلجراءات الرقابیة والعملیات واالنظمة المرتبطة بإدارة المخاطر على مستوى البنك.

التأكد من توفر السیاسات وٕاطار عمل إلدارة المخاطر والبرامج واألدوات الالزمة لذلك، مع مراجعتها بشكل سنوي كحد أدنى للتأكد من فعالیتها

وتعدیلها اذا لزم األمر.

التأكد من تقدیم الدعم الكافي والمناسب لمجموعة إدارة المخاطر ألداء مهامها حسب السیاسات واإلجراءات المعتمدة و تعلیمات البنك المركزي

األردني.

مراجعة منهجیة التقییم الداخلي لكفایة رأسمال البنك ورفعها إلى مجلس اإلدارة العتمادها، وبحیث تكون هذه المنهجیة شاملة وفعالة وقادرة على

تحدید جمیع المخاطر التي من الممكن أن یواجهها البنك، وتأخذ باالعتبار خطة البنك اإلستراتیجیة وخطة رأس المال، ومراجعة هذه المنهجیة

بصورة دوریة والتحقق من تطبیقها، والتأكد من احتفاظ البنك برأسمال كاف لمقابلة جمیع المخاطر التي یواجهها.



أ - 

 التأكد من وجود إطار عام متكامل للرقابة الداخلیة والعمل على تحسینه عند الضرورة ومراجعة االلتزام بدلیل الحاكمیة المؤسسیة.ب - 

مراجعة تعامالت األطراف ذوي العالقة مع البنك والتوصیة بشأنها لمجلس اإلدارة قبل إبرامها.ج - 

د - 

مراجعة وٕاعتماد أي إفصاحات في التقریر السنوي والمتعلقة بالمخاطر وأنظمة الضبط الداخلي.ه - 

و - 

مراقبة ومتابعة تطبیق سیاسة االمتثال والتحقق من االمتثال لسیاسات البنك الداخلیة والمعاییر الدولیة والتشریعات ذات العالقة.ز - 

اإلطالع على التقاریر الخاصة بشكاوي العمالء والتأكد من اتخاذ االجراءات المناسبة لمتابعة هذه الشكاوي.ح - 

ط - 

مراجعة وٕاعتماد برامج وخطط اإلمتثال سنویاً .ي - 

-.(Risk Identification)تحدید المخاطر

-.(Risk Assessment تقییم المخاطر (

-.(Risk Control/ Mitigation) ضبط وتغطیة المخاطر

-.(Risk Monitoring) مراقبة المخاطر

أما فیما یتعلق بإدارة اإلمتثال فتهدف اللجنة إلى إضافة قیمة إلى عملیات البنك من خالل تحسین فعالیة إدارة المخاطر وأنظمة الضبط الداخلي

والحاكمیة المؤسسیة، وذلك من خالل التأكد من امتثال البنك وسیاساته الداخلیة لجمیع القوانین واألنظمة والتعلیمات واألوامر وقواعد السلوك

والمعاییر والممارسات المصرفیة السلیمة الصادرة عن الجهات الرقابیة المحلیة والدولیة وترفع التقاریر إلى مجلس اإلدارة حول مدى اإلمتثال في

البنك، وهي تضطلع بالمهام الرئیسیة التالیة:

التأكد من التقید التام بالقوانین واألنظمة والسیاسات األوامر التي تخضع لها أعمال البنك ومن وجود إطار عام للسلوك المهني الصحیح،

ومتابعة مدى تقید البنك والتزامها بتطبیق أحكام التشریعات النافذة ومتطلبات الجهات الرقابیة.

٦٠

اتخاذ التدابیر الالزمة لتعزیز قیم االستقامة والممارسة المهنیة السلیمة داخل البنك بالشكل الذي یجعل االمتثال بالقوانین واألنظمة

والتعلیمات واألوامر والمعاییر المطبقة هدفا أساسیا واجب التحقیق.

التحقق من توفر الموارد الكافیة من الكوادر البشریة المؤهلة إلدارة االمتثال وتدریبهم وهي مسؤولة عن تقییم أداء مدیر وموظفي االمتثال

وتحدید مكافآتهم.

اعتماد سیاسة مراقبة االمتثال وسیاسة غسیل األموال وتمویل اإلرهاب، وتقییم درجة الفعالیة التي یدیر بها البنك إدارة االمتثال مرة واحدة

في السنة على األقل ومراجعتها عند إجراء أي تغییرات علیها.

هذا وباإلضافة إلى ذلك فقد قام البنك بتشكیل لجنة إدارة المخاطر التنفیذیة والتي تقوم بدورها في اإلشراف على جهود إدارة كافة أنواع المخاطر

التي قد تواجه البنك باإلضافة إلى اإلطار العام إلدارة المخاطر وتقوم لجنة إدارة المخاطر التنفیذیة برفع التقاریر الالزمة إلى لجنة المخاطر

المنبثقة عن مجلس اإلدارة.

وذلك ضمن  وتتولى مجموعة إدارة المخاطر عملیة إدارة مخاطر البنك المختلفة بشكل یومي (مخاطر االئتمان ومخاطر التشغیل ومخاطر السوق)

اإلطار العام لسیاسات إدارة المخاطر المعتمدة وذلك من خالل:

علمًا بأن البنك یقوم باإللتزام بمتطلبات البنك المركزي األردني والمتعلقة لكل من قررات بازل III وعملیة التقییم الداخلي لمدى كفایة رأس المال 

باإلضافة الى متطلبات اختبارات األوضاع الضاغطة ومتطلبات المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (٩). (ICAAP)



مخاطر اإلئتمان ٤٠Credit Risk/ أ

تعرف المخاطر االئتمانیة بأنها:" احتمال عدم استرداد أصل الدین أو الفوائد في الوقت المحدد وبشكل كامل األمر الذي ینتج عنه خسارة مالیة للبنك".

- ١

 - ٢

من خالل النظام یتم الحصول على التصنیف اإلئتماني للعمالء وكاألتي:-

الشركات الكبرى•

الشركات الصغیرة ومتوسطة الحجم•

-

تحلیل مخاطر المقترض حسب القطاع االقتصادي، اإلدارة، الوضع المالي، الخبرة... الخ.-

تحلیل البیانات والقوائم المالیة الخاصة بالعمیل إلستخراج أهم النسب المالیة والمؤشرات التي تساعد في اتخاذ القرارات اإلئتمانیة.-

حیث یتم ربط التصنیف مع احتمالیة التعثر المقابلة لهذا التصنیف.- (Moody’s) توجد مصفوفة محددة لكل تصنیف ائتماني على النظام

 - ٣

الخاصة بمخاطر اإلئتمان.٤ -  (Stress Testing) إعداد وٕاجراء اختبارات االوضاع الضاغطة

سیاسات وٕاجراءات عمل معتمدة تغطي االسس المعتمدة إلدارة العملیات المتعلقة باإلئتمان وتشمل على ما یلي:٥ - 

صالحیات محددة للموافقة منح اإلئتمان-

تحدید مهام ومسؤولیات جمیع الجهات والدوائر المرتبطة بعملیة منح االئتمان.-

-

 - ٦

لجان متخصصة للموافقة على االئتمان.-

دوائر متخصصة لمراجعة اإلئتمان.-

دائرة متخصصة إلدارة اإلئتمان.-

وحدة متخصصة للتوثیق القانوني.-

دوائر متخصصة لمتابعة تحصیل المستحقات والدیون المتعثرة.-

 - ٧

التوثیق القانوني واالئتماني المناسب والجید لكافة الشروط المصاحبة للتسهیالت االئتمانیة وبما یشمل على التوثیق القانوني الالزم لضمانات البنك.٨ - 

٦١

ونظًرا ألهمیة المخاطر االئتمانیة باعتبارها الجزء األكبر من المخاطر التي یتعرض لها البنك بشكل عام، فقد أولى البنك إدارة مخاطر االئتمان أهمیة كبیرة 

من خالل تفعیل األدوات المناسبة لمراقبة وتحدید هذه المخاطر على مستوى المحفظة االئتمانیة، ولتحقیق ذلك فقد قام البنك انطالًقا من إستراتیجیة إدارة 

المخاطر بما یلي:

إعتماد وثیقة للمخاطر المقبولة وتحدید سقوف لمخاطر اإلئتمان ومراقبتها بشكل دوري وذلك للتخفیف من المخاطر اإلئتمانیة التي من الممكن أن 

یتعرض لها البنك.

دوائر ولجان إلدارة عملیات منح اإلئتمان وبما یضمن الفصل في المهام ما بین دوائر األعمال المختلفة ودوائر مراقبة ومراجعة وٕادارة مخاطر االئتمان 

وكاآلتي:

یقوم البنك بتطبیق نظام لتصنیف مخاطر اإلئتمان من شركة MOODY’S لعمالء الشركات الكبرى والشركات التجاریة، والذي من شأنه أن ینعكس

على جودة المحفظة اإلئتمانیة والمساعدة في إتخاذ القرارت اإلئتمانیة المناسبة وكاآلتي:

(شركة الى ١٠ (شركات ذات جودة عالیة ومخاطر قلیلة) تصنیف العمالء على النظام إلى عشرة مستویات حیث تتوزع درجات التصنیف من ١

مصنفة غیر عاملة)، حیث یتضمن نظام التصنیف تصنیف الدیون العاملة ضمن (٧) درجات وغیر العاملة ضمن (٣) درجات.

والذي یتناسب مع مخاطر التخفیف من مخاطر االئتمان من خالل مخففات مخاطر االئتمان (الضمانات النقدیة أو العقاریة أو األسهم أو أخرى)

االئتمان التي یتعرض لها البنك وبشكل یضمن استیفاء الضمانات المناسبة.

تحدید التقاریر والكشوفات الرقابیة الالزمة والتي تضمن مراقبة االنشطة المرتبطة بعملیات منح اإلئتمان لمختلف الدوائر ذات العالقة بعملیات منح 

االئتمان ومراقبته.

یراعي البنك التزامه بتعلیمات البنك المركزي األردني الخاصة بالتركزات اإلئتمانیة باإلضافة الى إعداد التركزات اإلئتمانیة ومراقبتها والتصریح عن 

األخطار المصرفیة لعمالء البنك.



التعرضات لمخاطر اإلئتمان (بعد مخصص التدني والفوائد المعلقة وقبل الضمانات ومخففات المخاطر األخرى)١-

٣١ كانون األول ٣١٢٠١٧ كانون األول ٢٠١٨

دینـــــــــــــاردینـــــــــــــار

بنود داخل قائمة المركز المالي:

١١٧٬٨٢٦٬٧٣٦٩٢٬٨٢٥٬٣٠١أرصدة لدى البنك المركزي األردني

٦٠٬٤٩٦٬٤٩٨٧١٬٦١٣٬٠٣٤أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفیة

٥٬٧٩٥٬٨٣٧١١٬٠١٣٬٤٥٧إیداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفیة

التسهیالت االئتمانیة:

١٤٣٬٥٢٢٬١٦١١٢٦٬٠٧٦٬٤٦٣لألفراد

١٣٩٬٩١٩٬٩٧٢١٤٦٬١٧١٬٠١٥القروض العقاریة

للشركات

٣٥١٬٥٤٥٬٥٠٧٣١٨٬٦٦٢٬٢٦٢الشركات الكبرى

(SMEs) ٤٦٬٤١٥٬٩٨٧٥٠٬٠٠٨٬٣٣٣المؤسسات الصغیرة والمتوسطة

٧٬٥٤٣٬٩٨٩٤٬٤٣٦٬١٥٦للحكومة والقطاع العام 

سندات وأسناد وأذونات:

١٢٢٬٦٩٨٬٣٣٢١٠٥٬٥٤٨٬٠٨٣موجودات مالیة بالتكلفة المطفأة

٤٬٨٥٩٬٠٤٥٤٬٩٠٢٬٢٢١موجودات اخرى 

١٬٠٠٠٬٦٢٤٬٠٦٤٩٣١٬٢٥٦٬٣٢٥إجمالي بنود داخل قائمة المركز المالي

بنود خارج قائمة المركز المالي:

٩٠٬٣٤٢٬١٤٩٩٣٬٦١٩٬٦٥١كفاالت

٨٬١٧٥٬٧٠٢١٤٬١١٣٬٣٣٦اعتمادات 

٧٬٨٠١٬٩٥٧٥٬٨٤٧٬١٦٢قبوالت وسحوبات زمنیة

٣٥٬٦٤٤٬٥٨٨٤٣٬١٠٦٬٠٢٧سقوف تسهیالت مباشرة غیر مستغلة

١٤١٬٩٦٤٬٣٩٦١٥٦٬٦٨٦٬١٧٦إجمالي بنود خارج قائمة المركز المالي

١٬١٤٢٬٥٨٨٬٤٦٠١٬٠٨٧٬٩٤٢٬٥٠١إجمالي بنود داخل قائمة المركز المالي وبنود خارج قائمة المركز المالي

لتغطیة مخاطر التعرضات اإلئتمانیة الواردة أعاله یقـوم البنك بإستخدام المخففات التـالیة وضمن شروط محددة في السیاسة اإلئتمانیة الخاصة بالبنك:

التأمینات النقدیة١ - 

كفاالت بنكیة مقبولة٢ - 

الضمانات العقاریة٣ - 

رهونات أسهم متداولة٤ - 

رهونات على سیارات وآلیات٥ - 

ضمانة البضائع الممولة٦ - 

٦٢



توزیع التعرضات اإلئتمانیة حسب درجة المخاطر:٢ -

تتوزع التعرضات اإلئتمانیة حسب درجة المخاطر وفق الجدول التالي:

الكبرىالقروض العقاریةاألفراد

الصغیرة 

والمتوسطة

الحكومة والقطاع 

العام

البنوك والمؤسسات 

المصرفیة األخرى
المجموع

ــــــــار ــــ ــــــــاردینـ ــــ ــــــــاردینـ ــــ ــــــــاردینـ ــــ ــــــــاردینـ ــــ ــــــــاردینـ ــــ ــــــــاردینـ ــــ دینـ

٢٠١٨

٢١٥٬٠٥٤٬١٦٤                                -٦٬٧٩٢٬٠٨٣١٬٠١١٬١٩٨١٩٩٬٣٨٧٬٨٨٠                           -٧٬٨٦٣٬٠٠٣متدنیة المخاطر

٨٢٬٣٧٧٬٨٣٣٧٤٤٬٩٢٩٬٦٧٥                          -١٣٠٬٩٩٠٬٢١٧١٣٥٬١٠٠٬١٠٢٣٥٧٬٠٧٥٬٣٥٦٣٩٬٣٨٦٬١٦٧مقبولة المخاطر

منها مستحقة (*):

٥٬٧٢٦٬٣٠٩                                -                          -٦٠٢٬٦٣٤٢٢٢٬٠٨٢٤٬٨٠٧٬٩٣٢٩٣٬٦٦١لغایة ٣٠ یوم

٤٬١٢١٬٢١٤                                -                          -٨٧٬٠٩٢٤٧٩٬٨٣٨٣٬٥٢٣٬٥٣٠٣٠٬٧٥٤من ٣١ لغایة ٦٠ یوم

٣٥٬٧٥٨٬٨١٧                                -                          -٤٬٦٩٩٬١٥١١٬٧٣١٬٩٨٨٢٤٬٣٤٣٬٣٣٥٤٬٩٨٤٬٣٤٣تحت المراقبة

غیر عاملة:

٥٬٦٣٣٬٧١١                                -                          -٢٬٢٧٩٬٠٠٢٤٣٣٬٤١٣١٬٥٠٥٬٤٦٨١٬٤١٥٬٨٢٨دون المستوى

٦٬٣١٥٬٤٩٠                                -                          -٣٬١٥٨٬٦٧٩٢٬٢٥٧٬٢٣٠٥٩٬٧٢٥٨٣٩٬٨٥٦مشكوك فیها

٤٢٬٥٨٥٬٤٣٢                                -                          -١١٬٦٥٤٬٦٤٣٤٬٥٥١٬٠٤٠١٩٬١٣٤٬١١٤٧٬٢٤٥٬٦٣٥هالكة

١٦٠٬٦٤٤٬٦٩٥١٤٤٬٠٧٣٬٧٧٣٤٠٨٬٩١٠٬٠٨١٥٤٬٨٨٣٬٠٢٧١٩٩٬٣٨٧٬٨٨٠٨٢٬٣٧٧٬٨٣٣١٬٠٥٠٬٢٧٧٬٢٨٩المجموع

٣٩٬٢٩٥٬٣٠٤                                -                          -١٤٬٢٩٧٬٥٨٩٣٬٠٨٥٬٧٧٥١٥٬٦٣٧٬٥٧٩٦٬٢٧٤٬٣٦١ینزل: مخصص التدني

١٠٬٣٥٧٬٩٢١                                -                          -٢٬٨٢٤٬٩٤٥١٬٠٦٨٬٠٢٦٤٬٢٧٢٬٢٧١٢٬١٩٢٬٦٧٩فوائد معلقة

١٤٣٬٥٢٢٬١٦١١٣٩٬٩١٩٬٩٧٢٣٨٩٬٠٠٠٬٢٣١٤٦٬٤١٥٬٩٨٧١٩٩٬٣٨٧٬٨٨٠٨٢٬٣٧٧٬٨٣٣١٬٠٠٠٬٦٢٤٬٠٦٤الصافي

حسب التصنیف اإلئتماني. تتوزع التعرضات اإلئتمانیة (الموجودات المالیة واالستثمارات المالیة)

٩٬٥٨٨٬٥٦٦
١٨٬٤٤٩٬١٧٢
٨٬٠٤٨٬٥٧٨

١٥٬٣٠٢٬٤٣٣

٣٠٬٩٨٩٬٠٨٤

الكبرىالقروض العقاریةاألفراد

الصغیرة 

والمتوسطة

الحكومة والقطاع 

العام

البنوك والمؤسسات 

المصرفیة األخرى
المجموع

ــــــــار ــــ ــــــــاردینـ ــــ ــــــــاردینـ ــــ ــــــــاردینـ ــــ ــــــــاردینـ ــــ ــــــــاردینـ ــــ ــــــــاردینـ ــــ دینـ

٢٠١٧

١٧١٬٣٢٩٬٦٦٩                                -٨٬٢٦٠٬١٤٩٩٨٨٬٥٦٣١٥٥٬٨٤٣٬١٥٤                           -٦٬٢٣٧٬٨٠٣متدنیة المخاطر

٩٨٬٩٤٥٬٩٤٨٧٣٢٬٩٧٤٬٩٣١                          -١١٢٬٣٠٥٬٣١٥١٣٧٬٦٣٥٬٠٩٩٣٣٩٬٧٩٠٬٨٨٧٤٤٬٢٩٧٬٦٨٢مقبولة المخاطر

منها مستحقة (*):

٥٬٢٢٦٬٧٤٨                                -                          -٨٢٬٢٢٨٩٨١٬١١٣٤٬٠٩١٬٣٦٣٧٢٬٠٤٤لغایة ٣٠ یوم

٢٬٢١٨٬٠٨٧                                -                          -٣٨٬٠٠١١٤٨٬٢٤٣١٬٩٩٨٬٥٦٩٣٣٬٢٧٤من ٣١ لغایة ٦٠ یوم

١٦٬٨٨٦٬٦٥٨                                -                          -٤٬٧٤٢٬٣٧٠٤٬٧٤٦٬٠٢٢٥٬٥٣٧٬٠٠٨١٬٨٦١٬٢٥٨تحت المراقبة

غیر عاملة:

٣٬٦٩٤٬٢٤٢                                -                          -١٬٢٩٠٬٢٦٨٧٣٢٬٦٠٠٦٨٣٬٤٥٠٩٨٧٬٩٢٤دون المستوى

٤٬٧٥٣٬٩٩٣                                -                          -١٬٨٣٤٬٠١٩١٬٩٨٩٬٥٠٨٢٠١٬٩٦٣٧٢٨٬٥٠٣مشكوك فیها

٣٩٬٩٧٠٬٩٩٩                                -                          -١٠٬٨٢٥٬٤١٠٣٬٧٦٤٬٢٥٣١٦٬٨٤٣٬٦٠٨٨٬٥٣٧٬٧٢٨هالكة

١٣٧٬٢٣٥٬١٨٥١٤٨٬٨٦٧٬٤٨٢٣٧١٬٣١٧٬٠٦٥٥٧٬٤٠١٬٦٥٨١٥٥٬٨٤٣٬١٥٤٩٨٬٩٤٥٬٩٤٨٩٦٩٬٦١٠٬٤٩٢المجموع

٣٠٬٤٧١٬٧٥٢                                -                          -٨٬٧٦٠٬١٨٨١٬٩٢٨٬١٣٦١٤٬٠٣٦٬٣٥٧٥٬٧٤٧٬٠٧١ینزل: مخصص التدني

٧٬٨٨٢٬٤١٥                                -                          -٢٬٣٩٨٬٥٣٤٧٦٨٬٣٣١٣٬٠٦٩٬٢٩٦١٬٦٤٦٬٢٥٤فوائد معلقة

١٢٦٬٠٧٦٬٤٦٣١٤٦٬١٧١٬٠١٥٣٥٤٬٢١١٬٤١٢٥٠٬٠٠٨٬٣٣٣١٥٥٬٨٤٣٬١٥٤٩٨٬٩٤٥٬٩٤٨٩٣١٬٢٥٦٬٣٢٥الصافي

الشركات

التصنیف االئتماني 

(AAA to -AA)

(A+ to -A)

(BBB+ to -BBB)

مؤسسات مصرفیةالحكومة والقطاع العام

-                                                                     
-                                                                     
-                                                                     

٦٣

الشركات

١٩٩٬٣٨٧٬٨٨٠٨٢٬٣٧٧٬٨٣٣

(BB+ to -B)

(-B) أقل من
غیر مصنف

١٩٩٬٣٨٧٬٨٨٠
-                                                                     
-                                                                     

-                                                             



حسب التصنیف اإلئتماني. تتوزع التعرضات اإلئتمانیة (الموجودات المالیة واالستثمارات المالیة)

التصنیف االئتماني 

(AAA to -AA)-                                        ٢١٬٢٥٦٬١٤٧

(A+ to -A)-                                        ١٨٬٥٧٧٬٠٢٤

(BBB+ to -BBB)-                                        ١٢٬٥٠٩٬٢٦٢

(BB+ to -B)١٥٥٬٨٤٣٬١٥٤١٦٬٩٤٩٬٦٣٠

(-B) أقل من-                                        -                                         

٢٩٬٦٥٣٬٨٨٥                                        -غیر مصنف

یعتبر كامل رصید الدین مستحق في حال إستحقاق أحد األقساط أوالفوائد ویعتبر حساب الجاري مدین مستحق إذا تجاوز السقف.*

تشمل التعرضات االئتمانیة التسهیالت، األرصدة واإلیداعات لدى البنوك باإلضافة إلى الموجودات المالیة.

فیما یلي توزیع القیمة العادلة للضمانات المقدمة مقابل التسهیالت:

المجموعالصغیرة والمتوسطةالكبرىالقروض العقاریةاألفراد

ــــــــار ــــ ــــــــاردینـ ــــ ــــــــاردینـ ــــ ــــــــاردینـ ــــ ــــــــاردینـ ــــ دینـ

٢٠١٨

الضمانات مقابل:

٦٬٧٩٢٬٠٨٣١٬٠١١٬١٩٨١٥٬٦٦٦٬٢٨٤                                  -٧٬٨٦٣٬٠٠٣متدنیة المخاطر

٦٤٬٥٨٩٬٦٦٠١٣٥٬٧٣٢٬٢٠٥١٨٥٬٦٣٥٬٧٤٢٤٬٥٥٥٬٦٩٧٣٩٠٬٥١٣٬٣٠٤مقبولة المخاطر 

٦٠٬٣٩٥٧٤٬٢٢١                                  -١٣٬٨٢٦تحت المراقبة

غیر عاملة:

١٬١٢٥٬٦٣٧١٬٣٢٦٬٣١٧٣٬٥٦١٬٥٤٧١٬٠٠٦٬٨٧٤٧٬٠٢٠٬٣٧٥دون المستوى

١٬٢٠٥٬٤٢٠٢٬٨٨٧٬٣٢٣٧٨٨٬٤١١٤٬٨٨١٬١٥٤مشكوك فیها

٢٬٠٠٩٬٦٣٧٤٬١٢٧٬٩٢٨٤٬٢٥١٬٣٣٠١٬٠٢٧٬٠٩٨١١٬٤١٥٬٩٩٣هالكة
٧٦٬٨٠٧٬١٨٣١٤٤٬٠٧٣٬٧٧٣٢٠١٬٠٨٩٬٥٠٨٧٬٦٠٠٬٨٦٧٤٢٩٬٥٧١٬٣٣١

منها :

٦٬٨٥٢٬٤٧٨١٬٠١١٬١٩٨١٥٬٧٤٠٬٥٠٥                                  -٧٬٨٧٦٬٨٢٩تأمینات نقدیة

٥٠٬٤٥١٬٨٠٧١٤٤٬٠٧٣٬٧٧٣١٦٠٬٠١٨٬٩٥٨٥٬٥٦٧٬٣٣٨٣٦٠٬١١١٬٨٧٦عقاریة

٥٨٤٬٠٨٥                                 -٥٨٤٬٠٨٥                                  -                                 -أسهم متداولة

٣٣٬٦٣٣٬٩٨٧١٬٠٢٢٬٣٣١٥٣٬١٣٤٬٨٦٥                                  -١٨٬٤٧٨٬٥٤٧سیارات والیات 
٧٦٬٨٠٧٬١٨٣١٤٤٬٠٧٣٬٧٧٣٢٠١٬٠٨٩٬٥٠٨٧٬٦٠٠٬٨٦٧٤٢٩٬٥٧١٬٣٣١

٢٠١٧

الضمانات مقابل:

٨٬٢٦٠٬١٤٩٩٨٨٬٥٦٣١٥٬٤٨٦٬٥١٥                                  -٦٬٢٣٧٬٨٠٣متدنیة المخاطر

٣٣٬٤٢٠٬٩٦١١٣٩٬٣١٨٬٣٣٦١٦٧٬١٨٩٬٥٤٢٦٬٤٦١٬٣٨٤٣٤٦٬٣٩٠٬٢٢٣مقبولة المخاطر 

٣٦٬٥١٥٨٬٥٤٨٤٬٥٥٢٬٦٠٨٢٢٤٬٨٤٥٤٬٨٢٢٬٥١٦تحت المراقبة

غیر عاملة:

٦٧٥٬٥٦٣٩٥٧٬٨٦٨١٬٣٢٤٬٠٢٠٩٥٬٨٢٠٣٬٠٥٣٬٢٧١دون المستوى

١٬٠١٦٬٤٠٣١٬٤٩٤٬٠٥٤١٬٥٦١٬٣٨٧١٨٦٬٧٨٠٤٬٢٥٨٬٦٢٤مشكوك فیها

٢٬٦٢٩٬٤٩٤٤٬١٢٩٬٥٢٦٢٬٢٨٩٬٠٨٥٦٬٥٣٢٬٠٣٩١٥٬٥٨٠٬١٤٤هالكة

٤٤٬٠١٦٬٧٣٩١٤٥٬٩٠٨٬٣٣٢١٨٥٬١٧٦٬٧٩١١٤٬٤٨٩٬٤٣١٣٨٩٬٥٩١٬٢٩٣

منها :

٨٬٣٢٦٬٩٨١٩٨٨٬٥٦٣١٥٬٥٧٣٬٧٤٢                                  -٦٬٢٥٨٬١٩٨تأمینات نقدیة

٢٧٬٥٦٣٬١٧٨١٤٥٬٩٠٨٬٣٣٢١٤٦٬٣٦٣٬٨٩٠١٠٬٦٣٥٬٣٩٧٣٣٠٬٤٧٠٬٧٩٧عقاریة

٥٤٨٬٤٧٢                                 -٥٤٨٬٤٧٢                                  -أسهم متداولة

٢٩٬٩٣٧٬٤٤٨٢٬٨٦٥٬٤٧١٤٢٬٩٩٨٬٢٨٢                                  -١٠٬١٩٥٬٣٦٣سیارات والیات 
٤٤٬٠١٦٬٧٣٩١٤٥٬٩٠٨٬٣٣٢١٨٥٬١٧٦٬٧٩١١٤٬٤٨٩٬٤٣١٣٨٩٬٥٩١٬٢٩٣

٩٨٬٩٤٥٬٩٤٨

٦٤

مؤسسات مصرفیةالحكومة والقطاع العام

یتم تقییم القیمة العادلة للضمانات عند منح التسهیالت بناء على أسالیب التقییم المعتمدة عادة لهذه الضمانات، وفي الفترات الالحقة یتم تحدیث القیمة بأسعار

السوق أو بأسعار األصول المماثلة.

الشركات

١٥٥٬٨٤٣٬١٥٤



الدیون المجدولة-

الدیون المعاد هیكلتها-

سندات وٕاسناد وأذونات٣ -

یوضح الجدول التالي تصنیفات السندات واألسناد واألذونات حسب مؤسسات التصنیف الخارجیة:

٢٠١٨

درجة التصنیف

ضمن الموجودات المالیة 

بالقیمة العادلة من خالل 

قائمة الدخل

ضمن الموجودات المالیة 

اإلجماليبالتكلفة المطفأة

دینــــــــار دینــــــــار دینــــــــار 

٤٨٬٦٨١٬١٧٧٤٨٬٦٨١٬١٧٧                                                 -غیر مصنف

٧٤٬٠١٧٬١٥٥٧٤٬٠١٧٬١٥٥                                                 -حكومیة وبكفالتها

١٢٢٬٦٩٨٬٣٣٢١٢٢٬٦٩٨٬٣٣٢                                                 -المجموع

٢٠١٧

درجة التصنیف

ضمن الموجودات المالیة 

بالقیمة العادلة من خالل 

قائمة الدخل

ضمن الموجودات المالیة 

اإلجماليبالتكلفة المطفأة

دینــــــــار دینــــــــار دینــــــــار 

٤٦٬٩٦٦٬٣٨٦٤٦٬٩٦٦٬٣٨٦                                                 -غیر مصنف

٥٨٬٥٨١٬٦٩٧٥٨٬٥٨١٬٦٩٧                                                 -حكومیة وبكفالتها

١٠٥٬٥٤٨٬٠٨٣١٠٥٬٥٤٨٬٠٨٣                                                 -المجموع

هي تلك الدیون التي سبق وأن ُصنفت كتسهیالت ائتمانیة غیر عاملة وأخرجت من إطار التسهیالت االئتمانیة غیر العاملة بموجب جدولة

ُأصولیة وتم تصنیفها  كدیون تحت المراقبة أو حولت إلى عاملة والبالغة قیمتها ٧,٨٩٩,٠١٩ دینار كما في ٣١ كانون أول ٢٠١٨ مقابل

٧,١٥٧,٨٢٥ دینار كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٧.

یقصد بإعادة الهیكلة إعادة ترتیب وضع التسهیالت االتمانیة من حیث تعدیل األقساط أو إطالة عمر التسهیالت االتمانیة أو تأجیل بعض

األقساط أو تمدید فترة السماح، والبالغة قیمتها ٧٥,٧٩٠,٧٨٣ دینار كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٨ مقابل ٤٣,٠٦٧,٢٢١ دینار للعام

.٢٠١٧

٦٥



٤. التوزیع الكلي للتعرضات حسب األدوات المالیة

الصافيالمخصصاجماليأخرىحكومة وقطاع عامأفرادأسهمزراعةعقاراتتجارةصناعةماليالبند

٦٠٬٥٢٩٬٧٣٢٣٣٬٢٣٤٦٠٬٤٩٦٬٤٩٨                             -                               -                             -                             -                            -                           -                            -                           -٦٠٬٥٢٩٬٧٣٢أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفیة

٥٬٨١٠٬٦١٧١٤٬٧٨٠٥٬٧٩٥٬٨٣٧                             -                               -                             -                             -                            -                           -                            -                           -٥٬٨١٠٬٦١٧ایداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفیة

٣٠٬٨٠٢٬٣١٢٩٦٬٦٤٦٬٨٣٥١١٨٬٦٩٠٬٢٨٠٨١٬٩٤٢٬٨٩٧٥٦١٬٦١٦١٣٬٢٣٦٬٠٠٢٤٥٬٤٤١٬٩٢٥٧٬٥٤٣٬٩٨٩٣٣٣٬٣٧٧٬٠٦٢٧٢٨٬٢٤٢٬٩١٨٣٩٬٢٩٥٬٣٠٣٦٨٨٬٩٤٧٬٦١٥التسهیالت االئتمانیة

سندات وأسناد وأذونات:

١٢٢٬٩٧٢٬٢٥٦٢٧٣٬٩٢٤١٢٢٬٦٩٨٬٣٣٢                             -٧٤٬٠١٧٬١٥٥                             -                             -                            -                           -                            -                           -٤٨٬٩٥٥٬١٠١ضمن الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة

١٤٦٬٠٩٧٬٧٦٢٩٦٬٦٤٦٬٨٣٥١١٨٬٦٩٠٬٢٨٠٨١٬٩٤٢٬٨٩٧٥٦١٬٦١٦١٣٬٢٣٦٬٠٠٢٤٥٬٤٤١٬٩٢٥٨١٬٥٦١٬١٤٤٣٣٣٬٣٧٧٬٠٦٢٩١٧٬٥٥٥٬٥٢٣٣٩٬٦١٧٬٢٤١٨٧٧٬٩٣٨٬٢٨٢اإلجمالي / للسنة الحالیة (٢٠١٨)

١٠٬٧٧١٬١٢٤٩٠٬٤٧٥٬١٣٠١٣٢٬٩٨١٩٠٬٣٤٢٬١٤٩                               -٥٣٬٢٤٣                             -٨٬٤٧٩٬١٤٠٥٬٨١٩٬٨٨١١٩٬٠٨٩٬٧٨٩٤٥٬٠٨٨٬١٦١١٬١٧٣٬٧٩٢الكفاالت المالیة

٨٬١٨٨٬٥٢١١٢٬٨٢٠٨٬١٧٥٬٧٠١                             -                               -                             -                             -                            -١٨٤٬٩٣٨٤٬٥٢٨٬٥٠٧٣٬١٨٥٬٢٠٦٢٨٩٬٨٧٠االعتمادات المستندیة

٧٬٨٠٦٬٧٩١٤٬٨٣٤٧٬٨٠١٬٩٥٧                             -                               -                             -                             -                            -٧٢٬٦٥٣٦٬٧٢١٬١١٥١٬٠١٣٬٠٢٣                             -القبوالت وسحوبات زمنیة

١٣٬٧٣٧٬٥٢٥٧٤٬٨٧٨٬٤١٧٤٩٣٬٧٥٣٧٤٬٣٨٤٬٦٦٤                               -٧١٧٬٤٧٣                             -٨٬٦٨٥٬٧٣٤١١٬٧٠٨٬٨٠٥١٩٬٥١٩٬٠٥١٢٠٬٤٩٦٬٣٠٩١٣٬٥٢٠االلتزامات األخرى (سقوف غیر مستغلة)

١٢٬٨٦٠٬٥٩٠٣٥٬٩٥٨٬٣٣٤٣١٣٬٧٤٦٣٥٬٦٤٤٬٥٨٨                               -٦٥٣٬٧٧٣                             -٨٬٢٢٥٬٢٣٤٤٬٩٤٢٬٥٨٠٨٬٥٨٨٬٤٢٢٦٧٤٬٢١٥١٣٬٥٢٠منه سقوف مباشرة

٨٧٦٬٩٣٥٣٨٬٩٢٠٬٠٨٣١٨٠٬٠٠٧٣٨٬٧٤٠٬٠٧٦                               -٦٣٬٧٠٠                             -                            -٤٦٠٬٥٠٠٦٬٧٦٦٬٢٢٥١٠٬٩٣٠٬٦٢٩١٩٬٨٢٢٬٠٩٤منه سقوف غیر مباشرة

١٦٣٬٤٤٧٬٥٧٤١١٨٬٧٧٦٬٦٨١١٦٧٬٢٠٥٬٤٤١١٤٨٬٨٣٠٬٢٦٠١٬٧٤٨٬٩٢٨١٣٬٢٣٦٬٠٠٢٤٦٬٢١٢٬٦٤١٨١٬٥٦١٬١٤٤٣٥٧٬٨٨٥٬٧١١١٬٠٩٨٬٩٠٤٬٣٨٢٤٠٬٢٦١٬٦٢٩١٬٠٥٨٬٦٤٢٬٧٥٣المجموع الكلي

:(IFRS9) ب. توزیع التعرضات حسب مراحل التصنیف وفق معیار 

Stage 1Stage 1Stage 2Stage 2البند

IndividualCollectiveIndividualCollective

٧٩٨٬٤٣٠١٦٣٬٤٤٧٬٥٧٤٧١٥٬٣٤٥١٦٢٬٧٣٢٬٢٢٩                           -١٦٠٬٣٩٣٬٧٦٢٦٤٣٬٣٤٢١٬٦١٢٬٠٤٠مالي

٩١٬٤٦٥٬٧٧٥١٬١٣٦٬٣٨١٢٣٬٢٢٥٬٩١٢٤٣٬٨٠٢٢٬٩٠٤٬٨١١١١٨٬٧٧٦٬٦٨١٢٬٤٥٢٬٦٠٨١١٦٬٣٢٤٬٠٧٣صناعي

١٠٠٬٢٤٤٬٠٤٤٦٬٧٢٨٬٠٢٦٤٤٬٠٢٦٬٤٣٧١٬٢٠٦٬٢٦٠١٥٬٠٠٠٬٦٧٤١٦٧٬٢٠٥٬٤٤١١٣٬٩٤٣٬٢٣٨١٥٣٬٢٦٢٬٢٠٣تجارة

٦٨٬٥١١٬٩٨٠٢٣٬٠٤٧٬٨٠٤٤٩٬٥٨١٬٦٨٥١٬٣٥٦٬٩٧٨٦٬٣٣١٬٨١٣١٤٨٬٨٣٠٬٢٦٠٢٬٣٨٦٬٠٩٠١٤٦٬٤٤٤٬١٧٠عقارات

١٬٢١٨٬٨٩٧١٬٧٤٨٬٩٢٨٦٥٬٤٤٠١٬٦٨٣٬٤٨٨                           -٣٧٩٬٠٠٠٨٦٬٠٣١٦٥٬٠٠٠زراعة

٤٨٬٨٣٦٢٬٧٨٥٬٧٨٥١٣٬٢٣٦٬٠٠٢١٬٢٨٠٬٣٩٠١١٬٩٥٥٬٦١٢                            -١٠٬٤٠١٬٣٨١                             -أسهم

١٬٧٨٠٬٤١٠٢٥٬٨٨١٬٩٨٢٢٬٨٤٢٬٠٥٣٦٬٠٤٩٬٥٧٦٩٬٦٥٨٬٦٢٠٤٦٬٢١٢٬٦٤١٧٬١٢٠٬٦٥٢٣٩٬٠٩١٬٩٨٩أفراد

٨١٬٥٦١٬١٤٤                             -٨١٬٥٦١٬١٤٤                            -                           -                            -٨١٬٥٥٤٬٢٦٤٦٬٨٨٠حكومة وقطاع عام

٥٩٬٠٥٣٬٣٣٣٢٣٥٬٨٣٢٬٨٥٤٢١٬٨٤٢٬٥٧٣٢٣٬٨٨٥٬٤١٢١٧٬٢٧١٬٥٣٩٣٥٧٬٨٨٥٬٧١١١٢٬٢٩٧٬٨٦٦٣٤٥٬٥٨٧٬٨٤٥أخرى

٥٦٣٬٣٨٢٬٥٦٨٣٠٣٬٧٦٤٬٦٨١١٤٣٬١٩٥٬٧٠٠٣٢٬٥٩٠٬٨٦٤٥٥٬٩٧٠٬٥٦٩١٬٠٩٨٬٩٠٤٬٣٨٢٤٠٬٢٦١٬٦٢٩١٬٠٥٨٬٦٤٢٬٧٥٣المجموع

٦٦

Stage 3الصافيالمخصصالمجموع



ــــــد ــــــ ــــــ ــــــ اإلجمالـــــــــيحكومة وقطاع عامأفــــــــراد / أخرىأسهــــــــمزراعـــــةعقاراتتجارة وخدماتصناعـــــــةمالــــــــــيالبنــ

دینـــــــــــــــار دینـــــــــــــــار دینـــــــــــــــار دینـــــــــــــــار دینـــــــــــــــار دینـــــــــــــــار دینـــــــــــــــار دینـــــــــــــــار دینـــــــــــــــار 

٩٢٬٨٢٥٬٣٠١٩٢٬٨٢٥٬٣٠١                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -أرصدة لدى البنك المركزي األردني

٧١٬٦١٣٬٠٣٤                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -٧١٬٦١٣٬٠٣٤أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفیة

١١٬٠١٣٬٤٥٧                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -١١٬٠١٣٬٤٥٧ایداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفیة

٤٠٬٢١٣٬٣٩٧٨٧٬٠٦٢٬٦٦٣١٩٢٬٤٢٧٬٥١١١٨٩٬١٩١٬٢١٦٦١٨٬٤٧٧١١٬٢٤٦٬٠٢٧١٢٤٬٥٨٣٬٥٧٢١١٬٣٦٦٦٤٥٬٣٥٤٬٢٢٩التسهیالت االئتمانیة

سندات وأسناد وأذونات :

٥٨٬٥٨١٬٦٩٧١٠٥٬٥٤٨٬٠٨٣                              -                              -                              -                              -٢٬١٤١٬٦٣٩                              -٤٤٬٨٢٤٬٧٤٧موجودات مالیة بالتكلفة المطفأة

٤٬٩٠٢٬٢٢١                              -                              -                              -                              -                              -٧٥٢٬٥٧٠٧٧٠٬٠٧٥٣٬٣٧٩٬٥٧٦موجودات اخرى 

١٦٨٬٤١٧٬٢٠٥٨٧٬٨٣٢٬٧٣٨١٩٧٬٩٤٨٬٧٢٦١٨٩٬١٩١٬٢١٦٦١٨٬٤٧٧١١٬٢٤٦٬٠٢٧١٢٤٬٥٨٣٬٥٧٢١٥١٬٤١٨٬٣٦٤٩٣١٬٢٥٦٬٣٢٥المجموع

القطــــــــاع اإلقتصــــــــــادي

٦٩

٢٠١٧



٥. التوزیع الكلي للتعرضات حسب المناطق الجغرافیة:

الصافيالمخصصاجماليدول أخرىأمریكاأفریقیاآسیاأوروباداخل المملكةالبند

ــــــار ـــــ ــــــاردینــــ ـــــ ــــــاردینــــ ـــــ ــــــاردینــــ ـــــ ــــــاردینــــ ـــــ ــــــاردینــــ ـــــ ــــــاردینــــ ـــــ ــــــاردینــــ ـــــ ــــــاردینــــ ـــــ ــــــاردینــــ ـــــ دینــــ

٢٨٬٥٣٢٬٤٠٦٥٬٢٠٥٬٠٢٢٢٠٬٣٠٩٬٤٨٨٧٠٬٦٩٢٣٣٬٤٦١٥٬١٨٩٬٩٨٦١٬١٨٨٬٦٧٧٦٠٬٥٢٩٬٧٣٢٣٣٬٢٣٤٦٠٬٤٩٦٬٤٩٨أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفیة

٥٬٨١٠٬٦١٧١٤٬٧٨٠٥٬٧٩٥٬٨٣٧                              -                              -                             -                            -                             -                            -٥٬٨١٠٬٦١٧ایداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفیة

٧٢٨٬٢٤٢٬٩١٩٣٩٬٢٩٥٬٣٠٣٦٨٨٬٩٤٧٬٦١٦                              -                              -                             -                            -                             -                            -٧٢٨٬٢٤٢٬٩١٩التسهیالت االئتمانیة

سندات وأسناد وأذونات:

١٢٢٬٩٧٢٬٢٥٦٢٧٣٬٩٢٤١٢٢٬٦٩٨٬٣٣٢                              -٢٬١٣٥٬٢٠١                             -                            -                             -١١٩٬١٣٤٬١٥٤١٬٧٠٢٬٩٠١ضمن الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة

٨٨١٬٧٢٠٬٠٩٦٦٬٩٠٧٬٩٢٣٢٠٬٣٠٩٬٤٨٨٧٠٬٦٩٢٣٣٬٤٦١٧٬٣٢٥٬١٨٧١٬١٨٨٬٦٧٧٩١٧٬٥٥٥٬٥٢٤٣٩٬٦١٧٬٢٤١٨٧٧٬٩٣٨٬٢٨٣اإلجمالي / للسنة الحالیة (٢٠١٨)

٩٠٬٤٧٥٬١٣١١٣٢٬٩٨١٩٠٬٣٤٢٬١٥٠                              -                              -                             -                            -                             -                            -٩٠٬٤٧٥٬١٣١الكفاالت المالیة

٨٬١٨٨٬٥٢٢١٢٬٨٢٠٨٬١٧٥٬٧٠٢                              -                              -                             -                            -                             -                            -٨٬١٨٨٬٥٢٢االعتمادات المستندیة

٧٬٨٠٦٬٧٩١٤٬٨٣٤٧٬٨٠١٬٩٥٧                              -                              -                             -                            -                             -                            -٧٬٨٠٦٬٧٩١القبوالت وسحوبات زمنیة

٧٤٬٨٧٨٬٤١٦٤٩٣٬٧٥٣٧٤٬٣٨٤٬٦٦٣                              -                              -                             -                            -                             -                            -٧٤٬٨٧٨٬٤١٦االلتزامات األخرى (سقوف غیر مستغلة)

٣٥٬٩٥٨٬٣٣٤٣١٣٬٧٤٦٣٥٬٦٤٤٬٥٨٨                              -                              -                             -                            -                             -                            -٣٥٬٩٥٨٬٣٣٤منه سقوف مباشرة

٣٨٬٩٢٠٬٠٨٢١٨٠٬٠٠٧٣٨٬٧٤٠٬٠٧٥                              -                              -                             -                            -                             -                            -٣٨٬٩٢٠٬٠٨٢منه سقوف غیر مباشرة

١٬٠٦٣٬٠٦٨٬٩٥٦٦٬٩٠٧٬٩٢٣٢٠٬٣٠٩٬٤٨٨٧٠٬٦٩٢٣٣٬٤٦١٧٬٣٢٥٬١٨٧١٬١٨٨٬٦٧٧١٬٠٩٨٬٩٠٤٬٣٨٤٤٠٬٢٦١٬٦٢٩١٬٠٥٨٬٦٤٢٬٧٥٥المجموع الكلي

:(IFRS9) د. توزیع التعرضات حسب مراحل التصنیف وفق معیار 

Stage 1Stage 1Stage 2Stage 2البند

IndividualCollectiveIndividualCollective

ــــــار ـــــ ــــــاردینــــ ـــــ ــــــاردینــــ ـــــ ــــــاردینــــ ـــــ ــــــاردینــــ ـــــ ــــــاردینــــ ـــــ ــــــاردینــــ ـــــ ــــــاردینــــ ـــــ دینــــ

٥٢٧٬٥٤٧٬١٤٠٣٠٣٬٧٦٤٬٦٨٢١٤٣٬١٩٥٬٦٩٩٣٢٬٥٩٠٬٨٦٥٥٥٬٩٧٠٬٥٧٠١٬٠٦٣٬٠٦٨٬٩٥٦٤٠٬٢٥٧٬٥٣٧١٬٠٢٢٬٨١١٬٤١٩داخل المملكة

٦٬٩٠٧٬٩٢٣٣٬١٣١٦٬٩٠٤٬٧٩٢                             -                            -                             -                            -٦٬٩٠٧٬٩٢٣دول الشرق األوسط األخرى

٢٠٬٣٠٩٬٤٨٨٥٧٧٢٠٬٣٠٨٬٩١١                             -                            -                             -                            -٢٠٬٣٠٩٬٤٨٨أوروبا

٧٠٬٦٩٢                              -٧٠٬٦٩٢                             -                            -                             -                            -٧٠٬٦٩٢آسیا

٣٣٬٤٦١                              -٣٣٬٤٦١                             -                            -                             -                            -٣٣٬٤٦١أفریقیا

٧٬٣٢٥٬١٨٧٣٨٤٧٬٣٢٤٬٨٠٣                             -                            -                             -                            -٧٬٣٢٥٬١٨٧امریكا

١٬١٨٨٬٦٧٧                              -١٬١٨٨٬٦٧٧                             -                            -                             -                            -١٬١٨٨٬٦٧٧دول أخرى

٥٦٣٬٣٨٢٬٥٦٨٣٠٣٬٧٦٤٬٦٨٢١٤٣٬١٩٥٬٦٩٩٣٢٬٥٩٠٬٨٦٥٥٥٬٩٧٠٬٥٧٠١٬٠٩٨٬٩٠٤٬٣٨٤٤٠٬٢٦١٬٦٢٩١٬٠٥٨٬٦٤٢٬٧٥٥المجموع

٦٨

دول الشرق 

األوسط األخرى

Stage 3الصافيالمخصصالمجموع



البنــــــــــــــــــــــــــد
داخل المملكــــــة

دول الشرق األوسط 

ـــــااألخرى ـــــ ـــــا *أوروبـ ـــــاآسیـــــ ــــــيدول أخرىأمریكـــــ اإلجمالـــ

ـــــــــار  ـــــ ـــــــــار دینـ ـــــ ـــــــــار دینـ ـــــ ـــــــــار دینـ ـــــ ـــــــــار دینـ ـــــ ـــــــــار دینـ ـــــ ـــــــــار دینـ ـــــ دینـ

٩٢٬٨٢٥٬٣٠١                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -٩٢٬٨٢٥٬٣٠١أرصدة لدى البنك المركزي األردني

٢١٬٤٠٢٬٢٩٧١٠٬٦٧٧٬٣٦٧٢٢٬٦٩٣٬٧٨٤٧٧٬٣٧٨١٦٬٦٦٩٬٨٧٥٩٢٬٣٣٣٧١٬٦١٣٬٠٣٤أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفیة

١١٬٠١٣٬٤٥٧                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -١١٬٠١٣٬٤٥٧إیداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفیة

التسهیالت االئتمانیة:

١٢٦٬٠٧٦٬٤٦٣                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -١٢٦٬٠٧٦٬٤٦٣لألفراد

١٤٦٬١٧١٬٠١٥                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -١٤٦٬١٧١٬٠١٥القروض العقاریة

للشركات:

٣١٨٬٦٦٢٬٢٦٢                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -٣١٨٬٦٦٢٬٢٦٢الشركات الكبرى

٥٠٬٠٠٨٬٣٣٣                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -٥٠٬٠٠٨٬٣٣٣المؤسسات الصغیرة والمتوسطة

٤٬٤٣٦٬١٥٦                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -٤٬٤٣٦٬١٥٦للحكومة والقطاع العام

سندات وأسناد وأذونات:

١٠٥٬٥٤٨٬٠٨٣                                       -                                       -                                       -٩٢٬٤٨١٬٦٩٧١٬٧٠٧٬٧٤٧١١٬٣٥٨٬٦٣٩موجودات مالیة بالتكلفة المطفأة

٤٬٩٠٢٬٢٢١                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -٤٬٩٠٢٬٢٢١موجودات أخرى

٨٦٧٬٩٧٩٬٢٠٢١٢٬٣٨٥٬١١٤٣٤٬٠٥٢٬٤٢٣٧٧٬٣٧٨١٦٬٦٦٩٬٨٧٥٩٢٬٣٣٣٩٣١٬٢٥٦٬٣٢٥المجموع

بإستثناء دول الشرق األوسط.*

ــــة ـــــ ـــــة الجغرافیـ المنطقـــ

٦٧

٢٠١٧



٦. التعرضات االئتمانیة التي تم تعدیل تصنیفها:

أ. إجمالي التعرضات االئتمانیة التي تم تصنیفها:

إجمالي قیمة التعرض
التعرضات التي تم 

تعدیل تصنیفها

إجمالي قیمة 

التعرض

التعرضات التي تم 

تعدیل تصنیفها

ــــــــار  ــــــــار دینـــــــ ــــــــار دینـــــــ ــــــــار دینـــــــ ــــــــار دینـــــــ ــــــــار دینـــــــ دینـــــــ

                            - -                                  -                             -                              -                                      -                                    أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفیة

                            - -                                  -                             -                              -                                      -                                    ایداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفیة

٢٤٫٧٨%١٥٠٬٨٥٥٬٢٩٩٣٤٬٧٤٤٬٠٩٧٥٤٬١٣٩٬٧١١١٦٬٠٦٣٬١١٢٥٠٬٨٠٧٬٢٠٩التسهیالت االئتمانیة

سندات وأسناد وأذونات:

                            -                               -                          -                           -                                   -                                  -ضمن الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة

٢٤٫٧٨%١٥٠٬٨٥٥٬٢٩٩٣٤٬٧٤٤٬٠٩٧٥٤٬١٣٩٬٧١١١٦٬٠٦٣٬١١٢٥٠٬٨٠٧٬٢٠٩االجمالي / للسنة الحالیة

٣٥٫٠١%١٤٬٥٤٧٬٣٢٨٥٬٥٣٢٬٦٣٤١٬٥٨٢٬٨٧٨١١٤٬٢١١٥٬٦٤٦٬٨٤٥الكفاالت المالیة

٥٧٫٧٠%١١٣٬٤٤٠                          -                           -١٩٦٬٥٩٤١١٣٬٤٤٠االعتمادات المستندیة

                            -                               -                          -                           -                                   -القبوالت وسحوبات زمنیة

٦٧٫٩٠%١٠٬١٨٧٬٣٤٣٦٬٨٣٧٬٣٠٦٢٤٧٬٩٨١٢٤٧٬٩٨١٧٬٠٨٥٬٢٨٧االلتزامات األخرى (سقوف غیر مستغلة)

٢١٫٨٥%١٬٦٣١٬٤٣٩٢٢٩٬٤٣٥١٦٢٬٥٣٧١٦٢٬٥٣٧٣٩١٬٩٧٢منه سقوف مباشرة

٧٧٫٤٦%٨٬٥٥٥٬٩٠٤٦٬٦٠٧٬٨٧١٨٥٬٤٤٤٨٥٬٤٤٤٦٬٦٩٣٬٣١٥منه سقوف غیر مباشرة

٢٧٫٤٧%١٧٥٬٧٨٦٬٥٦٤٤٧٬٢٢٧٬٤٧٧٥٥٬٩٧٠٬٥٧٠١٦٬٤٢٥٬٣٠٤٦٣٬٦٥٢٬٧٨١المجموع الكلي

ب. الخسائر االئتمانیة المتوقعة للتعرضات التي تم تعدیل تصنیفها:

البند

إجمالي  التعرضات 

التي تم تعدیل تصنیفها 

Stage 2 الى

إجمالي  التعرضات 

التي تم تعدیل تصنیفها 

Stage 3 الى

إجمالي التعرضات 

التي تم تعدیل 

تصنیفها

Stage 2

Individual

Stage 2

Collective

Stage 3

Individual

Stage 3

Collectiveالمجموع

                            -                               -                               -                               -                          - -                              -                                      -                                    أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفیة

                            -                               -                               -                               -                          - -                              -                                      -                                    ایداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفیة

٤٬٦٦٦٬٧٦٨                            -٣٤٬٧٤٤٬٠٩٧١٦٬٠٦٣٬١١٢٥٠٬٨٠٧٬٢٠٩٢٣١٬٩٥٦١٬٠١٩٬٤٨٨٣٬٤١٥٬٣٢٤التسهیالت االئتمانیة

                            -                               -                               -                               -                          -سندات وأسناد وأذونات:

                            -                               -                               -                               -                          -                           -                                   -                                  -ضمن الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة

٤٬٦٦٦٬٧٦٨                               -٣٤٬٧٤٤٬٠٩٧١٦٬٠٦٣٬١١٢٥٠٬٨٠٧٬٢٠٩٢٣١٬٩٥٦١٬٠١٩٬٤٨٨٣٬٤١٥٬٣٢٤االجمالي / للسنة الحالیة

٢٤٬٤٦٧                               -٥٬٥٣٢٬٦٣٤١١٤٬٢١١٥٬٦٤٦٬٨٤٥١٣٬٧٨٠٤٢١٠٬٦٤٥الكفاالت المالیة

٢٨٩                               -                               -                               -١١٣٬٤٤٠٢٨٩                                   -١١٣٬٤٤٠االعتمادات المستندیة

                               -                               -                               -                               -                          -                           -                                   -                                  -القبوالت وسحوبات زمنیة

١٧٧٬٩١٩                            -٦١٬٠٧٤                            -٦٬٨٣٧٬٣٠٦٢٤٧٬٩٨١٧٬٠٨٥٬٢٨٧١١٦٬٨٤٥االلتزامات األخرى (سقوف غیر مستغلة)

٩٥٬٤٨٢                            -٤١٬٤٢٢                            -٢٢٩٬٤٣٥١٦٢٬٥٣٧٣٩١٬٩٧٢٥٤٬٠٦٠منه سقوف مباشرة

٨٢٬٤٣٧                            -١٩٬٦٥٢                            -٦٬٦٠٧٬٨٧١٨٥٬٤٤٤٦٬٦٩٣٬٣١٥٦٢٬٧٨٥منه سقوف غیر مباشرة

٤٬٨٦٩٬٤٤٣                               -٤٧٬٢٢٧٬٤٧٧١٦٬٤٢٥٬٣٠٤٦٣٬٦٥٢٬٧٨١٣٦٢٬٨٧٠١٬٠١٩٬٥٣٠٣٬٤٨٧٬٠٤٣المجموع الكلي

٧٠

Stage 2Stage 3 إجمالي التعرضات

التي تم تعدیل 

تصنیفها

نسبة التعرضات التي 

تم تعدیل تصنیفها

االتعرضات التي تم تعدیل تصنیفها يف تص عديل تم ال للتعرضات املتوقعة اإلئتمانية سارة ا



مخاطر التشغیل ٤٠Operational Risk / ب

إعداد سیاسة إلدارة مخاطر التشغیل واعتمادها من قبل مجلس إدارة البنك.-

واعتمادها من قبل مجلس إدارة البنك.- (Operational Risk Accountability Policy) إعداد سیاسة للمساءلة تجاه مخاطر التشغیل

-

-

العمل على بناء قاعدة بیانات باالحداث الناتجة عن المخاطر واالخطاء التشغیلیة.-

إبداء الرأي حول اجراءات العمل لبیان المخاطر الواردة فیها ومدى كفایة االجراءات الرقابیة المرتبطة بها.-

الخاصة بمخاطر التشغیل.- (Stress Testing) إعداد إجراء األوضاع الضاغطة

تزوید - لجان إدارة المخاطر (لجنة ادارة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة ولجنة إدارة المخاطر التنفیذیة ) - بالتقاریر الالزمة.-

:Compliance Risk مخاطر االمتثال

٧١

تعرف مخاطر التشغیل بأنها "مخاطر الخسارة الناتجة عن فشل أو عدم كفایة اإلجراءات الداخلیة، العنصر البشري، واألنظمة، أو عن أحداث خارجیة،

ویشمل ھذا التعریف المخاطر القانونیة".

إلدارة مخاطر (Control and Risk Self -Assessment) لقد قام البنك االستثماري بتبني منهجیة التقییم الذاتي للمخاطر واإلجراءات الرقابیة

ویتولى البنك االستثماري إدارة مخاطر التشغیل ضمن المعطیات (CARE System) التشغیل وذلك من خالل استخدام نظام آلي مخصص لهذه الغایة

التالیة:

یتم من خاللها تحدید المخاطر واإلجراءات الرقابیة التي تحد منها  لدوائر البنك المهمة وجاري العمل على (Risk Profile) إنشاء ملفات مخاطر

إكمال جمیع دوائر البنك ضمن خطط برامج عمل معتمدة.

وانطالقًا من حرص البنك االستثماري على تعزیز البیئة الرقابیة وانظمة الضبط والرقابة الداخلیة تقوم دائرة الرقابة الداخلیة في البنك والتي تتبع إلى

مجموعة إدارة المخاطر بالعمل وبشكل مستمر من خالل برامج وآلیات عمل للرقابة على مختلف عملیات البنك وخصوصًا الرئیسیة منها وذلك بهدف

التأكد من أن أنظمة الرقابة الداخلیة تعمل في أفضل وأحسن حاالتها.

تعرف مخاطر اإلمتثال بأنها مخاطر العقوبات القانونیة والرقابیة أو الخسارة المادیة َأو مخاطر السمعة التي قد یتعرض لها البنك جراء عدم اإلمتثال

للقوانین واألنظمة والتعلیمات واألوامر وقواعد السلوك والمعاییر والممارسات المصرفیة السلیمة.

ویعتبر عدم اإلمتثال للتعلیمات والقوانین الصادرة من الجهات الرقابیة المختلفة أحد أهم المخاطر التي من الممكن أن یتعرض لها أي بنك، نظراً 

للخسائر المالیة الكبیرة المترتبة على مخالفة هذه التعلیمات والقوانین والتي تنعكس بدورها على سمعة البنك، وقد شهدت السنوات األخیرة زیادة كبیرة في

إصدار التعلیمات والقوانین المتعلقة بتنظیم عمل المؤسسات المختلفة ونظرًا لذلك فإن الحاجة إلى إدارة مخاطر اإلمتثال داخل البنك أصبح ضرورة البد

منها، حیث أن وجود وظیفة اإلمتثال تؤدي إلى زیادة الكفاءة في إدارة المخاطر وتخفیض التكالیف التي ممكن أن یتعرض لها البنك نتیجة لعدم امتثاله

للقوانین والتعلیمات.

وذلك لتطبیق منهجیة التقییم الذاتي للمخاطر وٕاجراءات رقابیة (Core System) تطبیق نظام آلي إلدارة مخاطر التشغیل



مخاطر السوق ٤٠Market Risk / جـ

-١.(VaR)Value at Risk  القیمة المعرضة للمخاطر

-٢. Stress Testing اختبارات االوضاع الضاغطة

-٣.(Stop Loss Limit) سیاسة وقف الخسارة

مراقبة المراكز المالیة المفتوحة بالعمالت االجنبیة.٤-

مخاطر أسعار الفائدةجـ/ ١

تحلیل الحساسیة:-

٣١ كانون األول ٢٠١٨

العملـــــــــة
التغیر زیادة بسعر

 الفائدة (نقطة مئویة)

حساسیة إیراد الفائدة

األرباح و(الخسائر)

حساسیة 

حقوق الملكیة

دینــــــــاردینــــــــار٪

                                                      -٢١٥٤٬٠٩١دوالر أمریكي

                                                      -(٩٨٬٥٤٢)٢یورو

                                                      -(٦١٠)٢جینه استرلیني

                                                      -٢٣٧٢ین یاباني

                                                      -٢٢٨٬٩٣٨عمالت أخرى

العملـــــــــة
بسعر التغیر (نقص)

 الفائدة (نقطة مئویة)

حساسیة إیراد الفائدة

األرباح و(الخسائر)

حساسیة 

حقوق الملكیة

دینــــــــاردینــــــــار٪

                                                      -(١٥٤٬٠٩١)٢دوالر أمریكي

                                                      -٢٩٨٬٥٤٢یورو

                                                      -٢٦١٠جینه استرلیني

                                                      -(٣٧٢)٢ین یاباني

                                                      -(٢٨٬٩٣٨)٢عمالت أخرى

٣١ كانون األول ٢٠١٧

العملـــــــــة
التغیر زیادة بسعر

 الفائدة (نقطة مئویة)

حساسیة إیراد الفائدة

األرباح و(الخسائر)

حساسیة 

حقوق الملكیة

دینــــــــاردینــــــــار٪

                                                      -٢٤٧٬١٠٣دوالر أمریكي
                                                      -٢٦٬٧٧٦یورو

                                                      -(٦٬٩٩٧)٢جینه استرلیني
                                                      -٢٥٧٬٥٦٩ین یاباني

                                                      -(١٥٬٣٣٥)٢عمالت أخرى

تعرف مخاطر السوق بأنها المخاطر التي تؤثر على قیمة االستثمارات واألصول المالیة للبنك الناتجة من التغیر في عوامل السوق (مثل أسعار الفائدة، أسعار

الصرف، أسعار األسهم، أسعار السلع ... ).

ویقوم البنك بمراقبة مخاطر السوق من خالل استخدام المنهجیات المناسبة لتقییم وقیاس هذه المخاطر باإلضافة إلى إجراء اختبارات األوضاع الضاغطة بناًءا

على مجموعة من االفتراضات وتغُیرات ظروف السوق المختلفة وحسب تعلیمات السلطات الرقابیة، ومن هذه المنهجیات:

. یتعرض البنك تنتج مخاطر أسعار الفائدة من إحتمالیة التغیر في أسعار الفائدة وبالتالي التأثیر على التدفقات النقدیة أو القیمة العادلة لألدوات المالیة

لمخاطر أسعار الفائدة وذلك لوجود فجوة زمنیة إلعادة التسعیر بین الموجودات وبین المطلوبات هذا ویتم مراقبة هذه الفجوات بشكل دوري من قبل لجنة

.(ALCO) الموجودات والمطلوبات

٧٢

من خالل استخدام نماذج احتساب خاصة بحیث یتم احتساب االنحراف المعیاري ومن ثم القیمة المعرضة (VAR) یتم تحدید القیمة المعرضة للمخاطر

إلجمالي محفظة االستثمارات ویتم استخراج النسبة من خالل قسمة الناتج على حقوق الملكیة. للمخاطر عند مستویات الثقة (٩٩٪ - ٩٥٪)



العملـــــــــة
بسعر التغیر (نقص)

 الفائدة (نقطة مئویة)

حساسیة إیراد الفائدة

األرباح و(الخسائر)

حساسیة 

حقوق الملكیة

دینــــــــاردینــــــــار٪

                                     -(٤٧٬١٠٣)٢دوالر أمریكي

                                     -(٦٬٧٧٦)٢یورو

                                     -٢٦٬٩٩٧جینه استرلیني

                                     -(٥٧٬٥٦٩)٢ین یاباني

                                     -٢١٥٬٣٣٥عمالت أخرى

مخــــــاطـــــر العـمالتجـ/ ٢

٢٠١٨

العملـــــــــة

في سعر  التغیر (زیادة)

صرف العملة

األثر على األرباح 

والخسائر

األثر على حقوق 

الملكیة

دینــــــــاردینــــــــار٪

١٢٢٬٣٨٥(٢٤٦٬٣٥٥)+٥یورو

                                     -(١٬٥٢٤)+٥جینه استرلیني

                                     -٩٣٠+٥ین یاباني

٧٢٬٣٤٤٣٢٬٥٧٣+٥عمالت أخرى

٢٠١٧

العملـــــــــة

في سعر  التغیر (زیادة)

صرف العملة

األثر على األرباح 

والخسائر

األثر على حقوق 

الملكیة
دینــــــــاردینــــــــار٪

١٦٬٩٤١١٠٢٬٨٧٢+٥یورو

                                     -(١٧٬٤٩٣)+٥جینه استرلیني

                                     -١٤٣٬٩٢٢+٥ین یاباني

٨٬٢٨٨(٣٨٬٣٣٧)+٥عمالت أخرى

في حال كان هنالك تغیر سلبي في سعر الصرف سیكون األثر مساٍو للتغیر أعاله مع عكس اإلشارة.

مخـاطــر التغیر بأسعار األسهم:جـ/ ٣

وهو خطر انخفاض القیمة العادلة للمحفظة االستثماریة لألسهم بسبب التغیر في قیمة مؤشرات األسهم وتغیر قیمة األسهم منفردة.

٢٠١٨

المؤشر

التغیر في المؤشر 

(٪)

األثر على األرباح 

األثر على حقوق الملكیةوالخسائر

(١٬٥٤٣٬٧١٧)(١٬١٤٠)٥مؤشر سوق عمان

(١٠٬٦٢٠)(٩٣٬٢٥٦)٥مؤشر سوق فلسطین

(٣٢٣٬٧٣٦)                                     -٥مؤشر األسواق الدولیة

٢٠١٧

المؤشر

التغیر في المؤشر 

(٪)

األثر على األرباح 

األثر على حقوق الملكیةوالخسائر

(١٬٣٨٣٬٣٥٥)(٧٬٥٨٤)٥مؤشر سوق عمان

(١٠٤٬١٨٦)(٢٬٢٩٠)٥مؤشر سوق فلسطین

(٢٥٠٬٢٢٨)(٦٦٬٣١٣)٥مؤشر األسواق الدولیة

یظهر الجدول أدناه العمالت التي یتعرض البنك لها وأثر تغیر محتمــل ومعقول على أسعارها مقابـــل الدینار على قائمـــة الدخل علمًا أنه یتم مراقبة

مراكز العمالت بشكل یومي والتأكد من بقائها ضمن السقوف المحددة وترفع وحدة مخاطر السوق تقریر یومي بذلك الى رئیس مجموعة ادارة المخاطر.

٧٣



فجوة إعادة تسعیر الفائدة:-

إن حساسیة أسعار الفوائد هي كما یلي:

أقل من شهــــــــر

ــــــر إلى ٣ من شهــ

أشهــــــــر

ــــــر إلى  من ٣ أشهـ

٦ أشهـــــــر

ــــــر إلى  من ٦ أشهـ

سنـــــــة

ـــــة إلى ٣ من سنــ

٣ سنوات وأكثرسنــــــــــــوات

عناصر بدون 

المجمــــــــــــوعفائدة

٣١ كانون األول ٢٠١٨

الموجودات:

٦٨٬٦٩٠٬٠٨٤١٣١٬٦٩٠٬٠٨٤                          -                          -                             -                           -                          -٦٣٬٠٠٠٬٠٠٠نقد وأرصدة لدى البنك المركزي األردني

٢٠٬٥٩١٬٤٩٨٦٠٬٤٩٦٬٤٩٨                          -                          -                             -                           -                          -٣٩٬٩٠٥٬٠٠٠أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفیة

٥٬٧٩٥٬٨٣٧                         -                          -٨٠٨٬٥٥٥٤٬٩٨٧٬٢٨٢                           -                          -                            -ایداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفیة

-                            -                          -                           -                             -                          -                          ١٬٨٨٧٬٨٨٣١٬٨٨٧٬٨٨٣

٦٨٨٬٩٤٧٬٦١٦                         -٤٧٬٩٩٦٬٨٣٣٧٨٬٤٠٥٬١٨٨٧٤٬٩٩٥٬٦٦٩١٠٥٬١١٤٬٤٥٦١٨٧٬١٨١٬١٠٨١٩٥٬٢٥٤٬٣٦٢تسهیالت ائتمانیة مباشرة - بالصافي

-                            -                          -                           -                             -                          -                          ٤٢٬٨٢٤٬٣٣٥٤٢٬٨٢٤٬٣٣٥

١٢٢٬٦٩٨٬٣٣٢                         -٢٬٠٠٠٬٠٠٠٦٬٧٠٢٬٧٥٦٣٤٬٧٩٧٥٥٬٨٤٦٬٩٠٨٥٨٬١١٣٬٨٧١                            -موجودات مالیة بالتكلفة المطفأة

٢٩٬٨٠٣٬٨٤٣٢٩٬٨٠٣٬٨٤٣                          -                          -                             -                           -                          -                            -ممتلكات ومعدات - بالصافي

٢٬٦٣٠٬٨٥٠٢٬٦٣٠٬٨٥٠                          -                          -                             -                           -                          -                            -موجودات غیر ملموسة

١١٬٣٠٩٬٨٠١١١٬٣٠٩٬٨٠١                          -                          -                             -                           -                          -                            -موجودات ضریبیة مؤجلة

٥٣٬١٥٤٬١٨٥٥٤٬٠١٧٬٨٣٧                          -                          -٤٥٤٬٤٧١                           -٤٠٩٬١٨١                            -موجودات أخرى

١٥٠٬٩٠١٬٨٣٣٨٠٬٨١٤٬٣٦٩٨١٬٦٩٨٬٤٢٥١٠٦٬٤١٢٬٢٧٩٢٤٨٬٠١٥٬٢٩٨٢٥٣٬٣٦٨٬٢٣٣٢٣٠٬٨٩٢٬٤٧٩١٬١٥٢٬١٠٢٬٩١٦إجمالي الموجودات

المطلوبات:

٢٬٩٥١٬٣٧٩١١٬٤٩٦٬٣٧٩                          -                          -                             -                           -                          -٨٬٥٤٥٬٠٠٠ودائع بنوك ومؤسسات مصرفیة

١٨٠٬٥١٥٬٥٣٩٧٤٧٬٥١٩٬٤٩١                          -١٥٠٬٦٨٩٬٤١١٨٧٬٢٢١٬٣٣١١٤٧٬١٧٠٬٥٤٠١٧١٬٥١٠٬٥٨٢١٠٬٤١٢٬٠٨٨ودائع عمالء

٥٣٬٦١٢٬٦٣٤                         -٣٬٧٣٩٬٨٥١٦٬٧٠٧٬٢٣٤٥٬٨١٣٬٥٨٥٦٬٧٧٠٬٨١٩١٣٬٠٨٦٬٥٨٠١٧٬٤٩٤٬٥٦٥تأمینات نقدیة

١١٤٬٩٧١٬٢١٧                         -١٬٥٦٥٬٤٣٩٥٬٩٩٧٬٢١٩١٧٬٢٢٧٬٣٤٨٣٢٬٤٤٥٬٥٥٩٣٣٬٦٤٧٬٠٨٢٢٤٬٠٨٨٬٥٧٠أموال مقترضة

١٦٬١٠٠٬٠٠٠                         -                          -٢٬١٠٠٬٠٠٠                             -٣٬٠٠٠٬٠٠٠١١٬٠٠٠٬٠٠٠                            -اسناد قرض

١٣٧٬٦١٠١٣٧٬٦١٠                          -                          -                             -                           -                          -                            -مخصصات متنوعة

٤٬٦٧٩٬٧١٥٤٬٦٧٩٬٧١٥                          -                          -                             -                           -                          -                            -مخصص ضریبة الدخل

٨٬٤٦٣٬٥٠٨٨٬٤٦٣٬٥٠٨                          -                          -                             -                           -                          -                            -مطلوبات ضریبیة مؤجلة

١٦٬٢٨٥٬١٣١١٦٬٢٨٥٬١٣١                          -                          -                             -                           -                          -                            -مطلوبات أخرى

١٦٤٬٥٣٩٬٧٠١١٠٢٬٩٢٥٬٧٨٤١٨١٬٢١١٬٤٧٣٢١٠٬٧٢٦٬٩٦٠٥٩٬٢٤٥٬٧٥٠٤١٬٥٨٣٬١٣٥٢١٣٬٠٣٢٬٨٨٢٩٧٣٬٢٦٥٬٦٨٥إجمالي المطلوبات

١٨٨٬٧٦٩٬٥٤٨٢١١٬٧٨٥٬٠٩٨١٧٬٨٥٩٬٥٩٧١٧٨٬٨٣٧٬٢٣١(١٠٤٬٣١٤٬٦٨١)(٩٩٬٥١٣٬٠٤٨)(٢٢٬١١١٬٤١٥)(١٣٬٦٣٧٬٨٦٨)فجوة إعادة تسعیر الفائدة

٣١ كانون األول ٢٠١٧

١٦٦٬٤٢٢٬٣٥٤٥٨٬١٨٧٬٥٢٣٦٦٬٧٩٩٬٣١٥١١١٬٦٩١٬٦٧٤٢٢٩٬٦٠٢٬٤٩١٢١٦٬٧٠٤٬٣٨٩٢٢٣٬٨٣٨٬٣٨٧١٬٠٧٣٬٢٤٦٬١٣٣إجمالي الموجودات

١٥٩٬٥٧٧٬٤٣٥٩٦٬٣٢٣٬٢٤٧١٥٣٬٩٥٣٬٦١٤١٥٥٬٨٥١٬٧٣٤٧٤٬١٤١٬٨٩٥٤٠٬٢٩١٬٧٥٢٢١٤٬٣٠٩٬٤٧٢٨٩٤٬٤٤٩٬١٤٩إجمالي المطلوبات

١٥٥٬٤٦٠٬٥٩٦١٧٦٬٤١٢٬٦٣٧٩٬٥٢٨٬٩١٥١٧٨٬٧٩٦٬٩٨٤(٤٤٬١٦٠٬٠٦٠)(٨٧٬١٥٤٬٢٩٩)(٣٨٬١٣٥٬٧٢٤)٦٬٨٤٤٬٩١٩فجوة إعادة تسعیر الفائدة

تتمثل مخاطر السیـــولة في عدم قدرة البنـــك على توفیر التمویل الالزم لتأدیة التزاماته في تواریخ إستحقاقها وللوقایة من هذه المخـــاطر یقوم البنـــك بإتباع سیاسة متحفظة في إدارة مخاطر

السیـــولة وتشمل إدارة الموجـــودات والمطلوبات ومواءمــة وتحلیــل آجالها ومقــابلة اإلستحقاقـــات قصیرة األجل أو طویلة األجــل فـي الموجودات والمطلوبات وتنویع مصــادر التمویل واإلحتفاظ

برصید كاف من النقد وما في حكمــه واألوراق المــالیة القابلة للتــداول وتتم مراجعــة السیـــولة النقدیــة وٕادارتها بشكــل دوري وعلى عدة مستویات. وطبًقا للتعلیمات الصادرة عن البنك المركزي

األردني یحتفظ البنك لدى البنك المركزي األردني بإحتیاطیات نقدیة للحد من مخاطر السیولة.

موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل 

قائمة الدخل الشامل

موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل 

قائمة الدخل

ـــدة فجـــوة إعــــــــــــــادة تسعیـــــــــــــــــر الفــــائـــــــــــ
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التركز في مخاطر العمالت األجنبیة:-

ــــــــــورودوالر أمریكـــــــيالبنــــــد ــــــاليأخــــــــــــــرىین یابانـــــــيجنیه استرلینــــــيیـ إجمـــ

٢٠١٨

الموجودات:

٤٧٩٬٨٨٠١٥٬٤٩٧٬٩١٩                               -١٣٬٥٧٣٬٠٤٦١٬٠٩٤٬٦٣٤٣٥٠٬٣٥٩نقد وأرصدة لدى البنك المركزي األردني

١١٬١٥٥٬٠٨٣١٤٬٧٠٥٬٥٤٠٧٬١٩١٬٠٣٣٦٠٬٣٩٩٤٬٢٠١٬٣٩١٣٧٬٣١٣٬٤٤٦أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفیة

٨٠٨٬٥٥٥                               -                               -                               -٨٠٨٬٥٥٥                               -ایداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفیة

١٬٨٦٥٬١١٦                               -                               -                               -                               -١٬٨٦٥٬١١٦

٩٬٠٠١٥١٬٧١٣٬٩٩٥                               -٤٧٬٣٩٣                               -٥١٬٦٥٧٬٦٠١تسهیالت ائتمانیة مباشرة - بالصافي

٣٬٨٦٥٬٧٥٦٢٬٤٤٧٬٦٩٣
-                               -                               

٦٥١٬٤٥٤٦٬٩٦٤٬٩٠٣

٤٣٬٩٥٣٬٣٩٩                               -                               -                               -                               -٤٣٬٩٥٣٬٣٩٩موجودات مالیة بالتكلفة المطفأة

٩٬٩٦٣٩٬٧٤١٤٥٥٬٤٧٦٢٬٣٧٧٬٢٣٦                               -١٬٩٠٢٬٠٥٦موجودات أخرى

١٢٧٬٩٧٢٬٠٥٧١٩٬٠٥٦٬٤٢٢٧٬٥٩٨٬٧٤٨٧٠٬١٤٠٥٬٧٩٧٬٢٠٢١٦٠٬٤٩٤٬٥٦٩إجمالي الموجودات

المطلوبات:

٣٣٨٬٤١١٥٬٦١٨٬٥٧٤                               -                               -٤٬٦٣٧٬٦٢٩٦٤٢٬٥٣٤ودائع بنوك ومؤسسات مصرفیة

١٠٦٬٠١٧٬١٢١٢٠٬١٣٧٬٧٧٦٧٬٦٠٨٬٣٠٤٥١٬٥٤٩٤٬٠٠١٬٩٢٥١٣٧٬٨١٦٬٦٧٥ودائع عمالء

٩٬٦١٢٬٧٥٨١٬٤٤٠٬٤٧٨٨٬٣٣١١٩٬٢٥٢١١٬٠٧٠٬٨٢٠تأمینات نقدیة

٧٣٠١٬٧٧٦٬٠٧٣                               -١٬٧٦٢٬٧٤٣١٢٬٦٠٠                               -مطلوبات أخرى

١٢٠٬٢٦٧٬٥٠٨٢٣٬٩٨٣٬٥٣١٧٬٦٢٩٬٢٣٥٥١٬٥٥٠٤٬٣٥٠٬٣١٨١٥٦٬٢٨٢٬١٤٢إجمالي المطلوبات

١٨٬٥٩٠١٬٤٤٦٬٨٨٤٤٬٢١٢٬٤٢٧(٣٠٬٤٨٧)(٤٬٩٢٧٬١٠٩)٧٬٧٠٤٬٥٤٩صافي التركز داخل قائمة المركز المالي

٣٦٬١٢٣٬٧٤٣٨٬٣١٧٬٠٢٨١٣٣٬٨٣٢٥٬٤٠١٬١٥٢٧٢٦٬١٩٣٥٠٬٧٠١٬٩٤٨إلتزامات محتملة خارج قائمة المركز المالي

البنــــــد

٢٠١٧

الموجودات:

٣٥١٬٢٦٣٢٠٬٧٤٨٬٦٢٩                               -١٨٬٣٢٢٬١٧٤١٬٨٣٣٬٢٨٨٢٤١٬٩٠٤نقد وأرصدة لدى البنك المركزي األردني

٢٦٬٩٤٩٬٩٣٣٢٠٬١١٣٬٣٥١٣٬٧٨٣٬٢١٧٢٬٩١٨٬٨٩١٣٬٥٦٢٬٣٧٥٥٧٬٣٢٧٬٧٦٧أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفیة

١٬٠١٢٬١٤٣                               -                               -                               -١٬٠١٢٬١٤٣                               -ایداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفیة

٣٣٠٬٢١٧١٬٦٥٦٬٤٨٦                               -                               -                               -١٬٣٢٦٬٢٦٩

٥٬٧٣٦٤٣٬٦١٠٬٤٥٦                               -٤٣٬٥٣٩٬٠١١٣٧٬١٣٥٢٨٬٥٧٤تسهیالت ائتمانیة مباشرة - بالصافي

١٦٥٬٧٦٨٧٬٠٨٨٬٢٦٩                               -                               -٤٬٨٦٥٬٠٦٣٢٬٠٥٧٬٤٣٨

٤٠٬٧١٣٬٥٧٣                               -                               -                               -                               -٤٠٬٧١٣٬٥٧٣موجودات مالیة بالتكلفة المطفأة

٥٠٤٬١٧٥١٦٬١٠٢١٠٬٥٤٩١٠٬٠٩٩١٠٩٬٢٥٤٦٥٠٬١٧٩موجودات أخرى

١٣٦٬٢٢٠٬١٩٨٢٥٬٠٦٩٬٤٥٧٤٬٠٦٤٬٢٤٤٢٬٩٢٨٬٩٩٠٤٬٥٢٤٬٦١٣١٧٢٬٨٠٧٬٥٠٢إجمالي الموجودات

المطلوبات:

٤٥٧٬٥٩٣١٬٥٠٧٬٩٠٣                               -                               -٧٢٤٬٥٩٣٣٢٥٬٧١٧ودائع بنوك ومؤسسات مصرفیة

١٢٢٬٩١٠٬٩٤٦١٩٬٩٥٨٬٧٧٢٤٬٤٠٠٬٦٧٠٥٠٬٥٦٠٤٬٨٢٨٬٩٣٧١٥٢٬١٤٩٬٨٨٥ودائع عمالء

٤٬٧٣١١٢٬٨١٧٬١٣٤                               -١٠٬٢١٣٬٤٥٥٢٬٥٨٨٬٤١٥١٠٬٥٣٣تأمینات نقدیة

٨٦١٬٨٧٦٬٧٦٧                               -١٦٬٠٤٠١٬٨٥٧٬٧٣٥٢٬٩٠٦مطلوبات أخرى

١٣٣٬٨٦٥٬٠٣٤٢٤٬٧٣٠٬٦٣٩٤٬٤١٤٬١٠٩٥٠٬٥٦٠٥٬٢٩١٬٣٤٧١٦٨٬٣٥١٬٦٨٩إجمالي المطلوبات

٤٬٤٥٥٬٨١٣(٧٦٦٬٧٣٤)٢٬٨٧٨٬٤٣٠(٣٤٩٬٨٦٥)٢٬٣٥٥٬١٦٤٣٣٨٬٨١٨صافي التركز داخل قائمة المركز المالي

٤٥٬٦٠٤٬٨٧٣٤٬٨٦٩٬٣٥٢١٥٢٬٨٨٣٥٬٢٩٢٬٣٦٩١٬٠٧٤٬٠٥٨٥٦٬٩٩٣٬٥٣٥إلتزامات محتملة خارج قائمة المركز المالي

٧٥

موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل

موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

الشامل

العملـــــة (ما یعادله بالدینار األردنــي)

موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل

موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

الشامل



مخاطر السیولة٤٠ / د

على أساس الفترة الزمنیة المتبقیة لإلستحقاق التعاقدي بتاریخ القوائم المالیة الموحدة.أوًال : یلخص الجدول أدناه توزیع المطلوبات (غیر مخصومة)

ـــــــر أقل من شهـ

من شهــــــــر إلى ٣

ـــــــر أشهـ

من ٣ أشهـــــــر إلى 

٦ أشهـــــــر

من ٦ أشهـــــــر إلى 

ـــــة سنــ

ــــــة إلى ٣ من سنـ

ــــــــوات سنــــ
٣ سنوات وأكثر

عناصر بدون 

استحقاق
ــــــــوع المجمــــ

ـــــــار ـــــــاردینـ ـــــــاردینـ ـــــــاردینـ ـــــــاردینـ ـــــــاردینـ ـــــــاردینـ ـــــــاردینـ دینـ

٣١ كانون األول ٢٠١٨

المطلوبات:

١١٬٥٢٠٬٩٠١                           -                           -                           -                           -                           -                           -١١٬٥٢٠٬٩٠١ودائع بنوك ومؤسسات مصرفیة

٧٥٩٬٥١٧٬٢٨٩                           -                           -٢٢٠٬٢٨٥٬٣٣٩١١٩٬٣٩١٬٨١١١٧٥٬٨٨٠٬٨٦٧١٩٧٬٨٩٣٬٤٩٣٤٦٬٠٦٥٬٧٧٩ودائع عمالء

٥٥٬١٢٠٬٨٠٧                           -٣٬٧٤٥٬٦٨٨٦٬٧٢٢٬٩٣٧٥٬٨٥٤٬٤١٨٦٬٨٦٥٬٩٣٢١٣٬٤٥٤٬٢٤٧١٨٬٤٧٧٬٥٨٥تأمینات نقدیة

١٢٣٬١٥١٬٩٠٤                           -١٬٥٧٢٬٣٥٠٦٬٠٣٦٬٩٣٦١٧٬٥٦٩٬٦١٢٣٣٬٧٣٤٬٧٨٣٣٦٬٣٢١٬٠١٦٢٧٬٩١٧٬٢٠٧أموال مقترضة

١٦٬٨٦٥٬٠٠٠                           -                           -٢٬٤١٥٬٠٠٠                           -٣٬٠٣٧٬٥٠٠١١٬٤١٢٬٥٠٠                           -اسناد قرض

١٣٧٬٦١٠١٣٧٬٦١٠                           -                           -                           -                           -                           -                           -مخصصات متنوعة

٤٬٦٧٩٬٧١٥                           -                           -                           -                           -                           -٢٬٣٢٠٬٣٥٧٢٬٣٥٩٬٣٥٨مخصص ضریبة الدخل

٨٬٤٦٣٬٥٠٨٨٬٤٦٣٬٥٠٨                           -                           -                           -                           -                           -                           -مطلوبات ضریبیة مؤجلة

١٦٬٢٨٥٬١٣١                           -                           -                           -                           -٣٬٤٣٣٬٩٩٣٥٬٧١٧٬٣٣٦٧٬١٣٣٬٨٠٢مطلوبات أخرى

٢٤٢٬٨٧٨٬٦٢٨١٤٣٬٢٦٥٬٨٧٨٢١٧٬٨٥١٬١٩٩٢٣٨٬٤٩٤٬٢٠٨٩٨٬٢٥٦٬٠٤٢٤٦٬٣٩٤٬٧٩٢٨٬٦٠١٬١١٨٩٩٥٬٧٤١٬٨٦٥مجموع المطلوبات

٢٤٠٬١٨٣٬٤١٥٨٠٬٨١٤٬٣٦٩٨١٬٦٩٨٬٤٢٥١٠٦٬٤١٢٬٢٧٩٢٤٨٬٠١٥٬٢٩٨٢٥٣٬٣٦٨٬٢٣٣١٤١٬٦١٠٬٨٩٧١٬١٥٢٬١٠٢٬٩١٦مجموع الموجودات

ـــــر أقل من شهـــ

ــــــر إلى ٣ من شهــ

ـــــر أشهـــ

ــــــر إلى  من ٣ أشهـ

ـــــر ٦ أشهــ

ــــــر إلى  من ٦ أشهـ

سنـــــــة

ــــة إلى ٣ من سنـــ

ـــــــوات ـــــ سن
٣ سنوات وأكثر

عناصر بدون 

استحقاق
ـــــــوع المجمـــــ

ـــــــار٣١ كانون األول ٢٠١٧ ـــــــاردینـ ـــــــاردینـ ـــــــاردینـ ـــــــاردینـ ـــــــاردینـ ـــــــاردینـ ـــــــاردینـ دینـ

المطلوبات:

١٠٬٢٥٠٬٧٥١                              -                              -                              -                              -                              -                              -١٠٬٢٥٠٬٧٥١ودائع بنوك ومؤسسات مصرفیة

٦٨٤٬٥٦٩٬٧١٧                              -                              -٢١٣٬٤٤٠٬٥٠٤١١٢٬٣٢٢٬٣١٧١٦٠٬٧١٦٬٠١٧١٥٢٬٩٠٠٬١١٠٤٥٬١٩٠٬٧٦٩ودائع عمالء

٤٢٬٤٨٨٬٥٠٤                              -٥٬٣٣٥٬٧٨٨٣٬٩٤٣٬١٣٤٣٬٩٤٦٬٣١٦٦٬٠٦٣٬٠٤٨١١٬٠٠٨٬٤٤٥١٢٬١٩١٬٧٧٣تأمینات نقدیة

١٥١٬٥٥٨٬٦٠٣                              -٥٬٥٣٩٬٨٩٧١٤٬٧٦٩٬٧٨٨١٩٬٢٨٨٬٦١٠٢٣٬٥٧٩٬٧٤٠٥٤٬٣٢٦٬٤٥٩٣٤٬٠٥٤٬١٠٩أموال مقترضة

٣٬٩٠٠٬٠٠٠                              -٣٬٩٠٠٬٠٠٠اسناد قرض

٧٠٣٬٤٥٤٧٠٣٬٤٥٤                              -                              -                              -                              -                              -                              -مخصصات متنوعة

٣٬٩٨٤٬٧٨٠                              -                              -                              -                              -                              -١٬٥٩٢٬٧٩٢٢٬٣٩١٬٩٨٨مخصص ضریبة الدخل

٦٬١٠٣٬٢٢١٦٬١٠٣٬٢٢١                              -                              -                              -                              -                              -                              -مطلوبات ضریبیة مؤجلة

١٢٬٨٨٤٬١٩٩                              -                              -                              -                              -٣٬١١٢٬٦٣٨٥٬٠٢٦٬٩٦٤٤٬٧٤٤٬٥٩٧مطلوبات أخرى

٢٣٩٬٢٧٢٬٣٧٠١٣٨٬٤٥٤٬١٩١١٨٨٬٦٩٥٬٥٤٠١٨٢٬٥٤٢٬٨٩٨١١٠٬٥٢٥٬٦٧٣٥٠٬١٤٥٬٨٨٢٦٬٨٠٦٬٦٧٥٩١٦٬٤٤٣٬٢٢٩مجموع المطلوبات

٢٦٠٬٦٦٥٬٨٩٩٥٨٬١٨٧٬٥٢٣٦٦٬٧٩٩٬٣١٥١١١٬٦٩١٬٦٧٤٢٢٩٬٦٠٢٬٤٩١٢١٦٬٧٠٤٬٣٨٩١٢٩٬٥٩٤٬٨٤٢١٬٠٧٣٬٢٤٦٬١٣٣مجموع الموجودات

تتمثـــل مخاطر السیولة في عدم قدرة البنك على توفیر التمویــل الالزم لتأدیة التزاماته في تواریخ استحقاقها وللوقــایة من هـــذه المخاطر یقوم البنــك بإتباع سیــاسة متحفظة في إدارة مخـــاطر

السیـــولة وتشمــــــل إدارة الموجودات والمطلوبــات ومواءمــة وتحلیل آجالها ومقابلة اإلستحقاقات قصیرة األجل أو طویلة األجل في الموجودات والمطلوبات وتنویع مصادر التمویل واإلحتفاظ

برصید كاف من النقد وما في حكمه واألوراق المالیة القابلة للتداول. وتتم مراجعة السیولة النقدیة وٕادارتها بشكل دوري وعلى عدة مستویات. وطبقا للتعلیمات الصادرة عن البنك المركزي

األردني یحتفظ البنك لدى البنك المركزي األردني بإحتیاطیات نقدیة للحد من مخاطر السیولة.

٧٦

الخاصة بمخاطر التشغیل. (Stress Testing) علمًا أن البنك یقوم بإعداد إجراء إختبارات األوضاع الضاغطة



بنود خارج قائمة المركز الماليثانًیا:

المجمــــــــــــوعأكثر من ٥ سنـواتمن سنة لغایة ٥ سنـواتلغایة سنـــــــــة

دینــــــــــاردینــــــــــاردینــــــــــاردینــــــــــار

٣١ كانون األول ٢٠١٨

١٥٬٩٧٧٬٦٥٩                                         -                                         -١٥٬٩٧٧٬٦٥٩اإلعتمادات والقبوالت

٣٥٬٦٤٤٬٥٨٨                                         -                                         -٣٥٬٦٤٤٬٥٨٨السقوف غیر المستغلة

٩٠٬٣٤٢٬١٤٩                                         -٨١٬١١٠٬٥٨٧٩٬٢٣١٬٥٦٢الكفاالت

٩٤٦٬٣٤٣٢٬٢١٥٬٠١٢١٬٥٣٩٬٤١٨٤٬٧٠٠٬٧٧٣التزامات عقود اإلیجارات التشغیلیة

٣٠٤٬٦٧٦                                         -                                         -٣٠٤٬٦٧٦التزامات رأسمالیة

١٣٣٬٩٨٣٬٨٥٤١١٬٤٤٦٬٥٧٤١٬٥٣٩٬٤١٨١٤٦٬٩٦٩٬٨٤٦

٣١ كانون األول ٢٠١٧

١٩٬٩٦٠٬٤٩٨                                         -                                         -١٩٬٩٦٠٬٤٩٨االعتمادات والقبوالت

٤٣٬١٠٦٬٠٢٧                                         -                                         -٤٣٬١٠٦٬٠٢٧السقوف غیر المستغلة

٩٣٬٦١٩٬٦٥١                                         -٧٨٬٩٦٥٬٩٥٤١٤٬٦٥٣٬٦٩٧الكفاالت

٩٤٦٬٦٨٢٢٬٨٢١٬٢٤٨٢٬٠٤٣٬٣٦٠٥٬٨١١٬٢٩٠التزامات عقود اإلیجارات التشغیلیة

٥٥٦٬٢٨٧                                         -                                         -٥٥٦٬٢٨٧التزامات رأسمالیة

١٤٣٬٥٣٥٬٤٤٨١٧٬٤٧٤٬٩٤٥٢٬٠٤٣٬٣٦٠١٦٣٬٠٥٣٬٧٥٣

التحلیل القطاعي(٤١)

معلومات عن قطاعات أعمال البنك والشركات التابعة:(أ)

حسابات األفراد: یشمل متابعة ودائع العمالء األفراد ومنحهم التسهیالت االئتمانیة والبطاقات االئتمانیة وخدمات أخرى.-

-

الخزینة: یشمل هذا القطاع تقدیم خدمات التداول والخزینة وٕادارة أموال البنك.-

٧٧

یتم تنظیم البنك ألغراض إداریة والتي یتم استخدامها من قبل المدیر العام وصانعي القرار لدى البنك من خالل ثالثة قطاعات أعمال رئیسیة موضحة أدناه، 

كما یمتلك البنك شركات تابعة تختص بالمجاالت التالیة: خدمات الوساطة المالیة وخدمات التأجیر التمویلي وخدمات تشغیل وٕادارة مستودعات البوندد.

حسابات المؤسسات: یشمل متابعة الودائع والتسهیالت االئتمانیة الممنوحة للعمالء والخدمات المصرفیة األخرى الخاصة بالعمالء من المؤسسات.



 فیما یلي معلومات عن قطاعات أعمال البنك موزعة حسب األنشطة:

٢٠١٨٢٠١٧أخــــــــــرىإدارة البونددالتأجیر التمویليالوساطة المالیةالخزینــــــــــةالمؤسســـــــاتاألفــــــــراد

دینــــــــــاردینــــــــــاردینــــــــــاردینــــــــــاردینــــــــــاردینــــــــــاردینــــــــــاردینــــــــــاردینــــــــــار

١٨٬١٨٤٬٣٠١٢٠٬٩٥٣٬٢٨٩٤٬٥٥١٬٧٢٢١٬٦٣٧٬٦٤٤٩٦٨٬١٧٥٣٬٣٩٤٬٠٩٩٣٩١٬٦٤٦٥٠٬٠٨٠٬٨٧٦٥٢٬٤٢٩٬٦٢٤إجمالي الدخل

(٣٣٤٬٧٣٨)(٦٨٬٤٥٧)-                                (٤٬٧٥٠٬٠١٣)(٦٢٢٬٤٩٤)                                -(١٢٧٬٧٦٦)(٤٣٠٬٦٦٢)٣٣٩٬١٢٩

-                                -                                ١٨٩٬٨٦٣٢٨٩٬٣٧٥                                -                                -                                -٩٩٬٥١٢-                                

(٢٦٬٢٤١)(٣٥٤٬٩٨٣)(٣٥٤٬٩٨٣)                                -                                -                                -                                -                                -                                -مخصصات متنوعة

١٧٬٨٤٩٬٥٦٣٢٠٬٨٨٤٬٨٣٢٤٬٦٥١٬٢٣٤١٬٩٧٦٬٧٧٣٥٣٧٬٥١٣٣٬٢٦٦٬٣٣٣٢٢٦٬٥٢٦٤٩٬٣٩٢٬٧٧٤٤٧٬٦٥٣٬٣٧٠نتائج أعمال القطاع

(٢٧٬٩١٥٬٠٢٤)(٢٨٬١٩٤٬٣٢٧)(٢٤٬١١٠٬٩٨٨)(٢٬٠٢٣٬٨١١)(١٬٢٨٩٬١٣٤)(٧٧٠٬٣٩٤)                                -                                -                                -مصاریف غیر موزعة على القطاعات

٢١٬١٩٨٬٤٤٧١٩٬٧٣٨٬٣٤٦(٢٣٬٨٨٤٬٤٦٢)١٬٢٤٢٬٥٢٢(٧٥١٬٦٢١)١٧٬٨٤٩٬٥٦٣٢٠٬٨٨٤٬٨٣٢٤٬٦٥١٬٢٣٤١٬٢٠٦٬٣٧٩الربح قبل الضرائب

(٣٬٩٦٣٬٢٧١)(٥٬١٨٩٬٧٩٩)(٤٬٣٣٠٬٦٢٢)(٢٨٥٬٨١٣)(٣٣٣٬٩٦٤)(٢٣٩٬٤٠٠)                                -                                -                                -ضریبة الدخل

١٦٬٠٠٨٬٦٤٨١٥٬٧٧٥٬٠٧٥(٢٨٬٢١٥٬٠٨٤)٩٥٦٬٧٠٩(١٬٠٨٥٬٥٨٥)١٧٬٨٤٩٬٥٦٣٢٠٬٨٨٤٬٨٣٢٤٬٦٥١٬٢٣٤٩٦٦٬٩٧٩صافي ربح السنة

-              -              -              -              

٢٠١٨٢٠١٧أخــــــــــرىإدارة البونددالتأجیر التمویليالوساطة المالیةالخزینــــــــــةالمؤسســـــــاتاألفــــــــراد

ـــار ــــ ـــاردینـــ ــــ ـــاردینـــ ــــ ـــاردینـــ ــــ ـــاردینـــ ــــ ـــاردینـــ ــــ ـــاردینـــ ــــ ـــاردینـــ ــــ ـــاردینـــ ــــ دینـــ

١٬١١٧٬٨٤١٬٣٩٠١٬٠٤٠٬٣٩٨٬٤٧٨                                -٢٢٦٬٩٤٩٬١٣٣٣٩١٬٣٩٣٬٢٦٢٣٦٦٬٥٢٠٬٧٠١١٥٬٥٨٢٬٤٤٥٨٤٬٥٢١٬٨٢٥٣٢٬٨٧٤٬٠٢٤موجودات القطاع 

٣٤٬٢٦١٬٥٢٦٣٤٬٢٦١٬٥٢٦٣٢٬٨٤٧٬٦٥٥                                -                                -                                -                                -                                -                                -موجودات غیر موزعة على القطاعات

٢٢٦٬٩٤٩٬١٣٣٣٩١٬٣٩٣٬٢٦٢٣٦٦٬٥٢٠٬٧٠١١٥٬٥٨٢٬٤٤٥٨٤٬٥٢١٬٨٢٥٣٢٬٨٧٤٬٠٢٤٣٤٬٢٦١٬٥٢٦١٬١٥٢٬١٠٢٬٩١٦١٬٠٧٣٬٢٤٦٬١٣٣مجموع الموجودات 

٩٣٣٬٣١٧٬٣٨٠٨٥٢٬٦١٨٬٨٦٩                                -٤٨٨٬٠٩٧٬٤٩٨٣١٨٬٢٧٥٬٦١٨٣٩٬٤٩٦٬٣٧٩٥٣٢٬٠٨٣٦٠٬٦٣٥٬١٨٣٢٦٬٢٨٠٬٦١٩مطلوبات القطاع 

٣٩٬٩٤٨٬٣٠٥٣٩٬٩٤٨٬٣٠٥٤١٬٨٣٠٬٢٨٠                                -                                -                                -                                -                                -                                -مطلوبات غیر موزعة على القطاعات 

٤٨٨٬٠٩٧٬٤٩٨٣١٨٬٢٧٥٬٦١٨٣٩٬٤٩٦٬٣٧٩٥٣٢٬٠٨٣٦٠٬٦٣٥٬١٨٣٢٦٬٢٨٠٬٦١٩٣٩٬٩٤٨٬٣٠٥٩٧٣٬٢٦٥٬٦٨٥٨٩٤٬٤٤٩٬١٤٩مجموع المطلوبات 

٢٬٥١٣٬٥٢٦٢٬٧٢٦٬٧٥٥مصاریف رأسمالیة

٢٬٣٦٦٬٢٧٦٢٬٧١٤٬٨٩٣استهالكات وٕاطفاءات

-              

معلومات التوزیع الجغرافي(ب)

یمارس البنك نشاطاته، وكذلك شركاته التابعة بشكــل رئیسي في المملكة التي تمثل األعمال المحلیة لذلك فإن معظم اإلیرادات والموجودات والمصروفات الرأسمالیة داخل المملكة.
٧٨

المجموع

٣١ كانون األول

مسترد من تدني موجودات مالیة وبنود خارج قائمة المركز 

المالي وفًقا لمعیار التقاریر المالیة الدولي رقم (٩)

للسنة المنتهیة في ٣١ كانون األول

تدني التسهیالت اإلئتمانیة المباشرة المردود من (مخصص)

المجموع



إدارة رأس المال(٤٢)

وصف لما یتم إعتباره كرأس مال:(أ)

 یتكون رأس المال التنظیمي المؤهل من العناصر التالیة:

(Going Concern)، وتتكون مما یلي:• (رأس المال لضمان استمراریة عمل البنك) (Tier 1) الشریحة األولى من رأس المال

-١.(CET1)Common Equity Tier1  حقوق حملة االسهم العادیة

-٢.(AT1)Additional Tier 1  رأس المال اإلضافي

•.(Gone Concern) وهو رأس المال الذي یستخدم في حال عدم االستمراریة (التصفیة) (T2)Tier 2  الشریحة الثانیة

•

متطلبات الجهات الرقابیة بخصوص رأس المال، وكیفیة اإلیفاء بهذه المتطلبات:(ب)

یجب على البنوك ان تلبي الحد االدنى من المتطلبات الرأسمالیة نسبة الى الموجودات المرجحة بالمخاطر، ویجب ان تكون كما یلي:

من الموجودات المرجحة بالمخاطر.١- عن (٦٪) (CET1) أن ال یقل الحد االدنى لحقوق حملة األسهم العادیة

من الموجودات المرجحة بالمخاطر.٢- عن (٧,٥٪) (Tier 1) أن ال یقل الحد االدنى لراس المال االساسي

من الموجودات المرجحة بالمخاطر.٣- عن (١٢٪) (CAR) أن ال یقل الحد األدنى لرأس المال التنظیمي

كیفیة تحقیق أهداف إدارة رأس المال:(جـ)

٧٩

مجموعة محددة من المعاییر التي یجب أن تحققها األداة المالیة قبل (CET1,AT1,T2) لكل نوع من األنواع الثالثة من رأس المال

تضمینها في الفئة ذات الصلة.

من قانون البنوك بأن یقتطع سنوًیا لحساب االحتیاطي القانوني ما نسبته ١٠٪ من أرباحه الصافیة ویستمر كما یلتزم البنك حسب المادة (٦٢)

في االقتطاع حتى یبلغ االحتیاطي ما یعادل رأس مال البنك المكتتب به.

تهدف إدارة البنك إلى تحقیق أهداف إدارة رأس مال البنك وتحقیق فائض في األرباح التشغیلیة واإلیرادات والتشغیل األمثل لمصادر األموال

المتاحة بما یحقق النمو المستهدف في حقوق المساهمین من خالل النمو في اإلحتیاطي القانوني ومن األرباح المتحققة واألرباح المدورة.

ویتم أخذ التأثیرات لدى الدخول في اإلستثمارات على نسبة كفایة رأس المال ویراقب رأس المال وكفایته بشكل دوري حیث یتم احتساب نسبة

كفایة رأس المال من قبل إدارة المخاطر.

تم احتساب نسبة كفایة رأس المال وفًقا لتعلیمات البنك المركزي األردني المستندة لمقررات بازل III كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٨ و٣١

كانون األول ٢٠١٧.



المبلغ الذي یعتبره البنك كرأس مال ونسبة كفایة رأس المال وفق الجدول التالي:(ه)

٣١ كانون األول ٣١٢٠١٧ كانون األول ٢٠١٨

دینـــــــــــــاردینـــــــــــــار

بنود رأس المال األساسي لألسهم العادیة

١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠رأس المال المكتتب به (المدفوع)

بعد طرح أي مبالغ مقیدة التصرف) ٣١٬٠٢٨٬٧٢٥٢٢٬٩٧٦٬٨٢٢األرباح المدورة (

١٣٬٤٧٥٬٦٧٥١٢٬٤٧٧٬٦٥١

٢٧٬٢٦٣٬٢٢٥٢٥٬٠٠٤٬٥١٣االحتیاطي القانوني

١٧١٬٧٦٧٬٦٢٥١٦٠٬٤٥٨٬٩٨٦اجمالي رأس المال االساسي لالسهم العادیة

التعدیالت الرقابیة (الطروحات من رأس المال):

(٢٬٦٣٣٬٨٨٧)(٢٬٦٣٠٬٨٥٠)الشهرة والموجودات غیر الملموسة

(٧٬٥٧٦٬٥٥٣)(١١٬٣٠٩٬٨٠١)الموجودات الضریبیة المؤجلة الناتجة عن مخصصات دیون

(١٠٬٠٠٠٬٠٠٠)(١١٬٠٠٠٬٠٠٠)األرباح المتوقع توزیعها

(٢١٣٬٨٩٧)-                                               

١٤٦٬٦١٣٬٠٧٧١٤٠٬٢٤٨٬٥٤٦صافي حقوق حملة االسهم العادیة

الشریحة الثانیة من رأس المال 

من الموجودات المرجحة بالمخاطر ٦٬٣٦٥٬٠٠٠                                               -احتیاطي مخاطر مصرفیة عامة (على أن ال تزید عن ١,٢٥٪)

٣٬٤٣٩٬٨٢٠-                                               

٣٬٤٣٩٬٨٢٠٦٬٣٦٥٬٠٠٠اجمالي رأس المال المساند

التعدیالت الرقابیة (الطروحات من رأس المال):

(٤٠٣٬٥٦٧)
-                                               

٣٬٠٣٦٬٢٥٣٦٬٣٦٥٬٠٠٠صافي رأس المال المساند (الشریحة الثانیة من رأس المال)

١٤٩٬٦٤٩٬٣٣٠١٤٦٬٦١٣٬٥٤٦مجموع رأس المال التنظیمي

٩٦٢٬٠٠٠٬٣٩٩٩٥٩٬٨٧٧٬٥٤٤مجموع الموجودات المرجحة بالمخاطر

١٥٫٢٧٪١٥٫٥٦٪نسبة كفایة رأس المال (٪)

١٤٫٦١٪١٥٫٢٤٪نسبة حقوق حملة األسهم العادیة (٪)

١٤٫٦١٪١٥٫٢٤٪نسبة رأس المال األساسي (٪)

٨٠

احتیاطي تقییم الموجودات المالیة - بالصافي حسب المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (٩)

اإلستثمارات المؤثرة في رؤوس أموال البنوك والشركات المالیة وشركات التأمین والتي یملك فیها البنك أقل 

من ١٠٪

بما ال یزید عن  (Stage 1) رصید المخصصات المطلوبة مقابل أدوات الدین المدرجة في المرحلة األولى

١,٢٥ ٪ من مجموع الموجودات المرجحة لمخاطر االئتمان وفق الطریقة المعیاریة

اإلستثمارات المؤثرة في رؤوس أموال البنوك والشركات المالیة وشركات التأمین والتي یملك فیها البنك أقل 

من ١٠٪



تحلیل استحقاقات الموجودات والمطلوبات(٤٣)

یبین الجدول التالي تحلیل الموجودات والمطلوبات وفقًا للفترة المتوقعة الستردادها أو تسویتها:

المجموعأكثـــــــر من سنـــــــــــــــةلغایــــــة سنـــــــــــــــة

دینـــــــــــــاردینـــــــــــــاردینـــــــــــــار٣١ كانون األول ٢٠١٨

الموجودات:

١٣١٬٦٩٠٬٠٨٤                                       -١٣١٬٦٩٠٬٠٨٤نقد وأرصدة لدى البنك المركزي األردني

٦٠٬٤٩٦٬٤٩٨                                       -٦٠٬٤٩٦٬٤٩٨أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفیة

٨٠٨٬٥٥٥٤٬٩٨٧٬٢٨٢٥٬٧٩٥٬٨٣٧ایداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفیة

١٬٨٨٧٬٨٨٣                                       -١٬٨٨٧٬٨٨٣

٣٠٦٬٥١٢٬١٤٦٣٨٢٬٤٣٥٬٤٧٠٦٨٨٬٩٤٧٬٦١٦

-                                       ٤٢٬٨٢٤٬٣٣٥٤٢٬٨٢٤٬٣٣٥

٨٬٧٣٧٬٥٥٣١١٣٬٩٦٠٬٧٧٩١٢٢٬٦٩٨٬٣٣٢موجودات مالیة بالتكلفة المطفأة

١٬٨٦٨٬٣٤١٢٧٬٩٣٥٬٥٠٢٢٩٬٨٠٣٬٨٤٣ممتلكات ومعدات - بالصافي

٧٦٦٬٧٥٢١٬٨٦٤٬٠٩٨٢٬٦٣٠٬٨٥٠موجودات غیر ملموسة

١٬٠٢٨٬٢٠٧١٠٬٢٨١٬٥٩٤١١٬٣٠٩٬٨٠١موجودات ضریبیة مؤجلة

٩٬٥٤٢٬٤٢٠٤٤٬٤٧٥٬٤١٧٥٤٬٠١٧٬٨٣٧موجودات أخرى

٥٢٣٬٣٣٨٬٤٣٩٦٢٨٬٧٦٤٬٤٧٧١٬١٥٢٬١٠٢٬٩١٦إجمالي الموجودات

المطلوبات:

١١٬٤٩٦٬٣٧٩                                       -١١٬٤٩٦٬٣٧٩ودائع بنوك ومؤسسات مصرفیة

٧٠٣٬٩٩٩٬٦٢٤٤٣٬٥١٩٬٨٦٧٧٤٧٬٥١٩٬٤٩١ودائع عمالء

٢٣٬٠٣١٬٤٨٩٣٠٬٥٨١٬١٤٥٥٣٬٦١٢٬٦٣٤تأمینات نقدیة

٥٧٬٢٣٥٬٥٦٥٥٧٬٧٣٥٬٦٥٢١١٤٬٩٧١٬٢١٧أموال مقترضة

١٤٬٠٠٠٬٠٠٠٢٬١٠٠٬٠٠٠١٦٬١٠٠٬٠٠٠اسناد قرض

١٣٧٬٦١٠١٣٧٬٦١٠                                       -مخصصات متنوعة

٤٬٦٧٩٬٧١٥                                       -٤٬٦٧٩٬٧١٥مخصص ضریبة الدخل

٨٬٤٦٣٬٥٠٨٨٬٤٦٣٬٥٠٨                                       -مطلوبات ضریبیة مؤجلة

١٦٬٢٨٥٬١٣١                                       -١٦٬٢٨٥٬١٣١مطلوبات أخرى

٨٣٠٬٧٢٧٬٩٠٣١٤٢٬٥٣٧٬٧٨٢٩٧٣٬٢٦٥٬٦٨٥إجمالي المطلوبات

٤٨٦٬٢٢٦٬٦٩٥١٧٨٬٨٣٧٬٢٣١(٣٠٧٬٣٨٩٬٤٦٤)الصافي

موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل

موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل

تسهیالت ائتمانیة مباشرة - بالصافي

٨١



ــــــة ــــــ ــة سنـــ ــــــةلغایــــ ــــــ ــــر من سنـــ المجموعأكثـــ

ــــــــار٣١ كانون األول ٢٠١٧ ــــــــاردینـــــ ــــــــاردینـــــ دینـــــ

الموجودات:

١٠٨٬٣٧٠٬١١٣                                     -١٠٨٬٣٧٠٬١١٣نقد وأرصدة لدى البنك المركزي األردني

٧١٬٦١٣٬٠٣٤                                     -٧١٬٦١٣٬٠٣٤أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفیة

٢٬٦٨٠٬٣٠٠٨٬٣٣٣٬١٥٧١١٬٠١٣٬٤٥٧ایداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفیة

١٬٨٥٣٬٩٨٧                                     -١٬٨٥٣٬٩٨٧

٢٩٢٬٤٩٥٬٢٤٨٣٥٢٬٨٥٨٬٩٨١٦٤٥٬٣٥٤٬٢٢٩

-                                     ٣٧٬٦٣٨٬٠٤٢٣٧٬٦٣٨٬٠٤٢

٢٠٬٤٣٣٬٣٤١٨٥٬١١٤٬٧٤٢١٠٥٬٥٤٨٬٠٨٣موجودات مالیة بالتكلفة المطفأة

١٬٧٩٤٬٩٨٩٢٧٬٨٦٨٬٩٧٦٢٩٬٦٦٣٬٩٦٥ممتلكات ومعدات - بالصافي

٧٧٢٬٥٢٢١٬٨٦١٬٣٦٥٢٬٦٣٣٬٨٨٧موجودات غیر ملموسة

٣٩٢٬٠٩٩٧٬١٨٤٬٤٥٤٧٬٥٧٦٬٥٥٣موجودات ضریبیة مؤجلة

٩٬٥٨٩٬٢٣٧٤٢٬٣٩١٬٥٤٦٥١٬٩٨٠٬٧٨٣موجودات أخرى

٥٠٩٬٩٩٤٬٨٧٠٥٦٣٬٢٥١٬٢٦٣١٬٠٧٣٬٢٤٦٬١٣٣إجمالي الموجودات

المطلوبات:

١٠٬٢٣٢٬٨٣٤                                     -١٠٬٢٣٢٬٨٣٤ودائع بنوك ومؤسسات مصرفیة

٦٣٢٬٩٥٤٬٤١٧٤٣٬١٤٥٬٦٦٥٦٧٦٬١٠٠٬٠٨٢ودائع عمالء

١٩٬١٦٥٬١٧٧٢٢٬٢٩٢٬٩٨١٤١٬٤٥٨٬١٥٨تأمینات نقدیة

٦١٬٥٥٢٬٢٦٠٧٨٬٤٣٠٬١٦١١٣٩٬٩٨٢٬٤٢١أموال مقترضة

٣٬٠٠٠٬٠٠٠٣٬٠٠٠٬٠٠٠                                     -اسناد قرض

٧٠٣٬٤٥٤٧٠٣٬٤٥٤                                     -مخصصات متنوعة

٣٬٩٨٤٬٧٨٠                                     -٣٬٩٨٤٬٧٨٠مخصص ضریبة الدخل

٦٬١٠٣٬٢٢١٦٬١٠٣٬٢٢١                                     -مطلوبات ضریبیة مؤجلة

١٢٬٨٨٤٬١٩٩                                     -١٢٬٨٨٤٬١٩٩مطلوبات أخرى

٧٤٠٬٧٧٣٬٦٦٧١٥٣٬٦٧٥٬٤٨٢٨٩٤٬٤٤٩٬١٤٩إجمالي المطلوبات

٤٠٩٬٥٧٥٬٧٨١١٧٨٬٧٩٦٬٩٨٤(٢٣٠٬٧٧٨٬٧٩٧)الصافي

حسابات مدارة لصالح العمالء(٤٤)

ال یوجد محافظ استثماریة مضمونة رأس المال یدیرها البنك أو شركاته التابعة لصالح العمالء.

موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل

تسهیالت ائتمانیة مباشرة - بالصافي

موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل

٨٢



مستویات القیمة العادلة(٤٥)

یمثل الجدول التالي األدوات المالیة المسجلة بالقیمة العادلة استنادًا إلى طریقة التقییم، حیث یتم تعریف المستویات المختلفة على النحو التالي:

المجموعالمستوى ٣المستوى ٢المستوى ١

دینـــــــــــــاردینـــــــــــــاردینـــــــــــــاردینـــــــــــــار٢٠١٨

١٬٨٨٧٬٨٨٣                              -                              -١٬٨٨٧٬٨٨٣موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل

٣٧٬٤٩٦٬٦٢٥٥٬٣٢٧٬٧١٠٤٢٬٨٢٤٬٣٣٥موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل

٥٬٣٢٧٬٧١٠٤٤٬٧١٢٬٢١٨                              -٣٩٬٣٨٤٬٥٠٨

المجموعالمستوى ٣المستوى ٢المستوى ١

دینـــــــــــــاردینـــــــــــــاردینـــــــــــــاردینـــــــــــــار٢٠١٧

٣٣٠٬٢١٧١٬٨٥٣٬٩٨٧                              -١٬٥٢٣٬٧٧٠موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل

٢٬٨٨٢٬٦٦٩٣٧٬٦٣٨٬٠٤٢                              -٣٤٬٧٥٥٬٣٧٣موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل

٣٬٢١٢٬٨٨٦٣٩٬٤٩٢٬٠٢٩                              -٣٦٬٢٧٩٬١٤٣

القیمة العادلة لألدوات المالیة(٤٦)

٨٣

إن القیمة العادلة لألدوات المالیة التي ال یتم قیاسها في قائمة المركز المالي الموحدة بالقیمة العادلة ال تختلف جوهریًا عن القیمة الدفتریة المدرجة في

. كما أن القیمة العادلة للتسهیالت اإلئتمانیة المباشرة واالستثمارات بالكلفة المطفأة وودائع البنوك والمؤسسات المصرفیة وودائع القوائم المالیة الموحدة

العمالء والتأمینات النقدیة واألموال المقترضة والتي تدرج بالتكلفة المطفأة ال تختلف جوهریًا عن القیمة الدفتریة المدرجة في القوائم المالیة الموحدة بسبب

عدم وجود اختالف جوهري بأسعار الفوائد السائدة في السوق لألدوات المالیة المشابهة لألسعار المتعاقد علیها، وكذلك بسبب الفترات القصیرة فیما یتعلق

بودائع البنوك والمؤسسات المصرفیة. إن القیمة العادلة المدرجة بالتكلفة المطفأة تحدد عن طریق األسعار المعلنة للسوق عند توفرها أوعن طریق نماذج

تقییم كالتي تستخدم في بعض حاالت السندات بعمولة ثابتة.

ألصول أوالتزامات في أسواق نشطة، إن معظم الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل المستوى ١: األسعار المعلنة (غیر المعدلة)

الشامل هي في سوق عمان المالي وسوق فلسطین واألسواق الدولیة.

المستوى ٣: طرق التسعیر التي ال تكون فیها جمیع المعطیات الجوهریة مبنیة على معلومات سوقیة یمكن مالحظتها، وقد قام البنك بإستخدام القیمة

الدفتریة والتي تعتبر أفضل أداة متوفرة لقیاس القیمة العادلة لتلك االستثمارات.

المستوى ٢: األسعار المعلنة في األسواق النشطة لموجودات ومطلوبات مالیة مشابهة، أو طرق تقییم أسعار أخرى تكون المعطیات الجوهریة لها مبنیة

على معلومات سوقیة.



 ارتباطات والتزامات محتملة (خارج قائمة المركز المالي)(٤٧)

ارتباطات والتزامات ائتمانیة(أ)

اعتمادات 

قبوالت وسحوبات زمنیة

كفاالت:

دفع

حسن تنفیذ

أخرى

سقوف تسهیالت ائتمانیة مباشرة غیر مستغلة

   المجمـــوع

التزامات تعاقدیة(ب)

عقود مشاریع إنشائیة

بلغت قیمة عقود اإلیجار التشغیلیة مبلغ ٩٤٦,٣٤٣ دینار كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٨ مقابل ٩٤٦,٦٨٢ دینار كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٧.

الحركة على االرتباطات وااللتزامات المحتملة (الكفاالت واإلعتمادات والقبوالت المصرفیة):

تجمیعيإفراديتجمیعيإفرادي

ــــــــار ــــــــاردینـــــ ــــــــاردینـــــ ــــــــاردینـــــ ــــــــاردینـــــ ــــــــاردینـــــ دینـــــ

١٬٨٥٢٬٢٣١١١٣٬٥٨٠٬١٤٨                           -٧٥٬٢٣٠٬٠٣٢٢٢٬٨٠٣٬٩١٢١٣٬٦٩٣٬٩٧٣إجمالي الرصید كما في بدایة الفترة

٢٧٬٥٢٨٬٥٤٢٥٦٤٬١٣٢٢٬١٦٥٬٠٢٢١٠٬٠٠٠٣٬٨٦٥٣٠٬٢٧١٬٥٦١التعرضات الجدیدة خالل الفترة

(٣٠٬١١٣٬٧٨٨)(٢٬٥٩١٬٠٨٦)(٤٬٥٨٠٬٤٦٣)-                           (٩٥٬٩٢٩)(٣٧٬٣٨١٬٢٦٦)

                            -(١٠٬٠٠٠)                           -(٢٬١٧٧٬٣٢٩)(١٨٬٥٠٥٬٣٤٦)٢٠٬٦٩٢٬٦٧٥ما تم تحویله إلى المرحلة األولى 

                            -(٢٨١٬٥٠٠)٥٬٥٥٥٬٩٢٥٩٠٬١٤٩(٤٠٤٬٦٢٤)(٤٬٩٥٩٬٩٥٠)ما تم تحویله إلى المرحلة الثانیة

                            -١١٤٬٢١١                           -(١٣٬٣٥٥)(٧٠٬٤٢٠)(٣٠٬٤٣٦)ما تم تحویله إلى المرحلة الثالثة

                            -                               -                           -                           -                           -                           -التغیرات الناتجة عن تعدیالت 

                            -                               -                           -                           -                           -                           -التسهیالت المعدومة

                            -                               -                           -                           -                           -                           -تعدیالت نتیجة تغییر أسعار الصرف 

٨٨٬٣٤٧٬٠٧٥١٬٧٩٦٬٥٦٨١٤٬٦٤٣٬٧٧٣١٠٠٬١٤٩١٬٥٨٢٬٨٧٨١٠٦٬٤٧٠٬٤٤٣

-                            

المجموع

٨٤

إجمالي الرصید كما في نهایة الفترة

(Matured/ derecognized) التعرضات المستحقة

المرحلة الثانیةالمرحلة األولى

المرحلة الثالثة

٣٠٤٬٦٧٦

٣١ كانون األول ٢٠١٧

ـــــــــار دینــــ

١٤٬١١٣٬٣٣٦

٥٬٨٤٧٬١٦٢

٣٥٬٥١٠٬٤١٦

٤٣٬٣١٣٬٤٤٧

١٤٬٧٩٥٬٧٨٨

٤٣٬١٠٦٬٠٢٧

١٥٦٬٦٨٦٬١٧٦

٥٥٦٬٢٨٧

٣٠٤٬٦٧٦٥٥٦٬٢٨٧

٣١ كانون األول ٢٠١٨

ـــــــــار دینــــ

٨٬١٧٥٬٧٠٢

٧٬٨٠١٬٩٥٧

٣٢٬٧٤٥٬٢٩٥

٤١٬٥٢٥٬٥٢٤

١٦٬٠٧١٬٣٣٠

٣٥٬٦٤٤٬٥٨٨

١٤١٬٩٦٤٬٣٩٦



الحركة على خسارة التدني:

تجمیعيإفراديتجمیعيإفرادي

ـــــــار ـــــــاردینــــــ ـــــــاردینــــــ ـــــــاردینــــــ ـــــــاردینــــــ ـــــــاردینــــــ دینــــــ

١٠٦٬٥٤٢٢٠٢٬٢٢٦                           -٤٥٬٠٢١١١٬٢٢٨٣٩٬٤٣٥رصید بدایة الفترة

٦٥٬٥١٨                               -٣٠٬٢٩٨٢٢٬٦٣١١٢٬٥٨٢٧خسارة التدني على األرصدة الجدیدة خالل العام

(٣٢٬١٦٧)(٦٬٠٣٣)(١٨٬٦٣٩)-                           (٦٠٬٢٦٩)(١١٧٬١٠٨)

                            -(٢٬٣٠٠)                           -(١٬١٠٠)                           -٣٬٤٠٠ما تم تحویله إلى المرحلة األولى

                            -(٦٢٬٣٦٥)٦٣٬٧٥٨٤٢(٦١١)(٨٢٤)ما تم تحویله إلى المرحلة الثانیة

                            -١٠٦                           -(٦)(٩٨)(٢)ما تم تحویله إلى المرحلة الثالثة

٦٩٬٦٥٠                           -(٤٩٬٥١٢)(٢٠٬٦٨٩)٥٥١-                            

                            -                               -                           -                           -                           -                           -التغیرات الناتجة عن تعدیالت 

                            -                               -                           -                           -                           -                           -األرصدة المعدومة

                            -                               -                           -                           -                           -                           -تعدیالت نتیجة تغییر أسعار الصرف 

٤٦٬٢٧٧٦٬٤٢٨٤٦٬٥١٨٤٩٥١٬٣٦٤١٥٠٬٦٣٦إجمالي الرصید كما في نهایة الفترة

الحركة على االرتباطات وااللتزامات المحتملة (السقوف المباشرة غیر المستغلة):

تجمیعيإفراديتجمیعيإفرادي

ـــــــار ـــــــاردینــــــ ـــــــاردینــــــ ـــــــاردینــــــ ـــــــاردینــــــ ـــــــاردینــــــ دینــــــ

٤٣٬١٠٦٬٠٢٧                               -                           -٤٠٬٧٠٨٬٩٩٥٥٥٠٬٠٠٠١٬٨٤٧٬٠٣٢إجمالي الرصید كما في بدایة الفترة

٧٬٠٨١٬٢٠٤                               -                           -٤٬٧٦٠٬٧٤٠٩٦٬٢٩١٢٬٢٢٤٬١٧٣التعرضات الجدیدة خالل الفترة

(١٣٬٥٥١٬٨٢٠)-                           (٦٧٧٬٠٧٨)-                           -                               (١٤٬٢٢٨٬٨٩٨)

                            -                               -                           -(١٬٩٩١٬٩٠٩)(٥٠٠٬٠٠٠)٢٬٤٩١٬٩٠٩ما تم تحویله إلى المرحلة األولى 

                            -                               -                           -٢٢٩٬٤٣٥                           -(٢٢٩٬٤٣٥)ما تم تحویله إلى المرحلة الثانیة

                            -١٦٢٬٥٣٧                           -(٢١٤)                           -(١٦٢٬٣٢٣)ما تم تحویله إلى المرحلة الثالثة

                            -                               -                           -                           -                           -                           -التغیرات الناتجة عن تعدیالت 

                            -                               -                           -                           -                           -                           -التسهیالت المعدومة

                            -                               -                           -                           -                           -                           -تعدیالت نتیجة تغییر أسعار الصرف 

١٦٢٬٥٣٧٣٥٬٩٥٨٬٣٣٣                           -٣٤٬٠١٨٬٠٦٦١٤٦٬٢٩١١٬٦٣١٬٤٣٩

-                             

المجموع

٨٥

إجمالي الرصید كما في نهایة الفترة

 /Matured) التعرضات المستحقة

(derecognized

المرحلة الثانیةالمرحلة األولى

المرحلة الثالثة

المجموعالمرحلة الثالثة

المسترد من خسارة التدني على االرصدة المسددة 

(Repaid /derecognized)

األثر على المخصص - كما في نهایة الفترة - 

نتیجة تغییر التصنیف بین المراحل الثالث خالل 

الفترة

المرحلة الثانیةالمرحلة األولى



الحركة على خسارة التدني:

تجمیعيإفراديتجمیعيإفرادي

دینـــــــــــــاردینـــــــــــــاردینـــــــــــــاردینـــــــــــــاردینـــــــــــــاردینـــــــــــــار

٣٧٧٬٥٢٩                                -                            -١٥٣٬٢٨٣١٬١٧١٢٢٣٬٠٧٥رصید بدایة الفترة

٢٢٣٬٩٤٠                                -                            -١٨٨٬٦١٣٣١١٣٥٬٠١٦خسارة التدني على التعرضات الجدیدة خالل الفترة

(١١٩٬٩٢٥)(١٬١٢٨)(١٦٦٬٦٧١)-                            -                                (٢٨٧٬٧٢٤)

                             -                                -                            -(٩٥٬١٦٨)                            -٩٥٬١٦٨ما تم تحویله إلى المرحلة األولى

                             -                                -                            -٦٬٠٢٢                            -(٦٬٠٢٢)ما تم تحویله إلى المرحلة الثانیة

                             -١٠٩                            -(٨)                            -(١٠١)ما تم تحویله إلى المرحلة الثالثة

(١٥٧٬٦٥٥)(٤٣)٤١٬٣١٣                            -١١٦٬٣٨٥-                             

                             -                                -                            -                            -                            -                            -التغیرات الناتجة عن تعدیالت 

                             -                                -                            -                            -                            -                            -التسهیالت المعدومة

                             -                                -                            -                            -                            -                            -تعدیالت نتیجة تغییر أسعار الصرف 

٤١٬٤٢٢٣١٣٬٧٤٥                            -١٥٣٬٣٦١٣١١١١٨٬٦٥١إجمالي الرصید كما في نهایة الفترة

الحركة على سقوف التسهیالت غیر المباشرة غیر المستغلة:

تجمیعيإفراديتجمیعيإفرادي

دینـــــــــــــاردینـــــــــــــاردینـــــــــــــاردینـــــــــــــاردینـــــــــــــاردینـــــــــــــار

٤٥٬٠٠٧٬٣٣٣                                -                            -٢٩٬٣٢١٬٢٠٠٦٬٤٤٢٬٧٥٦٩٬٢٤٣٬٣٧٧إجمالي الرصید كما في بدایة الفترة

٦٬٩١٨٬٨٧٥                                -                            -٤٬٥٦٧٬٧٤٨١٩٨٬٤٩٩٢٬١٥٢٬٦٢٨التعرضات الجدیدة خالل الفترة

(٨٬٥٧٥٬٨٦٨)(٧٥٥٬٣٩٥)(٣٬٦٧٤٬٨٦٣)-                            -                                (١٣٬٠٠٦٬١٢٦)

                             -                                -                            -(٥٬٧٦٦٬٢٦٤)(٤٬٧٨٠٬١٦٥)١٠٬٥٤٦٬٤٢٩ما تم تحویله إلى المرحلة األولى 

                             -                                -                            -٦٬٦٠٧٬٨٧١(٩٠٧٬١٩٦)(٥٬٧٠٠٬٦٧٥)ما تم تحویله إلى المرحلة الثانیة

                             -٨٥٬٤٤٤                            -(٦٬٨٤٦)                            -(٧٨٬٥٩٨)ما تم تحویله إلى المرحلة الثالثة

                             -                                -                            -                            -                            -                            -التغیرات الناتجة عن تعدیالت 

                             -                                -                            -                            -                            -                            -التسهیالت المعدومة

                             -                                -                            -                            -                            -                            -تعدیالت نتیجة تغییر أسعار الصرف 

٨٥٬٤٤٤٣٨٬٩٢٠٬٠٨٢                            -٣٠٬٠٨٠٬٢٣٦١٩٨٬٤٩٩٨٬٥٥٥٬٩٠٣

المجموع

٨٦

إجمالي الرصید كما في نهایة الفترة

 /Matured) التعرضات المستحقة

(derecognized

المرحلة الثانیةالمرحلة األولى

المرحلة الثالثة

المجموعالمرحلة الثالثة

المسترد من خسارة التدني على التعرضات 

(Repaid /derecognized) المسددة

األثر على المخصص - كما في نهایة الفترة - 

نتیجة تغییر التصنیف بین المراحل الثالث 

خالل الفترة

المرحلة الثانیةالمرحلة األولى



الحركة على خسارة التدني:

تجمیعيإفراديتجمیعيإفرادي

ـــــــــــــار ـــــــــــــاردین ـــــــــــــاردین ـــــــــــــاردین ـــــــــــــاردین ـــــــــــــاردین دین

٢٤٩٬٥٠٨                         -                         -٣٤٬٦٣٦١٣٬٧١٧٢٠١٬١٥٥رصید بدایة الفترة

٩٣٬٧٢٠                         -                         -٨٣٬٥١١١٬٨١٩٨٬٣٩٠خسارة التدني على التعرضات الجدیدة خالل السنة

(١٢٬٢١٨)(١٠٬٥٣٢)(١٤٠٬٤٧٠)-                         -                         (١٦٣٬٢٢٠)

                         -                         -                         -(١٠٣٬٨٧٧)                         -١٠٣٬٨٧٧ما تم تحویله إلى المرحلة األولى

                         -                         -                         -٨٬٢٢٦(٢٬١١١)(٦٬١١٥)ما تم تحویله إلى المرحلة الثانیة

                         -١٠٣                         -(٨٨)                         -(١٥)ما تم تحویله إلى المرحلة الثالثة

(١٣٦٬٩٥٢)(٢٬٤٧١)١٩٬٥٤٩                         -١١٩٬٨٧٤-                         

                         -                         -                         -                         -                         -                           -التغیرات الناتجة عن تعدیالت 

                         -                         -                         -                         -                         -                           -التسهیالت المعدومة

                         -                         -                         -                         -                         -                           -تعدیالت نتیجة تغییر أسعار الصرف 

١٩٬٦٥٢١٨٠٬٠٠٨                         -٦٦٬٧٢٤٤٢٢٩٣٬٢١٠إجمالي الرصید كما في نهایة السنة

القضایا المقامة على البنك(٤٨)

ال یوجد قضایا مقامة على شركة االستثماري لتمویل سلسلة اإلمداد كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٨ مقابل ٣,٠٠٠ دینار كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٧.

المجموع

المسترد من خسارة التدني على التعرضات 

(Repaid /derecognized) المسددة

األثر على المخصص - كما في نهایة السنة - 

نتیجة تغییر التصنیف بین المراحل الثالث خالل 

الفترة

٨٧

بلغت قیمة القضایا المقامة ضد البنك ٤,٦٠٣,٣٠٠ دینار كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٨ مقابل ٤,٤٦٢,٨٥٠ دینار كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٧ فیما بلغ

رصید المخصصات لمواجهة هذه القضایا ٥٢,٥٧٠ دینار كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٨ مقابل ٥٧٠,٣١٢ دینار كما في كانون األول ٢٠١٧. وفي تقدیر

اإلدارة والمستشار القانوني للبنك فإنه لن یترتب على البنك أیة التزامات إضافیة لقاء هذه القضایا.

ال یوجد قضایا مقامة على شركة الموارد للوساطة المالیة، وشركة تمكین للتأجیر التمویلي والشركة األردنیة للتخصیم كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٨ و٣١ كانون

األول ٢٠١٧.

المرحلة الثانیةالمرحلة األولى

المرحلة الثالثة

بلغت قیمة القضایا المقامة ضد شركة التسهیالت التجاریة األردنیة ٢٥٨,٤٩٤ دینار كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٨ مقابل ٣٩,٥٠٠ دینار ٣١ كانون األول

٢٠١٧. فیما بلغ رصید المخصصات لمواجهة هذه القضایا صفر دینار كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٨ مقابل ٢٩,٥٠٠ دینار كما في ٣١ كانون األول

٢٠١٧. وفي تقدیر اإلدارة والمستشار القانوني للشركة فإنه لن یترتب على الشركة أیة التزامات إضافیة لقاء هذه القضایا.

مبلغ ٢٢,٠٤٦ دینار كما في ٣١ كانون بلغت قیمة القضایا المقامة على شركة التسهیالت التجاریة للتأجیر التمویلي (شركة تابعة لشركة التسهیالت التجاریة)

األول ٢٠١٨ مقابل ٣٠٠ دینار كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٧، وفي تقدیر اإلدارة والمستشار القانوني للشركة فإنه لن یترتب على الشركة أیة التزامات إضافیة

لقاء هذه القضایا.



أرقام المقارنة(٤٩)

ال یوجد قضایا مقامة على شركة شركة بندار للتأجیر التمویلي وشركة ربوع الشرق العقاریة وشركة راكین العقاریة (شركات تابعة لشركة بندار للتجارة

كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٨. واالستثمار)

تم إعادة تبویب بعض أرقام المقارنة للسنة المنتهیة في ٣١ كانون االول ٢٠١٧ لتتناسب مع التبویب للقوائم المالیة للسنة المنتهیة في ٣١ كانون

األول ٢٠١٨.

٨٨

بلغت قیمة القضایا المقامة ضد شركة بندار للتجارة واالستثمار ١١٤,٧٢٥ دینار كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٨ مقابل ١١٥,٦٢٥ دینار كما في

٣١ كانون األول ٢٠١٧، فیما بلغ رصید المخصصات لمواجهة هذه القضایا ٢٨,٨٨٥ دینار كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٨ مقابل صفر دینار

كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٧. وفي تقدیر اإلدارة والمستشار القانوني للشركة فإنه لن یترتب على الشركة أیة التزامات إضافیة لقاء هذه القضایا.


